คู่มือประกอบการเรี ยนการสอน

หลักสูตร ๒๓๓ ล่าทาลายทุ่นระเบิดสัญญาบัตร
เล่ม ๑

แผนกการทุ่นระเบิด

กองฝึ กการอาวธุ
กองการฝึ ก กองเรือยุทธการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ
เล่มที่…

คำนำ
เนื่ อ งจาก กฝร. ได้ รั บ อนุ มัติ ห ลัก สูต รล่า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด สัญ ญาบัต ร ซึ่ง เป็ นไปตาม
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้ วยการดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยนที่มิได้ จัดการศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๒๑
เพื่ อ ใช้ อ บรมข้ า ราชการของ กร. ให้ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใน เรื อ ล่า ท าลายทุ่น ระเบิ ด ได้ อ ย่า ง
มีประสิทธิ ภาพ และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน แผนกการทุ่นระเบิดจึงได้ จัดทาคู่มือนี ้ขึ ้นเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินการศึกษา ตามหลักสูตร ฯ ดังกล่าว
คู่มือเล่มนี ้ เรี ยบเรี ยงขึ ้นโดยการนาข้ อ มูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งซึ่งใช้ อ ยู่เดิม อี กทัง้
เอกสารของผู้ที่ได้ ไปศึกษาอบรมมาจากต่างประเทศและข้ อ มูลของอุปกรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ แผนกการทุน่ ระเบิดจึงได้ นามาจัดทารวบรวมเป็ นรูปเล่ม เพื่อให้ สะดวกน่าศึกษาค้ นคว้ าและ
ใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวต่อไป แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ใดตรวจพบข้ อบกพร่อง
หรื อมีการเปลีย่ นแปลงในรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ กรุ ณาแจ้ งให้ แผนกการทุ่นระเบิด กฝอ. กฝร.ทราบ
เพื่อพิจารณาแก้ ไขและปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่สมบูรณ์ ต่อไป
แผนกการทุน่ ระเบิด กฝอ.กฝร.
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

สำรบัญ
เรื่อง
บทที่ ๑ ประวัติของสงครำมทุ่นระเบิด
๑.๑ คาจากัดความสงครามทุน่ ระเบิด
๑.๒ ประวัติการทาสงครามทุน่ ระเบิดในประเทศไทย
๑.๓ ประวัติการทาสงครามทุน่ ระเบิดในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
บทที่ ๒ ชนิดและคุณลักษณะของทุ่นระเบิด
๒.๑ ชนิดและคุณลักษณะของทุน่ ระเบิด
๒.๒ คุณลักษณะของทุน่ ระเบิดทอดประจาที่
๒.๓ คุณลักษณะของทุน่ ระเบิดแบบวางกับพื ้นท้ องทะเล
๒.๔ การแบ่งประเภทของทุน่ ระเบิด
๒.๕ ข้ อได้ เปรี ยบ ข้ อเสียเปรี ยบ และข้ อจากัดสาหรับทุน่ ระเบิดแบบต่าง ๆ
บทที่ ๓ กำรต่ อต้ ำนทุ่นระเบิด
๓.๑ การปฏิบตั ิการต่อต้ านทุน่ ระเบิด
๓.๒ พาหนะในการต่อต้ านทุน่ ระเบิด
๓.๓ เครื่ องกีดขวางและเครื่ องป้องกันการกวาดทุน่ ระเบิด
๓.๔ เครื่ องกวาดทุน่ ระเบิด
๓.๕ ทุน่ หมายเขต
๓.๖ ข้ อพิจารณาในการวางแผนต่อต้ านทุน่ ระเบิด

หน้ ำ
๑-๑
๑-๑
๑-๒
๒-๑
๒-๒
๒-๕
๒-๙
๒-๑๐
๓-๑
๓-๕
๓-๑๔
๓-๑๘
๓-๒๕
๓-๓๑

๓.๗ หลักการเลือกช่องทาง เข้ า – ออก และพื ้นที่จอดเรื อ

๓-๓๙

๓.๘ OBJECTIVE

๓-๔๐

๓.๙ การพิจารณาใช้ DIRECTIVE
๓.๑๐ หลักในการเลือกใช้ วฎั จักรในการปฏิบตั ิการกวาดทุน่ ระเบิด
๓.๑๑ ลาดับขันตอนในการต่
้
อต้ านทุน่ ระเบิด
๓.๑๒ คาจากัดความในการต่อต้ านทุน่ ระเบิด
๓.๑๓ แบบของการรายงานการต่อต้ านทุน่ ระเบิด
๓.๑๔ แนวปฏิบตั ิในการเข้ าช่องทางกวาด
๓.๑๕ การต่อต้ านทุน่ ระเบิดในการยกพลขึ ้นบก
๓.๑๖ มาตรการในการป้องกันตนเอง
๓.๑๗ การป้องกันความเสียหายภายในเรื อ จากทุน่ ระเบิด

๓-๔๒
๓-๔๗
๓-๕๐
๓-๕๕
๓-๕๙
๓-๖๐
๓-๖๒
๓-๖๕
๓-๖๘

สำรบัญ
เรื่อง
๓.๑๘ PROBPABILITY (การคานวณโชค)
บทที่ ๔ กำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิด
๔.๑ ความหมายของการล่าทาลายทุน่ ระเบิด
๔.๒ วัตถุประสงค์ในการล่าทาลายทุ่นระเบิด
๔.๓ คุณลักษณะของเรื อต่าง ๆ ในกองเรื อทุน่ ระเบิด
๔.๔ การล่าทาลายทุน่ ระเบิดด้ วยเรื อ ลทฝ.
๔.๕ การล่าทาลายทุน่ ระเบิดด้ วยเรื อ กทฝ.
๔.๖ การค้ นหาทุน่ ระเบิดโดยวิธี CLUSTER TECHNIQUE
๔.๗ การล่าทาลายทุน่ ระเบิดด้ วยเจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์โดยอิสระ

หน้ ำ
๓-๗๔
๔-๑
๔-๑
๔-๒
๔-๑๐
๔-๒๙
๔-๓๒
๔-๓๓

๔.๘ Side Scan Sonar
บทที่ ๕ ทฤษฎีเสียงใต้ นำ้
๕.๑ ธรรมชาติของเสียงใต้ น ้า
๕.๒ ผลกระทบของสภาวะแวดล้ อมที่มีตอ่ การแพร่คลืน่ เสียงแบบต่าง ๆ
๕.๓ การสูญเสียจากการเคลือ่ นที่ของเสียง

๔-๓๗

๕.๔ โซนาร์ (Sonar)
๕.๕ เสียงใต้ น ้ากับการปฏิบตั ิการทางเรื อ
๕.๖ สมุทรศาสตร์ และเสียงใต้ น ้ากับการปฏิบตั ิการทางเรื อ
๕.๗ ธรณีวิทยาทะเลและความลึกน ้า
บทที่ ๖ เวชศำสตร์ ใต้ นำ้
๖.๑ ฟิ สกิ ส์ใต้ น ้า
๖.๒ อันตรายจากการดาน ้าและการรักษา
๖.๓ โรคจากการดาน ้า
๖.๔ ห้ องปรับบรรยากาศ HYPERBARIC CHAMBER และอุปกรณ์
บทที่ ๗ กำรลดอำนำจอิทธิพลของเรือ
๗.๑ Basic Magnetic
๗.๒ แม่เหล็กไฟฟ้ า

๕-๔๐
๕-๔๙
๕-๖๑
๕-๗๗

๕-๑
๕-๘
๕-๒๔

๖-๒
๖-๗
๖-๑๐
๖-๑๘
๗-๑
๗-๓

สำรบัญ
เรื่อง
๗.๓ สนามแม่เหล็กโลก
๗.๔ สนามแม่เหล็กเรื อ
๗.๕
๗.๖
๗.๗
๗.๘
๗.๙

ขดดีเกาส์ซิ่งของเรื อ (Ships Degaussing Coils)
ขดดีเกาส์ซิ่งและขดแก้ อตั ราผิดเข็มทิศ
กฎทัว่ ๆ ไปของดีเกาส์ซิ่ง
การกาหนดชื่ออุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบดีเกาส์ซิ่ง
การควบคุมสนามแม่เหล็กในเรื อ
๗.๙.๑ สนามแม่เหล็กกระจัดกระจายและสนามแม่เหล็กวนเวียนในเรื อ
๗.๙.๒ การควบคุมสนามแม่เหล็กเรื อ

หน้ ำ
๗-๔
๗-๖
๗-๘
๗-๑๒
๗-๑๘
๗-๒๒
๗-๓๙
๗-๔๐

๗.๑๐ การตรวจและการระวังรักษาระบบ D/G
๗.๑๑ หนังสือคูม่ ือดีเกาส์ซิ่ง

๗-๔๗
๗-๕๑

๗.๑๒ ระบบดีเกาส์ซิ่งอัตโนมัติ EMS – 6
๗.๑๓ เครื่ องวัดสนามแม่เหล็กเรื อเคลือ่ นที่

๗-๕๖
๗-๕๙

๗.๑๔ สถานีตรวจสอบและลบล้ างแม่เหล็กเรื อ ฐท.สส. (Facdar)
บทที่ ๘ ระบบยำนล่ ำทำลำยทุ่นระเบิดแบบ PLUTO
๘.๑ ยำนล่ ำทำลำยทุ่นระเบิดแบบ Pluto Standard
๘.๑.๑ คุณลักษณะโดยทัว่ ไป
๘.๑.๒ การติดตัง้
๘.๑.๓ การควบคุมยาน
๘.๑.๔ การเตรี ยมยานก่อนการใช้ งาน
๘.๑.๕ การตรวจสอบระบบก่อนปล่อยยานลงน ้า
๘.๑.๖ การปฏิบตั ิบารุงรักษาขันต้
้ น
๘.๒ ยำนล่ ำทำลำยทุ่นระเบิดแบบ Pluto Pluse
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะโดยทัว่ ไป
ตอนที่ ๒ ลักษณะการใช้ งาน
ตอนที่ ๓ การบารุงรักษา

๗-๖๒

๘-๑
๘-๒๑
๘-๒๘
๘-๔๒
๘-๔๗
๘-๖๒
๘-๖๘
๘-๑๐๔
๘-๑๗๗

๑-๑

บทที่ ๑
ประวัติของสงครามทุ่นระเบิด
๑.๑ คาจากัดความของสงครามทุ่นระเบิด
สงครามทุ่นระเบิด คือ การใช้ทุ่นระเบิดและการต่อต้านทุ่นระเบิดในสงครามทั้งทางยุทธศาสตร์ และ
ทางยุทธวิธี แบ่งเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่ การปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด และ การต่อต้านทุ่นระเบิด
ลักษณะและแนวความคิดในการทาสงครามทุ่นระเบิด
ลักษณะของสงครามทุ่นระเบิด
- ไม่มีปฏิกริ ยา , สงบเงียบคือไม่สามารถทราบได้วา่ บริ เวณที่เรื อจะเดินทางไปนั้นมี
ทุ่นระเบิดรออยูห่ รื อไม่
- การตรวจจับทุ่นระเบิดทาได้ยาก
- ทุ่นระเบิดสามารถชนะข้าศึกได้โดยไม่ปะทะกับข้าศึก
- ทาลายขวัญและข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม
- สามารถกาหนดเวลาเริ่ มและเลิกการเป็ นภัยคุกคามได้
- ทุ่นระเบิดนอกจากจะเป็ นภัยต่อฝ่ ายตรงข้ามแล้วยังเป็ นภัยต่อฝ่ ายเดียวกันด้วย
แนวความคิดในการทาสงครามทุ่นระเบิด
- การวางทุ่นระเบิดเป็ นการลงทุนน้อย แต่หมดเปลืองทั้งกาลังพล งบประมาณ และ
อาวุธยุทโธปกรณ์ ในการต่อต้านหลายเท่านัก
- การวางทุ่นระเบิด วางได้ท้ งั ทางยุทธศาสตร์ ทางยุทธวิธี ทางรุ ก หรื อทางรับเหมาะ
สาหรับประเทศที่มีกาลังทางเรื อน้อย
- เกิดผลคุกคามทางจิตวิทยาสูง
- กระทบกระเทือนเศรษฐกิจและศักย์ในการทาสงคราม
- บังคับให้เปลี่ยนสนามรบ และทาให้ได้เปรี ยบในการครองทะเล
- ไม่จาเป็ นต้องเห็นเป้ าหมาย
- การใช้ทุ่นระเบิดทางรุ กที่ดี ต้องมีจานวนทุ่นระเบิดมากพอ และมีการวางแผนที่ดี
๑.๒ ประวัติการทาสงครามทุ่นระเบิดในประเทศไทย
เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๑๙ ทร. ไทยเคยสั่ ง ทุ่ น ระเบิ ด ใต้น้ ามาใช้ ร าชการ ในสมั ย พระองค์ เ จ้า
สายสนิทวงศ์เป็ นผูบ้ งั คับการกรมแสง ทุ่นระเบิดใต้น้ าสมัยนั้นบางทีเรี ยกว่าตอร์ปิโด เป็ นทุ่นระเบิดที่วาง
ทอดอยูใ่ ต้น้ าบังคับการยิงจากสถานี บนฝั่ง โดยนายทหารเรื อรบอเมริ กนั ได้แสดงการยิงทุ่นระเบิดใต้น้ า
ให้ทอดพระเนตรที่บริ เวณบางปะอิน เมื่อเรื อเป้ าผ่านเข้ามาในสนามทุ่นระเบิด ตรงกับทุ่นระเบิดลูกใดที่
วางทอดไว้ ก็บงั คับให้ทุ่นระเบิดลูกนั้นระเบิดขึ้น

๑-๒

ได้มี ก ารใช้ทุ่ น ระเบิ ด ป้ องกัน ปากน้ า เจ้า พระยา ที่ ป้ อมพระจุ ล เมื่ อ คราวท าการสู ้ร บกับ
ฝรัง่ เศสสมัย ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๗) การวางทุ่นระเบิดในครั้งนั้นสามารถวางได้เพียง ๔ สถานี เป็ น
จานวนทุ่นระเบิดทั้งหมด ๑๖ ลูก เท่านั้น เนื่ องจากมีเวลาจากัด โดยวางเสร็ จก่อนทาการสู ้รบกับฝรั่งเศส
เพีย ง๑ วันในครั้งนั้นฝ่ ายไทยได้บ ังคับ ให้ ทุ่ นระเบิ ดระเบิด เกิ ดการเพีย งลู กเดี ยวแต่ ก็ไ ม่ ส ามารถ
ทาอันตรายต่อเรื อรบฝรั่งเศสได้ เพราะทุ่นระเบิดลูกนั้นระเบิดห่างจากเรื อรบฝรั่งเศส (เรื อแองคองสตังต์ )
ประมาณ ๒๐ - ๔๐ หลา
ประเทศไทยได้เคยประสบกับภัยทุ่นระเบิด เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในราวปี พ.ศ.๒๔๘๔
ถึง ๒๔๘๕ โดยฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ทาการวางทุ่นระเบิดบริ เวณหลายพื้นที่ในทะเลอาณาเขตของไทย เช่น
เกาะสีชงั เกาะริ้ น เกาะคราม และเกาะภูเก็ต เป็ นต้น รวมทั้งในแม่น้ าสาคัญเช่น แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่า
จีน แม่น้ าแม่กลอง และ แม่น้ ากระบุรี เป็ นต้น ทาให้ประเทศไทยประสบกับความเดือดร้อนในด้านการ
ลาเลียงขนส่งทางน้ า การประมง การขาดแคลนเครื่ องสาธารณู ปโภคและยุทธปั จจัยต่าง ๆ ในครั้งนั้น
ได้มีการบันทึกไว้วา่ เรื อซิดนียม์ ารู ของประเทศญี่ปุ่นถูกทุ่นระเบิดจมลง กองทัพเรื อได้จดั ร.ล.จวง (ลาเก่า)
ร่ วมกับเรื อประมงจานวนหนึ่งออกทาการกวาดทุ่นระเบิด โดยใช้แท่งแม่เหล็กถาวรลากด้วยสายลวดยาว
๒๐๐ เมตร การกวาดทุ่นระเบิดในครั้งนั้นนับว่าได้ผลพอสมควร เนื่องจากไม่มีรายงานว่าเรื อลาใดได้รับ
การระเบิดจากทุ่นระเบิดอีก
๑.๓ ประวัติการทาสงครามทุ่นระเบิดในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สาคัญ
๑.๓.๑ สงครามโลกครั้งที่ ๑ ( ค.ศ. ๑๙๑๔ ถึ ง ๑๙๑๘ ) ในครั้ งนั้น ฝ่ ายพันธมิ ตรได้ก าหนด
มาตรการให้ใช้ท่นุ ระเบิดเป็ นอาวุธหลักในการปราบเรื อดาน้ าของเยอรมัน ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ
กัลวานิคได้ถูกพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริ กนั ให้มีแรงระเบิดมากกว่าเดิมถึ ง ๓ เท่า และสามารถดัก
เรื อดาน้ าได้ในความลึกต่าง ๆ ทุ่นระเบิดประเภทนี้ถูกใช้อย่างมากในทะเลเหนือ ส่วนอังกฤษได้เริ่ มใช้ทุ่น
ระเบิดอิทธิพลแม่เหล็กเป็ นครั้งแรก ใน ค.ศ.1917 โดยเรี ยกว่า M-sinker
ส าหรั บ เยอรมัน ได้ใ ช้เ รื อ ด าน้ า ในการวางทุ่ น ระเบิ ด เป็ นครั้ งแรก ช่ ว งแรกวางได้ ๑๘ ลู ก
ต่อ เรื อดาน้ า ๑ ลา จากนั้นพัฒนาเป็ น ๓๔ ลูก ต่อ ๑ ลา
ฝ่ ายพันธมิตรได้วางทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ๒,๒๐๐ ลูกในอ่าวฟิ นแลนด์ และอีก ๗๓,๐๐๐ ลูก
ในทะเลเหนือ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของเรื อดาน้ าเยอรมัน
ด้านการต่อ ต้านทุ่นระเบิด อังกฤษได้สร้างเครื่ อ งกวาดแบบ OROPESA ต้นแบบขึ้น โดยได้
แนวความคิดที่จะให้เครื่ องกวาดถ่วงลงแล้วเบี่ยงไปทางข้าง มาจากอวนลากของเรื อประมงในทะเลเหนือ
๑.๓.๒ สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒( ค.ศ. ๑๙๓๙ ถึ ง ๑๙๔๕ ) เป็ นการปฏิ บ ัติ ก ารวางทุ่ น ระเบิ ด
ขนาดใหญ่ โดยทั้ง จากฝ่ ายพัน ธมิ ต รและฝ่ ายอัก ษะ มี ก ารพัฒ นาทุ่ น ระเบิ ด ขึ้ น อี ก มากโดยเฉพาะ
ทุ่นระเบิดอิทธิพล( เสียง แม่เหล็ก ความดัน ) มีการวางทุ่นระเบิดโดยเครื่ องบินเป็ นครั้งแรก
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เรื อดาน้ าถูกนาไปใช้ในการวางทุ่นระเบิดมากขึ้น เริ่ มมีการตั้งค่าเกณฑ์เรื อผ่าน ( Ship Counters )
และกาหนดเวลาทางานของทุ่น
เยอรมันใช้เรื อดาน้ า ๓๒๗ ลา วางทุ่นระเบิดปิ ดท่าเรื อต่าง ๆ จาก Trinidad จนถึง Nova Scotia
ท่าเรื อ ๑๓ แห่งในฝั่งแอตแลนติกตะวันตก ถูกวางทุ่นระเบิด
ท่าเรื อ ๗ แห่งของสหรัฐอเมริ กาถูกวางทุ่นระเบิด อีก ๒ แห่งถูกเชื่อว่าโดนวางทุ่นระเบิด
ทุ่นระเบิด ๑๓๔ ลู กถู กวางในน่ านน้ าสหรัฐอเมริ กา ท่าเรื อ ถู กปิ ดยาวนานถึ ง ๑๖ วัน เรื อ จม/
เสียหายรวม ๑๑ ลา
การวางทุ่นระเบิดทางรุ กต่อญี่ปุ่น เขตด้านนอก เริ่ มในช่วงต้นของสงคราม เรื อจมคิดเป็ นระวาง
ขับน้ า ๒๕๐,๐๐๐ ตัน เสียหาย ๕๒๐,๐๐๐ ตัน เขตด้านใน ทาในช่วง ๕ เดือน สุ ดท้ายของสงคราม เน้น
วางในท่าเรื อและช่องแคบชิโมโนเซกิ ทุ่นระเบิดถูกวางทั้งหมด ๑๒,๐๐๐ ลูก ส่ วนใหญ่วางโดยเครื่ องบิน
อัตราการสูญเสียเครื่ องบินน้อยกว่าร้อยละ ๑
เรื อ จม/เสี ย หาย คิ ด เป็ นระวางขับ น้ า ๑,๒๕๐,๐๐๐ ตัน เป็ นการตัด สายการส่ ง ก าลัง บ ารุ ง
ของญี่ปุ่นอย่างหนัก
ปฏิบตั ิการ STARVATION เป็ นการปฏิ บตั ิการวางทุ่นระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริ กา
ในสงครามโลกครั้ งที่ ๒ เป็ นการวางโดยเครื่ อ งบิ น หลายรอบ เมื่ อ ปี ๑๙๔๕ เพื่ อ ต่ อ ต้า นญี่ ปุ่ น
ทุ่นระเบิดอิ ทธิ พล ๑๒,๐๐๐ ลู ก ถู กวางในเส้นทางเดิ นเรื อ และเส้นทางเข้าสู่ ท่าเรื อ ของญี่ปุ่น เรื อ จม/
เสียหายอย่างหนักจานวนทั้งสิ้น ๖๗๐ ลา
บทเรี ยนจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
การวางทุ่นระเบิดทางรุ ก เป็ นหนทางที่มี ประสิ ทธิ ผลและสิ้ นเปลื อ งน้อ ยที่สุด ในการทาลาย
เส้นทางขนส่งทางทะเลของข้าศึก
ความได้เปรี ยบมาพร้อมกับผูว้ างทุ่นระเบิดทางรุ ก
เฉลี่ยแล้วเรื อจะได้รับความเสียหาย ๑ ลา ต่อทุ่น ๒๐ - ๒๕ ลูก
การวางโดย บ. เฉลี่ยแล้วเสีย บ.๑ ลา ได้เรื อจม ๒๐ ลา
๑.๓.๓ สงครามเกาหลี ( ค.ศ. ๑๙๕๐ ถึ ง ๑๙๕๓ ) เกาหลี ว างทุ่ น ระเบิ ด ทอดประจ าที่
แบบกระทบระเบิ ด และ ทุ่ น ระเบิ ด วางกับ พื้น ท้อ งทะเลอิ ท ธิ พ ลแม่ เ หล็ ก ประมาณ ๓,๐๐๐ ถึ ง
๔,๐๐๐ ลูก ทาให้การยกพลขึ้นพลของสหรัฐอเมริ กาต้องเลื่อนออกไปถึง ๘ วัน เนื่ องจากต้องใช้เวลาถึง
๑๕ วัน ในการเปิ ดช่องทางผ่านสนามทุ่นระเบิดที่วอนซาน ในครั้งนั้น Admiral E. “Hoke” Smith ได้
รายงานต่อ Admiral Sherman ว่า
“ เราได้สูญเสี ยการควบคุมทะเลต่อชาติที่มิได้มีกองทัพเรื อ ซึ่ งชาติน้ ันได้ใช้อ าวุธที่ผลิตตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ถูกวางโดยพาหนะสมัยกาเนิดพระเจ้า”
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๑.๓.๔ สงครามเวี ย ตนาม ( ค.ศ. ๑๙๕๙ ถึ ง ๑๙๗๓ ) ได้มี ก ารพัฒ นารู ปแบบใหม่ ข อง
ทุ่นระเบิด ขึ้น โดยการนาลู กระเบิดเครื่ อ งบินแบบ General Purpose มาประกอบกับระบบตรวจจับ
ค่า อิ ท ธิ พลแม่ เ หล็ก และการสั่น สะเทือ น ( Seimic ) เพื่อ หลี ก เลี่ ย งการใช้ชื่อ เดิ ม ของอาวุธคื อ คาว่า
“ทุ่นระเบิด” รวมทั้งเพิม่ ระบบให้ทาลายตัวเองหลังหมดอายุการใช้งาน ทุ่นระเบิดแบบใหม่น้ ี ถูกเรี ยกว่า
Destructors
สหรัฐอเมริ กาได้วางทุ่นระเบิดทั้งสิ้ นประมาณ ๖,๓๐๐ ลู ก ตลอดฝั่งตะวันออกของเวียตนาม
ใน ๓ พืน้ ที่หลักคือ
- วางทุ่นระเบิดแม่เหล็กในน่านน้ าตอนใต้ของเวียตนามเหนือ
- วาง Destructors ในแม่น้ า Vinh รวมทั้งขยายการวางทุ่นระเบิดต่อไป เพื่อตัดเส้นทาง
ลาเลียงทางน่านน้ าภายในของเวียตนามเหนือ
- วางทุ่นระเบิดเพื่อปิ ดท่าเรื อ Haipong ทาให้เรื อสิ นค้า ๒๗ ลา ติดอยูใ่ นท่าเรื อและไม่
พยายามที่จะออกจากท่า เป็ นการตัดการส่งกาลังบารุ งของเวียตนามเหนืออย่างหนัก
ภายหลังสงคราม สหรัฐอเมริ กาต้องรับผิดชอบในการกาจัดทุ่นระเบิดที่วางทั้งหมด ทาให้ตอ้ งมี
การกวาดทุ่ น ระเบิ ด ในแม่ น้ า โดยใช้เ ครื่ อ งกวาดอิ ท ธิ พ ลขนาดเล็ ก การลากโซ่ พ ร้ อ มกรรไกร
ไปกับพื้นท้องทะเล และการใช้โซนาร์ในแม่น้ า นอกจากนั้นยังเริ่ มการกวาดทุ่นระเบิดด้วยเฮลิคอปเตอร์
เป็ นครั้งแรก ในครั้งนั้นสามารถกวาดทุ่นระเบิดด้วย เฮลิคอปเตอร์ได้เพียง ๑ ลูก
๑.๓.๕ Patriotic Scuba Divers’ Crisis ( ค.ศ. ๑๙๘๐) ผูก้ ่ อ การร้ายได้ประกาศว่ามี การวาง
ทุ่ น ระเบิ ด ในแม่ น้ าซาคราเมนโต เพื่ อ ขัด ขวางเรื อ บรรทุ ก ข้า ว ของโซเวี ย ตมิ ใ ห้ อ อกเดิ น ทาง
การต่อต้านทุ่นระเบิดในครั้งนั้นกระทาโดยใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์จานวนมากปฏิบตั ิการเป็ น
เวลา ๔ วัน โดยไม่พบทุ่นระเบิดแม้แต่ลูกเดียว จากเหตุการณ์ท้งั หมดสามารถสรุ ปเป็ นข้อสังเกตได้ คือ
- ภัยคุ กคามที่เกิ ดจากผูก้ ่ อ การร้ายวางทุ่นระเบิดในท่าเรื อ หรื อ แม่ น้ า สามารถเกิ ดขึ้ น
ได้จริ ง
- ภัยจากทุ่นระเบิดที่กระทบต่อเศรษฐกิจและการค้า เป็ นเรื่ องที่ใหญ่มาก
๑.๓.๖ สงครามฟอล์คแลนด์ ( ค.ศ.๑๙๘๒ ) อังกฤษจัดเรื อ ๑๑๐ ลา ประกอบเป็ นกองเรื อโดยมี
เรื อต่อต้านทุ่นระเบิดรวมอยูด่ ว้ ย ๗ ลา ได้แก่ เรื อ ล่าทาลายทุ่นระเบิดชั้น Hunt ๒ ลา และเรื อประมง
อวนลากขนาดใหญ่ติดตั้งครื่ องกวาดทุ่นระเบิด บรรจุกาลังพลจาก ทร. ๕ ลา
อาร์เจนตินาวางทุ่นระเบิดเพียงสนามเดียวบริ เวณด้านตะวันออกของท่าเรื อ Stanley แต่
ภายหลังถูกต่อต้านโดยกาลังต่อต้านทุ่นระเบิดของอังกฤษ ซึ่ งได้รับข่าวกรองจากเรื อดาน้ าHMS Spartan
ที่ช่วยตรวจการณ์การวางทุ่นระเบิด นอกจากนี้ องั กฤษยังสามารถปฏิบตั ิการต่อต้านทุ่นระเบิดเชิงรุ กโดย
เรื อ HMS Alacrity ได้จมเรื อวางทุ่นระเบิดของอาร์เจนตินาในขณะที่ยงั บรรทุกทุ่นระเบิดบนเรื อ
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๑.๓.๗ Mine of August Crisis ( ค.ศ. ๑๙๘๔ ) ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ค.ศ.๑๙๘๔
มีเรื อ ๑๙ ลา ได้รับความเสี ยหายจากสนามทุ่นระเบิดบริ เวณทะเลแดงและอ่าวสุ เอซ ทั้งนี้ เชื่ อกันว่าทุ่น
ระเบิดเหล่านั้นถูกวางโดยเรื อพานิชย์ของลิเบียก่อนเดินทางเข้าคลองสุเอซใน กรกฎาคม ๑๙๘๔
ได้มีการวิเคราะห์วา่ ทุ่นระเบิดที่ใช้ น่าจะเป็ นทุ่นระเบิดที่พฒั นามาจากทุ่นระเบิดของโซเวียต ใช้
การตั้งค่าที่มีความไวมากมาก ต่อเป้ าที่มีค่าอิทธิพลต่า เช่นเป้ าเรื อฟริ เกตที่เดินระบบดีเกาส์ซิ่งแล้ว ทาให้
เกิดหลักการคล้ายหนีเสือปะจระเข้ คือลดค่าแม่เหล็กลงมาให้ทุ่นระเบิดตรวจจับได้
การต่อต้านทุ่นระเบิด จัดกาลังจาก อียปิ ต์ สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ฝรัง่ เศส อิตาลี และโซเวียต โดย
ทร.อม.ได้ทาการลากโซนาร์ Side Scan จากเฮลิคอปเตอร์เพือ่ ใช้ในการรบเป็ นครั้งแรก
๑.๓.๘ สงครามอิรัก – อิหร่ าน ( ค.ศ.๑๙๘๐ ถึง ๑๙๘๘ ) ในปี ค.ศ.๑๙๘๐ อิรักวางทุ่นระเบิดที่
Shatt al-Arab จากนั้นอิ ห ร่ านก็ประกาศว่าได้วางทุ่น ระเบิดที่ ช่อ งแคบ Hormuz จนถึ งปี ๑๙๘๓
ทุ่ น ระเบิ ด ทอดประจ าที่ ไ ด้ข าดและกลายเป็ นทุ่ น ระเบิ ด ลอยตามกระแสน้ าลอยเข้า สู่ อ่ า วเปอร์ เ ซี ย
ในปี ๑๙๘๖ ได้ขยายผลทาให้เกิด Tanker War ซึ่งสหรัฐอเมริ กาได้ทาให้เรื อน้ ามันคูเวตสามารถ
กลับ มาเดิ น เรื อ ได้อี ก ครั้ ง ต่ อ มาการวางทุ่น ระเบิด ของอิ ห ร่ า นที่มี จานวนมากขึ้ นเรื่ อ ย ๆ จนนาไปสู่
Operation Earnest Will
สรุ ป มี เ รื อ ได้รั บ ความเสี ย หายจากทุ่ น ระเบิ ด ทั้ง สิ้ น ๑๔ ล า สหรั ฐ อเมริ ก าได้จ ัด เรื อ กวาด
ทุ่นระเบิดไกลฝั่ง ๖ ลา และเฮลิคอปเตอร์ ๘ ลา ในการต่อต้านทุ่นระเบิด
๑.๓.๙ สงครามอ่ าวเปอร์ เซี ย (ค.ศ.๑๙๙๐ ) อิ รั ก วางทุ่ น ระเบิ ด ทั้ งสิ้ น ๑,๓๐๐ ลู ก
ใน ๑๐ สนาม สหรัฐ อเมริ กาได้ทาการต่อต้านทุ่นระเบิดทั้งก่อนและหลังสงคราม เรื อของสหัฐอเมริ กา
ได้รับความเสี ยหายจากทุ่นระเบิด ๒ ลา คือ USS TRIPOLI สู ญเสี ยค่าซ่ อมทา ๓,๕๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์
ให้กับทุ่นระเบิดลอยตามกระแสน้ าราคา ๑,๕๐๐ ดอลล่ าร์ ส่ วนเรื อ USS Princeton สู ญเสี ยค่าซ่ อ มทา
๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ดอลล่ าร์ ให้กับทุ่ น ระเบิ ดวางกับ พื้นท้อ งทะเลราคา ๑๐,๐๐๐ ดอลล่ า ร์ และสนาม
ทุ่ น ระเบิ ด ได้จ ากัด การปฏิ บ ัติ ก ารผิว น้ า ให้ ค งเหลื อ เพี ย งรู ป กระบวนเรี ย งตามกัน โดยมี เ รื อ น้ ามัน
SUPERTANKER แล่นนาหน้าแทนการกวาดทุ่นระเบิด
บทเรี ยนจากสงครามอ่าวเปอร์เซี ย ได้แสดงถึงความไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัยของกาลังพลใน
การต่อต้านทุ่นระเบิดของสหรัฐอเมริ กา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมากและรวดเร็วต่อมา
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บทที่ ๒
ชนิดและคุณลักษณะของทุ่นระเบิด
ทุ่นระเบิด หมายถึง อาวุธระเบิดที่วางในน้ า มีความตั้งใจเพื่อทาความเสี ยหายต่อเรื อ หรื อจมเรื อ
หรื อกีดขวางเส้นทางเดินเรื อ ทั้งนี้ไม่รวมถึงระเบิดชนิดที่ใช้ติดเข้ากับท้องเรื อ วัตถุระเบิดที่ระเบิดโดยการ
ตั้งเวลา หรื อการวางระเบิดในท่าเรื อ ที่ปฏิบตั ิโดยการดาน้ า นอกจากนี้ อาวุธอื่ น เช่ น Destructors ของ
สหรัฐอเมริ กา และทุ่นระเบิดที่หมดความเป็ นภัยคุกคามโดยการทาลายตัวเองเมื่อถึงเวลาที่ต้ งั ไว้ ให้ถื อ
เป็ นทุ่นระเบิดตามคาจากัดความนี้ดว้ ย
๒.๑ ชนิดและคุณลักษณะของทุ่นระเบิด
รู ป การแบ่ งประเภททุ่นระเบิด
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๒.๒ คุณลักษณะของทุ่นระเบิดทอดประจาที่
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ (Moored Mine) เป็ นทุ่นระเบิดที่มีกาลังลอย มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้
เรื อผิวน้ า / เรื อดาน้ า กระทบกับส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวทุ่นระเบิด หรื ออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาดัก แล้วเกิด
การจุดระเบิดขึ้น วัตถุประสงค์รอง คือเพื่อทาให้ทุ่นระเบิดอิทธิพลที่ใช้ในน้ าลึกอยูใ่ นระดับตื้นพอที่จะ
รับค่าอิ ทธิ พลของเรื อเป้ าได้ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มบริ เวณที่สามารถวางทุ่นระเบิดมากขึ้น เครื่ อ งถ่ วงจะเป็ น
ตัวช่วยไม่ให้ทุ่นระเบิด เปลี่ยนตาบลที่ ความลึกของทุ่นระเบิด จากผิวน้ าจะถูกกาหนดโดยความยาวของ
สายยึดทุ่นระเบิด
รู ป ทุ่นระเบิดทอดประจาที่

ทุ่นระเบิดทอดประจาที่น้ ี ไม่ จาเป็ นต้อ งอยูใ่ นตาบลที่เดียวกับตาบลที่ที่ได้ทาการวางเสมอไป
เพราะแท้ที่จริ งแล้ว ความหมายของคาว่า Moored Mine คือ ทุ่นระเบิดที่ตวั ทุ่นระเบิด มีกาลังลอยถูกยึดไว้
โดยเครื่ องถ่วง ดังนั้น ทุ่นระเบิดทอดประจาที่จึงสามารถแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภทคือ แบบไม่เคลื่อนที่
( Static ) และ แบบเคลื่อนที่ ( Non Static )
๒.๒.๑ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ STATIC เป็ นทุ่นระเบิดที่ออกแบบมาให้ตวั ทุ่นระเบิดอยู่
ในตาบลที่เดิมระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่อาจเกิดได้เพียงเล็กน้อยจากกระแสน้ าและ
ความลาดเอียงของพืน้ ท้องทะเล แบ่งเป็ น
๒.๒.๑.๑ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบกระทบระเบิด ( Contact Moored Mine ) คือ
ทุ่นระเบิดที่ใช้การกระทบสัมผัสทางกายภาพจากเรื อเป้ าหมาย เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการจุดระเบิดขึ้นและ
ตั้งใจที่จะก่อ ให้เกิดความเสี ยหายต่อ เรื อ มากกว่าที่จะจมเรื อ โดยการกระทบมี หลายแบบ เช่ น กระทบ
ตัวทุ่นระเบิด จนทุ่นระเบิด เอียงหรื อ กระเทือ น กระทบเขา กระทบเขาน้ ากรด ถู กสายดัก ANTENNA
( ก็คือ ชนิดเซลล์ GALVANIC ) และกระตุกไกยิงจากเชือกดัก ( Snag Line ) เป็ นต้น
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รู ป ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบกระทบระเบิดที่มีกลไกต่ าง ๆ

๒.๒.๑.๒ ทุ่ น ระเบิ ด ทอดประจ าที่ แ บบอิ ท ธิ พ ล (Influence Moored Mine) เป็ นทุ่ น ระเบิ ด
ที่จะทาการระเบิดเมื่อระบบตรวจจับ ( SENSORS ) ของทุ่นระเบิด สามารถตรวจวัดค่าอิทธิ พลต่าง ๆ
ของเรื อเป้ าได้ อันได้แก่ ค่าอิ ทธิ พลเสี ยง ค่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่ เหล็ก และค่าการเปลี่ยนแปลง
ความดัน ได้ถึงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยปกติแล้วทุ่นระเบิด ประเภทนี้ จะเป็ นทุ่นระเบิดแบบวางกับ
พื้นท้องทะเล แต่การที่นามาใช้ในลักษณะทอดประจาที่น้ นั มี เหตุผลหลักเพื่อใช้ในการดักเรื อดาน้ า
ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ ในบางพื้นที่มีความลึกน้ ามากหากใช้ทุ่นระเบิดประเภทนี้วางกับพื้นท้องทะเลแล้ว
อาจไม่สามารถตรวจจับค่าอิทธิพลต่าง ๆ ของเรื อได้ รวมทั้งแรงระเบิดอาจส่ งผลไม่รุนแรงเพียงพอที่จะ
ก่อความเสียหายต่อเป้ า
๒.๒.๒ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ NON-STATIC
เป็ นทุ่นระเบิด ที่ออกแบบมาให้ตวั ทุ่นระเบิดมีการเคลื่อนที่ไปตามทิศทางต่าง ๆ ทั้งแบบนาวิถี
และไม่นาวิถี เพือ่ เข้าทาความเสียหายต่อเป้ าหมาย ทุ่นระเบิด บางชนิ ดจะเคลื่อนตัวเข้าหาเป้ าเมื่อระบบ
ตรวจจับของทุ่นระเบิดตรวจจับได้ว่าเป้ าหมายนั้นอยูใ่ นขอบเขตที่จะได้รับอันตรายจากการระเบิดของ
ทุ่นระเบิด โดยในช่วงก่อนเวลาที่เป้ าหมายมาถึง ตัวทุ่นระเบิดอาจเป็ นได้ท้งั แบบเคลื่อนที่หรื ออยูป่ ระจาที่
แบ่งเป็ น
๒.๒.๒.๑ DRIFTING MINE คือ ตัว ทุ่ นระเบิด ทอดประจ าที่ แ บบกระทบระเบิ ด
ที่มีกาลังลอย ถูกปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ า หรื ออาจใช้เครื่ องถ่วงที่มีน้ าหนักน้อยกว่ากาลังลอยของ
ทุ่นระเบิด เล็กน้อย เพื่อ ให้ทุ่นระเบิด ลอยปริ่ มน้ า ทุ่นระเบิดประเภทนี้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
อนุญาตให้มีช่วงเวลาในการทางานได้ไม่เกิน ๑ ชม.
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รู ป ทุ่นระเบิดแบบลอยตามกระแสน้า ( Drifting Mine )

๒.๒.๒.๒ RISING MINE คือทุ่นระเบิดที่มีกาลังลอย ปกติจะติดอยูก่ บั เครื่ องถ่วงโดยจะ
แยกตั ว ออกและลอยขึ้ นสู่ ผิ ว น้ าเข้า หาเป้ าหมายเมื่ อ ได้ รั บ ค่ า อิ ท ธิ พ ลจากเรื อเป้ าหมายหรื อ
ตามเวลาที่ ต้ งั ไว้ ส าหรั บ การจุ ด ระเบิ ด อาจกระท าโดยการกระทบกับ เรื อ เป้ าโดยตรง หรื อ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของความดันน้ า( Hydrostatic Pressure ) เช่น ตั้งค่าไว้ว่าเมื่อทุ่นระเบิดลอยตัวถึงจุดที่ระดับ
น้
า
ลึ
ก
๒ เมตรแล้วให้ระเบิด หรื อด้วยวิธีการอื่น ๆ
รู ป ทุ่นระเบิดแบบ Rising Mine

๒.๒.๒.๓ HOMING MINE คือทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ที่บรรจุ HOMING TORPEDO
ไว้ขา้ งใน ทุ่นระเบิดจะเริ่ มทางานเมื่อ PASSIVE ACOUSTIC SENSOR ตรวจจับและแยกประเภทเป้ าเรื อ
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ดาน้ าได้ จากนั้นเมื่อถึงระยะทาการ ทุ่นระเบิด จะปล่อยตอร์ปิโดออก ตอร์ปิโดจะนาวิถีเข้าหาเป้ าโดยใช้
ACTIVE SONAR ทุ่นระเบิดลักษณะนี้คือทุ่นระเบิด Mk.60 ของกองทัพเรื อสหรัฐอเมริ กา
๒.๓ คุณลักษณะของทุ่นระเบิดทอดแบบวางกับพืน้ ท้ องทะเล
ทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล( Ground Mine or Bottom Mine ) เป็ นทุ่นระเบิดที่ออกแบบให้
ไม่มีกาลังลอย วางอยูบ่ นพื้นท้องทะเล ข้อดีของทุ่นระเบิดประเภทนี้คือตรวจพบได้ยากและสามารถบรรจุ
ดินระเบิดได้จานวนมากกว่า ส่งผลให้เป็ นอันตรายต่อเรื อเป้ ามากกว่า แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี้
๒.๓.๑ ทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเลแบบอิทธิพล( Bottom Influence Mine ) เป็ นทุ่นระเบิดที่
จะเกิ ด การระเบิ ด เมื่ อ ระบบตรวจจับ ( SENSORS )ของทุ่ น ระเบิ ด สามารถตรวจวัด ค่ า อิ ท ธิ พ ล
( SIGNATURES ) ต่าง ๆ ของเรื อ เป้ าได้ถึ งตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยอาจจะตรวจจับเพียงค่าอิ ทธิ พล
ประเภทเดียวหรื อหลายประเภทผสมกัน สาหรับประเภทของค่าอิทธิพลต่าง ๆ นั้น สามารถแยกอธิบายได้
ดังนี้
๒.๓.๑.๑ ค่าอิทธิพลความดัน( Pressure Signature ) ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงความดันทา
ให้ ทุ่นระเบิด เกิดการระเบิด โดยเมื่อเรื อเป้ าผ่านบริ เวณที่ทุ่นระเบิด วางตัวอยู่ โดยที่หัวเรื อผ่านทุ่นระเบิด
จะมีความดันน้ าสูงขึ้นทาให้ทุ่นระเบิดต่อทางไฟ พร้อมที่จะทางาน เมื่อเรื อผ่านถึงกลางลา จะส่ งผลให้
ความดันของน้ าบริ เวณนั้นมีค่าลดลง ทาให้ PRESSURE SWITCH ต่อทางไฟและทุ่นระเบิดจุดระเบิด
ทาความเสี ยหายบริ เวณกลางลาไปจนถึ งท้ายเรื อ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงในรู ปแบบนี้ ส่ วนใหญ่จะเกิดกับ
เรื อที่มีระวางขับน้ ามาก ๆ เท่านั้น
รู ป กลไกการจุดระเบิดของทุ่นระเบิดความดัน
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๒.๓.๑.๒ ค่าอิทธิพลเสี ยง( Acoustic Signature ) ใช้การตรวจจับเสี ยงในย่านความถี่ที่
คาดว่าน่ าจะแพร่ ออกมาจากเรื อเป้ า โดยระบบตรวจจับ ( SENSORS ) ค่าอิทธิพลเสี ยงสามารถ
แบ่งได้เป็ น ๒ แบบ คือ
SEISMIC SENSORS จะตรวจจับ การแพร่ ข องพลั ง งานเสี ย งในย่ า น
ความถี่ต่าที่แพร่ ออกมาจากเรื อ ซึ่งจะผ่านตัวกลางหลักคือพื้นท้องทะเลมากกว่าน้ าทะเล พลังงานนี้ จะทา
ให้เปลื อ กทุ่นระเบิด เกิ ดการสั่นสะเทือ นและส่ งอาการไปกระตุน้ ให้เกิดการจุดระเบิด ตัวตรวจจับค่า
สัน่ สะเทือนเรี ยกว่า Geophone
HYDROPHONE จะตรวจวัด ความดัง ของเสี ย ง จะท าการจุ ด ระเบิ ด เมื่ อ
ค่ า ความดัง ของเสี ย งในย่า นความถี่ ที่ ก าหนดมี ค่ า มากจนถึ ง จุ ด สู ง สุ ด และเริ่ ม ที่ จ ะมี ค่ า ลดลง นั่ น
หมายถึงเป็ นจุดที่เรื อเป้ าจะอยูใ่ กล้กบั ตัวทุ่นระเบิดมากที่สุด
รู ปที่ กลไกการจุดระเบิดของทุ่นระเบิดเสียง

๒.๓.๑.๓ ค่าอิ ทธิพลแม่เหล็ก (Magnetic Signature) ใช้การตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
สนามแม่ เหล็กโลก ณ จุดที่ทุ่นระเบิด วางตัวอยู่ เนื่ อ งจากเรื อซึ่ งเปรี ยบเสมือ นแท่ งเหล็กขนาดใหญ่ไ ด้
เคลื่อนที่ผา่ นสนามแม่เหล็กโลก ระบบตรวจจับเส้นแรงแม่เหล็กทาได้ในสองลักษณะคือ
ลัก ษณะเข็ ม กระดก ( Magnetic Dip-needle ) เข็ม จะวางตัว อยู่ใ นแนวเดี ย วกับ
สนามแม่เหล็กโลก เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากเรื อจะส่งผลให้เข็มกระดกไปต่อทางไฟวงจรจุดระเบิด
ลัก ษณะขดลดชักน า ( Magnetic Inductance ) ใช้ห ลัก การสนามแม่ เ หล็ก ตัด ผ่า น
ขดลวดทาให้เกิดการกระตุน้ ทางไฟฟ้ า ให้กับวงจรจุดระเบิด สามารถแบ่งได้เป็ นแบบขดลวดธรรมดา
และแบบ Magnetometer ซึ่งจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กได้ท้งั ๓ แกน

๒-๗

รู ป กลไกการจุดระเบิดแบบเข็มกระดก

รู ป กลไกการจุดระเบิดแบบขดลวดชักนา

๒.๓.๑.๔UNDERWATER ELECTRIC POTENTIAL( UEP ) ใช้ก ารตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ าสถิตย์อนั เกิดจากกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านวัตถุต่างชนิ ดกันของตัวเรื อใต้แนว
น้ า เช่น บริ เวณเพลาใบจักร
๒.๓.๑.๕ EXTRA LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC( ELFE ) ใช้การ
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าอันเกิดจาก กาลังไฟฟ้ าและการหมุนของเพลาใบจักร
จากเรื อเป้ า

๒-๘

๒.๓.๒ ทุ่ นระเบิ ดวางกั บพื้ นท้ องทะเลแบบควบคุ มได้ ( CONTROLLED GROUND MINE )
เป็ นทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล ซึ่ งทุ่นจะทาการระเบิดเมื่อได้รับสัญญาณกระตุน้ จากหน่ วย
ควบคุ ม ระยะไกล โดยอาจผ่านทางสายสัญญาณใต้น้ า ( UNDERWATER CABLE ) หรื อ
สัญญาณเสี ยงใต้น้ า ( UNDERWATER ACOUSTIC ) ทุ่นระเบิดประเภทนี้ เหมาะในการป้ องกันท่าเรื อ
หรื อพื้นที่สาคัญเฉพาะแห่ง
๒.๓.๓ ทุ่นระเบิดต่ อต้ านการยกพลขึ้นบก( ANTI INVASION MINE ) เป็ นทุ่นระเบิดวางกับ
พื้นท้องทะเลประเภทหนึ่ง ใช้ในการดักรถถัง รถ LVT รถ AAV และ ทหารนาวิกโยธินในระหว่างการยก
พลขึ้นบก จะวางในเขตน้ าตื้น ระดับความลึ กน้ าไม่เกิน ๑๐ ฟุต การต่อต้านจะใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอม
ภัณฑ์ (Explosive Ordnance Disposal ; EOD) หรื อ นักทาลายใต้น้ าจู่โจม(Underwater Demolition Team ; UDT)
ปั จจุบนั นิยมใช้การระเบิดให้เป็ นความกว้างเท่ากับ Boat Lane ที่ตอ้ งการ
รู ป ทุ่นระเบิดต่ อต้ านการยกพลขึน้ บก

๒-๙

๒.๔. การแบ่ งประเภททุ่นระเบิด
๒.๔.๑ การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามลักษณะของการวาง /พาหนะในการวาง
สามารถแบ่งทุ่นระเบิดออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
๒.๔.๑.๑ ทุ่นระเบิดที่วางโดยเรื อผิวน้ า ส่ วนใหญ่จะเป็ นทุ่นระเบิดทอดประจาที่ และทุ่นระเบิด
วางกับพื้นท้อ งทะเลที่ตอ้ งใช้รางวางทุ่นระเบิด ทุ่นระเบิดประเภทนี้ มักจะถูกออกแบบมาให้มีล้อ เพื่อ
สะดวกและรวดเร็ วในการวางทุ่ นระเบิด โดยราง เรื อ ผิว น้ า ส่ ว นใหญ่ สามารถดัด แปลงเป็ นเรื อ วาง
ทุ่นระเบิดได้ โดยเฉพาะเรื อที่มีเครนยก หรื อเรื อที่มีระบบวางระเบิดน้ าลึก
๒.๔.๑.๒ ทุ่นระเบิดที่วางโดยเรื อดาน้ า เป็ นได้ท้ งั ทุ่นระเบิดทอดประจาที่และทุ่นระเบิดวางกับ
พื้นท้องทะเลลักษณะเด่นของทุ่นระเบิดประเภทนี้ คือ จะมีระบบขับเคลื่อ นเนื่ อ งจากการวางทุ่นระเบิด
จะใช้การยิงออกจากท่อตอร์ปิโด
๒.๔.๑.๓ทุ่น ระเบิด ที่ว างโดยเครื่ อ งบิ น เท่า ที่พบจะเป็ นทุ่ นระเบิ ดแบบวางกับ พื้น ท้อ งทะเล
ทุ่นระเบิด ประเภทนี้จะต้องมีระบบลดแรงกระแทกเมื่อทุ่นระเบิด กระทบผิวน้ า อาจจะเป็ นร่ มชูชีพ หรื อ
การกางปี กท้าย ปั จจุบนั มีการใช้ลูกระเบิด(Bomb)มาดัดแปลงให้เป็ นทุ่นระเบิดที่วางจากเครื่ องบิน
๒.๔.๒ การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามลักษณะการวางตัวของทุ่นระเบิดในน้า
ใช้ต าแหน่ ง สุ ด ท้า ยในน้ าของทุ่ น ระเบิ ด เป็ นหลัก ในการแบ่ ง ประเภท สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น
๓ ประเภท คือ
๒.๔.๒.๑
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๒.๔.๒.๒
ทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล
๒.๔.๒.๓
ทุ่นระเบิดลอยตามกระแสน้ า
๒.๔.๓ การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามลักษณะการทางานของกลไกจุดระเบิด / เครื่องยิง
๒.๔.๓.๑
ทุ่น ระเบิ ดแบบกระทบระเบิด จะเกิ ดการกระตุน้ ให้ร ะเบิด โดยการชนหรื อ
สัมผัส มีราคาถูกกว่า แต่ก็ถูกต่อต้านได้ง่ายกว่า และมียา่ นที่เป็ นอันตรายแคบกว่า ทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล
๒.๔.๓.๒
ทุ่นระเบิดแบบอิ ทธิ พล ปกติแล้วจะเกิ ดการระเบิดโดยการเปลี่ ยนแปลงของ
เสียง ,แม่เหล็ก หรื อความดัน แต่ปัจจุบนั มีการพัฒนาให้ระเบิดได้โดย การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ าในน้ า
หรื อการเปลี่ยนแปลงของแสง( ใช้ดกั เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ )
๒.๔.๓.๓
ทุ่นระเบิดแบบควบคุมได้ ( ตามหัวข้อ ๒.๒.๓.๒ )
๒.๔.๔ การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามความมุ่งหมายพิเศษในการใช้
๒.๔.๔.๑
ทุ่นระเบิดแบบขับเคลื่อนเอง ปกติจะใช้ยงิ จากท่อตอร์ปิโดของเรื อดาน้ า ระยะที่
ทุ่นระเบิด สามารถเดินทางได้ไกลสุ ดประมาณ ๑๐ ไมล์ ขึ้นอยูก่ ับชนิ ดของทุ่นระเบิด ทาให้เรื อ ดาน้ า
สามารถวางทุ่นระเบิดเข้าไปยังที่ต้นื หรื อพื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อการนาเรื อเข้าไป ได้

๒-๑๐

๒.๔.๔.๒
ทุน่ ระเบิดต่อต้านการยกพลขึ้นบก ( ตามหัวข้อ ๒.๓.๓ )
๒.๔.๔.๓
ทุ่นระเบิด แบบติ ดกับท้อ งเรื อ หรื อ ก่ อ วิน าศกรรม เป็ นทุ่ นระเบิด ขนาดเล็ ก
สามารถพกพาติดไปกับนักทาลายใต้น้ าจู่โจมเพือ่ นาไปวางตามที่ต่าง ๆ ได้
๒.๕. ข้ อได้ เปรียบ ข้ อเสี ยเปรียบ และข้ อจากัดสาหรับทุ่นระเบิดแบบต่ าง ๆ
๒.๕.๑ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่
ข้อได้เปรี ยบ
- สามารถวางได้ในเขตย่านความลึกน้ าที่มากกว่า
- ตัวทุ่นระเบิดอยูใ่ กล้กบั เป้ า
- กลไกการระเบิดไม่ซบั ซ้อน ทาให้ง่ายต่อการผลิต
ข้อเสียเปรี ยบ
- ตัว ทุ่ น ระเบิ ด ไม่ ส ามารถทรงตัวในน้ า ได้ดี ส าหรั บ การท างานของตัว ตรวจจับ
( Sensor ) ในทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล
- ต้องใช้เครื่ อ งถ่ วงและสายยึดทุ่นระเบิดเป็ นส่ วนประกอบ เครื่ อ งถ่ วงมี ขนาดใหญ่
และน้ าหนักมากทาให้เกิดปั ญหาในการบรรทุกและขนส่ ง ส่ วนสายยึดทุ่น หากกลไกการปล่ อยสายยึด
ทุ่นขัดข้องหรื อสายยึดทุ่นขัดตัวแล้ว จะทาให้ทุ่นระเบิดไม่อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ
- บรรจุดินระเบิดได้นอ้ ย เนื่องจากตัวทุ่นระเบิดต้องมีกาลังลอย
- ง่ายต่อ การกวาด/ล่าทาลายทุ่นระเบิด
- มีผลกระทบจากกระแสน้ าและน้ าขึ้นน้ าลง
๒.๕.๒ ทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล
ข้อได้เปรี ยบ
- ไม่สามารถกวาดด้วยเครื่ องกวาดแบบกลไก
- บรรจุดินระเบิดได้มากกว่า
- เหมาะสาหรับการทางานของระบบตรวจจับ( Sensor )ในทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล
- สามารถติดตั้งระบบตรวจจับ( Sensor )ที่ผสมได้หลายแบบ
- ทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลแม่เหล็กสามารถผลิตได้ง่ายและทนทาน
ข้อเสียเปรี ยบ
- มีขีดจากัดด้านความลึกเนื่ องจากที่ความลึกมาก แรงระเบิดอาจจะทาความเสี ยหายต่อ
เป้ าผิวน้ าได้นอ้ ย หรื ออาจไม่สามารถตรวจจับค่าอิทธิพลของเป้ าได้ ปกติทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเลจะ
ทางานในความลึกน้ าไม่เกิน ๓๐ ฟาธอมหรื อ ๑๘๐ ฟุตหรื อ ๕๔.๘๖๔ เมตร ปั จจุบนั ทุ่นระเบิดวางกับ
พื้นท้องทะเลบางชนิดถูกพัฒนาให้ทางานได้ถึงความลึกน้ า ๑๘๕ เมตร
- ทุ่นระเบิดอาจกลิ้งบนพื้นท้องทะเลได้ จึงทาให้ไม่นิยมวางทุ่นระเบิดประเภทนี้ในที่ที่มี
ความลาดเอียงเกินกว่า ๕ องศา

๓-๑

บทที่ ๓
การต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๓.๑ การปฏิบัติการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. กล่ าวโดยทัว่ ไป การปฏิ บ ัติก ารต่ อ ต้า นทุ่ นระเบิ ด หมายถึ ง มาตรการทั้งมวลที่ ใช้ใ นการต่ อ ต้า น
ทุ่นระเบิดและการใช้ทุ่นระเบิดของข้าศึก ซึ่งสามารถแบ่งได้ดงั นี้
๑.๑ การต่อต้านทุ่นระเบิดทางรุ ก ( Offensive M.C.M. ) เป็ นการปฏิบตั ิการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ขา้ ศึกวางทุ่นระเบิดได้สาเร็จ
๑.๒ การต่อต้านทุ่นระเบิดทางรับ ( Defensive M.C.M. ) เป็ นการปฏิบตั ิการที่มีจุดประสงค์ เพื่อ
ลดอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ขา้ ศึกวางไว้
๒. การต่อต้านทุ่นระเบิดทางรุ ก ได้แก่
๒.๑ การทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ เป็ นการทาลายขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดของข้าศึก
ตั้งแต่แหล่งผลิตโดยการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระยะไกล ตามแหล่งอุตสาหกรรม อู่เรื อ คลังโรงงาน
และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ขา้ ศึกต้องใช้เพือ่ สนับสนุนการวางทุ่นระเบิดทางรุ ก
๒.๒ การโจมตีต่อพาหนะวางทุ่นระเบิด เป็ นการทาลายพาหนะวางทุ่นระเบิดของข้าศึก ก่อนที่จะ
สามารถทาการวางทุ่นระเบิดได้ ซึ่งสามารถกระทาโดย การโจมตีโดยตรงต่อ ฐานทัพท่าเรื อและสนามบิน
ที่พาหนะเหล่านั้นจอดอยู่ หรื อในระหว่างที่พาหนะเหล่านั้นกาลังเดินทาง ในการนี้ การลาดตระเวนด้วย
เรื อผิวน้ า และการต่อสู ้อากาศยานจะมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการต่อต้านพาหนะที่จะเข้ามาทาการวาง
ทุ่นระเบิด
๒.๓ การวางทุ่นระเบิดทางรุ ก บริ เวณฐานทัพท่าเรื อของข้าศึก เพือ่ ทาลายเรื อผิวน้ าและเรื อดาน้ า
ของข้าศึก ที่อาจมาวางทุ่นระเบิดทางรุ กต่อฝ่ ายเรา
๒.๔ การวางทุ่นระเบิดทางรับ ใช้เพือ่ ป้ องกันเรื อผิวน้ า และเรื อดาน้ าของข้าศึกทั้งในขณะที่เข้ามา
วางทุ่นระเบิด หรื อขณะเดินทางออกจากสนามทุ่นระเบิดที่วางแล้ว รวมทั้งขณะที่กาลังหาตาบลที่ก่อนที่
จะทาการวางทุ่นระเบิด
๒.๕ การเปลี่ยนหรื อปรับแต่งเครื่ องช่วยในการเดินเรื อ เช่น การดับ พรางแสงกระโจมไฟ จะทาให้
ข้าศึกไม่สามารถใช้เครื่ องช่วยการเดินเรื อต่าง ๆ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการนาเรื อเข้าวางทุ่นระเบิดได้อย่าง
แม่นยา
๓. การต่อต้านทุ่นระเบิดทางรับ สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
๓.๑ การต่อ ต้านทุ่นระเบิดทางรับแบบ Passive เป็ นการปฏิบตั ิการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อกาหนด
บริ เวณที่มีภยั คุกคาม การเพิม่ ความระมัดระวังในการเดินเรื อตามช่องทาง และเส้นทางเดินเรื อ รวมทั้งการ
กาหนดตาบลที่ของสนามทุ่นระเบิด โดยไม่รวมถึงการกวาดหรื อทาลายทุ่นระเบิด การต่อต้านทุ่นระเบิด
ทางรับแบบ Passive ได้แก่
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๓.๑.๑ การจากัดวงของภัยคุกคาม ( Localizing The Threat )
๓.๑.๒ การกาหนดเส้นทางเดินเรื อที่ปลอดภัย
๓.๑.๓ การคอนวอยกระบวนเรื อ
๓.๑.๔ การเตือนภัยในการเดินเรื อ
๓.๑.๕ การก าหนดสนามทุ่นระเบิด โดยการตรวจการณ์ และรายงานของยามตรวจการณ์
ทุ่นระเบิด หรื อจากข่าวกรอง
๓.๒ การป้ องกันตนเอง เป็ นการปฏิบตั ิการทั้งปวงของเรื อแต่ละลา เพื่อป้ องกันตนเองจากทุ่นระเบิด
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
๓.๒.๑ การป้ องกันตนเองทาง Passive ประกอบด้วย
๓.๒.๑.๑ ทางยุทธวิธี โดยการเดินเรื อในบริ เวณที่มีน้ าลึก ด้วยความเร็ วต่า ซึ่ งจะเป็ น
การช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการจุดระเบิดของทุ่นระเบิด ในการนี้เรื อต่าง ๆ ต้องระลึกถึง
- ความลึ กปลอดภัย ( Safe Depth ) โดยทัว่ ไปจะคานึ งถึ งอ านาจแม่ เหล็ ก
ของเรื อ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ความเข้มของสนามแม่ เ หล็ กเรื อ จะลดลงตามความลึ ก ของน้ าที่ เพิ่ม ขึ้ น ท าให้
ทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่วางไว้ในความลึกมากกว่าความลึกปลอดภัยของเรื อลานั้น ๆ ไม่ทางาน เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกไม่เพียงพอต่อการจุดระเบิด ความลึกปลอดภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามคุ ณ ลัก ษณะในการจุ ด ระเบิ ดของทุ่น ระเบิ ด ความเร็ วของเรื อ อ านาจแม่ เ หล็ ก ของเรื อ ความลึ ก
ปลอดภัยของเรื อแต่ละลา สามารถหาได้อย่างคร่ าว ๆ จากตาราง
ระดับความลึกที่ปลอดภัยทุ่นระเบิดแม่เหล็กชนิดวางบนพื้นใต้น้ า
ชนิดของเรื อ
ความลึกของน้ า (ฟุต)
เรื อบรรทุกเครื่ องบิน,เรื อประจัญบาน
๕๐
เรื อลาดตระเวน
๓๐
เรื อพิฆาต,เรื อฟริ เกต,เรื อดาน้ าขนาดใหญ่
๒๓
เรื อสินค้าขนาด ๒๐๐๐ ตัน
๒๕
โอกาสที่เรื อ ขนาดใหญ่จะได้รับความเสี ยหายจากอานาจการระเบิดของทุ่นที่อยูลึกกว่า ๓๐ ฟุต
มีนอ้ ยมาก
- ความเร็ วปลอดภัย ( Safe Speed ) โดยทัว่ ไปความเร็ วของเรื อจะเกี่ยวพัน
กับอานาจความดันของเรื อเป็ นส่วนใหญ่ การลดความเร็วเรื อ จะช่วยให้การเปลี่ ยนแปลงความดันลดลง
ในกรณี ที่น้ านิ่ง นอกจากนี้ยงั ช่วยให้อานาจเสียงลดลงด้วย หลักการใหญ่ ๆ ที่จะป้ องกันไม่ให้ทุ่นระเบิด
ความดันแบบพื้นฐานเกิดการระเบิดก็คือ การใช้ความเร็ วต่าจนกระทัง่ เกิดความดันเปลี่ยนไม่เพียงพอต่อ
การจุดระเบิด หรื อใช้ความเร็วสูงมากจนกระทัง่ เวลาระหว่างความดันเปลี่ยนเร็ วจนทุ่นระเบิดไม่เกิดการ
จุดระเบิด
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- ความลึกของน้ าในการปฏิบตั ิการสงครามทุ่นระเบิดนั้น ความลึกของน้ าใต้
กระดูกงูยงิ่ มากขึ้นเท่าใด ความปลอดภัยของเรื อก็ยงิ่ มากขึ้นเท่านั้น
- การแสน้ า ขณะน้ าขึ้ น สู ง จะช่ ว ยลดอัน ตรายจากทุ่ น ระเบิ ด เนื่ อ งจาก
ความลึกของน้ าจะมากขึ้น นอกจากนี้ กระแสน้ ายังทาให้ทุ่นระเบิดทอดประจาที่เกิดอาการเห ( Dip) และ
ยังช่วยเพิม่ ความเร็วของเรื อให้สูงขึ้น ( แล่นตามกระแสน้ า ) โดยไม่ทาให้อิทธิพลเสียง และ / หรื อ ความ
ดันเพิม่ ขึ้น อันจะเป็ นเหตุให้ทุ่นระเบิดเกิดการจุดระเบิด แต่อย่างใด
๓.๒.๑.๒ ทางวัตถุ สามารถกระทาได้โดยใช้กรรมวิธีในการลดอานาจอิทธิพล
ของเรื อ ได้แก่
- การใช้ระบบดีเกาส์ซิ่ง ซึ่งเป็ นระบบที่ติดตั้งไว้ในเรื อ เพื่อลดอานาจแม่เหล็ก
ของเรื อ โดยระบบดังกล่ าวจะได้รับการออกแบบ ตั้งแต่ก ารออกแบบการสร้า งเรื อ ให้เ หมาะสมกับ
โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะได้รับการติดตั้งในเรื อ
- การดีเพอร์มมิ่ง เป็ นวิธีการลบล้างอานาจแม่เหล็กถาวรตามยาวของเรื อ โดย
ใช้สายไฟพันรอบตัวเรื อ ในแนวตั้งไปตลอดความยาวเรื อ ประมาณ ๑๐ - ๒๐ รอบแล้วปล่ อ ยกระแส
ไฟตรงเข้าไปเพือ่ ให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กกลับทางกับเส้นแรงแม่เหล็กเรื อ
- การแฟลชชิ่ง เป็ นวิธีการลบล้างอานาจแม่เหล็กถาวรทางตั้งของเรื อ โดยใช้
สายไฟพันรอบตัวเรื อในแนวนอน แล้วปล่อยกระแสไฟตรงเข้าไปเพือ่ ให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กกลับทางกับ
เส้น แรงแม่ เ หล็ก เรื อ โดยทัว่ ไปการแฟลชชิ่ งจะท าร่ ว มกับ การดี เ พอร์ ม มิ่ ง ส าหรั บเรื อ ที่ ไ ม่ มี ร ะบบ
ดีเกาส์ซิ่ง ก่อนที่เรื อนั้นๆ จะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีภยั คุกคามจากทุ่นระเบิดแม่เหล็ก
- การลดเสี ย ง สามารถด าเนิ น การได้ต้ ัง แต่ ก ารออกแบบสร้ า งเรื อ เช่ น
การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บน Shock Mounted หรื อติดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่สาคัญไว้เหนื อแนวน้ า เป็ น
ต้น ตลอดจนการกาหนดมาตรการต่างๆ ระหว่างการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีภยั คุกคามจากทุ่นระเบิดเสี ยง
เช่ น การเลิ ก อุ ป กรณ์ บ างอย่า งที่ ไ ม่ มี ค วามจ าเป็ น การจ ากัด เสี ย ง และการท างานของก าลัง พล
ประจาเรื อเป็ นต้น
- การเลือกใช้วสั ดุในการสร้างเรื อ เช่นการใช้วสั ดุที่ไม่มีอานาจแม่เหล็ก การ
ใช้วสั ดุซ่ ึงป้ องกันการแพร่ กระจายของเสียง เป็ นต้น
๓.๒.๒ การป้ องกันตนเองทาง Active เป็ นการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้ องกันตนเองได้แก่
๓.๒.๒.๑ การใช้พาราเวน ลากไปทางข้างบริ เวณหัวเรื อ ทั้งสองกราบ เพื่อ ป้ องกัน
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๓.๒.๒.๒ การใช้โ ซนาร์ เพื่อ ค้น หาทุ่ น ระเบิ ด ทอดประจ าที่ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
หลบหลีกได้ทนั
๓.๒.๒.๓ การใช้เครื่ อ งทาเสี ยง โดยการทาให้เกิ ดเสี ยงขึ้นอย่างรวดเร็ ว เช่ น เสี ยง
ระเบิดจะช่วยให้ท่นุ ระเบิดที่มีอุปกรณ์ต่อต้านการกวาดทุ่นระเบิดไม่ทางานชัว่ คราว
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๓.๓ การต่อต้านทุน่ ระเบิดทางรับแบบ Active เป็ นการต่อต้านทุน่ ระเบิดซึ่งมีจุดมุ่งหมายใน
การขจัดทุ่นระเบิด ให้หมดไป หรื อเหลือน้อยที่สุด ซึ่งสามารถดาเนินการได้โดย
๓.๓.๑ การกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
- ตัดสายยึดทุ่นระเบิด (ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ทวั่ ไป, ทุ่นระเบิดทอดประจาที่
อิทธิพล)
- ทาให้ทุ่นระเบิดเกิดการระเบิดขณะทาการกวาด เช่น ทุ่นระเบิดแบบ Snag line,
ทุ่นระเบิดแบบมีสาย Antenna
๓.๓.๒ การกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื้นท้องทะเล คือการผลิตสนามอิทธิพลให้ตรง
กับที่ Sensor ของทุ่นระเบิดต้องการเพือ่ ให้เกิดขึ้น โดยมี Technique ๒ ประการ คือ
- Conventional Technique
- Ship like Technique
๓.๓.๓ การล่าทาลายทุ่นระเบิด มีหลักการดังนี้.- ค้นหา
- กาหนดตาบลที่
- แยกประเภทเป้ า
- พิสูจน์ทราบ
- ทาลายหรื อทาให้หมดสภาพ
----------------------------------------------
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๓.๒ พาหนะในการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
พาหนะในการต่ อ ต้า นทุ่ น ระเบิ ด คื อ เรื อ หรื อ เฮลิ ค อปเตอร์ ลากเครื่ อ งกวาดในการกวาด
ทุ่นระเบิด ติดตั้งโซนาร์ใช้ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดได้ดว้ ย
ก. คุณสมบัติของเรือกวาดทุ่นระเบิด
๑. กินน้ าลึกน้อยที่สุด
๒. มีสนามอิทธิพลอันเกิดจากเรื อน้อยที่สุด
๒.๑ สนามแม่เหล็กตัวเรื อน้อย
๒.๒ มีเสียงเบาที่สุด
๒.๓ มีสนามความดันน้อยที่สุด
๓. มีกาลังฉุดลากสูง
๔. มีความคล่องตัวสูง หันเลี้ยวสะดวก
ข. ชนิดของเรือกวาดทุ่นระเบิด
๑. MSF (Minesweeper Fleet)
๑.๑ ตัวเรื อเหล็ก
๑.๒ ภารกิจหลักกวาดทุ่นระเบิด Sea Mines
- กวาดทุ่นระเบิดในทะเล ถึงน้ าลึกต่าสุด ๒๐ วา
- กวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ,ทุ่นระเบิดเสียง และทุน่ ระเบิดทอดประจาที่
- กวาดทุ่นระเบิด P ด้วยการลากเครื่ องกวาดแบบ Displacement Type
๑.๓ ภารกิจรอง
- ป้ องกันตนเองด้วยปื นในระยะใกล้
- สนับสนุนเป็ นเรื อกองบังคับการได้ในขีดจากัด
๑.๔ มีใช้ในประเทศพม่า,ไต้หวัน,โดมินิกนั ,เม็กซิโก,เปรู ,อุรุกวัย,ตุรกีและ นอร์เวย์
๒. MCS (Mine Countermeasure Support Ship)
๒.๑ ตัวเรื อเหล็ก
๒.๒ ภารกิจหลักเป็ นเรื อธง
- เรื อควบคุมและสนับสนุนการกวาดทุน่ ระเบิด และการกวาดนาในการยกพลขึ้นบก
- บรรทุกเรื อ MSL.
๒.๓ ภารกิจรอง
- ส่งกาลังบารุ งให้เฮลิคอปเตอร์
- ส่งกาลังบารุ งให้แก่เรื อ MSO และ MSC ได้ในขีดจากัด (ซ่อมเครื่ องกวาด)
- สนับสนุนนักดา
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๒.๔ เรื อที่มีใช้ใน ทร.ไทย
- ร.ล.ถลาง
๒.๕ เรื อที่มีใช้ใน ทร. ต่างประเทศ
- Vulcain, Pluton, Acheron, Styk ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเรื อสนับสนุนนักดา
- SchutzeClassของประเทศเยอรมันดัดแปลงจากเรื อMSCใช้ในการสนับสนุน นักดา
- Dalgic ๑, ๒ ของประเทศตุรกี ใช้ในการสนับสนุนนักดา
- Zinnia
ของประเทศเบลเยีย่ ม
- Godetia ของประเทศเบลเยีย่ ม
- Niobe Class ของประเทศเยอรมันตะวันตก เป็ นเรื อสนับสนุนนักดา
- Utone
ของประเทศญี่ปนุ่
- Hayase ของประเทศญี่ปนุ่
- Uto
ของประเทศสวีเดน
- Takami Class ของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเรื อสนับสนุนนักดา
- Cosar Class ของประเทศโรมาเนีย
๓. MSO (Mine Sweeper Ocean )
๓.๑ ตัวเรื อ ทาด้วยเหล็ก GRP (Glass Reinforce Plastic ) หรื อ ไม้
๓.๒ ภารกิจหลัก
- กวาดทุ่นระเบิด Sea mine กวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ได้ถึงน้ าตื้นที่สุด ๕ วา
- กวาดทุ่นระเบิด P ด้วยการลากเครื่ องกวาดแบบ Displacement Type
- กาหนดตาบลที่ทุ่นระเบิด
- ล่าทาลายทุ่นระเบิด
๓.๓ ภารกิจรอง
- วางทุ่นหมายเขต
- สนับสนุนเป็ นเรื อกองบังคับการได้ในขีดจากัด
- ป้ องกันตนเองด้วยปื นระยะใกล้
๓.๔ ไม่มีใช้ใน ทร. ไทย
๓.๕ เรื อที่ใช้ใน ทร. ต่างประเทศ
- River Class
ของประเทศอังกฤษ
- Acme Class
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Bamo Type
ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นทั้งเรื อกวาดและเรื อล่าทาลายทุ่นระเบิด
- Krogulec Class ของประเทศโปแลนด์
- Yurka Class
ของประเทศรัสเซี ย, เวียดนาม, อิยปิ ต์
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- Natya I และ II ของประเทศรัสเซี ย, อินเดีย, ซีเรี ย, ลิเบีย
- T 43 Class ของประเทศรัสเซี ย,ซีเรี ย,บัลแกเรี ย,อิยปิ ต์,โปแลนด์,อิรัก,
สาธารณรัฐประชาชนจีน, อัลบาเนีย, อัลจีเรี ย, อินโดนีเซีย
- Aggressive Class ของประเทศสหรัฐอเมริ กา, สเปน, อิตาลี,ฝรั่งเศส, เบลเยีย่ ม,
( ใช้ในการกวาด และล่าทาลายทุ่นระเบิด )
๔. MSC.
๔.๑ ตัวเรื อไม่เป็ นเหล็ก ( ไม้, GRP )
๔.๒ ภารกิจหลัก
- กวาดทุ่นระเบิด Sea Mines, กวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ได้ถึงน้ าลึกต่าสุด ๕ วา
- ค้นหาทุ่นระเบิด
๔.๓ ภารกิจรอง
- วางทุ่นหมายเขต
- ล่าทาลายทุ่นระเบิด
- สนับสนุนเป็ นเรื อกองบังคับการได้อย่างจากัด
- ป้ องกันตนเองได้อย่างระยะใกล้
๔.๔ เรื อที่มีใช้ใน ทร. ไทย
- ร.ล.บางแก้ว และ ร.ล.ดอนเจดีย ์
๔.๕ เรื อที่มีใช้ใน ทร. ต่างชาติ
- Adjutant Class มีใช้ในประเทศนอร์เวย์ ( บางลาดัดแปลงเป็ น MHC )
- Ton Class ( บางลาออกแบบให้เป็ น MHC ) มีใช้ในประเทศอาฟริ กาใต้,
อาร์เจนตินา
- Schutze Class ( Type ๓๔๐ - ๓๔๑ ) มีใช้ในประเทศเยอรมันตะวันตก
- Vanya Class ( ใช้เป็ นเรื อกวาดและล่าทาลายทุ่นระเบิด ) มีใช้ในประเทศรัสเซี ย,
เวียดนาม, ซีเรี ย, บัลกาเรี ย
- Sonya Class ( ใช้เป็ นเรื อกวาดและล่าทาลายทุ่นระเบิด ) มีใช้ในประเทศรัสเซีย,
ซีเรี ย, คิวบา, เวียดนาม, บัลกาเรี ย
- Baltika Class มีใช้ในประเทศรัสเซีย
- Sasha Class มีใช้ในประเทศรัสเซีย
- Zhenya Class มีใช้ในประเทศรัสเซีย
- Andryusha Class มีใช้ในประเทศรัสเซี ยเป็ นเรื อ MSC Special
- Bluebird Class มีใช้ในประเทศสิงคโปร์ , เดนมาร์ก
- Redwing Class มีใช้ในประเทศฟิ จิ
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- ๒๙๔ Class มีใช้ในประเทศกรี ช
- Agave Class ทาหน้าที่เป็ นเรื อกวาดทุ่นระเบิดและเรื อตรวจการณ์ มีใช้ในประเทศ
อิตาลี
- Alta Class มีใช้ในประเทศนอร์เวย์ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ Orsy Class ซึ่งเป็ นเรื อ
MHC
- Dokkum Class มีใช้ในประเทศเนเธอแลนด์
- Arko Class
มีใช้ในประเทศสวีเดน
- Notec Class มีใช้ในประเทศโปแลนด์
- Leniwka Class มีใช้ในประเทศโปแลนด์
- Sirius Class มีใช้ในประเทศฝรั่งเศส
- ๙๒ และ ๒๖๘ Class มีใช้ในประเทศอิหร่ าน
- ๒๘๙ Class มีใช้ในประเทศเกาหลีใต้
- MCB Type
มีใช้ในประเทศตุรกี
- Vegasack Class มีใช้ในประเทศตุรกี
- Vukov Klanac Class มีใช้ในประเทศยูโกสลาเวีย ( บางลาดัดแปลงเป็ นเรื อ MHC )
- Kondor ll Class มีใช้ในประเทศเยอรมันตะวันออก
- Wosao Class มีใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Fushan Class มีใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Lienyun Class มีใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Hameln Class ( Type ๓๔๓ ) มีใช้ในประเทศเยอรมันตะวันตก
- Yuktol , ll Class มีใช้ในประเทศเกาหลีเหนือ
- Kondor l Class ( MSC ) มีใช้ใน ทร. เยอรมันตะวันออก
๕. MHO / MHC / MCM
๕.๑ ตัวเรื อ ไม่เป็ นเหล็ก ( ไม้, GRP )
๕.๒ ภารกิจหลัก
- ล่าทาลายทุ่นระเบิด
- ค้นหาวัตถุใต้น้ า
- กาหนดตาบลที่วตั ถุ
๕.๓ ภารกิจรอง
- กวาดทุ่นระเบิดได้ในขีดจากัด
- สนับสนุนเป็ นเรื อกองบังคับการได้ในขีดจากัด
- วางทุ่นหมายเขต
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๕.๔
๕.๕
-

เรื อที่มีใช้ใน ทร. ไทย
ร.ล.บางระจัน, ร.ล.หนองสาหร่ าย ,ร.ล.ลาดหญ้า และ ร.ล.ท่าดินแดง
เรื อที่มีใช้ใน ทร. ต่างชาติ
Avenger Class ( MCM ) มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
Bamo Type ( MHO ) มีใช้ในประเทศฝรั่งเศส ทาหน้าที่กวาดและล่าทาลายทุ่นระเบิด
MSO Class ( MHO / MSO ) มีใช้ในประเทศญี่ปุ่น
Gorya Class ( MHO )
มีใช้ในประเทศรัสเซีย
Aggressive Class ( MHO ) ดัดแปลงจากเรื อ MSO มีใช้ในประเทศสเปน, เบลเยีย่ ม
Adjutant Class ( MHC ) ดัดแปลงจากเรื อ MSC มีใช้ในประเทศอิตาลี , นอร์เวย์
Lirici Class / Gaeta Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศอิตาลี, ไนจีเรี ย, มาเลเซีย
Tripartite / Eridan Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศเบลเยีย่ ม, ฝรั่งเศส, ปากีสถาน
, เนเธอแลนด์, อินโดนีเซีย, คูเวต
- Ton Class ( MHC) มีใช้ในประเทศอังกฤษ,อาฟริ กาใต้, ออสเตรเลีย, อาร์เจนตินา
- River Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศอาฟริ กาใต้,ออกแบบตาม Schutze Class
- Vanya Class ( MSC / MHC ) มีใช้ในประเทศรัสเซีย, เวียดนาม ซี เรี ย,
บัลกาเรี ย
- SonyaClass(MSC/MHC)มีใช้ในประเทศรัสเซีย,ซีเรี ย,คิวบา,เวียดนาม, บัลกาเรี ย
- Landsort Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศสวีเดน
- Swallow Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศเกาหลีใต้
- Orsy Class (MHC) เหมือนกับ Alta Class ซึ่งเป็ นเรื อ MSC มีใช้ ในประเทศนอร์เวย์
- Sandown Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศอังกฤษ, ซาอุดิอาระเบีย
- Wilton Class ( MSC / MHC )
มีใช้ในประเทศอังกฤษ
- Circe Class ( MHC )
มีใช้ในประเทศฝรั่งเศส
- Hatsushima Class ( MSC / MHC ) มีใช้ในประเทศญี่ปนุ่
- Takami Class ( MSC / MHC ) มีใช้ในประเทศญี่ปนุ่
- Hunt Class ( MSC / MHC ) มีใช้ในประเทศอังกฤษ
- Vukov Klanac Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศยูโกสลาเวีย ดัดแปลงจากเรื อ MSC
- Osprey Class ( MHC ) มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Type 332 ( MHC ) มีใช้ในประเทศเยอรมันตะวันตก
- Lindau Class Type 331 ( MHC ) มีใช้ในประเทศเยอรมันตะวันตก Type 351
เป็ นเรื อควบคุมเรื อในระบบ Troika
- 322 Class มีใช้ใน ทร. ซาอุดิอารเบีย
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๖. Minesweeper, Drone (MSD) ที่ใช้ในสหรัฐอเมริ กามีภารกิจในการกวาดทุ่นระเบิด
Chain Drag และกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ในบริ เวณลาน้ า โดยใช้ Remote Control การทางานของ
MSD ไม่ตอ้ งมีคนประจาภายหลังจากปล่ อยเครื่ องกวาดใช้ในการกวาดนา เรื อลาเลี ยงลาน้ าหรื อกาลัง
โจมตี การควบคุ ม จะท าจากเรื อ ควบคุ มซึ่ ง สามารถควบคุ ม ได้ท้ งั การถื อ ท้า ย ความเร็ ว หยุด และ
เดินเครื่ องใหม่ ปลดสายกวาดและระเบิดทาลายตัวเอง ตัวเรื อสร้างด้วย GRP และ Foam เพื่อ เพิ่ม
กาลังลอยมีเกราะป้ องกันส่วนประกอบที่สาคัญ MSD ที่มีใช้ในประเทศต่าง ๆ นอกจากสหรัฐอเมริ กา คือ
๖.๑ ระบบ Troika ประกอบด้วยเรื อควบคุมชั้น Lindau Type 351 ติดอุปกรณ์ในการ
ควบคุม จานวน ๑ ลา และเรื อกวาด ( Seehund ) จานวน ๓ ลา ในระบบเรื อกวาดมีอุปกรณ์การกวาด
แม่เหล็กและเสียง ( ต่างจากของสหรัฐอเมริ กา ) มีใช้ในประเทศเยอรมันตะวันตก
๖.๒ Type 312 มีใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอุปกรณ์การกวาดแม่เหล็ก
และเสียง ปั จจุบนั ควบคุมจากสถานีบนฝั่ง ซึ่งกาลังพัฒนาให้สามารถควบคุมจากเรื อในทะเลได้
๗. MSI ( Minesweeper Inshore )
๗.๑ ตัวเรื อไม่เป็ นเหล็ก
๗.๒ ภารกิจ
- กวาดทุ่ น ระเบิ ด ทุ่ น ระเบิ ด แม่ เ หล็ ก ,ทุ่ น ระเบิ ด เสี ย งและทุ่ น ระเบิ ด
ทอดประจาที่ในท่าเรื อ , ช่องทาง และเส้นทางเข้าออกท่าเรื อ
๗.๓ ไม่มีใช้ใน ทร. ไทย
๗.๔ เรื อที่มีใช้ใน ทร. ต่างชาติ
- Herstal Class
มีใช้ในประเทศเบลเยีย่ ม
- Frauenlob Class ( Type 394 ) มีใช้ในประเทศเยอรมันตะวันตก
- M 15 Class
มีใช้ในประเทศสวีเดน
- Gilloga Class
มีใช้ในประเทศสวีเดน
- Hisingen Class
มีใช้ในประเทศสวีเดน
- Gassten Class
มีใช้ในประเทศสวีเดน
- Hriadne Class( Type 393 ) มีใช้ใน ทร. เยอรมันตะวันตก
- Ham Class มีใช้ใน ทร. ยูโกสลาเวีย , อินเดีย
- Cape Class มีใช้ใน ทร. อิหร่ าน, ตุรกี
- T 301 Class มีใช้ใน ทร. อิยปิ ต์, อัลบาเรี ย, โรมาเนีย
- Ilyusha Class มีใช้ใน ทร.รัสเซีย สามารถใช้ปฏิบตั ิงานแบบ
RadioControlledwfh
- Kuha Class มีใช้ใน ทร. ฟิ นแลนด์ มีขีดความสามารถในการกวาด
แม่เหล็กเสียง และความดัน ตัวเรื อทาด้วย GRP

๓-๑๑

- Kiiski Classมีใช้ใน ทร. ฟิ นแลนด์ สร้างขึ้นเพื่อ ใช้กบั เรื อ ชั้น Kuha
ในลักษณะ Unmanned teleguided sweeping แต่ไ ม่ ประสพ
ความสาเร็จ ปั จจุบนั ใช้กาลังพล ๔ นาย
- Olya Class มีใช้ใน ทร. รัสเซี ย
- Pelikan Class เป็ นเรื อ Air Cushion Vehicle มีใช้ใน ทร. รัสเซีย
- Yevgenya Class เป็ นเรื อกวาดและล่าทาลายทุ่นระเบิด มีใช้ใน
ทร. รัสเซีย ( MHI ) เวียดนาม ( MHI ) ซีเรี ย ( MSI ) อินเดีย ( MSI )
บัลกาเรี ย ( MSI ) คิวบา ( MSI ) อิรัก ( MSI ) Mozambique นิคารากัว
( MHI ) Angola เยเมนเหนือ ( MHI )
- VD 141 Class มีใช้ใน ทร. โรมาเนีย
- Pipa - Got Class มีใช้ใน ทร. เกาหลีเหนือ
๘. MHI ( Mine hunter Inshore ) มีใช้ใน ทร. ต่างชาติ ดังนี้
- Bay Class มีใช้ใน ทร. ออสเตเลีย ตัวเรื อสร้างด้วย GRP
- Lida Class มีใช้ใน ทร. รัสเซีย, เยเมนใต้
- YevGenya Class มีใช้ใน ทร. รัสเซี ย, เวียดนาม, คิวบา, นิคารากัว,
เยเมนเหนือ
- Mine hunting Craft มีใช้ใน ทร. ตุรกี
๙. MSB ( Minesweeping Boat )
๙.๑ ตัวเรื อไม่เป็ นเหล็ก
๙.๒ ภารกิจ
- กวาดทุ่ นระเบิ ด ทุ่ น ระเบิด แม่ เ หล็ ก ,ทุ่ น ระเบิ ด เสี ย ง และทุ่ นระเบิ ดทอด
ประจาที่ในเขตน้ าลึกต่าสุด ๒ ๑/๒ วา
- วางทุ่นหมายเขต
๙.๓ ไม่มีใช้ใน ทร. ไทย
๙.๔ เรื อที่มีใช้ใน ทร. ต่างชาติ
- U.S. MSB.
มีใช้ใน ทร. อเมริ กา, ไต้หวัน
- Nana - Go Class มีใช้ใน ทร. ญี่ปุ่น
- TR 40 Class มีใช้ใน ทร. รัสเซี ย
- K 8 Class
มีใช้ใน ทร. รัสเซี ย, เวียดนาม, Nicaragua
- PO 2 Class
มีใช้ใน ทร. บัลกาเรี ย
- AN - 2 Class
มีใช้ใน ทร. ฮังการี
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๑๐. MSL ( Minesweeping Launch )
๑๐.๑ ตัวเรื อ ไม่เป็ นเหล็ก
๑๐.๒ ภารกิจ
- กวาดทุ่นระเบิด Sea mines
- กวาดได้ครั้งละ ๑ อย่าง โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ,
ทุ่นระเบิดเสี ยงและเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
- ใช้กวาดในการยกพลขึ้นบก
- กวาดในเขตน้ าตื้น ๆ
- วางทุ่นหมายเขต
๑๐.๓ ไม่มีใช้ใน ทร. ไทย
๑๐.๔ เรื อที่มีใช้ใน ทร. ต่างชาติ
- ไต้หวัน
- กรี ช
๑๑. ML / MS ( Motor Launch minesweeper )
๑๑.๑ ตัวเรื อ ไม้ GRP
๑๑.๒ ภารกิจ กวาดทุ่นระเบิดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ,ทุ่นระเบิดเสี ยง( A MK 4 V ) และ
ทุ่นทอดประจาที่ครั้งละ ๑ ชนิด
๑๑.๓ เรื อที่มีใช้ใน ทร. ไทย เรื อ ท.๑ - ท.๑๒
๑๒. Minesweeper River มีใช้ใน ทร. ต่าง ๆ คือ
๑๒.๑ ทร.อม. ดัดแปลงจาก LCM - ๖ ออกแบบให้ปฏิบตั ิภารกิจได้ในน้ าตื้น ๆ
๑๒.๒ M 301 Class มีใช้ใน ทร. ยูโกสลาเวีย
๑๒.๓ Nestin Class มีใช้ใน ทร. ยูโกสลาเวีย, อิรัก, ( ใช้เป็ น MSI ) ฮังการี
๑๓. Craft Of Opportunity คือเรื อทัว่ ๆ ไปซึ่งไม่ได้ใช้ราชการทหาร ซึ่ งในเวลา
ฉุกเฉิน สามารถดัดแปลงใช้กบั ทางทหารได้รวดเร็ว และถูก เช่น เรื อลากจูง, เรื อประมง เป็ นต้น ใน
ปั จจุบนั ประเทศที่มี Craft Of Opportunity ใช้คือ ประเทศ ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริ กา
๑๔. Guinea Pig คือเรื อสิ นค้าหรื อ เรื อทางการทหาร ซึ่ งนามาใช้เป็ นเรื อ กวาดโดยการ
สร้างอิทธิพลต่าง ๆ ( แม่เหล็ก, เสียง, ความดัน ) ใกล้เคียงกับเรื อต่าง ๆ ซึ่ งใช้เส้นทางจราจรทางน้ าใน
บริ เวณนั้น ในบางครั้ง Guinea Pig อาจลากสายกวาด เช่น เสี ยง ไปด้วยเพื่อเสริ มอิทธิพลบางอย่าง
ซึ่ ง ตัวเรื อ มี ไ ม่ เพีย งพอ โดยทั่วไป ตัว เรื อ อาจจะถู ก ดัด แปลงให้มี กาลังลอยที่ดี ข้ ึ น และคงทนต่ อ
แรงระเบิด มีท้งั ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และใช้เรื ออื่นลาก
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ค. เฮลิคอปเตอร์ กวาดทุ่นระเบิด ( Airborne mine Countermeasures )
๑. ในปั จจุบนั อากาศยานกวาดทุ่นระเบิดที่ใช้กนั อยูเ่ ป็ นแบบ RH-53 D ซึ่งมีขีด
ความสามารถในการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ได้ลึกถึง ๖๐ ฟุต กวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กความไวสูง
และความไวปานกลาง กวาดทุ่นระเบิดเสียงความถี่ปานกลาง ซึ่งไม่ซบั ซ้อน และสามารถดาเนินการกวาด
แบบพิเศษต่อทุ่นระเบิดเสียงชนิดพิเศษได้ แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั อากาศยานต่อต้านทุ่นระเบิดก็ยงั ไม่
มีขีดความสามารถในการต่อต้านทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ระดับลึกหรื อทุ่นระเบิดความดันได้
๒. ในกรณี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิการฉุกเฉินอากาศยานต่อต้านทุ่นระเบิด สามารถเพิม่ เติมกาลัง
ได้ โดยใช้ ฮ.CH - ๕๓ จาก นย. ได้ อากาศยานต่อต้านทุ่นระเบิดสามารถเดินทางไปยัง พื้นที่ปฏิบตั ิการ
ทัว่ ทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจาก บ. ลาเลียง จากกองทัพอากาศ ในการลาเลียง ฮ.
อุปกรณ์การกวาด อะไหล่ และกาลังพล นอกจากนั้นยังสามารถปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม เรื อผิวน้ า หรื อฐานทัพบนบก ในพื้นที่ปฏิบตั ิการ ก็
ยังมีความจาเป็ นต่ออากาศยานต่อต้านทุ่นระเบิดในการให้การสนับสนุน
๓. คุณลักษณะของ ฮ. ต่อต้านทุ่นระเบิด
๓.๑ RH - ๕๓ D เป็ น ฮ. ชนิดแรก และชนิ ดเดียวที่สร้างขึ้นเป็ นพิเศษ เพือ่
เป็ นอากาศยานต่อต้านทุ่นระเบิด ฮ. ประเภทนี้ เป็ น ฮ. แบบ Twin Turbine มี minroior ๑ ใบ มีขีด
ความสามรถในการยกสูง และความเร็วเดินทางสูง
๓.๒ CH - ๕๓ D ฮ. ชนิดนี้มีใช้ใน นย. มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ RH - ๕๓ D
และสามารถใช้ทดแทน RH - ๕๓ D ได้ในกรณี ฉุกเฉิน โดยการติดตั้ง Tow Kit สิ่งอื่นที่แตกต่างไป
จาก RH - ๕๓ D ก็คือ Automatic Flight Control System ( AFCS ) ถังน้ ามันอะไหล่ภายนอก และ
Tow Boom / Hook Winch แต่อย่างไรก็ตาม หากได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ และฝึ กฝนเพิม่ เติม ขีด
ความสามารถในการกวาดทุ่นระเบิดของ CH - ๕๓ D ก็เทียบเท่ากับ RH - ๕๓ D
๔. ภารกิจ
๔.๑ กวาดทุ่นระเบิด Sea mines
- ทุ่นทอดประจาที่ ( MK 103 )
- ทุ่นระเบิดเสียง ( MK 104 )
- ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ( MK 105 )
- กวาดผสม
( MK 106 )
๔.๒ กวาดนากระบวนเรื อ
๔.๓ กวาดเที่ยวแรก
----------------------------------------------
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๓.๓ เครื่องกีดขวางและเครื่องป้ องกัน การกวาดทุ่นระเบิด
เครื่องกีดขวางการกวาด ( Sweep Obstructer )
MSO Tech. Manual ใช้คาจากัดความของ Sweep Obstructors ว่าคือ
“อุปกรณ์ที่ใช้ กีดขวางการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ด้วยการทาความเสี ยหายหรื อทาให้ เครื่ องกวาด ฯ
พันกันยุ่งเหยิง”
๑. แบบของเครื่ องกีดขวาง
๑.๑ เครื่ องกีดขวางซึ่งวางไว้โดยอิสระ ( Independently Planted Obstructors )
๑.๑.๑ Antisweep Mines โดยทัว่ ไป จะเป็ นทุ่นระเบิดกระทบแตกขนาดเล็ก หรื อ
มาตรฐานวางกระจายไว้ใ นสนามทุ่ นระเบิ ด เพื่อ ให้เ กิ ดอัน ตรายต่ อ เรื อ กวาด ฯ หรื อ เครื่ อ งกวาด ฯ
นอกเหนื อจากจะใช้ Antisweep Mines ซึ่ งออกแบบไว้เป็ นพิเศษแล้ว ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ
มาตราฐานจะถูกวางไว้ที่ความลึกตื้น ๆ ในสนามทุ่นระเบิดซึ่งมีน้ าลึกเพือ่ ต่อต้านเรื อกวาดทุ่นระเบิด ทุ่น
ระเบิดอิทธิพลซึ่งตั้งความไวผิดปกติ หรื อความไวสูงก็สามารถใช้ทาอันตรายต่อเรื อกวาดได้
๑.๑.๒ Dummies ทุ่น ระเบิด ทอดประจ าที่ Dummy ในบางครั้ งจะใช้เ พื่อ ต่ อ ต้า น
เครื่ องกวาดทุ่นระเบิด ทอดประจาที่ ทุ่น Dummy แบบหนึ่ งที่มี ใช้ตวั ทุ่นจะมีกาลังลอยภายในบรรจุ
น้ าหนักถ่วงแทนที่ดินระเบิด และสายทุ่นยึดแบบ Piano wire เมื่อเครื่ องกวาดตัดสาย Piano wire
สาย Piano wire จะพันเข้ากับกรรไกรทาให้สายกวาด ฯ พันกันยุง่
๑.๑.๓ Explosive Float Obstructors ประกอบด้วย anchor คล้ายกับที่ใช้ใน
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ สายยึดทุ่นและลูกลอยขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุดินระเบิดไว้ภายใน จุดประสงค์เพื่อตัด
สายกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ เช่น
- Ex - us.MK 23
- USSR MK MZ - 26 ประกอบด้วยลูกลอยหลายลูก
( MZ - 26 มี ๔ ลูก ) ซึ่งจะลอยขึ้นมาทีละลูก
- Garman Sprengbole ( Command Control )
๑.๑.๔ Cutter - armed Float Obstructors ประกอบด้วย anchor สายยึดทุ่นลูกลอย
ตั้งความลึกไว้ที่ระดับความลึกของทุ่นระเบิดระดับตื้นที่สายยึดทุ่นจะติดกรรไกรรู ปตัว V เป็ นระยะ ๆ
ตามความลึ กซึ่ งคาดว่าเรื อ กวาดจะทาการกวาดเพื่อตัดสายกวาด ๆ ในบางครั้งอาจใช้สายซึ่ งมี โลหะ
รู ปกรวยติดอยู่ขึงไว้เหนื อกรรไกร เมื่อกระทบกับสายกวาดชนิ ดคม (Serrated Sweep wire ) สายดังกล่ าว
จะหมุนแทนที่จะเกิดความฝื ด ซึ่งจะเป็ นเหตุให้สายกวาดตัดสายทุ่นได้
๑.๑.๕ Chain Moored Float Obstructors ประกอบด้วย anchor สาหรับทุ่นระเบิดทอด
ประจ าที่ ม าตรฐาน สายยึด ทุ่ น และลู ก ลอยซึ่ งมี ก าลัง ลอยสู ง กว่ า ทุ่ น ระเบิ ด ตามปกติ ส ายยึด ทุ่ น จะ
ประกอบด้วยโซ่ส่วนหนึ่งบริ เวณความลึก ที่คาดว่าจะถูกกวาดด้วยอุปกรณ์ชนิ ดนี้ จะทาให้สามารถใช้
โซ่ซ่ ึงมีความยาว และหนักกว่าที่ใช้กบั ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ตามปกติได้ เนื่ องจากตัวทุ่นไม่มีดินระเบิด
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แ
ล
ะ
เครื่ องยิงประกอบอยู่
๑.๒ เครื่ องกีดขวางซึ่งใช้ประกอบกับทุ่นระเบิด ( Co – Existant Obstructors )
๑.๒.๑ โยทะกา ( Grapnel ) ในบางครั้งจะใช้ติดกับสายยึดทุ่นระเบิดเพื่อ ดักสายกวาด ฯ
ดังนั้นถึงแม้วา่ สายยึดทุ่น ฯ จะถูกตัดตัว ทุ่นระเบิดก็ยงั จะคงติดอยูก่ บั สายกวาด ฯ ในระยะใกล้ซ่ ึ งอาจ
เป็ นอันตรายต่อ เรื อ กวาดได้ โยทะกาได้รับการออกแบบ เพื่อ ให้สายกวาดซึ่ งจะไถลขึ้นด้านบนของ
สายยึดทุ่น ฯ ผ่านเข้าไปในปากจับของโยทะกาซึ่ งเป็ นเหตุให้ลวดสายกวาดไม่ สามารถเลื่ อ นตัวขึ้ น
ข้างบนได้อีก ลวดกวาดจึงจะวิ่งผ่านช่ องปากจับ จนกระทัง่ กรรไกรบนสายกวาดมาถึงสายยึดทุ่น ฯ
และตัดสายยึดทุ่นให้ขาดออกทุ่นระเบิดจะติดไปกับลวดกวาด โดยโยทะกาทางด้านในของปากกรรไกร
ด้วยอุปกรณ์ชนิ ดนี้ ทาให้เรื อกวาดต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บเครื่ องกวาดเป็ นอย่างสู ง เพื่อให้
มัน่ ใจว่าจะไม่มีทุ่นระเบิดติดมากับสายกวาด
๑.๒.๒ Armed Mooring เช่นเดียวกับ Cutter armed Float obstructors คือ ที่สายยึด
ทุ่นระเบิดจะติดกรรไกรไว้ เพือ่ ตัดสายกวาดก่อนที่กรรไกรบนสายกวาดจะตัดสายยึดทุ่นระเบิด
๑.๒.๓ Chain mooring เช่นเดียวกับ Chain Moored Float obstructors ทุ่นระเบิด
ทอดประจ าที่บ างชนิ ด จะใช้โ ซ่ เป็ นสายยึด ทุ่น ระเบิ ดในบางช่ ว ง เป็ นเหตุ ให้ก รรไกรซึ่ งติ ด อยู่กับ
สายกวาดไม่สามารถตัดโซ่ให้ขาดได้ และตามปกติแล้ว สายกวาดจะขาด หรื อลากทุ่นระเบิดไปด้วยเมื่อ
โซ่พนั กับกรรไกร แต่เนื่ องจากกาลังลอยของตัวทุ่นระเบิดไม่เพียงพอที่จะพยุงโซ่ ได้ ในกรณี ที่ใช้โซ่
เป็ นสายยึดทุ่นระเบิดทั้งเส้นนอกจากสายยึดทุ่นจะสั้นมาก ดังนั้นการใช้โซ่ ประกอบเป็ นสายยึดทุ่น ฯ
โดยทัว่ ไปจึงใช้ในช่วง ๒ - ๓ วาแรก ใต้ตวั ทุ่นระเบิด และใช้แทนในส่ วนของสายยึดทุ่น ฯ ซึ่ งคาดว่า
จะสัมผัสกับสายกวาดการตั้งเครื่ องกวาดให้ลึกมากขึ้น เป็ นวิธีการโดยทัว่ ไป ซึ่ งเพียงพอต่อการกาจัด
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ซ่ ึ งประกอบโซ่ ดังกล่ าว ทุ่นระเบิด ทอดประจาที่ ซึ่ งใช้โ ซ่ เป็ นสายยึดทุ่น ฯ
โดยทัว่ ไปจะใช้ในสนามทุ่นระเบิดซึ่ งอยู่ในบริ เวณน้ าตื้น ซึ่ งสายยึดทุ่นระเบิดจะต้อ งมี การสึ กกร่ อ น
ผิดปกติอนั เนื่ องจาก คลื่น , กระแสน้ า และอาการขึ้นลงของน้ า ในกรณี เช่นนี้ การใช้กรรไกรระเบิดที่
เหมาะสมกับขนาดของโซ่จะเป็ นวิธีการต่อต้านที่ดีที่สุด
๑.๒.๔ Snag Line Mine
๑.๒.๕ ทุ่นระเบิดแบบแอนเทนนา
เครื่องป้ องกันการกวาด ฯ ( Antisweep Devices )
คือ อุปกรณ์ซ่ ึงสามารถรวมเข้าไว้กบั ทุ่นระเบิด ตั้งแต่การออกแบบหรื อใช้ร่วมกับทุ่นระเบิดหรื อที่
ติดตั้งของมันเอง ซึ่งทาให้การกวาดทุ่นระเบิดกระทาได้ยากหรื อไม่สามารถกระทาได้เลย
๑. แบบของเครื่ องป้ องกันการกวาด
๑.๑ เครื่ องหน่วงเวลาลอย ( Delayed - Rising Features ) ทุ่นระเบิดทอดประจาที่บางชนิ ด
ได้รั บ การออกแบบให้ จ มสู่ พ้ืน ท้อ งทะเลพร้ อ มกับ anchor ก่ อ นที่ ส ายยึด ทุ่ น ฯ จะคลายตัว ออก
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ดังนั้นทุ่นระเบิดบางชนิ ดจึงได้ติดตั้งเครื่ องหน่ วงเวลาในการลอยตัวของทุ่นระเบิด เพื่อให้ลอยขึ้นตาม
เวลาที่ตอ้ งการ ด้วยอุปกรณ์เช่นนี้จะเห็นได้ว่าเป็ นการต่อต้านทุ่นระเบิดทอดประจาที่ได้อย่างหนึ่ ง ใน
กรณี ที่ ท าการกวาด ฯ ก่ อ นเวลาที่ ต ัว ทุ่ น จะลอยขึ้ น ยัง ต าแหน่ ง ที่ ต้ งั ไว้ การวางสนามทุ่ น ระเบิ ด
ทอดประจาที่ ที่ดีในสนามทุ่นระเบิดจะประกอบด้วยทุ่นระเบิดชนิ ด นี้ โดยตั้งเวลาลอยตัวต่าง ๆ กัน
เป็ นเหตุ ให้จาเป็ นต้อ งมี ก ารกวาดตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ เพื่อ ให้มั่นใจว่า ทุ่น ระเบิด ทั้งหมดถู กกวาด
เรี ยบร้อ ยแล้ว ผลการทางานของเครื่ อ งหน่ วงเวลาลอยนี้ จะเป็ นเสมื อ นกับเครื่ อ งตั้งเกณฑ์เรื อ ผ่านใน
ทุ่นอิทธิพลวางกับพืน้ ท้องทะเล
๑.๒ เครื่ องหน่ วงเวลาพร้อม ( Delayed Arming Mechanisms ) เครื่ องหน่ วงเวลา
พร้อมที่จะได้รับการติดตั้งในทุ่นระเบิดอิ ทธิพล เพื่อให้สนามทุ่นระเบิดยังสามารถคงภัยคุ กคามไว้ไ ด้
ถึงแม้วา่ จะถูกกวาดอย่างมีประสิทธิภาพไปแล้วก็ตาม โดยปกติจะสามารถหน่ วงเวลาพร้อมได้ โดยการ
ใช้แท่งเกลือ( Soluble washers ) นาฬิกา หรื อ electrolytic calls ทุ่นระเบิดจะยังไม่ทางาน ไม่ว่าจะ
ได้รับการกระตุน้ จากเรื อกวาด หรื อเป้ าจนกว่าจะถึงเวลาพร้อม ดังนั้นการตั้งเวลาพร้อมให้เหลื่อมล้ ากัน
จะให้ผลคล้ายกับการเสริ มสนามโดยอัตโนมัติ เช่นเดี ยวกับการใช้เครื่ อ งหน่ วงเวลาลอย การกวาด
ตรวจสอบ จึงจาเป็ นต้องนามาใช้ดว้ ยเสมอ ตามปกติในทุ่นระเบิดอิทธิพล จะติดตั้งเครื่ องกลไกในการ
หน่วงเวลาระยะสั้น ๆ ไว้ดว้ ยกันอยูแ่ ล้ว เพื่อความปลอดภัยของยานวางทุ่นระเบิด และเพื่อให้มีเวลา
เพียงพอที่ทุ่นระเบิดจะวางตัวกับพื้นท้อ งทะเล ก่อ นที่จะพร้อ ม เนื่ อ งจากทุ่นระเบิดอิทธิ พลทุกชนิ ด
จะระเบิดได้เองตามธรรมชาติ ถ้าหากพร้อมก่อนที่จะวางตัวในตาบลที่เป็ นที่เรี ยบร้อย
๑.๓ เครื่ อ งตั้งเกณฑ์เรื อผ่าน ( Ship Counters ) เครื่ อ งตั้งเกณฑ์เรื อผ่านใช้ เพื่อป้ องกัน
ทุ่นระเบิดอิ ทธิ พลระเบิด ขึ้นก่ อ นที่เ ครื่ อ งยิงจะได้รับ การกระตุ ้นครบตามจานวนที่ต้ งั ไว้ ถึ งแม้ว่า
ทุ่นระเบิดดังกล่าว จะยินยอมให้เรื อผ่านไปในระยะที่มีประสิทธิภาพในการทาลายได้บา้ งก็ตาม แต่ก็เป็ น
เครื่ องที่ช่วยให้ทุ่นระเบิดสามารถคงอยูใ่ นสนามได้ ในกรณี ที่มีการกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลซ้ าไปซ้ ามา
การตั้งค่าเกณฑ์เรื อ ผ่าน คือ การตั้งจานวนการทางานของวงจรยิงที่ตอ้ งการเพื่อ จุดระเบิดทุ่นระเบิด
ถึงแม้วา่ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่ องตั้งเกณฑ์เรื อผ่านสามารถตั้งค่าไว้สูงถึง ๑๕ ก็ตามแต่
การตั้งค่าเกินกว่า ๔ หรื อ ๕ นั้น ยังไม่ค่อยมีใช้การตั้งค่าเกณฑ์เรื อผ่านต่าง ๆ กันในช่วงห่ างกันมาก ๆ
เป็ นความต้องการในการวางแผนสนามทุ่นระเบิด หลังจากที่ได้รับการกระตุน้ ครั้งหนึ่ งทุ่นระเบิดซึ่ งมี
เครื่ องตั้งเกณฑ์เรื อ ผ่านส่ วนใหญ่จะอยู่ในช่วง passive สาหรับ Intership dead period สาหรับ
ทุ่นระเบิดที่รู้กนั ทัว่ ไปช่วง Intership dead period จะอยูร่ ะหว่าง ๒ - ๙ วินาที ( ขึ้นอยูก่ บั แบบของ
ทุ่นระเบิด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทุ่นระเบิดจะไม่ทางาน )
๑.๔ Sprockets ในบางครั้งสายยึดทุ่นระเบิด อาจจะประกอบไว้ดว้ ย Sprocket ซึ่ งเป็ น
อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบให้สายกวาดผ่านสายยึดทุ่นไปได้ โดยไม่ตดั ตัวทุ่นออกจากสมอ อุปกรณ์น้ ี
ประกอบด้วยล้อหมุน ( Ratating Spur Wheel ) ซึ่ งมีขาที่ปลายซี่ ลอ้ ทุกซี่ โดยจะเคลื่อนที่ที่อยูใ่ น
ครอบนาทางทรงโค้ง ( arcshaped grooves ) เมื่อล้อหมุนที่ Spur Wheel จะต่อกับสายยึดทุ่น
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ส่วนที่ติดกับตัวทุ่นระเบิด และครอบนาทางจะต่อเข้ากับสายยึดทุ่นส่ วนที่ติดกับ anchor เมื่อลวดกวาด
พานกับล้อหมุน จะทาให้ลอ้ หมุนไป และขาของซี่ลอ้ อันใหม่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในครอบนาทางให้สายยึด
ทุ่นระเบิดยังคงติดอยูก่ บั และเป็ นเหตุให้สายกวาดเคลื่อนตัวออกไปด้านหนึ่งของ Sprocket แต่อย่างไร
ก็ตามการติด Sprocket เข้ากับสายยึดทุ่นก็ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก เนื่องจากสายยึดทุ่นเข้ากับ
ขากรรไกรบนสายกวาดก่อ นที่สายกวาดจะผ่าน Sprocket นอกจากนั้นสิ่ งมี ชีวิตในน้ า ( Marine
Fouling ) มักจะทาให้ Sprockets มีอายุส้ นั ภายหลังจากการวางทุ่นระเบิดไปแล้ว
๑.๕ Intermittentent Rendering - Active Devices กลไกชนิดนี้ เป็ นอุปกรณ์ต้งั เวลา
พร้อมและพักสาหรับทุ่นระเบิดเป็ นช่วง ๆ ดังนั้นการกวาดจะไม่ได้ผล นอกจากการกระทาในช่วงเวลาที่
ทุ่นพร้อมเท่านั้นเช่นเดียวกับเครื่ องหน่ วงเวลาลอยและเครื่ องหน่วงเวลาพร้อม อุปกรณ์บางชนิดนี้จะลด
ประสิทธิภาพของทุ่นระเบิดไปบ้าง
โดยจะปล่อยให้เป้ าที่ตอ้ งการบางเป้ าผ่านไปโดยไม่เกิดอันตราย
อย่างไรก็ตามมันจะทาให้หน่วยต่อต้านทุ่นระเบิดต้องยุง่ ยากขึ้น และต้องทาการกวาดตรวจสอบซ้ าไปมา
หลายครั้ง หรื อดาเนินวิธีทางกาหนดตาบลที่เป้ าและเทคนิคอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วย
อุปกรณ์ที่มีอยู่
----------------------------------------------

๓-๑๘

๓.๔ เครื่องกวาดทุ่นระเบิด
๑. เครื่องกวาดทุ่นระเบิดที่ใช้ ในเรือ
๑.๑ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก จุดมุ่งหมาย เพือ่ กวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ โดยการ
ตัดสายยึดทุ่นระเบิดด้วยกรรไกรกล หรื อกรรไกรระเบิด ซึ่ งประกอบอยูก่ บั ลวดกวาด ในขณะที่เรื อลาก
ลวดกวาดไปในน้ าหรื อ อาจท าการตัด ได้โ ดยใช้ล วดกวาดเอง ในกรณี ที่ ใ ช้ล วดกวาดชนิ ด คม
ส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก ได้แก่
- ลวดกวาด ใช้ลวดเกลียวขวาสาหรับกราบขวา และเกลียวซ้ายสาหรับกราบซ้าย เพือ่ ไม่ให้
ลวด ตกท้องช้างหรื อคลายเกลียวออก
- เครื่ องรักษาระดับ(Otter) เป็ นตัวกาหนดความลึกของลวดกวาดด้านนอก และทาให้ลวดกวาด
ด้านนอกถ่างออก
- ลูกลอย ( Float ) ใช้พยุงปลายสายกวาดด้านนอก และกาหนดความลึกของปลายสายกวาด
ด้านนอกด้วยความยาวของลวดลูกลอย ( Float Pendant )
- เครื่ องถ่วง(Depressor)ใช้เพือ่ กาหนดความลึกของปลายสายกวาดด้านในให้อยูใ่ นระดับลึก
ที่ตอ้ งการด้วยความยาวของลวดเครื่ องถ่วง ( เป็ นลวดเกลียวขวา )
- กรรไกร ( Cutter ) ใช้ติดกับลวดกวาดเพือ่ ตัดสายยึดทุ่น ฯ ให้ทุ่นระเบิดลอยสู่ผิวน้ า
๑.๑.๑ ประเภทของเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก
๑.๑.๑.๑ เครื่องกวาดแบบ “ O “ ( OROPESA ) เป็ นเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
แบบความเร็วต่า มี ๔ ขนาด คือ
- ขนาด ๑ เป็ นขนาดใหญ่ที่สุด ใช้กับเรื อ MSO. ความเร็ วในการกวาด ๑๔ น๊ อ ต
ใช้ร่วมกับลูกลอยขนาด ๑ เครื่ องถ่วงและเครื่ องรักษาระดับขนาด ๑ กวาดได้ลึกถึง ๔๐ วา
- ขนาด ๔ เป็ นขนาดกลาง ใช้กับ เรื อ MSC. ความเร็ วในการกวาด ๘ - ๑๐ น๊ อ ต
ใช้ร่วมกับลูกลอย เครื่ องถ่วง และเครื่ องรักษาระดับ ขนาด ๔ ความลึกในการกวาด ๒ - ๓๐ วา
- ขนาด ๕ ใช้กบั เรื อเล็ก เช่น เรื อ กทต. ( ML/MS ) หรื อ LCVP. ความเร็ วในการกวาด
๗ - ๘ น๊ อต ใช้ร่วมกับลู กลอย เครื่ องถ่ วงและเครื่ องรักษาระดับขนาด ๕ ความลึกในการกวาด ๒ - ๑๐ วา
- ขนาด ๕ G มี ขนาดใหญ่และหนักกว่าขนาด ๕ เล็กน้อ ย ใช้กับเรื อ MSB.
ความลึกในการกวาด ๑ - ๗ วา ความเร็วในการกวาด ๖ - ๑๖ น๊อต
๑.๑.๑.๒ เครื่ อ งกวาดแบบ SDG 31 เป็ นเครื่ อ งกวาดของ ทร.ยม. มี ใ ช้ใ นเรื อ ลทฝ. ชุ ด
ร.ล.บางระจัน มีลกั ษณะโดยทัว่ ไปคล้ายกับแบบ ๕G ความลึกในการกวาด ๓ - ๑๖ เมตร ( ตาม
ตารางที่ได้รับจาก ทร.ยม. )
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๑.๑.๒ แบบของการใช้ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบ “ O “
๑.๑.๒.๑ การกวาดแบบมาตรฐานเรื อลาเดียว ๑ กราบ และ ๒ กราบ จุดประสงค์ใช้ใน
การกวาดสาเร็จต่อทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๑.๑.๒.๒ การกวาดแบบมาตรฐานเรื อ ๒ ล า จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ กวาดตรวจสอบ
( Check sweep ) หรื อกวาดทุ่นระเบิดที่อยูล่ ึก หรื อทุ่น ฯ ที่สายยึดเป็ นโซ่
๑.๑.๒.๓ การกวาดระดับตื้น จุดประสงค์เพือ่ กวาดในที่ต้นื หรื อกวาดทุ่นระเบิดแบบพิเศษ
เช่น Snag line mine หรื อ Drifting Mine กาหนดความลึกไม่เกิน ๖ ฟุต จากผิวน้ าโดยให้ลึกเท่ากันไป
โดยตลอดความยาวของสายกวาด ในกรณี ที่ใช้กวาด Snag line mine ใช้กรรไกรติดตามลวดกวาด
ห่างกันทุก ๆ ๒๐ วา พันด้วยเทป
๑.๑.๒.๔ การกวาดแบบ Antenna จุดประสงค์เพื่อ กวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ชนิ ด
สายดักให้ระเบิดทางท้ายเรื อห่างออกไปเกิน ๕๐ วา
๑.๑.๒.๕ การกวาดแบบ Antenna เรื อ ๒ ลา จุ ดประสงค์เพื่อ กวาดในบริ เวณที่ มี
ทุ่นระเบิด ชนิดสายดักอยูห่ นาแน่น ควรใช้กบั เครื่ องกวาดขนาด ๔ และ ๕ เนื่องจากกินน้ าตื้น
๑.๑.๒.๖ การกวาดแบบลากไปกับพื้นท้องทะเล จุดประสงค์เพื่อกวาดทุ่นระเบิดที่ตวั ทุ่น
ไม่หลุดออกจาก Anchor ใช้เป็ นการกวาดขั้นสุดท้าย
๑.๑.๒.๗ การกวาดระดับ ลึ ก ใช้กวาดทุ่น ระเบิด ทอดประจ าที่ที่ อ ยู่ใ นเขตน้ า ลึ ก เช่ น
ทุ่นระเบิด สาหรับดักเรื อดาน้ า เป็ นต้น
๑.๑.๓ กรรไกร ( Cutter )
๑.๑.๓.๑ กรรไกรกล MK.9 ใช้เป็ น End Cutter ในเครื่ องกวาดแบบ “ O “ ขนาด ๑ และ
ขนาด ๔ ความเร็วในการกวาดต้องไม่ต่ากว่า ๗ น๊อต สามารถตัดลวดขนาด ๑/๒ นิ้วได้
๑.๑.๓.๒ กรรไกรกล MK.11 เป็ น Intermediate Cutter ใช้กบั เครื่ องกวาดแบบ “ O “
ทุกขนาด ความเร็วในการกวาดต้องไม่ต่ากว่า ๗ น๊อต สามารถตัดลวดขนาด ๑/๒ นิ้วได้
๑.๑.๓.๓ กรรไกรระเบิด MK.12 มี ๓ แบบ คือ Mod. 0, Mod. 1, และ Mod. 2 โดยใน
การทางานต้องการแรงกดบน Trip Pin ๘๐ - ๑๐๐ ปอนด์
- Mod. 0 ตัดลวดได้ถึงขนาด ๓/๔ นิ้ว และโซ่ขนาด ๕/๘ นิ้ว
- Mod. 1 และ 2 ตัดลวดได้ถึงขนาด ๓/๔ นิ้ว และโซ่มีขื่อขนาด ๕/๘ นิ้ว
๑.๑.๓.๔ กรรไกรระเบิด MK. 13 ใช้ตดั สายยึดทุ่นระเบิดโดยการาระเบิดของ Shape
Charge ภายในตัวกรรไกร โดยต้องการแรงกดบน Thip pin มากกว่า ๑๐๐ ปอนด์ สามารถตัดโซ่ ขนาด
๑ ๑/๘ นิ้ว ได้
๑.๑.๓.๕ กรรไกรระเบิด MK.14 Mod. 0 สามารถประกอบกรรไกร ได้ต้ งั แต่ ๑, ๒ หรื อ
๔ ตัว บน Fin เดียวกัน โดยเครื่ องกวาดขนาด ๕ และ ๕ G จะใช้แบบ ๑ หรื อ ๒ ตัว ส่ วนขนาด ๑
และ ขนาด ๔ จะใช้แบบ ๔ ตัว
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๑.๑.๓.๖ กรรไกรระเบิด MK. 15 เป็ นกรรไกรที่ใช้ตดั ลวดกวาด หรื อลวดเครื่ องถ่วงใน
กรณี ฉุกเฉิน ใช้ได้ในน้ าลึกไม่เกิน ๑๐ ฟุต ตัดลวดได้ต้ งั แต่ขนาด ๕/๑๖ นิ้ ว ถึง ๕๑/๖๔ นิ้ ว ตามแบบ
ของนัดดินที่ใช้
๑.๑.๓.๗ กรรไกรกล ESG 1 เป็ น Intermediate Cutter ใช้กบั เครื่ องกวาด SDG 31
ความเร็วในการกวาดต่าสุด ๖ น๊อต สามารถตัดลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตสุด ๘ มม.
๑.๑.๓.๘ กรรไกรกล DSG 1 ใช้เป็ น End cutter ในเครื่ องกวาด SDG 31 ความเร็ วใน
การกวาดต่าสุด ๖ น๊อต สามารถตัดลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตสุด ๘ มม.
๑.๑.๓.๙ กรรไกรระเบิดแบบ DM 11 เป็ น Intermediate Cutter ใช้กบั เครื่ องกวาดแบบ
SDG 31 ความลึกใช้งาน ๓ - ๒๐๐ เมตร สามารถตัดลวดได้ถึงขนาด ๒๖ มม. และโซ่ขนาด ๒๐ มม.
๑.๒ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็ก หลักการคือ การผลิตสนามแม่เหล็กขึ้นในระยะห่ างที่
ปลอดภัยไม่ต่ากว่า ๕๐๐ หลา จากเรื อกวาด เพือ่ ให้สนามแม่เหล็กนี้ไปทาให้ทุ่นระเบิดเกิดการระเบิดขึ้น
วิธีในการผลิตสนามแม่เหล็กกระทาได้ ๓ วิธี คือ
- โดยการลากแท่งแม่เหล็กถาวร
- โดยการลากขดลวด ( Coil หรื อ Solenoid )
- โดยการลากสายเคเบิล ซึ่ งเครื่ อ งกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็กแบบมาตรฐานในปั จจุบ ัน
ใช้วธิ ีผลิตสนามแม่เหล็กโดยการลากสายเคเบิล
๑.๒.๑ หลักการทางานของเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็กแบบมาตรฐาน
๑.๒.๑.๑ เรื อกวาดลากสายเคเบิลซึ่งเป็ นตัวนาไฟฟ้ า ( ไฟ D.C. ) ซึ่ งผลิตจากเครื่ อง
ไฟฟ้ า บนเรื อกวาดทุ่นระเบิด
๑.๒.๑.๒ เมื่ อกระแสไหลผ่านตัวนาครบวงจร ก็จะเกิ ดเส้นแรงแม่ เหล็กขึ้นรอบ ๆ
สายเคเบิล (กฎมือขวา)
๑.๒.๑.๓ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบ ๆ สายเคเบิลที่เรื อกวาดลากไปนี้ จะเป็ น
ตัวที่ไปทาให้เส้นแรงแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลง การเปลี่ ยนแปลงนี้ จะไปตัดกับขดลวดซึ่ งมี อ ยูใ่ นตัว
ทุ่นระเบิดทาให้เกิดกระแสไฟขึ้น วงจรภายในตัวทุ่นระเบิดก็จะทางาน ทาให้ท่นุ ระเบิดเกิดการระเบิดขึ้น
๑.๒.๑.๔ การปล่ อ ยกระแสไฟไปยังสายเคเบิ ลจะควบคุ มโดยเครื่ อ งควบคุ มบน
เรื อกวาด
๑.๒.๑.๕ เส้นแรงแม่ เหล็กที่เกิดขึ้นรอบ ๆ สายเคเบิล จะมี ท้ งั แรงในทางตั้ง และ
แรงใน , ทางนอน
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๑.๒.๒ ชนิดของเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็กแบบมาตรฐาน
๑.๒.๒.๑ เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็กแบบหางตรง ( Starlight Tail ) เรี ยก
ทัว่ ไปว่า M MK.5
- ใช้สาหรับกวาดทุ่นระเบิดซึ่งจุดระเบิดได้ดว้ ยเส้นแรงแม่เหล็กทางตั้งเป็ น
ส่วนใหญ่
- เนื่องจาก เครื่ องกวาดชนิ ดนี้ จะทาให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กทางนอนอยู่
ใต้ สายเคเบิล พอดี ฉะนั้นการกวาดทุ่นระเบิดที่ตอ้ งการเส้นแรงแม่
เหล็ก ทางนอนด้วยเครื่ องกวาดประเภทนี้ ทุ่นระเบิดนั้น ๆ ต้อ ง
วางตัวอยูใ่ น ทิศตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเรื อกวาดพอดี
- เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะกระจัดกระจายเนื่องจากใช้น้ าเป็ นตัวนา
- ชนิดของเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กแบบหางตรง
* M MK . 5 ( a )
# เป็ นเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กโดยใช้เรื อกวาดลาเดียวในเรื อกวาดตั้งแต่
เรื อ ชั้น MSC ขึ้นไป
# กวาดได้เฉพาะในน้ าเค็มเท่านั้น
# ใช้เวลาในการปล่อยเก็บน้อย หันเลี้ยวง่าย เหมาะในการกวาดในช่องแคบ
หรื อพื้นที่จากัด
* M MK. 5 ( b )
# ใช้เรื อกวาดปล่อยเครื่ องกวาดแบบ M MK. 5 ( a ) ตั้งแต่ ๒ ลา ขึ้นไป
# เรื อที่อยูช่ ิดกันติดกันปล่อยกระแสสลับขั้วกัน ( ขั้วตรงกันข้าม )
# ได้ยา่ นทางกวาดเพิม่ ขึ้นแต่จะต้องควบคุมการปล่อยกระแสและการรักษาสถานี
* M MK. 5 ( c )
# ใช้กบั เรื อกวาดขนาดเล็กซึ่งใช้สาย ๓๐๐ MCM. เช่น เรื อ กทต. ความยาว
ของสายเคเบิล ๑๕๐๐ ฟุต ระยะห่างของสายอิเล็กโทรด ๙๐๐ ฟุต
# ความมุ่งหมายเช่นเดียวกับ M MK. 5 ( a )
* M MK. 5 ( d )
# มี ล ัก ษณะและความมุ่ ง หมายในการใช้เหมื อ นกับ M MK.5 ( a )
ทุกประการแต่ M MK. 5 ( d ) เป็ นเครื่ องกวาดที่ปัจจุบนั ใช้สาหรับเรื อเล็ก เป็ นการ ชัว่ คราวเท่านั้น
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๑.๒.๒.๒ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็กแบบหางโค้ง เรี ยกทัว่ ไปว่า M MK. 6
- ใช้กวาดทุ่นระเบิดที่ทาให้เกิดการระเบิดได้ดว้ ยเส้นแรงแม่เหล็กทางนอน
เป็ นส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่ตอ้ งการเส้นแรง
แม่เหล็กทางตั้งได้ดว้ ย
- ชนิดของเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กแบบหางโค้ง
* M MK. 6 ( a )
# เป็ นเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กโดยเรื อลาเดียว ตั้งแต่ช้ นั MSC. ขึ้นไป
# กวาดได้เฉพาะในน้ าเค็มและเส้นแรงแม่ เหล็กที่เกิ ดขึ้ นค่ อนข้างกระจัดกระจาย
# เวลาที่ ใช้ในการปล่ อย – เก็บ มากกว่า M MK.5 (a) การหันเลี้ ยวค่ อนข้างยาก
* M MK. 6 ( h )
# เป็ นเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กด้วยเรื อลาเดียวตั้งแต่ช้ นั MSC. ขึ้นไป
# ใช้กวาดได้ท้งั น้ าจืดและน้ าเค็ม เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นไม่กระจัดกระจาย
# ใช้เวลาในการปล่อยเก็บมาก หันเลี้ยวค่อนข้างยาก
# สามารถปล่อยกระแสได้สูงกว่า M MK. 6 ( a )
๑.๒.๒.๓ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็กแบบต่ อเครื่องกวาดเข้ าด้วยกัน ( Catenary )
เรี ยกทัว่ ไปว่า M MK. 4
- ใช้กวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่ตอ้ งการเส้นแรงแม่เหล็กทางนอนและทางตั้ง
ใน การจุดระเบิด
* M MK. 4 ( c ) และ M MK. 4 ( d )
# ใช้กบั เรื อกวาดชั้น MSC. และ MSF. ปั จจุบนั ไม่ใช้
# เป็ นการกวาดแบบใช้สาย Electrode
# กวาดได้เฉพาะน้ าเค็ม
* M MK. 4 ( i )
# ใช้กบั เรื อกวาดขนาดเล็ก เป็ นการกวาดแบบใช้สาย Electrode กวาดได้
เฉพาะ ในน้ าเค็ม
* M MK. 4 ( m )
# ใช้กบั เรื อกวาดขนาดเล็กกวาดได้ท้งั ในน้ าเค็ม และน้ าจืด
๑.๓ เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดเสี ยง เครื่ อ งกาเนิ ดทั้งหลายที่เป็ นตัวทาให้เรื อ แล่ นไปได้ เช่ น
เครื่ องจักรไฟฟ้ าในเรื อ ใบจักรที่หมุน และแม้กระทัง่ การเสียดสีของตัวเรื อกับน้ าล้วนเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิด
เสียงทั้งสิ้น ซึ่งเสียงดังกล่าวจะ มียา่ นความถี่ที่กว้างมาก ตั้งแต่ ๑ cps. จนถึงหลาย ๆ พัน Kcps .
คลื่นเสียงความถี่ต่า เกิดจาก กาลังขับเครื่ องจักรใหญ่ อาการสัน่ ของตัวเรื อ เป็ นต้น
คลื่นเสียงความถี่ปานกลาง เกิดจาก ต้นกาเนิดของเครื่ องจักรช่วย เครื่ องจักรใหญ่
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คลื่นเสียงความถี่สูง เกิดจาก การเสี ยดสีของตัวเรื อ และแบริ่ ง ต่าง ๆ
ในการด าเนิ นการกวาดทุ่น ระเบิดก็ คือ การหาต้น ก าเนิ ดเสี ยงทาเสี ย งส่ ง ไปให้เ ครื่ อ งยิง ของ
ทุ่นระเบิดทางาน เพือ่ ให้ทุ่นระเบิดเกิดการระเบิดขึ้น
๑.๓.๑ ชนิดของเครื่องกวาดทุ่นระเบิดเสียง
๑.๓.๑.๑ เครื่ องกวาด A MK. 5 ( b ) เป็ นระเบิดมื อ หรื อ ดิ นระเบิดซึ่ งทาให้
ทุ่นระเบิดเสียงไม่ทางานชัว่ คราว ห้ามใช้ในขณะทาการกวาดทุ่นระเบิดเสียงทุกชนิด
๑.๓.๑.๒ เครื่ องกวาด A MK. 4 ( v ) เป็ นเครื่ องกวาดเสียงย่านความถี่ธรรมดา
( 0 – 600 cps. ) ใช้กวาดด้วยการลากท้ายเป็ นหลัก การพ่วงข้างจะใช้การทดสอบอุปกรณ์ หรื อทาการ
กวาดนอกสนามทุ่นระเบิดในกรณี ฉุกเฉินเท่านั้น ระดับลึกใช้งาน ๑๕ - ๓๐ ฟุต ปกติ ๒๕ ฟุต
๑.๓.๑.๓ A MK. 6 ( b ) เป็ นเครื่ องกวาดเสี ยงย่านความถี่ต่า ( ๑๐ - ๓๕ cps. )
ใช้ลากท้ายได้อย่างเดียว ระดับลึกใช้งาน ๑๕ - ๓๐ ฟุต ปกติ ๒๕ ฟุต มี ๒ Mod. คือ
Mod. 1 Eccentric ขนาด ๑/๘ นิ้ว ความถี่ ๑๐ - ๒๐ cps.
Mod. 2 Eccentric ขนาด ๑/๒ นิ้ว ความถี่ ๑๐ - ๒๒ cps.
๑.๓.๑.๔ A MK. 2 ( c ) มีลกั ษณะเป็ นท่อนเหล็ก เมื่อเรื อลากเครื่ องกวาดนี้
ไปในน้ า ท่อนเหล็กจะกระทบกันทาให้เกิดเสียง ความลึกใช้งาน ๑๒ ฟุต
๑.๔ เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดความดัน หลักการ ความดันจะลดลงเมื่อความเร็ วของน้ าสู งขึ้น
ดังนั้น เมื่อเรื อแล่นไปในน้ า ความดันบริ เวณหัวเรื อและท้ายเรื อจะสูง กลางลาจะลด ทุ่นระเบิดความดัน
จะถูกออกแบบให้เกิดการระเบิดเมื่อความดันลดลง
๑.๔.๑ ชนิดของเครื่องกวาดทุ่นระเบิดความดัน
๑.๔.๑.๑ แบบระวางขับน้ า ได้แก่
- P MK. 1 ( รังไข่ )
- P MK. 2 ( แห )
- P MK. 3 ( ถุงไนล่อน )
- เรื อเสีย ( Guinea Pig ) เป็ นเรื อขนาดตั้งแต่ ๕๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ ตัน ไม่ควรน้อย
กว่า ๓,๐๐๐ ตัน
๑.๔.๑.๒ แบบ Mechanic ได้แก่ อวนลาก
๑.๔.๑.๓ แบบฉุกเฉิน
- ทิ้งบอมบ์อากาศ
- ปล่อยความดันเป็ นห้วง ๆ เข้าไปในสนาม โดยใช้เรื อที่มีความเร็ วสู ง เช่น
เรื อพิฆาต วิง่ เข้าหาสนามทุ่นระเบิดแล้วเลี้ยวฉกาจออกนอกสนาม
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๒. เครื่องกวาดทุ่นระเบิดที่ใช้ กับ ฮ. ส่ วนใหญ่ใช้ในการกวาดนากระบวนเรื อ เช่น การกวาดนายกพล
ขึ้นบก หรื อใช้ในการกวาดเที่ยวแรก มีเครื่ องกวาดต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ MK. 103
เป็ นเครื่ องกวาดแบบกลไก
๒.๒ MK. 104
เป็ นเครื่ องกวาดเสียง
๒.๓ MK. 105
เป็ นเครื่ องกวาดแม่เหล็ก
๒.๔ AN / SPV 1 / W เป็ นเครื่ องกวาดแม่เหล็ก
๒.๕ MK.106
เป็ นเครื่ อ งกวาดผสมเสี ย งและแม่ เ หล็ ก โดยการใช้ MK.104 และ
MK.105 ร่ วมกัน
----------------------------------------------
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๓.๕ การทุ่นหมายเขต
ความมุ่งหมายในการใช้ ท่นุ หมายเขต
ก. แสดงขอบเขตสนามทุ่นระเบิดหรื อเขตที่สงสัยว่าจะมีทุ่นระเบิด
ข. แสดงแนวทางที่กวาดแล้ว เพื่อความปลอดภัยของเรื อกวาด และไม่ให้เกิดช่องว่างซึ่ งไม่ได้ทา
การกวาด ( HOLIDAY ) ในการกวาดเที่ยวต่อไป ซึ่งจะใช้ในการกวาดสาเร็จ
ค. หมายตาบลที่ของทุ่นระเบิดที่พบ
ง. หมายตาบลที่ที่ได้กวาดทุ่นระเบิดมารวมกองทิง้ ไว้ เพือ่ รอการทาลาย
จ. แสดงพื้นที่อนั ตรายต่าง ๆ
ลักษณะการใช้ ท่ นุ หมายเขต
ก. ถ้าใช้ชวั่ คราวในบริ เวณที่กระแสน้ าไม่แรง หรื อ ไม่ มีกระแสน้ า และน้ าไม่ ลึกมากนัก ควรใช้
ทุ่นหมายเขตแบบ ๓ เดี่ยว หรื อ หรื อแบบ ๒
ข. ถ้าต้องวางไว้หลายวันในบริ เวณที่มีกระแสน้ าแรงเกินกว่า ๒ นอต และน้ าลึกมากกว่า ๒๐ วา
ควรใช้ทุ่นหมายเขตแบบ ๓ เดี่ยว หรื อ RBB I มีลูกลอยช่วย ๑ หรื อ ๒ ลูก
ค. ถ้าต้องวางทุ่นหมายเขตในแนวเดียวกันหลาย ๆ ลูก ลูกแรกที่เป็ นหลักในการวางทุ่นหมายเขตลูก
ต่อ ๆ ไป ควรใช้ทุ่นหมายเขตแบบ RBB II หรื อทุ่นหมายเขตแบบ ๓ หรื อ RBB I มีลูกลอยช่วย ๑ หรื อ
๒ ลูก และให้เรื อที่วางทุ่นหมายเขตลูกแรก ลอยลาอยูบ่ ริ เวณทุ่น ฯ เพื่อเป็ นที่หมายให้กบั เรื อที่จะทาการ
วางทุ่นหมายเขตลูกต่อไป
ทุ่นหมายเขตที่ใช้ ใน ทร.
ก. ทุ่นหมายเขตแบบ MRB. สามารถเบิกจาก สพ.ทร.ได้ เมื่อต้องการ
ข. ทุ่นหมายเขตแบบ ๒ สามารถเบิกจาก สพ.ทร.ได้เมื่อต้องการ
ค. ทุ่นหมายเขตแบบ ๓ มีอตั ราประจาเรื อ สตท.และเรื อ กทฝ. สามารถเบิกเพิม่ เติมจาก สพ.ทร.ได้
ง. ทุ่นหมายเขตแบบ RBB I มีอตั ราประจาเรื อ ลทฝ.ลาละ ๕ ชุด
จ. ทุ่นหมายเขตแบบ RBB II มีอตั ราประจาเรื อ ลทฝ.ลาละ ๓ ชุด
การวางทุ่นหมายเขต
ก. การเตรียมการ เมื่อได้รับภารกิจให้ทาการวางทุ่นหมายเขต ผูท้ ี่รับผิดชอบ คือ ผบ.เรื อ , ตร.หรื อ
นกว. ต้องศึกษาเตรี ยมการที่จะทาการวางทุ่นหมายเขต ณ ตาบลที่ได้รับมอบหมาย คือ
๑. ศึกษาแผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่ที่จะทาการวางทุ่นหมายเขต เพือ่ ทราบ
ก) ความลึกของน้ า ลักษณะพืน้ ท้องทะเล
ข) กระแสน้ า ( ความเร็วและทิศทาง )
๒. ข้อมูลได้จากข้อ ก) แล้วต้องพิจารณาถึงวันเวลาที่จะทาการวางทุ่นหมายเขต เพื่อไปเปิ ด
มาตราน้ าหาอัตราน้ าขึ้น - น้ าลง แล้วนาไปบวกเพิม่ กับความลึกของน้ าที่ปรากฏบนแผนที่
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๓. นาผลรวมของความลึกน้ าจากข้อ ๒ มาเทียบกับตารางจากเมตรเป็ น ฟาธอม(๑ ฟาธอม
= ๖ ฟุต ) แล้วนาความลึกที่เทียบได้เป็ นฟาธอม มาเปิ ดตารางหาความยาวลวดยึดทุ่นหมายเขต ซึ่ งในการ
เปิ ดหาค่า นั้น ต้อ งค านึ ง ถึ ง ความเร็ วของกระแสน้ า และความลึ ก ของน้ า เป็ นตัวกาหนดว่า จะต้อ งใช้
ทุ่นหมายเขตแบบไหน ( คู่ หรื อ เดี่ยว )
๔. เมื่อศึกษาแผนที่ และคานวณความยาวลวดยึดทุ่นหมายเขต แล้วขั้นต่อไป ต้องศึกษาคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องวางทุ่นหมายเขตไว้กี่วนั และมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ในเวลากลางคืนหรื อไม่ (ในใช้
ทุ่นหมายเขต แบบ ๓ หรื อ RBB I ) เพื่อกาหนดอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบกับทุ่นหมายเขต นอกเหนื อจาก
ธงทุ่นหมายเขต (อาจจะใช้ธงหมายเลขแทน )
ก) ไฟทุ่นหมายเขต
ข) แผ่นสะท้อนเรดาร์
๕. ถ้าทุ่นหมายเขตที่จะทาการวางนั้นใช้กิจล่าทาลายทุ่นระเบิด อาจจะต้องเพิม่ อุปกรณ์แผ่น
สะท้อนคลื่นโซนาร์เข้าไปเพือ่ ให้โซนาร์สามารถตรวจสอบแนวทุ่นหมายเขตได้ดว้ ย
๖. เมื่อเตรี ยมการด้านข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ก็สงั่ ให้แผนกอาวุธของเรื อที่ทาการวางเตรี ยมการ
ด้านวัตถุให้พร้อมตามข้อมูลที่เตรี ยมไว้ เพือ่ ให้ทุ่นหมายเขตพร้อมที่จะทิ้งเมื่อได้รับคาสัง่
๗. สาหรับทุ่นหมายเขตแบบ RBB II ในการเตรี ยมการข้อมูล ก็เหมือนกันทุ่นหมายเขตแบบ
๓ และแบบ RBB I แต่มีขอ้ ปลีกย่อยในการคานวณความยาวของลวดยึดทุ่นหมายเขต ให้คานวณจากค่า
ความลึกของน้ าจากเครื่ องหยัง่ น้ าขณะที่ทาการวาง แล้วบวกกับค่าความต่างระดับของน้ า (ในขณะนั้นกับ
ระดับน้ าสู งสุ ดที่คาดหมายไว้ประจาวันจากมาตราน้ า ) จากนั้นลบด้วย ๘ จะได้ค่าความยาวลวดที่ใช้
(หน่ วยนับความยาวลวดสาหรับทุ่น RBB I , RBB II เป็ นเมตร) ถ้าพื้นท้องทะเล ณ ตาบลที่ที่จะทิ้งเป็ น
โคลนก็ให้เพิม่ ความยาวลวดที่ใช้อีก ๑ เมตร เพือ่ กรณี ที่น้ าหนักถ่วงของทุ่นหมายเขตจมลงไปได้ สาหรับ
ไฟทุ่นหมายเขตและแผ่นสะท้อนเรดาห์จะประกอบติดกับตัวทุ่นหมายเขต ทุ่นหมายเขตแบบ RBB II ไม่
มีการประกอบแบบคู่
ข. วิธีการวางทุ่นหมายเขต และลักษณะการวางทุ่นหมายเขต
๑. วิธีการวางทุ่นหมายเขต วางได้ ๒ วิธี
ก) BIGHT METHOD เป็ นวิธีการวางทุ่นหมายเขตโดยให้ตวั ทุ่นหมายเขตที่พร้อมทิ้ง
อยูค่ นละกราบกับชุดเครื่ องถ่วง
ข) QUARTER METHOD
ไม่วา่ จะวางทุ่นหมายเขตด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งที่ควร
ระมัดระวัง คือลวดยึดทุ่นหมายเขตจะต้องคลายเกลียว กล่าวคือจะต้องโรยลวดยึดทุ่น ฯ เมื่อระยะที่จะทา
การวางทุ่นหมายเขตประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ หลา หรื อประมาณ ๒ นาที ก่อนวางทุ่นหมายเขต เผือ่ ให้
ลวดยึดทุ่นหมายเขตคลายตัว เพือ่ ป้ องกันลวดพันกันในขณะที่ทิ้งทุ่นหมายเขต
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๒. ลักษณะการวางทุ่นหมายเขต วางได้ ๒ ลักษณะ
ก) เรื อวางทุ่นหมายเขตลอยลาอยูก่ บั ที่ การวางลักษณะปกติจะใช้ในน่ านน้ าแคบ ๆ ที่
จากัดต่อการเดินเรื อ แต่มีความจาเป็ นที่จะต้องทาการกวาดทุ่นระเบิดเพือ่ เปิ ดช่องทาง เมื่อใกล้จะถึงจุดวาง
ทุ่นหมายเขตสะพานเดินเรื อจะต้อ งหาที่เรื อให้ได้ตาบลที่ที่แน่ นอนที่สุดและต้องสั่งให้ทา้ ยเรื อโรยลวด
เมื่ อ ถึ งจุ ด ทิ้ ง ทุ่น เรื อ วางจะหยุด เพื่อ ตรวจต าบลที่ เมื่ อ ถู ก ต้อ งแล้ว ก็ สั่งทิ้ ง ทุ่ น หมายเขต และท าการ
ตรวจสอบลักษณะการลอยของทุ่น
ข) เรื อวางทุ่นหมายเขตวิง่ ขณะทาการวางทุ่นฯ วิธีน้ ีปกติใช้ในน่านน้ าเปิ ดนิยมใช้กนั
มากในการปฏิบตั ิการจริ งและในการฝึ กเนื่องจากไม่เสียเวลามากใช้ในการวางทุ่นฯ หลาย ๆ ลูก แต่มีเวลา
น้อย ซึ่งการวางทุ่นหมายเขตลักษณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างท้ายเรื อกับสะพานเดินเรื อ จะต้องสัมพันธ์
กันเป็ นอย่างดีเยีย่ ม เพราะต้องการความรวดเร็วและถูกต้อง
ค) การนาเรื อเข้าวางทุ่นหมายเขตหลายลูกทุ่นหมายเขตสามารถดาเนิ นการได้หลายวิธี คือ
๑) ในการวางทุ่นหมายเขตหลายลู กทุ่นหมายเขตที่เป็ นหลักให้ทุ่น หมายเขต
ลูกต่อไป ควรให้เรื อที่มีเครื่ องมือหาที่เรื อที่ทนั สมัยกว่าเป็ นผูด้ าเนินการวางทุ่นหมายเขตหลัก และให้เรื อ
ที่ จ ะท าการวางทุ่ น หมายเขต ลู ก ต่ อ ไปวางต่ อ จากทุ่ น หมายเขตหลัก โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ หาที่ เ รื อ ของ
เรื อวางเอง
๒) เรื อ วางทุ่นหมายเขตใช้เครื่ อ งมื อ หาที่เรื อ หรื อ วิธีหาที่เรื อ หาตาบลที่ของ
ทุ่นหมายเขตลูกแรกให้ถูกต้องมากที่สุด และดาเนินการวางทุ่นหมายเขตเอง
๓) ใช้เรื อที่มีเครื่ องมือหาที่เรื อที่ทนั สมัยกว่า ช่วยหาตาบลที่ในการวางทุ่นหมาย
เขตให้ และบอกเป็ นเข็มกับระยะทางให้กบั เรื อวางทุ่นหมายเขตเมื่อถึงตาบลที่ก็แจ้งให้ทราบ
๔) ในการนาเรื อ เข้าวางทุ่นหมายเขตเพื่อ ให้ได้แนวที่ตรงและมี อตั ราผิดน้อ ย
ควรวางด้วยความรวดเร็ ว และต้อ งไม่ให้ผิดทางข้าง แต่ยอมให้ผิดระยะได้บา้ ง ซึ่ งจะต้อ งแล่นเรื อเพื่อ
ตรวจสอบแนวทุ่นหมายเขต เมื่อพบอัตราผิดหรื อทุ่น ฯ อยูผ่ ดิ ตาบลที่ถา้ มีเวลาพอต้องเก็บแล้ววางใหม่
๕) ก่ อนเวลาปฏิบตั ิการทุกวันในกรณี วางทุ่นฯไว้หลาย ๆ วันจะต้องแล่นเรื อ
ตรวจสอบตาบลที่ของทุ่นหมายเขตทุกครั้ง
ง) สัญญาณที่ใช้และการรายงานเมื่อดาเนินการวางทุ่นหมายเขตแล้ว
๑) ในขณะวางทุ่นหมายเขตให้ใช้สญ
ั ญาณหวูดยาว ๑ ครั้ง
๒) เมื่อได้ดาเนินการวางทุ่นหมายเขตเรี ยบร้อยแล้ว เรื อที่วางทุ่นหมายเขตต้อง
รายงานให้กบั OTC หรื อ SO (Senior Officer) ทราบทุกครั้ง
จ) ระยะระหว่างทุ่นหมายเขตขึ้นอยูก่ บั ทัศนวิสยั กระแสน้ า ความยาวของลวดกวาดที่
ต้องทาการกวาดเฉพาะอย่าง และความสามารถของเรื อวางและเก็บทุ่นหมายเขตโดยทัว่ ไป
๑) สาหรับทุ่นหมายเขตแบบ ๓ และทุ่นแบบ RBB I ระยะห่างไม่เกิน ๒,๐๐๐
หลา และไม่ต่ากว่า ๕๐๐ หลา
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๒) สาหรับทุ่นหมายเขต แบบ RBB II ระยะห่างระหว่างทุ่น ฯ ขึ้นอยูก่ บั ความ
ยาวของสนามถ้าสนามยาวมากอาจต้องใช้มากกว่า ๑ ลูก
ฉ) ระยะเห ( OFF SET )
ระยะเห คือ ระยะที่ทุ่นหมายเขตเอียงไปจากตัวเครื่ องถ่วง ( ANCHOR ) ด้วย
กาลังของกระแสน้ าที่มากระทาต่อลวดยึดทุ่น ฯ และตัวทุ่น ฯ มีส่วนที่จมน้ า
๑) การวางทุ่นหมายเขตในตาบลที่ที่มี กระแสน้ าแรง และมี ความลึ กมาก ซึ่ ง
ต้อ งใช้ลู ก ลอยช่ ว ยจะท าให้เ กิ ด ระยะเหมาก เนื่ อ งจากมี ส่ ว นที่ จ มน้ าของตัว ทุ่ น หมายเขตลอยตาม
กระแสน้ าไปได้มากกว่าไม่มีลูกลอยช่วย
๒) ความถูกต้องแน่นอนของระยะเหนี้หาได้ยาก เพราะมีปัจจัยที่ทาให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้หลายประการ สาหรับค่าระยะเหที่หาได้จากตารางเป็ นค่าประมาณที่ใกล้เคียงที่สุดเท่านั้น
๓) สาหรับทุ่นหมายเขตแบบ RBB II นั้น ค่าระยะเห น้อ ยมาก เพราะมี ตวั
ปรับแต่งสายลวดยึดทุ่น ฯได้ หากค่าความต่างระดับของน้ าไม่เกิน ๒ เมตร
การเก็บทุ่นหมายเขต
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่จะใช้ทุ่นหมายเขต การนาเรื อเข้าเก็บต้องนาเรื อเข้าเก็บทางใต้กระแสน้ าและ
ใต้ลมโดยสังเกตจาก DRAG LINE และธงทุ่นหมายเขต ถ้าลมกับน้ าไหลคนละทิศทางให้ถือกระแสน้ า
เพราะการนาเรื อทวนกระแสน้ าจะถือท้ายง่ายกว่าและลวดยึดทุ่นฯจะไม่ผ่านเข้าใต้ทอ้ งเรื อได้ง่ายสาหรับ
เรื อ ลทฝ.(ชุดร.ล.บางระจัน) เก็บทุ่นหมายเขตได้กราบเดียว คือทางกราบขวา เพราะมีเครนอยูท่ างท้ายเรื อ
ขวา ส่ ว นเรื อ ลทฝ.(ชุ ด ร.ล.ลาดหญ้า ) เรื อ กทฝ. และเรื อ สตท.สามารถเก็ บได้ท้ งั สองกราบ แต่ มี
ข้อควรระวังคือ เรื อ กทฝ.ในการนาเรื อเข้าเก็บทุ่น ฯ ทางกราบซ้ายให้ระวังลวดยึดทุ่นหมายเขต จะพาด
ผ่านโดมโซนาร์
ข้ อป้ องกันอันตราย
๑. บริ เวณดาดฟ้ าที่วางทุ่นหมายเขต อย่ามีสิ่งกีดขวาง
๒. อย่ายืนในบริ เวณที่เป็ นอันตราย
๓. ในขณะเก็บทุ่นหมายเขต อย่ายืนอยูใ่ ต้ท่นุ หมายเขต
๔. ปฏิบตั ิขอ้ ป้ องกันอันตราย เช่นเดียวกับการกวาดทุ่นระเบิด ในขณะวางและเก็บทุ่นหมายเขต
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๓-๒๙

ตารางการตั้งค่าทุ่นหมายเขตแบบ ๓
กระแสน้ าสูงสุดในพื้นที่ที่วางทุ่น ฯ
การประกอบ

น้ าลึก

๑ นอต

๒ นอต ๓ นอต ๔ นอต

๑ นอต

ความยาวของสายทุ่นหมายเขต
ไม่มีลูกลอยช่วย

มีลูกลอยช่วย
๑ ลูก

ลูกลอยช่วย
๒ ลูก

๒ นอต

๓ นอต

๔นอต

ระยะเห ( ใกล้เคียง )

ฟาธอม

ฟุต

ฟุต

ฟุต

ฟุต

หลา

หลา

หลา

หลา

๕ - ๑๐

๘๐

๑๐๐

-

-

๑๕-๑๐

๒๐-๑๕

-

-

๑๐ - ๑๕
๑๔ - ๒๐
๒๐ - ๓๐
๓๐ - ๔๐
๔๐ -๕๐
๑๐-๑๕

๑๐๐
๑๔๐
๒๒๐
๓๐๐
๔๐๐
-

๑๔๐
๒๐๐
-

๑๔๐

-

๒๐ -๑๐
๒๕-๑๕
๔๐-๓๐
๖๐-๔๕
๘๐-๖๐
-

๓๕-๒๕
๖๕-๔๕
-

๓๐-๒๕

-

๑๕-๒๕

-

๑๖๐

๑๘๐

-

-

๓๕-๒๕

๔๕-๓๕

-

๒๐-๓๐

-

๒๔๐

๒๘๐

-

-

๕๐-๔๐

๓๐-๖๐

-

๓๐-๔๐

-

๓๒๐

-

-

-

๗๐-๕๔

-

-

๔๐-๖๐

๔๔๐

๔๘๐

-

-

๙๐-๖๐

๑๐๐-๘๐

-

-

๖๐-๘๐

๕๘๐

๘๐๐

-

-

๑๒๐-๘๐

๒๐๐-๑๗๐

-

-

๘๐-๑๐๐

๗๖๐

-

-

-

๑๖๐-๑๑๐

-

-

-

๑๐๐-๑๒๕

๙๘๐

-

-

-

๒๐๐-๑๕๐

-

-

-

๑๒๕-๑๕๐

๑๑๖๐

-

-

-

๒๕๐-๑๙๐

-

-

-

๒๐-๓๐

-

-

๒๖๐

๓๐๐

-

-

๖๐-๔๕

๘๐-๖๕

๓๐-๔๐

-

-

๓๔๐

-

-

-

๘๐-๖๕

-

๔๐-๖๐

-

-

๕๖๐

-

-

-

-

๖๐-๘๐

-

๒๔๐

-

-

-

๑๓๐-๑๐๐

๑๕๐๑๓๐
-

๘๐-๑๐๐

-

๘๔๐

-

-

-

๑๘๕-๑๕๐

-

-

๑๐๐-๑๒๕

-

๑๑๔๐

-

-

-

๓๐๐-๒๖๐

-

-

๑๒๕-๑๕๐

๑๑๒๐

-

-

-

๒๐๐-๑๕๕

-

-

-

๑๕๐-๒๐๐

๑๕๐๐

-

-

-

๒๗๕- ๒๑๐

-

-

-

๒๐๐-๒๕๐ ๑๘๘๐

-

-

-

๓๕๐ - ๒๗๕

-

-

-

-

๓-๓๐

หมายเหตุ
ก. ความยาวของสายยึดทุ่นฯ เพิม่ ขึ้นทีละ ๒๐ ฟุต เพือ่ ความสะดวกในการใช้สายยึดทุ่นฯ ตาม
มาตรฐาน
ข. เครื่ องถ่วงสาหรับทุ่น ฯ ที่ไม่มีลูกลอยช่วยใช้เหล็กหล่ อหรื อคอนกรี ตหนัก ๑๐๐ ปอนด์ ๑ ลู ก
( น้ า หนัก เมื่ อ จมน้ า ) และสมอ ๓๐ ปอนด์ ๑ ตัว ส าหรั บ ทุ่ น ฯ ที่ มี ลู ก ลอยช่ ว ยใช้เ ครื่ อ งถ่ ว งขนาด
๑๐๐ ปอนด์ ๒ ลูก และสมอ ๓๐ ปอนด์ ๑ ตัว
ตารางการตั้งค่าทุ่นหมายเขตแบบ RBB I
ความลึกน้ า
( เมตร )

ลวดทุ่นหมายเขต
( เมตร )

๑๐ - ๑๕
๑๕ - ๓๐
๓๐ - ๔๕
๔๕ - ๖๐
๖๐ - ๗๕
๗๕ - ๙๐

๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๑๒๐

เครื่ องถ่วงทุ่นฯ
แบบเดี่ยว
( ๐ - ๒ นอต )
๑๐๐ กก. + สมอ
๑๐๐ กก. + สมอ
๑๐๐ กก. + สมอ
๒ x ๑๐๐ กก. + สมอ
๒ x ๑๐๐ กก. + สมอ
๒ x ๑๐๐ กก. + สมอ

เครื่ องถ่วงทุ่น ฯ
แบบคู่
( ๒ - ๔ นอต )
๒ x ๑๐๐ กก. + สมอ
๒ x ๑๐๐ กก. + สมอ
๒ x ๑๐๐ กก. + สมอ
๓ x ๑๐๐ กก. + สมอ
๓ x ๑๐๐ กก. + สมอ
๓ x ๑๐๐ กก. + สมอ

----------------------------------------------

ระยะเห
แบบเส้นผ่าศูนย์กลาง
๓๔ - ๒๖
๗๔ - ๕๓
๑๐๔ - ๘๐
๑๓๒ - ๑๐๖
๑๖๐ - ๑๓๓
๑๘๗ - ๑๕๙

๓-๓๑

๓.๖ ข้ อพิจารณาในการวางแผนต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. ภารกิจของข้ าศึก
ผบ. หน่วยต่อต้านทุ่นระเบิด จะต้องพิจารณาความน่าจะเป็ นของภารกิจของข้าศึก โดยการพิจารณา
จุดมุ่ งหมายในการวางทุ่นระเบิดของข้าศึก จะช่ ว ยให้สามารถคาดการได้ถึง ประเภทของทุ่นระเบิ ด
ตาบลที่ และการตั้งค่าทุ่นระเบิด ซึ่งจะนามาใช้ในการวางแผนต่อต้านทุ่นระเบิด
ขั้นแรกที่จะทาให้สามารถประมาณการณ์จุดมุ่งหมายของข้าศึกได้ก็คือ List เหตุผลที่น่าจะเป็ นไป
ได้ที่ขา้ ศึกต้องวางทุ่นระเบิดในบริ เวณดังกล่าว ซึ่งอาจมีได้หลายเหตุผล ผบ.หน่ วย จะต้องพิจารณาทุก ๆ
เหตุผลที่ List เอาไว้ ถึงแม้บางเหตุผลจะผิดพลาดไปจากปกติ แล้วนาเหตุผลเหล่านั้นมาแปลงเป็ นจุด
มุ่ งของข้าศึก ซึ่ งจะทาให้สามารถประมาณจานวน และชนิ ดของทุ่นระเบิ ด ที่อ าจมี อ ยู่ในสนามได้
ตัวอย่างจุดมุ่งของข้าศึก
- หน่วงเวลาของกองกาลังเฉพาะกิจ
- ป้ องกันการเข้า – ออก ของเรื อสินค้า
- ทาลายกาลังต่อต้านทุ่นระเบิด
เมื่อประมาณจุดมุ่งของข้าศึกได้แล้ว จะต้องพิจารณาคุณลักษณะของทุ่นระเบิดของข้าศึก ( ซึ่งจะ
ได้กล่าวต่อไป ) เพือ่ ใช้ในการประมาณการปฏิบตั ิของข้าศึก โดยอย่างน้อยจะต้องพิจารณา ๒ หนทาง
ปฏิบตั ิ แล้วนามาพิจารณาจนเหลือหนทางเดียว
๒. คุณลักษณะของทุ่นระเบิดของข้ าศึก
เพื่อ ให้ส ามารถประมาณขี ด ความสามารถในการวางทุ่ น ระเบิด ของข้า ศึ ก และเพื่อ น ามาใช้ใ น
การเลื อ กวิธีก าร รวมทั้งอุ ปกรณ์ ใ นการต่ อ ต้า นทุ่น ระเบิด ที่ ดีที่ สุ ด ซึ่ งคุ ณ ลักษณะเหล่ า นี้ สามารถ
รวบรวมได้จาก
- การข่าวซึ่งโดยทัว่ ไปจะได้รับจากการเก็บทุ่นระเบิดของข้าศึกที่วางไว้มาทาการวิเคราะห์
- จากคุ ณลัก ษณะจากเรื อ ฝ่ ายเรา ซึ่ ง วิธี น้ ี เป็ นวิธี ที่ ดี ที่สุ ด ในการต่ อ ต้า นทุ่ น ระเบิด แบบ Break
Through Objective นอกจากนี้เรายังสามารถวิเคราะห์ คุณลักษณะของทุ่นระเบิดที่ขา้ ศึกจะนามาใช้ ได้
ดังนี้
- ความลึกของทุ่นระเบิดทอดประจาที่ สามารถประมาณการได้จากอัตรากินน้ าลึกเฉลี่ยเรื อที่ผา่ น
เข้า – ออก ในบริ เวณดังกล่าว ถ้าหากมีเรื อเพียงชนิดเดียวที่ผา่ นเข้า – ออก ( เช่นเรื อดาน้ าขณะดา ) ก็จะ
ทาให้สามารถประมาณความลึกของทุ่นระเบิดได้แม่นยายิง่ ขึ้น
- ความลึกของเครื่ องกีดขวางการกวาด ถ้าหากทราบว่าข้าศึกมีการใช้เครื่ องกีดขวาง การกวาด
เป็ นจานวนมาก จะสามารถประมาณการได้วา่ เครื่ องกีดขวางดังกล่าวอยูใ่ นระดับลึกต่าง ๆ กัน และหากมี
การใช้เครื่ องกีดขวางการกวาดจานวนน้อย ก็จะสามารถคาดการณ์ได้วา่ เครื่ องกีดขวางทั้งหมดน่ าจะอยูใ่ น
ระดับลึกเดียวกัน

๓-๓๒

- ประเภทและขนาดของสายยึดทุ่น สามารถคาดการณ์ได้จากชนิดของทุ่นระเบิดที่คาดว่าข้าศึกจะ
นามาวาง และความลึกของน้ า
- ความไว ( Sensitivity ) คาดการณ์ ไ ด้จากค่าอิ ทธิ พลเฉลี่ ยของเรื อ ที่ผ่านไปมาในพื้นที่น้ ัน ๆ
ส าหรั บ ทุ่ น ระเบิ ด แม่ เ หล็ ก จะสามารถคาดการณ์ ไ ด้ค่ อ นข้า งง่ า ย แต่ ค่ อ นข้า งจะยุ่ง ยากส าหรั บ
ทุ่นระเบิดเสียง
- เครื่ องตั้งเกณฑ์เรื อผ่าน ( Ship Count ) การตั้งค่าเกณฑ์เรื อผ่านต่า จะใช้เมื่อข้าศึกคาดว่าฝ่ ายเรา
มีเรื อต่อต้านทุ่นระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงร่ วมในการต่อต้านทุ่นระเบิด หรื อเมื่อข้าศึกตั้งใจใช้ทุ่นระเบิด
เพียงเพือ่ หน่วงเวลาในช่วงสั้น ๆ แต่ถา้ หากข้าศึกต้องการให้ฝ่ายเราทาการกวาดเป็ นเวลานาน ๆ จะตั้ง
เกณฑ์เรื อผ่านไว้สูง
- เครื่ องหน่วงเวลาพร้อม ตามปกติจะใช้ในการป้ องกันการต่อต้านแบบ Attrition Objective
๓. ขีดความสามารถของข้าศึก
จะพิจารณาตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ
- ขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดของข้าศึก
- ขีดความสามารถในการเสริ มสนามของข้าศึก
- ขีดความสามารถในการป้ องกันของข้าศึก
นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาจุดอ่อน และจุดแข็งของฝ่ ายเราและข้าศึก ในจุดนี้ ผบ.หน่ วยต่อต้านทุ่น
ระเบิด จะต้อง ทบทวนข้อมูล และดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อตกลงใจ ซึ่ งจะแสดงให้เห็นทั้งจุดแข็งและ
จุดอ่ อนของทั้ง ๒ ฝ่ าย ในการนี้ สามารถกระทาได้โดย List จุดแข็งและจุดอ่อ น ของแต่ละฝ่ าย
เปรี ย บเที ย บกั น แล้ว น ามาทบทวนกั บ ภารกิ จ ที่ ไ ด้รั บ มอบ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ขี ด
ความสามารถของข้าศึก และการพิจารณา Course of Action ของแต่ละฝ่ ายได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น
๔. คุณลักษณะของพืน้ ที่ปฏิบัติการ
ผบ.หน่วยต่อต้านทุ่นระเบิด จะต้องพยายามหาข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบตั ิการขณะนั้น ทั้ง
โดยการใช้การสารวจทางยุทธการ ( Tactical Survey Techniques ) หรื อจากแหล่งข่าวในพื้นที่
ข้อมูลที่ตอ้ งการคือ
๔.๑ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่
- ตาบลที่และระยะทางจากที่ต้งั ฝ่ ายเรา
- ขอบเขตของพื้นที่ปฏิบตั ิการ
- จุดอ้างอิงในการหาที่เรื อ ( Navigation Reference Point )
๔.๒ ปัจจัยทางอุทกศาสตร์ ได้แก่
๔.๒.๑ ความลึกของน้ า มีผลกระทบต่อการต่อต้านทุ่นระเบิด คือ
- ในการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ความลึกของน้ า จะถูกนามาพิจารณาในการตั้ง
ความลึกของเครื่ องกวาด
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- ในการกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลความลึกของน้ า จะมีผลกระทบต่อย่านทางกวาดและ
ประสิทธิภาพของเครื่ องกวาด
- ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดความลึกของน้ า จะมีผลกระทบต่อระยะและประสิ ทธิภาพ
ในการค้นหาและตรวจจับทุ่นระเบิดของโซนาร์นอกจากนี้ ยงั มีผลกระทบต่อการเลือกใช้อุปกรณ์ในการ
ตรวจสอบเป้ าขั้นสุดท้าย และการทาให้ทุ่นระเบิดหมดอานาจการทาลาย
- การเลือ กเครื่ อ งกวาดทุ่นระเบิด เช่นในบริ เวณที่มีน้ าลึกเกิ นกว่า ๓๐ ฟาธอมอาจไม่
จาเป็ นต้อง ทาการกวาดทุ่นระเบิดอิ ทธิพลวางกับพื้นท้องทะเลซึ่ งวางดักเรื อผิวน้ าเนื่ องจากโดยทัว่ ไป
ทุ่นระเบิดประเภทนี้ จะทางานได้อย่างได้ผลในระดับความลึกระหว่าง ๒ ๑/๒ - ๓๐ ฟาธอม เป็ นต้น
- การพิจารณาเลือกแบบของเรื อต่อต้านทุ่นระเบิด เช่น ในการเลือกใช้เรื อ กทฝ. ความ
ลึกน้ า ต่าสุดต้องไม่นอ้ ยกว่า ๕ ฟาธอม เป็ นต้น
- การพิจารณาแบ่งพื้นที่ในการกวาดทุ่นระเบิด ( Segment ) เนื่ อ งจากในการปล่อ ย
เครื่ อ งกวาด ทุ่นระเบิด และการตั้งค่าเครื่ อ งกวาดทุกชนิ ด แต่ล ะครั้ง จะเหมาะสมกับความลึ กของ
น้ า ระดับหนึ่ งเท่านั้น ดังนั้น เพื่อ ให้สามารถกวาดทุ่นระเบิดได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ และไม่ก่อ ให้เกิ ด
ความเสียหายต่อเครื่ องกวาด จึงต้องแบ่งพื้นที่กวาดทุ่นระเบิดออกเป็ นสนาม โดยพิจารณากาหนดบริ เวณ
ที่มีความลึกใกล้เคียงกันเป็ นสนามเดียวกัน
- การพิจารณาถึงความปลอดภัยของเรื อต่อต้านทุ่นระเบิดจากทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับ
พืน้ ท้องทะเล
๔.๒.๒ น้ าขึ้น – น้ าลง จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเรื อกวาดทุ่นระเบิดในพื้นที่ ที่
ระดับน้ าขึ้น – ลง ต่างกันมาก จะต้องพิจารณากวาดทุ่นระเบิดในช่วงเวลาที่น้ าขึ้นเต็มที่ เพือ่ ให้เรื อกวาด
ทุ่นระเบิดปลอดภัยจากทุ่นกระทบแตก ซึ่ งอาจอยูใ่ นระดับตื้นขณะน้ าลง หรื อปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
อิทธิพลวางกับพื้นท้องทะเล ในกรณี ที่ความลึกน้ าขณะน้ าลงน้อยกว่าความลึกปลอดภัยของเรื อที่ใช้ แต่
อย่างไรก็ตามการที่ระดับน้ าขึ้น – ลง ต่างกันมากนี้ อาจเอื้ออานวยต่อการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
หากทุ่ นระเบิ ดโผล่ พ ้นน้ าในขณะน้ าลง ซึ่ งจะท าให้ฝ่ ายเราสามารถก าหนดต าบลที่ ของทุ่ นระเบิ ดดังกล่ าวได้
๔.๒.๓ ลักษณะพื้นท้องทะเล ( Bottom Topography and Comoosition ) พื้นท้องทะเลที่มี
ลักษณะไม่สม่ าเสมอ เป็ นหลุ มเป็ นบ่อ หรื อ ลักษณะเป็ นเป็ นลอนคลื่นสู ง อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย
หรื อสูญเสี ยเครื่ องกวาดทุ่นระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระหว่างการหันเลี้ยว เนื่ องจากเครื่ องกวาดจะ
เกิดอาการตกท้องช้าง และอาจสัมผัสกับส่วนที่เป็ นยอดสูงของพื้นท้องทะเล นอกจากนี้ ยงั เป็ นอุปสรรค
ต่อการแบ่งพื้นที่ในการกวาดทุ่นระเบิด สาหรับส่วนประกอบ และความแข็งอ่อนของพื้นท้องทะเลนั้น
จะมีผลกระทบต่อการจมตัวของทุ่นระเบิดอิทธิพล หรื อ Anchor ของทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ซึ่ งการ
จมตัวดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อความไวของเครื่ องยิงของทุ่นระเบิดเสี ยง และความดันเป็ นอย่างมาก
และเกื้ อกูลต่อ การกวาดทุ่นระเบิดเนื่ องจากการจมตัวของทุ่นระเบิดดังกล่าว อาจทาให้ทุ่นระเบิดหมด
อ านาจการท าลาย โดยที่ ฝ่ ายเราไม่ ต ้อ งเสี ย เวลาในการกวาด ในส่ ว นของการล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด
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การที่ลกั ษณะพื้นท้องทะเลมีลกั ษณะเป็ นหลุมเป็ นบ่อ หรื อพื้นท้องทะเลอ่อนมาก ๆ อาจเป็ นเหตุให้ไม่
สามารถค้นหาทุ่นระเบิดพบ
๔.๒.๔ สิ่งกีดขวางใต้น้ า และผิวน้ า มีผลกระทบดังนี้
- ซากเรื อโขดหิ น หรื อสิ่ งกี ดขวางที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ น เช่ น อุ ปกรณ์ การประมงแบบต่ าง ๆ
ท่อใต้น้ า จะกีดขวางและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทุกชนิ ด และก่อให้เกิดเป้ า
เป็ นจ านวนมากในการค้น หาด้ว ยโซนาร์ จนท าให้ ไ ม่ ส ามารถแยกเป้ าทุ่ น ระเบิ ด ได้เ ป็ นเหตุ ใ ห้
ประสิ ทธิ ภ าพใน การล่ าท าลายทุ่ น ระเบิ ด ลดลง ดัง นั้น หากเป็ นไปได้ค วรหลี ก เลี่ ยงการต่ อ ต้า น
ทุ่นระเบิดในบริ เวณที่มีสิ่งกีดขวางดังกล่าวอยูห่ นาแน่น
-ในบริ เวณที่มีตะกอนแฝงลอยในน้ ามากตะกอนดังกล่ าวอาจเกาะสายยึดทุ่นระเบิด
ทอดประจาที่ หรื อทุ่นหมายเขต อันเป็ นเหตุให้ทุ่นจมลงได้ สาหรับทุ่นระเบิดทอดประจาที่น้ นั หากจมลง
ไปมากจะเกื้อกูลต่อการกวาด เนื่ องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวอาจไม่เป็ นอันตรายต่อฝ่ ายเราอีกต่อไป ส่ วน
ทุ่นหมายเขตนั้น หากจมลงจะก่ อ ให้เกิดปั ญหาต่อ การนาเรื อในกรณี ที่ใช้ทุ่นหมายเขตเป็ นที่หมายใน
การนาเรื อ
-สวะ หรื อสิ่งปฏิกูลซึ่งลอยอยูต่ ามผิวน้ า จะก่อให้เกิดปั ญหาต่อการเดินเรื อ และอาจ
ทาให้เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดชารุ ดเสียหายได้
๔.๒.๕ การนาไฟฟ้ าของน้ า และพื้นท้อ งทะเล มี ผลกระทบต่อ การเลื อ กใช้เครื่ อ งกวาด
ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ว่าจะใช้เครื่ องกวาดแบบทางเปิ ด ( Open Loop ) หรื อทางปิ ด ( Closed Loop )
ซึ่งโดยทัว่ ไป หากความเค็มของน้ าทะเลลดลงต่ากว่า ๒๐ Parts per Thousand ( PPT. ) แล้วความเข้ม
ของสนามแม่เหล็ก อันเกิดจากการใช้เครื่ องกวาดแบบหางเปิ ดจะลดลงอย่างเห็นได้ชดั จนไม่สามารถจะ
ใช้ในการกวาดทุ่นระเบิดได้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่เลือกใช้เครื่ อ งกวาดแบบหางเปิ ด ยังจะต้อ งคานึ งถึ ง
ความสามารถในการนากระแสไฟฟ้ าของพื้นท้องทะเลและความลึ กที่กระแสไฟฟ้ าสามารถทะลุทลวง
ผ่านไปได้ ( Electrical Depth , ED ) ด้วย เพื่อใช้ในการพิจารณาความกว้างของช่องทางกวาด เมื่อ
ทุ่นระเบิดต้องการเส้นแรงแม่เหล็กทางนอนในการจุดระเบิด
๔.๒.๖ กระแสน้ า จะมีผลกระทบต่อการต่อต้านทุ่นระเบิดดังนี้
- ทาให้ทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื้นท้องทะเลเกิดการจมตัวซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ ๔.๒.๓
- เป็ นอุปสรรคต่อการนาเรื อ และความกว้างย่านทางกวาดของเครื่ องกวาดทุ่นระเบิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไกล
- ทาให้ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ และทุ่นหมายเขตเกิดอาการเห ( Dip ) ในการนี้
อาจเป็ นเหตุให้ทุ่นหมายเขตจมลงใต้น้ า ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาต่อการเดินเรื อ หรื อทุ่นระเบิดทอดประจาที่
อาจอยู่ในระดับลึ กกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งทาให้รอดพ้นจากการถู กกวาด เนื่ อ งจากทุ่นระเบิดดังกล่ า ว

๓-๓๕

หลุดออกจากสายกวาดก่อนที่สายยึดทุ่น จะเข้าไปในปากกรรไกร และเมื่อกระแสน้ าอ่อนหรื อหยุดนิ่ ง
ทุ่นระเบิดนั้นก็จะกลับมาอยูใ่ นระดับลึกเดิม จึงยังคงเป็ นภัยคุกคามต่อฝ่ ายเรื อเราได้ต่อไป
เป็ นอุปสรรคต่อการล่าทาลายทุ่นระเบิด ทั้งในการรักษาตาบลที่การใช้ยานล่า
ทาลายทุ่นระเบิด และการใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ในการทาให้ทุ่นระเบิดหมดสภาพ
จากผลกระทบดั งกล่ าว จึ งจ าเป็ นต้องเลื อก เครื่ องกวาด เข็ มของการกวาด / การรั กษาต าบลที่
และวิธีรวมทั้งอุปกรณ์ในการทาให้ทุ่นระเบิดหมดสภาพ สาหรับการล่าทาลายทุ่นระเบิด
๔.๒.๗ อุ ณหภู มิ ของน้ า จะมี ผลกระทบต่ อเส้ นทางเดิ นของเสี ยงในน้ า ( Sound Speed Profile )
ซึ่ ง จะต้อ งน ามาพิจารณาในการหาระยะตรวจจับ ของโซนาร์ ร ะหว่า งการล่ าท าลายทุ่ น ระเบิ ด และ
การแพร่ กระจายของคลื่นเสียงในการกวาดทุ่นระเบิดเสี ยง นอกจากนี้ ในบริ เวณที่มีอุณหภูมิของน้ าต่า ๆ
จะเป็ นขีดจากัดในการล่าทาลายทุ่นระเบิดด้วยเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
๔.๒.๘ การจางหายของเสี ยง ( Transmission Loss ) และการสะท้อ นของคลื่ นเสี ย ง
( Reverberation ) จะมีผลกระทบต่อการพิจารณาใช้เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดเสี ยง และการใช้โซนาร์ ซึ่ งมี
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
- ระยะจากต้นกาเนิดเสียง
- ความถี่ของเสียง
- ความลึกของน้ า
- Contour และ Geology ของพืน้ ท้องทะเล
๔.๒.๙ Sea State สภาพของคลื่นบริ เวณผิวน้ าจะมีผลกระทบต่อการใช้โซนาร์ การกวาด
ทุ่นระเบิดความดัน โดยอาการของคลื่น จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันที่พ้นื ท้องทะเล ซึ่ งอาจ
ทาให้ทุ่นระเบิดความดันเกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้ Sea State ยังมีผลกระทบต่อเรื อต่อต้านทุ่นระเบิด
และกาลังพล โดยทัว่ ไปเรื อต่อต้านทุ่นระเบิดจะมีขีดจากัดเมื่อ Sea State เกิน ๓
๔.๒.๑๐ สิ่งมีชีวิตในทะเล มีผลกระทบดังนี้
- สาหรับทุ่นระเบิดทอดประจาที่ สิ่งมีชีวติ ซึ่งเกาะตามตัวและสายยึดทุ่นระเบิด จะทาให้
กาลังลอยของทุ่นระเบิดลดลง และพื้นที่หน้าตัดมีขนาดเพิ่มขึ้น เป็ นเหตุให้ทุ่นระเบิดมีอาการเหมากขึ้น
หรื อจมลงสู่พ้นื ท้องทะเล
- สาหรับทุ่นระเบิดอิ ทธิ พลวางกับพื้นท้อ งทะเล สิ่ งมี ชีวิตซึ่ งเกาะตัวทุ่นระเบิด จะมี
ผลกระทบต่อความไวในการจุดระเบิดมากน้อยเพียงใด นั้น ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเครื่ องยิงของทุ่นระเบิดนั้น
ๆ กล่ าวคือจะเป็ นผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องยิงของทุ่นระเบิดเสี ยงเป็ นอย่างมาก ส่ วน
ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก และความดัน จะมีผลกระทบน้อยมาก
- สาหรับการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ในบริ เวณที่มีพืชทะเลขึ้นหนาแน่ น เช่ น
สาหร่ ายทะเลขนาดใหญ่ อาจทาให้กรรไกรระเบิดเกิดการระเบิดขึ้น หรื อพันติดกับกรรไกรกล อันจะทา
ให้ประสิทธิภาพของการกวาดทุ่นระเบิดลดลง
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๔.๒.๑๑ ทัศนวิสยั ใต้น้ า อัตราการล่าทาลายทุ่นระเบิดจะลดลงอย่างมาก เมื่อทัศนวิสยั ใต้น้ าต่า
นอกจากนี้ ทศั นวิสัยที่พ้นื ท้องทะเลอาจแตกต่างไปจากบริ เวณผิวน้ าได้ เนื่ องจากลักษณะพื้นท้องทะเล
และกระแสน้ า
๔.๒.๑๒ Sea Ice จะไม่กล่าวถึง เนื่องจากไม่มีในประเทศไทย
๔.๓ ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา
๔.๓.๑ ภูมิอากาศ และ ลักษณะอากาศ ( Climate And Weather ) สภาวะของลักษณะ
อากาศในพื้นที่ปฏิบตั ิการ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิการต่อ ต้านทุ่นระเบิดทุกสาขา ดังนั้น ในการ
วางแผนระยะยาวจะต้องนาลักษณะภูมิอากาศตามฤดูกาลของพื้นที่ปฏิบตั ิการมาพิจารณาด้วย ส่ วนใน
การวางแผนก่ อ นการปฏิบตั ิในช่ วงเวลาสั้น ๆ หรื อ ระหว่างปฏิบตั ิงานจริ ง จะต้อ งพิจารณาลักษณะ
อากาศ ซึ่งได้รับจากการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลานั้น
๔.๓.๒ ลม ลมที่กาลังแรง รวมทั้งกระแสน้ า และคลื่น จะทาให้การรักษาเข็มในการกวาด
ทุ่ นระเบิ ดกระท าได้โดยยากนอกจากนี้ อาจท าให้ทุ่ นหมายเขตเกิ ดการเคลื่ อนตัวหรื อจมในกรณี ที่ มี คลื่ นแรง
๔.๓.๓ อุณหภูมิอากาศ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อกาลังพล ที่จะต้องปฏิบตั ิงานบนดาดฟ้ าเปิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กาลังพลของเรื อขนาดเล็ก
๔.๓.๔ ทัศนวิสยั ในกรณี ที่ทศั นวิสยั บริ เวณใกล้ผวิ น้ าลดลง ไม่วา่ จะเนื่ องมาจากหมอก ฝน
หรื อพายุทรายก็ตาม จะลดประสิ ทธิภาพในการต่อ ต้านทุ่นระเบิดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เฮลิคอปเตอร์
และ เรื อขนาดเล็ก ซึ่งต้องอาศัยการใช้สายตาเป็ นอย่างมาก ทั้งในด้านการหาที่เรื อ ความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงานขององค์บุคคล และองค์วตั ถุ
๔.๓.๕ Ambient Light ตารางการปฏิบตั ิประจาวันในบางครั้งจะขึ้นอยูก่ บั เวลากลางวัน
กลางคืน และช่วงเวลาเดื อนมืด ซึ่ งการต่อต้านทุ่นระเบิดบางแบบ เช่น การใช้ จนท. ถอดทาลาย
อมภัณฑ์ การกวาดทุ่นระเบิดด้วย ฮ. จะสามารถทางานอย่างได้ผลในเวลากลางวัน แต่อย่างไรก็ตาม ผบ.
หน่ วยต่อต้านทุ่นระเบิด จะต้อ งพิจารณาถึงเหตุผลและความต้องการทางยุทธวิธี โดยในบางครั้งการ
ต่อต้านทุ่นระเบิดบางส่ วนหรื อทั้งหมด อาจต้องดาเนิ นการในช่วงเวลาที่มืดสนิ ท ดังนั้น การวางแผน
จะต้องพิจารณาถึง เวลาพระอาทิตย์ข้ นึ – ตก ,เวลาดวงจันทร์ข้ นึ – ตก ความยาวนานของเวลากลางวัน
และกลางคืน ช่วงเวลา Twilight และดิถี ( Phases ) ของดวงจันทร์
๕. กาลังต่ อต้ านทุ่นระเบิดของฝ่ ายเรา
ผบ.หน่ วยกาลัง จะต้องพิจารณาถึงจานวน และประเภทของพาหนะต่อต้านทุ่น ระเบิดที่มีอ ยู่
ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ และขีดความสามารถของกาลังพล เพือ่ ให้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม
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๖. การสื่ อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ผบ.หน่ วยกาลังต่อต้านทุ่นระเบิด จะต้อ งคานึ งถึงขีดความสามารถในการติดต่อสื่ อ สารของ
กาลังที่มีอยู่ โดยรอบคอบ ทั้งชนิดอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยูบ่ นเรื อ แต่ละประเภท กาลังส่ง ระยะทางในการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่านความถี่ที่สามารถใช้ได้ และจานวนอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยูซ่ ่ ึ งสามารถ
ใช้ได้ในเวลาเดียวกัน ในการวางแผน จะต้องมีเวรเตรี ยมการสาหรับกรณี ที่ขาดการติดต่อสื่ อสารจาก
ผบ.หน่ วย ทั้งในกรณี ที่ เนื่ อ งมาจากข้อ ขัดข้อ งของอุ ปกรณ์ การรบกวนจากข้าศึก หรื อ นโยบายการ
แพร่ คลื่นอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งรวมทั้งข้อจากัดในการแพร่ คลื่นโซนาร์ ในการนี้ จะต้องเตรี ยมการในด้าน
การสื่อสารทางทัศนะ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๗. การส่ งกาลังบารุง
เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในการต่อต้านทุ่นระเบิด ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะพิเศษ แตกต่าง
ไปจากอุ ปกรณ์ ประเภทอื่ น ๆ และมักจะไม่ มีสารองคลังไว้ในคลังต่าง ๆ นอกเหนื อ ไปจากหน่ วยที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุ่นระเบิด ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการวางแผนทางด้านนี้โดยรอบคอบ
๘. ปัจจัยเวลาระยะทาง ( Time And Space Factors )
ปั จจัยเวลา ระยะทาง มี ความส าคัญอย่ างยิ่ งต่ อการวางแผนต่ อต้ านทุ่ นระเบิ ดทุ กระดั บขั้ นตอน
ซึ่ ง ผบ.หน่ วยก าลังจะต้องค านึ งถึ งตลอดเวลา เมื่ อพิจารณาถึ งเวลาที่ ใช้ในการเดิ นทางไปยังพื้ นที่ ปฏิ บ ัติ การ
และเวลาที่ใช้ไป ในแต่ละการปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั เวลาที่มีอยูท่ ้งั หมด ซึ่งมีขอ้ สาคัญ ๆ ที่ตอ้ งพิจารณาได้แก่
๘.๑ พื้นที่ครอบคลุมที่ตอ้ งการ และเวลาที่ใช้ในการปล่อยเครื่ องกวาด
๘.๒ พื้นที่ครอบคลุมที่ตอ้ งการ และเวลาที่ใช้ในการเก็บเครื่ องกวาด รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการ
ปล่อย เครื่ องกวาดแบบใหม่
๘.๓ เวลาที่ใช้ในการหันเลี้ยว
๘.๔ เวลาที่ใช้ในการกวาดแต่ละเที่ยว
๘.๕ เวลาที่ใช้ในการกวาดแต่ละแบบ
๘.๖ เวลาที่ใช้ในการเดินทางถึงสนามกวาด
๘.๗ เวลาออกนอกสนาม
๘.๘ วัฎจักรที่สามารถใช้ได้
๘.๙ เวลาที่เสียไปเนื่องจากขัดข้อง หรื อชารุ ดเสียหาย
๙. ขีดความสามารถในการนาเรือ
ผบ.หน่วย จะต้องทราบถึงขีดความสามารถในการนาเรื อ อัตราผิด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการหา
ต าบลที่ ข องเรื อ ต่ อ ต้า นทุ่ น ระเบิ ด แต่ ล ะล า ซึ่ งขี ด ความสามารถในการเดิ น น าเรื อ นี้ จะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการต่อต้านทุ่นระเบิด เป็ นอย่างมาก ทั้งในด้านเวลาที่ใช้ และความปลอดภัยของหน่ วย
ต่
อ
ต้
า
น
ทุ่นระเบิด
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๑๐. การสนับสนุน
๑๐.๑ เส้นทางในการขนส่ง และสนับสนุน ตามปกติอุปกรณ์ในการต่อต้านทุ่นระเบิด มักจะไม่
มี ส ารองไว้ต ามคลัง ทั่ว ๆ ไป ดัง นั้น ในการวางแผนจะต้อ งมี แ ผนที่ พ ร้ อ ม และเชื่ อ ถื อ ได้ใ นการ
สนับสนุน โดยจะต้องพิจารณาถึงความล่าช้าจากสภาวะแวดล้อมตามฤดูกาล การปฏิบตั ิการของข้าศึก
และลักษณะภูมิประเทศ
๑๐.๒ การสาธารณสุ ข จะต้อ งมีการเตรี ยมการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรี ยม
เครื่ องนุ่งห่มสาหรับการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ๆ มีลกั ษณะอากาศหนาวเย็น หรื อร้อนเป็ นพิเศษ
๑๐.๓ การป้ องกัน ตนเอง เนื่ อ งจากหน่ ว ยต่ อ ต้า นทุ่น ระเบิ ด มี ขี ด ความสามารถในการ
ป้ องกัน ตนเองจากข้า ศึก ต่ า ดังนั้น ในการวางแผนจะต้อ งประสานงานกับหน่ ว ยต่ าง ๆ เพื่อ ให้การ
สนับสนุนในการป้ องกันภัยทั้ง ๓ มิติ ของข้าศึก
๑๑. สิ่ งอานวยความสะดวกด้านการสื่ อสารในพืน้ ที่
ผบ.หน่วยต่อต้านทุ่นระเบิด จะต้องทราบถึงสถานที่ต้ งั สิ่ งอานวยความสะดวกทางการสื่ อสารที่
ใกล้กับพื้น ที่ ปฏิ บ ัติ ก ารมากที่ สุ ด ทั้ง ของทางทหาร ราชการ และเอกชน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อ
ปฏิบตั ิงานอิสระ เพือ่ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

--------------------------------------------
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๓.๗ หลักการเลือกช่ องทางเข้ า – ออก และพืน้ ทีจ่ อดเรือ
ช่องทางเข้า – ออก ท่าเรื อ และพื้นที่จอดเรื อ ควรจะเป็ นเส้นทาง และพื้นที่ซ่ ึงง่ายต่อการ
ปฏิบตั ิการต่อต้านทุ่นระเบิด โดยสมควรมีลกั ษณะดังนี้
๑. ช่องทางควรสั้นที่สุด และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเข็มเกิน ๒๐ องศา
๒. น้ าลึกที่สุดเท่าที่จะหาได้ ควรเกิน ๓๐ วา เพือ่ ให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื้น
ท้องทะเล
๓. ควรอยูใ่ นระยะเรดาร์ตรวจการณ์ ยามตรวจการณ์ทุ่นระเบิด และการป้ องกันของฝ่ ายเรา โดยเฉพาะ
เส้นทางเรื อเดิน ซึ่ งอยูใ่ นเขตน้ าตื้น
๔. อยูภ่ ายในระยะทัศนวิสัยของที่หมายตาบลที่ทางทัศนะ หรื อเรดาร์ หรื อการแพร่ คลื่นอิเล็กทรอนิ กส์
ของอุปกรณ์หาตาบลที่อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ช่วยในการเดินเรื อ
๕. ควรหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีน้ าขึ้น – ลง ต่างกันมาก และกระแสน้ าแรง
๖. พื้นท้องทะเลเรี ยบ และปราศจากวัตถุใต้น้ า
๗. ลักษณะพื้นท้องทะเลควรปราศจากอานาจแม่เหล็กและเสียง เพือ่ การต่อต้านทุ่นระเบิดจะ
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ปั จจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด ให้ถือว่าความลึกของน้ ามีความสาคัญสูงสุด

----------------------------------------------
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๓.๘ OBJECTIVE
๑. CLEARING OBJECTIVE จุดมุ่ งหมาย คือ ขจัดทุ่นระเบิดจากพื้นที่รับผิดชอบให้ไ ด้
ทั้งหมด แต่โดยทัว่ ไปแล้ว เราไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าทุ่นระเบิดในพื้นที่น้ นั ๆ ถูกขจัดหมดสิ้ นไปแล้ว
๑๐๐ % แต่อย่างไรก็ตามความตั้งใจที่จะได้รับจากการ Clearing นั้นอย่างน้อยควรจะได้ผล ถึง ๙๙ %
ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุถึง Clearing Objective ได้น้ นั จะต้องมีปัจจัยดังต่อไปนี้เป็ นส่วนประกอบ
๑.๑ กาลังต่อต้านทุ่นระเบิดมีเพียงพอที่จะ Clear สนามได้ภายในเวลาที่กาหนด
๑.๒ การสัญจรของเรื อต่าง ๆ ที่จะผ่านเข้ามาในพื้นที่น้ ี สามารถรอได้จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
๑.๓ ข้าศึกไม่สามารถเสริ มสนามได้
๑.๔ ทราบคุ ณ ลัก ษณะทุ่ นระเบิดของข้า ศึก หรื อ สามารถประมาณการณ์ ได้อ ย่า งเพีย งพอ
ต่อ การที่ จะเลื อ กวิธีก ารต่อ ต้านที่เ หมาะสม และทุ่น ระเบิด ที่จ ะท าการกวาดนั้นอยู่ในสภาพพร้ อ ม
ส่วนในการล่าทาลายทุ่นระเบิดนั้น ทุ่นระเบิดที่อยูใ่ นพื้นที่จะต้องมีโชคในการถูกตรวจจับสูง
ในบางกรณี การเลือกใช้ Clearing Objective ก็สามารถกระทาได้ถึงแม้ว่าจะมีขีดจากัดในการ
Clear ทุ่นระเบิดบางชนิด ซึ่งเราเรี ยกว่า Limited Clearing โดยมีปัจจัยที่ตอ้ งนามาพิจารณา ดังนี้
- กาลังต่อต้านทุน่ ระเบิดที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอที่จะ Clear สนามให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
ทั้งหมดได้ในเวลาที่กาหนด แต่เพียงพอต่อการ Clear ทุ่นระเบิดที่จะเป็ นอันตรายต่อเรื อที่จะผ่านเข้ามาใน
สนามดังกล่าวได้ท้งั หมด
- วิธีการต่อต้านทุ่นระเบิด ที่ใช้ไม่เพียงพอต่อการต่อต้านทุ่นระเบิดทั้งหมดที่มีอยูใ่ นสนาม
แต่ความต้องการ Clearance จากการต่อต้านทุ่นระเบิดนั้นต้องการเพียงเพื่อลดภัยคุกคามที่จะมี ต่อเรื อที่
สัญจรไปมาให้เหลือน้อยที่สุดเท่านั้น
- เมื่อไม่ทราบคุณลักษณะของทุ่นระเบิด และสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบตั ิการ แต่จาก
สมมุติฐานที่สมเหตุสมผล ทาให้สามารถกาหนดค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนได้ โดยมีพ้ืนฐานจาก
ประเภทของเรื อต่าง ๆ ของฝ่ ายเราที่จะเดินทางผ่านสนาม
๒. Attrition Objective จุดมุ่งหมาย คือ การขจัดภัยคุกคามของทุ่นระเบิดต่อเรื อที่จะผ่านสนามให้
เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้เมื่อ
๒.๑ เรื อต่ า งๆ จ าเป็ นต้อ งเดิ น ผ่ า นพื้ น ที่ ที่ มี ทุ่ น ระเบิ ด ต่ อ ไปเป็ นเวลาค่ อ นข้ า งนาน
( For a Comparatively long period of Time ) โดยไม่สามารถรอให้ต่อต้านทุ่นระเบิดแบบ Clearing
Objective เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้
๒.๒ ไม่ ส ามารถขจัด ทุ่ น ระเบิ ด ให้ห มดไปได้ใ นเวลาอัน สั้น เนื่ อ งจากปั จ จัย ต่ า ง ๆ เช่ น
การเสริ มสนามของข้าศึก หรื อทุ่นระเบิดมีการติดตั้งเครื่ องหน่วงเวลาพร้อม หรื อตั้งค่าเกณฑ์เรื อผ่านสูง
๓. Breakthrough Objective จุดมุ่งหมายเพือ่ เปิ ดช่องทาง และพื้นที่รวมพลสาหรับการยก
พลขึ้นบก หรื อออกจากท่าเรื อ ตามปกติจะเลือก Objective นี้เมื่อสภาวะแวดล้อมเป็ นดังนี้
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๓.๑ เวลาที่ไม่เพียงพอที่จะทาการ Clear หรื อ Limited Clearance เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่เกิน
กว่าที่จะครอบคลุมได้ดว้ ยกาลังต่อต้านทุ่นระเบิดที่มีอยู่
๓.๒ เรื อ ต่ า ง ๆ จะต้อ งผ่ า นช่ อ งทางหรื อ พื้น ที่ ดัง กล่ า ว ภายในระยะเวลาอัน สั้ นภายหลัง
การต่อต้านทุ่นระเบิด
๓.๓ ทุ่นระเบิดอยูใ่ นสภาพพร้อมและจานวนทุ่นระเบิดที่คาดว่าจะพร้อมในระหว่างการต่อต้าน
มี จ านวนน้อ ย นอกจากนี้ ทุ่ น ระเบิ ด ทอดประจ าที่ ที่ว างไว้ใ นระดับ ลึ ก มี เ ครื่ อ งหน่ ว งเวลาลอย และ
ทุ่นอิทธิพลที่มีการตั้งเกณฑ์เรื อผ่าน มีจานวนน้อย และตั้งเกณฑ์เรื อผ่านต่า
๔. Exploratory Objective มีจุดมุ่งหมายเพือ่ สารวจว่ามีทุ่นระเบิดอยูใ่ นพื้นที่ที่เลือกไว้หรื อไม่
และหากเป็ นไปได้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลว่าเป็ นทุ่นระเบิดแบบไหน จานวนและขอบเขตของสนามทุ่นระเบิด
เป็ นอย่างไร โดยการใช้การล่าทาลายทุ่นระเบิด และการกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก ในการสารวจขั้นต้น
การใช้เ ครื่ อ งกวาดทุ่ น ระเบิ ด อิ ทธิ พ ลสามารถกระท าได้ใ นพื้น ที่ อ ัน จ ากัด เพื่อ ให้ส ามารถก าหนด
คุณลักษณะของทุ่นระเบิดได้ดีข้ นึ
----------------------------------------------
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๓.๙ การพิจารณาใช้ DIRECTIVE
๑.๑ การปฏิบัติการกวาดทุ่นระเบิด DIRECTIVE
ในการปฏิบตั ิการกวาดทุ่นระเบิดโดยทัว่ ไป นั้น การกาหนดเวลาในการปฏิบตั ิการเพื่อใช้
ในการกวาดครั้งหนึ่ง ๆ ให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยสมบูรณ์ จะต้องคานึ งถึงและให้สมดุลย์กนั กับอันตรายที่
จะเกิดขึ้นกับเรื อกวาดทุ่นระเบิด และเรื อสิ นค้า ดังนั้นการปฏิบตั ิการกวาดทุ่นระเบิดแต่ละครั้ง จึงต้อ ง
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่เรี ยกว่า DIRECTIVE อันหนึ่ ง ซึ่ งสั่งโดย SUB - AREA COMMANDER
ที่เหมาะสมที่สุดที่จะประเมิน หรื อกาหนดว่าจะให้มีข้นั ของความปลอดภัยของเรื อกวาด ฯ และเรื อสิ นค้า
สูงมากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ DIRECTIVE นี้ใช้เกี่ยวข้องเฉพาะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรื อกวาด ฯ เท่านั้น
๑.๒ DIRECTIVE SUB - AREA COMMANDER ( หรื อ ตาแหน่ งเทียบเท่า ) จะเป็ นผู ้
กาหนดให้ใช้อนั หนึ่ งอันใดของ DIRECTIVE ดังต่อไปนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงการยอมรับขั้นของอันตราย
อันหนึ่งซึ่ง
มีต่อเรื อกวาดทุ่นระเบิดในขณะที่ปฏิบตั ิการกวาดทุ่นระเบิดครั้งหนึ่ง ๆ
ก. DIRECTIVE A จะสั่ง DIRECTIVE นี้ เมื่อคานึ งถึงความปลอดภัยสู งสุ ดของเรื อกวาด
ทุ่นระเบิด เป็ นอันดับแรก ตามปกติจะสั่งเมื่ อ เวลาในการปฏิบตั ิและหัวข้อพิจารณา อื่ น ๆ อ านวยให้
กระทาได้
ข. DIRECTIVE B เรื อกวาดต้องยอมรับขั้นของอันตรายอันหนึ่ ง เพื่อที่จะได้อตั ราการ
ปฏิบตั ิการกวาดในช่วงเวลาสัปดาห์หนึ่ง ๆ หรื อเดือนหนึ่ ง ๆ สู งกว่าการกวาดโดยใช้ DIRECTIVE A
อัตราการปฏิบตั ิการกวาด ฯ ที่จะคงสู งสุ ดอยูไ่ ด้น้ นั จะขึ้นอยูก่ บั ความสมดุลระหว่างอัตราการเสี ยหาย
ที่จะเกิ ดขึ้นกับเรื อ กวาดทุ่นระเบิด กับอัตราซ่ อ มทา หรื อ การทดแทน DIRECTIVE นี้ จะสั่งใช้เมื่ อ
ความสาคัญอยู่ที่ความปลอดภัยของเรื อ กวาดทุ่นระเบิด และถ้าจะสั่งใช้ DIRECTIVE A แล้วก็จะ
ก่อให้เกิดความล่าช้ากว่ากาหนดขึ้น ( ซึ่งยอมรับไม่ได้ )
ค. DIRECTIVE C ข้อพิจารณาอันดับแรก คือ ความรวดเร็ วในการที่จะปฏิบตั ิการกวาด
ทุน่ ระเบิดให้เสร็จสมบูรณ์ และความปลอดภัยของเรื อกวาด ทุ่นระเบิด ถือเป็ นความสาคัญอันดับรองลง
ไป DIRECTIVE นี้จะสัง่ ใช้ในกรณี พเิ ศษเท่านั้นคือ เมื่อเวลาเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญสู งสุ ด ยกตัวอย่าง
เช่น การตัดช่องทางผ่านสาหรับหน่วยกาลังหรื อเมื่อต้องการขยับขยาย เรื อสิ นค้าออกจากท่าเรื อในกรณี
ฉุกเฉิน
๑.๓ การเลือกใช้ DIRECTIVE
ก. แนะนาให้เลือกใช้ DIRECTIVE ที่ให้ความปลอดภัยต่อเรื อกวาด ฯ ก่อนอื่นเสมอ ใน
เมื่อยังมีเวลาที่อานวยให้อยูส่ าหรับ DIRECTIVE ที่ให้ข้ นั ความปลอดภัยต่อเรื อกวาด ฯ และเรื อสิ นค้า
ต่าลงมานั้นแนะนาให้ใช้ในกรณี ที่ปรากฏแน่ ชดั ว่าใช้ DIRECTIVE ที่ให้ข้ นั ความปลอดภัยสู งกว่านั้น
แล้ว จะไม่ปฏิบตั ิภารกิจให้เสร็จในเวลาที่มีอยูไ่ ด้ และจะเป็ นผลเสียต่อภารกิจนั้นเท่านั้น
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ข. สนามทุ่นระเบิดของฝ่ ายข้าศึกจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อ
(๑) อัตราการวางทุ่นระเบิดหรื อ สะสมทุ่นในสนามของฝ่ ายข้าศึก อยู่ในลักษณะ
พร้อ มที่จะระเบิดหรื อ เป็ นอันตรายต่อ ช่ อ งทางเดิ นเรื อ ของฝ่ ายเรามี สูงกว่าอัตราการกวาดหรื อ กาจัด
ทุ่นระเบิดข้าศึกในพื้นที่น้ นั ๆ ของฝ่ ายเรา
(๒) อัตราของการที่ทุ่นระเบิดฝ่ ายข้าศึกมี จานวนอยู่มากพอเสมอ ที่จะทาการจม
เรื อกวาดทุ่นระเบิด ของฝ่ ายเรา และสูงกว่าอัตราการทดแทนหรื อกวาดทุ่นระเบิด ของฝ่ ายเรา
ค. จากประสบการณ์จะพบว่า
(๑) อาจจะพบกรณี ที่วา่ การวางทุ่นระเบิดของฝ่ ายข้าศึกจะทาด้วยความชานาญและ
แน่นหนา ถ้าเป็ นเช่นนี้ การปฏิบตั ิการแก้ดว้ ยวิธีเพิ่มกระแสกวาดให้สูงขึ้นเป็ นขั้น ๆ ตามแบบก็ช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยต่อเรื อกวาดฯ ให้อยูใ่ นขั้นสู งสุ ดเพื่อป้ องกันทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่มีความไวสู งได้ ซึ่ งปกติ
เมื่อสั่งใช้ DIRECTIVE A การปฏิบตั ิดงั กล่าวจะก่อให้เกิดความล่าช้าที่ไม่ อาจยอมรับได้ ในกรณี
เช่นนี้เมื่อเกิดมีความจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิอย่างเร่ งด่วนแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปใช้ DIRECTIVE B หรื อ C
ได้
(๒) ถ้ า เรื อ กวาดได้ รั บ ความเสี ย หายในอั ต ราที่ สู ง ขึ้ น ก็ ค วรพิ จ ารณาสั่ ง ใช้
DIRECTIVE ที่ ใ ห้ค วามปลอดภัย ต่ อ เรื อ กวาดที่ สู ง กว่ า การเข้า ออกของเรื อ สิ น ค้า ก็ จ าเป็ นต้อ ง
เปลี่ยนแปลงตามไปตามความจาเป็ น เพือ่ ให้ช่วงเวลา ระหว่างการเข้าออกของกระบวนเรื อสิ นค้าแต่ละ
กระบวนยืดยาวออกไป
ง. ลาดับขั้นตอนของการปฏิบตั ิการกวาด ( M.C.M. STAGES ) ซึ่งใช้ใน DIRECTIVE A
เพือ่ ใช้ปฏิบตั ิในการกวาดทุ่น ฯ ซึ่งมีอนั ตรายต่อเรื อกวาด ฯ นั้น ตามความเป็ นจริ งจะใช้เมื่อให้กระทาต่อ
ทุ่นระเบิดที่มีความไวสู งมาก ซึ่ งทาให้ทางกวาดต่อทุ่นระเบิดที่มีความไวต่ากว่าแคบลง ไม่ว่าจะมีเวลา
เพียงพอที่จะกระทาตามขั้นตอนของการปฏิบตั ิการกวาด ( M.C.M. STAGES ) ดังกล่าว หรื อไม่ก็ตาม
เวลาในการปฏิบตั ิการกวาดฯ จะขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของช่องทางกวาดที่ตอ้ งการ
และจานวนของเรื อกวาดทุ่นระเบิด ตลอดจนขีดความสามารถของเรื อกวาดทุ่นระเบิดที่มีอยูน่ ้ นั
จ. ในขณะที่ทาการกวาดแบบริ ดรอน ( ATTRITION SWEEP ) ด้วย DIRECTIVE B
หรื อ C อยูน่ ้ นั อาจสัง่ ให้กบั ไปใช้ DIRECTIVE A ชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งได้ เมื่อได้รับข่าวกรองว่ามีจานวน
ทุ่ น ระเบิ ด ที่ อ ัน ตรายมี จ านวนเพิ่ม มากกว่า เดิ ม ในสนามที่ ก าลัง กวาดอยู่น้ ัน ยกตัว อย่า ง เช่ น การ
ปฏิบตั ิการกวาดที่กระทาในทันที ภายหลังที่ขา้ ศึกเพิง่ จะทาการวางทุ่นระเบิดในสนาม
ฉ. SUB - AREA COMMANDER จะต้อ งเตรี ยมพร้อ มอยู่เสมอ ที่จะสั่งการใช้
DIRECTIVE ให้ถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อ มในช่ วงเวลาการปฏิบตั ิช่วงหนึ่ ง ๆ เพื่อ ให้
เกิดผลการกวาดให้ดีที่สุด ( ผลสมดุล ) ปั จจัยต่าง ๆ ที่ควรทามาเป็ นข้อพิจารณาดังนี้
(๑) ข่าวกรองการวางทุ่นระเบิดของฝ่ ายข้าศึกที่มีอยู่
(๒) เวลาของการกวาดและค้นหาเท่าที่มีอยู่
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(๓) ความสาคัญของกระบวนเรื อสินค้า
(๔) สถานการณ์ทางทหาร
(๕) จานวนและชนิดของเรื อกวาดที่มีอยู่
(๖) ลักษณะภูมิศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุทกศาสตร์
(๗) ชนิดของภารกิจ
(๘) เวลาสาหรับใช้ในการกวาดในสนาม
๒. คาอธิบายจาก NWP 27 ( A )
๒.๑ ในการปฏิบตั ิการกวาดทุ่นระเบิดทุกครั้ง การพิจารณาการกวาดทุ่นระเบิดย่อมขึ้นอยูก่ ับ
ความเร่ งด่วนในการกวาดทุ่นระเบิดร่ วมกับความปลอดภัยของเรื อกวาด ในอดีตสหรัฐอเมริ กาได้กาหนด
คาแนะนาในการกวาดทุ่นระเบิดในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ TYPE A, B, และ C INSTRUCTION ซึ่ ง
แต่ละแบบมีลกั ษณะดังนี้
ก. TYPE A. วิธีการของแบบนี้กาหนดไว้ดงั นี้
(๑) ประการแรกใช้กบั การกวาดสาเร็จเมื่อเวลามีมากเพียงพอ
(๒) เพือ่ ให้การกวาดได้เปอร์เซ็นต์ การกวาดทุ่นระเบิดได้ผลสูง
(๓) ให้มี ความปลอดภัยของเรื อกวาดทุ่นระเบิดสู งกว่าความรวดเร็ วในการกวาด
( SPEED OF CLEARANCE )
ข. TYPE B. วิธีการของแบบนี้กาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ประการแรกใช้กบั การกวาดสาเร็ จ ( CLEARING SWEEPING ) เมื่อต้องการ
กวาดให้ สาเร็จในช่วงเวลาที่นอ้ ยที่สุด
(๒) เพื่อ ให้ก ารกวาดได้เปอร์ เ ซ็ นต์ การกวาดทุ่ นระเบิดได้ผลสู งที่สุ ดเท่ าที่จ ะ
ปฏิบตั ิได้
(๓) ความเร็วในการกวาดสาเร็จ อาจจะลดความปลอดภัยของเรื อกวาดทุ่นระเบิดลง
ก็ตอ้ งยอมรับ
ค. TYPE C. วิธีการของแบบนี้กาหนดไว้ดงั นี้
(๑) ประการแรกใช้กบั การกวาดหวังผล ( ATTRITION SWEEPING )
(๒) ให้ได้อตั ราการกวาดทุ่นระเบิดมากที่สุดที่จะสามารถปฏิบตั ิได้
(๓) ให้เกิดความปลอดภัยของเรื อกวาดทุ่นระเบิดเท่าที่จะทาได้
๒.๒ ด้วยเหตุที่วา่ คาจากัดความของ TYPE OF INSTRUCTION ต่าง ๆ สับสน จึงได้มีการตั้ง
ระบบเรี ยกชื่อขึ้นใหม่อีกระบบหนึ่ง ( ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้ในองค์การ NATO ) ทั้งระบบใหม่ และระบบเก่า
ก็ยงั คงใช้กนั อยูส่ าหรับระบบใหม่วธิ ีการกวาดแบบต่าง ๆ จะสั่งการโดย ผบ.หน่ วยกาลัง ที่รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิการนั้น โดยกาหนด DIRECTIVE ( A , B หรื อ C ) ร่ วมกับชนิ ดของการกวาด ( ATTRITION
หรื อ CLEARING ) เช่นตัวอย่าง ผบ.หน่วยกาลังจะสัง่ การ ( DIRECTIVE A CLEARING SWEEPING )
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DIRECTIVE นี้ หมายถึงการยอมเสี่ ยงความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับเรื อกวาดทุ่นระเบิดที่ปฏิบตั ิการอยู่
DIRECTIVE แบบต่าง ๆ และวิธีการกวาดแบบต่าง ๆ ได้อธิบายไว้ดงั นี้
ก. DIRECTIVE A DIRECTIVE นี้ ใช้เมื่อ มี ความต้องการในความปลอดภัยของ
เรื อกวาดทุ่นระเบิดสูง จะกาหนดใช้เมื่อเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ มีมากเพียงพอ
ข. DIRECTIVE B เรื อกวาดทุ่นระเบิดจะต้องยอมเสี่ ยง จนถึงขั้นที่จะต้องรักษาอัตรา
การกวาดทุ่นระเบิดให้สูงในช่วงเวลาปฏิบตั ิการ เป็ นสัปดาห์หรื อเป็ นเดือน ๆ ในเมื่อใช้ DIRECTIVE A.
อัตราการกวาดสูงสุดจะได้รับเมื่ออัตราของการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเรื อกวาดทุ่นระเบิดสมดุลกับอัตราการ
ซ่อมทาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น หรื อสมดุลกันกับอัตราการจัดกาลังทดแทน
DIRECTIVE นี้ จะสั่งเมื่อ คานึ งถึ งความปลอดภัยของเรื อกวาดทุ่นระเบิดเป็ นสาคัญ
เช่นกัน แต่ถา้ จะใช้ DIRECTIVE A. แล้ว จะก่อให้เกิดความล่าช้าซึ่งไม่อาจยอมรับได้
ค. DIRECTIVE C การพิจารณาประการแรกก็คือ ความรวดเร็วในการปฏิบตั ิภารกิจใน
การกวาดทุ่ น ระเบิ ด โดยถื อ ความปลอดภัย ของเรื อ กวาดทุ่ น ระเบิ ด เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ รองลงไป
DIRECTIVE นี้จะใช้เป็ นกรณี พิเศษในเมื่อเวลาเป็ นปั จจัยสาคัญในการพิจารณา เช่น ในการกวาดสาเร็ จ
ของช่ อ งทางการยกพลขึ้นบก หรื อ การเปิ ดเส้นทางสาหรับของเรื อที่มี ความสาคัญในการออกจากท่า
ในยามฉุกเฉิน เป็ นต้น
ง. การกวาดสาเร็ จ CLEARING SWEEPING การกวาดสาเร็ จมีจุดมุ่ งหมายเพื่อ
การกวาดทาลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในบริ เวณที่มีทุ่นระเบิดอยู่ ฉะนั้นจึงมุ่งหวังที่จะใช้กบั สนามทุ่นระเบิด
ที่จ ะสามารถกวาดให้ส าเร็ จ ได้เ ป็ นอัน ดับ แรก โดยนัยที่ ว่า ได้ท ราบคุ ณ สมบัติ ห รื อ คุ ณ ลัก ษณะของ
ทุ่นระเบิด หรื อได้กาหนดไว้ลกั ษณะของการกวาดแบบนี้ ก็เพื่อทาให้แน่ ใจว่าทุ่นระเบิดถูกกวาดขึ้นมา
หมด หรื อ คาดคะเนได้ว่าได้กวาดทุ่นระเบิดหมด ฉะนั้นการกวาดสาเร็ จจึงต้อ งกวาดล้างทุ่นระเบิดให้
ได้ผลถึง ๑๐๐ % แต่ในการปฏิบตั ิการจริ งอาจจะไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ ทั้งนี้ ก็เพราะว่าไม่อาจทราบ
ตาบลที่ที่แน่นอนของทุ่นระเบิดได้ประสิ ทธิภาพในการกวาดไม่แน่ หรื อโดยข้อขัดข้องอื่น ๆ การกวาด
ส าเร็ จส าหรั บ กา รกวาดทุ่ น ระ เบิ ด ทอด ประ จ าที่ จะต้ อ งรวมถึ งกา รกวาดตรวจสอบ ด้ ว ย
( CHECK SWEEP )
จ. การกวาดหวังผล ATTRITION SWEEPING การกวาดหวังผลเหมาะกับการใช้
ในบริ เวณสนามทุ่ น ระเบิ ดที่ มีก ารวางเพิ่มเติม อยู่ต ลอดเวลา สนามทุ่ นระเบิด ที่ก ล่ าวนี้ คือ สนาม
ทุ่นระเบิดที่วางโดยเครื่ อ งบินและสนามทุ่น ฯ ที่ต้ งั ทุ่นระเบิดด้วย ARMING DELAY หรื อ ตั้ง
SHIP COUNT สู ง ฉะนั้นการกวาดแบบ ATTRITION SWEEPING จึงมีจุดมุ่งเพื่อ ลดอันตรายจาก
ทุ่นระเบิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้การปฏิบตั ิการกวาดแบบนี้ ปกติดาเนิ นการตามกาหนดเวลาเข้าออก
ของกระบวนเรื อคอนวอย และระดมการกวาดให้เสร็จสิ้นก่อนที่กระบวนคอนวอยจะผ่านเข้าออกทุกครั้ง
๒.๓ การเปรี ยบเทียบระหว่าง TYPE OF INSTUCTION แบบเก่า กับระบบใหม่ DIRECTIVE
OF INSTRUCTION ได้ดงั นี้
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TYPE A ตรงกับ DIRECTIVE A ( CLEARING SWEEPING )
TYPE B ตรงกับ DIRECTIVE B ( CLEARING SWEEPING )
TYPE C ตรงกับ DIRECTIVE C ( CLEARING SWEEPING )
ระบบใหม่มีความคล่องตัวในการใช้ สามารถผสมผสานกลมกลืนกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่จะใช้
สะดวกมาก เช่น ตัวอย่าง DIRECTIVE B ( CLEARING SWEEPING ) ในการกวาดในช่องทาง
เรื อเดินช่องใดที่กาหนดไว้ให้ แม้ว่าจะต้องยอมเสี ยสละเรื อกวาดทุ่นระเบิดไป ก็ตอ้ งยอมเสี ยเพื่อรักษา
เส้นทางเรื อเดินนี้ให้ปลอดภัยก่อน

-----------------------------------------
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๓.๑๐ หลักในการเลือกใช้ วฏั จักรในการปฏิบัติการกวาดทุ่นระเบิด
กล่ าวโดยทั่วไป
วัฎจักรการปฏิบตั ิ ( Task Cycle ) เป็ นการกาหนดช่วงเวลาเพื่อทาการกวาดทุ่นระเบิดโดย
ถือเอาความคล่องตัวในการปฏิบตั ิ ชนิ ด จานวนเรื อกวาดที่มีอยู่ และเวลามาเป็ นปั จจัยในการพิจารณา
ตามปกติแล้วเป็ นหน้าที่ของ Local Commander ที่จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจเลือกใช้วฎั จักร
วัฎจักรการปฏิบตั ิ มีอยู่ ๕ แบบ ดังนี้
๑. วัฎจักร ๔๘ ชัว่ โมง
( ปฏิบตั ิ ๒๔ ชัว่ โมง พัก ๒๔ ชัว่ โมง )
๒. วัฎจักร ๕๔ ชัว่ โมง
( ปฏิบตั ิ ๓๖ ชัว่ โมง พัก ๑๘ ชัว่ โมง )
๓. วัฎจักร ๗๒ ชัว่ โมง
( ปฏิบตั ิ ๔๘ ชัว่ โมง พัก ๒๔ ชัว่ โมง )
๔. วัฎจักร ๗ วัน
( ปฏิบตั ิ ๔ วัน พัก ๓ วัน )
๕. วัฎจักรหมุนเวียน สับเปลี่ยนเรื อออกไปทางาน
๑. วัฎจักร ๔๘ ชั่วโมง ( ปฏิบตั ิ ๒๔ ชัว่ โมง พัก ๒๔ ชัว่ โมง )
๑.๑ ส่ วนใหญ่วฎั จักรนี้ ใช้กบั เรื อ MST เมื่อมีสถานการณ์ไม่ร้ายแรงนัก และอาจจะไปใช้กับ
เรื อ MSC ก่อนใช้วฎั จักร ๗๒ ชัว่ โมง หรื อวัฎจักรหมุนเวียนก็ได้ในเมื่อเรื อ MSC ไม่เคยฝึ ก
ร่ วมกันมาก่อน
๑.๒ ข้อเสี ยส่วนใหญ่ของวัฎจักรนี้ ก็คือ เรื อกวาดมีเวลาปฏิบตั ิการกวาดสั้นเกินไป
๒. วัฎจักร ๕๔ ชั่วโมง ( ปฏิบตั ิ ๓๖ ชัว่ โมง พัก ๑๘ ชัว่ โมง )
ข้อดี – ข้อเสี ย ของวัฎจักรนี้ คงเช่นเดียวกับวัฎจักร ๗๒ ชัว่ โมง อย่างไรก็ตาม ข้อเสี ยส่ วนใหญ่
ก็คือในช่วงเวลา พัก ๑๘ ชัว่ โมง นานเกินไปสาหรับการพักผ่อนซ่อมทาและการซ่อมบารุ ง
๓. วัฎจักร ๗๒ ชั่วโมง ( ปฏิบตั ิ ๔๘ ชัว่ โมง พัก ๒๔ ชัว่ โมง )
๓.๑ โดยทัว่ ไปวัฎจักรนี้ใช้กบั เรื อ MSC เพื่อให้การกวาดมีประสิ ทธิภาพมากที่สุดควรจะมีเรื อกวาด
๑๒ - ๑๘ ลา โดยแต่ละหมู่ควรมีเรื อ ๔ - ๖ ลา
๓.๒ ข้อดี
ก) เรื อต่าง ๆ มีเวลาทาการกวาดเหนื่อยน้อยกว่าการใช้วฎั จักรระยะสั้น ๆ
ข) ในการปฏิบตั ิช่ วงระยะเวลานานนั้น ข้อ ขัด ข้อ งและการสึ กหรอ จากการปล่ อ ย – เก็ บ
เครื่ องกวาด ต่าง ๆ จะมีนอ้ ยกว่า การใช้วฎั จักรสั้น ๆ
ค) เวลาที่พกั นั้นเพียงพอที่จะทาการซ่ อ มบารุ งและซ่ อ มทาในเวลาเดี ยวกัน พลประจาเรื อ มี
โอกาส พักผ่อนไปด้วย
ง) ตามปกติ ผบ.หมู่เรื อ ที่ยงั คงปฏิบตั ิการอยูจ่ ะทาหน้าที่เป็ นนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีดว้ ย
จ) ชุดพร้อมที่ฐานทัพ ( Base ) มีเวลาที่จะพักผ่อนในระหว่างที่เรื อแต่ละหมู่เดินทางกลับ
ยังท่าเรื อ
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๓.๓ ข้อเสีย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัฎจักรหมุนเวียน แล้ว ในเมื่อเรื อทุกลาของแต่ละหมู่เดินทางกลับเข้ามา
พักในท่ าเรื อ นั้น ย่อ มทาให้เ รื อ ที่ไ ด้รับ การพัก ผ่อ นอยู่ก่อ นแล้ว ต้อ งวุ่น วายกับ การเปลี่ ย นที่จ อดเรื อ
สาหรับการรับน้ ามันการซ่อมทา ฯลฯ
๔. วัฎจักร ๗ วัน ( ปฏิบตั ิ ๕ วัน พัก ๒ วัน )
วัฎจักรนี้จะปฏิบตั ิได้ก็ต่อเมื่อภารกิจนั้นจะต้องไม่เกินกว่า ๓ สัปดาห์ และการปฏิบตั ิก็อยูใ่ นลักษณะ
ไม่ยงุ่ ยากนัก
๕. วัฏจักรหมุนเวียน
๕.๑ เป็ นวัฏจักรที่ตอ้ งมีหมู่เรื อหมุนเวียนกันปฏิบตั ิอยูต่ ลอดเวลา โดยมีเกณฑ์ไว้ดงั นี้
ก) เรื อต่าง ๆ จะอยูใ่ นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
๑) ปฏิบตั ิการ ( on Task )
๒) รับการซ่อมทา ( Under repair )
๓) พัก
( Stand down )
ข) ในการเริ่ มต้นปฏิบตั ิ เรื อทุกลาจะต้องอยูใ่ นลักษณะปฏิบตั ิการ ตามปกติจะต้องอยูป่ ฏิบตั ิ
๓๖ - ๔๘ ชม.
ค) เรื อที่ขดั ข้องเล็กน้อย (Defective) ที่กลับไปซ่อมทาภายหลักจากที่ปฏิบตั ิการไม่นอ้ ยกว่า
๑๒ ชม. จะต้องไปปฏิบตั ิการอีก เมื่อซ่อมทาเรี ยบร้อยแล้ว
ง) เรื อที่กลับมาพักที่ฐานทัพได้จะต้องอยูป่ ฏิบตั ิการแล้วมากกว่า ๑๒ ชม. และช่วงเวลาที่
ได้รับการพักจะเท่ากับครึ่ งหนึ่งของเวลาที่ปฏิบตั ิ
จ) ในการนับเวลาที่อยูป่ ฏิบตั ิการจะนับรวมถึงเวลาที่เกิดการขัดข้อง ( Break Down ) ด้วย
แต่ถา้ เวลาที่ใช้ในการซ่อมทาขัดข้องนั้นเกินกว่า ๒ ชัว่ โมง จะต้องหักเวลาที่เกินออกไป
ฉ) ในการที่เรื อต้องเดินทางไปพักที่ท่าเรื อ ถ้าทหารประจาเรื อส่วนใหญ่ใช้เวลาไปในการ
ซ่อมทาแล้ว การนับเวลาพักผ่อน จะยกเว้นไม่นบั ๒ ชัว่ โมงแรก ที่ไปถึงท่าเรื อ
ช) การนับเวลาปฏิบตั ิจะนับตั้งแต่เริ่ มออกเรื อ และสิ้นสุดลงเมื่อเรื อเดินทางกลับไปถึงฐาน
ทัพหน้า
๕.๒ เพือ่ ความสะดวกในการนับเวลา กองบังคับการของ MCM Local Commander จะต้องมี
แผ่นบันทึกของเรื อแต่ละลาไว้ และผูบ้ งั คับการเรื อลาใดลาหนึ่งอาจจะต้องรับหน้าที่เป็ นนายทหารสัง่ การ
ทางยุทธวิธีของหมู่เรื อกวาดด้วย
๕.๓ ข้อดี
ก) เวลาที่ใช้ในการซ่อมทารวมเข้าไปในเวลาพักผ่อนเสียเป็ นส่วนมาก ดังนั้น ขณะทาการ
กวาดทุ่นระเบิด ทหารและเครื่ องมือต่าง ๆ จึงไม่ตรากตรางานมากนัก
ข) วัฏจักรนี้จะใช้เมื่อมีจานวนเรื อจากัดและมีเรื อทาการกวาดทุ่นระเบิดอยูต่ ลอดเวลา
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๕.๔ ข้อเสีย
ก) มีการเปลี่ยนนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีบ่อย ซึ่งอาจจะเกิดข้อยุง่ ยากแก่เรื อบางลาที่มี
สภาพไม่เหมาะกับหน้าที่น้ ี
ข) ฐานทัพจะต้องได้รับภาระหนักกว่าการใช้วฐั จักรอื่น เพราะว่าจะมีเรื อเข้ามารับการซ่อมทา
รับการส่งกาลังบารุ งอยูต่ ลอด ๒๔ ชัว่ โมง แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน
ค) บางครั้งอาจจะมีเรื อที่เหลือปฏิบตั ิการเพียงลาเดียว ซึ่ งรู ้สึกว่าไม่เป็ นที่พงึ ประสงค์ของ
ทางเรื อ
ง) วัฏจักรนี้ไม่เหมาะที่จะใช้กบั INSHORE MINESWEEPERS
วัฏจักรที่ใช้ ใน ทร.
ตามหลักนิยมการต่อต้านทุ่นระเบิด
๑. เรื อ กทฝ. วัฏจักร ๒๔ ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ ๑๒ พัก ๑๒
๒. เรื อ ลทฝ. วัฏจักร ๒๔ ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ ๑๒ พัก ๑๒
๓. เรื อ กทต. วัฏจักร ๒๔ ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ ๑๒ พัก ๑๒

-----------------------------------------
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๓.๑๑ ลาดับขั้นตอนในการต่ อต้ านทุ่นระเบิด ( MCM. STAGES )
๑. กล่ าวโดยทั่วไป การกวาดทุ่นระเบิดแต่ละครั้งควรจะเป็ นไปตามล าดับขั้นตอน หมายเลขของ
ขั้นตอน, แบบ และลาดับก่อ นหลัง ขึ้นอยู่กบั คุ ณลักษณะของสนามทุ่นระเบิดและ Directive ที่ใช้
ขั้นตอนแต่ละขั้น จะกาหนดให้ใช้วิธีการกวาดทุ่นระเบิดเป็ นแบบ ๆ ไปโดยเฉพาะ เมื่อมีเวลาเพียงพอ
การปฏิบตั ิควรเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่ตน้ จนจบ แต่ในการปฏิบตั ิแต่ละครั้งอาจมีการเว้นขั้นตอน
บางขั้นได้ โดยขึ้นกับ
๑.๑ Directive ที่กาหนด ถ้ากาหนดให้ใช้ Directive B หรื อ C อาจจะต้องละเว้นขั้นตอนบางขั้น
เพือ่ ประหยัดเวลาและแรงงาน
๑.๒ ข่าวกรองที่ได้รับ ถ้าไม่มีเหตุผลว่าจะมีทุ่นระเบิดบางชนิดในที่น้ นั ก็อาจจะละเว้นขั้นตอนใน
การกวาดทุ่นระเบิดนั้น ๆ เสียได้ ถ้ามีอุปกรณ์ในเรื อเพียงพอ ขั้นตอนบางขั้นอาจกระทาพร้อม ๆ กันได้
เพือ่ ประหยัดเวลา
๒. ลาดับขั้นตอนในการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๒.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ( Preliminary Explosive Acoustic Sweep )
๒.๑.๑ เป็ นการกวาดเบื้องต้นต่อทุ่นระเบิดเสียงโดยใช้วตั ถุระเบิด
๒.๑.๒ พาหนะที่ใช้คือเครื่ องบิน หรื อ เรื อผิวน้ า
๒.๑.๓ เครื่ องกวาดที่ใช้คือ ลูกระเบิด หรื อระเบิดลึก
๒.๑.๔ เป็ น Precursor Sweep ต่อทุ่นระเบิดเสียงทัว่ ๆ ไป
๒.๑.๕ ปกติมกั ไม่ค่อยได้ทากัน
๒.๑.๖ ขั้น ตอนนี้ อาจปฏิ บ ัติ ร่ วมกับ ขั้นตอนอื่ น บางขั้น ตอน เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพใน
การกวาด และเพิ่มความปลอดภัยแก่ เรื อที่กวาดในสนามทุ่นระเบิดเสี ยงอยู่ดว้ ย ปกติมกั จะละเว้นเมื่ อ
มีเวลาจากัด
๒.๑.๗ วิธี ก ารกวาด ให้ทิ้ ง ลู ก ระเบิ ด หรื อ ระเบิ ด ลึ ก ขนาดที่ มี ดิ น ระเบิ ด ประมาณ
๒๐๐ - ๓๐๐ ปอนด์ เป็ นระยะ ๆ เข้า หาสนามทุ่ น ระเบิ ด โดยเริ่ ม จากเขตน้ าลึ ก ที่ สุ ด ห่ า ง
๑๐ - ๒๐ ไมล์ จากสนามทุ่นระเบิด ถ้าใช้เครื่ องบินควรทิ้งลูกระเบิดเลยเข้าไปในสนามทุ่นระเบิดด้วย
ช่วงเวลาในการระเบิดอย่างน้อย๓ นาที / ครั้ง ต่อแนวยาว ๑ ไมล์ การกวาดด้วยระเบิดลึกถ้าทาได้ควร
ตั้งให้ระเบิดในระดับลึก ๒ ใน ๓ ของความลึกของน้ า ขณะดาเนิ นการกวาดนี้ จะต้อ งคอยสังเกต
การระเบิดของทุ่นระเบิดด้วย ถ้ามีทุ่นระเบิด ระเบิดขึ้น จะต้องทิ้งลูกระเบิดซ้ าตรงจุดทิ้งเดิมที่ทาให้ทุ่น
เกิดการระเบิดขึ้น การทิ้งซ้ านี้จะกระทาต่อไปเรื่ อย ๆ ทุก ๓ นาที ถ้ายังมีทุ่น ฯ ระเบิดขึ้นอีก จนกระทัง่
เมื่อทิง้ ไป ๕ ครั้งติดกันแล้วไม่มีทุ่น ฯ ระเบิดมาอีกจึงจะเริ่ มเคลื่อนจุดทิง้ เข้าหาสนามทุ่น ฯ ต่อไป
๒.๑.๘ การกวาดเบื้อ งต้นต่ อ ทุ่นระเบิ ดเสี ยงด้ว ยวัตถุ ระเบิดนี้ ไ ม่ ค่อ ยจะได้ผลนัก ทั้ง นี้
ย่อ มขึ้ นอยู่กับความลึ กของน้ า ลักษณะพื้นท้อ งทะเล และปั จจัยอื่ น ๆ ที่ไ ม่ ค่อ ยแน่ น อน ตลอดจน
คุณลักษณะของตัวทุ่นระเบิดเองแต่อย่างไรก็ตามวิธีน้ ี นับว่าง่ายและปลอดภัยและก็มีทางที่ทุ่นระเบิดจะ
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โดยที่ในระยะไกล ๆ เสียงจากการระเบิดอาจจะเกิดการสะท้อน ทาให้เปลี่ยนคุณลักษณะไป
จนสามารถทาให้กลไกระเบิดของทุ่นระเบิดเสียงทางานได้ และในระยะใกล้ ๆ ก็อาจทาให้ทุ่น ฯ ระเบิด
ขึ้นได้เช่นกัน ถ้าวงจรป้ องกันของทุ่นระเบิดนั้นบกพร่ อง หรื อไม่ทางาน
๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ( Explosive Sweep )
๒.๒.๑ เป็ นการกวาดแบบ Precursor Sweep ต่อทุ่นระเบิดเสียงทัว่ ๆ ไป
๒.๒.๒ พาหนะที่ใช้คือ Helo หรื อเรื อที่ติดตั้งเครื่ องกวาดแบบนี้
๒.๒.๓ ทาการกวาดในตอนเริ่ มแรกของการปฏิบตั ิการกวาดทุ่นระเบิดแต่ละครั้ง และทา
ติดต่อไปเรื่ อย ๆ ถ้าบังเกิดผล
๒.๒.๔ ตามทฤษฎีแล้ว การกวาดโดยวัตถุระเบิดสามารถจะทาให้ทุ่นระเบิดเสี ยงทัว่ ๆ ไป
ที่อยูใ่ น Ring Shape Area ( ATP. 6 Annex 7 E ) เกิดการระเบิดขึ้นและทุ่นระเบิดเสี ยงที่มีวงจร
ป้ องกันถ้าอยูใ่ นรัศมี r จะไม่ทางานชัว่ ขณะ
r = รัศมีปลอดภัย คือรัศมีของวงกลมซึ่งความเข้มของเสียงระเบิด
ทาให้ทุ่นระเบิดเสี ยงที่มีวงจรป้ องกันหยุดทางานชัว่ ขณะ
R = รัศมีทางาน คือรัศมีของวงกลม ซึ่ งถ้าเลยออกไปนอกวงกลม
นี้ แล้ว ความเข้ม ของเสี ย งระเบิ ด จะไม่ เ พีย งพอที่ จ ะท าให้
ทุ่นระเบิด เสียงทางาน
R - r = ความกว้างของพื้นที่วงแหวน ที่ทุ่นระเบิดในพื้นที่น้ ีจะทางาน
๒.๒.๕ การกวาดถ้าทาได้ควรเริ่ ม ต้นในระยะห่ างอย่า งน้อ ย ๔ ไมล์ จากสนามกวาด
ถ้าใช้เรื อกวาดจะต้องกวาดแบบอิสระ โดยมีเรื อสารองอีก ๑ ลา คุม้ กันไปด้วย เรื อลาใดลาหนึ่ งใน ๒ ลา
นี้ทาหน้าที่วางทุ่นหมายเขตเพือ่ กาหนดพื้นที่สนามกวาดด้วย
๒.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ( Snag line Sweep )
๒.๓.๑ เป็ นการกวาดทุ่นระเบิดแบบสายดัก ( Snag line mine )
๒.๓.๒ พาหนะที่ใช้คือ Helo , MSI. และเรื อเล็กอื่น ๆ ที่มีเครื่ องกวาดแบบนี้ ตลอดจนมี
การดีเกาส์ซิ่งที่ดีและกินน้ าตื้น
๒.๓.๓ ทาการกวาดเมื่อทราบแน่นอนว่ามีทนุ่ ระเบิดแบบ Snag line อยูใ่ นสนามทุ่น ฯ
๒.๓.๔ ในที่ น้ าตื้ นควรติ ดขอเบ็ ด หรื อขอเกี่ ยว เพื่ อเกี่ ยวจับสายดักและดึ งให้เกิ ดการระเบิ ดขึ้ น
๒.๓.๕ ถ้าตัวทุ่นระเบิด Snag line ถูกตัดลอยขึ้นมาแล้วถูกยิงจมลงไปโดยไม่ระเบิด ให้พึง
ระลึกว่าทุ่นระเบิดนั้นยังคงมีอนั ตรายอยู่ เพราะว่าสายดักและลูกลอยอาจจะยังคงลอยอยูป่ ริ่ ม ๆ น้ า แม้ว่า
ตัวทุ่นระเบิดจะจมไปอยูก่ บั พื้นท้องทะเลแล้วก็ตาม

๓-๕๒

๒.๓.๖ โดยทัว่ ไปการกวาดจะใช้รูปกระบวน G Formation กวาดในระดับตื้น ๆ และ
ปล่อยเครื่ องถ่วงด้วย ถ้าใช้ Directive A เรื อลาหน้าไม่ควรปล่อยเครื่ องถ่วงลงน้ า ถ้าต้องแล่นใน
น่านน้ าที่ยงั ไม่ได้กวาด และเรื อลาที่ ๒ ควรปล่อยเครื่ องกวาด ๒ กราบ
๒.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ( Shallow Moored Mine Sweep )
๒.๔.๑ เป็ นการกวาดแบบ Precursor Sweep ต่อทุ่น ฯ ทอดประจาที่ที่ต้ งั ลึกตื้น ๆ หรื อ
ทุ่น ฯ ที่มี สายแอนเทนน่า ใกล้ ๆ ผิวหน้าน้ า
๒.๔.๒ พาหนะที่ใช้คือ Helo , MSI. และเรื อกวาดทุ่นระเบิดขนาดเล็ก กินน้ าตื้น ที่มี
Magnetic และ Acoustic Signature น้อย ๆ
๒.๔.๓ การกวาดขั้นตอนนี้ เป็ นการกวาดนาเรื อขนาดใหญ่ โดยให้เรื อกวาดขนาดใหญ่แล่น
อยูใ่ นทางกวาดของเรื อกวาดนา
๒.๔.๔ รู ปกระบวนของเรื อที่ กวาดน านี้ ปกติ ใช้ G Formation โดยกวาดให้ลึ กเท่ าที่ จะลึ กได้
๒.๔.๕ ถ้าคาดว่ามี ทุ่ น ฯ แอนเทนน่ า ในสนาม เรื อกวาดจะต้องใช้เครื่ องกวาดแบบแอนเทนน่ า
เพื่อให้ทุ่นฯ เกิ ดการระเบิดห่ าง ๆ เรื อ แต่ถ้า ไม่ มี เครื่ อ งกวาดแบบแอนเทนน่ า และเป็ นการกวาดใน
Directive A เรื อลาหน้าของกระบวนไม่ควรปล่อยเครื่ องถ่วงลงน้ าและเรื อลาที่ ๒ ควรปล่อยเครื่ องกวาด
๒ กราบ เครื่ องกวาดจะต้องติดกรรไกรด้วย
๒.๔.๖ การกวาดในขั้นตอนนี้อาจจะปฏิบตั พิ ร้อมไปกับขั้นตอนที่ ๒ และที่ ๕ ได้
๒.๕ ขั้นตอนที่ ๕ ( Acoustic Precursor Sweep )
๒.๕.๑ เป็ นการกวาดแบบ Precursor Sweep
ต่อ ทุ่นระเบิดเสี ยงความถี่ ธรรมดา
๒.๕.๒ พาหนะที่ใ ช้คือ Helo หรื อ เรื อ กวาดทุ่ น ระเบิ ดที่ มี Magnetic และ Acoustic
Signature น้อย
๒.๕.๓ เครื่ องกวาดควรใช้เครื่ องทาเสี ยงที่มีช่วงความถี่กว้าง นั่นคือ A MK. 4 ( V ) และ
ROTOVEC ( A MK. 7 Mod O )
๒.๖ ขั้นตอนที่ ๖ ( Magnetic Sweep )
๒.๖.๑ เป็ นการกวาดแบบ Precursor Sweep ต่อ ทุ่นระเบิดแม่ เหล็กที่มีความไวสู ง
( Actuation Level O.5 mg. และมากกว่าเล็กน้อย )
๒.๖.๒ พาหนะที่ใช้ Helo , MSI. หรื อเรื อกวาดที่มีความลึกปลอดภัยน้อยกว่าความลึก
ของน้ า
๒.๖.๓ การกวาดในขั้นตอนนี้ กระทาเมื่อใช้ Directive A เรื อกวาดปล่อยกระแสไฟเข้า
เครื่ องกวาดให้อยูใ่ นย่านที่เรื อกวาดจะปลอดภัยจากทุ่นระเบิดที่มี Actuation Level ต่าที่สุดซึ่ งคาดว่ามีใน
สนาม( เช่น O.5 mg.) กระแสจานวนนี้ จะทาให้เกิด Swept Path ต่อทุ่นระเบิดที่มี Actuation Level
สูงกว่า ( เช่น 4 mg. ) ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สิ่งแวดล้อมในบริ เวณนั้น ซึ่ง OTC. จะเป็ นผูค้ านวณ และกาหนดให้
แต่ทางกวาดที่ไ ด้น้ ันจะเล็กลง ( เพราะความเข้มของสนามแม่เหล็กยิ่งห่ างจากสายกวาดก็ยงิ่ น้อ ยลง )
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เมื่อนาเอาทางกวาดดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งพื้นที่ เป็ นความกว้างของช่องทางที่จะกวาดแล้ว การกวาด
ในขั้นตอนที่ ๖ นี้ เมื่ อ กวาดครบจานวนเที่ย วตามต้อ งการ จึง ถื อ ว่า ได้กวาดทุ่นระเบิด ที่มี Actuation
Level สูงตั้งระดับนั้นหมดไปด้วย
๒.๖.๔ การกวาดในขั้นตอนที่ ๖ นี้ อาจปฏิบตั ิไปพร้อมกับขั้นตอนที่ ๑๐ และ ๑๑ ได้
๒.๗ ขั้นตอนที่ ๗ ( Moored Mine Sweep )
๒.๗.๑ เป็ นการกวาดสาเร็ จต่อทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๒.๗.๒ พาหนะที่ใช้กวาดคือ เรื อกวาดทุ่นระเบิดที่มีเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๒.๗.๓ ถ้ามีทุ่น ฯ แอนเทนน่า ในสนามด้วยต้องใช้เครื่ องกวาดแบบ แอนเทนน่า
๒.๗.๔ ถ้ากวาดใน Directive A ต้องใช้รูปกระบวน G Formation และเรื อลาหน้าแล่น
กวาดในน่ านน้ า ที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ถ้าเป็ น Directive B และ C รู ปกระบวน
ย่อมขึ้นอยูก่ บั เวลาที่มี และเปอร์เซ็นต์ของการกวาดที่ตอ้ งการให้ครอบคลุม
๒.๘ ขั้นตอนที่ ๘ ( Magnetic Sweep )
๒.๘.๑ เป็ นการกวาดสาเร็จต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่มีความไวต่า
๒.๘.๒ พาหนะที่ใช้คือ เรื อกวาดทุ่นระเบิดที่มีความลึกปลอดภัยพอจะกวาดได้
๒.๘.๓ ถ้าเป็ นการกวาดใน Directive A ซึ่งได้ทาการกวาดในขั้นตอนที่ ๖ มาแล้ว ให้ใช้
กระแสปลอดภัย โดยคานวณให้เรื อกวาดปลอดภัยจากทุ่นระเบิดที่มี Actuation Level สู งสุ ด ที่ถูก
กวาดหมดไปในขั้นตอนที่ ๖ แล้ว ( เช่น 12 mg. ) ถ้ามีทุ่นระเบิดที่มี Actuation Level สู งขึ้นไปอีก
( เช่น สูงกว่า 12 mg. ) การกวาดขั้นตอนที่ ๘ นี้ อาจจะต้องกระทาเป็ น ๒ ตอน หรื ออาจถึง ๓ ตอน
ซึ่ งแต่ละตอนให้ใช้กระแสไฟฟ้ าเข้าเครื่ อ งกวาดเพียงพอที่จะให้เรื อ กวาดปลอดภัยจากทุ่นระเบิดที่ มี
Actuation Level สูงสุดที่ถูกกวาดหมดไปในตอนก่อนหน้านั้น
๒.๘.๔ ถ้าเป็ นการกวาดใน Directive B และถ้ายังไม่ผ่านการกวาดในขั้นตอนที่ ๖ มา
ก่ อ น ให้ใ ช้กระแสไฟพอให้เรื อ ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ทัว่ ๆ ไป โดยไม่ ตอ้ งคานึ งถึ งทุ่ นระเบิดที่ มี
Actuation Level ต่าเกินไป กระแสนี้จะมาก หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความนาไฟฟ้ าของพื้นท้องทะเล สาหรับ
การกวาดแบบใช้ Electrode ความลึกของน้ า ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนเวลาที่มีอยู่ ในการนี้ พึง
ระลึกไว้วา่ สาหรับทุ่นระเบิดที่มี Actuation Level ที่ปกติ เวลาที่ใช้ในการกวาดไม่แตกต่างกันมาก
นักไม่วา่ จะใช้กระแสเช่นใด
๒.๘.๕ ถ้ากวาดด้วย Directive C จะดาเนินการกวาดเพียงตอนเดียว โดยปล่อยกระแสสูงสุด
๒.๙ ขั้นตอนที่ ๙ ไม่มีกาหนดไว้
๒.๑๐ ขั้นตอนที่ ๑๐ ( A.F. Acoustic Sweep )
๒.๑๐.๑ เป็ นการกวาดสาเร็ จต่อทุ่นระเบิดเสี ยงความถี่ธรรมดา
๒.๑๐.๒ พาหนะที่ใช้คือ เรื อกวาดทุ่นระเบิด
๒.๑๐.๓ ถ้าทาได้ให้ใช้การปล่อยเครื่ องกวาดลากท้าย
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๒.๑๐.๔ การกวาดในขั้นตอนนี้อาจทาไปพร้อม ๆ กับขั้นตอนที่ ๖ , ๘ หรื อ ๑๑
๒.๑๑ ขั้นตอนที่ ๑๑ ( L.F. Acoustic Sweep )
๒.๑๑.๑ เป็ นการกวาดสาเร็จต่อทุ่นระเบิดเสียงความถี่ต่า
๒.๑๑.๒ พาหนะที่ใช้คือ เรื อกวาดทุ่นระเบิด
๒.๑๑.๓ ทาการปล่อยเครื่ องกวาดแบบลากท้าย
๒.๑๑.๔ การกวาดในขั้นตอนนี้อาจทาไปพร้อม ๆ กับขั้นตอนที่ ๖ , ๘ , หรื อ ๑๐
๒.๑๒ ขั้นตอนที่ ๑๒ ( Guinea – Pig Check Sweep For Pressure Mines )
๒.๑๒.๑ เป็ นการกวาดตรวจสอบต่อทุ่นระเบิดความดัน
๒.๑๒.๒ พาหนะที่ใช้คือ เรื อ MSS. หรื อ Guinea – Pig
๒.๑๒.๓ ใช้ตรวจสอบในบริ เวณที่มีความสาคัญหรื อก่อนที่จะให้เรื อที่มีความสาคัญผ่าน
๒.๑๒.๔ ใช้ Check เมื่อเรื อผ่านตอนอื่น ๆ แล้ว
๒.๑๒.๕ วิธีดาเนินการกวาด ถ้าหากว่ามีทุ่นระเบิดความดันอยูใ่ นพืน้ ที่น้ นั ( ไม่มีการกวาด
ในขั้นตอนก่อน ๆ จะมีผลต่อทุ่นระเบิดชนิดนี้ ) ให้ใช้เรื อ Guinea – Pig แล่นผ่านช่องทางด้วยความเร็ ว
ปลอดภัย ถ้าผ่านไปได้โดยไม่มีทุ่น ฯ ระเบิดขึ้น แสดงว่าเรื ออื่น ๆ ก็สามารถผ่านไปได้โดยใช้ความเร็ ว
ปลอกภัยเช่นกัน
๒.๑๒.๖ ช่องทางที่ปลอดภัยที่ได้น้ ีแคบมาก กล่าวคือเฉพาะช่องทางที่เรือ Guinea – Pig ผ่านเท่านั้น
๒.๑๒.๗ การกวาดนี้ไม่ได้ผลถ้าทุน่ ระเบิดมีเครื่ องหน่วงเวลาพร้อม หรื อ ตั้งเกณฑ์เรื อผ่าน
๒.๑๒.๘ เรื อ Guinea – Pig อาจปล่อยกระแสไฟเข้าขด ดีเกาส์ซิ่ง กลับทางเพื่อเพิ่ม
Magnetic Signature แต่ไ ม่ตอ้ งใช้เครื่ องทาเสี ยงเพิ่มเติมไปจากเสี ยงตามปกติของเรื อและไม่ให้มี
เรื อกวาดทุ่น ฯ ปล่อยเครื่ องกวาดเสียงอยูใ่ นระยะ ๑ ไมล์ จาก Guinea – Pig
๒.๑๓ ขั้นตอนที่ ๑๓ ( Mine hunting )
ขั้นตอนนี้ เป็ นการล่าทาลายทุ่นระเบิดทุกแบบ เมื่อใช้จะต้องกาหนดด้วยว่าจะใช้เครื่ องมื อ
อะไร เช่น โซนาร์ , เครื่ องตรวจอานาจแม่เหล็ก

-----------------------------------------------------------------
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๓.๑๒ คาจากัดความในการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑.

ACTUATE

คือ การทางานของวงจรจุดระเบิดโดยค่าอิทธิพลของเรื อ หรื อลาดับของ
ค่าอิทธิพลของเรื อตามความต้องการของระบบกลไกในการจุดระเบิด
๒. ANTI – MCMV MINE
เป็ นทุ่นระเบิดที่ออกแบบพิเศษหรื อถูกดัดแปลงมาเพือ่ ทาลาย พาหนะ
ต่าง ๆที่จะมาต่อต้านทุ่นระเบิด
๓. ATTRITION SWEEPING การกวาดแบบนี้ จ ะเหมาะสมสาหรั บสนามทุ่นระเบิด ซึ่ ง จะมี การเสริ ม
สนาม ได้ตลอดเวลา จุดมุ่ งหมายในการกวาดแบบนี้ ก็เพื่อให้เหลื ออัตรา
เสี่ยงต่อเรื อที่จะสัญจรผ่านไปมาน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
๔. BREAKTHROUGH
เป็ นวัตถุประสงค์ในการเปิ ดช่องทางและจัดพื้นที่ในการยกพลขึ้นบกหรื อ
OBJECTIVE
ทาทางออกจากท่าเรื อ
๕. BURIAL
คือ การฝังตัวของเปลือกทุ่นระเบิดต่ากว่าระดับพืน้ ท้องทะเลปกติ
๖. CHANNEL
ช่ อ งทาง(Route) หรื อ ส่ ว นของช่ อ งทางเฉพาะที่ จ ะกระท าการต่ อ ต้า น
ทุ่นระเบิด
๗. CHECK SWEEP = CHECK คือ การกวาดตรวจสอบจนกระทัง่ แน่ใจว่าไม่มีทุ่นระเบิดเหลืออยูใ่ นพื้นที่ที่
MCM OPERATION
ได้ทาการกวาดไปแล้ว
๘. CHERRY
เป็ นลูกลอยขนาดเล็กที่ปล่อยออกมาจากทุ่นระเบิดฝึ ก เมื่อทุ่นฯลูกนั้นได้
ถูกกระตุน้ หรื อถูกกวาดแล้ว
๙. CLEARING SWEEPING ตามทฤษฎีแล้วการกวาดแบบนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะกวาด
= CLEARANCE MCM
ทุ่นระเบิดที่อยูใ่ นพื้นที่ให้ได้ท้งั หมด
OPERATION
๑๐. CLEARANCE
เป็ นวัตถุประสงค์ในการกาจัดทุ่นระเบิดให้ได้มากที่สุดในพื้นที่ที่ กาหนด
OBJECTIVE
จะต้องเคลื่อนย้ายหรื อ NEUTRALIZE ทุ่นระเบิดให้ได้ไม่ต่ากว่า ๙๙.๕%
๑๑. CLUSTER
ก. กลุ่มของทุ่นระเบิดที่ถูกวางไว้ใกล้ๆกันเป็ นรู ปแบบสัมพันธ์กนั อาจ
เป็ นการวางผสมกัน
ข. ในการล่าทาลายทุ่นระเบิด คือกลุ่มของเป้ าที่คล้าย
ทุ่นระเบิด
๑๒. COVERAGE
ความครอบคลุมพื้นที่ที่ได้ในการกวาดทุ่นระเบิด ซึ่งในการกวาดนั้นหาก
ได้Coverage 100% ไม่ได้หมายความว่าได้ Clearance 100% เนื่องจาก
อาจมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยูไ่ ด้
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๑๓. CUTTER

หมายถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับลวดกวาดเพือ่ ใช้ในการตัดหรื อแยกส่วน สายยึด
ทุ่นระเบิด แต่ก็สามารถที่จะติดตั้งกับสายยึดทุ่นระเบิด เพือ่ เพือ่ ตัดลวดกวาดได้
เช่นกัน

๑๕. DIP

เป็ นระยะที่ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ไ ด้จมตัวลงต่ ากว่าระดับความลึ กที่ต้ งั ไว้
อันมี สาเหตุเนื่ อ งมาจาก กระแสน้ า น้ าขึ้น-น้ าลง หรื อตัวทุ่นระเบิดเองอาจถู ก
เพรี ยงเกาะมีน้ าหนักมากขึ้น
ระยะทางระหว่างเรื อข้างเคียงในรู ปกระบวนเดียวกัน
เป็ นช่ ว งเวลาหนึ่ งของทุ่ น ระเบิ ด ที่ จ ะไม่ ท างาน เนื่ อ งจากการติ ด ตั้ง การ
หน่วงเวลาทางาน( TIME DELAY )
ยานที่ไ ม่ มีคนประจาอยู่ สามารถท างานโดยการควบคุ มระยะไกล หรื อ ตั้ง
โปรแกรมการทางานล่วงหน้า
ขีดความสามารถของข้าศึก คือหนทางต่าง ๆ ที่ขา้ ศึกสามารถทาได้จริ งและมี
ผลกระทบต่อความสาเร็ จของภารกิจของฝ่ ายเราคาว่า”ขีดความสามารถ” มิใช่
เป็ นแค่หนทางปฏิบตั ิต่าง ๆที่ขา้ ศึกจะกระทาได้ตามปกติเช่ น โจมตี ป้ องกัน
หรื อถอนตัวเท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึงการปฏิบตั ิเฉพาะลงไปในแต่ละหนทาง
ปฏิบตั ิน้ นั ๆ
การกวาดแบบนี้ เป็ นการกวาดทดลองเพื่อ หาทุ่ นระเบิ ด ที่ มีอ ยู่ในพื้นที่ ห รื อ
ช่องทางที่กาหนด

๑๖. DISTANCE
๑๗. DORMANT
๑๘. DRONE
๑๙. ENEMY
CAPABILITY

๒๐. SEARCH SWEEPING
= EXPLORATORY
MCM OPERATION
๒๑. GUINEA – PIG
๒๒. HOLIDAYS
๒๓. GRID SWEEPING
๒๔. INTERVAL
๒๕. JETTISONED MINE

เรื อ(เก่า)ที่ใช้ในการทดสอบว่าพื้นที่ใดสามารถถือได้วา่ ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
อิทธิพลในสภาพการณ์ขณะนั้น หรื อใช้ในการกวาดทุ่นระเบิดแบบความดัน
คือช่องว่างทีไม่ได้ถูกกวาด เนื่องจากความผิดพลาดจากการเดินเรื อ เครื่ องกวาด
ชารุ ด หรื อ เรื อกวาดชารุ ด
การกวาดแบบ Grid เป็ นการกวาดที่ละช่องจนครอบคลุมพื้นที่แล้วจึงกวาดซ้ า
อีกจนครบเกณฑ์เรื อผ่าน
ระยะทางระหว่างเรื อนาของรู ปกระบวนหนึ่ง กับเรื อนาของอีกรู ปกระบวนหนึ่ง
ทุ่นระเบิดที่ถูกวางอย่างเร็วที่สุดเทาที่จะกระทาได้เพือ่ ให้หมดไปจาก
ยานพาหนะที่วาง โดยไม่คานึงถึงสถานภาพหรื อความถูกต้องของตาบลที่ทนุ่
ระเบิด

๓-๕๗

๒๖. LATERAL
DISTANCE
๒๗. LATERAL
SEPERATION
๒๘. LONGITUDINAL
SEPERATION
๒๙. LEADTHROUGH
OPERATION
๓๐. MASTER
REFERANCE BUOY
๓๑. MCM STAGE
๓๒. MOBILED MINE

๓๓. OFFSET
๓๔. OVERLAP
๓๕. PASS
๓๖. PINGER

๓๗. PRECURSOR
SWEEPING =
PRECURSOR MCM
OPERATION
๓๘. Q – ROUTE

ระยะทางตั้งฉากระหว่างเส้นทางเดินเรื อ ของเรื อกวาดข้างเคียงที่แล่ นขนานกัน
หรื อเรื อธงของหมู่เรื อ ในกรณี ที่กวาดด้วยเรื อ ๒ ลา
ระยะทางตั้ง ฉากระหว่า งเส้น ทางเรื อ เดิ น ของเรื อ ในการกวาดด้ว ยเรื อ
๒ ลา
ระยะทางระหว่างเรื อกวาด ๒ ลา ในทิศทางขนานกับเส้นทางกวาด
การใช้เรื อต่อต้านทุ่นระเบิดนากระบวนหรื อผ่านช่องทาง เข้า-ออกหรื อ
พื้นที่ที่ผา่ นการต่อต้านทุ่นระเบิดไปเพียงบางส่วนแล้ว
ทุ่นหมายเขตแบบ MK 6 Mod 0 ถูกออกแบบให้มีความถูกต้องทางด้าน
ตาบลที่สูง เป็ นที่หมายในการเดินเรื อที่ดี
เป็ นการใช้เทคนิคในการต่อต้านทุ่นระเบิดเฉพาะ เพือ่ ใช้ต่อต้านทุ่นระเบิด
เฉพาะแบบ
ทุ่นระเบิดที่ออกแบบมาให้มีระบบขับเคลื่อนไปยังตาบลที่ที่ตอ้ งการวางได้
ในลักษณะคล้ายตอร์ปิโด เมื่อ สิ้ นสุ ดการเคลื่ อนที่จะจมตัวลงและทางาน
เป็ นทุ่นระเบิด
คือช่อ งทางที่ไม่ไ ด้ทาการกวาด ซึ่ งเกิดขึ้นจากรู ปกระบวนที่มิได้ทาการ
กวาดสาเร็จ เช่น ในการกวาดแบบ Exploratory Sweep
ระยะทับ คือ ส่วนของช่องทางกวาดที่ทบั กัน
จานวนเที่ยวการกวาด คือ จานวนครั้งที่เรื อ ทาการกวาดในสนาม หรื อ
ช่องทางหนึ่ง ๆ
เป็ นตัวส่ งสัญญาณเสี ยงติดตั้งกับทุ่นระเบิดฝึ ก เพื่อเป็ นเครื่ องช่ วยสาหรับ
การกาหนดตาบลที่ทุ่นระเบิดเมื่อต้องการจะเก็บ และสามารถใช้เป็ นระบบ
การเดินเรื อใต้น้ าได้
คือการกวาดโดยการใช้พาหนะขนาดเล็ก หรื อ ฮ. เพื่อ Clear ทุ่นระเบิด ซึ่ ง
จะเป็ นอันตรายต่อ เรื อกวาดทุ่นระเบิดขนาดใหญ่ก่อนที่เรื อกวาดเหล่านั้น
จะเข้ามาในพื้นที่
เป็ นช่องทางสาหรับการเดินเรื อที่ได้กาหนดไว้แล้ว โดยสามารถใช้ได้ทนั ที
เมื่อสัง่ การ

๓-๕๘

๓๙. Q – ROUTE
SURVEY

การสารวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการ เป็ นการสารวจและทาแผนที่
แสดงข้อมูลวัตถุใต้น้ าที่สาคัญ ตามช่องทางเดินเรื อที่เตรี ยมไว้

๔๐. Q – SYSTEM

เป็ นระบบป้ องกันภัยจากทุ่นระเบิด จะทาการปรับปรุ งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากทุ่นระเบิดที่เพิง่ ถูกวาง หรื อสิ่งอันตรายใน
การเดินเรื อ

๔๑. SAFE DEPTH
๔๒.
๔๓.

๔๔.

๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.

ความลึ กปลอดภัย หมายถึ งความลึ กที่เรื อ แต่ล ะล า สามารถผ่านได้โดย
ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื้นท้องทะเล
SIGNALLED SPEED ความเร็วเป็ น นอต ที่สงั่ เป็ นเรื อนา
SHORT STAY
ในขณะปล่อยเครื่ องกวาด จะปล่อยลวดกวาดไปที่ตาแหน่ ง Short Stay เพื่อ
ทดสอบการท างานของเครื่ อ งรั ก ษาระดับ ปกติ จ ะใช้จุ ด ที่ จ ะติ ด ตั้ง
เครื่ องกรรไกรตัวแรก เมื่อปล่อย เครื่ องกวาดแบบ ๒ กราบ จะปล่อยกราบ
เหนื อลมในระยะ Short Stay แล้วปล่อยกราบใต้ลม ในระยะ Short Stay
เช่นกันถึงจะดาเนินการปล่อยต่อจนเสร็จสิ้น
SHORTENED – IN หากมีการเลี้ยวมากกว่า ๓๐ֹ เครื่ องกวาดกราบที่จะเลี้ยวจะต้องถูกเก็บให้
เหลือระยะ Shorttened-in ก่อนที่จะทาการเลี้ยว ปกติจะเก็บลวดกวาดขนถึง
กรรไกรตัวสุดท้าย(ตัวใกล้ทา้ ยเรื อที่สุด) พ้นน้ า
STRIP SWEEPING การกวาดแบบเป็ นช่อง โดยการกวาดด้วยจานวนเที่ยวกวาดได้หมดเกณฑ์
เรื อผ่านในแต่ละช่องก่อนที่จะทาการกวาดในช่องต่อไป
SWEPT PATH
ช่องทางกวาด เป็ นช่องทางในสนามที่เครื่ องกวาด หรื ออิทธิพลอันเกิดจาก
เครื่ องกวาดผ่านไป
TB – 26
เครื่ องกวดทุ่นระเบิดเสี ยงแบบ A MK 6(b) ที่ใช้ในเรื อต่อต้านทุ่นระเบิด
ชั้น AVENGER
TB – 27
เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดเสี ยงแบบ A MK 4(v) ที่ใช้ในเรื อต่อต้านทุ่นระเบิด
ชั้น AVENGER
TRACK
เส้ นที่ ก าหนดไว้เพื่อเป็ นแกนกลางให้อุ ปกรณ์ ต่ อต้านทุ่ นระเบิ ดเดิ นทางผ่ าน

๕๐ TRACK SPACING, D ระยะห่างตั้งฉากระหว่าง TRACK ที่อยูต่ ิดกัน

----------------------------------------------

๓-๕๙

๓.๑๓ แบบของการรายงานการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. แบบรายงานที่ ๑ การวางทุ่นหมายเขต
๒. แบบรายงานที่ ๒ การตรวจสอบตาบลที่ทุ่นหมายเขต
๓. แบบรายงานที่ ๓ การวางทุ่นระเบิด
๔. แบบรายงานที่ ๔ การตรวจพบทุ่นระเบิดที่กวาดได้
๕. แบบรายงานที่ ๕ การตรวจพบเป้ าใต้ผวิ น้ าโดยโซนาร์
๖. แบบรายงานที่ ๖ การยิงทาลายทุ่นระเบิด
๗. แบบรายงานที่ ๗ การเก็บทุ่นระเบิดฝึ กที่กวาดได้
๘. แบบรายงานที่ ๘ การสรุ ปผลการกวาดหรื อค้นหาทุก ๔ ชัว่ โมง
๙. แบบรายงานที่ ๙ การเก็บทุ่นหมายเขต
๑๐. แบบรายงานที่ ๑๐ การปล่อยเครื่ องกวาดทุ่นระเบิด
๑๑. แบบรายงานที่ ๑๑ การเก็บเครื่ องกวาดทุ่นระเบิด
๑๒. แบบรายงานที่ ๑๒ การรายงานการผ่านเข้าช่องทางเข้า - ออก
๑๓. แบบรายงานที่ ๑๓ การรายงานข้อขัดข้อง
๑๔. แบบรายงานที่ ๑๔ รายงานการตรวจการณ์ทุ่นระเบิด
สาหรับการกาหนดหมายเลขทุ่นระเบิดเพื่อประกอบการรายงานการต่อต้านทุ่นระเบิดนั้นเพื่อความสะดวก
และเป็ นไปในทางเดี ย วกัน รวมทั้ง มี ค วามเหมาะสมต่ อ การบัน ทึ ก ผลในการปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน
จึงกาหนดหมายเลขทุ่นระเบิด ประกอบด้วยหมู่เลข ๔ ตัว และตัวอักษรดังนี้
- เลข ๒ ตัวแรก แสดงหน่วยที่ตรวจพบ เช่น ร.ล.บางระจันกาหนดเป็ นหมายเลข ๐๑ เป็ นต้น
- เลข ๒ ตัวต่อไป แสดงชนิดของทุ่นระเบิด ซึ่งมีการกาหนดความหมายไว้แน่นอน ( ดูจาก
หลักนิยม การต่อต้านทุ่นระเบิด กทบ.กร. )
- ตัวอักษร แสดงการทางานของทุ่นระเบิด ซึ่งอาจใช้ตวั อักษรกี่ตวั ก็ได้
--------------------------------------------------------

๓-๖๐

๓.๑๔ แนวปฏิบัติในการเข้ าช่ องทางกวาด ( LAP Policy )
แนวปฏิบตั ิในการเข้าช่องทางกวาดที่ใช้ใน ทร. ปั จจุบนั มีหนทางปฏิบตั ิอยู่ ๕ วิธีคือ
๑. LAP Sequence 1 ( SERPENT , Reverse Pase )
เป็ นการกวาดที่เริ่ มจากช่องทางที่อยูท่ างขอบสนามด้านใดด้านหนึ่ ง เรี ยงตามลาดับ
เข้าไปจนถึ งขอบสนามอี กด้านหนึ่ ง โดยมี ทิศทางในการกวาดของช่อ งทางกวาดที่ชิดกันตรงกันข้าม
โอกาสที่ใช้เมื่อต้องการทาการกวาดทุ่นระเบิดให้หมดไปจากพื้นที่โดยรวดเร็ว
ข้อดี
- เรื อกวาดมีเวลาอยูใ่ นสนามมาก
ข้อเสีย
- เมื่อทาการหันเลี้ยวแต่ละครั้งต้องเปลี่ยนรู ปกระบวนใหม่
- ต้องเปลี่ยนกราบของเครื่ องกวาดที่ปล่อยหรื อทาการ Short Stay เมื่อเวลาหันเลี้ยว
- อาจตัดทุ่นหมายแนวกวาดของตัวเองได้
- ต้องการพืน้ ที่ในการหันเลี้ยวมาก
- ต้องเสียเวลาปล่อยเครื่ องกวาดใหม่
๒. LAP Sequence 2 ( Single NORIA , Return Through Swept Water )
- เป็ นการกวาดที่เริ่ มจากช่ อ งทางที่อ ยู่ของขอบสนามด้านใดด้านหนึ่ ง เรี ย ง
ตามลาดับเข้าไปจนถึ งขอบสนามอี กด้านหนึ่ ง โดยทิศทางในการกวาดเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันทุก
ช่องทาง โอกาสที่ใช้ เมื่อต้องทาการกวาดในพื้นที่ที่มีความลึกแตกต่างกัน
ข้อดี
- ขณะหันเลี้ยว เรื อทุกลาหันออกจากเครื่ องกวาด
- ปล่อยเครื่ องกวาดเพียงกราบเดียว
- ช่องในการหันเลี้ยวสั้นมาก
- มี เวลาเพียงพอที่ จะให้ เรื อยิงท าลายทุ่ นระเบิ ดและเรื อวางทุ่ นหมายแนวทางกวาด
ปฏิบตั ิงาน
- มีเวลาเพียงพอที่จะเปลี่ยนลวดกวาดใหม่เพือ่ ให้ได้ความลึกที่ตอ้ งการ
ข้อเสีย
- เสียเวลาในการกวาดมาก
๓. LAP Sequence 3 ( DOUBLE NORIA )
เป็ นการกวาดที่เริ่ มจากช่องทางที่อยูท่ างขอบสนามด้านใดด้านหนึ่ งเข้าไป โดยสลับ
ช่องทางกวาดตามลาดับ ทิศทางในการกวาดแต่ล ะเที่ยวที่ต่อเนื่ องกันจะมีทิศทางตรงข้ามกันการกวาด
แบบนี้ตอ้ งมีช่องทางกวาดเป็ นจานวนคู่เสมอ และจะต้องแจ้งกราบในการหันเลี้ยวด้วย

๓-๖๑

ข้อดี
- เรื อกวาดทุกลาหันเลี้ยวในทางเดียวกัน
- ปล่อยเครื่ องกวาดเพียงกราบเดียว
- ช่วงในการหันเลี้ยวสั้น
ข้อเสีย
- เรื อลาแรกต้องเสี่ ยงอันตราย เพราะต้องการกวาดเข้าไปในพื้นที่ที่ยงั ไม่ ได้ทาการกวาด
มาก่อน
- อาจตัดทุ่นหมายแนวกวาดของตัวเองได้
๔. LAP Sequence 4 ( Enlarged Channel )
เป็ นการกวาดเจาะช่ อ งทางโดยเริ่ ม จากกิ่ ว กลางสนาม แล้ว กวาดออกไปทาง
ขอบสนามทั้ง ๒ ข้า งตามล าดับ สลับ กัน ไป โดยทิศ ทางการกวาดแต่ ล ะเที่ย วที่ ต่อ เนื่ อ งกัน จะอยู่
ตรงกันข้าม โอกาสที่ใช้เมื่อ ต้องการเจาะสนามทุ่นระเบิดให้เป็ นช่ องทาง ( Channal ) เข้าไปการสั่ง
จะต้องแจ้งกราบในการหันเลี้ยวด้วยว่าเรื อทั้งหมดจะหันขวาหรื อซ้าย
ข้อดี
- เป็ นเส้นทางที่ตรงที่สุดที่จะเข้าไปสู่จุดหมายปลายทาง
- ช่วงในการหันเลี้ยวสั้น
ข้อเสีย
- เ รื อลาแรกต้องเสี่ยงอันตราย เพราะต้องการกวาดเข้าไปในพื้นที่ที่ยงั ไม่ได้ทาการกวาดมาก่อน
- อาจตัดทุ่นหมายแนวกวาดของตัวเองได้
๕. LAP Sequence 5 ( SCYTHE , Alternate End )
เป็ นการกวาดที่เริ่ มจากช่องทางที่อยูท่ างขอบของสนามด้านหนึ่ ง ไปยังขอบสนามอีก
ด้านหนึ่งแล้ววกกลับไปกวาดในช่องทางที่ยงั ไม่ได้กวาดถัดจากช่องทางที่กวาดแล้วของสนามด้านแรก
ตามลาดับสลับกันไป ทิศทางของการกวาดแต่ละเที่ย วที่ ต่อ เนื่ อ งกัน จะตรงกันข้าม เหมาะสาหรั บ
การกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลด้วยการปล่อยเครื่ องกวาดแบบหางโค้ง ซึ่ งการหันเลี้ยวจาเป็ นต้องหันเข้าหา
เครื่ องกวาด
ข้อดี
- ใช้เฉพาะการกวาดแบบหางโค้งเท่านั้น
ข้อเสีย
- เรื อทุกลาต้องหันเข้าหาเครื่ องกวาด
-------------------------------------------
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๓.๑๕ การต่ อต้ านทุ่นระเบิดในการยกพลขึน้ บก
๑.จุ ด มุ่ ง หมาย เพื่อ ค้น คว้า และท าลายทุ่ น ระเบิ ด ให้ ห มดไปจากพื้ น ที่ ๆ จะท าการยกพล
ขึ้นบก สายการบังคับบัญชาของ ASSUALT MINE COUNTER MEASURE UNITS จะเปลี่ยนแปลง
ตาม
๑.๑ AMPHIBIOUS COMMAND STRUCTURE
๑.๒ กาลังที่มีอยู่
๑.๓ กิจของเรื อต่อต้านทุ่นระเบิด
๑.๔ ความต้องการในการจู่โจมและอื่น ๆ
สรุ ปแล้วหน่วยนี้อาจอยูใ่ น ADVANCED FORCE หรื อ ATTRACK FORCE ก็ได้
๒. PHASE ของการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๒.๑ PHASE I , PRE – ASSUALT PHASE เป็ นการต่อ ต้านทุ่นระเบิดก่ อ น
ATTRACK FORCE จะมาถึงพื้นที่ยกพลขึ้นบก
๒.๑.๑ อาจใช้เวลาหลายวัน หรื อ เพียง ๒ - ๓ ชม. โดยปกติจะร่ วมกับการปฏิบตั ิ
ของ ADVANCED FORCE
๒.๑.๒ ไม่ควรกวาดในเวลากลางคืน นอกจากมีความจาเป็ นอย่างมาก
๒.๑.๓ การกวาดใน PHASE นี้ อาจเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อรวมกันดังนี้
- กวาดสารวจในบริ เวณที่ต อ้ งการ พื้นที่ลาเลียง BOAT LANE พื้นที่ยงิ
สนับสนุน และพื้นที่ระดมยิงฝั่ง
- การกวาดลวง กวาดส าเร็ จ กวาดส ารวจ เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลทางการจู่ โ จม
ทางยุทธวิธี
- การกวาดทา ADVANCED FORCE ระหว่างเดินทาง
- การสนับสนุน UDT
- วางทุ่นหมายเขตในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ADVANCED FORCE และ
ATTRACK FORCE
- ในกรณี ที่ ก ารจู่ โ จมมี ค วามส าคัญ ยิ่ง อาจเว้น การต่ อ ต้า นทุ่ น ระเบิ ด ใน
PHASE นี้
๒.๒ ASSUALT PHASE , PHASE II ตั้งเวลาที่ ATTRACK FORCE มาถึงพื้นที่
ยกพลจนกระทัง่ ASSUALT WAVE ชุดสุดท้ายขึ้นบกแล้ว
๒.๒.๑ ใช้เวลาสั้นมาก
๒.๒.๒ ถ้ากาหนดให้ไม่มี PHASE I หรื อการปฏิบตั ิใน PHASE I ล่าช้าเข้ามาถึง
PHASE นี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
๒.๒.๓ ต้องการยิงสนับสนุน และ AIR COVER ให้เรื อต่อต้านทุ่นระเบิด
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๒.๒.๔ ในกรณี ที่ปฏิบตั ิ PHASE I เสร็ จสิ้ นแล้ว ต้อ งตรวจสอบอย่าให้ถู กวาง
ทุ่นระเบิดเพิม่ เติมอีก
๒.๒.๕ กิจใน PHASE นี้
- กวาดนาเรื อใน TRANSPORT AREA
- กวาดสาเร็จ (ถ้าทาได้) จาก TRANSPORT AREA ไปยังหาด
- กวาดจากพื้ น ที่ ด้ า นนอกไปยัง หาด หรื อ พื้ น ที่ ยิ ง สนั บ สนุ น ภายใน
ก่อนเรื อสนับสนุนต่าง ๆ จะเข้าพืน้ ที่
- วางทุ่ น หมายเขตแสดงช่ อ งทาง พื้ น ที่ และวางทุ่ น ระเบิ ด ทางรั บ
ทางยุทธวิธี และตาข่าย
๒.๓ POST ASSUALT PHASE , PHASE II เป็ นการต่อต้านหลังจากการยกพล
ขึ้นบกแล้ว หรื อเมื่อภัยคุกคามลดลงจนเหลือเพียงการปฏิบตั ิเพือ่ รักษาพื้นที่เท่านั้น
๒.๓.๑ ปกติเป็ นการกวาดสารวจเมื่อพบก็กวาดสาเร็จหรื อกวาดตรวจสอบอีกชั้น
๒.๓.๒ กิจในขั้นนี้ได้แก่
- การวางทุ่นหมายเขต และลาดตระเวนตรวจช่องทาง และพื้นที่อนั ตราย
- ต่อต้านทุ่นระเบิดในพื้นที่ยงิ สนับสนุนเพิม่ เติม
- ช่วยเหลือ EOD และ UDT ต่อต้านทุ่นระเบิดเข้าไปยังท่าเรื อ
- หน้าที่ยามตรวจการณ์ทุ่นระเบิด
- วางทุ่นระเบิดทางรับ และวางข่ายป้ องกัน ด.
๓. ลาดับพืน้ ที่และช่ องทางในการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๓.๑ ช่องทางเข้า ( APPHOACH CHARNELS )
๓.๒ พื้นที่ลวง
๓.๓ พื้นที่ระดมยิงฝั่ง
๓.๔ พื้นที่ยงิ สนับสนุน
๓.๕ พืน้ ที่ลาเลียง
๓.๖ BOAT LANE
๓.๗ พื้นที่ยงิ สนับสนุนภายใน
๓.๘ พื้นที่จอดเรื อภายใน
๓.๙ พื้นที่ยงิ สนับสนุนภายใน
๓.๑๐ พืน้ ที่บริ เวณท่าเรื อ และช่องทางเข้าท่า
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๔. การต่ อต้ านทุ่นระเบิดในพืน้ ที่ต่าง ๆ
๔.๑ ช่องทางเข้า เป็ นช่องทางเข้าอู่ TRANSPORT , BOMBASDMENT และ FINE
SUPPORT AREA ปกติเป็ น CLEARANCE SWEEP
๔.๒ พื้นที่ลวงไม่ จาเป็ นต้อ งเป็ น CLEARANCE SWEEP ความปลอดภัยของ
เรื อกวาดสาคัญที่สุด
๔.๓ FINE SUPPORT AREA ควรเป็ น CLEARANCE SWEEP ถ้าทาได้
๔.๔ TRASPORT AREA ควรเป็ น CLEARANCE SWEEP และควรอยูใ่ นแนวน้ า
ลึก มากกว่า ๓๐ วา
๔.๕ BOAT LANE MSC., MHC. จะปฏิบตั ิการต่อต้านใน BOAT LANE ไปจนถึง
แนวน้ าลึก ๕ วา แล้วใช้เรื อเล็กทาต่อจนถึง ๒ ๑/๒ วา จาก ๒ ๑/๒ วา ถึ งหาดเป็ นหน้าที่ของ UDT
และ EOD
๕.HORBOUR CLEARANCE
๕.๑ ต้องให้เสี ยหายต่อท่าน้อยที่สุด
๕.๒ อาจต้องลากทุ่นออกมาทาลายภายนอก
๕.๓ ควรใช้ MINE LOCATAR กาหนดตาบลที่ก่อน แล้วจึงดาเนินการกวาด
๕.๔ EOD และ UDT มีประโยชน์อย่างยิง่ ในบริ เวณน้ าตื้น และมีแคบ
---------------------------------------------------
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๓.๑๖ มาตรการในการป้ องกันตนเอง
๓.๑๖.๑ การป้ องกันตนเองแบบ PASSIVE
ก. มาตรการทางยุทธวิธี
๑. ความลึกที่ปลอดภัย อานาจสนามแม่เหล็กของตัวเรื อจะอ่อนลงตามระดับความลึก
ของน้ า ยิ่ง น้ ามี ค วามลึ ก มากโอกาสที่ ส นามแม่ เ หล็ ก ของตัว เรื อ จะแผ่ อิ ท ธพลไปท าให้ ก ลไกของ
ทุ่นระเบิดทางานยิง่ มี น้อยมาก ระดับความลึกที่ปลอดภัยจะผันแปรตามคุณสมบัติของทุ่นระเบิดนั้น ๆ
ความเร็วของเรื อ อานาจสนามแม่เหล็กของเรื อและสนามแม่เหล็กของโลกในแต่ละตาบลที่
ระดับความลึกที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดแม่เหล็กวางกับพื้นท้องทะเล
ชนิดของเรื อ
ความลึกของน้ า (ขนาดดินระเบิด ๑๐๐กก.)
เรื อบรรทุกเครื่ องบิน ,เรื อประจัญบาน
๕๐ วา
เรื อลากตระเวน
๓๐ วา
เรื อพิฆาต เรื อฟริ เกต เรื อดาน้ าขนาดใหญ่
๒๓ วา
เรื อสินค้าขนาด ๒,๐๐๐ ตัน
๒๕ วา
โอกาสที่เรื อ ขนาดใหญ่จะได้รับ ความเสี ยหายจากอ านาจการระเบิดของทุ่นระเบิดที่อ ยู่ลึกกว่า
๓๐ วา มีนอ้ ยมาก
๒. ความเร็ วที่ปลอดภัย การที่เรื อ ลดความเร็ วลง ความกดดันของเรื อ ที่กระทาต่อ น้ าก็จะ
ลดน้อยลง โอกาสที่ทุ่นระเบิดความดันจะทางานจึงลดลง แต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการนาเรื อเข้าไป
ในพื้ น ที่ ที่ มี ทุ่ น ระเบิ ด ความดั น อยู่ หากมี ค วามจ าเป็ นจะต้อ งใช้ ร ะยะเวลาห่ า งและความเร็ ว ที่
ปลอดภัยโดยพิจารณาจาก ATP. 6 ANNEX 2 a
๓. ความลึ ก ของน้ าในบริ เ วณที่ มี น้ าลึ ก เป็ นส่ ว นมากจะท าให้ก ารปฏิ บ ัติ ก ารสงคราม
ทุ่ น ระเบิ ด ไม่ ค่ อ ยได้ ผ ล จากข้อ จ ากั ด นี้ จึ ง เป็ นข้อ มู ล ที่ จ ะต้อ งน ามาพิ จ ารณาวางแผนเส้ น ทาง
การเดินทาง
๔. น้ าขึ้ น - น้ าลง และกระแสน้ า โอกาสที่ เ รื อ จะได้ รั บ อั น ตรายจากทุ่ น ระเบิ ด จะ
ลดน้อยลงเมื่อเรื อผ่านเข้าไปในบริ เวณที่มีทุ่นระเบิดขณะที่น้ าขึ้นเต็มที่ และควรคานึ งถึงทิศทางความเร็ ว
ของกระแสน้ าและใช้ให้เป็ นประโยชน์ เมื่อจาเป็ นต้องผ่านบริ เวณที่มีทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ความเร็ ว
ของกระแสน้ าจะท าให้ อิ ทธิ พ ลของความดั น และเสี ยงอั น เกิ ด จากตั ว เรื อลดลงในลั ก ษณะ
เช่นนี้จะช่วยทาให้ค่าความเร็วปลอดภัยของเรื อเพิม่ ขึ้นขณะผ่านทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื้นท้องทะเล
ข. มาตรการทางองค์วตั ถุ มาตรการป้ งกันตนเองแบบ PASSIVE ทางองค์วตั ถุที่ ทร.สามารถ
กระทาได้ คือ.๑. เดิ น ระบบ DEGUASSING ทุ ก ครั้ งที่ จ ะต้อ งปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ในการต่ อ ต้า น
ทุ่นระเบิด
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๒. ลดเสียงอันเกิดจากตัวเรื อ และกาลังพลให้น้อยที่สุด โดยเลิกเครื่ องหรื ออุปกรณ์ที่
ไม่ มี ความจาเป็ นระหว่างการต่อ ต้านทุ่นระเบิดและกวดขันกาลังพลไม่ ให้พูดคุ ยกัน ยกเว้นการติดต่อ
สื่อสาร
๓. การออกแบบสร้างเรื อ ควรพิจารณาใช้วสั ดุที่ไม่มีอานาจแม่เหล็กเช่นใช้ไม้ , GRP.
หรื อ NON MAGNETIC STEEL ให้มากที่สุด
๓.๑๖.๒ มาตรการป้ องกันตนเองแบบ ACTIVE
การป้ องกันตนเองแบบ ACTIVE สามารถกระท าได้หลายวิธี แต่ด้วยอุ ปกรณ์ ที่มีอ ยู่ใ น
ปั จจุบนั สามารถกระทาได้โดย การใช้โซนาร์เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าโซนาร์เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจจับ วัต ถุ ใ ต้น้ า ดั ง นั้ น เรื อ ที่ ไ ด้ร้ บ การติ ด ตั้ง โซนาร์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นโซนาร์ ป ราบเรื อ ด าน้ าหรื อ
โซนาร์ที่ใช้ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดก็ตาม สามารถที่จะใช้อุปกรณ์น้ ี ในการป้ องกันตนเองจากภัยของ
ทุ่นระเบิดได้โดยการแพร่ คลื่นออกไปทาการตรวจจับทุ่นระเบิดโดยเฉพาะทุ่นระเบิดทอดประจาที่ เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เรื อผ่านเข้าไปในสนามทุ่นระเบิดโดยไม่รู้ตวั หรื อเพือ่ หลบหลีกทุ่นระเบิดที่ตรวจจับได้และ
พิสู จ น์ท ราบแล้ว การป้ องกัน ตนเองในลัก ษณะนี้ ถึ ง แม้ว่า จะไม่ ไ ด้ผ ล ๑๐๐% อัน เนื่ อ งมาจากเป้ ามี
ขนาดเล็ก สถานะและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบตั ิการขณะนั้นก็ดี แต่ก็ถือว่าเป็ นการป้ องกันตนเอง
หนทางหนี่ งที่ได้ผลพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ โซนาร์ที่มีความถี่สูง เนื่ องจากมีความละเอียดในการ
ตรวจจับและแยกประเภทเป้ าได้ดีกว่าโซนาร์ที่มีความถี่ต่า
๓.๑๖.๓ การป้ องกันอันตรายในการกวาดและล่ าทาลายทุ่นระเบิด
ก. FIRING AREA ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลรายละเอียดการทางานของทุ่นระเบิดนั้นๆ ด้วยไม่ใช่
เพียงบริ เวณที่มีเครื่ องกวาดแผ่อิทธิพลไปถึงและทาให้ท่นุ ระเบิดเกิดการระเบิดขึ้นเท่านั้นถ้าทุ่นระเบิดเป็ น
ทุ่นชนิดตั้งค่าถ่วงเวลาให้ระเบิดหลังจากได้รับอิทธิพล FIRING AREA จะต้องเพิม่ ขึ้นไปทางท้ายเท่ากับ
ระยะทางที่จะแล่นได้ในจานวนเวลาที่ทุ่นระเบิดถูกถ่วงเวลาไว้
ข. พื้นที่อนั ตราย ( DANGER AREA ) คือพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันของพื้นทีอ่ นั ตรายและ
FIRING AREA ซึ่งถ้าทุ่นระเบิดที่อยูใ่ นพื้นที่น้ ีจะได้รับอิทธิพลจากเครื่ องกวาดทาให้เกิดระเบิดขึ้นและ
อยูใ่ นรัศมีที่จะทาเรื อกวาดเสียหายด้วย ดังนั้นเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดอิทธิผสมจึงถูกออกแบบให้เกิดพื้นที่
อันตรายของเรื อกวาดเล็กที่สุด
ค. ปรับแต่งรักษา fIRING AREA ให้อยูน่ อกพื้นที่อนั ตรายของเรื อกวาด เช่น ควบคุม
กระแสการกวาดแม่เหล็ก หรื อเมื่อกวาดทุ่นระเบิดแบบแอนเทนน่าให้ใช้เครื่ องถ่วงกดสายกวาดลงไปให้
ห่างจากเรื อกวาด
ง. ให้ตาบลที่ของเครื่ องกวาดสัมพันธ์กบั เรื อกวาด เช่นเครื่ องกวาดเสี ยงลากท้ายเรื อ หรื อ
ลากท้ายเรื อในระยะห่าง
จ. สภาพการแพร่ ค ลื่ น ส่ ง ออกของเครื่ อ งกวาด พิ จ ารณาแพร่ ค ลื่ น สู ง หรื อ ลดลงให้
เหมาะสมโดยคานึงถึงความปลอดภัยของเรื อกวาดด้วย
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ฉ. ระมัดระวังในการจัดลาดับขั้นตอนการกวาดให้เป็ นไปโดยถูกต้อง โดยใช้วิธีการกวาดที่
จะท าลายทุ่ น ระเบิ ด ที่ อ าจเป็ นอัน ตรายต่ อ เรื อ กวาดเสี ย ก่ อ น แล้ว จึ ง ด าเนิ น การกวาดทุ่ น ระเบิ ด
ที่ อ าจเป็ นอัน ตรายต่ อ เรื อ กวาดเสี ย ก่ อ น แล้ว จึ ง ด าเนิ น การกวาดทุ่ น ระเบิ ด อื่ น ๆ ต่ อ ไป หรื อ โดย
การกวาดที่จะทาให้เรื อกวาดแล่นไปในตาบลที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
ช. ในขณะทาการกวาดทุ่นระเบิดหรื อผ่านสนามทุ่นระเบิดให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๑. ทุกคนบนเรื อต้องสวมชูชีพ
๒. พยายามให้มีคนอยูใ่ นเรื อใต้แนวน้ าน้อยที่สุด
๓. จัดยามเฝ้ าตรวจทุ่นระเบิดทุกครั้งที่ปล่อยสายกวาด
๔. ไม่วา่ จะกรณี ใดก็ตาม ถ้าไม่มีการสั่งการเป็ นอย่างอื่น ให้ใช้เครื่ องกวาดเสี ยงชนิ ด
ท าให้ ทุ่ น ระเบิ ด อิ ท ธิ พ ลเสี ย งหยุ ด การท างานชั่ ว ขณะ เพื่ อ ป้ องกั น ตนเองทุ ก ครั้ งที่ ผ่ า นสนาม
ทุ่นระเบิด
ซ. ขณะทาการกวาดในเวลากลางคืน ควรพรางไฟมืดตลอดลา คงมีแต่ไฟกรวยท้ายเพือ่ รักษา
สถานีและไฟที่ทุ่นปลายสายกวาดเท่านั้น ไฟที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานบนดาดฟ้ า เช่น ขณะปล่อยสายกวาด
ต้องมีบงั แสงเสมอและต้องจัดยามตรวจการณ์ดว้ ยสายตา และด้วยเรดาร์เพือ่ เฝ้ าดูทุ่นระเบิดที่จะลอยขึ้นมา
ฌ. เมื่อถูกโจมตีขณะทาการกวาดทุน่ ระเบิดอยู่ ให้คงรักษาสถานีไว้ จะต้องมีกาลังสนับสนุน
คุม้ กันให้
-----------------------------------------------------
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๓.๑๗ การป้ องกันความเสี ยหายภายในเรือจากทุ่นระเบิด
๑. การเตรียมพร้ อมทางวัตถุ
การเตรี ยมพร้อ มทางวัตถุก่อ นการล่ าทาลายทุ่นระเบิดควรจะได้รับการตรวจสอบทุกครั้ง โดย
กาลังพลประจาเรื อทุกคน ดังนี้.๑.๑ ดาดฟ้ า, ห้องพักอาศัย , ห้องครัว , ห้องน้ า , ห้องส้วม
- เก็บที่นอนให้เรี ยบร้อย และผูกมัดให้แน่น
- เก็บเสื้อผ้าไว้ในตูใ้ ห้เรี ยบร้อย
- ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เก็บไว้ในตูใ้ ห้เรี ยบร้อย
- เทขยะในถังต่าง ๆ ให้หมด
- ตู,้ ลิ้นชักต่าง ๆ ปิ ดใส่กุญแจให้เรี ยบร้อย
- ผูกมัดเก้าอี้ให้เรี ยบร้อย
- เติมน้ าในอ่างล้างหน้า หรื ออ่างล้างชามไว้ประมาณครึ่ งอ่าง
- ผูกมัดม่านหรื อมู่ลี่ต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อย
- หนังสือ, เอกสารต่าง ๆ ผูกมัดให้เรี ยบร้อย และเก็บเข้าที่
- ดับอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีไ่ ม่จาเป็ น
๑.๒ ห้องทางาน , กระซับ
- อยูใ่ นสภาพที่สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
- วัตถุไวไฟโดยเฉพาะอย่างยิง่ สี หรื อน้ ามัน เก็บไว้ในตูห้ รื อสถานที่ที่จดั ไว้ให้เรี ยบร้อย
- รักษาท้องเรื อให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทาได้ และท่อทางดูดน้ าทะเลไม่ให้มีสิ่งใดมาอุดตัน
- ตรวจสอบไฟฉุกเฉินทุกดวงให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
- ตรวจสอบการเข้า ไปยัง ห้ อ งต่ า ง ๆ ซึ่ งปกติ ปิ ด เช่ น ห้ อ งอมภัณ ฑ์เ พื่ อ ว่ า หากเกิ ด
ความเสียหายขึ้นในห้องนั้น ๆ หน่วยซ่อมจะสามารถเข้าไปได้โดยไม่มีอุปสรรค
สาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมจะต้องเตรี ยมการต่าง ๆ เป็ นพิเศษดังนี้ .- ตรวจสอบอุ ปกรณ์ ป้องกันความเสี ยหายทุ กชนิ ดให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ และให้อยู่ใน
สถานที่ ที่กาหนดไว้
- ตรวจสอบกาลังดันในขวดอากาศที่อยูต่ ามประตูก้ นั น้ าต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
- แต่ ง กายให้รั ด กุม เพื่อ พร้ อ มที่ จะท างานได้ก ล่ า วคื อ สวมเสื้ อ ชู ชี พ ,สวมหมวกเหล็ ก ,
มีไฟฉายประจาตัว, ยัดขากางเกงไว้ในถุงเท้า และไม่ตอ้ งพับแขนเสื้ อชุดปฏิบตั ิงานแล้ว
ติดกระดุมที่แขนเสื้อด้วย
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๑.๓ การปิ ดประตูลิ้นกั้นน้ า
ประตูลิ้นกั้นน้ าชองเรื อล่าทาลายทุ่นระเบิดมีเครื่องหมาย O,X,Y,Z,O ซึ่งมีวธิ ีการปิ ดเมื่อเรื ออยู่
ในสถานะ ต่าง ๆ ดังนี้.สถานะ
เครื่ องหมาย
ประตูลิ้นกั้นน้ าทีม่ ีเครื่ องหมายเหล่านี้ตอ้ ง
ทาการปิ ด
O
O
จอดอยูใ่ นท่ายามสงบ
X
O และ X
เดินทางในยามสงบ
เดินทางยามสงครามหรื อ
Y
O,X และ Y
คาดว่าจะเผชิญกับอันตราย
Z
O,X,Y และ Z
O
สถานีรบ
O,X,Y,Z, และ O
ปิ ดทุกประตู (ต่อต้านการก่อ
วินาศกรรม)
การดับไฟ
๑. การระมัดระวังเพื่อป้ องกันไม่ ให้ เกิดไฟไหม้
๑.๑ การจัดเก็บวัตถุที่ไหม้ไฟได้ง่าย ท้องเรื อต้องปราศจากคราบน้ ามันเชื้อเพลิง ผ้าชารุ ดสาหรับ
เช็ดน้ ามันหรื อจาระบี ต้องเก็บให้เป็ นสัดส่วนในที่ที่จดั ไว้โดยเฉพาะ และเมื่อหมดความจาเป็ นในการใช้
แล้วต้องนาไปทิ้งโดยทันที สี ควรเก็บไว้บนเรื อในกระซับที่จดั ไว้โดยเฉพาะ และควรมีปริ มาณที่จาเป็ นเท่านั้น
ไม้และหีบห่อต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้วต้องนาไปทิง้ โดยทันที
๑.๒ การรวบรวม และจัดเก็บวัตถุให้ถูกต้อง วัตถุไวไฟ เช่น น้ ามัน,จาระบี,สี ,ทินเนอร์ ต้องเก็บ
อยู่ ภ ายในภาชนะที่ มี ฝ าปิ ด และต้อ งวางไว้ภายนอกห้ อ งปฏิ บ ัติ ง าน น้ ามั นเบนซิ นต้อ งเก็ บ ไว้บ น
ดาดฟ้ าเปิ ด อย่าวางวัตถุ ไวไฟไว้ใกล้มอเตอร์,เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของระบบไฟฟ้ า อย่า
ตากเสื้อผ้าที่เปี ยกไว้บนเครื่ องทาความร้อนที่ใช้ไฟฟ้ า
๑.๓ การงดสู บบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ หรื อใช้เปลวไฟในสถานที่ต่อไปนี้
- ในห้องเครื่ อง
- ใกล้แบตเตอรี่
- บนเตียงนอน
- บริ เวณปื น
- เมื่อมีการขนย้ายแก๊สหรื อของเหลวที่ไวไฟ
- ระหว่างการรับน้ ามัน
- ระหว่างมีการขนย้ายอมภัณฑ์บนดาดฟ้ าเปิ ด
- ในคลังอมภัณฑ์
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- ระหว่างการทาสี ในห้องที่ปิดทึบ
- ในห้องซึ่งเป็ นที่สิ้นสุ ดของปลายท่อระบายอากาศหรื อท่อหยัง่ ความลึก
๒. ไฟที่เกิดขึน้ บนเรือ
๒.๑ สิ่ งที่ควรคานึ งถึง เพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดับไฟ ทหารประจาเรื อทุกคนควรมีความรู ้ใน
สิ่งต่อไปนี้
- สถานที่สาหรับหนีไฟ
- สถานที่ของอุปกรณ์ดบั ไฟ
- สถานที่ของพัดลมระบายอากาศ
- การใช้เครื่ องมือดับไฟ เช่น ผงเคมีหรื อฮาลอน
- ขั้นตอนในการดับไฟ
๒.๒ สิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิเมื่อได้รับสัญญาณไฟไหม้
- เลิกพัดลมระบายอากาศทั้งหมด
- เลิกปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิง และเครื่ องแยกน้ ามัน
- ปิ ด FIRE FLAP ทุกตัวในบริ เวณที่เกิดไฟไหม้
- เดินปั๊ มน้ าดับเพลิง
- ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้ าในบริ เวณที่เกิดไฟไหม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
๒.๓ วิธีปฏิบตั ิในการดับไฟ
- ในการเข้าดับไฟให้กม้ ตัวให้มากที่สุด เพราะความร้อน และควันด้านล่างมีนอ้ ยกว่าด้านบน
และสามารถมองเห็นได้ดีกว่า
- ใส่ถุงมือป้ องกันไฟ
- ทางหนีไฟที่เตรี ยมไว้ตอ้ งไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ แม้แต่วตั ถุเล็ก ๆ ก็ตอ้ งเอาออกไปทันที
- ถ้ามีสะเก็ดไฟให้ถอยห่างออกไปก่อน
- อย่ามองเปลวไฟที่สว่างจ้า
- อย่าหายใจในระหว่างที่เกิดคลื่นความร้อนโดยฉับพลัน
- ถ้าเสื้อผ้าเปี ยกโชกด้วยของเหลวที่ไวไฟให้ถอดออกทันที
- นาผูบ้ าดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุโดยทันที
- เวลาเปิ ดประตู หรื อฝาช่ องทางเข้า - ออกให้เปิ ดจากด้านล่ างก่ อน โดยใช้ล าตัวแนบไว้กับ
ประตูหรื อฝาช่องทางเข้า – ออก เพราะเปลวไฟหรื อควันไฟจะออกมาทางด้านบนของประตู
- เมื่อเปิ ดประตูแล้วความร้อนที่เกิดจากวัตถุที่ไหม้ไฟเกือบหมดแล้ว สามารถถูกหล่อให้เย็นลง
ได้ดว้ ยการฉี ดฝอยน้ าไปยังส่วนบนของห้อง เพราะความร้อนถูกใช้ไปในการทาให้ฝอยน้ า
ระเหยกลายเป็ นไอ
- เมื่อเปลวไฟลุกลามขึ้นให้ดบั ไฟจากฐาน โดยยังคงอยูน่ ิ่งในท่าเดิมที่กาลังดับไฟนั้น
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- เมื่อไฟบริ เวณด้านข้างและด้านหลังของห้องดับแล้ว ให้ดาเนินการดับไฟต่อไปจนกว่าไฟจะ
ดับหมดโดยสมบูรณ์
- ในขณะที่ ก าลังล าเลี ยงหรื อ จัด สายสู บอย่ าเพิ่ ง ให้ ค นประจ าหั วฉี ดเข้าไปดับไฟหรื อ
กีดขวางเจ้าหน้าที่สายสูบ
- การใช้ฝอยน้ าความเร็ วต่ าหรื อฝอยน้ าความเร็ วสู งต้องให้เหมาะสมกับชนิ ดและขนาด
ของไฟ โดยทัว่ ไปใช้ฝอยน้ าความเร็วต่าก่อน
- ใช้ฝอยน้ าความเร็ วสู งสาหรับไฟประเภท ก. เท่านั้น
- การใช้ฝอยน้ าความเร็ วสู งให้ฉีดลงไปที่ไฟ ห้ามฉีดไปที่ควัน
- หมุนหัวฉี ดให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ฝอยน้ ากระจายไปอย่างสม่าเสมอกัน
- ในการดับไฟด้วยน้ า ถ้าจะให้เกิดผลดีที่สุดแล้วควรคานึ งถึงระยะทางที่ห่างจากไฟดังนี้ ฝอย
น้ าความเร็ วต่ า ควรเข้าใกล้ไฟให้มากเพราะเส้นผ่าศู นย์กลางของฝอยน้ ามี ค่ ามากท าให้
ระยะทางของฝอยน้ าไปได้ไม่ไกล
- ต้ อ งตรวจสอบจ านวนอากาศที่ ย ัง เหลื ออยู่ ใ นเครื่ องช่ วยหายใจ (ทุ ก ๑๐ นาที
โดยประมาณ) เมื่อมีสัญญาณว่าจานวนอากาศที่ยงั เหลืออยูใ่ กล้จะหมดแล้ว ให้ถอยออกจาก
ที่เกิดเหตุโดยทันที
- ถ้าเกิดไฟไหม้บนดาดฟ้ าเปิ ดให้เข้าดับไฟจากด้านที่อยูเ่ หนือลมเพือ่ จะได้ลดอันตรายต่อการ
ถูกเปลวไฟหรื อควันไฟ
๒.๔ วิธีปฏิบตั ิภายหลังจากที่ดบั ไฟสมบูรณ์แล้ว
- บริ เวณที่เกิดไฟไหม้ควรจัดการซ่ อมแซมและตกแต่งให้เรี ยบร้อยที่สุดโดยทันที
- จ่ายกระแสไฟฟ้ า และเดินพัดลมระบายอากาศในบริ เวณนั้นได้
- ถ้ามีการหล่อเย็นผนังห้อง การหล่อเย็นจะเลิกได้เมื่ออุณหภูมิของผนังห้องลดลงเหลือประมาณ
๓๐ องศาเซลเซียส
- สูบน้ าที่เหลือออกให้หมด
- ตรวจอุปกรณ์ที่ยงั ใช้งานได้
- นายทหารป้ องกันความเสี ยหายรายงานสภาพและความเสี ยหายต่าง ๆ ให้ผูบ้ ังคับการเรื อ
ทราบโดยระเอียดในภายหลัง
การควบคุมนา้ ท่ วม
ภารกิ จของเรื อทุ่ นระเบิดมี โอกาสเสี่ ยงภัยกับการเกิ ดน้ าท่ วมได้มาก กฎโดยทัว่ ไปในการควบคุ ม
น้ าท่วมคือ “อย่าเปิ ดประตูลิ้นกั้นน้ าใด ๆ หากไม่แน่ใจว่าห้องที่อยูใ่ กล้เคียงมีน้ าท่วมหรื อไม่”
จุดมุ่งหมายในการควบคุมน้ าท่วมคือ “ลดความโตของรู ทะลุลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้และจากัด
ขอบเขตของบริ เวณที่ถูกน้ าท่วม แล้วสู บน้ าที่ท่วมออกให้หมด”
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๑. บริ เวณที่ถูกน้ าท่วม
ปริ มาณน้ าท่วมที่เพิม่ ขึ้นในบริ เวณที่เกิดเหตุเป็ นสาเหตุที่ทาให้การทรงตัวของเรื อเสี ยไป ดังนั้นเมื่อเกิด
น้ าท่วมแล้วควรปฏิบตั ิดงั นี้
- ตรวจตราบริ เวณที่ถูกน้ าท่วมโดยละเอียดเพือ่ ที่จะได้วนิ ิจฉัยและแก้ไขได้ถูกต้อง
- ควรอุดรู ทะลุที่มีขนาดเล็กก่อน
- ปิ ดลิ้นกั้นไม่ให้ของเหลวต่าง ๆ ไหลผ่านไปตามท่อทางที่ชารุ ด
- สูบน้ าออกจากบริ เวณที่ถูกน้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง
- ต้องจากัดบริ เวณที่ถูกน้ าท่วมให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ รู ทะลุเล็ก ๆ ควรได้รับการอุดก่อน
๒. การหาปริ มาณของน้ าที่ไหลเข้าเรื อเมื่อเกิดรู ทะลุ
ในระหว่างที่เกิ ดน้ าท่วม บางครั้งเราจาเป็ นต้องประมาณเวลาที่ใช้ไปในการอุ ดรอยรั่วหรื อการค้ าจุ น
เพื่อที่ จะสามารถตัดสิ นใจใช้อุ ปกรณ์ อุ ดปะค้ าจุ นได้อย่างถู กต้อง เมื่ อรู ้ ความโตหรื อขนาดของรู ทะลุ แล้ว
เราสามารถหาปริ มาณของน้ าที่ ไหลเข้าเรื อที่ สอดคล้องกับความโตหรื อขนาดของรู ทะลุ น้ ั น ๆ ที่ ระดับ
ความลึกใต้แนวน้ าต่าง ๆ กันได้โดยใช้ตารางดังนี้
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ตัวอย่าง ตารางอัตราการไหลเข้าเรื อของน้ า เมื่อเกิดรู ทะลุใต้แนวน้ า
ขนาด
ความลึกจากผิวหน้าน้ า ของรู ทะลุ
รู
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
ทะลุ
1
28
40
49
56
63
69
74
79
84
89
97
105
2
111 157 192 222 248 272 294 314 333 351 384 415
3
250 354 433 500 559 612 661 707 750 790 866 935
4
445 629 770 889 994 1089 1176 1257 1333 1405 1540 1663
5
695 982 1203 1389 1553 1701 1837 1964 2083 2196 2406 2598
6
1000 1414 1732 2000 2236 2449 2646 2828 3000 3162 3464 3741
7
1361 1925 2357 2722 3043 3333 3601 3849 4083 4303 4714 5092
8
1777 2514 3078 3555 3974 4354 4702 5027 5332 5620 6157 6650
9
2249 3181 3896 4499 5030 5510 5951 6362 6748 7113 7792 8416
10 2777 3927 4809 5553 6209 6802 7347 7854 8330 8781 9619 10390
11 3360 4752 5820 6720 7514 8231 8890 9504 10080 10626 11640 12573
12 4000 5655 6926 7997 8941 9795 10579 11310 11996 12645 13852 14961
13 4693 6637 8129 9386 10494 11496 12417 13274 14079 14841 16257 17560
14 5443 7697 9426 10885 12170 13331 14400 15394 16327 17210 18853 20364
15 6246 8834 10820 12494 13969 15302 16528 17667 18740 19754 21640 23374
16 7106 10051 12310 14214 15892 17409 18804 20102 21322 22475 24620 26593
17 8024 11347 13897 10647 17942 19654 21229 22694 24071 25373 27795 30022
18 8996 12722 15582 17992 20116 22035 23802 25445 26988 28448 31164 33660
19 10024 14177 17363 20049 22416 24555 26523 28354 30073 31700 34726 37408
20 11110 15710 19241 22218 24840 27211 29392 31421 33326 35129 38483 41566
21 12244 17516 21203 24488 27379 29992 32396 34632 36732 38719 42416 45814
22 13439 19008 23280 26881 30054 32923 35561 38016 40322 42503 46560 60290
23 14688 20772 25441 29376 32844 35978 38861 41544 44064 46447 50881 54958
24 15995 22622 27702 31993 35769 39183 42323 45245 47989 50585 55414 59853
25 17356 24545 30061 34711 38809 42513 45920 49090 52067 54883 60122 64939
26 18770 26546 32513 37542 41974 45980 49664 53093 56313 59359 65025 70235
27 20242 28627 35061 40485 45264 49584 53557 57254 60727 64012 70122 75740
28 21770 30787 37707 43539 48679 53325 57598 61574 65309 68842 75413 81455
29 23353 33026 40449 46706 52220 57203 61781 66053 70059 73849 80398 87380
30 24992 35345 43289 49985 55885 61219 66125 70690 74977 79033 86577 93514
Chart for Determining Flow of Water Through Holes Figure 9380 213 ( แผนกป้ องกันความเสี ยหาย กฝร.กร.)

32
112
444
1000
1778
2778
4000
5444
7109
5997
11107
13441
15995
18772
21770
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35985
40098
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93414
99971
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๓.๑๘ Probability of detection
Navigation error การนาเรื อ ในช่วงแต่ละเวลาจะมีอตั ราผิดซึ่ งเราจะคิดจากอัตราผิดทางข้าง
จาก centerline ของ path ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว Nav err. นี้ ก็จะไม่คงที่ไปตลอดการกวาด เนื่ องจาก
ทางเรื อก็จะพยายามแก้ไ ขเพื่อชดเชยในปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการนาเรื อเช่น ลม,กระแสน้ า ฯลฯ
ดังนั้นเราจึงใช้เป็ นค่า Standard deviation ซึ่ งใช้สัญลักษณ์  ซึ่ งค่าเฉพาะที่ใช้ในแต่ละภารกิจขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยจานวนมากเช่นวิธีการนาเรื อ,สภาพอากาศ,การได้รับการฝึ กฝนของประจาเรื อ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
การทดลองวัดค่า  ในหลายๆ สภาวะโดยวิธีการ ใช้อุปกรณ์ช่วยพล๊อตที่มีความถูกต้องสู งจากฝั่งซึ่ ง
สามารถใช้ค่าที่ได้เป็ นแนวทางคร่ าวๆได้ พบว่าในกรณี ต่างๆที่เกิ ดขึ้นนั้น ๙๐% จะมี ค่า error สู งสุ ด
ไม่เกิน ๒๐๐ Yds. ซึ่งก็จะสมนัยกับค่า  = ๑๐๐ Yds. ซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยเฉพาะอื่นๆมาเกี่ยวข้องเราสามารถ
ใช้ค่า  = ๑๐๐ Yds. ได้
การที่มี navigation error นั้นเราก็มีวิธีในการใช้ overlap ในการแก้ปัญหาโดยการกวาด,ล่าให้มี
ขอบของย่านการกวาด,ล่า ให้มีขอบของย่านการกวาด,ล่าฯ ทับกันจนเพียงพอที่จะไม่มีช่องโหว่ของแต่ละ
Track จนเป็ นเหตุให้ตรวจไม่พบทุ่นฯขึ้นได้ ในกรณี น้ ี ระยะทางข้างระหว่าง Track จะเท่ากับย่านทาง
กวาดลบด้วย Overlap ซึ่งจะทาให้ได้ความกว้างซึ่งจะไม่เกิดช่องว่างและแปลว่าทุ่นทั้งหมดในพื้นที่ จะถูก
กวาด & ล่าฯ ซึ่งในทางทฤษฎี แล้วจะต้องสามารถกวาด,ล่าฯ ทุ่นที่มี Ship count = ๑ ได้ท้ งั หมด (๑๐๐%)
และต้องได้ Clearance ๑๐๐% เมื่อการกวาด S เที่ยวสาหรับทุ่นที่มี Ship count = S แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ว
แนวคิดตามทฤษฎี Overlap ค่อนข้างจะยากที่จะนามาปฏิบตั ิในกรณี ที่สามารถกาหนดค่า Nav. error max
ได้ค่า Overlap จะต้องมีค่าเป็ น ๒ เท่าของ error ซึ่ งจะเห็นได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ยากที่จะระบุค่า error นั้นและ
แม้ว่าจะสามารถระบุค่า error ได้แล้วแต่บางครั้งค่า Overlap ที่ตอ้ งการนั้นอาจมี ค่ามากกว่า Actuation
width ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถหาค่าระยะห่างระหว่าง Track ได้ (Lateral separation between track)
ประสิทธิภาพ ของการกวาดฯ,ล่าฯ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยค่าคงที่ต่างๆเพือ่ ให้ง่ายจะแสดงในค่าฟั งก์ชนั
ของ Probability โดยให้ y คือค่าระยะห่ างจาก Center line ของการกวาดและ P(y) คือความน่ าจะเป็ น
ที่ทุ่นฯ ซึ่งอยูใ่ นระยะนั้นจะถูกกระตุน้ ในการกวาดแบบ single pass , และค่าความน่ าจะเป็ นรวม ที่จะทา
ให้ทุ่นถูกกระตุน้ คือ aggregate actuation width (W) คือ
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P(y) คือ พท. ใต้กราฟ

Aggregate actuation width

=W
๑๐๐% actuation width
= W๑๐๐
Characteristic actuation probability
=B
Characteristic actuation width
A= W/B
สาหรับ การกวาด,ล่า ทัว่ ๆไป P(y) จะ = ๑ หรื อมีค่ามากเมื่ออยูใ่ กล้ center line และลดลง
จนถึง ๐ เมื่อระยะเพิม่ ขึ้นและ P(y) ที่ = ๑ เราเรี ยกว่า ๑๐๐% actuation width (W๑๐๐) และเพื่อให้ง่าย
ต่อการคานวณจะแทนค่า พท.ใต้กราฟด้วย สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี พท.เท่ากับ พท.ใต้กราฟ ของ aggregate
actuation width ความสูงคือค่า B และ Characteristic actuation width = A ซึ่ง AxB = W
Statistic Evaluation ใช้ในการ
๑. หาค่าประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิการ
๒. ประเมินหาปั จจัยที่จะทาให้ได้การกวาดที่มี Percentage clearance ที่ตอ้ งการ
Percentage clearance คือ เปอร์เซ็ นต์เฉลี่ยของการที่จะกาจัด (clear) ทุ่นระเบิดที่มีคุณสมบัติ
ตามที่เรามุ่งหมาย(เจาะจง)ออกจากช่องทางหรื อพื้นที่ ไม่ได้หมายถึง เปอร์เซ็นต์เฉลี่ ยในการกาจัด
ทุ่นระเบิดทุกชนิด ที่อยูใ่ นสนามออกไป แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างนี้ก็ยงั เกี่ยวข้องกัน
ถ้า Percentage clearance คือ P และมีทุ่นระเบิดแบบที่เป็ นเป้ าหมายในสนามจานวน T
ลูกค่า Percentage clearance ในการกาจัดทุ่นทั้งหมดคือ ๑๐๐(P/๑๐๐)T
Ex ถ้า Percentage clearance = ๙๐% และมีทุ่นชนิ ดหนึ่ ง ๑๐ ลูกในสนามแล้วโอกาสที่จะกาจัด
ทุ่นได้ท้งั หมด คือ ๑๐๐(๙๐/๑๐๐)๑๐ = ๓๕%
และในทานองกลับกันก็คาดได้ว่าเราน่ าจะตรวจพบทุ่นได้ = ๙๐% x ๑๐ = ๙ ลูก หรื อจะกล่าว
ได้ว่าโดยเฉลี่ยทุ่น ๙ ใน ๑๐ ลูกน่ าจะถูกกาจัด แต่ถา้ เรากวาด ๑๐๐ ครั้งจะได้ทุ่นฯครบ ๑๐ ลูกเป็ น
จานวน ๓๕ ครั้ง
* ในกรณี เป็ นทุ่นชนิดเดียวกัน และมี Ship count เท่ากันหมด และเราจะกล่าวถึงผลของการกวาด
บริ เวณกลางช่องทางเป็ นหลัก ส่วนการคิดในส่วนของ edge effect นั้นจะเอาไว้ภายหลัง
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Ex การคิดค่า Prob เมื่อทุ่นมี Ship count ต่างกัน
Ship count ของทุ่น
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
Prob ในการ clear (%)
๙๖
๘๙
๘๒
๖๙
๕๖
ค่า % Clearance = ( ๙๖+๕๙+๘๒+๖๙+๕๖)/๕ = ๗๘.๔%
Mine hunting in Relation to Mine sweeping
๑. การล่าฯนั้นจะไม่เหมือนการกวาดทุ่นฯ ประสิทธิภาพของการล่าฯนั้น จะไม่ข้ นึ อยูก่ บั
รู ปแบบ กลไกการกระตุน้ การทางานของทุ่นฯ (Type of actuation machanism) นอกเสี ยจาก จะนาปั จจัย
ด้านความปลอดภัยต่อตัวเรื อ&ลูกเรื อมาคิด การล่าฯนั้น สามารถปฏิบตั ิการได้กบั ทุ่นฯทุกชนิดไม่ว่าจะมี
กลไกการทางานแบบใดก็ตาม
๒. แม้ว่า พื้นที่เต็มไปด้วยทุ่นหลายๆชนิ ดและสามารถ Clear ได้โดยการใช้เพียงการ
ล่าฯอย่างเดี ยวแต่การกาจัดทุ่นนี้ อาจจะประหยัดเวลาน้อ ยกว่าการทาลายทุ่นที่สามารถทาการต่อต้าน
ได้ดว้ ยวิธีการกวาด และด้วยการจมตัวของทุ่นฯหรื อเหตุผลอื่นๆก็อาจจะทาให้ตรวจไม่พบทุ่นบางส่วนได้
๓. Mine hunting,Mine sweeping หรื อการรวมการกวาด&ล่าฯเข้าด้วยกันนั้น จะต้อง
นามาพิจารณาในการปฏิบตั ิ MCM ทุกครั้ง ความสัมพันธ์ที่มีความสาคัญของทั้ง ๒ วิธีในการ clearance
นั้น จะต้องขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติของสนามทุ่นฯนั้นๆ,ลักษณะกลไกการจุดระเบิดของทุ่นฯ และ อุปกรณ์
อื่นๆที่คาดว่าหรื อ พบข้าศึกนามาใช้ , ขนาดและแบบของดิ นระเบิดในทุ่นฯ และอุปกรณ์ ที่เรามี ว่าจะ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
๔. ถึงแม้จะมีการข่าวกรองยืนยันว่า ไม่มีความเป็ นไปได้ของการใช้ moored และ/หรื อ
ทุ่นฯ acoustic ที่มีความไวสูง.หรื อการยอมรับความเสี่ยงที่เพิม่ ขึ้นก็ตาม การทาการกวาดทุ่น acoustic และ
moored ก็จะต้องกระทา(หรื อคือการ processor) โดยปกติการทาการ clear ช่องทางนั้นจะต้องเริ่ มต้นด้วย
การกวาดฯและตามมาด้วยการล่าฯ ส่วนในความมุ่งหมายของการตรวจสอบ ด้านการข่าวกรองนั้น ก็อาจ
ใช้การล่าฯเพือ่ ลาดตระเวณพืน้ ที่ โดยไม่ได้ใช้การกวาดนาก่อนก็ได้ แต่ถา้ เป็ นไปได้ การปฏิบตั ิการร่ วม
กวาดฯ+ล่าฯ ก็จะเพิม่ ความมัน่ ใจมากขึ้น รวมทั้งได้ขอ้ มูลมากกว่าอีกด้วย
๕. การกวาดฯ & ล่ าฯในพื้นที่เดี ยวกันนั้น จะต้อ งทาพร้อมๆกันหรื อไม่ ขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการล่าฯ,การประสานงานกัน ระหว่างเรื อล่าฯกับหน่วย MCM อื่นที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง ซึ่ ง
มีความสาคัญมาก จะต้องไม่เป็ นการรบกวน หรื อทาให้อีกหน่วยหนึ่งเกิดอันตรายขึ้นได้
ประสิ ทธิภาพของการกวาด
ประสิทธิภาพของการกวาดขึ้นอยูก่ บั จานวนปฏิบตั ิการและปั จจัยต่างๆในช่องทางกวาด ในการ
ประเมินค่าเราจะต้องนาตัวแปรนี้มาคานวณ โดยแปลงให้เป็ นตัวเลข ซึ่ งจะมีตวั แปรสาคัญ ๒ ตัวคือ M
และ Y โดยที่
M คื อ จ านวนการกวาด ซึ่ งเป็ นมาตรการที่ ง่ า ยที่ สุ ด ในการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
(sweeping intensity)
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Y คือ ค่าประสิ ทธิ ภาพของการกวาด (sweeping effictency) ซึ่ งในความหมายถ้าค่า
เปอร์เซ็นต์ ในการ clearance มากกว่า ๕๐% แล้ว Y จะต้องมีค่ามาก และ M มีค่าน้อย เพื่อให้ได้ Percent
clearance ที่ตอ้ งการ
ค่าของ M ; หาได้จาก M = jW/D
เมื่อ W = aggregate actuation width ของการกวาดทุ่นชนิดที่เจาะจง
D = lateral separation ระหว่าง track
J = คือ จานวน เที่ยวของการกวาดต่อ ๑ track
- ค่า Y หาจากตารางกราฟ ๗B – VI ซึ่ง Y เป็ นค่าฟังก์ชนั่ ของ A/ และ ค่าB (page ๗B-๑๖)
- เมื่อมีค่า M และ Y แล้ว Percentage clearance สามารถหาได้โดยตรง จากภาพ ๗B-VII ถึง
๗B-XVIII
- เนื่องจากมีการกวาดหลายชนิดที่มีค่า B=๑ ดังนั้น W=A เราจึงสามารถละค่าใน ๗B-VI ได้
- ในภาพ ๗B-VII ถึง ๗B-XVIII มีการแสดงค่า W/ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับค่า Y เมื่อ B=๑ สาหรับ
ค่าแก้ Y (หรื อ W/)นั้นหากค่า Y ที่ได้ไม่มีในกราฟให้ใช้ค่า Y ที่มีค่าน้อยกว่าค่าที่หามาได้
ค่าแรกที่มีในตาราง
EX หาค่าต่างๆ ในกรณี ที่เราจะกวาดแบบ lumped track ซึ่ งมีความกว้าง ๑๐๐ Yds. แต่ละ track
มีการกวาด ๗ เที่ยวหา percentage clearance ถ้าทุ่นมี Ship count = ๑๐ ให้ W=๒๐๐ Yds. , B=๑ ,
 = ๑๐๐ Yds.
เมื่อ B=๑ และ W/ = ๒
M = jW/D
= ๗x๒๐๐/๑๐๐
M = ๑๔ นาไปเปิ ดตาราง ๗B-XII ในกรณี M = ๑๔,S=๑๐ ได้ Percentage
clearance  ๙๖%
Multiple Coverage Sweeping
ในการกวาดแม่เหล็กจะมี ๒ ขั้นตอน ขั้นแรกจะกวาดโดยลดกระแสเพือ่ กวาดทุ่นฯที่จะดักเรื อ
กวาดฯเมื่อใช้กระแสเต็มที่ในภายหลังชั้นที่ ๒ ใช้กระแสเต็มที่เพือ่ กวาดทุ่นที่ยงั เหลืออยู่
 จะต้องคิด Percentage clearance ของทุ่นหลังจากที่ทาการกวาดอย่างหยาบๆนี้แล้ว
ถ้าในการกวาดนี้ให้ M๑ คือ จานวนการกวาดครั้งแรก , M๒ คือจานวนการกวาดในครั้ง
ที่ ๒ และ M คือจานวนรวม (ซึ่ง = M๑+M๒) และ ค่า Y ก็เช่นกัน
Y = M๑+M๒ .
(M๑/Y๑)+(M๒/Y๒)
 สูตรนี้จะไม่ถูกต้องนักสาหรับทุ่นที่มีค่า Ship count = ๑
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EX สมมุติใน Coverage แรก ของ Lumped track ซึ่งมีความกว้าง ๑๐๐ Yds. ใช้การกวาด ๖ เที่ยว/track
และระหว่าง coverage๒ จะกวาดใน track เดิมและกวาด ๓ เที่ยว/track ให้หาค่า Percentage clearance
ของการกวาดทุ่นที่มีค่า S=๘ หลังจากกวาด ๒ ขั้นตอนแล้ว
โดยกาหนดให้ ขั้นแรก W = ๙๐ Yds ; B = ๐.๘ ;  = ๑๐๐ Yds.
ขั้นสอง W = ๒๒๐ Yds ; B = ๑.๐ ;  = ๑๐๐ Yds.
ขั้นที่๑ หาค่า M : จาก M = jW/D = ๖x๙๐/๑๐๐ = ๕.๔
หาค่า A/  : แต่ A  W  ๑  หาค่า A ก่อน A=W/B  ๙๐/๐.๘ = ๑๑๓
เมื่อได้ A แล้วหาค่า A/  = ๑๑๓/๑๐๐ = ๑.๑๓
นาค่า A/,B ไปหาค่า Y ได้ ๑.๑๕
ขั้นที่๒ หาค่า M: จาก M=jW/D = ๓x๒๒๐/๑๐๐=๖.๖
หาค่า A/ : ในกรณี น้ ี B=๑  A=๒๒๐
A/ = ๒๒๐/๑๐๐ = ๒.๒
นาค่า A/ = B ไปหาค่า Y ได้ ๑.๕
หาค่าY เพือ่ ประกอบกับ S ในการหา % clearance
M = ๕.๔ + ๖.๖ = ๑๒
Y=
๑๒
.
= ๑.๓๒
(๕.๔/๑.๑๕)+(๖.๖/๑.๕)
ใช้กราฟ ๗B-XI (the next smaller value of Y) ได้ Y = ๙๖%
- หลังจากหา % clearance ของทุ่น ที่มี S ที่กาหนดได้แล้ว
- ถ้ากรณี ที่มีทุ่นทีม่ ี S ต่างๆกันอยูใ่ น พ.ท. เดียวกัน การหา% clearance รวมทาได้โดยหา
ค่าเฉลี่ยรวมของ % clearance ของทุ่นแต่ละ Ship count
เช่น
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๙๖
๘๙
๘๒
๖๙
๕๖
 % clearance รวม = (๙๖+๘๙+๘๒+๖๙+๕๖) = ๗๘.๔
๕
--------------------------------------------------
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บทที่ ๔
การล่ าทาลายทุ่นระเบิด
๔.๑ การล่ า ท าลายทุ่ นระเบิ ดหมายถึง การค้น หาทุ่ นระเบิ ดในพื้น ที่ที่ กาหนดและจากัดทุ่ นระเบิ ด ที่
ตรวจพบให้หมดอานาจการทาลาย ในขณะที่กลไกของทุ่นระเบิดและเครื่ องป้ องกันการกวาด ได้รับการ
พัฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ท าให้ก ารกวาดทุ่ น ระเบิ ด กระท าได้ย ากขึ้ น ดัง นั้น การล่ า ท าลาย
ทุ่นระเบิด จึง เป็ นวิธีก ารที่เ พิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการต่ อ ต้านทุ่น ระเบิด และทวีความสาคัญ มากยิ่งขึ้ น
เนื่ อ งจากเป็ นการใช้ก รรมวิธี ห รื อ เทคนิ ค หลายๆอย่า งร่ ว มกัน เพื่อ ค้น หา พิสู จ น์ ท ราบ ตรวจสอบ
รวมทั้งแยกประเภทเป้ า และกาจัดทุ่นระเบิดที่ตรวจพบ โดยการทาให้หมดอานาจหรื อทาลาย รวมทั้งการ
เคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดนั้นๆไปทิ้งในตาบลที่ที่ปลอดภัย
๔.๒ วัตถุประสงค์ในการล่ าทาลายทุ่นระเบิด การค้นหาทุ่นระเบิด มีจุดมุ่งหมายดังนี้.ก. เพือ่ เคลื่อนย้ายและขจัดภัยคุกคามของทุ่นระเบิด
ข. เพือ่ กาหนดขอบเขตของสนามทุน่ ระเบิด
๑. เพือ่ ที่จะเลือกใช้เส้นทางการเดินเรื อ ให้พน้ จากสนามทุ่นระเบิดเหล่านั้น
๒. เพือ่ เพ่งเล็งใช้มาตรการในการต่อต้านทุ่นระเบิดทั้งปวงในพื้นที่เหล่านั้น
ค. เพื่อ ช่ วยให้ก ารกวาดทุ่น ระเบิด สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยัง มี ส่ว นช่ วยในการ
กาหนดข้อพิจารณาเพิม่ เติม เพือ่ ที่จะทาให้ทุ่นระเบิดหมดไปจากพื้นที่ที่กาหนด
ง. เพือ่ ให้น่านน้ าจากัดปลอดภัยจากทุ่นระเบิด โดยน่ านน้ าที่กล่าวนี้ ไม่สามารถทาให้ปลอดภัยได้
ด้ว ยวิ ธี ก ารกวาดทุ่ น ระเบิ ด หรื อ ไม่ ป ระสงค์ที่ จ ะท าให้ทุ่ น ระเบิ ด ที่ มี อ ยู่เ กิ ด ระเบิ ด ขึ้ นเช่ น ในเขต
ท่าเรื อเป็ นต้น
จ. เพื่ อ ก าจัด ทุ่ น ระเบิ ด ที่ มี ก ลไกพิ เ ศษ ซึ่ งพิ จ ารณาแล้ว ว่ า ถ้ า ด าเนิ น การกวาดทุ่ น ระเบิ ด
โดยทัว่ ๆ ไปแล้วจะไม่คุม้ ค่า หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ฉ. เพือ่ ช่วยในการนาเรื อผ่านเข้าไปในน่านน้ าที่มีทุ่นระเบิด ได้อย่างปลอดภัย

-------------------------------------
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๔.๓ คุณลักษณะของเรือต่ างๆในกองเรือทุ่นระเบิด
๔.๓.๑. คุณลักษณะของเรือล่ าทาลายทุ่นระเบิดชุด ร.ล.ลาดหญ้ า

เรื อต่อต้านทุ่นระเบิดลาใหม่น้ ี ไ ด้รับการกาหนดให้เป็ นเรื อประเภทล่าทาลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
ซึ่ งมีขีดความสามารถในการกวาดทุ่นระเบิดด้วย (Minehunter Coastal with Sweeping Capability) โดย
เรื อชุดนี้มีจานวนทั้งหมด ๒ ลา ประกอบด้วย ร.ล.ลาดหญ้า และ ร.ล.ท่าดินแดง ลักษณะทัว่ ไปดังนี้
- ผูส้ ร้าง บริ ษทั Intermarine S.P.A. ประเทศสาธารณะรัฐอิตาลี
- ตัวเรื อสร้างด้วย GRP แบบ Monocoque
- ความยาวตลอดลา ๕๒.๔๕ เมตร, กว้าง ๙.๘๗ เมตร, กินน้ าลึกเต็มที่ ๒.๘๕ เมตร
- ระวางขับน้ าเต็มที่ ๖๘๐ตัน , ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ๑๔ นอต
- รัศมีทาการที่ความเร็ว ๑๒ นอต ไม่นอ้ ยกว่า ๒,๐๐๐ ไมล์
- ความเร็วขณะล่าทาลายทุ่นระเบิด
๐ - ๖ นอต
- ระบบล่าทาลายทุ่นระเบิด แบบ MWS 80 - 6 ของบริ ษทั STN.ATLAS
- โซนาร์แบบ DSQS 11 M ของบริ ษทั STN.ATLAS
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ แบบ MS106
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลแบบ ADI Mini DYAD พร้อม Noise maker
- ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด Pluto Plus
๒
ตัว
- ระบบหาตาบลที่เรื อด้วยดาวเทียม แบบ DGPS ๑
ระบบ
- ระบบหาตาบลที่เรื อ แบบ เคลื่อนย้ายได้
- ปื น ๓๐ มม.MSI DS 30 B ๑ กระบอก
- เครื่ องจักรใหญ่ดีเซล MTU 8 V 396 TE 74 K ๒ เครื่ อง
- เครื่ องไฟฟ้ า ดีเซลแบบ MTU 6 R 183 TE 52 K ๒
เครื่ อง
- กาลังพล นายทหาร ๘ นาย, พันจ่า ๘ นาย , จ่า ๓๒ นาย , พลทหาร ๒ นาย
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๔.๓.๒. คุณลักษณะของเรือล่ าทาลายทุ่นระเบิดชุด ร.ล.บางระจัน

ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ กองทัพ เรื อ ได้จ ัดหาเรื อ ล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด ใกล้ฝั่ ง จ านวน ๒ ล า คื อ
ชุ ด ร.ล.บางระจัน ซึ่ งประกอบด้ว ย ร.ล.บางระจัน และ ร.ล.หนองสาหร่ า ย จากประเทศ
สหพันธรัฐ เยอรมัน โดยมีลกั ษณะทัว่ ไปดังนี้
- ผูส้ ร้าง บริ ษทั Fr.LURSSEN WERFT ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมัน
- เป็ นเรื อประเภท เรื อล่าทาลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
- ตัวเรื อสร้างด้วย ไม้(Laminated) ส่วนประกอบตัวเรื อสร้างด้วย Non-magnetizable Steel
- ความเร็วสูงสุด
๑๖ นอต
- ความเร็วมัธยัสถ์
๑๒ นอต
- ระวางขับน้ าปกติ
๔๔๘ ตัน , เต็มที่
๕๓๗ ตัน
- กินน้ าลึก หัว
๒.๕ เมตร , ท้าย
๒.๗ เมตร
- ความยาวตลอดลา ๔๘.๒๒ เมตร , ความกว้าง ๙.๖ เมตร
- เครื่ องมือหาที่เรื อดาวเทียม แบบ MAGNAVOX MX5400
- เครื่ องมือหาที่เรื อ แบบ MINIRANGER III จานวน ๑ เครื่ อง (ปั จจุบนั ถอนการติดตั้ง)
- ปื นกล ๒๐ มม.GAM CO 1
จานวน
๓
กระบอก
- ระบบอานวยการล่าทาลายทุ่นระเบิด MWS80
- โซนาร์ล่าทาลายทุ่นระเบิด แบบ DSQS-11H
- ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด PLUTO
จานวน ๒ ตัว ( standard 1 ตัว ,Pluse 1 ตัว)
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ แบบ SDG-31
- เครื่ องจักรใหญ่ รุ่ น MTU 12V 396 TB83-DB51 L
- กาลังพล นายทหาร ๘ นาย พันจ่า ๘ นาย จ่า ๓๐ นาย พลทหาร ๒ นาย

๔-๔

๔.๓.๓. คุณลักษณะเรือกวาดทุ่นระเบิดชุด ร.ล.บางแก้ ว

เรื อกวาดทุ่นระเบิดชุด ร.ล.บางแก้ว มีจานวนทั้งหมด ๔ ลา โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ทร.
สหรัฐ ประกอบด้วย ร.ล.ลาดหญ้า, ร.ล.บางแก้ว, ร.ล.ท่าดินแดง และ ร.ล.ดอนเจดีย ์ ซึ่ งปั จจุบนั ได้ปลด
ระวางประจ าการไปแล้ว ๒ ล า คื อ ร.ล.ลาดหญ้า และ ร.ล.ท่ า ดิ น แดง ขณะนี้ ยัง คงมี เ รื อ กวาด
ทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง จานวน ๒ ลา คือ ร.ล.บางแก้ว และ ร.ล.ดอนเจดีย ์ ซึ่งมีลกั ษณะโดยทัว่ ไปดังนี้
- ประเภทเรื อ กวาดทุ่นระเบิดชายฝั่ง ขึ้นระวางประจาการเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
- ระวางขับน้ าปกติ ๓๕๐ ตัน
- ความยาวตลอดลา ๔๔.๓๕ เมตร , ความกว้างสูงสุด ๘.๒๓ เมตร
- กินน้ าลึก หัวเรื อ ๓.๕ เมตร , ท้ายเรื อ
๓.๕ เมตร
- ความเร็วสูงสุด ๑๑.๗๔๕ นอต รัศมีทาการ ๓,๔๐๔.๒๘๘๒ ไมล์
- ความเร็วมัธยัสถ์ ๑๐.๖ นอต
รัศมีทาการ ๓,๔๗๔.๗๘๖ ไมล์
- ส่วนประกอบตัวเรื อสร้างด้วย NONMAGNETIC MATERIAL
- เรดาร์ แบบ DECCA TM.1226C จานวน ๑ เครื่ อง
- โซนาร์ แบบ AN/VQS-1D จานวน ๑ เครื่ อง
- เครื่ องมือหาที่เรื อดาวเทียม แบบ RAYSAT 200 ชนิด SINGLE FREQ.
- ปื น ๒๐ มม.เออริ คอน แท่นคู่ จานวน ๑
แท่น
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ O
จานวน ๑
ชุด
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแบบแม่เหล็ก A MK 4(V),AMK 6 (b) จานวน
๑ ชุด
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแบบเสี ยง อย่างละ
๑ ชุด
- เครื่ องจักรใหญ่แบบ UD18 V12 M4 AM
จานวน
๒
เครื่ อง
- เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าแบบ LOW MAGNETIC จานวน ๒
เครื่ อง
- กาลังพล นายทหาร ๖ นาย , พันจ่า ๕ นาย , จ่า ๓๒ นาย , พลทหาร ๑๔ นาย

๔ -๕

๔.๓.๔. คุณลักษณะเรือ ท.๖ - ท.๑๐

เรื อ ก วา ด ทุ่ น ระ เ บิ ด น้ า ตื้ น ชุ ดนี้ เ ป็ น ชุ ด ที่ ๒ ใ น ระ หว่ า งปี พ . ศ. ๒๕ ๐ ๔ - พ . ศ. ๒๕ ๐ ๙
ที่กองทัพเรื อ ได้รับความช่วยเหลือ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบด้วย เรื อ ท.๖ - ท.๑๐ ซึ่ งต่อ มา
ได้รับการเปลี่ยนตัวเรื อเป็ นไฟเบอร์กลาส และยังคงใช้ราชการในปั จจุบนั มีลกั ษณะทัว่ ไปดังนี้
- ผูส้ ร้าง Eleventh Naval District Longbeach Calif U.S.A. ภายหลังได้รับการเปลี่ยนตัวเรื อ
เป็ นไฟเบอร์กลาส โดยอู่ทหารเรื อธนบุรี
- เป็ นเรื อประเภท เรื อกวาดทุ่นระเบิดน้ าตื้น
- ตัวเรื อสร้างด้วย วัสดุ GRP ส่วนประกอบตัวเรื อสร้างด้วย วัสดุที่ไม่เป็ นสารแม่เหล็ก
- ความเร็วสูงสุด
๑๐
นอต รัศมีทาการ ๒๕๐ ไมล์
- ความเร็วมัธยัสถ์
๗.๕
นอต รัศมีทาการ ๓๐๐ ไมล์
- ระวางขับน้ า
๒๑.๗๕ ตัน
- ความยาวตลอดลา ๑๕
เมตร
- ความกว้าง
๓.๙๐ เมตร
- กินน้ าลึก หัว
๐.๙
เมตร
ท้าย
๑.๓๕ เมตร
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแบบ โอ ,เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแบบ เสี ยง
- เครื่ องกวาดทุ่นระเบิดแบบแม่เหล็ก
- เครื่ องจักรใหญ่ดีเซล แบบ SN - 9
จานวน ๑
เครื่ อง
- กาลังพล พันจ่า ๑ นาย , จ่า ๕ นาย

๔-๖

๔.๓.๕. คุณลักษณะเรือ ท.๑ - ท.๕

ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๐๔ ถึ ง พ.ศ.๒๕๐๙ กองทัพเรื อได้รับเรื อกวาดทุ่นระเบิดน้ าตื้น จานวน ๑๐ ลา
จากความช่ ว ยเหลื อ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยชุ ด แรกประกอบด้ว ย เรื อ ท.๑ - ท.๕ ซึ่ งได้
ปลดระวางประจ าการไปเมื่ อ พ.ศ.๒๕๒๓ ปั จ จุบ ัน กองทัพเรื อ ได้มอบหมายให้ อู่ ท หารเรื อ ธนบุ รี
ดาเนินการต่อเรื อกวาดทุ่นระเบิดชุดใหม่ทดแทน ขณะนี้ได้รับมาใช้ราชการส่วนหนึ่งแล้ว
ลักษณะโดยทัว่ ไป
- ผูส้ ร้าง อู่ทหารเรื อธนบุรี กรมอู่ทหารเรื อ (อธบ.อร.)
- เป็ นเรื อประเภท กวาดทุ่นระเบิดน้ าตื้น
- ตัวเรื อสร้างด้วย ไฟเบอร์กลาส,ส่วนประกอบตัวเรื อสร้างด้วย วัสดุที่ไม่มีอานาจแม่เหล็ก
- ความเร็วสูงสุด ๑๐.๑๖ นอต , ความเร็วมัธยัสถ์ ๙.๔ นอต,รัศมีทาการ ๔๙๔.๘ ไมล์
- ระวางขับน้ า
๒๙.๕๖
ตัน
- ความยาวตลอดลา
๑๗.๒๒เมตร
- ความกว้าง
๔.๖๘
เมตร
- กินน้ าลึก หัว ๑
เมตร , ท้าย ๑.๔
เมตร
- เครื่ องจักรใหญ่ แบบ MTU TYPE 12V 183AA 61 OM 424 จานวน ๑ เครื่ อง
- กาลังสูงสุด ๔๒๐ แรงม้า
- เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าแสงสว่าง แบบ WESTERREKE TYPE 12.5 BTDA SER
- เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากวาดทุ่นระเบิด แบบ TYPE CLS 225 VL 13 IN-LINE-71
- กาลังพล พันจ่า ๑ นาย, จ่า ๕ นาย

๔ -๗

๔.๓.๖. คุณลักษณะเรือ ท.๑๑ และ ท.๑๒

ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ กองทัพ เรื อ ได้ข้ ึ นระวางประจ าการเรื อ กวาดทุ่ น ระเบิ ด น้ าตื้ น จ านวน
๒ ลา ประกอบด้วย เรื อ ท.๑๑ และ ท.๑๒ เป็ นเรื อที่กองทัพเรื อได้มอบหมายให้ อู่ทหารเรื อธนบุรีเป็ น
ผูส้ ร้าง
ลักษณะโดยทัว่ ไป
- ผูส้ ร้าง อู่ทหารเรื อธนบุรี กรมอู่ทหารเรื อ (อธบ.อร.)
- เป็ นเรื อประเภท เรื อกวาดทุ่นระเบิดน้ าตื้น
- ขี้นระวางประจาการ พ.ศ.๒๕๓๗
- ตัวเรื อสร้างด้วย ไฟเบอร์กลาส
- ส่วนประกอบตัวเรื อสร้างด้วย วัสดุที่ไม่มีอานาจแม่เหล็ก
- ความเร็วสูงสุด
๑๐.๕๙
นอต
- ความเร็วมัธยัสถ์
๑๐.๑๘ นอต รัศมีทาการ ๒๐๙.๙๖
ไมล์
- ระวางขับน้ า
๓๑
ตัน
- ความยาวตลอดลา
๑๗.๓๕
เมตร
- ความกว้าง
๔.๒๓
เมตร
- กินน้ าลึก
๑.๗๘
เมตร
- เครื่ องจักรใหญ่ แบบ MTU TYPE 12V 183 AA 61 OM 424 กาลังสูงสุด ๒๕๓ แรงม้า
- กาลังพล พันจ่า ๑ นาย, จ่า ๕ นาย

๔-๘

๔.๓.๗. คุณลักษณะ ร.ล.โพสามต้ น

ร.ล.โพสามต้น เป็ นเรื อกวาดทุ่นระเบิด (MINE SWEEPING FLEET) เดิมชื่อ MINDSTREL
โดยกองทัพเรื อได้รับมอบจากราชนาวีองั กฤษ ที่ ประเทศสิ งคโปร์ เมื่อ ๒๖ ก.ย.๒๔๙๐ ปั จจุบนั ร.ล.
โพสามต้น ได้รับการปรับปรุ งเป็ นเรื อฝึ กนักเรี ยน จาก บริ ษทั อู่กรุ งเทพ จากัด เมื่อ ๒ ม.ค.๓๐
ลักษณะโดยทัว่ ไป
- สร้างที่ อู่ เร็ดเฟิ ร์น เมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๘
- ตัวเรื อสร้างด้วยเหล็ก MILD STEEL
- เป็ นเรื อประเภท เรื อกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่ง
- ยาว
๖๗.๕ เมตร ,
กว้าง
๑๐.๖๘ เมตร
- กินน้ าลึกเต็มที่ หัว ๓ เมตร ,
ท้าย
๓.๙ เมตร
- ระวางขับน้ าเต็มที่ ๑,๓๕๐ ตัน ,
ปกติ
๑,๐๙๗ ตัน
- ความเร็วสูงสุด
๑๕ นอต ,
รัศมีทาการ ๑,๕๖๗ ไมล์
- ความเร็วมัธยัสถ์
๑๒ นอต
,
รัศมีทาการ ๒,๖๘๐ ไมล์
- อาวุธประจาเรื อ
ปื น ๗๖/๕๐
จานวน ๑ กระบอก
ปื นกล ๔๐/๖๐
จานวน ๑ กระบอก
ปื นกล ๒๐ มม.เออริ คอน จานวน ๔ กระบอก
- เรดาร์พ้นื น้ าแบบ RAYTHEON
- เครื่ องมือหาที่เรื อดาวเทียม แบบ JLU 1 121
- หม้อน้ า แบบยาโรว์ A - TYPE ไอเผาครั้งเดียว
จานวน ๒ หม้อ
- เครื่ องจักรใหญ่แบบ ไอบาน ๓ ครั้ง ชนิดข้อเสือข้อต่อ จานวน ๒ เครื่ อง
- กาลังพล นายทหาร ๑๒ นาย, พันจ่า ๘ นาย, จ่า ๕๒ นาย, พลทหาร ๓๓ นาย

๔ -๙

๔.๓.๘. คุณลักษณะ ร.ล.ถลาง

เมื่ อวันที่ ๒๕ มิ .ย.๒๓ กองทัพ เรื อ ได้รั บ มอบ ร.ล.ถลาง ซึ่ ง เป็ นเรื อ สนับ สนุ น เรื อ ต่ อ ต้า น
ทุ่ น ระเบิ ด โดยการว่ า จ้า งสร้ า งที่ บริ ษ ัท อู่ ก รุ งเทพ จ ากัด เป็ นเรื อที่ มี ภ ารกิ จ ในการสนั บ สนุ น
เรื อต่อต้านทุ่นระเบิด รวมทั้งเป็ นเรื อกองบังคับการของหน่วยเรื อสงครามทุ่นระเบิด
ลักษณะโดยทัว่ ไป
- สร้างที่ บริ ษทั อู่กรุ งเทพ จากัด ออกแบบโดย บริ ษทั FERROSTAAL A-G ESSEN
- ประเทศเยอรมันนี
- ขึ้นระวางประจาการ ๒๕ มิ.ย.๒๓
- ประเภท เรื อสนับสนุนเรื อต่อต้านทุ่นระเบิด
- ระวางขับน้ า ปกติ ๙๑๖ ตัน ,
เต็มที่ ๑,๐๙๔.๕ ตัน
- ความยาว
๕๕.๗ เมตร , ความกว้าง
๑๐ เมตร
- กินน้ าลึก
๓.๑๐ เมตร
- ความเร็วมัธยัสถ์
๑๐ นอต
- ความเร็วสูงสุด
๑๒ นอต รัศมีทาการ ๕,๖๐๐ ไมล์
- เรดาร์ แบบ ATLAS 8600 ARPA
- เครื่ องมือหาที่เรื อดาวเทียม แบบ MAGNAVOX MK 4102
- เครื่ องมือหาที่เรื อดาวเทียม GPS แบบ GARMIN
- อาวุธประจาเรื อ ปื นกล ๔๐ มม. แท่นเดี่ยว
จานวน ๑ แท่น
ปื นกล ๒๐ มม. แท่นเดี่ยว
จานวน ๒ แท่น
ปื นกล .๕๐ นิ้ว
จานวน ๔ กระบอก
- เครื่ องจักรใหญ่ แบบ MTU ชนิด 8V 396TC
จานวน ๒ เครื่ อง
- กาลังพล นายทหาร ๑๑ นาย, พันจ่า ๖ นาย, จ่า ๓๓ นาย, พลทหาร ๑๘ นาย
-------------------------------

๔-๑๐

๔.๔ การล่ าทาลายทุ่นระเบิดด้วยเรือ ลทฝ.
ก. อุปกรณ์ที่ใช้ ในการล่ าทาลายทุ่นระเบิดของเรือ ลทฝ. ประกอบด้วยอุปกรณ์สาคัญ ๆ ดังนี้
๑. โซนาร์ แบบ DSQS II H
เป็ นโซนาร์แบบติดกับตัวเรื อ สามารถชักหย่อน TRANSDUCER ขึ้นลงได้ดว้ ยระบบ
ไฮโดรลิ ค ส์ ขณะเก็ บ จะอยู่ ภ ายในตัว เรื อ เมื่ อ ใช้ง านจะหย่ อ นลงใต้ก ระดู ก งู ๘๒ ซม.ระหว่ า ง
ใช้งานส่ วนแสดงภาพสถานการณ์ ใต้น้ า ภายในพื้นที่เซคเตอร์ที่เลื อก ด้วยกรรมวิธี ที่เหมาะสมในการ
รั บ - ส่ ง สั ญ ญาณ และจะท าการค านวณ ECHO ที่ ไ ด้ รั บ ด้ว ยวิ ธี GEOMETRICAL SIGNAL
PROCESSING ซึ่งจะช่วยให้พนักงานโซนาร์สามารถค้นหาและแยกประเภทเป้ าวัตถุใต้น้ าที่ตรวจพบเป็ น
ทุ่ น ระเบิ ด หรื อ ไม่ และเป็ นแบบทอดประจ าที่ ห รื อ วางกับ พื้ น ท้อ งทะเล โดยพิ จ ารณาจากข้อ มู ล
ที่ได้รับ คือ ขนาดและลักษะของเป้ า (AMPLITUDE AND PHASE OF TARGET ECHO ) ซึ่ งแสดงให้
ทราบด้วยความยาวและมุมการวางตัวของเป้ า ( LENGTH AND ASPECT OF TARGET ) รวมทั้ง
พิจ ารณาข้อ มู ล ความลึ ก และระยะเป้ าที่ไ ด้มาประกอบด้ว ย พนัก งานสามารถดาเนิ น การค้น หาและ
แยกประเภทเป้ าไปพร้อม ๆ กัน หรื อจะแยกดาเนินการทีละส่วนก็ได้ โดยใช้พนักงานเพียง ๑ คน ทั้งนี้ เป้ า
จะต้อ งอยู่ใ นความลึ ก ไม่ เ กิ น ๙๐ เมตร และระยะไม่ เ กิ น ๘๐๐ เมตร ความถี่ ใ ช้ง านของโซนาร์ น้ ี
ประมาณ ๑๐๐ KHz
๒. NAVIGATION AND COMMAND EQUIPMENT
เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ในการควบคุ มและเป็ นศู นย์รวบรวมข้อ มู ล ของระบบล่ า ทาลาย
ทุ่นระเบิด MWS 80 .โดยมีหน้าที่สาคัญ ๆ คือรับและประเมินข้อมูลในการเดินเรื อรวมทั้งข้อมูลโซนาร์
แสดงและบันทึกข่าวสารทางยุทธวิธี การเดินเรื อและควบคุมให้การล่าทาลายทุ่นระเบิดให้เป็ นไปตาม
ที่สงั่ การ
ระหว่ า งการใช้ ง าน NCE
จะเป็ นศู น ย์ก ลางของระบบในการจัด การข้อ มู ล
(DATAHANDLING) โดยรับ - ส่ ง ข้อ มู ล กับ SENSORS ต่าง ๆ ที่ INTERFACE กันไว้ เช่ น ข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ เป้ าจากโซนาร์ DOPPLER LOG INCLINOMETER ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเดิ น เรื อ จาก
DGPSCOPPLER LOG GYRO เรดาร์และ INCLINOMETER ข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่ องก่อนการปฏิบตั ิงาน
โดย MANUAL หรื อจากเทปข้อมูลเป็ นต้น ข้อมูลต่างๆนี้ จะถูก PROCESSOR ของ NCE จัดลาดับเรี ยง
ใหม่ แล้วดาเนินการปรับแต่งข้อมูล ( DATA PROCESSING ) สาหรับการใช้งานในขั้นต่อไป ซึ่ งรวมไป
ถึงการแสดงและบันทึกภาพทางยุทธวิธีและการเดินเรื อ อันเป็ นผลมาจาก DATA OUTPUT ที่ได้ดงั นี้
ก) ใช้ ใ นการควบคุ ม การใช้โ ซนาร์ โดยการเปลี่ ย นค่ า ระยะโซนาร์ ต ามมุ ม กดของ
TRANSDUCER เป็ นค่ า ระยะทางระดับ หรื อ การเปลี่ ย นค่ า ต าบลที่ สัม พัน ธ์ เ ป็ นค่ า ทางภู มิ ศ าสตร์
(แลตติจูด - ลองติจูด)
ข) ใช้หาข้อมูลทีจะนามาแสดง LABELLED PLAN DISPLAY บนจอของ NCE เพือ่ แสดง
ภาพสาหรับใช้ควบคุมการล่าทาลายทุ่นระเบิด
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ค) ใช้แสดงภาพที่อุ ปกรณ์ MANOEUVRE DISPLAY (MD1600) ด้วยข้อมูลทางยุทธวิธี
เพือ่ ช่วยพนักงานถือท้าย ในการรักษาตาบลที่เรื อขณะทา POSITION KEEPING (ในขั้นพิสูจน์ทราบและ
ทาให้ทุ่นระเบิดหมดอานาจ) และระหว่างการถือท้ายตาม LAP ในสนามปฏิบตั ิการ
ง) ใช้แสดงภาพบน L/P และ TGT INDICATOR เพือ่ ช่วยในการถือท้ายโดยละเอียด
จ) ใช้ในการคานวณหาตาบลที่ที่ถูกต้องแน่นอนของเรื อ (DGPS เป็ นระบบหลักและ
DOPPLER LOG เป็ นระบบรอง)
ฉ) ใช้ควบคุม การเดินเรื อขณะล่าทาลายทุ่นระเบิดโดยอัตโนมัติ โดยการเปลี่ ยนข้อ มูล กับ
ระบบ AUTO PILOT
ช) ใช้ควบคุม อุปกรณ์บนั ทึกต่าง ๆ ให้แสดง DATA OUTPUT หรื อให้เก็บบันทึกข้อ มู ล
ที่เกิ ดขึ้น เช่ น PLOTTER , PRINTER และ DISK MEMORY เพื่อการประเมิ นผลในภายหลังหรื อ
ป้ องกันข้อมูลสู ญหายหากระบบเกิดผิดปกติข้ ึนระหว่างปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ยงั ใช้ควบคุมการทดสอบ
ต่าง ๆ ของอุปกรณ์แต่ละชนิด เพือ่ วิเคราะห์และค้นหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรื อระบบ
๓. ยานล่ าทาลายทุ่นระเบิด แบบ PLUTO เป็ นยานล่ าทาลายทุ่นระเบิด ซึ่ งควบคุ ม ด้วยระบบ
รี โหมดคอนโทรล ใช้ในขั้นตอนการพิสูจน์ทราบเป้ าในขั้นสุ ดท้าย และทาให้ทุ่นระเบิดหมดอานาจโดย
ใช้กรรไกรระเบิด (EXPLOSIVE CUTTER แบบ ECP ) สาหรับตัดสายยึดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ หรื อ
ดิ น ระเบิ ด ท าลาย (EXPLOSIVE CHARGE แบบ CAP) ส าหรั บ ท าลายทุ่ น ระเบิ ด วางกับ พื้ น
ท้องทะเล
ตัวยาน PLUTO ได้ถูกออกแบบให้มี ACOUSTIC และ MAGNETIC SIGNATURE ต่ า
เพือ่ ให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดอิทธิพลที่มีความไวสู ง นอกจากนี้ ยงั มีความทนทานต่อความกดจากกาลัง
ดันของน้ าขณะอยูใ่ นน้ าได้ลึกสุด ๗๐๐ เมตร แต่ในทางปฏิบตั ิจะใช้ความลึกไม่เกิน ๓๐๐ เมตร เนื่ องจาก
สายเคเบิ ล ที่ ใ ช้ ใ นก ารค วบคุ มแล ะรั บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งตั ว ยา นกั บ แผงควบคุ ม มี ควา มยา ว
เพีย ง ๕๐๐ เมตร โดยการควบคุ มจากเรื อ ใหญ่จะควบคุ ม การทางานของ SENSORS ต่าง ๆ ภายใน
ตัวยานอันได้แ ก่ กล้อ งโทรทัศน์ โซนาร์ ไฟฉาย มุ มกระดก ส่ วนหัวของยานและมอเตอร์ ขบั เคลื่ อ น
ส่ วนตัวยานจะส่ งข้อมู ล กลับมาแสดงที่จอภาพของแผงควบคุมได้แก่ ภาพจากกล้อ งโทรทัศน์ ข้อ มู ล
โซนาร์ นอกจากนี้ ยัง ส่ งข้อ มู ลการท างานและสิ่ งผิดปกติภายในตัวยาน มาแสดงบนแผงควบคุ ม ด้ว ย
ความเร็ วสู งสุ ดในการเคลื่ อนตัวไปข้างหน้า สามารถทาได้ถึง ๔นอต และทางดิ่ ง ๑ นอต เวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ๒๐ นาที ถึง ๖ ชัว่ โมง ขึ้นอยูก่ บั ความเร็วที่ใช้
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ข. ยุทธวิธีในการล่ าทาลายทุ่นระเบิดของเรือ ลทฝ.
๑. การเตรียมการ
การเตรี ยมองค์วตั ถุและองค์บุคคล คือ การเตรี ยมเครื่ องจักรอุปกรณ์ และเครื่ องมือ ต่าง ๆ
ตลอดจนเจ้า หน้าที่ ใ ห้พ ร้อ มที่ จ ะปฏิบ ัติ การล่ า ทาลายทุ่ น ระเบิ ด โดยเรื อ จะต้อ งมี ค วามพร้ อ มถึ ง ขั้น
ZEBRA ซึ่งมีการเตรี ยมการในด้านต่าง ๆ คือ
๑) การสถานี ก่อ นเริ่ ม ทาลายทุ่นระเบิด เรื อ ต้องประจาสถานี ล่าทาลายทุ่นระเบิดและจัด
เจ้าหน้าที่ประจาตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้
(ก) ห้อ งศู น ย์ยุท ธการ ประกอบด้ ว ยผูอ้ านวยการล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด นายทหาร
ประเมิ น ค่า พนัก งานโซนาร์ พนัก งานเรดาร์ พนัก งาน NCE และเจ้า หน้า ที่ บงั คับยานล่ า ทาลาย
ทุ่นระเบิด (คนที่ ๑ )
(ข) สะพานเดิ นเรื อ ประก อบด้ ว ย ผู ้ อ านวยการทั่ ว ไป นายยา มเรื อเดิ น
ยามตรวจการณ์ จ่ายาม พนักงานเรดาร์ พลประจาปื น และพนักงานทัศนสัญญาณ
(ค) ท้า ยเรื อ ประกอบด้ว ย ห้ ว หน้ า และเจ้า หน้ า ที่ ป ล่ อ ย – เก็ บ ยานล่ า ท าลาย
ทุ่น ระเบิด เจ้า หน้า ที่ ถ อดท าลายอมภัณ ฑ์ เจ้า หน้าที่ บ ัง คับ ยานล่ า ท าลายทุ่ นระเบิ ด (คนที่ ๒ ) และ
เจ้าหน้าที่เครน
(ง) ศูนย์ป้องกันความเสี ยหาย (ห้อง MCR ) ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ป้องกันความ
เสียหาย เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อม ผูต้ รวจการณ์ในที่เกิดเหตุ และนายยามพรรคกลิน
เมื่อตรวจความพร้อมแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกนายจะอยูป่ ระจาที่ ในบริ เวณเหนื อแนวน้ าและ
ควรหาที่นงั่ เพือ่ ลดอันตราย เมื่อเกิดการระเบิดของวัตถุใต้น้ า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ จะต้องดารงการ
สื่อสารภายในระหว่างสถานที่ต่าง ๆ เพือ่ แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันตลอดเวลา
๒) การป้ องกันความเสียหาย ก่อนการล่าทาลายทุ่นระเบิดกาลังพลประจาเรื อทุกนายจะต้อง
ตรวจสอบความพร้อมทางวัตถุเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นความเรี ยบร้อยของที่พกั อาศัย ห้องต่าง ๆ ที่เก็บวัตถุโดย
เฉพาะที่ติดไฟได้ง่าย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมต้องเตรี ยมการให้พร้อมที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันความ
เสียหายได้ตลอดเวลา
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(ก) การปิ ดประตู ก้ ั นน้ า ส าหรั บ ประตู ก้ ั น น้ าของเรื อ ล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด ชุ ด
ร.ล.บางระจัน ประกอบด้วยเครื่ องหมาย O, X , Y,Z , ซึ่งมีความหมายแตกต่างดังนี้
สถานะของเรื อ
เครื่ องหมาย
จะต้องปิ ดประตูที่มีเครื่ องหมาย
จอดอยูใ่ นท่ายามสงบ
O
O
เดินทางในยามสงบ
X
O และ Y
เดินทางในยามสงคราม
Y
O, X และ Y
หรื อคาดว่ามีภยั อันตราย
สถานีล่าทาลายทุ่นระเบิดหรื อ
Z
O, X , Y,และ Z
สถานีรบ
ปิ ดประตู

O, X , Y,Z และ 
(ข) การดับไฟ กาลังพลทุกนายต้องป้ องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ข้ นึ โดย
การควบคุมและจัดเก็บสิ่งที่เป็ นเชื้อเพลิงให้ถูกต้องเหมาะสม และเมื่อเกิดไฟไหม้ หรื อ ได้รับสัญญาณไฟ
ไหม้ จะต้องเลิกปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงและเครื่ องแยกน้ ามัน ปิ ด FIRE FLAP ทุกตัวในบริ เวณไฟไหม้
รวมทั้งตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้ าในบริ เวณทีเกิดไฟไหม้ให้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงส่งเจ้าหน้าที่หน่วยซ่ อม
เข้าดับไฟตามวิธีการต่อไป
(ค) การควบคุมน้ าท่วมเรื อ ภารกิจของเรื อต่อต้านทุ่นระเบิดนั้น มีโอกาสเสี่ ยงภัยกับ
การเกิดน้ าท่วมได้มาก กฎในการควบคุมน้ าจะต้อ งไม่เปิ ดประตูลิ้นกั้นน้ าใด ๆ หากไม่ แน่ ใจว่าห้องที่
อยูใ่ กล้เคียงมีน้ าท่วมหรื อไม่ สาหรับวิธีการควบคุมน้ าท่วมนั้นก็คือลดขนาดของรู ทะลุให้เหลือเล็กที่สุด
และจ ากั ด ขอบเขตของบริ เวณที่ ถู ก น้ าท่ ว ม แล้ ว จึ ง สู บน้ าที่ ท่ ว มออกให้ ห มด ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ดังกล่าวจะทาให้เรื อคงสภาพการทรงตัวได้ต่อไป
3) การเตรี ยมเครื่ อ งจักรต่าง ๆ ก่ อ นออกปฏิบตั ิราชการจะต้อ งเตรี ยมเรื อ ให้พร้อ ม
เช่นเดียวกับเรื อ ทัว่ ๆ ไป เช่น การรับน้ ามันเชื้ อเพลิง เสมียนอาหาร พัสดุ อะไหล่ต่าง ๆ ตลอดจน
ตรวจสอบการท างานของอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ให้เ รี ย บร้ อ ย เพื่อ ที่ เ รื อ จะสามารถปฏิ บ ัติ ร าชการได้ต าม
ระยะเวลาที่กาหนด และเมื่อเรื อจะทาการล่าลายทุ่นระเบิด สิ่ งที่จะต้องคานึ งถึงและทาการควบคุมโดย
เคร่ งครั ดได้แก่ อ านาจแม่ เ หล็ก เรื อ และเสี ย งที่เ กิ ด จากอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ รวมทั้งที่ เกิ ด จากองค์บุคลเพื่อ
ความปลอดภัยของเรื อขณะปฏิบตั ิงาน
(ก) การลดอานาจแม่ เหล็กเรื อ กระทาได้โดยการเดิ นระบบดี เกาส์ ซิ่งไว้ตลอดเวลา
นอกจากนี้จะต้องไม่เคลื่อนย้ายพัสดุหรื ออุปกรณ์ใด ๆ ที่ติดตั้งหรื อวางอยูอ่ อกจากที่ที่กาหนด ในกรณี ที่
น าไปใช้ ง าน เมื่ อ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะ ต้อ งน ามาเก็ บ ไว้ที่ เ ดิ ม เสมอ นอกจากอุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ มี
ความจาเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์ที่จะก่อให้อานาจแม่เหล็กเรื อเปลี่ยนแปลงเช่น มอเตอร์ไฟฟ้ าดีซี
จะต้องเลิกเดิน

๔-๑๔

(ข) การลดเสียงของเรื อ กระทาได้โดยการเลิกเดินเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็ นสาหรับ
การล่าทาลายทุ่นระเบิด และทาให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่ องผลิตน้ าจืดสู บถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อสัญญาณ
เตื อ น ภั ย ต่ า ง ๆ รวม ทั้ ง ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ข อ งก า ลั ง พล ที่ ท า ให้ เ กิ ด เสี ยงดั ง โด ยไ ม่ จ า เป็ น
การสั่งเลิกเครื่ องจักรต่าง ๆ จะสั่งการจากสะพานเดินเรื อโดยกดปุ่ ม SILENT หลังจากนั้นห้องควบคุม
เครื่ อ งจัก รจะเลิ ก เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ หรื อ ควบคุ ม ให้เ ดิ น เบา เช่ น พัด ลมระบายอากาศ
รายการเหล่ า นี้ เ ป็ นไปตามตารางการใช้เ ครื่ อ งจักรก่ อ นเข้าสถานี ล่ า ท าลายทุ่ นระเบิ ด ในส่ ว นของ
การขับ เคลื่ อ นระหว่า งการล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด จะใช้เ ครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ซึ่ งติ ด ตั้ง อยู่เ หนื อ แนวน้ า
ในการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าให้ กับ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ในเรื อ ด้ว ย โดยวิ ธี น้ ี จะช่ ว ยให้ล ดเสี ย งของเรื อ ลง
เป็ นอย่างมาก
(ค) ตาราง OPERATIONAL SETTINGS ตารางนี้ เป็ นตารางแสดงสถานะของการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเรื อตามลักษณะการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีสญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
O ปิ ดหรื อไม่ได้ใช้งาน
AO ปิ ดหรื อไม่ได้ใช้งาน เพือ่ ไม่ตอ้ งการให้
เกิดเสียง
UO ปิ ดเพราะเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่สาคัญ
R เปิ ดหรื อใช้งานตามต้องการ
RO เปิ ดหรื อใช้งานตามต้องการ แต่ปกติปิด
หรื อไม่ได้ใช้งาน
XR เปิ ดหรื อใช้งานตามต้องการ แต่ปกติเปิ ด
หรื อใช้งานอยูแ่ ล้ว
IR เปิ ดหรื อใช้งานอุปกรณ์น้ นั ๆ ๑ หรื อ ๒
อุปกรณ์ แล้วแต่ความต้องการ
2 มีอุปกรณ์น้ นั ๆ เปิ ดหรื อใช้งาน ๒
อุปกรณ์
X เปิ ดหรื อใช้งาน
A SLOW เปิ ดหรื อใช้ ง านด้ ว ยความเร็ ว
รอบต่า เพือ่ ลดความดังของเสียง
- ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

๔-๑๕

ตาราง OPERATIONAL SETTINGS
อุปกรณ์,สวิทซ์ หรื อ
ปุ่ มต่าง ๆ

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
หมายเลข ๓ ,๔
ปุ่ ม MANUAL ของ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
หมายเลข ๓,๔
ปุ่ ม AUTOMATIC
ของเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าหมายเลข
๓,๔
สวิทซ์ SHORE
CONNECTION
สวิทซ์อยูใ่ น
ตาแหน่ง
SHORE
CONNECT
สวิทซ์อยูใ่ น
ตาแหน่ง
POWER OUTPUT
สวิทซ์
BUSTRANSFER
SWITCH V
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
หมายเลข ๑,๒
ปุ่ ม MANUAL ของ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
หมายเลข ๑,๒

SHORE
OPERATIO
N

0

PORT
STANDBY
OPERATION

R

ECONOM BASIC MINEHUN MINESWE ACTION
IC
SETTIN
TING
EPING SETTING
SETTING
G
SETTING SETTING

R

1R

A0

A0

2

X

R

0

0

X

X

0

0

R

X

X

0

0

X

X

R0

0

0

0

0

0

X

0

_

_

_

_

_

0

R0

_

_

_

_

_

X

R

X

X

X

X

X

0

R

R

1R

2

2

1R

X

R

0

0

0

0

0
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ตาราง OPERATIONAL SETTINGS (ต่อ)
อุปกรณ์,สวิทซ์ หรื อ SHORE
ปุ่ มต่าง ๆ
OPERATIO
N

ปุ่ ม AUTOMATIC
ของเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ า หมายเลข
๑,๒
ปุ่ ม BASIC
SETTING ของ
LOAD CONTROL
UNIT
ปุ่ ม NO GEN.
START ของ
LOAD
CONTROL UNIT
ปุ่ ม NO
GEN.STOP
ของ LOAD
CONTROL UNIT
คอนเวอร์เตอร์
400Hz หมายเลข
๒,๕
พัดลมระบายอากาศ
หมายเลข ๔๑,๔๓
ปั๊ มน้ าทะเลหล่อ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
หมายเลข๑,๒
ปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิง
พัดลมระบายอากาศ
หมายเลข ๔๒,๔๔

PORT
STANDBY
OPERATION

ECONOM BASIC MINEHUN MINESWE ACTION
IC
SETTIN TING
EPING
SETTING
SETTING G
SETTING SETTING

R

R

X

X

X

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

X

X

0

0

0

0

0

X

X

X

1

1

1

1

1

1

2

0

R

R

R

X

X

X

0

R

R

X

X

X

X

0
R

R
R

R
R

X
R

X
X
A SLOW A SLOW

X
X
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ปั๊ มน้ าดับเพลิง

R

R

R

1

1

1

2

ตาราง OPERATIONAL SETTINGS (ต่อ)
อุปกรณ์,สวิทซ์ หรื อ SHORE
ปุ่ มต่าง ๆ
OPERATIO
N

เครื่ องจักรใหญ่ขวา
,ซ้าย
ปุ่ ม SILENT
CONDITION
มอเตอร์ขบั เคลื่อน
ขวา,ซ้าย
เครื่ องอัดอากาศ
หมายเลข ๓,๔
เครื่ องสูบน้ าเสีย
เครื่ องแยกน้ ามัน
เชื้อเพลิง
พัดลมระบายอากาศ
หมายเลข ๔๕,๔๖
เครื่ องผลิตน้ าจืด
หมายเลข ๓๑,๓๒
เครื่ องแยกน้ ามัน
ออกจากน้ าท้องเรื อ
เครื่ องอัดอากาศ
สาหรับนักดาน้ า
เครื่ องทาน้ าอุ่น
อุปกรณ์ไฟฟ้ าใน
ห้องครัว
ระบบไฟฟ้ า ๒๒๐
โวลท์
กว้านสมอหัว
ระบบ SIGNAL

PORT
STANDBY
OPERATION

ECONOM BASIC MINEHUN MINESWE ACTION
IC
SETTIN TING
EPING
SETTING
SETTING G
SETTING SETTING

0

0

X

X

A0

X

X

0

0

0

0

X

X

0

0

0

0

0

X

0

0

R

R

R

R

A0

A0

R

R
R

R
R

R
R

R
R

A0
A0

A0
A0

U0
U0

R

R

X

X

0

0

R

0

A0

A0

U0

R

R

R

R

A0

A0

U0

R0

R0

R0

R0

0

0

U0

X
X

X
X

X
X

X
X

R
X

R
X

U0
U0

X

X

X

X

X

X

U0

XR
X

XR
X

R0
X

XR
X

0
A0

0
A0

R0
X

A SLOW A SLOW

X
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CALL COLUMNS
ระบบไฮโดรลิคส์

R

อุปกรณ์,สวิทซ์
หรื อปุ่ มต่าง ๆ

SHORE
OPERATION

ระบบไฮดรอลิกส์
ของโซนาร์

0

R
R
R
ตาราง OPERATIONAL SETTINGS (ต่อ)
PORT
STANDBY
OPERATION
0

ECONOMIC BASIC
SETTING SETTING
0

R

R

R

0

MINEHUNTING
SETTING

MINESWEEPING
SETTING

ACTION
SETTING

A0

A0

R

๔) การเตรี ยมการหาตาบลที่เรื อในระหว่างการล่าทาลายทุ่นระเบิด จาเป็ นที่จะต้องทราบ
ตาบลที่เรื อ ที่ถูกต้อ งแน่ นอนตลอดเวลา เนื่ อ งจากเมื่ อตรวจพบทุ่นระเบิดหรื อ การล่ าทาลายทุ่นระเบิด
สาเร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว จะต้อ งแจ้ง ต าบลที่ ข องทุ่ น ระเบิ ดให้ห น่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้อ งทราบ ดัง นั้น ตาบลที่ เ รื อ
ขณะปฏิบตั ิการ จึงจาเป็ นต้องมีความละเอียดและถูกต้องเป็ นอย่างยิง่
(ก) อุปกรณ์หาตาบลที่อิเล็คทรอนิ คส์แบบ MINI RANGER III เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
หาตาบลที่หลักระหว่างการล่าทาลายทุ่นระเบิด ซึ่งมีความถูกต้องแน่นอนสูง แต่การที่จะทาให้ตาบลที่เรื อ
มีอตั ราผิดน้อยที่สุด จะขึ้นอยูก่ บั ตาบลที่ติดตั้งสายอากาศ TRANSPONDER บนบก ขีดจากัดของเครื่ อง
และความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งเครื่ อ งรั บ -ส่ ง กับ สายอากาศ TRANSPONDER ทั้ง ๒ ซึ่ งต าบลที่ ติ ด ตั้ง
สายอากาศ TRANSPONDER นั้นเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการเตรี ยมการก่อนการล่าทาลาย
ทุ่นระเบิดทุกครั้ง โดยในการพิจารณาเลือกตาบลที่ติดตั้งจะต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
(๑) ระยะห่ างระหว่างตาบลที่ติดตั้งสายอากาศ TRANSPONDER กับเครื่ องรับ-ส่ ง จะต้อ ง
มากกว่า ๑๐๐ เมตร และน้อ ยกว่า ๓๗ กม. (ประมาณ ๒๓ ไมล์) ในระยะดังกล่ าวนี้ ถ้ามีการปรับแต่ง
เครื่ อง (CALIBRATION) อย่างถูกต้องอัตราผิดของตาบลที่เรื อจะไม่เกิน -/+ ๒ เมตร
(๒) LINE - OF - SIGHT ในขณะใช้ง าน สายอากาศ TRANSPNNDER กับ
เครื่ องรับ - ส่ง ที่ติดตั้งบนเรื อจะต้องอยูใ่ น LINE - OF -SIGHT ตลอดเวลา เนื่ องจากย่านความถี่ที่ใช้เป็ น
ความถี่ MICROWAVE นอกจากนี้ในบริ เวณใกล้เคียง สายอากาศ TRANSPONDER ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง
อันจะทาให้คลื่นที่ส่งออกสะท้อนและทาให้รบกวนการใช้งานได้
(๓) ตาบลที่ติดตั้งต้องเข้าถึงได้ง่าย เพือ่ ความสะดวกในการติดตั้งและนา
แบตเตอรี่ กลับมาทาการประจุไฟใหม่เมื่อต้องการ
(๔) ทราบตาบลที่ที่จะทาการติดตั้งที่แน่นอน (แลต,ลอง) พร้อมทั้งความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล เพือ่ นาข้อมูลป้ อนให้กบั NCE ซึ่งจะคานวณตาบลที่ของเรื อขณะใช้งานได้อย่างถูกต้อง ใน
การนี้จะต้องประสานกับ อศ.เพือ่ หาตาบลที่ที่ถูกต้องที่สุด ถ้าเป็ นไปได้เพือ่ ความสะดวก ควรพิจารณา
ติดตั้งสายอากาศบริ เวณหมุดหลักฐานหรื อกระโจมไฟต่าง ๆ เนื่องจากจุดต่าง ๆ เหล่านี้มีรายละเอียด
เกี่ยวกับตาบลที่และความสูงพร้อมอยูแ่ ล้ว

๔-๑๙

(๕) ย่านครอบคลุมของสายอากาศ ตาบลที่ติดตั้งสายอากาศ TRANSPONDER
จะต้องครอบคลุมพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ กล่าวคือพืน้ ที่ปฏิบตั ิการจะต้องอยูใ่ นมุมระหว่างเส้นแบริ่ งจากตาบล
ที่ต้งั TRANSPONDER ๒สถานี กับเครื่ องรับ - ส่ง ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ องศา และไม่เกิน ๑๕๐ องศา
(๖) ข้อควรระวัง ในการพิจารณาติดตั้งสายอากาศ TRANSPONDER พื้นที่
ปฏิบตั ิการจะต้องอยูไ่ ม่ใกล้กว่า ๑๐ เท่า ของผลต่างระหว่างความสูงสายอากาศ TRANSPONDER กับ
ความสูงสายอากาศรับ - ส่ง ที่ติดตั้งบนเรื อ เนื่องจากจะทาให้ตาบลที่เรื อที่ได้มีอตั ราผิดสูง
(ข) ระบบหาที่เรื อ BACK UP ในกรณี ที่ไม่สามารถหาตาบลที่เรื อได้จากอุปกรณ์หา
ตาบลที่อิเล็กทรอนิกส์แบบ DGPS NCE จะเปลี่ยนมาหาตาบลที่เรื อในระบบ BACK UP โดยอัตโนมัติ
ซึ่งในระบบนี้จะหาตาบลที่เรื อในลักษณะ DR จากตาบลที่เรื อที่ถูกต้องแน่นอนครั้งสุดท้าย โดยรู ้ค่า
ความเร็วเรื อจาก DOPPLER LOG และทิศทางเดินเรื อจาก GYRO ดังนั้นในระหว่างใช้ระบบ BACK UP
อยูน่ ้ ีพนักงานNCE จะต้องปรับแก้ตาบลที่เรื อให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ โดยป้ อนค่าตาบลจากอุปกรณ์หาที่เรื อ
ด้วยดาวเทียมระบบ GPS หรื อเรดาร์ เพือ่ ลดอัตราผิดของตาบลที่เรื ออันเนื่องมาจากกระแสน้ าและ
กระแสลม
๒. การเตรียมการของศูนย์ ยุทธการ
เป็ นการเตรี ยมเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ในห้อ งศูนย์ยทุ ธการ รวมทั้งข้อ มู ลข่าวสารเกี่ ยวกับ
สภาพอุ ท กศาสตร์ ใ นพื้น ที่ ป ฏิ บตั ิ ก ารและข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ข้า ศึก ทั้ง หมด เพื่อ น ามาป้ อนเข้า ในระบบ
MWS 80 และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ
๑) โซนาร์ ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดความกว้างของช่องทางที่สามารถทาการค้นหา
อย่างได้ผลดี (DETECTION WIDTH) ขึ้นอยูก่ บั ระยะตรวจจับของโซนาร์ (SONAR RANGE) ความเร็ ว
ของเรื อ ขณะนั้นและความรวดเร็ วของพนักงานโซนาร์ ที่สามาถตรวจจับเป้ าวัตถุ ใต้น้ า ซึ่ งอยู่ในระยะ
ตรวจจับของโซนาร์ได้ การเพิม่ ความเร็วเรื อและเวลาที่ พนักงานโซนาร์ใช้จะเป็ นเหตุให้ความกว้างของ
ช่องทางแคบลง ส่วนระยะตรวจจับของโซนาร์ที่เพิม่ ขึ้นจะทาให้ความกว้างของช่องทางเพิม่ ขึ้น
ระยะตรวจจับของโซนาร์น้ ี จะแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาในแต่ละวันโดยลักษณะการ
เดินทางของเสียงในน้ า (RAY TRACING) ตามระดับความลึกต่าง ๆ จะแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิและ
ความเค็ม (SALINITY) ของน้ าที่ความลึกต่าง ๆ กัน สิ่ งเหล่านี้ จะทาให้สามารถหาค่าระยะตรวจจับของ
โซนาร์ เพื่อให้พนักงานเลื อกใช้ RANGE SEALE ที่เหมาะสมและนามาคานวณหาความกว้างของ
ช่องทางได้ต่อไป
โซนาร์ DSQ - 11 H นี้มี MODE RAY TRACING สาหรับใช้คานวณหาระยะตรวจจับ
ของโซนาร์ ไ ด้ โดยป้ อนจ้อ มู ล ความเร็ วของเสี ย งในน้ า (ฟุ ต /วิ น าที ) หรื อ อุ ณ หภู มิ ข องน้ า
(องศา/เซลเซี ยส) ตามความลึกต่าง ๆ ให้กบั เครื่ อง เครื่ องโซนาร์จะคานวณและแสดงภาพการเดินทาง
ของเสียง( RAY TRACING ) ทาให้สามารถอ่านค่าระยะตรวจจับของโซนาร์ที่ดีที่สุดได้
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ซึ่งเมื่อได้ค่าระยะตรวจจับของโซนาร์แล้วจะนาค่าดังกล่าวไปป้ อนให้ NCE เพื่อใช้คานวณ
ความกว้างของช่องทางและสร้าง LAP TRACK ในสนามล่าทาลายทุ่นระเบิดโดยอัตโนมัติต่อไป
ส่ วนอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ในการหาข้อมู ลอุ ณหภู มิ ของน้ า ในปั จจุ บ ันใช้Sound Velocity Probe (SVT)
ซึ่ งต้องเบิกยืมจาก อศ.เป็ นคราว ๆ สาหรับน่ านน้ าในอ่าวไทยนั้น ค่าอุ ณหภูมิของน้ าในระดับลึกต่าง ๆ
ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามควรจะได้ทาการตรวจสอบเป็ นช่วง ๆ ในวันหนึ่ ง ๆ เพื่อให้ทราบ
ค่าระยะตรวจจับของโซนาร์ที่จะให้ผลดีต่อการปฏิบตั ิจริ ง ๆ
๒) NCE สาหรับการป้ อนข้อ มูลเตรี ยมการครั้งแรก จะเลือก MODE การใช้ NCE
ไว้ที่ MODE MANUAL DATA ENTRY เพือ่ ป้ อนข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ภายในน่านน้ าพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการล่าทาลายทุ่นระเบิดและการนาเรื อ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้มาจาก แผนที่ อศ. และการ
ส ารวจที่ ผ่ านมา โดยสามารถใช้สเกลระยะสู งสุ ดของจอ DISPLAY ได้ ๖๔ กิ โลเมตร (เส้ นผ่านศู นย์กลาง)
ข้อ มู ล ที่จะป้ อนเข้าเครื่ อ งได้แก่ เส้นขอบฝั่ งหรื อ เกาะ (BOUNDARIES) จากจุดหนึ่ งไปยังอี กจุดหนึ่ ง
ตามลาดับ(ป้ อนค่าเป็ น LAT. - LONG. ของแต่ละจุดหรื อใช้ CURSOR MARK ) ตาบลที่ของวัตถุใต้น้ า
( UNDER WATER CONTACT ) ที่ทราบ โดยแยกประเภทเป็ นไม่ใช่ทุ่นระเบิด ( NON MINE ) และ
ทุ่นระเบิด ( MINE ) พร้อมทั้งกาหนดหมายเลข ( REF.NO. ) ต่างกันไปตามสัญลักษณ์ความลึกของน้ า
และลักษณะพื้นท้องทะเลในบริ เวณที่สาคัญ ๆ ตาบลที่ของที่หมายที่ใช้ในการหาที่เรื อ ( NAVIGATION
REF. POINTS ) ตาบลที่ที่จะติดตั้ง TRANSPONDER ของอุปกรณ์หาตาบลที่แบบ MINI RANGER III
นอกจากนี้ตาบลที่อื่น ๆ ที่ไม่สามารถบรรจุลงในส่ วนความจาตามหัวข้อดังกล่าวได้หมด สามารถบรรจุ
ลงได้ใน GENERAL PURPOSE MARKER เมื่อสร้างข้อมูลต่าง ๆ บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิการแล้ว ต่อไปคือ
การสร้างเส้นทางในสนามที่จะใช้ในการเดินเรื อซึ่งทาได้ ๒ แบบคือ
(ก) เขียนเส้นทางทีละ LAP โดยคานวณระยะห่างระหว่าง LAP และจานวน LAP ใน
สนามเอง โดยใช้ค่าระยะตรวจจับของโซนาร์และขนาดของสนาม
(ข) ป้ อนค่าระยะตรวจจับของโซนาร์ ความกว้างของสนาม และเส้นกึ่งกลางสนามให้
NCE คานวณ และเขียน LAP TRACK ทั้งหมดแบบอัตโนมัติ
หลังจากได้สร้างแผนที่บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิการเสร็ จแล้ว จะทาการเก็บบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดนี้ ไว้ในตลับเทปแบบ DC - 600 A หรื อ DC - 300 ของ DISK MEMORY และ สามารถ
นามาใช้ได้เมื่อต้องการโดยไม่ตอ้ งเสียเวลาป้ อนข้อมูลใหม่ นอกจากนี้ ขอ้ มูลจากการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา
ก็สามารถรวบรวมไว้ในเทปนี้ เพือ่ ใช้ประกอบการปฏิบตั ิงานครั้งต่อ ๆ ไปได้ดว้ ย
๓) อุปกรณ์บนั ทึก
(ก) DISK MEMORY ก่อนการปฏิบตั ิงานต้องใช้ตลับเทปที่เก็บบันทึกข้อมูลตรงกับ
พื้นที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ( กรณี มีหลายพื้นที่ปฏิบตั ิงาน ) และเป็ นม้วนที่มีขอ้ มูลที่ทนั สมัยได้รับการปรับปรุ ง
เพิม่ เติมข้อมูลตลอดเวลา
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(ข) PLOTTER นาปากกาและกระดาษใส่ เข้าที่เมื่ อ NCE รับข้อมู ลจากเทป DISK
MEMORY แล้ว ให้เลือกระยะสเกลขนาดพืน้ ที่ที่จะทาการพล็อตภายในพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ เมื่อเลือกได้แล้ว
สัง่ การจาก NCE ให้ทาการพลอตข้อมูลในพื้นที่ที่ตอ้ งการลงไปล่วงหน้าก่อนที่เรื อจะเข้าสนาม
(ค) PRINTER ใส่กระดาษเข้าที่ให้เรี ยบร้อย พร้อมที่จะพิมพ์ขอ้ มูลเมื่อได้รับคาสัง่ จาก NCE
อุปกรณ์ดงั กล่าวทุกเครื่ องให้ต้งั สวิทซ์ไว้ที่ “ ON “ ตลอดเวลา เพือ่ ให้พร้อมทันทีที่ NCE
จะสัง่ การต่อไปได้
๔) ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด พนักงานบังคับยานทาลายทุ่นระเบิดจะต้องเตรี ยมยานฯ ให้
พร้อ มใช้โดยต่อ สายต่าง ๆ ให้ครบวงจร แล้วตรวจสอบการทางานของอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกตัวยานฯ ให้เรี ยบร้อยตามขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ นอกจากนี้ จะต้องเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ใน
การปล่อย - เก็บยานฯ รวมทั้งตรวจสอบเครนให้พร้อมใช้
๓ การเตรียมข้ อมูลพืน้ ทีป่ ฏิบัติการ
ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดแต่ละครั้งสิ่งที่มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า อย่างอื่นก็คือ ข้อมูลพื้นที่
ปฏิบตั ิการซึ่ งจะต้องมีการเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า ดังนั้นในยามปกติหน่ วยเหนื อจะเป็ นผูพ้ ิจารณาพื้นที่
สาคัญในบริ เวณต่างๆ ที่คาดว่าเมื่อเกิดภาวะสงครามอาจถูกคุกคามจากทุ่นระเบิด และ / หรื อเป็ นพื้นที่ที่
จะต้อ งทาการล่ าท าลายทุ่นระเบิดเพื่อ ความปลอดภัยของกาลังฝ่ ายเราในการผ่านพื้นที่ดังกล่ า ว เช่ น
พื้นทีจอดเรื อ จุดนัดพบ พื้นที่บริ เวณช่องทางเข้า - ออกท่าเรื อ เป็ นต้น เมื่อกาหนดพื้นที่แล้วจะต้องมีการ
หาข้อ มู ล ของพื้น ที่ ดัง กล่ า วไม่ ว่า จะเป็ นลัก ษณะพื้น ท้อ งทะเล สภาพแวดล้อ มต่ า งๆ ต าบลที่ ข อง
วัตถุใต้น้ า ฯลฯ เพือ่ เก็บข้อมูลนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดต่อไป ซึ่งการหาข้อมูลสามารถ
ดาเนินการได้โดยหน่วยต่าง ๆ ดังนี้
๑) ข้อมูลที่ได้จากการสารวจโดย อศ. นับว่ามี ความสาคัญอย่างมาก ซึ่ งจะต้องนาไปใช้ใน
การคานวณ หรื อพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนิ นการล่าทาลายทุ่นระเบิดเช่น โชคในการตรวจพบทุ่นระเบิด
( PROBABILITY OF DETECTION ) เวลาทางานใต้น้ าของเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ เป็ นต้น
ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ จะต้อ งหรื อใกล้เคียงความจริ งมากที่สุดและจะต้องมีการสารวจอย่างต่อเนื่ อ ง
เพื่อ ปรับแก้ข ้อ มู ล ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ข้อ มู ล เหล่ า นี้ อ าจบันทึก ไว้ในแผนที่เ ดิ นเรื อ หรื อ แผนที่แสดง
รายละเอียดสภาพพื้นท้องทะเลของพื้นที่เป้ าหมายโดยเฉพาะหรื อ บรรณสารต่าง ๆ ซึ่ งข้อมูลที่ตอ้ งการ
ได้แก่ ลักษณะพื้นท้องทะเลโดยละเอี ยด ตาบลที่ของวัตถุใต้น้ าความลึกของน้ า ทิศทางและความเร็ ว
ของน้ าตลอดปี อุณหภูมิของน้ าตามระดับลึกต่าง ๆ ในแต่ละฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาล
ตาบลที่ทางภูมิศาสตร์ของที่หมายอ้างอิงเพือ่ การเดินเรื อเป็ นต้น
๒) ข้อมูลที่ได้จากการสารวจโดยเรื อ ลทฝ. นั้น เป็ นข้อมูลทางยุทธวิธีโดยตรง ซึ่ งได้จากการ
สารวจโดยใช้โซนาร์ คน้ หา และตรวจสอบเป้ าวัตถุ ใต้น้ าขณะที่ ไ ม่ มี ทุ่นระเบิ ดในพื้นที่ แล้วให้ NCE
บันทึกเก็บข้อมูลไว้ในเทปต่อไป เมื่อเกิดสภาวะสงครามก็จะนาเทปที่เก็บข้อมูล ของพื้นที่น้ นั ๆ มาแสดง
ที่ NCE แล้วเปรี ยบเทียบกับเป้ าหรื อวัตถุที่โซนาร์ตรวจจับได้ในขณะนั้น
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ถ้าเป้ าดังกล่ าวมี ตาบลที่ผิดไปจากที่เคยสารวจไว้ ก็จะสามารถตั้งข้อ สังเกตได้ว่า เป้ าที่พบใหม่
อาจเป็ นทุ่นระเบิดซึ่ งจะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนของการล่าทาลายทุ่นระเบิดต่อไปดังนั้นการสารวจ
โดยเรื อ ลทฝ.จะต้อ งมี ก ารส ารวจโดยละเอี ย ดและต่ อ เนื่ อ งตามวงรอบระยะเวลาที่ เ หมาะสม
เพือ่ ปรับแก้ขอ้ มูลให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
๓) ข้อมูลที่ได้จากการสารวจของเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์เน้นหนักในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
สภาพและลักษณะพื้นท้องทะเล ซึ่ งข้อ มูล ที่ไ ดด้จะใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งและรายละเอี ยดถูกต้อ ง
มากกว่าข้อมูลที่ได้จากการสารวจของ อศ. เช่น บริ เวณที่สารวจว่าเป็ นโคลนจะทราบว่ามีความอ่อนแข็ง
เพียงใด เพือ่ ทานายลักษณะการวางตัวและการจมตัวของทุ่นระเบิดเป็ นต้น การสารวจด้วยวิธีน้ ี ค่อนข้าง
ลาบากและสิ้ น เปลื อ งเวลามาก แต่ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ นับ ว่า มี ค วามส าคัญ ยิ่งต่ อ การล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด
วิ ธี ด าเนิ น การจะกระท าโดยเจ้า หน้ า ถอดท าลายอมภัณ ฑ์ ๒ นาย น าเรื อ ยางซึ่ งแขวน SONAR
REFLECTOR ไว้สูงจากพื้นท้องทะเล ๑ - ๒ เมตร แล้วแล่ นออกจากและเข้าหาเรื อใหญ่เพื่อตรวจสอบ
ระยะตรวจจับเป้ า (ไกลสุ ด , ใกล้สุด และระยะที่ตรวจจับเป้ าได้ดีที่สุด ) จากนั้นเจ้าหน้าที่ถอดทาลาย
อมภัณ ฑ์จ ะด าน้ า จนถึ ง พื้ น ท้อ งทะเล เพื่อ ตรวจสอบทัศ นวิสั ย ใต้น้ า ลัก ษณะพื้ น ท้อ งทะเลและท า
ARM CHECK หาความอ่อนแข็งของพื้นท้องทะเล
๔ การปฏิบัติการล่าทาลายทุ่นระเบิด
สามารถแบ่งการปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ก) ขั้นการต้ นหา ( DETECTION ) ขั้นนี้ จะนับตั้งแต่เรื อ เริ่ ม เข้าพื้นที่ล่ าทาลายทุ่นระเบิด โดย
เริ่ มใช้โซนาร์ ทาการค้นหาขณะที่เรื อเดินทางอยู่ในเข็มเดียว หรื อ ใกล้เคียงกับแนวของ LAP TRACK
จนกระทัง่ พบเป้ าใต้น้ า
๑) สะพานเดินเรื อ ถือท้ายโดยใช้ MODE ที่ศูนย์ยทุ ธการสัง่ การและใช้เข็มความเร็วที่กาหนด
ตามปกติก่อนค้นหาเรื อจะถือ ท้ายใน MODE FOLLOW UP และปรับแต่งเข็มจนเป็ นแนวเดี ยวหรื อ
ใกล้เคียงกับแนว LAP TRACK แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ AUTO PILOT ใน MODE TRACK CONTROL
ช่วงนี้ NCE จะควบคุม MD 1600 ให้แสดงภาพบนจอ MD ใน MODE CRUISE ซึ่ งจะแสดงตาบลที่
ของเรื อสัมพันธ์กบั เส้น LAP TRACK ขณะเดียวกับ L/R INDICATOR จะแสดงระยะเบี่ยงเบนของเรื อ
จาก LAP TRACK โดยละเอี ย ดและ LTG INDICATOR จะแสดงระยะทางจากเรื อ ถึ งสุ ด ปลาย
LAP TRACK แต่อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์อาจใช้การถือท้ายใน MODE FOLLOW UP ก็ไ ด้
โดยพนักงานถือท้ายจะอาศัยข้อมูลจากจอ MD L/R INDICATOR และ TGT INDICATOR ช่วยให้เรื อ
อยูบ่ น LAP TRACK ตลอดเวลา
๒) ศูนย์ยทุ ธการ พนักงานโซนาร์จะค้นหาเป้ าตามทิศทางที่เรื อ แล่นไป ซึ่ งในระหว่างนี้
เรื อจะเคลื่อนที่ไปตาม LAP TRACK โดยใช้ความเร็ ว ๓ - ๔ นอต เพื่อให้พนักงานโซนาร์มีเวลาพอเพียง
ที่จะค้นหาเป้ า เมื่อพบเป้ าที่สงสัย ( UNDERWATER CONTACT ) พนักงานโซนาร์จะส่ งตาบลที่ของเป้ า
นั้นไปยัง NCE และแสดงภาพเพือ่ เปรี ยบเทียบตาบลที่กบั วัตถุใต้น้ าที่ไม่ใช่ทุ่นระเบิด
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ซึ่ งได้บนั ทึกข้อมูลไว้แล้ว ถ้าตาบลที่ไม่ ตรงกับเป้ าที่พบแสดงว่าเป้ าดังกล่าวอาจเป็ นทุ่นระเบิด
ซึ่งจะต้องดาเนินกรรมวิธีตรวจสอบต่อไป
ข) ขั้นการพิสูจน์ ทราบ ( CLASSIFICATION ) คือ การดาเนิ นการตรวจวิเคราะห์เป้ า ที่โซนาร์
ค้นพบว่าอาจเป็ นทุ่นระเบิด ( POSSIBLE MINE ) หรื อไม่เป็ นทุ่นระเบิด ( NON MINE )
๑) สะพานเดิ นเรื อ เปลี่ ยน MODE การถื อ ท้ายเป็ น MODE FOLLOW UP แล้วนาเรื อ
วนรอบเป้ าในระยะห่างที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดโดยใช้เข็มและความเร็วตามที่ศูนย์ยทุ ธการสัง่ การ
๒) ศูนย์ยทุ ธการ พนักงาน NCE จะ MARK ตาบลที่ของเป้ าที่โซนาร์ตรวจจับไว้ หลังจากที่
เปลี่ ยน MODE การถือท้ายมาเป็ น MODE FOLLOW UP ศูนย์ยทุ ธการจะนาเรื อ วนรอบเป้ าในระยะ
ปลอดภัย เพื่อ ให้พนักงานโซนาร์ ตรวจจับเป้ าในทิศทางต่าง ๆ และสังเกต ASPECT ตลอดจนขนาด
ของเป้ า ถ้า เป้ านั้ น มี ล ัก ษณะคล้า ยทุ่ น ระเบิ ด พนั ก งาน NCE ก็ จ ะเปลี่ ย นสั ญ ลัก ษณ์ ใ น จอภาพ
จาก UNDERWATER CONTACT เป็ น POSSIBLE MINE
ค) ขั้นการตรวจสอบและแยกประเภททุ่นระเบิด ( INDENTIFICATION ) เป็ นการตรวจสอบเป้ า
ขั้นสุ ดท้าย ว่าเป้ าที่คล้ายทุ่นระเบิด ( POSSIBLE MINE ) นั้นเป็ นทุ่นระเบิดหรื อไม่ หากเป็ นทุ่นระเบิด
เป็ นทุ่ น ระเบิ ด แบบใด และมี รู ป ร่ า งลัก ษณะอย่า งไร โดยใช้ย านล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด หรื อ เจ้า หน้า ที่
ถอดทาลายอมภัณฑ์
๑) สะพานเดินเรื อ เมื่อเรื ออยูใ่ นตาบลที่ที่เหมาะสมเปลี่ยน MODE การถือท้ายเป็ น MODE
POSSITION CONTROL ( POSCON ) เพื่อทา POSSITION KEEPING โดยการปรับแต่งหางเสื อ และ
สั่ง รอบเครื่ อ งจัก รขวาซ้า ยแยกจากกัน โดยอิ ส ระ เพื่อ ให้เ รื อ รั กษาต าบลที่ ให้ค งที่ ห รื อ ผิด น้อ ยที่ สุ ด
ในการนี้ พนัก งานถื อ ท้ายจะสังเกตต าบลที่ของเรื อ ได้จากภาพที่ ปรากฏบนจอ MD ซึ่ ง ขณะนี้ NCE
จะเปลี่ยน MODE MANOEUVRE ภาพดังกล่าวจะเป็ นสัญลักษณ์ของเรื ออยูก่ ่ ึงกลางจอภาพขณะเริ่ มใช้
และจะเคลื่ อ นที่ไ ปมาตามอิทธิ พลของเครื่ อ งจักรที่ใช้ กระแสน้ าและกระแสลมในขณะนั้น พนักงาน
ถือ ท้ายจะต้องปรับแต่มิให้เรื อ เคลื่ อ นที่อ อกจากศูนย์กลางของจอภาพ ซึ่ งมี รีศมี ๑๑๐ เมตร โดยใช้
เครื่ องจักรให้นอ้ ย และเบาที่สุด เพือ่ มิให้พริ้ วน้ ารบกวนโซนาร์
๒) ศูนย์ยุทธการ ก่ อ นที่จะทาการตรวจสอบและแยกประเภททุ่น ระเบิดศูนย์ยุทธการจะ
นาเรื อไปยังตาบลที่ที่เหมาะสมในการทา POSITION KEEPING กล่าวคืออยูใ่ นระยะห่ างที่ปลอดภัยจาก
ทุ่นระเบิด และเป้ าอยูใ่ นแบริ่ งประมาณ ๓๐ องศา จากหัวเรื อขวา โดยทิศหัวเรื อจะเป็ นทิศที่สวนทางกับ
แรงรวมของกระแสน้ าและกระแสลมาขณะนั้น เมื่ อ สะพานเดิ น เรื อ ด าเนิ น การรั ก ษาต าบลที้ เ รื อ
( POSITION KEEPING ) ได้ถูกต้องแล้ว ศูนย์ยทุ ธการก็จะทาการตรวจสอบ POSSIBLE MINE โดยการ
ส่ งยานล่ าทาลายทุ่น ระเบิดซึ่ งติ ดกล้อ งโทรทัศน์ และควบคุ ม ให้ยานเดิ นทางไปตาบลที่ เป้ า หรื อ ส่ ง
เจ้า หน้า ที่ ถ อดท าลายอมภัณ ฑ์ด าลงไปตรวจสอบถ้า หากพบว่า เป็ นทุ่ น ระเบิ ด พนัก งาน NCE จะ
เปลี่ยนแปลงสัญลักษ์ของ POSSIBLE MINE ให้เป็ นไปตามชนิ ดของทุ่นระเบิดที่ตรวจพบ ( GROUND
หรื อ MOORED MINE )
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ง) ขั้นการกาจัดทุ่นระเบิด ( DISPOSAL ) หรื อทาให้ทุ่นระเบิดหมดสภาพ(NEUTRALIZATION )
หมายถึ งการทาลายทุ่นระเบิด ( DESTROY ) โดยตรงหรื อ ทาการให้กลไกจุดระเบิด หรื อ ดิ นระเบิด
ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ( NEUTRALIZATION ) หรื อเคลื่อนย้ายทุ่นระเบิด ( REMOVAL ) ไปยัง
พื้นที่ที่กาหนด
๑) สะพานเดินเรื อ พยายามรักษาตาบลที่เรื อโดยการ POSITION KEEPING เช่นเดียวกับใน
ขั้น ตรวจสอบและแยกประเภททุ่ น ระเบิ ด นอกจากนี้ จะต้อ งดู แ ลความปลอดภัย ของยานล่ า ท าลาย
ทุ่ น ระเบิ ด และเจ้า หน้า ที่ ถ อดท าลาย อมภัณ ฑ์ที่ ล งปฏิ บ ัติ ง านใต้น้ า พร้ อ มทั้ง สัง เกตต าบลที่ ข อง
ยานล่าทาลายทุ่นระเบิดที่ลอยขึ้นมาหลังจากปลด CAP หรื อ ECP แล้ว เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอัมภัณฑ์
ซึ่งขึ้นสู่ผวิ น้ ารวมทั้งทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ซึ่งถูกตัดลอยขึ้นมาบนผิวน้ า
๒) ศูนย์ยทุ ธการ เจ้าหน้าที่บงั คับยานล่าทาลายทุน่ ระเบิด จะควบคุมยานฯ เข้าหาทุ่นระเบิด
ให้ใกล้ที่สุดเพือ่ ปลด CAP ให้ตกใกล้เคียงกับตาบลที่ของทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล หรื อเครื่ องถ่วง
ของทุ่นระเบิดทอดประจาที่ หรื อติด ECP เข้ากับสายยึดทุ่นระเบิดทอดประจาที่เพือ่ ทาลายทุ่นระเบิด
แบบวางกับพื้นท้องทะเล หรื อให้ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ า เพือ่ ทาลายด้วยการยิงหรื อ
ใช้ดินระเบิดทาลายต่อไป
สาหรับการกาจัดทุ่นระเบิดด้วยเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ในขั้นนี้ เจ้าหน้าที่ถอดทาลาย
อมภัณฑ์จะดาเนิ นการโดยต่อเนื่ อ งภายหลังตรวจสอบพบแล้วว่าเป็ นทุ่นระเบิด ทั้งนี้ จะดาเนิ นการตาม
นโยบายของ ผบ.เรื อ ซึ่ ง ให้ไ ว้ก่ อ นปฏิ บ ัติ ง านกล่ า วคื อ ต้อ งการท าลายทุ่ น ระเบิ ด ที่ ต รวจพบหรื อ
ต้องการทาให้ทุ่นระเบิดหมดอานาจการทาลาย แล้วเก็บมาศึกษาการทางานของทุ่นระเบิดโดยละเอียด
ต่อไป
หลัง จากได้ด าเนิ น การก าจัด อัน ตรายจากทุ่ น ระเบิ ด แต่ ล ะลู ก แล้ว จะน าเรื อกลั บ เข้า
LAP TRACK เพื่อทาการค้นหาต่อ ไปจนกระทัง่ ครบทุก LAP TRACK ตลอดพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ในระหว่างการล่าทาลายทุ่นระเบิดหน้าที่สาคัญอี กประการหนึ่ งที่สะพานเดิ นเรื อ จะต้องปฏิบตั ิในทุก
ขั้นตอนก็คือ การรักษาความปลอดภัยขององค์บุคคลและองค์วตั ถุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความปลอดภัยใน
การเดินเรื อ ทั้งในกรณี ที่ NCE หรื อ สะพานเดินเรื อเป็ นผูส้ งั่ การโดยสะพานเดินเรื อจะต้องพิสูจน์ทราบ
เป้ าหมายต่าง ๆ ด้วยเรดาห์และยามตรวจการแล้วแลกเปลี่ยนข่าวสารกับศูนย์ยทุ ธการตลอดเวลา ตลอดจน
แนะนาการปฏิบตั ิและแจ้งเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรื อสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยทันทีในกรณี ที่
มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อ พิจารณาแล้วเห็ นว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ รวมไปถึงการควบคุมดู แลการปฏิบตั ิของ
เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้ปฏิบตั ิดว้ ยความถูกต้องตามวิธีการและปลอดภัย
๕. การใช้ ยานล่ าทาลายทุ่นระเบิดแบบพลูโต
ก่อ นเริ่ มล่ าทาลายทุ่นระเบิดทุกครั้ง พนักงานบังคับยานล่าทาลายทุ่นระเบิดจะต้องเตรี ยมยานฯ
ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ที เมื่อโซนาร์จบั เป้ าและพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป้ าที่จบั ได้เป็ น POSSIBLE MINE
ผบ.เรื อ จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
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ในกรณี ที่ เ ห็ นว่า สมควรจะลดความเร็ ว พร้อ มกับแจ้ง แบริ่ ง ของเป้ าที่ ต ้อ งการตรวจสอบและ
แยกประเภทและส่ งข้อ มู ล ต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการรักษาตาบลที่เรื อ อันได้แก่ ทิศทางความเร็ วของ
กระแสน้ าและภาพบนจอ MD ใน MODE MANOEUVRE ให้กบั สะพานเดินเรื อพนักงานถือท้ายจะรักษา
ตาบลที่เรื อโดยให้เป้ าอยูใ่ นแบริ่ ง ๓๐ - ๔๐ องศาสัมพันธ์กบั หัวเรื อ (สาหรับเรื อ ลทฝ.ชุด ร.ล.บางระจัน
นิยมให้เป้ าอยูท่ างหัวเรื อขวา เนื่ องจากเครนสาหรับยกยานฯ ขึ้น - ลงอยูท่ างกราบขวา ) และอยูห่ ่ างจาก
ทุ่นระเบิดในระยะปลอดภัย (ขึ้นอยู่กับ SONAR CONDITION ความยาวสายเคเบิลของยานฯ และ
ระยะปลอดภัยของเรื อจากแรงระเบิดของทุ่นระเบิดแต่ละชนิ ด) โดยทิศหัวเรื อที่จะทาการรักษาตาบลที่
ที่ดีที่สุดคือ ทิศที่สวนทางกับเวคเตอร์รวมของกระแสน้ าและลม
ในขณะรักษาตาบลที่ควรใช้เครื่ อ งจัก รให้น้อ ยที่สุดเพื่อ ป้ องกันพริ้ วน้ ารบกวนการทางานของ
โซนาร์ และเมื่ อ รั ก ษาต าบลที่ ไ ด้แ น่ น อนแล้ว ศู น ย์ยุท ธการจะสั่งให้เ จ้า หน้า ที่ ป ล่ อ ยยานล่ า ท าลาย
ทุ่นระเบิดลงน้ า จากนั้นเจ้าหน้าที่บงั คับยานฯ ท้ายเรื อจะบังคับยานให้เคลื่อนที่เข้าสู่ บีมของโซนาร์แล้ว
จึ ง โอนการควบคุ ม ยาน ฯ ไปยัง เจ้า หน้า ที่ บ ัง คับ ยานในห้ อ งศู น ย์ยุท ธการ เจ้า หน้ า ที่ บ ัง คับ ยานฯ
ในห้องศูนย์ยทุ ธการจะควบคุมยานฯ ดาลงไปในระดับลึกใกล้เคียงกับพื้นท้องทะเลและนายานฯแล่นตรง
ไปยังเป้ าที่ตอ้ งการตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่บงั คับยานฯ จะเห็นการเคลื่อนที่ของยานฯ และตาบลที่เป้ าใน
จอภาพ DETECTION ของโซนาร์ เมื่อยานฯ ห่างจากเป้ าประมาณ ๓๐ เมตร จะเริ่ มเดินโซนาร์ของยานฯ
เพื่ อ ช่ ว ยในการเดิ น ทางเข้า หาเป้ า หากการควบคุ ม ยานฯ เป็ นไปโดยถู ก ต้อ งเมื่ อ ยานเข้า ใกล้เ ป้ า
ประมาณ ๑๐ เมตร จะสามารถตรวจจับยานได้ในจอ CLASSIFY ของโซนาร์เรื อ หลังจากนั้นจะนายานฯ
เข้าหาเป้ าจนกระทัง่ สามารถตรวจสอบเป้ าได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ในตัวยาน ( ระยะขึ้นอยูก่ ับทัศนวิสัย
ใต้น้ า) ในกรณี ที่ตรวจสอบพบว่าเป็ นทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเลเจ้าหน้าที่บงั คับยานฯ จะนายานไปอยู่
บริ เวณเหนื อ ทุ่นระเบิด แล้วปลดระเบิด ( CAP )ให้ตกลงใกล้กบั ทุ่นระเบิดมากที่สุด แล้วจึงนายานฯ
กลับเรื อเพื่อให้ปลอดภัยจากแรงระเบิด แล้วจึงจุด CAP ให้ระเบิดเพื่อ ทาลายทุ่นระเบิดนั้น ๆต่อ ไป
ในก รณี ที่ ต รวจสอบ พบว่ า เป็ น ทุ่ น ระเบิ ด ทอ ดประจ าที่ ส าม ารถ ด า เนิ นกา รไ ด้ ๒ วิ ธี คื อ
- วิธีที่ ๑ นายานฯไปปลด CAP บริ เวณ ANCHOR ของทุ่นระเบิดเช่ นเดี ยวกับ การทาลาย
ทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล
- วิธีที่ ๒ ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยมใช้คือนากรรไกรระเบิดไปติดกับสายยึดทุ่นระเบิด เพื่อตัดให้ทุ่นระเบิด
ลอยขึ้นสูผ้ วิ น้ าและดาเนินการทาลายต่อไป
โดยทัว่ ไปแล้วส่วนใหญ่จะสามารถทราบได้ค่อนข้างแน่นอนว่าเป้ าที่จะทาการตรวจสอบนั้นน่ าจะ
เป็ นทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเลหรื อทุ่นระเบิดทอดประจา ตั้งแต่ข้นั การพิสูจน์ทราบแล้วดังนั้น ผบ.เรื อ
จะ สามารถตัดสิ นใจได้ว่าการกาจัดทุ่นระเบิดจะใช้ CAP หรื อ ECP ตั้งแต่ก่อนปล่อ ยยานลงน้ าและ
ไม่ ค วรติ ด ไปทั้ง สองอย่ า ง เนื่ อ งจากขณะเก็ บ ยานฯขึ้ นอุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ อ าจเป็ นอั น ตรายต่ อ
ประจาเรื อได้
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ส าหรั บ การจุ ด ระเบิ ด ของ CAP จะจุ ด ระเบิ ด โดยการกระตุ ้น ด้ ว ยเสี ย งระเบิ ด จาก CAS
ซึ่ ง ขว้า งจากเรื อ ใหญ่ ในระยะห่ า งไม่ เ กิ น ๕๐๐ เมตร จากเป้ า หลัง จากปลด CAP จากตัวยานแล้ว
๑๖ - ๓๒ นาที ส่วน ECP จะระเบิดเองโดยใช้ชนวนเวลาภายหลังจากปลดจากตัวยาน ๒๓ - ๓๔ นาที
ก) ข้ อได้ เปรียบในการใช้ ยานล่ าทาลายทุ่นระเบิด
๑) ลดอันตรายที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ เนื่ องมาจากการระเบิดของ
ทุ่นระเบิดขณะปฏิบตั ิงาน
๒) สามารถเห็ นภาพของเป้ าได้จากจอโทรทัศน์ในห้อ งศูนย์ยุทธการอย่างต่อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา ทาให้สามารถตัดสินใจสัง่ การปฏิบตั ิในขั้นต่อไปได้โดยทันที
๓) สามารถทางานได้ในน้ าลึกสูงสุดถึง ๓๐๐ เมตร
๔) มีอุปกรณ์บนั ทึกภาพเป้ าที่ตรวจพบ สภาพพื้นท้องทะเลและการปฏิบตั ิได้ ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์าต่อการรวบรวมข่าวสาร และการประเมินผลต่อไป
๕) สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างต่อเนื่ องโดยไม่ ตอ้ งหยุดพักผ่อน (นอกจากการบรรจุ
แบตเตอรี่ )
ข) ข้ อเสี ยเปรียบในการใช้ ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด
๑) ไม่สามารถนาทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเลมาตรวจสอบวิเคราะห์หาข้อมูลได้
๒) ระยะในการปฏิบตั ิการจากเรื อใหญ่ ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของสายเคเบิล
๓) อาจทางานไม่ได้ผล เมื่อความเร็วของกระแสน้ าเกินกว่า ๓ นอต
ค) ข้ อพิจารณาในการเลือกใช้ ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด
๑) สภาพของน้ าในพื้นที่ปฏิบตั ิการ
(ก) ความใสของน้ า หากน้ าในพื้นที่ปฏิบตั ิการขุ่นมาก ไม่ควรใช้ยานล่าทาลาย
ทุ่นระเบิด เพราะไม้สามารถจะมองเป็ นเป้ าจากจอโทรทัศน์ได้ ทาให้การตรวจสอบและแยกประเภท
ไม่ได้ผลแน่นอน
(ข) ความเร็ วของกระแสน้ า ถ้ากระแสน้ ามีความเร็ วเกิน ๓ นอต จะทาให้การ
ควบคุมยาน ฯ ไม่ได้ผลหรื อยานฯมีเวลาในการทางานน้อยลง
(ค) ความลึกของน้ า ยานล่าทาลายทุ่นระเบิดสามารถปฏิบตั ิการได้ในความลึก
เกิ นกว่าความลึ กที่เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์สามารถปฏิบตั ิงานได้ (ความลึกในการใช้ยานพลู โต
สูงสุด ๓๐๐ เมตร)
๒) ระบบกลไกการจุดระเบิดของทุ่นระเบิด ถ้าหากทราบว่าทุ่นระเบิดที่จะทาการ
ล่าทาลายเป็ นทุ่นระเบิดที่ต้งั มีความไวสูง ควรใช้ยานล่าทาลายทุ่นระเบิดเพือ่ ความปลอดภัยขององค์บุคคล
๓) จุดมุ่งหมายของการกาจัดทุ่นระเบิด หากต้องการนาทุ่นระเบิดมาศึกษาการทางาน
ควรใช้เจ้าหน้าที่ถ อดท าลายอมภัณฑ์ด าเนิ นการ เนื่ อ งจากยานล่ าทาลายทุ่นระเบิ ดไม่ สามารถทาให้
ทุ่นระเบิดหมดอานาจการทาลายลง โดยยังคงสภาพเครื่ องกลไกการทางานต่าง ๆ ไว้ได้
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๖. การใช้ เจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ ร่วมกับเรือล่ าทาลายทุ่นระเบิด
หลังจากที่โซนาร์เรื อจับเป้ าได้แล้ว จะจัดเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์อย่างน้อย ๒ นาย ลงไปกับ
เรื อยาง (ซึ่งได้เตรี ยมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดาน้ า เครื่ องมือสื่ อสารที่จะใช้ติดต่อกับเรื อใหญ่และอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการทาลายทุ่นระเบิดไว้พร้อมแล้ว) จากนั้นเรื อใหญ่จะนาทางเรื อยางให้แล่นไปอยู่เหนื อเป้ า
(ON TOP) โดยการสั่งการด้วยวิทยุติดต่อและหลักนาบนเรื อใหญ่ ซึ่ งจะชี้แบริ่ งเป้ าตลอดเวลา ในการนี้
เรื อใหญ่จะทราบตาบลที่ของเรื อยางได้จากแผ่นสะท้อนโซนาร์ ซึ่งเรื อยางห้อยไปใต้น้ าใกล้กบั ผิวพื้นท้อง
ทะเลและเรดาร์ เมื่อ ถึงที่หมายแล้วจะส่ งให้เจ้าหน้าที่ถ อดทาลายอมภัณฑ์ทิ้งทุ่นที่หมายเพื่อใช้เป็ นจุด
อ้า งอิ ง ในการค้นหาทุ่น ระเบิ ด จากนั้นจะใช้เ จ้า หน้า ที่ ถ อดทาลายอมภัณ ฑ์จ านวน ๒ นาย ลงดาหา
ทุ่นระเบิดโดยใช้วิธีการค้นหาแบบวงกลม ประกอบกับใช้ HAND HELD SONAR เมื่อพบเป้ าจะทาการ
ตรวจสอบชนิ ด ลักษณะ และการวางตัวของทุ่นระเบิด ตลอดจนลักษณะพื้นท้องทะเลความลึกของน้ า
ความแรงของกระแสน้ า พร้อ มทั้งข้อมู ล อื่ น ๆ ในบริ เวณใกล้เคียงหลังจากนั้นจะทาการติดดิ นระเบิด
ทาลายหรื อ SHOCK ทุ่นระเบิด ตามนโยบายที่ไ ด้รับก่อ นออกจากเรื อ ใหญ่ ในกรณี ที่ไม่ มีการสั่งการ
ล่วงหน้าหลังจากตรวจสอบแล้ว จะต้องขึ้นสู่ ผิวน้ าและรายงานให้เรื อใหญ่ทราบหลังจากนั้นเรื อใหญ่จะ
สั่ง การให้น าอุ ป กรณ์ ท าลายลงไปท าลาย หรื อ ท าให้ทุ่น ระเบิ ดหมดอ านาจ รวมทั้ง พิจ ารณาสั่ง การ
เคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดเพือ่ ศึกษาหาข้อมูลทึ่นระเบิดตามความเหมาะสมต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามทั้ง ๒ กรณี ดงั กล่าวก่อนที่ดินระเบิดทาลายหรื อ SHOCK ทุ่นระเบิดจะจุดระเบิด
ขึ้นเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ท้ งั หมดต้องอยูบ่ นเรื อยาง และนาเรื อออกมาอยูใ่ นระยะปลอดภัยจาก
แรงระเบิดเสียก่อน
อนึ่ง เพือ่ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ขณะปฏิบตั ิงานจะต้องมีการบันทึกเวลา
เริ่ มดาน้ าและขึ้นสู่ ผิวน้ า เพื่อตรวจสอบเวลาการทางานอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งต้องจัด จนท.ควบคุมเวลา
ปฏิ บตั ิ การใต้น้ า แต่ล ะครั้ งโดยใกล้ชิด ด้ว ย นอกจากนี้ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้จ ะต้อ งท าด้วยวัสดุ ที่ไ ม่ มี อ านาจ
แม่เหล็ก เครื่ องช่วยหายใจใต้น้ าควรจะเป็ นแบบ SEMI CLOSED หรื อ CLOSED CIRCUIT เพื่อป้ องกัน
เสียงอันเกิดขึ้นจากฟองอากาศ
ก) ข้อได้เปรี ยบในการใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
๑) สามารถปฏิบตั ิการได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าในการล่าทาลายทุ่นระเบิดหลาย ๆ ลูก
พร้อมกัน เพราะนาอุปกรณ์ในการทาลายไปในคราวเดียวได้จานวนมาก
๒) สามารถพิสูจน์ทราบและเก็บข้อมูลรายละเอียดได้มากกว่า แม้ทศั นวิสัยใต้น้ าไม่ดีและ
กระแสน้ าค่อนข้างแรง
๓) สามารถทาให้ทุ่นระเบิดหมดอ านาจการทาลาย และเก็บมาทาการศึกษาหาข้อ มูลการ
ทางานของทุ่นระเบิดได้
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ข) ขีดจากัดในการใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
๑) อาจเกิดอันตรายถึงขั้นสูญเสียชีวติ ได้
๒) ความลึกของน้ าเป็ นปั จจัยหลักในการกาหนดเวลาปฏิบตั ิงานใต้น้ า
๓) ต้องการเวลาพักผ่อนนานเพียงพดภายหลังการปฏิบตั ิงานแต่ละครั้ง
ค) ปั จจัยที่นามาเป็ นข้อพิจารณาในการเลือกใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
๑) สภาพทัศนวิสัยใต้น้ าเลว เมื่ อใช้ยานล่ าทาลายทุ่นระเบิด แล้วไม่ สามารถมองเห็ นหรื อ
แยกวัตถุใต้น้ าด้วยกล้องโทรทัศน์ได้
๒) สภาพคลื่นลมหรื อกระแสน้ าแรงมากจนไม่สามารถบังคับยานฯไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
ได้ เช่น กระแสน้ ามีความเร็วมากกว่า ๓ นอต
๓) ต้องการเก็บทุ่นระเบิดขึ้นมาเพือ่ ศึกษาหาข้อมูลการทางานโดยละเอียด
๔) ต้อ งการความรวดเร็ วส าหรั บภารกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ค วามหนาแน่ นของเป้ าใน
สนามมาก และเวลาปฏิบตั ิการมีจากัด
๕) ความลึกน้ าในพื้นที่ปฏิบตั ิการ ไม่ควรลึกกว่า ๓๐ เมตร
๖) ขีดจากัดในการดาน้ าของเจ้าหน้าที่ถ อดทาลายอมภัณฑ์ โดยไม่ ตอ้ งปรับความกดดัน
บรรยากาศ( รวมเวลาดาลงและขึ้นจากน้ า) เป็ นดังนี้
(ก) ความลึก ๒๗ เมตร สามารถดาได้ไม่เกิน ๓๐ นาที
(ข) ความลึก ๓๐ เมตร สามารถดาได้ไม่เกิน ๒๕ นาที
(ค) ความลึก ๓๓ เมตร สามารถดาได้ไม่เกิน ๒๐ นาที (อันตราย)

-----------------------------------
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๔.๕ การล่ าทาลายทุ่นระเบิดด้ วยเรือ กทฝ.
ก. อุปกรณ์ที่ใช้ ในการล่ าทาลายทุ่นระเบิดของเรือ กทฝ. ประกอบด้วยอุปกรณ์สาคัญ ๆ ดังนี้
๑. โซนาร์ แบบ UQS - 1 D ใช้ใ นการค้นหาทุ่น ระเบิดทอดประจาที่ และทุ่ นระเบิ ดวางกับ
พื้ น ท้อ งทะเล ระยะตรวจจับ ๐ - ๑,๐๐๐ หลา โดยแบ่ ง สเกลได้ ๓ ระยะ คื อ ๐ - ๒๐๐ หลา,
๒๐๐ - ๕๐๐ หลา และ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ หลา ระยะที่ตรวจจับได้ดีที่สุดคือช่วง ๔๕๐ - ๖๐๐ หลา มุมกระดก
ของ TRANSDUCER ระหว่าง - ๕ องศา - ๕๐ องศา ในการค้นหาจะใช้มุมกระดกประมาณ ๑๐ องศา
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ความลึกของน้ าและลักษณะพื้นท้องทะเล
๒. เครื่ องหยัง่ น้ าแบบ 481 DIGIGRAPH แสดงความลึกน้ าทั้งแบบ DIGITAL และแบบ GRAPH
โดยมี REMOTE แสดงค่า ไปยังสะพานเดิ น เรื อ และสามารถตั้งความปลอดภัย ซึ่ ง จะแสดงสัญ ญาณ
ทางเสียงและไฟเตือนเมื่อความลึกน้ าต่ากว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้
๓. เรดาร์ตราอักษร DECCA รุ่ น TM 1226 C ระยะตรวจจับสูงสุดประมาณ ๖๐ ไมล์
๔. อุปกรณ์หาตาบลที่ดว้ ยดาวเทียมแบบ RAYSAT 2000
ข. ยุทธวิธีใ นการล่ าทาลายทุ่นระเบิดของเรื อ กทฝ. เรื อ กทฝ.จะทาการล่ าทาลายทุ่นระเบิดโดยวิธี
CLUSTER TECHNIQUE ซึ่งเป็ นวิธีการค้นหาทุ่นระเบิด โดยนาผลการตรวจพบเป้ าโซนาร์ จากการแล่น
ค้นหาหลาย ๆ เที่ยวประมวลเข้าด้วยกัน เพือ่ หาความเป็ นไปได้วา่ ณ บริ เวณใดบ้างที่น่าจะมีทุ่นระเบิดอยู่
๑. การเตรียมการ
ก) ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการตรวจจับเป้ าของโซนาร์ ก่ อ นเริ่ มการล่ าทาลายทุ่นระเบิด
ทุกครั้ง ณ บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิการ เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้องแน่ นอน ทั้งนี้
เนื่องจากโอกาสที่ตรวจพบเป้ าจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
๑) การหักเหของคลื่นเสียงในน้ า ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่ องมาจาก
(ก) ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ า ณ ระดับความลึกต่าง ๆ
(ข) ความลึกของน้ า
(ค) ความเค็มของน้ า
๒. สภาพของโซนาร์ในขณะนั้น
๓. ความชานาญของพนักงานโซนาร์
ข) กาหนดขอบเขตสนามต่อต้านทุ่นระเบิดและแบ่งช่องทางค้นหา ( LAP ) ซึ่ งความกว้าง
ของช่องทางขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของโซนาร์ในวันนั้น ๆ ( โดยทัว่ ไปใช้ ๒๐๐ หลา )
๒. การปฏิบัติ
ก) นาเรื อแล่นค้นหาใน LAP ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑ ข และบันทึกตาบลที่เป้ าทุกเป้ าที่
โซนาร์ตรวจจับได้
ข) เมื่อแล่นค้นหาได้อย่างน้อย ๖ เที่ยว ให้จดั กลุ่มเป้ าและหาค่าโชคในการตรวจพบเป้ าขณะ
ค้นหาแต่ละเที่ยว ซึ่งแทนด้วยอักษร “ P “ ดังนี้
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๑) กาหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของกลุ่มเป้ าโซนาร์ โดยมีหลักคือ
(ก) เมื่อใช้โซนาร์หาที่เรื อใช้ค่า ๑๐๐ หลา
(ข) เมื่อใช้อุปกรณ์หาตาบลทีอ่ ิเล็กทรอนิกส์ระยะใกล้ใช้ค่า ๑๐๐ หลา
(ค) เมื่อใช้เรดาห์หาที่เรื อใช้ค่าต่าง ๆ ดังนี้
ระยะระหว่าง - เรื อกับ
ที่หมายการเดินเรื อ (หลา)
๐ - ๑,๕๐๐
๑,๕๐๐ - ๒,๕๐๐
๒,๕๐๐ - ๓,๕๐๐
๓,๕๐๐ - ๔,๕๐๐

เส้นผ่านศูนย์กลางของกลุ่ม
เป้ าโซนาร์ ( หลา )
๑๐๕
๑๑๕
๑๓๐
๑๔๔

๒) กลุ่มเป้ าโซนาร์แต่ละกลุ่ม จะต้องมีเป้ าไม่ต่ากว่า ๓ เป้ า ภายในเส้นรอบวงที่มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑)
๓) หาค่า P จากสูตร
P = ผลบวกของจานวนเป้ าทั้งหมดในกลุ่มเป้ าทุกกลุ่ม
จานวนกลุ่มเป้ า X จานวนเที่ยวของการค้นหา

ค) หาจานวนเที่ยวที่จะต้องค้นหาเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นที่จะสามารถตรวจพบเป้ า
อย่างน้อย ๓ ครั้ง ในแต่ละกลุ่มเป้ าได้โดยนาค่า P ไปอ่านค่าจาก “กราฟแสดงประโยชน์ที่ได้จากค่า P”
ง) เมื่ อ น าเรื อ ค้น หาทุ่ นระเบิ ด ครบตามจ านวนเที่ ย วที่ ไ ด้จ ากข้อ ค) แล้ว ให้
พิ จ า รณ าจา ก ก ลุ่ ม เป้ า ต่ า งๆ เพื่ อ ด า เนิ น ขั้ น ต อน CLASSIFICATION IDENTIFICATION
,NEUTRALIZATION หรื อ DEMOLITION ตามลาดับกลุ่มเป้ าที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป
๓. สิ่งที่ควรระลึกถึง
ก) ในสภาวะคลื่ น ลมจัด หากค้น หาทุ่ น ระเบิ ด ด้ว ยโซนาร์ ที่ ส่ ง คลื่ น เสี ย ง
เป็ นลาแคบ ๆ โอกาสพบเป้ าจะลดน้อยลงตามสภาวะคลื่นลมที่เพิม่ ขึ้น
ข) การกาหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของกลุ่มเป้ าโซนาร์ จะพิจารณาประกอบกัน
ระหว่างอัตราผิดของการเดินเรื อ และอัตราผิดของการตรวจจับเป้ าด้วยโซนาร์
ค) ใช้ค วามปราณี ตในการหาที่เ รื อ และการพล็อ ตเป้ าโซนาร์ ให้สัม พัน ธ์กับ
ตาบลที่เรื อที่ถูกต้อง ณ เวลาเดียวกันเสมอ
ง) ก่อนการปฏิบตั ิการ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะที่ได้จากโซนาร์เป็ นระยะ
ตามมุมกดของ TRANSDUCER หรื อเป็ นระยะที่ได้ปรั บแก้ให้เป็ นระยะตามแนวระดับแล้ว หากเป็ น
ระยะตามมุมกดจะต้องแก้ให้เป็ นระยะตามแนวระดับก่อนการพล๊อตเป้ าโซนาร์ทุกครั้งโดยใช้สูตร

๔-๓๑

ระยะเป้ าตามแนวระดับ = COSINE มุมกดของ TRANSDUCER ขณะวัดระยะ
ระยะเป้ าที่อ่านได้จากโซนาร์
จ) ระหว่างขั้นตอนการตรวจจับ ( DETECTIONX) ให้ต้ งั โซนาร์คน้ หาในมุม ๙๐ํ ทางหัวเรื อ
นอกจากในช่ ว งที่ ต ้อ งท าการตรวจสอบและแยกประเภทเป้ า (CLASSIFICATIONX ) เท่ า นั้น จึ ง
เปลี่ยนไปใช้ในมุมที่พบเป้ านั้น ๆ
ฉ) ขณะใช้โซนาร์คน้ หาทุ่นระเบิด ให้หลีกเลี่ยงการรบกวนกันของสัญญาณโซนาร์จากเรื อลาอื่นที่
ส่งคลื่นโซนาร์ยา่ นความถี่เดียวกัน โดยห้ามนาเรื อเข้าใกล้กนั ในระยะต่ากว่า ๑,๕๐๐ หลา

------------------------------
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๔.๖ การคานวณผลการล่าทาลาย แบบ CLUSTER TECHNIQUE
เมื่อได้แล่นเรื อ ใช้โซนาร์คน้ หาทุ่นระเบิดครบ ๖ เที่ยวแล้ว จะได้โชคในการ ค้นหาเป้ าใน
แต่ละเที่ยวเท่ากับ
P = จานวนเป้ ารวมของทุกกลุ่ม
จานวนกลุ่ม X ๖
ตัวอย่ าง รู ป สนามทุ่น
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VVV









VV

ภาพ CLUSTER ภายใน CLUSTER ทั้ง ๔ มีเป้ าอยู่ ๑๖ เป้ า
P แต่ละเที่ยว = ๑๖
= ๐.๖๖๗
๔* ๖

เมื่อ P แต่ละเที่ยว = ๐.๖๖๗ แล้ว
ถ้าต้องการ P รวม
=
.๙๙๙๙๘๓๔ (ตัวเลขสมมติ) จะต้องกี่เที่ยว
P รวม
=
๑ - ( ๑ แต่ละเที่ยว ) เที่ยว
.๙๙๙๙๘๓๔ =
๑ - ( ๑ - ๐.๖๖๖๖๗
)เที่ยว
จะได้เที่ยว
=
๑๐
นัน่ คือแล่นไปแล้ว ๖ เที่ยว และต้องแล่นค้นหาไปอีก ๔ เที่ยว
การคานวณโชคในการกวาด / ล่าทุ่นระเบิดทุกลูกในสนาม
PERCENT CLEARENCE (P) ต่าง ๆ ที่กล่าวในข้อ ๑ และ ๒ เป็ นการตรวจจับทุ่นระเบิดเพียง
ลูกเดียว ดังนั้นหากต้องการทราบว่า P ในการกวาด/ล่าทุ่นระเบิดทุกลูกในสนามจะต้องนาค้า P เหล่านั้น
มารวมกัน แบบ PROBABILITY
ตัวอย่าง P รวม ในการล่าทาลายทุ่นระเบิด = .๙๙๙๙๘๓๔ อยากทราบว่าถ้ามีทุ่นระเบิดวางใน
สนาม จานวน ๒๐ ลูก แล้วจะมีโชค ในการล่าทุ่นระเบิดทุกลูก เท่าใด
P ทุ่นฯ ๒๐ ลูก =
( P รวม ) จานวนทุ่นฯ
=
(.๙๙๙๙๘๓๔ ) ๒๐
=
.๙๙๕๖๘ หรื อ ๙๙.๕๖๒๘
%
--------------------------
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๔.๗ การล่ าทาลายทุ่นระเบิดด้ วยเจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ โดยอิสระ
ก. ทั่วไป
การล่าทาลายทุ่นระเบิดด้วยเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์โดยอิสระนั้น เป็ นการค้นหาและทาลาย
ทุ่นระเบิดด้วยวิธีการของเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์โดยเฉพาะ ซึ่ งไม่ตอ้ งอาศัยผลการตรวจจับเป้ าด้วย
โซนาร์ ของเรื อ ใหญ่ม าช่ ว ยค้น หาแต่ อ ย่างใด พื้นที่ ป ฏิบ ัติ การโดยทั่ว ไปจะอยู่ในเขตน้ า ตื้ นระหว่า ง
๐ - ๕ วา ทั้งนี้ เพราะบริ เวณระดับความลึ กดังกล่ าวไม่ ปลอดภัยต่อ การต่อ ต้านทุ่นระเบิดด้วยเรื อ ใหญ่
เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่น้ าตื้นเกินไปหรื อมีสิ่งกีดขวางการเดินเรื อมาก นอกจากนี้ ในบริ เวณที่ไม่ตอ้ งการ
ให้มี การระเบิดของทุ่นระเบิด อันอาจก่ อ ให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ สิ่ งก่ อ สร้างหรื อเรื อ ของฝ่ ายเรา หรื อ
ในบริ เวณที่มี พ้นื ที่จากัดต่อ การนาเรื อและการหันเลี้ ยว เช่น ฐานทัพ ท่าเรื อ ต่าง ๆ ก็มักจะใช้เจ้าหน้าที่
ถอดทาลายอมภัณฑ์ ซึ่ งจะเลือกแบบของการค้นหาทุ่นระเบิดที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของพื้นที่
ปฏิบตั ิการ โดยอาจใช้ HAND HELD SONAR ช่ วยในการค้นหาด้วย เมื่อ ตรวจพบทุ่นระเบิดแล้วจะ
ดาเนินการทาลายหรื อทาให้ทุ่นระเบิดหมดอานาจแล้วเคลื่อนย้ายไปเพือ่ ทาการศึกษาหาข้อมูลการทางาน
ของทุ่นระเบิดต่อไป เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิร่วมกับเรื อล่าทาลายทุ่นระเบิด ตามนโยบายที่ได้รับมอบ
ข. แบบของการค้นหา
๑. FREELY TOWED DIVER เป็ นการลากตัวเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ขณะดาอยูใ่ ต้น้ า
โดยตรง ด้วยเรื อขนาดเล็ ก ซึ่ ง หากไม่ จ าเป็ นจริ ง ๆ แล้ว ไม่ ค วรใช้วิธี น้ ี เนื่ อ งจากจะท าให้เ จ้า หน้า ที่
ถอดทาลายอมภัณฑ์ขาดความคล่อ งตัวในการปรับระดับความลึ กของตัวเองเมื่ อ จาเป็ นต้องหลบหลี ก
สิ่งกีดขวางใต้น้ า
๒.DIVER TOWED ON UNDERWATER SLED เป็ นการใช้เรื อเล็กลากแผ่นไม้ในความลึกขณะ
ค้นหาทุ่นระเบิด ซึ่งจะพิจารณาใช้วิธีน้ ีต่อเมื่อ
ก) ผิวพืน้ ท้องทะเลราบเรี ยบไม่มีโขดหิน
ข) ทัศนวิสยั ใต้น้ าไม่ต่ากว่า ๕ หลา
ค) ปฏิบตั ิการได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น
๓. OPEN WATER GRID SEARCH เป็ นการใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ ๑ นาย ค้นหา
ทุ่นระเบิดด้วยการเดิ นหรื อว่ายน้ าตามแนวกึ่ งกลางช่ องทางแต่ล ะช่ อ งทาง ที่ไ ด้วาง JACKSTAY ไว้
ทั้ง ๒ ด้าน ห่างกันเป็ น ๒ เท่าของทัศนวิสยั ใต้น้ าตลอดแนวยาวของการค้นหาจะพิจารณาใช้วธิ ีน้ ีต่อเมื่อ
ก) ผิวพื้นท้องทะเลกระแสน้ าเอื้ออานวยต่อการว่ายน้ าหรื อเดินใต้น้ า
ข) ทัศนวิสยั ใต้น้ าไม่ต่ากว่า ๕ หลา
ค) ปฏิบตั ิการได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น
๔. THE RUNNING JACKSTAY เป็ นการใช้เจ้าหน้าที่ ถอดทาลายอมภัณฑ์จานวนหลาย ๆ นาย
เดินหรื อว่ายน้ าเรี ยงหน้ากระดานตลอดความกว้างของ JACKSTAY ของแต่ละช่อ งทางไปตลอดตาม
แนวยาวของช่องทาง จะพิจารณาใช้วธิ ีน้ ีเมื่อ
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ก) ผิวพื้นท้องทะเลและกระแสน้ าเอื้ออานวยต่อการว่ายน้ าหรื อเดินใต้น้ า
ข) หากปฏิบตั ิการในเวลากลางคืน ต้องมีระบบไฟส่องสว่างใต้น้ าให้เพียงพอแก่การมองเห็น
ตลอดทั้งความกว้างของแต่ละช่องทาง
๕. PROGRESSIVE GRID SEARCH เป็ นการค้นหาทุ่นระเบิดโดยการแบ่งสนามทุ่นระเบิ ด
ออกเป็ นพื้นที่ยอ่ ย ๆ ขนาดไม่เกินพื้นที่ละ ๑๐๐ X ๓๐ ตารางหลา แล้วใช้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
จานวน ๑ นาย ค้นหาทุ่นระเบิดในแต่ละพื้นที่ยอ่ ยตามแนวเชือกนา ซึ่ งผูกตั้งฉากกับแนว JACKSTAY
ที่วางไว้ท้งั สองด้าน เมื่อค้นหาไปถึงปลายด้านใดของเชือกนา เจ้าหน้าที่ ฯก็จะเลื่อนเชือกนาไปข้างหน้า
เพือ่ ทาการค้นหาต่อไป จะพิจารณาใช้วธิ ีน้ ีเมื่อ
ก) ผิวพื้นท้องทะเลและกระแสน้ าเอื้ออานวยต่อการว่ายน้ าหรื อเดินใต้น้ า
ข) หากปฏิบตั ิการในเวลากลางคืน ต้องใช้ไฟส่องสว่างใต้น้ าด้วย
๖. SNAGLINE SEARCH เป็ นการค้น หาทุ่ น ระเบิ ด ด้ ว ยเจ้า หน้ า ที่ ถ อดท าลายอมภัณ ฑ์
จานวน ๒ นาย ลากเชือ กที่ขึงตั้งฉากกับแนว JACKSTAY และเดินตามแนว JACKSTAY ทั้ง ๒ ข้าง
ซึ่งคงห่างกันไม่เกิน ๓๕ หลา จะพิจารณาใช้วธิ ีน้ ีเมื่อ
ก) ผิวพื้นท้องทะเลราบเรี ยบและกระแสน้ าเอื้ออานวยต่อการเดินใต้น้ า
ข) ทุ่นระเบิดไม่จมอยูใ่ นโคลนหมดทั้งลูก
ค) ปฏิบตั ิการได้ท้งั กลางวันและกลางคืน โดยไม่จาเป็ นต้องมีไฟส่องสว่างใต้น้ าช่วย
๗. CIRCULAR SEARCH เป็ นการค้นหาทุ่นระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ลากเส้นเชือก
ซึ่ ง ปลายข้า งหนึ่ งผูก ติ ด อยู่กับ ตุ ้ม น้ า หนัก ที่ ใ ช้เ ป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางการค้น หา แล้ว เคลื่ อ นที่ ไ ปรอบ ๆ
ตุม้ น้ าหนักดังกล่าวเป็ นวงกลมรัศมีเท่ากับความยาวของเชือกที่ใช้ จะพิจารณาใช้วธิ ีน้ ีเมื่อ
ก) ผิวพื้นท้องทะเลราบเรี ยบและกระแสน้ าเอื้ออานวยต่อการเดินใต้น้ า
ข) ทุ่นระเบิดไม่จมอยูใ่ นโคลนหมดทั้งลูก
ค) ปฏิบตั ิการได้ท้งั กลางวันและกลางคืน โดยไม่จาเป็ นต้องมีไฟส่องสว่างใต้น้ าช่วย
๘. ENCLOSED WATER GRID SEARCH เป็ นการค้นหาทุ่นระเบิดในบริ เวณน่ านน้ าจากัดเช่น
บริ เวณอู่ แม่น้ าลาคลองหรื อร่ องน้ า ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์จะเคลื่อนที่ใต้น้ าไปตามแนว
JACKSTAY ที่ ว างตั้ง ฉากกับแนวช่ อ งทาง ตลอดช่ อ งความยาวช่ อ งทางที่ คน้ หาแนว JACKSTAY
แต่ละแนวจะห่างกันประมาณ ๒ เท่า ของทัศนวิสยั ใต้น้ า จะพิจารณาใช้วธิ ีน้ ีเมื่อ
ก) พืน้ ที่ปฏิบตั ิการเป็ นน่านน้ าจากัด ลักษณะพืน้ ท้องทะเลเป็ นแอ่ง
ข) ทัศนวิสยั ใต้น้ าไม่ดีนกั
ค) ผิวพื้นท้องทะเลเป็ นโคลนหนา
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ค. ข้ อป้ องกันอันตราย
๑. เพื่ อความปลอดภั ยของเจ้ าหน้ าที่ ถอดท าลายอมภั ณฑ์ จากอาการก๊ าซอ๊ อ กซิ เจนเป็ นพิ ษ
(OXYGEN POISONING) และก๊า ซไนโตรเจนเป็ นพิษ ( NITROGEN NARCORIS ) รวมทั้งเพื่อ
ให้มีเวลาปฏิบตั ิการใต้น้ าเพียงพอต่อการสาเร็จกิจระหว่างการดาน้ าแต่ละครั้ง จึงควรปฏิบตั ิดงั นี้
ก) กรณี ที่ระบบอากาศหายใจบรรจุดว้ ยก๊าซอ๊อกซิเจนบริ สุทธิ์ ต้องไม่ดาน้ าลึกเกิน ๒๕ ฟุต
ข) กรณี ที่ระบบอากาศหายใจบรรจุด้วยอากาศจากธรรมชาติที่ทาการอัด ณ ความกดดัน
๑ บรรยากาศต้องไม่ดาน้ าลึกเกิน ๑๓๐ ฟุต
๒. ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ลงปฏิบตั ิการใต้น้ า จะต้องจัดเตรี ยมและปฏิบตั ิดงั นี้
ก) จัดผูท้ าหน้าที่กากับเวลาการดาน้ า เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลาสู งสุ ดที่สามารถดาน้ าได้,
เวลาที่ตอ้ งลอยตัวเพือ่ ปรับความกดดันอากาศ ณ ระดับความลึกต่าง ๆ และเวลาที่ตอ้ งหยุดพักภายหลัง
การดาน้ าครั้งสุ ดท้าย หากจะต้อ งดาน้ าซ้ าอีกในวงรอบ ๑๒ ชัว่ โมง ให้เจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
ที่จะดาน้ าทราบตลอดเวลา เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากก๊าซไนโตรเจนหรื อก๊าซอ๊อกซิเจนเป็ นพิษ
ข) นายแพทย์สาธาเวชศาสตร์ใต้น้ าต้องเตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์เมื่ อเกิดอุบตั ิเหตุใต้น้ า
หรื อเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ตลอดเวลาดังนี้
๑) จัดเตรี ยมห้องปรับความกดดันบรรยากาศ (DECOMPRESSION CHAM.BER)
และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้พร้อมใช้ได้ทนั ที
๒) จัดเตรี ยมตารางปรับความกดดันบรรยากาศ เพื่อ ปรับแต่งความกดดันภายใน
ห้องปรับความกดดันบรรยากาศอย่างถูกต้อง ตามระยะเวลาให้พร้อมใช้ได้ทนั ที
ค) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถ อดทาลายอมภัณฑ์ปลอดภัยจาการระเบิดของทุ่นระเบิดขณะกาลัง
ปฏิบตั ิการใต้น้ า จึงควรปฏิบตั ิดงั นี้
๑) เรื อใหญ่ทุกลาต้องอยูห่ ่ างจากพื้นที่ปฏิบตั ิการของเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
ในระยะไม่ต่ากว่า ๓,๐๐๐ หลา
๒) เรื อเล็กที่นาเจ้าหน้าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ไปยังพื้นที่ปฏิบตั ิการ หรื อเข้าไปใน
บริ เวณดังกล่าวด้วยเหตุผลอื่น ๆ จะต้องใช้ความเร็ วต่าสุ ด หากเป็ นไปได้ควรนาเรื อแล่นตามกระแสน้ า
เพือ่ ลดเสียงจากเครื่ องยนต์ และจากตัวเรื อให้เหลือน้อยที่สุด อันจะทาให้มีความปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
เสียงมากขึ้น
ง. สิ่ งที่ควรระลึกถึง
๑. หากพื้นที่ปฏิบตั ิการไม่ขรุ ขระเต็มไปด้วยโขดหิ นหรื อกรวดก้อนใหญ่ ๆ จนเกินไป เจ้าหน้าที่
ถอดทาลายอมภัณฑ์อาจใช้ HAND HELD SONAR ประกอบการค้นหาทุ่นระเบิดด้วยก็ได้ในกรณี
ต่อไปนี้
ก) เมื่อใช้วธิ ี OPEN GRID SEARCH
ข) เมื่อใช้วธิ ี CIRCULAR SEARCH
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๒. วิธี ก ารค้น หาทุ่ น ระเบิ ด ของเจ้า หน้า ที่ ถ อดท าลายอมภัณ ฑ์โ ดยอิ ส ระ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว มี
ความจาเป็ นต้องใช้ JACKSTAY และระบบไฟส่ องสว่างใต้น้ า (หากต้องปฏิบตั ิการในเวลากลางคืน )
เป็ นจานวนมาก จึงควารดาเนินการจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการตามขอบเขตพื้นที่ที่มอบหมาย

--------------------------------
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๔.๘ Side Scan Sonar
๔.๗.๑. ความมุ่งหมายการใช้ งาน
Side Scan Sonar เป็ นเครื่ องมือสารวจพื้นท้องทะเล โดยใช้คลื่นโซนาร์จากตัว TOW
FISH ของ Side Scan Sonar สะท้อนเข้ามา และแสดงภาพพืน้ ท้องทะเลปรากฎออกมาเป็ นภาพ จากนั้น
จึงนาเป้ าวัตถุใต้น้ าที่เราสนใจจากภาพพื้นท้องทะเล มาวิเคราะห์เพือ่ กานดตาบลที่ และรวบรวมตาบลที่
เป้ าวัตถุใต้น้ าทั้งมดเป็ นข้อมูล ข้อมูลทีไ่ ด้จะนาไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของห้องศูนย์สงครามทุ่น
ระเบิด เพือ่ นาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลเดิมและดาเนินการเรื อล่าทาลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่งเข้าทาการพิสูจน์
ทราบเป้ าวัตถุใต้น้ านั้นต่อไป
๔.๗.๒ ส่ วนประกอบและการใช้ งานโดยทั่วไป
Side Scan Sonar เป็ น Sonar ที่ใช้ในการสารวจวัตถุที่อยูใ่ ต้น้ า ตั้งแต่ใต้ทอ้ งเรื อลงไป
จนถึงพืน้ ท้องทะเล โดยมีลกั ษณะการแพร่ คลื่นเสียงออกทางข้างของตัว Sonar และคอยรับเสียงที่
สะท้อนกลับมาเมื่อกระทบกับวัตถุแล้วจึงมาแสดงผลที่เครื่ องควบคุมและแสดงผล

ส่วนประกอบ ที่สาคัญ
TOW FISCH คือตัว SONAR ทีถ่ ูกลากอยูใ่ ต้น้ าโดยใช้เรื อลาก โดยจะมีรูปร่ างเพรี ยวมีครี บที่
หัวและท้าย เพือ่ ช่วยในการทรงตัว
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CONTROL & DISPLAY เป็ นเครื่ องควบคุมการทางานทั้งหมด สร้างสัญญาณ ภาคส่งและ
ภาครับ จากนั้นทาการคานวณและแสดงภาพ

TOW CABLE เป็ นสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระว่างเครื่ องควบคุมกับ TOW FISH และใช้ลาก
TOW FISH ด้วย

-

-

การทางาน
ใช้เสี ยงความถี่ 100 KHZ และ 500 KHZ
ส่งออกไปและรับ ECHO จากวัตถุโดยมีอตั ราการส่ง PULSE ตาม Range ที่กาหนด
ECHO ที่กลับมายังภาครับเมื่อคานวณเวลาเดินทาง จะถูกนามาแสดงลงในกระดาษ
บันทึก

ภาพที่แสดงในกระดาษบันทึกเราสามารถนามาคานวณหาค่าต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ
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ลักษณะของภาพที่ได้
เมื่อคานวณเวลาการเดินทางของเสียงแล้วจะแสดงภาพการกระทบวัตถุเป็ นจุดสีดา และเมื่อมีการ
สะท้อนหลายๆ ครั้งก็จะรวมตัวกันแสดงลักษณะที่คล้ายวัตถุน้ นั ๆ ซึ่งภาพที่แสดงนั้นจะเป็ นรู ปร่ าง ๓ มิติ
และจากนั้นสามารถนาไปวิเคราะห์จะทราบถึงรู ปร่ างที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งได้
สิ่งที่จะปรากฎขึ้นเป็ นปกติในกระดาษบันทึก
 พื้นที่สีดา อาจจะเข็มหรื ออ่อน (เป็ นสีเทา ) ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ ในการสะท้อนของวัตถุ
 พื้นที่สีขาว SHADOW ZONE คือเงาที่ถูกวัตถุบงั ไม่ให้เสียงผ่านไปได้ จึงไม่มีการสะท้อน
ข้อมูลเกิดจากการที่วตั ถุมีความสูงจากพื้นท้องทะเล บังเสี ยงมิให้เดินทางต่อไปได้จึงทาให้
เกิดแถบสีขาวหลังวัตถุน้ นั โดยจะสัมพันธ์กบั ความสูงของวัตถุ ถ้าวัตถุยงิ่ สูงเงาขาวยิง่ ทอด
ยาว
 SCALE ระยะ เป็ นเส้นบอกระยะ แบ่งระยะตามที่เราเลือกใช้จาก RANGE ทํํี ่ กาหนดมี
หน่วยเป็ น เซนติเมตร : เมตร
 เส้นระยะพื้นท้องทะเล เป็ นแนวที่เริ่ มต้นการแสดงภาพ เป็ นตัวบอกระยะระหว่าง TOW
FISH กับพื้นท้องทะเล
 เส้นระยะผิวน้ า (A) เป็ นเส้นริ้ วสีดาบางๆ คล้ายๆ เส้นปะ อาจไม่ชดั เจนนัก บอกระยะ
ระหว่าง TOW FISH กับผิวน้ า เส้นระยะผิวน้ า คือ ECHO ที่เกิดจากผิวน้ า ในการแพร่ คลื่น
เสียงความกว้างของเสียงในทางดิ่งจะมีความกว้างมากมิใช่เพียงแต่วตั ถุใต้น้ าเท่านั้น ยังแผ่ไป
จนถึงผิวน้ า ซึ่งสามารถสะท้อน echo กลับมายัง towfish เช่นกันจะแสดงเป็ นลักษณะคล้ายๆ
เส้นประ ซึ่งจะบอกระยะจาก Towfish ถึงผิวน้ า

๔-๔๐

การแพร่คลืน่ เสียงจะได้ ข้อมูลดังนี ้
A : ระยะจากผิวน้ าถึง TOW FISH
B: ระยะจาก TOW FISH ถึงพื้นท้องทะเล
C : ระยะจาก TOW FISH ถึงวัตถุ (Slant range)
D: ระยะเงาของวัตถุซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั ความสูงของวัตถุน้ นั
คุณสมบัติต่างๆ ที่ควรทราบเพื่อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของการส่งเสียงของ SONAR
- เสียงเดินทางในน้ าด้วยความเร็ ว 1,500 m/sec
- เวลาการเดินทางเสียงของโซนาร์จะเป็ นเวลาไป – กลับ
Two – way travel time = 2x Range / 1500 = Range 750 m/sec
- เมื่อ Echo สะท้อนกลับมายังภาครับของโซนาร์ แล้วภาคส่งจะทาการส่ง PULSE
ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการส่ง Pulse Repetition Rate (PRR)
= 750 Range (Pulse/sec.)

Range ปฏิบตั ิการ จากการที่ได้ใช้โซนาร์มาแล้วอีกทั้งเปรี ยบเทียบการคานวณกับคุณสมบัติของ
เครื่ องตามตารางข้างต้นพบว่า Range ปฏิบตั ิการที่เหมาะสมกันระหว่างประสิทธิภาพการตรวจจับเป้ า กับ
ระยะการกวาดคือ ๑๕๐ ,๑๐๐ และ ๗๕ เมตร เพราะฉนั้นในการคานวณต่างๆ จะคิดจากระยะการใช้งานนี้

๔-๔๑

หาความเที่ยงตรงเสี ยง ของ SIDE SCAN SONAR โดยใช
Osilloscope วัดค่าความถี่และค่า PRR

๔-๔๒

๔-๔๓

การกาหนดความเร็วเรือลาก
ความเร็วของเรื อลากมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการตรวจจับเป้ าของ โซนาร์ เป็ นอย่างมาก
เพราะถ้าเรื อแล่นเร็วเกินไปโดยไม่สมั พันธ์กบั อัตราการส่งเสียงของโซนาร์ (PRP) ความละเอียดของเป้ าก็
จะลดลง
ตัวอย่าง
เรื อแล่น
= 3 m/sec.
Range 150 m มี PRP = 5 pulse / sec
ระยะห่างระหว่าง Pulse = 60 cm
ฉะนั้นถ้าเป้ ามีขนาดไม่เกิน 60 cm ก็จะมีโอกาสที่ไม่สามารถตรวจจับเป้ านั้นได้จากตัวอย่างที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าในการใช้ SIDE SCAN SONAR ควรมีการกาหนดความเร็วในการลากที่เหมาะสม
เพือ่ ประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีที่สุด ดังนี้
- เราต้องการประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้ า โดยมีระยะห่างระหว่าง Pulse ที่ผวิ ของ
วัตถุ = 20 cm.
- ฉะนั้นจะทาการหาความเร็ วเรื อลากที่เหมาะสมตาม Range 150,100 และ 75 เมตร
โดยมีประสิทธิภาพตรวจจับที่ ๒๐ cm ได้ดงั นี้
- Range 150 m มี PRR
ประสิทธิภาพตรวจจับ
ความเร็วเรื อ

5 pulse / sec
20 cm.
100 cm/sec = 1,9438 Knot

- Range 100 m มี PRR
ประสิทธิภาพตรวจจับ
ความเร็วเรื อ

7.5 pulse / sec
20 cm.
150 cm/sec = 2,9158 Knot

- Range 75 m มี PRR
ประสิทธิภาพตรวจจับ
ความเร็วเรื อ

10 pulse / sec
20 cm.
200 cm/sec = 3,8877 knot

จะเห็นได้วา่ Range น้อยลง สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้นในการตรวจจับวัตถุขนาด
เท่ากัน ซึ่งมีผลต่อการคานวณหาเวลาในการทางานซึ่งจะกล่าวในบทต่อ ๆ ไป
โดยปกติใช้ RANGE 100 เมตร

๔-๔๔

ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการใช้ SIDE SCAN SONAR
ในการใช้ SIDE SCAN SONAR บางครั้งอาจเกิดปั ญหาขึ้นทั้งจากคุณสมบัติของเครื่ องเองและ
การรบกวนต่าง ๆ ซึ่ง ทาให้การแสดงภาพผิดเพี้ยนไป ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
คลื่นแรง การแพร่ คลื่นคลื่นเสียงในทาง Vertical จะแผ่ไปถึงผิวน้ าและสามารถสะท้อนกลับมา
แสดงภาพ แต่ถา้ ในสภาวะคลื่นลมแรง การสะท้อนกลับจากฟองคลื่นที่เกิดขึ้นอาจบัง ภาพที่ตอ้ งการได้

MULTIPLE ECHO ในสภาวะที่ทอ้ งทะเลเรี ยบถ้า SIDE SCAN SONAR ได้รับการสะท้อน
จากวัตถุที่มีความสามารถในการสะท้อนที่ดี อาจทาให้การสะท้อนของเสียงกระจายเดินทางได้หลายทาง ,
ส่งผลให้แสดงภาพเดิมซ้ าออกมา หลายภาพ

๔-๔๕

พริ้ วน้ าท้ายเรื อ พริ้ วน้ าท้ายเรื อก็เป็ นตัวการสาคัญที่รบกวนและบดบังการแสดงภาพของวัตถุ
เช่นเดียวกับคลื่นมักเกิดขึ้นในที่มีการสัญจรทางน้ าอย่างหนาแน่นเกิดจากเรื อลากเอง หหรื อปล่อย Tow
cable สั้นเกินไป

เสียงของเรื อ การรบกวนจากเสียงของเรื อนั้นมีผลจากความเร็วของเรื อ จากภาพ เมื่อโซนาร์เข้า
ใกล้พน้ื ท้องทะเลห่างจากผิวน้ าโดยที่ความเร็วเรื อลดลงจะส่งผลให้เสียงรบกวนหายไป

๔-๔๖

วิทยุสื่อสาร อาจเกิดได้ในกรณี สายอากาศของวิทยุกบั เครื่ องควบคุมของโซนาร์อยูใ่ กล้กนั ทาให้
ภาพที่แสดงออกมานั้นถูกรบกวนให้เห็นเป็ นแนวเส้น เมื่อมีการกดคียส์ ่งวิทยุ โดยลักษณะการรบกวนจะ
ต่างกันแล้วแต่ยา่ นความถี่ของเครื่ องส่งวิทยุ

การ HEAVE ของโซนาร์น้ นั หมายถึงการกระดกขึ้น – ลง อันเนื่องมาจากอาการที่เรื อโคลง
ในทาง VERTICAL ส่งผลให้ภาพที่แสดงออกมานั้นมีลกั ษณะเป็ นลอนๆ

๔-๔๗

การ YAW คืออาการที่ตวั TOWFISH ส่ายทางซ้ายขวาไปมาซึ่งเกิดจากเรื อลากใช้ความเร็วต่ามาก
หรื อมีกระแสน้ าแรง อันเนื่องมาจากพริ้ วน้ าของเรื อภาพที่ออกมาจะถูกบิดเบือนโดยมีขนาดใหญ่หรื อเล็ก
กว่าความเป็ นจริ ง

เรื อไม่ตรงเส้นทาง การไม่สามารถรักษาเส้นทางในการนาเรื อให้เป็ นเส้นตรงได้หรื อการเปลี่ยน
ทิศหัวเรื อบ่อยครั้งภาพที่ปรากฎให้เห็นวัตถุจะมีลกั ษณะบิดโค้งตามเส้นทางการแล่นของเรื อ

๔-๔๘

ขนาดของวัตถุกบั ความเร็วลาก ขนาดของวัตถุที่แสดงบนกระดาษบันทึกจะเปลี่ยนไปตาม
ความเร็วในการลากในลักษณะตามแนว Track ในสถานะของ Range Scale และความเร็วของกระดาษที่
เท่ากันความเร็วการลากที่สูงกว่าจะให้ภาพที่ส้ นั ลง

๔-๔๙

ความกว้างของ Beam ความกว้างของ Beam ในทาง Horizontal ส่งผลให้การตรวจจับวัตถุ
เปลี่ยนไป การแสดงภาพผิดจากรู ปร่ างที่แท้จริ ง การตรวจจับในระยะไกลการตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก
หลายๆ วัตถุ อาจถูกแสดงรวมเป็ นเป้ าเดียว

------------------

๕-๑

บทที่ ๕
ทฤษฎีเสี ยงใต้ น้ำ

๕.๑ ธรรมชำติของเสี ยงใต้ นำ้ (The nature of underwater sound)
๑. ลักษณะเบือ้ งต้ นของเสี ยง (Elementary aspects of sound)
เสียงโดยทัว่ ไป ๆ ไปไม่ว่าจะมีตน้ กาเนิ ดจากระฆังหรื อเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ จะมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน เสียงเกิดจากการสัน่ ของแหล่งกาเนิดเคลื่อนที่ไปในลักษณะของคลื่นโดยผ่านตัวกลางที่ยดื หด
ได้ (elastic medium) เช่ น อากาศหรื อ น้ า ดังตัวอย่างเช่น การสั่นที่เกิดจากลู กสู บที่อยู่ดา้ นหนึ่ งของ
กระบอกสูบ ที่บรรจุดว้ ยน้ า การเคลื่อนตัวของลูกสู บจะทาให้อนุ ภาคของน้ าเคลื่อนที่เป็ นเหตุให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความกดในรู ปของการอัดตัว (compression) และการขยายตัว (rarefaction) สลับกันไป
ดังรู ป ๑ - ๑ การเปลี่ยนในลักษณะนี้ เป็ นรู ปของคลื่นซึ่ งเคลื่อนที่ไปยังอีกด้านหนึ่ งของกระบอกลูกสู บ
ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของเสียง และสามารถตรวจจับการเปลี่ยนความกดนี้ ได้ดว้ ยอุปกรณ์ที่ไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความกดดัน เช่น ไฮโดรโฟน (hydrophones)
รู ป ๑ - ๑ Compressional Wave Train

๒. กำรเคลื่อนที่ของคลื่น (Wave motion)
คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นทางยาว (longitudinal waves) อนุ ภาคของคลื่นจะเคลื่อนที่ไ ปและกลับใน
ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น แต่ถา้ การเคลื่อนที่ของอนุ ภาคตั้งฉากกับทิศทางของการเคลื่อนที่
ของคลื่นจะเป็ นคลื่นทางขวาง (transversal wave) เช่น การเคลื่อนที่ของเชือกเมื่อเราสะบัดมัน เป็ นต้น
ความถี่ของคลื่นเสียงหาได้จากการเคลื่อนที่ที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกาเนิ ด ความถี่ ความยาว
คลื่น และ ความเร็วเสียง มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้

= c/f

=
ความยาวคลื่น
c
=
ความเร็วเสี ยง
f
=
ความถี่

๕-๒

ในระบบเมตริ ก  มีหน่ วยเป็ นเมตร c = เมตรต่อวินาที (m/s) f = cycle/second (Hz) ส่ วนใน
ระบบของเสียงใต้น้ าแล้ว  = ฟุต c = ฟุต/วินาที (ft/sec) f = cycle/second (Hz)
ความถี่ต่ากว่า ๒๐ Hz. และเหนื อกว่า ๒๐ KHz. จัดอยูใ่ น infrasonic และ ultrasonic ตามลาดับ
ความถี่ในการได้ยนิ จะอยูร่ ะหว่าง ๒๐ Hz. ถึง ๒๐ KHz. ในความถี่ infrasonic ความยาวคลื่นจะยาวมาก
ขณะเดียวกันในความถี่ ultrasonic ความยาวคลื่นจะสั้นกว่า
สาหรับความเร็วเสียงในน้ า ๑๕๐๐ m/s ความยาวคลื่นจะขึ้นอยูก่ บั ความถี่ดงั ต่อไปนี้
Frequency
Wavelength Frequency
Wavelength
10 (Hz.)
150 (m.)
1 (KHz.)
1.5 (m.)
50
30
5
0.3
100
15
10
0.15
500
3
50
0.03-3 cm., 1–1/4 INCH
๓. เสี ยงกับพลังงำนแม่ เหล็กไฟฟ้ำ (Sound versus electromagnetic energy)
ในตัวกลางที่เป็ นตัวนา เช่น น้ าทะเล พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าในรู ปของคลื่นแสงหรื อ คลื่นวิทยุ
จะลดลง (attenuate) ประมาณ 1.3 + 103 f1/2 dB. ทุก ๆ ๑๐๐๐ หลาที่ส่งออกไป ในที่น้ ี f มีหน่ วยเป็ น
KHz. ดังนั้นพลังงานนี้จะผ่านไปได้ไกลที่สุดอย่างมาก ๑๐๐ กว่าฟุตเท่านั้น
สาหรับโซนาร์ (Sonar) ซึ่งมีความถี่ต่า พลังงานเสียงจะลดลงเพียง 0.01 ft2 ต่อ ๑๐๐๐ หลา และ
คลื่ นเสี ยงสามารถเดิ นทางได้ไ กลกว่า ๑๐๐ กว่าไมล์ในน้ า ดังนั้นพลังงานเสี ยงจึงเดิ นทางในน้ าทะเล
ได้ไกลกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า
๔. ควำมเร็วเสี ยง (Speed of sound)
ความเร็ ว เสี ยงในน้ าทะเลเป็ นสัด ส่ ว นกับอุ ณ หภู มิ (temperature) ความเค็ม (Salinity) และ
ความกด (pressure) ของน้ าที่เปลี่ยนไป ความลึก (depth) ฤดูกาล (season) ตาบลที่ภูมิศาสตร์ (geographic
location) และตามเวลา ณ ตาบลที่หนึ่ง ๆ
การวัดความเร็วเสี ยงในน้ าทะเลสามารถคานวณได้จากสูตร ดังนี้
c = 1449.2 + 4.623t – 0.0546t2 + 1.391 (s – 35) + 0.017d
ซึ่ง
c
=
ความเร็วเสี ยง (m/sec)
d
=
ความลึก (m)
t
=
อุณหภูมิ (0C)
s
=
ความเค็ม (%.)
สมการนี้ เป็ นสมการที่เข้าใจได้ง่ายกว่าสมการของวิลสัน (Wilson) หรื อของคนอื่น ๆ และเป็ น
สมการที่เหมาะกับข้อมูลที่วดั ได้

๕-๓

โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ความเร็วเสียงจะเพิม่ ขึ้น ๓.๒ m/sec ต่ออุณหภูมิ ๑0C ประมาณ ๑.๔ m/sec ต่อ
๑% ของความเค็ม และประมาณ ๑.๗ m/sec ต่อความลึก ๑๐๐ เมตร อุ ณหภูมิจะมีอิทธิพลมากที่สุด
ในระดับความลึกไม่เกิน ๓๐๐ เมตร (๑๐๐๐ ฟุต) ถ้าความลึกมากกว่า ๓๐๐ เมตรแล้ว ความกด (pressure)
จะมีอิ ทธิ พลแทนอุ ณหภูมิ ทั้งนี้ เพราะว่าในระดับความลึ กนี้ อุณหภูมิ จะคงที่ ในทะเลเปิ ดค่าความเค็ม
น้ าทะเลมีผลน้อยมาก ในทะเลลึกความเร็วเสียงจะมีค่าความเร็วเปลี่ยนแปลงตั้งแต่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ft/sec
(1,433 m/sec) จนถึงมากกว่า ๕,๓๐๐ ft/sec (1,544 m/sec)
การเปลี่ยนแปลงความเร็วเสียงตามความลึก เรี ยกว่า “sound speed profile” ซึ่ งเป็ นเทอมที่นิยมใช้
กันในเรื่ อ งของเสี ยงใต้น้ า profile นี้ สามารถที่จะหาได้โดยการตรวจโดยตรงหรื อ จากผลการตรวจ
อุณหภูมิ ความเค็ม และความลึกมาคานวณ
๕. กำรหักเหของเสี ยง (Refraction)
ถ้าทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลมีคุณสมบัติทางฟิ สิกส์สม่าเสมอเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันแล้ว เสี ยงจะ
เคลื่ อ นที่ เ ป็ นเส้น ตรงและความเร็ วคงที่ แต่ เสี ย งเคลื่ อ นที่ ไ ปในลักษณะเส้น โค้งเป็ นส่ วนใหญ่ และ
ความเร็วเสี ยงก็เปลี่ยนไปตามทางราบหรื อทางตั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เรี ยกว่า การหักเห (refraction)
ซึ่งอธิบายได้ดว้ ยกฎของสเนล (Snell’ s law)
๕.๑ ทำงเดินเสี ยง (Ray paths)
ทางเดิ น เสี ย งเป็ นเส้ น โค้ง (เป็ นเส้ น ตรงต่ อ เมื่ อ ความเร็ ว เสี ย งเท่ า กัน (Isovelocity
condition) ซึ่ งแต่ละจุดของเส้นโค้งนั้นจะตั้งฉากกับ wave surface หรื อ wave front และเป็ นการแสดง
ทิศทางของคลื่นเสี ยง ทิศทางนี้ เป็ นการแสดงทิศทางของอนุ ภาคของเสี ยงบน wave front หนึ่ ง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องกันไป ในรู ป ๑ - ๒ แสดงถึงทางเดินของเสียง
รู ป ๑ - ๒ Typical Ray Trace Plot
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๕.๒ กฎของสเนล (Snell’ s law)
เป็ นสมการง่ า ย ๆ ซึ่ งอธิ บ ายถึ ง การหั ก เหของเสี ย งในตัว กลางที่ มี ค วามเร็ ว เสี ย ง
เปลี่ยนแปลง กฎนี้ได้กล่าวไว้วา่ เส้นทางเสียงจากย่านหนึ่งด้วยความเร็วเสียงอันหนึ่ง จะมีทิศทางแตกต่าง
ในอีกย่านหนึ่ ง ซึ่ งมีความเร็ วต่างจากย่านแรก จากรู ป ๑ - ๓ Q1 เป็ นมุมกระทบของเส้น (ray) แรก และ
V1 เป็ นความเร็ วในย่านแรก Q2 เป็ นมุ มกระทบของเส้นที่สอง และ V2 เป็ นความเร็ วในย่านที่สอง
กาหนดให้ V2 V1 มุม Q1 และ Q2 เป็ นมุมที่วดั จากเส้นต่อระหว่างย่านทั้งสอง กฎของ Snell’ s law ยัง
สามารถครอบคลุมไปถึงหลาย ๆ ชั้น หรื อหลาย ๆ ย่าน ดังรู ป ๑ - ๔
รู ป ๑ - ๓ Snell’s law – Two layers

กาหนดให้ Vx เป็ นความเร็วสุดท้าย (vertex speed) เป็ นความเร็วเสี ยงในชั้นที่เส้นทาง (ray) จะ
เป็ นทางราบ (Horizontal) และ Snell’ s law ได้กล่าวว่าเส้นทางเสียงจะไม่ผา่ นเข้าไปในย่านซึ่งมีความเร็ว
เสียงมากกว่าความเร็วสุดท้าย (vertex speed) เส้นทางจะเป็ นทางราบแล้วสะท้อนกลับไปยังชั้นความลึก
เริ่ มต้น ในตัวกลางที่ช้ นั ความลึกมีความเร็วคงที่ เส้นทาง (rays) จะต่อเนื่องกันเป็ นเส้นตรง ส่วนใน
ตัวกลางที่ความเร็วเสียงเปลี่ยนแปลงคงที่ตามความลึก เส้นทางเสียงจะเป็ นส่วนโค้งของวงกลม
รู ป ๑ - ๔ Snell’s law – Multiple layers
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๕.๓ เกรเดียนของควำมเร็วเสียง (Sound Speed Gradient)
เกรเดียนของความเร็ วเสี ยงเกิดขึ้นเมื่ อ มี การเปลี่ยนแปลงความเร็ วเสี ยงอย่างต่อ เนื่ อ ง
ในรู ปของเส้นตรง (Linear) การเปลี่ ยนแปลงความเร็ วเสี ยงตามความลึกจะเป็ นเกรเดียนในทางตั้ง
(Vertical velocity gradient) ขนาดของเกรเดียนจะเปลี่ยนไปตามความเร็ วแต่ละชั้นความลึกของน้ า
ความโค้ง ของเส้น ทางเสี ย งสัม พันธ์โ ดยตรงกับ ขนาดของเกรเดี ย น เส้น ทางเสี ย งที่ มี เ กรเดี ย นมาก
(sharp gradient) จะมีการหักเหมากกว่าที่มีเกรเดียนน้อย (mild gradient) และในตัวกลางที่มีความเร็ ว
เท่ากัน (isovelocity) เส้นทางเสียงจะเดินทางเป็ นเส้นตรง ดูรูป ๑ - ๕ และ รู ป ๑ - ๖
รู ป ๑ - ๕ Positive Sound Speed Gradient and Ray Curvature

รู ป ๑ - ๖ Negative Sound Speed Gradient and Ray Curvature
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ก. เกรเดียนควำมเร็วเสียงในทำงบวก (Positive sound speed gradient)
หมายถึง ความเร็ วเสี ยงเพิ่มขึ้นตามความลึก และจะให้เส้นโค้งเป็ นแบบโค้งขึ้น (upward) ไปยัง
ความลึกที่มีความเร็วเสียงน้อยที่สุด ดังรู ป ๑ - ๕
ข. เกรเดียนควำมเร็วเสี ยงในทำงลบ (Negative sound speed gradient)
หมายถึง ความเร็วเสียงลดลงตามความลึก และจะให้เส้นโค้งเป็ นแบบโค้งลง (downward) ไปยัง
ความลึกที่มีความเร็วเสียงน้อยที่สุด ดังรู ป ๑ - ๖
ค. ควำมเร็วเท่ ำ (Isovelocity)
หมายถึง ความเร็วเสียงเท่ากันในแต่ละชั้นความลึก ดังรู ป ๑ - ๗
รู ป ๑ - ๗ Isovelocity – Straight line ray transmission

หมายเหตุ ชั้นอุณหภูมิ เท่า (isothermal layer) ไม่เหมือ นกับชั้นความเร็ วเท่า (isovelocity layer) ชั้น
อุ ณหภูมิ เ ท่าความเร็ วเสี ยงจะเพิ่ม ตามความลึ ก หรื อ ความกด จะทาให้เป็ นเกรเดี ยนความเร็ ว เสี ยงใน
ทางบวก (positive sound speed gradient) ในกรณี ที่เกรเดียนอุณหภูมิเป็ นลบ (negative temperature
gradient) ที่อนุ โลมให้เป็ นความเร็ วเท่า (isovelocity) ได้น้ นั อุณหภูมิจะลดลง 0.20F (0.1110C) ต่อความ
ลึ ก ๑๐๐ ฟุต (๓๐.๔๘ เมตร) ของน้ าที่มีอุ ณหภูมิ 400F (4.440C) จะทาให้เ กิ ดเป็ นความเร็ วเท่ า
(isovelocity profile)
๕.๔ กำรเดินย้ อนทำงของเสี ยงซ้ำแนว (Acoustic reciprocity)
ระหว่างต้นกาเนิ ดของเสี ยงที่ส่งสัญญาณออกไปได้ดีทุกทิศทาง กับเครื่ องรับสัญญาณ
ซึ่งสามารถรับได้ดีจากทุกทิศทางเช่นเดียวกัน จะมีเส้นทางเดินที่เสี ยงจะเดินไปได้หลายเส้นทางด้วยกัน
เช่น เส้นทางเหล่านี้อาจจะสะท้อนจากพื้นท้องทะเลหรื อจากผิวทะเล หรื อเกิดจากการหักเหอันเนื่ องจาก
ชั้นของน้ า หรื อเกิ ดทั้งการสะท้อ นและการหักเหของเสี ยงปนกัน แต่ไ ม่ ว่าทางเดิ นของเสี ยงเหล่ านี้ จะ
ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม เราอาจสลับที่อยูข่ องต้นกาเนิดเสียงกับเครื่ องรับโดยเสียงก็จะยังเดินในทางเดินเดิม
แต่กลับทิศกันตราบเท่าที่การส่ งออกและการรับเข้าของเครื่ อง ทั้งสองมีลกั ษณะเหมือนเดิม สภาพย้อ น
ทางในเส้นทางเดิมอย่างนี้ ก็จะเป็ นไปได้อย่างเดิมเสมอ ดังรู ป ๑ - ๘A และ ๑ - ๘B
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รู ป ๑ - ๘ A และ ๑ - ๘ B

------------------------------------------------------------
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๕.๒ ผลกระทบของสภำวะแวดล้ อมทีม่ ีต่อกำรแพร่ คลื่นเสียงแบบต่ ำง ๆ
(Environmental effects upon the major transmission modes)
๑. ผลจำกควำมลึกและฤดูกำลในมหำสมุทร (Dept and seasonal effects in the deep ocean)
อุณหภูมิเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลหลักต่อความเร็วเสียงในบริ เวณทะเลลึก อย่างไรก็ตาม ณ ที่ลึกลง
ไปมาก ๆ อุณหภูมิจะเปลี่ยนน้อยมาก ทาให้ความกด (เพิม่ ตามความลึก) เข้ามามีอิทธิพลต่อความเร็ วเสี ยง
แทนอุณหภูมิ ในบริ เวณทะเลลึกส่วนมาก โครงสร้างของอุณหภูมิจะแบ่งออกได้เป็ น ๓ ส่วน คือ
- ชั้นผิวทะเลที่ค่อนข้างอุ่น (relatively warm surface layer) ส่ วนใหญ่จะแสดงออกเป็ นลักษณะ
อุณหภูมิเท่า (isothermal)
- ชั้นอุณหภูมิลาดชัน (main thermocline) ลักษณะอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วตามความลึก
- ชั้น น้ า ลึ ก ที่มี ความเย็น (colder deep-water layers) ลัก ษณะอุ ณหภูมิ จะลดลงอย่างช้า ๆ
ตามความลึก
ชั้นผิวทะเล (surface layer) จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมฟ้ าอากาศที่เปลี่ยนตลอดเวลา
และจากสภาวะผิว ทะเล (sea-roughness) จากการกระทาของลมจะพบว่า ชั้นผิวทะเลมี การคลุ กเคล้า
(mixing) กันอย่างสมบูรณ์ ทาให้เกิ ดอุ ณหภูมิ เท่า ดังนั้นลักษณะความเร็ วเสี ยงก็จะเป็ นแบบการเดิ น
ในช่องอุณหภูมิเท่า (isothermal channel) ซึ่งขนานไปกับผิวทะเล ชั้นผิวทะเลนั้นจะเปลี่ยนไปตามรายวัน
ฤดูกาล และตาบลที่ ส่วนชั้นของ thermocline นั้น เปลี่ยนไปตามตาบลที่เป็ นส่วนใหญ่
รู ป ๒ - ๑ แสดงลักษณะของอุณหภูมิและความเร็วเสียงในทะเลลึก ซึ่งประกอบด้วย ๓
ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ชั้นผิวทะเลที่ข้ นึ อยูก่ บั ฤดูกาล ชั้น (thermocline) ที่มีอยูล่ ่างถัดไป จนถึงความลึกปาน
กลาง และชั้นน้ าลึก (deep-water layer)
รู ปที่ ๒ - ๑ Basic Temperature and Sound Speed Structure of the deep Ocean.
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บริ เวณใกล้ผวิ ทะเลซึ่งเปลี่ยนตามฤดูกาลนั้น ณ แห่งใดก็ตามบางเวลาอาจมีลกั ษณะอุณหภูมิเป็ น
ชั้นอุณหภูมิเท่า (isothermal layer) ทีบ่ ริ เวณส่วนบนซึ่งความลึกของชั้นนี้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในชั้น
นี้ ความกดจะเข้ามามี อิ ทธิ พลทาให้เกรเดี ยนของเสี ยงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อ ย ในฤดู ร้อ นชั้นอุณหภูมิเท่า
โดยปกติจะอยู่ในความลึก ๑๕ เมตร (๕๐ ฟุต) ในบริ เวณน้ าเขตร้อ น (tropical water) ลึ กลงไปจาก
ชั้นอุ ณหภูมิเท่าเกรเดี ยนของอุ ณหภูมิจะเปลี่ ยนเป็ นลบอย่างรวดเร็ วเราเรี ยกว่า Seasonal thermocline
ในฤดู หนาวอาการกระทาของลมที่เพิ่มขึ้นและอากาศเย็น ทาให้การคลุกเคล้า (mixing) ของน้ าลงไป
ในระดับลึกมากขึ้นและชั้นอุณหภูมิเท่าจะลึกลงไปได้หลายร้อยฟุต นอกจากนั้นอุณหภูมิและความเร็ ว
เสียงที่ผวิ ทะเลจะลดลงด้วย เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศเย็นลง รู ป ๒ - ๒ แสดงถึงความเร็ วเสี ยงเปลี่ยน
ตามอุณหภูมิรายชัว่ โมง รายสัปดาห์ ฤดูกาล และตาบลที่ อันเกิดจากอุณหภูมิเปลี่ยน Profile ความเร็ ว
เสี ย งที่ ใ กล้ผิว ทะเลอาจเปลี่ ย นตามรายชั่ว โมง อันเนื่ อ งจากความร้ อ นในรอบวัน (diurnal heating)
ในบริ เวณที่ลึกลงไปแต่ยงั อยูส่ ่ วนบนของชั้น thermocline อุณหภูมิเปลี่ยนรายสัปดาห์ทาให้เกิดลักษณะ
ความเร็ วเสี ยงเปลี่ ยนได้อ ันเนื่ อ งจากแนวปะทะของอากาศผ่าน ฝนตกเป็ นระยะนาน ท้อ งฟ้ ามื ดครึ้ ม
(overcast skies) หรื อ มีล มพัดแรง สาหรับชั้น main thermocline นั้น จะกระทบกระเทือ นโดยมีการ
เปลี่ ย นตามฤดู ก าล ส่ ว นลัก ษณะต าบลที่ จ ะท าให้ค วามเร็ ว เสี ย งเปลี่ ย นลงไปได้ถึ ง ชั้น น้ าที่ อ ยู่ลึ ก
(deep – water layer)
ในระดับน้ าลึ กลงไปในลักษณะเกรเดี ยนอุ ณหภูมิจะลบตั้งแต่ฐานของ seasonal thermocline
จนถึงความลึกประมาณ ๙๐๐ เมตร (๓,๐๐๐ ฟุต) ลึกลงไปจากชั้น main thermocline อุณหภูมิลดลงน้อย
มากตามความลึ ก และเนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ ล ดลงน้อ ยมากทาให้ความเร็ ว เสี ยงเพิ่มขึ้ น อย่า งสม่ า เสมอ
ด้วยความกดที่เพิม่ ขึ้น ฉะนั้นชั้นน้ าใต้ main thermocline ลักษณะความเร็ วเสี ยงจะเป็ นเกรเดียนทางบวก
(positive gradient) มีค่าประมาณ ๐.๐๑๗ sec –1
รู ป ๒ - ๒ Sound Speed Profile Variations

๕-๑๐

๑.๑ เกรเดียนควำมเร็วเสี ยงทำงแนวรำบ (Horizontal sound speed gradients)
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงหลักของความเร็ วเสี ยงเป็ นทางความลึ ก ยังมีการเปลี่ ยนทางแนวราบ
เกิ ดขึ้นด้วย การเปลี่ ยนทางแนวราบนี้ ทาให้เกิ ดอัตราผิดทางแบริ งของโซนาร์ โดยเฉพาะการค้นหา
ด้วยระบบ Passive ซึ่ งต้องการผลค้นหาระยะไกล เกรเดียนทางราบ (horizontal gradient) มีความสาคัญ
โดยเฉพาะในช่อ งแคบยิบรอลตาร์ (Straits of Gibraltar) และขอบด้านเหนื อของกระแสน้ ากัฟสตรี ม
(Gulf Stream) และกระแสน้ ากุโรชิโว (Kuroshio) เกรเดียนแบบนี้จะพบในบริ เวณที่มีกระแสน้ าแรง คลื่น
ใต้น้ า และที่ผวิ ทะเลที่มีความร้อนและความเย็นไม่สม่าเสมอ
รู ปที่ ๒ - ๓ แสดงถึงการหักเหทัว่ ๆ ไป ที่มีอตั ราผิดทางแบริ งอย่างมากที่สุด ๕ องศา
เส้นทางเสี ยงจะหักโค้งเข้าหาบริ เวณน้ าที่เย็นกว่า ซึ่ งจะมี ผลทาให้การผิดระยะทางข้างที่เกิดจากแบริ ง
ผิดไป ๑๐ เปอร์เซ็นต์ (เช่น ผิด ๒ ไมล์ ในระยะทาง ๒๐ ไมล์ทะเล)
รู ป ๒ - ๓ Horizontal Gradient – Sonar Bearing Area

๒. เส้ นทำงเคลื่อนที่ของเสียง (Sound propagation paths)
เส้นทางเคลื่อนที่ของเสียงอาจจะแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
ก. ใกล้ผิวทะเล (Near-surface paths)4 ซึ่ งรวมทั้งชั้นผิวทะเล (surface layers) และ
ช่องเสียงในระดับตื้น (shallow sound channels)
ข. ช่องเสียงในระดับลึก (Deep sound channels)
ค. เส้นทางสะท้องที่พ้นื ท้องทะเล (Bottom-bounce paths)
ง. เส้นทางที่เกิดจากการหักเหในระดับลึก (Deep refracted paths) รวมทั้งเส้นทางใน
บริ เวณที่เสี ยงมารวมกัน (Convergence Zone path)

๕-๑๑

๒.๑ ช่ องเสี ยงที่ผิวทะเล (Surface duct)
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ลักษณะอุณหภูมิของทะเลอย่างหนึ่งที่ผวิ ทะเลเกิดการคลุกเคล้ากัน
อย่างดี (mixed surface layer) ซึ่ งชั้นผิวทะเล (surface layer) หรื อช่องเสี ยงผิวทะเล (surface duct) นี้ จะมี
เกรเดี ยนความเร็ วเสี ยงเป็ นบวกเล็กน้อย และเส้นทางเสี ยง (ray) ที่ออกจากจุดกาเนิ ดเสี ยงที่อยู่ในชั้นนี้
จะหักเหขึ้นแล้วสะท้อนกลับด้วยผิวทะเล (surface – reflected) ดังรู ป ๒ - ๔ เขตจากัดของเส้นทางเสี ยง
ดูได้จากการที่มีจุดโค้งที่สุดเท่ากับความเร็ วเสี ยงสู งสุ ดใน Profile ใกล้ผิวทะเล ความลึกที่ความเร็ วอันนี้
เรี ยกว่า ชั้นลึกของเสียง (sonic layer depth : SLD) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น mixed layer depth (MLD)
๒.๑.๑ ย่ ำนอับเสี ยง (Shadow Zone)
ย่านอับเสี ยงแสดงในรู ป ๒ - ๔ อยูภ่ ายใต้ช้ นั แบ่ง (layer) ในระยะที่พน้ จากที่เสี ยงจะ
มาถึงได้ และเส้นจากัดทางเดินเสียง (limiting ray) จะเป็ นเส้นตรงที่ฐานของชั้นแบ่ง (layer) และเส้นทาง
เดินเสี ยงที่ออกจากจุดกาเนิ ดเสี ยงที่ทามุมน้อยกว่า limiting ray จะอยูใ่ นชั้นแบ่ง (Layer) และถ้าทามุม
มากกว่า limiting ray เส้นทางเดิ นเสี ยงจะโค้ง ลงออกจากชั้นแบ่ง (layer) ทฤษฎี ของเส้นทางเสี ย ง
(ray theory) บ่งว่าไม่มีพลังงานที่จะผ่านเข้าไปในย่านอับเสี ยบนี้ ได้ แต่ก็ไม่เสมอไป ยังมีพลังงานเสี ยง
บางส่วนที่เข้าไปในย่านอับเสี ยงได้ พลังงานนี้ ได้แก่ การกระจัดกระจาย (scatter) ของเสี ยงจากผิวทะเล
และจากการรั่ว (leakage) ของเสียงออกจากช่องทางเดิน (channel) อันเนื่องจากคุณสมบัติของการดักเสี ยง
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความถี่ ในความถี่ต่ าการรั่วของเสี ยงจะเกิดจากการเลี้ยวเบน (diffraction) ซึ่ งขึ้นอยูก่ ับ
ความชัดเจน (sharpness) ของการเปลี่ยนระหว่างชั้น mixed layer กับชั้น thermocline และขึ้นอยูก่ ับ
เกรเดียนความเร็วเสียงในชั้น (thermocline) และชั้นแบ่ง (layer)
๒.๑.๒ ระดับควำมลึกของเสี ยง (Sonic layer depth)
ภาวะเสี ยงในชั้นแบ่ง (layer) ขึ้นอยู่กบั ความลึกของชั้นแบ่ง (layer depth) ดังแสดง
ในรู ป ๒ - ๕ ยิง่ ชั้นที่มี ความลึกมากขึ้น เสี ยงก็สามารถเดินทางไปได้ไกลมากขึ้นโดยไม่ตอ้ งสะท้อนที่
ผิวทะเล ในการที่ เสี ยงกระทบกับผิวทะเลจะทาให้พลังงานเสี ยงกระจาย (scatter) ออกจากชั้นแบ่ ง
ผิวทะเล (surface layer) เสมอ ยกเว้นต่อเมื่อผิวทะเลมีลกั ษณะเรี ยบจริ ง ๆ เท่านั้น โดยเฉลี่ยเสี ยงสามารถ
ไปถึงระยะใด ๆ ที่อยูน่ อกเขตเส้นทางตรงของเสียงโดยวิธีสะท้อนที่ช้ นั deep layer ได้จากัดกว่าในภาวะ
ที่ช้ นั shallow layer และถ้าทั้งจุดกาเนิด (source) และตัวรับ (receiver) อยูใ่ นชั้นแบ่ง (layer) เดียวกันแล้ว
ชั้นแบ่ง (layer) ที่ลึกกว่าก็จะให้ผลในการเดินทางของเสียงดีกว่าชั้นตื้น

๕-๑๒

รู ป ๒ - ๔ Limiting Rays and the Shadow Zone

๒.๑.๓ เกรเดียนในชั้นควำมลึก (Gradient in the layer)
เกรเดียนอุณหภูมิในชั้นแบ่ง (layer) ซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันไม่มาก จะเป็ นตัวการ
สาคัญในการกาหนดปริ มาณ และความแข็ง (strength) ของเสี ยงที่ถูกดักอยูใ่ นช่องผิวทะเล (surface duct)
ถ้าจะให้มีช่องผิวทะเลที่ใช้ได้สาหรับการส่ งคลื่นเสี ยงโดยทางตรงแล้ว ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ต่อความลึกน้ า (gradient) ต้องเป็ นบวก
๒.๑.๔ ควำมถี่วิกฤต (Low frequency cut off)
ที่ความถี่ ต่า เสี ยงจะไม่ถู กดักอยูใ่ นช่ องผิวทะเล ลักษณะเช่นนี้ จะเกิดขึ้นเมื่ อ
ความถี่ลดลงจนใกล้กบั ความถี่วิกฤต (cut off frequency) สาหรับ first mode ของทฤษฎี normal – mode
(Urick, 1967 หรื อจะกล่าวได้วา่ ความยาวคลื่น (wavelength) ยาวเกินไปที่พลังงานจะอัดรวมอยูใ่ นช่องได้
ความยาวคลื่นสูงสุดที่สมั พันธ์กบั ความถี่ต่าสุดในช่องของอุณหภูมิเท่า (isothermal duct) หาได้ดงั นี้
 max = 4.7 x 10-3 H3/2
ซึ่ง
 max
= ความยาวคลื่นสูงสุดเป็ นฟุต (max.wavelength in feet)
H = ความหนาของช่องเสียงเป็ นฟุต (duct thickness in feet)
โดยให้ความเร็วเสียง (sound speed) ในช่อง (duct) เท่ากับ ๕,๑๗๐ ฟุต/วินาที
ตัวอย่ ำง กาหนดให้ช่องผิวทะเล (surfact duct) หนา ๑๐๐ ฟุต ความยาวคลื่นสู งสุ ดที่ถูกดัก
เท่ากับ ๔.๗ ฟุต และตรงกับความถี่ ๑,๑๐๐ ฟุต ซึ่ งเป็ นความถี่วิกฤตไม่เด่นชัดนัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
ความยาวคลื่นยาวกว่า  max มาก จะทาให้เสียงลดลงไปมากและถ้าความยาวคลื่นน้อยกว่า  max มาก
เสียงจะลดลงด้วยการดูดซึมและการรั่ว เมื่อ H และ  มีหน่วยเป็ นเมตร สมการข้างบนจะเป็ น
 max = 8.5 x 10-3 H3/2

๕-๑๓

๒.๑.๕ ผลของคลื่นลมต่ อควำมลึกของชั้นแบ่ ง (Wind wave effects on layer depth)
ความลึ ก ของชั้น อุ ณหภูมิเ ท่า (isothermal layer) จะมี ผ ลอย่างมากจากการ
คลุกเคล้า (mixing action) ของมวลน้ า อันเนื่ องจากคลื่นที่เกิดจากลม ดังรู ป ๒ - ๖ ถ้าอาการของคลื่นมี
กาลังแรงพอ และอยูน่ านจะทาให้เกิดการคลุ กเคล้าของมวลน้ าเป็ นอย่างดี และลงไปได้ลึกซึ่ งเป็ นผล
ทาให้น้ าเกิดอุณหภูมิเท่า ดังเส้น Profile B และ C แต่ถา้ มีอาการของคลื่นเล็กน้อยหรื อไม่มี ความร้อน
จากแสงอาทิตย์จะทาให้ผิวหน้าทะเลร้อ น ซึ่ งจะทาให้ค่อ ย ๆ เกิ ดเป็ นเกรเดี ยนลบ (negative gradient)
และไม่มีความลึกของชั้นแบ่ง (layer depth) หรื อเรี ยกว่าความลึกของชั้นแบ่งเป็ นศูนย์ (Zero layer depth)
ดังเส้น Profile A ส่ วนเส้น Profile B และ E แสดงถึงลักษณะของ thermocline แบบชัว่ คราว ที่เกิดจาก
การที่ผวิ ทะเลได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้มกั จะเกิดในช่วงตอนบ่ายของฤดูร้อนในบริ เวณ
แลตติจูดต่า เราเรี ยกว่า อาการตอนบ่าย (afternoon effect) thermocline แบบชั่วคราวนี้ มีผลต่อ การ
ปฏิบตั ิการขอโซนาร์ชนิดติดกับตัวเรื อ และโซนาร์ชนิ ดที่เปลี่ยนความลึกได้ (Independent variable depth
sonars) แต่โดยทัว่ ไปไม่ มีผ ลสาคัญต่อ การปฏิบ ัติการชนิ ด V/P ASW operations แต่ขนาดของ
thermocline อาจจะเป็ นเครื่ อ งจากัดความสามารถของระบบโซนาร์ชนิ ดติดกับเรื อ ความสามารถของ
ระบบโซนาร์แบบ Active ที่ติดกับเรื อจะมีผลลดลง ถ้า thermocline แบบชัว่ คราวอยูล่ ึกมากกว่า ๒๕ ฟุต
และมี อุณหภูมิเปลี่ยนมากกว่า -๐.๓ องศาเซลเซี ยส ต่อ ๓๐ เมตร (-๐.๖ องศาฟาเรนไฮห์ต่อ ๑๐๐ ฟุต)
อาการตอนบ่าย (afternoon effect) ปกติจะไม่รวมอยูใ่ นการทานายหา SLD แต่ความเป็ นไปได้ของการ
เกิด thermocline แบบชัว่ คราว สามารถพิจารณาได้จากลักษณะของอากาศ
รู ป ๒ - ๕ layer Depth Surface Effect Upon Bounced Sound Rays

๕-๑๔

รู ป ๒ - ๖ Wine – Wave Mixing Action Sequence

๒.๑.๖ ผลของฤดูกำลที่มีต่อ SLD (Seasonal effects on SLD)
ในเดื อ นของฤดู หนาวจะมี ล มแรง คลื่ น จัด แสงอาทิ ตย์น้อ ย และเกิ ด การคลุ ก เคล้า
ทางการกล (mechanical mixing) ของน้ ามาก ทาให้ความลึกของชั้นแบ่ง (layer depths) ลงไปได้ลึกที่สุด
ในบริ เวณเขตน้ าเย็นจะลงไปได้ลึก ๑๒๐ ถึ ง ๒๗๕ เมตร (๔๐๐ ถึง ๙๐๐ ฟุต) ส่ วนในฤดูร้อ นจะมี
ลัก ษณะตรงกันข้า มและในบริ เ วณเขตน้ า อุ่ น ความลึ ก ของชั้นแบ่ ง (layer depths) จะมี ค่า ระหว่า ง
๓๐ - ๖๐ เมตร (๑๐๐ - ๒๐๐ ฟุต) ทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ส่ วนความลึกของชั้นแบ่ง (layer depth)
ที่ต้นื ที่สุดจะพบในบริ เวณเขตร้อน (tropics)
ในฤดูเปลี่ยนคือฤดูใบไม้ผลิ (spring) และฤดูใบไม้ร่วง (autumn) ก่อให้เกิดลักษณะ
เกรเดียน ความเร็ วเสี ยงทางตั้งที่ซับซ้อน ในฤดูใบไม้ผลิน้ าเย็นที่ไหลลงสู่ ทางใต้จะได้รับความร้อนที่
ผิวทะเล ทาให้เกิดความลึกของชั้นแบ่ง (layer depth) ชนิ ดตื้น ส่ วนเกรเดียนอุณหภูมิทางตั้งในน้ าเย็น
ทางเหนื อของกระแสน้ ากัฟสตรี ม (Gulf Stream) จะถูกเปลี่ยนไม่รวดเร็ วเท่าน้ าเย็นที่ไหลลงใต้ เป็ นผล
ให้เกิดชั้นแบ่งที่ลึกกว่าในบริ เวณเขตน้ าเย็นด้านใต้ของกระแสน้ ากัฟสตรี มก่อนที่จะเกิดในน้ าเย็นจัดของ
แลตติจูดเหนือขึ้นไป แผนที่แสดงฤดูเปลี่ยนจะมีลกั ษณะที่รวมลักษณะของฤดูหนาวและฤดูร้อนปนกัน
๒.๒ ช่ องเดินของเสี ยง (Sound channels)
บริ เวณของน้ าทางตั้ง (water column) ที่ความเร็ วเสี ยงลดลงตามความลึกในตอนแรก
และลดลงจนมีค่าน้อยที่สุดแล้วกลับเพิม่ ขึ้น เราเรี ยกว่า ช่องเดินของเสี ยง (sound channel) ดังรู ป ๒ - ๗
เหนื อความลึกที่มีความเร็ วน้อยที่สุด เส้นทางเสี ยง (ray) จะโค้งลง (downward) และใต้ความลึกนี้
เส้นทางเสียงจะโค้งขึ้น (upward) ดังนั้น ถ้าเส้นทางเสียงมีจุดเริ่ มอยูใ่ นช่องน้ าแล้ว เส้นทางเสี ยงก็จะถูก
ดักอยูใ่ นช่อง

๕-๑๕

รู ป ๒ - ๗ shallow Sound Channels

๒.๒.๑ ช่ องทำงเสี ยงในระดับตืน้ (Shallow sound Channels)
ช่อ งเสี ยงนี้ อยู่ต่ากว่าผิวทะเล และเกิดในระดับของ Thermocline แฮนเซน (Hannsen,
1966) กล่าวว่าช่องทางเสียงระดับตื้นที่จะนับได้วา่ มีประโยชน์น้ นั แกนของช่องจะอยูท่ ี่ความลึกระหว่าง
๔๕ และ ๑๕๐ เมตร (๑๕๐ และ ๕๐๐ ฟุต) ความหนาจะต้องมีอย่างน้อยที่สุด ๑๕ เมตร (๕๐ ฟุต) และ
เส้นทางเสียงที่ถูกดักในช่องจะต้องทามุม ๒ องศา หรื อมากกว่ากับแกนของช่องความแข็งของช่องเสี ยง
ขึ้นอยูก่ บั ความหนาของช่องและมุมสูงสุดของเส้นทางเสียงที่ถูกดักอยูใ่ นช่อง ในลักษณะคล้ายคลึงกับใน
ชั้นน้ าผสม (mixed layer) ช่องเสี ยงระดับตื้นนี้ มีความสาคัญต่อการค้นหาของโซนาร์แบบ Active ที่มี
ความถี่สูง ส่วนที่ความถี่ต่า ๆ จะมีการรั่วออกจากช่องเสียง (sound channel) ได้
จากการศึกษาของโบบิค (Bobick, 1973) ชี้ ให้เห็ นว่า ช่ อ งเสี ยงใต้ช้ นั ผิวน้ าลงไป
(subsurface duct) อยูถ่ ดั ลงไปจาก MLD (Mixing layer depth) ส่ วนใหญ่จะเกิดเหนื อแลตติจูด ๔๐0 น.
ในบริ เวณระหว่างฮาวาย (Hawaii) แผ่นดินใหญ่ของอเมริ กา (CONUS) นอกจากนี้ ยงั พบบ่อยครั้งใน
บริ เวณของกระแสน้ ากัฟสตรี ม (Gulf Stream) ความลึกทัว่ ไปชองช่องใต้ผวิ ทะเล (subsurface duct) นี้ จะ
มีระยะจาก ๙๐ ถึง ๑๕๐ เมตร (๓๐๐ ถึง ๕๐๐ ฟุต) ตัวอย่างของช่องเหล่านี้แสดงอยูใ่ นรู ป ๒ - ๘

๕-๑๖

รู ป ๒ - ๘ Samples of Subsurface Ducting

๕-๑๗

๒.๒.๒ ช่ องทำงเสี ยงในระดับ (Deep sound channel (SOFAR)
ช่องทางเสียงในระดับลึกซึ่งบางครั้งจะเรี ยกว่า (SOFAR) นี้ เป็ นผลจากลักษณะ
พิเศษของ Profile ความเร็ วเสี ยงในทะเลลึก (Urick, 1967) Profile นี้ จะมีความเร็ วเสี ยงน้อยที่สุด
ที่ความลึกประมาณ ๔,๐๐๐ ฟุต (๑,๒๒๕ เมตร) ในแลตติจูดกลาง (mid – latitudes) และความลึกจะ
เปลี่ ยนไปจนถึ งใกล้ผิวทะเลในบริ เวณขั้วโลก บริ เวณที่อ ยู่เหนื อ และอยู่ต่ ากว่าความเร็ วน้อ ยที่สุดนั้น
เกรเดี ยนความเร็ วเสี ยงจะทาให้เส้นทางเสี ยง (sound rays) โค้งเข้าไปหาความลึ กที่มีความเร็ วเสี ยง
น้อยที่สุด ส่วนของพลังงานที่ส่งออกจากจุดกาเนิดที่อยูใ่ นช่องทางเสียงระดับลึกนี้ จะยังคงอยูภ่ ายในช่อง
โดยไม่มีการสูญเสียอันเนื่องจากการสะท้อนที่ผวิ ทะเล และที่พ้นื ท้องทะเลเนื่ องจากการเดินทางของเสี ยง
ที่มีการสูญเสียน้อย ทาให้ได้ระยะทางไกลมาก โดยเฉพาะเมื่อจุดกาเนิ ดอยูใ่ กล้กบั ความลึกที่มีความเร็ ว
เสี ย งน้ อ ยที่ สุ ด และความลึ ก ที่ เ สี ย งมี ค วา มเร็ ว น้ อ ยที่ สุ ด นี้ เราเรี ย กว่ า แกนของช่ อ งเสี ย งลึ ก
(axis of the deep sound channel) ดังรู ป ๒.๘.๑ ลักษณะของช่องนี้ จะดีที่สุดสาหรับการส่ งเสี ยงด้วย
ความถี่ต่ า รู ป ๒ - ๙ และ ๒ - ๑๐ แสดงถึ งความลึ กของช่อ งเสี ยงระดับลึกในช่อ งของฤดู หนาวและ
ฤดูร้อนในแอตลันติกเหนือ
รู ป ๒.๘.๑ Ray diagram of transmission in the deep sound channel for the source on the axis

๕-๑๘

จากการตรวจสอบของอี วิง (Ewing) และ วอร์ เซล (Worzel) พบว่าช่ อ งเสี ยงในระดับลึ กนี้
มีลกั ษณะการเดินทางของเสียงเป็ นที่น่าอัศจรรย์สามารถใช้ในระบบของ SOFAR ในการช่วยเหลือนักบิน
ที่เครื่ องบินตกในทะเล ใน SOFAR นี้ถา้ เกิดการระเบิดขนาดเล็กในทะเล (เครื่ องบินตก) เสี ยงจากการเกิด
จะได้ยิน ด้วยเครื่ อ งรับที่ช ายฝั่ งที่อ ยู่ห่างเป็ นระยะทางพัน ๆ ไมล์ และถ้าจับเวลาการมาถึ ง ของเสี ย ง
ด้ว ยสถานี รั บ อย่า งน้อ ย ๒ สถานี ก็ จ ะท าให้รู้ ต าบลที่ แ น่ น อนของจุ ด ระเบิ ด นั้น ได้ ในปั จ จุ บ ัน นี้
ความสามารถในการวัดเวลาของสัญ ญาณเสี ย งที่เ ดิ น อยู่ในช่ อ งนี้ ท าได้ถู กต้อ งมาก บวกกับ การหา
ระยะทางด้วย Geodetic distance ทาให้สามารถรู ้ตาบลที่ยงิ จรวดได้
๒.๒.๓ กำรสะท้ อนทีพ่ นื้ ท้ องทะเล (Bottom bounce)
การสะท้อ นจากพื้น ท้อ งทะเลสามารถทาให้ระยะทางการเคลื่ อ นที่ของเสี ยงออกไป
ได้ไ กลขึ้น ที่ความถี่ต่ าการหักเหภายในพื้นท้อ งทะเลจะทาให้พลังงานกลับไปมากกว่ากรรมวิธีอื่ น ๆ
ผลของการสะท้อนที่พ้นื ท้องทะเลจะทาให้พลังงานเสียงกลับไปยัง ณ ความลึกของเครื่ องส่งพลังงานเสียง
(transducer sound energy) ซึ่ งพลัง งานเสี ยงนี้ ถู กส่ ง ลงไปยัง พื้น ท้อ งทะเลด้ว ยมุ ม กดของการส่ ง
(depression angle) หรื อด้วยการหักเหของเสี ยง (refraction) ในรู ป ๒ - ๑๑ เส้นของการสะท้อ นที่
พื้นท้องทะเลเป็ นเส้นตรง และไม่ได้แสดงผลที่เกิดจากการหักเห
องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ คลื่ น สะท้ อ นกลั บ ที่ ผิ ว ท้ อ งทะเลได้ แ ก่ ความลึ ก ของน้ า
มุ ม ตกกระทบ ความถี่ ส่ ว นประกอบของพื้น ท้อ งทะเล และความราบเรี ย บของผิว พื้น ท้อ งทะเล
ผิวพื้นท้อ งทะเลที่ ราบเรี ยบจะท าให้มีค วามถู ก ต้อ งมากที่ สุด ในการประมาณระยะทางและแบริ งใน
แบบของการสะท้อ น (bottom-bounce mode) ในการค้น หาเป้ าแบบส่ ง คลื่ น ไปจากเรื อ (Active)
การส่งแบบสะท้อนที่พ้นื ท้องทะเล (bottom-bounce) จะทาให้ได้ระยะทางไกลออกไปโดยมียา่ นอับเสี ยง
น้อ ย โดยปกติ ร ะยะทางระหว่ า งโซนาร์ กับ เป้ าจะมี เ ส้ น ทางเสี ย งสะท้อ นกลับ ได้ห ลายเส้ น ทาง
รู ป ๒ - ๑๑ แสดงถึง ๔ เส้นทางหลักที่เกิ ดจากการสะท้อ นที่พ้นื ท้องทะเลครั้งเดียว ด้วยลักษณะเช่นนี้
ท าให้เ พิ่ม เส้น ทางเดิ น เสี ย งเป็ นจ านวนมากและสามารถท าให้ร ะดับ ความดัง ของสัญ ญาณที่ รั บ ได้
เพิม่ ขึ้นด้วย

๕-๑๙

รู ป ๒ - ๙ Axial Depth of Deep Sound Channel (meters), Winter

๕-๒๐

รู ป ๒ - ๑๐ Axial Depth of Deep Sound Channel (meters), Summer

๕-๒๑

รู ป ๒ - ๑๑ Bottom Bounce Multipaths

ย่านรวมเสียง คือ อาณาบริ เวณที่อยู่ ณ ผิวทะเลหรื อใกล้ผิวทะเลซึ่ งเส้นทางเดิน
เสี ยง (rays) หลายเส้นทางมารวมกันมี ผลทาให้ระดับเสี ยงสู ง ณ บริ เวณนี้ การเกิดย่านรวมเสี ยงได้น้ ัน
ขึ้นอยูก่ บั Profile ของความเร็วเสียงและความลึกของน้ า ดังรู ป ๒ - ๑๒ ตัวอย่างแสดงถึงเส้นทางเดินเสี ยง
(sound rays) ที่เดินออกจากบริ เวณชั้นน้ าใกล้ผิวทะเลด้วยการหักเหโค้งลง (downward) ในระยะทางสั้น
ๆ เส้นทางเสียงจะถูกหักเหกลับสู่ผวิ ทะเล เนื่องจากเกรเดียนเสียงเป็ นบวก เพราะความกด (pressure) มาก
ขึ้นตามความลึกที่เพิ่มขึ้น การหักเหกลับจากระดับลึ กซึ่ งมีหลาย ๆ เส้นทางนี้ จะมารวมกันหนาแน่ นที่
ผิวทะเลหรื อใกล้ผวิ ทะเล จุดของการรวมเสียงนี้เริ่ มปรากฏขึ้นที่ ณ ความลึกที่เส้นทางเสี ยงหลายเส้นทาง
มาตัดกัน ดังรู ป ๒ - ๑๒ ผลของการรวมนี้ จะทาให้เกิดสนามเสี ยงอย่างหนาแน่ น (caustics) ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อการค้นหาเรื อดาน้ า
ย่า นรวมเสี ยงอาจจะเกิ ดได้เ มื่ อ ความเร็ ว เสี ย ง ณ พื้น ท้อ งทะเล หรื อ ณ ระดับลึ ก บางระดับ
มีมากกว่าความเร็วเสียงที่ความลึกของแหล่งกาเนิ ด ความลึกเกิน (depth excess) ได้แก่ ความลึกระหว่าง
พื้นท้องทะเล (bottom depth) กับความลึกจากัด (limiting depth) ดังแสดงในรู ป ๒ - ๑๒
รู ป ๒ - ๑๒ Convergence Zone Propagation and Terminology

๕-๒๒

มี อ งค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นตั ว ควบคุ ม การเดิ น ของคลื่ น เสี ยงในย่ า นรวมเสี ยง เช่ น
ภูเขาใต้ทะเล (sea mounts) เกาะ (islands) และลักษณะอื่ น ๆ จะทาให้เส้นทางเดิ นของเสี ยงจากใน
ย่านรวมเสียงสิ้นสุดลง
๒.๒.๔.๑ ระยะย่ ำนรวมเสียง (Convergence Zone range)
ระยะย่านรวมเสี ยงจะมีระยะโดยประมาณจาก ๑๘ ถึ ง ๓๖ ไมล์ทะเล ทั้งนี้ อ ยู่
กับลักษณะความเร็วเสียง
๒.๒.๔.๒ ควำมกว้ ำงของย่ ำนรวมเสียง (Convergence Zone width)
ความกว้างของย่านรวมเสียงนี้เกิดจากการรวมกันหลายอย่าง จึงไม่อาจเกี่ยวโยง
กับปั จจัยใดได้ ในทางปฏิบตั ิความกว้างของย่านนี้จะอยูใ่ น ๑๕ ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของระยะทาง
๒.๒.๕ เส้ นทำงเสี ยงที่เชื่อได้ (Reliable acoustic path (RAO) )
ถ้าเป้ าอยูร่ ะดับตื้นและตัวฟั งเสี ยง (sensor) อยูร่ ะดับลึกหรื อกลับกัน ก็จะมีโอกาสที่จะ
เกิดเส้นทางเสียงที่เชื่อได้ เส้นทางดังกล่าวจะมีประโยชน์สาหรับระยะเป้ าที่อยูไ่ กลกว่าที่จบั ได้ดว้ ยการส่ ง
ในช่องผิวทะเล (surface duct) เส้นทางที่เรี ยกว่าเชื่อได้ (reliable) เพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงง่ายต่อผลของ
อาการที่เกิดใกล้ผิวทะเล หรื อต่อการสะท้อน หรื อการสู ญเสี ยที่ไม่แน่ นอนอันเป็ นลักษณะการเคลื่อนที่
ของเสียงที่พ้นื ท้องทะเล (bottom - bounce) รู ป ๒ - ๑๓ แสดงถึงการเคลื่อนที่ของเส้นทางเสี ยงที่เชื่อได้
รู ป ๒ - ๑๓ “Reliable” Acoustic Paths (from a deep source to a shallow receiver in the deep sea)

๕-๒๓

๒.๓ เส้ นทำงกำรเคลือ่ นทีใ่ นน้ำตืน้ (Shallow water propagation paths)
ในคู่มือนี้ น้ าตื้นจะหมายถึงความลึก ๑๐๐ ฟาธอม หรื อน้อยกว่า แต่ที่เป็ นจริ งนั้น ไม่มี
กฎเกณฑ์แน่ชดั ในการแบ่งเขตน้ าตื้นกับน้ าลึก ความลึก ๑๐๐ ฟาธอม (๒๐๐ เมตร) หรื อน้อยกว่าจะมี
ทั้งหมด ๗.๖ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทะเล ๑๕.๓ เปอร์เซ็นต์ของพื้นทะเล ทั้งหมดจะครอบคลุมความลึก
จาก ๑๐๐ ฟาธอม ถึง ๑,๕๐๐ ฟาธอม (๓,๐๐๐ เมตร) แต่ในทางปฏิบตั ิความลึกแม้ลึกหลายร้อยฟาธอมก็
จะยังคงพิจารณาถือว่าเป็ นน้ าตื้นได้
ในน้ าตื้นนั้นปกติการเคลื่อนที่ของเสียงจะประกอบด้วยเส้นทางที่มา
จากการสะท้อนหลายเส้นทางด้วยกัน ดูรูป ๒ - ๑๔
รู ป ๒ - ๑๔ Shallow Water Propagation Paths

------------------------------------------------
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๕.๓ กำรสู ญเสี ยจำกกำรเคลือ่ นที่ของเสี ยง (Propagation Lose)
๕.๓.๑ กล่ ำวนำ (INTRODUCTION)
ขณะที่เสี ยงเดิ นทางในทะเล ความกดที่สัมพันธ์กบั หน้าคลื่น (WAVE FRONT) จะลดน้อ ยลง
การลดน้ อ ยลงดั ง กล่ า วเรี ย กว่ า การสู ญ เสี ย จากการเคลื่ อ นที่ (PROPAGATION LOSS หรื อ
TRANSMISSION LOSS)
การสูญเสียในน้ าขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่อไปนี้
๕.๓.๑.๑ กำรสู ญเสี ยจำกกำรแผ่ ขยำย (SPREADING) การแผ่ของหน้าคลื่นจะทาให้พลังงาน
ทั้งหมดที่เกิดที่หน้าคลื่นต้องกระจายออกไปตามพื้นที่ที่เพิม่ มากขึ้น มีผลทาให้ความเข้มของเสียงลดลง
๕.๓.๑.๒ กำรสู ญเสียจำกกำรดูดคลื่น (ABSORPTION LOSS) การเปลี่ยนพลังงานกล
(MECHANICAL ENERGY) บางส่วนของคลื่นเสียงเป็ นความร้อนทาให้พลังงานสูญเสี ยไป
๕.๓.๑.๓ กำรสู ญเสี ยจำกกำรกระจัดกระจำย (SCATTERING LOSS) สสารเล็ก ๆ ที่แขวนลอย
ในน้ าจะกระจายพลังงานเสียงไปในทิศต่าง ๆ นอกจากทิศทางหลักของคลื่นที่เดินทางออกไป มีผลทาให้
ระดับการกดของเสียง (SOUNDPRESSURE LEVEL) ในหน้าคลื่น (WAVE FRONT) ลดลง
๕.๓.๑.๔ กำรสู ญเสี ยจำกพืน้ ท้ องทะเล (BOTTOM LOSS) เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับพื้น
ท้องทะเล พลังงานส่วนหนึ่งในแนวหน้าคลื่น (WAVE FRONT) จะหายเข้าไปในพื้นท้องทะเล และเดิน
ต่อไปในมัชฌิม (MEDIUM) ของพื้นท้องทะเลเป็ นคลื่นใหม่อีกแบบหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะสะท้อน
กลับจึงทาให้พลังงานลดลง และทาให้ระดับความกดของเสียงลดลง
๕.๓.๑.๕ กำรสู ญเสียจำกผิวทะเล (SURFACE LOSS) การสะท้อนและการกระจาย
(REFLECTION AND SCATTERING) ของเสียงจากผิวทะเลทาให้พลังงานสูญเสี ยออกไปจากคลื่น
หลัก การสูญเสียจากผิวทะเลจะเพิม่ ขึ้น ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะคลื่น (SEA STATE) และความถี่ของเสียง
๕.๓.๑.๖ กำรสู ญเสี ยจำกกำรเลี้ยวเบน (DIFFRACTION LOSSการเคลื่อนที่ของคลื่นออกไป
พบกับ สิ่ ง กี ด ขวางท าให้บ างส่ ว นของคลื่ น แยกออกและเลี้ ยวเบนออกไปข้า ง) หน้า ของแนวคลื่ น
(WAVE FRONT) ลักษณะเกรเดี ยนที่ทาให้เกิ ดช่ อ ง (DUCT) และย่านอับเสี ยง (SHADOW ZONE)
เป็ นตัวอย่างของสิ่ งกีดขวาง การรั่วของพลังงานเสี ยงออกจากช่องเดินเสี ยง หรื อเข้าไปในย่านอับเสี ยงก็
คือการรั่วออกจากคลื่นเสียงหลักเป็ นตัวอย่างของการสูญเสียเพราะการเลี้ยวเบน
๕.๓.๑.๗ กำรรบกวนกันเองจำกเส้ นทำงหลำยเส้ นทำง (MULTIPATH INTERFERENCE)
การที่เสียงมีเส้นทางหลานเส้นทางมีผลทาให้เกิด INTERFERENCE แบบเพิ่มและสลายพลังงานขึ้นจาก
พลังงานคลื่นที่เดินทางคนละเส้นทางกัน เมื่อเส้นทางเดินของเสี ยงไม่ว่าจะเป็ นเส้นหนึ่ งหรื อหลายเส้น
เปลี่ ยนตามเวลา (เช่ น ส้น ทางเดิ นสะท้อ นจากผิว ทะเล) เราก็จ ะพบว่ามี ก ารเปลี่ ย นขึ้ น ๆ ลง ๆ ของ
ความเข้ม (INTENSITY)ได้
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๕.๓.๒ กำรสู ญเสี ยจำกกำรแผ่ ขยำย (SPREADING LOSS)
การสู ญเสี ยจากการแผ่ขยายเป็ นผลเนื่ อ งมาจากลักษณะทางเลขาคณิ ตซึ่ งทาให้สัญญาณเสี ยง
อ่ อ นลงเมื่ อ เสี ย งนั้น แผ่ว งขยายออกจากต้น ก าเนิ ด เสี ย ง ส ากับ มัช ฌิ ม ที่ มี ก ารสู ญ เสี ย เท่ า กัน ทุ ก ทาง
(HOMOGENEOUS) และไม่ มี ข อบเขต (BOUNDARY) กั้น ไว้น้ ัน ความเข้ม แข็ง ของเสี ย งจะลดลง
ตามส่ วนกลับ กาลังสองของระยะทางซึ่ งเป็ นภาวะที่เราเรี ยกว่ าการแผ่ขยายรู ปทรงกลมภานใต้ภาวะ
แวดล้อมที่เป็ นจริ งนั้น การแผ่ขยายรู ปทรงกลม (SPHERICAL) และรู ปทรงกระบอก (CYLINDRICAL)
เป็ นแบบที่พบกันมากที่สุด
๕.๓.๒.๑ กำรแผ่ ขยำยทรงกลม (SPHERICAL SPREADING)
การสู ญเสี ย จากการแผ่ขยายเป็ นไปตามส่ วนกลับก าลัง สองของกฎของการแผ่ขยาย
(INVERSE SQUARE SPREADING LAW) เพื่อให้เห็นตามกฎนี้ สมมติว่าแหล่งกาเนิ ดเป็ นจุด ๆ หนึ่ ง
ที่ส่งพลังงานเสี ยงจานวนหนึ่ งออกไปในตัวกลางที่อยู่รอบ ๆ ขณะที่พลังงานเสี ยงเดินทางออกไปจาก
แหล่ งกาเนิ ดมันจะแผ่อ อกไปในรู ปของเปลือ กทรงกลม (SPHERICAL SHELL) และเนื่ องจากเปลื อ ก
(SHELL) นี้ จะขยายใหญ่ข้ ึนตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของเสี ยง (SOUND INTENSITY) ซึ่ ง
มีหน่วยเป็ น WATT/METER2 ก็จะลดลงได้สัดส่ วนกันไป การลดลงของความเข้มจะเป็ นสัดส่ วนโยตรง
กับการเพิ่ม ขึ้นของพื้น ที่ผิวของทรงกลม และเนื่ อ งจากพื้นที่ผิวทรงกลมมี ค่า เท่ากับ 4¶ R2 ดังนั้น
ความเข้ม ข้น จะลดลงเป็ นสัด ส่ ว นกับ รั ศ มี ก าลัง สอง หากเราถื อ ว่า รั ศ มี ข องทรงกลมเป็ นระยะทาง
(RANGE) แล้ว การสู ญเสี ยเป็ นเดซิ เบล (dB) การแผ่ขยายระหว่างจุดที่ห่าง ๑ หลา จากแหล่งกาเนิ ดและ
เครื่ องรับจะออกมาในรู ปของสมการ ดังนี้
SPHERICAL SPREADING LOSS = 10 LOG R2 = 20 LOG R
ซึ่ง R = ระยะทางเป็ นหลาระหว่างแหล่งกาเนิดกับเครื่ องรับ
การแผ่ แ บบทรงกลมเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ การสะท้ อ น (REFLECTION) หรื อการหั ก เห
(REFRECTION) ไม่มีผลกระทบต่อเส้นทางเดินเสียง แต่ถา้ มีผลกระทบจากการหักเหเกิดขึ้น การสู ญเสี ย
จะมากขึ้นหรื อน้อยลงจากทีกาหนดไว้ในกฎของการแผ่ขยายแบบทรงกลมก็ได้
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ความเข้มของเสี ยง (SOUND INTENSITY) ลดลงด้วยกาลังสองของระยะทาง หรื อ 6 dB ต่อ
ระยะทางที่เพิม่ ขึ้นเป็ น ๒ เท่า
20 Log R – 20 Log 2R = 20 Log R/2R =20 Log ½
= -6 dB
๕.๓.๒.๒ กำรแผ่ ขยำยแบบทรงกระบอก (CYLINDRICAL SPREADING)
เมื่อทางเดินของการเคลื่อนที่เสียงมีขอบเขตจากัดอยูท่ างด้านบนและด้านล่างของทิศทาง
เดินการแผ่แบบทรงกลมก็จะไปไม่ได้ไกลเนื่องจากเสียงไม่สามารถผ่านขอบเขตจากัดนั้นไปได้ ขอบเขต
จ า กั ด ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ แ ก่ ช่ อ ง ผิ ว ท ะ เ ล (SURFACE
DUCTS) แ ล ะ ช่ อ งท า ง เดิ น ข อ ง เ สี ย ง
(SOUND CHANNELS) ซึ่ งทาให้การแผ่ขยายจะน้อยกว่าทรงกลมแต่จะใกล้เคียงแบบทรงกระบอก ใน
การแผ่ขยายแบบทรงกระบอก เช่ น รู ป ๓ – ๒ แนวหน้า คลื่ น (WAVE FRONT) จะขยายออกไปใน
รู ปทรงกระบอก ซึ่ งมีความสู งกาหนดได้ดว้ ยความหนาของช่อง (DUCT OR CHANNEL) การสู ญเสี ย
แบบทรงกระบอกหาได้จากสมการ
CYLINDRICAL SPREADING LOSS (dB) = 10 Log R
ความเข้มของเสี ยง (SOUND INTENSITY) จะลดลงด้วยกาลังหนึ่ งของระยะทางหรื อ 3 dB ต่อระยะทางที่
เพิม่ ขึ้น ๒ เท่า
10 Log R – 10 Log 2R = 10 Log R/2R = 10 Log ½ = -3 dB
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ในรู ป ๓ – ๓ แสดงถึงการเปรี ยบเทียบการสูญเสี ยของการแผ่ขยายแบบทรงกลมและแบบทรงกระบอก

๕.๓.๓ กำรดูดกลืน (ABSORPTION)
การดูดกลืนเป็ นเรื่ องของกรรมวิธีที่มีการเปลี่ยนพลังงานเสี ยงเป็ นพลังงานความร้อน ในขณะที่
คลื่นเสียงเดินทางไปในทะเลจะเกิดการอัดตัว (COMPRESSION) และการขยายตัว (RAREFRACTION)
ของน้ าสลับกันไปมา ในขณะที่ดาเนิ นไปตามกรรมวิธีพลังงานเสี ยงบางส่ วนจะถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงาน
ความร้อน จากทฤษฎีทาให้เรารู ้วา่ ที่ความถี่ต่า (๕ – ๔๐ KHz) และความถี่สูง (> 100 KHz) การดูดกลืนจะ
เป็ นสัดส่วนกับความถี่กาลังสอง จากผลการตรวจวัดความสู ญเสี ยจากการดูดกลื นโดยตรงในทะเล ก็เป็ น
การยืนยันตามทฤษฎี น้ ี และจากทฤษฎี ดงั กล่ าวเช่นกัน จานวนการสู ญเสี ยจากการดู ดกลืนยังขึ้นอยูก่ ับ
อุณหภูมิของน้ าด้วย ขณะที่อุ ณหภูมิของน้ าเพิ่มขึ้น การสู ญเสี ย (ABSORPTION LOSS) จะลดลง ซึ่ ง
ยืนยันได้จากการตรวจวัดเช่นกัน ที่ความถี่ปานกลาง การดูดกลื นจะเปลี่ยนอย่างซับซ้อนด้วยทั้งความถี่
และอุณหภูมิ
ที่ความถี่ต่าลงไป การสูญเสียจากการดูดกลืนทั้งหมดตลอดทางเดินเสียง (ซึ่งหาได้ง่าย ๆ จากการ
คูณระยะทางด้วยสัมปสิทธิ์การดูดกลืน) หาได้จากสมการของทอร์ป (THORP) ดังนี้
α = 0.1 f2 / 1 + f2 + 40 f2 / 4100 + f2 dB/Kyd
เมื่อ f = ความถี่เป็ น KHz
เส้นโค้งของทอร์ป (THORP ’ S CURVE) ตรงกับข้อมู ลที่ได้จากการตรวจและใช้ไ ด้ต้ งั แต่
ความถี่ประมาณ ๐.๑ ถึง ๑๐ KHz ที่อุณหภูมิน้ าประมาณ ๓๙๐ F
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๕.๓.๔ กำรกระจำยจำกกำรส่ งสะท้ อนกลับ (SCATTERING REVERBERATION)
มัชฌิมที่มีคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ต่างชนิ ดอยูป่ ระชิดขาดตอนกัน (DISCONTINUITIES) จะสกัด
ขัดขวาง และส่ งกระจายพลังงานเสี ยงส่ วนหนึ่ งที่ตกมาถึงออกไป การส่ งกระจายออกไปใหม่ เรี ยกว่า
การกระจัดกระจาย (SCATTERING) การสูญเสียจากการกระจัดกระจายนี้ อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นผลจาก
การสะท้อนของพลังงานเสียงไปจากทิศทางที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มเสียงกาลังเดินทางอยู่ ดังนั้นคลื่นเสี ยงตัว
มัน เองจะสู ญ เสี ย พลัง งานไปและความเข้ม จะลดลง การกระจัด กระจาย (SCATTERING) เกิ ด ขึ้ น
ได้หลายหนทางด้วยกัน เป็ นต้นว่า เกิดจากอนุภาคต่าง ๆ ในน้ า เช่น แพลงตัน (PLANKTON) หยดน้ ามัน
(OIL DROPLETS) ฟองอากาศ (BUBBLES) และปลา หรื อเกิดจากการหักเหจากเขตต่อเนื่องของน้ าทะเล
(OCEAN DOUNDARIED) แต่ ก ารสู ญ เสี ย จากสิ่ ง สะท้อ น (REFLECTORS) ที่ แ ขวนลอยในมัช ฌิ ม
(เรี ยกว่า VOLUME SCATTERING) นั้น ยากต่อการวัดได้โดยตรง การสูญเสียจากการสะท้อนที่ผิวทะเล
(BOUNDARY SCATTERING) สามารถที่จะวัดได้โดยตรงด้วยการเปรี ยบเทียบข้อ มู ลที่ไ ด้ในแต่ล ะ
ลักษณะผิวทะเล การสู ญเสี ย (SCATTERING LOSS) จากการสะท้อนที่พ้ืนท้อ งทะเลไม่สามารถแยก
ออกเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งได้ แต่มนั เป็ นส่ วนหนึ่ งที่รวมอยูใ่ นการสู ญเสี ยทั้งหมดจากการสะท้อนที่พ้นื
ทะเล พลังงานที่กระจัดกระจายนั้นถูกสะท้อนกลับไปยังแหล่งกาเนิดเสียง เราเรี ยกว่า การส่ งสะท้อนกลับ
(REVERBERATION) และเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นฐานเสี ยง (BACKGROUND) ที่รบกวนการใช้โซนาร์
แบบ ACTIVE ในความถี่ต่า การกระจัดกระจายไม่สาคัญนัก ในอันที่เราจะถือเป็ นองค์ประกอบพิจารณา
การสูญเสียของเสียง
๕.๓.๔.๑ กำรส่ งสะท้ อนที่ผวิ ทะเล (SURFACE REVERBERATION)
การส่ งสะท้อนที่ผิวทะเล (ดู รูป ๓ – ๔) เกิ ดจากคลื่ นที่ผิวทะเล ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้น
อยูเ่ สมอต่อการปฏิบตั ิการของโซนาร์แบบส่ งคลื่นออกไป (ACTIVE SONAR) ในระยะใกล้ การกระจัด
กระจายจะเพิ่มขึ้ นด้วยความเร็ วลมระหว่าง ๗ และ ๑๘ น๊ อ ต และเมื่ อ ความเร็ วลมมากกว่า ๑๘ น๊ อ ต
ฉากกาบังเสียง (ACOUSTIC SCREEN) จะเกิดใกล้ผวิ ทะเล โดยฟองอากาศเป็ นการป้ องกันการเพิ่มระดับ
ของการส่ งสะท้อนที่ผิวทะเล ในระยะทางที่มากกว่า ๑,๕๐๐ หลา การส่ งสะท้อนกลับที่ผิวทะเล จะมี
ระดับต่ากว่าการส่งสะท้อนที่พ้นื ท้องทะเล (BOTTOM REVERBERATION) หรื อต่ากว่าการส่ งสะท้อน
ภายใน (VOLUME REVERBERATION) ความเร็ วลม ณ ขณะนั้นที่ทาให้เกิ ดคลื่นและปั จจัยรองลงมา
คือ ความเร็วลมที่แล้ว ๆ มา (ทาให้เกิด SWELL) เป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาวะแวดล้อมที่ทาให้เกิด
การส่งสะท้อนกลับที่ผวิ ทะเล

๕-๒๙

๕.๓.๔.๒ กำรส่ งสะท้ อนภำยใน (VLOUME REVERBERATION)
การส่ ง สะท้อ นภายใน คือ การสะท้อ นที่ ไ ม่ เ กิ ด จากผิว ทะเล หรื อ จากพื้น ท้อ งทะเล
การส่ งสะท้อนภายในนี้ เกิดจากตัวกระจัดกระจาย (SCATTERERS) หรื อตัวสะท้อน (REFLECTORS)
ใน ท ะ เ ล เ ช่ น ป ล า สิ่ ง มี ชี วิ ต ใ น ท ะ เล (MARINE
ORGANISMS) วั ต ถุ แข็ ง แข ว น ล อ ย
(SUSPENDED SOLIDS) ฟองอากาศ(BUBBLES) และแม้มวลน้ าที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างเด่นชัด
การส่ งสะท้อนภายใน (VOLUME ERVERBERATION) ขึ้นอยูก่ บั จานวนและลักษณะการกระจายของ
ตัวกระจัดกระจาย (SCATTERERS)

ตลอดจนขนาด รู ป ร่ า ง และความสามารถสะท้อ นของตัวกระจัด กระจาย (SCATTERERS)
ถ้า ความแน่ น ของตัว สะท้อ น (REFLECTORS) เหล่ า นี้ คงที่ การสะท้อ นกลั บ ภายใน (VOLUME
REVERBERATION) จะลดลงตามระยะทางด้วยส่ วนกลับกาลังสอง (20 dB สารับทุก ๆ ๑๐ เท่าของ
ระยะทางที่เพิ่มขึ้น) การส่ งสะท้อนอาจจะเป็ นองค์ประกอบของความถี่ ที่ใช้ในการวัดระยะด้วยเสี ยง
สะท้อ น (ECHO RANGING) และมี ม ากที่ สุ ด ตอนกลางคื น เมื่ อ ชั้น ของการกระจาย (SCATTEING
LAYER)
อยู่ใ กล้กับ ผิว ทะเล การส่ ง สะท้อ นภายใน (VOLUME SCATTERERS) จะมี ลัก ษณะการกระจาย
ไม่สม่ าเสมอลงไปตลอด แต่จะรวมกลุ่มกันอยูใ่ นชั้นที่เรี ยกว่า DEEP SCATTERING LAYER (DSL)

ดังรู ป ๓ – ๖
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ชั้น DSL นี้ มี ค วามหนาจาก ๒๕ ถึ ง ๗๕ ฟาธอม และพบที่ ค วามลึ ก ระหว่ า ง ๑๐๐ และ
๔๐๐ ฟาธอม ในน้ าเขตร้อน (TROPICAL WATER) ชั้นดังกล่าวไม่ว่าจะชั้นเดียวหรื อหลายชั้น (LAYER
OR LAYERS) จะเคลื่อนที่ข้ นึ ลงทางตั้งประจาวัน (DIURNAL VERTICAL MOVEMENTS) ในตาบลที่
หนึ่ง ๆ อาจจะมีช้ นั ของการกระจาย (SCATTERING LAYER) มากกว่าหนึ่ งก็ได้ ลักษณะความสู งต่าขึ้น
ลงเป็ นริ้ วเนิ นของกลุ่มของชั้นกระจาย (SCATTERING LAYER) จะขึ้นอยูก่ บั คลื่นใต้น้ า (INTERNAL
WAVES) ความลาดของอุ ณ หภู มิ (THERMOCLINE) กระแสน้ า ฯลฯ นอกนั้ นชั้ นกระจายยัง มี
คุณลักษณะแตกต่างในมวลน้ าที่แตกต่างกัน ดังเช่ นบริ เวณเป็ นย่อ ม ๆ (PACHY) แยกเป็ นกลุ่ มเล็ก ๆ
(SPLIT) และไม่เคลื่อนไหวไปมา (NONMIGRATORY) ความเข้มของการกระจายขึ้นอยูก่ บั ความถี่และ
ความหนาแน่ น (DENSITY) ของสัตว์น้ า (ORGANISMS) ที่ ท าให้เ กิ ด การกระจาย ในซี ก โลกเหนื อ
การส่ ง สะท้อ นภายใน (VOLUEM REVERBERATION) มี มากที่สุ ดในเดื อ นมี นาคม และน้อ ยที่สุ ด
ในเดือนพฤศจิกายน
๕.๓.๔.๓ กำรส่ งสะท้อนกลับที่พนื้ ท้องทะเล (BOTTOM REVERBERATION)
การส่ งสะท้อ นกลับ ที่พ้ืนท้อ งทะเลขึ้น อยู่กับมุ ม ตกกระทบระหว่า งเส้นทางเสี ยงกับ
พื้น ท้อ งทะเล การส่ ง สะท้อ นจากพื้น ท้อ งทะเลจะมี มากที่ สุด เมื่ อ พื้น ท้อ งทะเลเป็ นหิ น เปลื อ กหอย
(SHELL) กรวด (COBBLE) หรื อ ริ้ ว ทราบ (RIPPED SAND) และเป็ นปั จ จัย ส าคัญ แรกในน้ า ตื้ น
(SHALLOW WATER) ส่วนในน้ าลึกการส่งสะท้อนแบบนี้ ไม่ได้เป็ นปั ญหาสาคัญ เว้นแต่ในกรณี ที่ตอ้ ง
ปฏิ บ ัติ ก ารแบบสะท้อ นพื้ น ท้อ งทะเล (BOTTOM BOUNCE OPERATION) เกรเดี ย นที่ เ ป็ นลบ
(NEGATIVE GRADIENT) ซึ่งมีผลทาให้เกิดการหักเหโค้งลงเข้าหาพื้นท้องทะเลจะทาให้เกิดมุมกระทบ
ใหญ่ข้ ึน (GRAZING ANGLES) และทาให้ระดับเสี ยงของการส่ งสะท้อ นกลับ (REVERBERATION
LEVEL) แรงขึ้น
๕.๓.๕ กำรสู ญเสี ยทีพ่ นื้ ท้องทะเล (BOTTOM LOSS)
เสียงที่สะท้อนจากพื้นท้องทะเลนั้นจะสูญเสี ยความเข้มไป ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของการสู ญเสี ยนี้ มาจาก
ผลของการกระจัดกระจาย (SCATTERING) อย่างไรก็ตามการสู ญเสี ยส่ วนใหญ่จะเป็ นเพราะพลังงาน
เสี ย งส่ ว นหนึ่ ง ผ่า นเข้า ไปภายในพื้น ท้อ งทะเลแล้ว เดิ น ทางออกไปเป็ นคลื่ น ใหม่ (NEW WAVE)
สภาพทางธรรมชาติของพื้นท้อ งทะเลทั้วไปจะมีมุมวิกฤต (CRITICAL ANGLE) อันหนึ่ งซึ่ งถ้ามุมตก
กระทบมีมุมน้อยกว่ามุมวิกฤตนี้ก็จะเกิดการสะท้อนกลับทั้งหมดได้ (การสู ญเสี ยเป็ นศูนย์) ดังรู ป ๓ – ๗
เส้นทางเสี ย ง (SOUND RAYS) ที่ส่ งพลังงานมากที่สุ ด ไปได้ร ะยะทางไกลจะต้อ งมี มุ ม กระทบกับ
พื้ น ท้อ งทะเลน้ อ ย อย่ า งไรก็ ต ามเส้ น เสี ย ง (RAYS) นี้ ก็ ย งั มี ก ารสู ญ เสี ย จากการกระจัด กระจาย
(SCATTERING) อยูต่ ามปกติ
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จานวนพลังงานที่สูญหายเข้าไปในพื้นท้องทะเลจะขึ้นอยู่กับส่ วนประกอบของพื้นท้อ งทะเล
(เช่ น โคลน ทราย หรื อ หิ น) ความถี่ ของคลื่ นเสี ยง และมุมที่คลื่นเสี ยงตกกระทบกับพื้นท้องทะเล การ
สู ญเสี ย (BOTTOM LOSS) นี้ จะเพิม่ ขึ้นตามความถี่และมุมตกกระทบ (GRAZING ANGLE) ซึ่ งเป็ นผล
จากการดูดกลืน (ABSORPTION) และการกระจัดกระจาย (SCATTERING) ที่บริ เวณน้ าที่มีผิวพื้นท้อง
ทะเล ณ ความถี่ ต่ า เสี ยงจะมี การสู ญเสี ยจากการสะท้อ น (REFLECTION LOSS) ณ ผิวพื้นท้อ งทะเล
(INTERFACE) น้ อ ยกว่ า ความถี่ สู ง อย่ า งไรก็ ต ามการสู ญ เสี ย ในชั้ นพื้ น ท้ อ งทะเลตอนหน้ า ๆ
(SUBBOTTOM LAYERS) อาจจะกลับกลายเป็ นปั จจัยสาคัญได้ พื้นท้องทะเลที่อ่อน เช่น โคลน จะมีการ
สู ญเสี ยที่พ้นื ท้อ งทะเลสู ง (๑๐ – ๒๐ dB/bounce) ส่ วนพื้นท้องทะเลที่แข็ง เช่ น หิ นเรี ยบ หรื อทรายปกติ
จะให้การสู ญเสี ยน้อยกว่า (Bell 1967) ในพื้นท้อ งทะเลอ่ อน คลื่นเสี ยงที่ตกกระทบอาจถูกทาให้หักเห
(REFRACTOR) และอาจจะเหกลับไปสู่ตวั กลางน้ าได้อีก
๕.๓.๖ เสี ยงรบกวน (BACKGROUND NOSIE)
ปั ญหาของการฟังต่อการจาแนกเสียง (RECOGNIZABLE SOUND) ในทะเลได้แก่ การแยกเสี ยง
ที่เราต้อ งการออกจากพื้นเสี ยงทั้งหมดที่มี อ ยู่ เสี ยงแวดล้อ ม (AMBIENT NOISE) เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พื้นเสี ยง (BACKGROUND NOISE) ทั้งหมดที่มิไ ด้เกิ ดจากแหล่งกาเนิ ดที่ประจาที่ ส่ วนแหล่ งกาเนิ ด
ที่เกิดจากเสียงรบกวน (INTERFERING NOISE SOURCE) ที่อยูใ่ นหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของฐานเครื่ องรับ
(SENSOR) ที่ ไ ด้ติ ด ตั้ง แล้ว เรี ย กว่ า เสี ย งตนเอง (SELF NOISE) ยิ่ง แตกต่ า งไปจากเสี ย งแวดล้อ ม
(AMBIENT NOISE)
๕.๓.๖.๑ เสี ยงแวดล้ อม (AMBIENT NOISE)
ในทะเลลึก (DEEP SEA) การวัดเสียงแวดล้อมอยูใ่ นย่านความถี่ต้ งั แต่น้อยกว่า ๑ Hz ถึง
ประมาณ ๑๐๐ KHz เหนื อจากย่านนี้ แล้ว เสี ยงจะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของแหล่งกาเนิ ดและแต่ละแหล่งกาเนิ ด
อาจจะครอบคลุ ม ย่า นหนึ่ งของสเปคตั่ม เสี ย ง (SPECTRUM) แหล่ ง ก าเนิ ด (SOUICE) ส าคัญ ของ
เสี ยงแวดล้อม (AMBIENT NOISE) ที่อ ยู่ในย่านความถี่ ประมาณ ๓๐ Hz ถึ ง ๑๐ khZ ได้แก่ เส้นทาง
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เดินเรื อ (SHIPPING) และลมที่ทาให้ผิวทะเลเกิดการปั่ นป่ วน (คลื่นลม) แหล่งกาเนิ ดที่สาคัญรองลงมา
ได้แก่ ฝน น้ าแข็ง และอาการของสิ่งมีชีวติ (BIOLOGICAL) ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน
แหล่ งกาเนิ ดของพื้นเสี ยงในหัวข้อ ต่อไปนี้ สามารถที่จะเป็ นตัวรบกวนที่สาคัญต่อ ระบบการ
ค้นหาได้ อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการทานายล่วงหน้าได้ (MEANINGFUL PREDICTION)
ระ ดั บ เ สี ย งแ ว ดล้ อ ม ขึ้ น ๆ ล ง ๆ (FLUCTUATE) ด้ ว ย เว ล า แ ล ะ ระ ย ะ ห่ า ง
(TIME AND SPACE) จากการตรวจบ่อ ย ๆ ครั้ง พบว่าค่าระดับแตกต่างกันมากเท่ากับ ๕ ถึง ๑๐ dB
ในระหว่างการอ่านไม่กี่นาทีหรื อระยะห่างไม่กี่ไมล์ สิ่งที่ตามมาได้แก่ ค่าเฉลี่ยของระดับเสี ยงไม่สามารถ
ที่จะคาดคะเนได้ตรงกับค่าวัดแต่ละครั้ง หรื อเป็ นเสี ยงสะท้อนที่แท้จริ ง ในช่วงของการฝึ ก (TACTICAL
EXERCISE) แต่ ล ะครั้ งได้ ข ้อ มู ล ทางอุ ตุ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มต าบลที่ (รวมถึ ง ความเร็ ว ลม
ลักษณะความเร็ วเสี ยง และเส้นทางเดินเรื อ ) ในระยะยาวโดยเฉลี่ย (LONG – TERM MEAN) จะให้ค่า
ความเข้มเฉลี่ยของเสียงแต่จะไม่ใช่สภาพที่เครื่ องจะวัดได้จริ ง ๆ ณ ขณะหนึ่งขณะใด หากเมื่อไรต้องการรู ้
เสี ยงแวดล้อม ณ ที่ใด (LOCAL AMBIENT NOISE) ให้ถูกต้องแล้ว จะต้องมีการวัดระดับเสี ยงเหล่านี้
แบบ “LOCAL SITU” ซึ่งในรู ป ๓ – ๘ แสดงถึงระดับเสียงแวดล้อมกับความถี่

๕.๓.๖.๒ เสี ยงจำกเส้ นทำงเดินเรือของเรือผิวน้ำ (SURFACE SHIP TRAFFIC NOISE)
ที่ ค วามถี่ ต่ า ลงมา (ดู รู ป ๓ – ๘) แหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย งแวดล้อ ม (AMBIENT NOISE)
ที่เด่นชัดจะเป็ นเสียงสะสมจากเรื อหลายลาที่อยูห่ ่ างไกลเกินไปที่จะได้ยนิ เสี ยงแต่ละลา และเนื่ องจากมี
จานวนมากจึ งใช้ค่า เฉลี่ ยส าหรั บพื้น เสี ยง สเปคตรัมเสี ยง (NOISE SPECTRUM) ที่ส่ งออกไปจาก
เรื อสิ นค้า มียอดอยูท่ ี่ ๖๐ Hz ซึ่ งความถี่น้ ี มาจากค่าที่มากที่สุดใน CAVITATION SPECTRUM ของเรื อ
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สินค้า สเปคตรัมของเสียงที่ส่งออกจากเรื อที่ตรวจที่ระยะไกลจะแตกต่างจากสเปคตรัมที่ระยะใกล้ รู ปร่ าง
ของสเปคตรัมเสียงที่ส่งออกไปจากเรื อสินค้าจะเปลี่ยนตามระยะทาง
หรื อ กล่ า วให้ชัด เจนได้ว่ า เสี ย งที่ เ กิ ด จากเรื อ เป็ นพื้ น เสี ย งแวดล้อ ม (AMBIENT NOISE
BACKGROUND) ที่ ข้ ึ น อยู่กับ ระยะของเครื่ อ งรั บ กับ เส้ น ทางเดิ น เรื อ (TRAFFIC LANES) หรื อ
จากบริ เวณที่มีเรื ออย่างหนาแน่น
๕.๓.๖.๓ เสี ยงจำกลักษณะคลื่น (SEA STATE NOISE)
ลักษณะคลื่ น (SEA STATE) เป็ นตัวประกอบสาคัญในการค้นหาของโซนาร์ ท้ งั แบบ
ACTIVE และแบบ PASSIVE ในการค้นหาของโซนาร์ทุ่นลอยแบบ ACTIVE (ACTIVE SONOBUOY)
คลื่ น ขนาด ๖ ฟุต หรื อ มากกว่านี้ จ ะเป็ นขีดจ ากัดต่ อ โซนาร์ แ บบนี้ ส าหรับ ระบบโซนาร์ ที่ ติด กับ เรื อ
ตาแหน่ งของโซนาร์ ความเร็ วเรื อ เข็มและความสัมพันธ์กับทะเลจะมี ผลต่อ ขีดจากัดด้วย โดยทัว่ ไป
ลักษณะคลื่ นขนาด ๔ หรื อ ๕ (SEA STATE 4 OR 5) จะเป็ นสถานะจากัด สาหรับการค้นหาแบบ
PASSIVE ระดั บ เสี ย งที่ เ กิ ด จากคลื่ น ลมขนาด ๑๐ ฟุ ต หรื อมากกว่ า นี้ จะท าให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ก าร
ปราบเรื อดาน้ า (ASW OPERATIONS) มีผลน้อยที่สุด ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ตัวรับ (SENSOR) ด้วย
คลื่นลม (WIND WAVES) เกิดจากลมที่ผวิ ทะเล และลูกคลื่น (SWELL) เกิดจากคลื่นลม
ทั้งคลื่นลม (WIND WAVE) และลูกคลื่น (SWELL) เป็ นตัวประกอบของลักษณะคลื่น การกระทา และ
การกระทาซึ่งกันและกัน (INTERACTION) ของคลื่นลม (WIND WAVE) และลูกคลื่น (SWELL) อาจจะ
ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันเมื่อ ยอดคลื่นทั้งสองมาอยูร่ ่ วมกันโดยมี ทิศทางและความยาวคลื่นคล้อยตามกัน
(HARMONIC) ก็จะทาให้เกิดการขยายตัวของคลื่นขึ้น (AMPLIFICATION) และเมื่อทิศทางตรงกันข้าม
(ยอดคลื่นมาตรงกับร่ องคลื่น (TROUGH) ก็จะทาให้เกิดแรงต้านกันขึ้น (DAMPING)
คลื่นสูงสุดมักจะพบในภาวะอากาศปกติที่มีอยู่ และจะหาได้จากแผนที่ WIND WAVE
CHARTS / SWELL CHARTS หรื อ COMBINED SEA STATE ANALYSIS CHARTS โดยการคูณ
SIGNIFICANT WAVE HEIGHT ด้วย ๙/๕ ตาราง ๔ – ๑ เป็ นตารางความเร็ ว ลมที่ท าให้เกิ ดคลื่ น
ต่าง ๆ กัน
๕.๓.๖.๓.๑ เสี ยงที่เกิดจำกลม (WIND – GENERATED NOISE)
เสี ยงจากลักษณะคลื่น (SEA STATE NOISE) เกิดจากคลื่นผิวน้ า (SURFACE
WAVE) เป็ นส่วนประกอบแรกในย่านความถี่จาก ๓๐๐ Hz ถึง ๕ KHz และอาจจะพิจารณาเป็ นตัวแปรที่
สาคัญที่สุดในการค้นหาแบบ ACTIVE และแบบ PASSIVE แต่ลกั ษณะคลื่น (SEA STATE) เป็ นปั จจัยที่
ไม่สามารถวัดได้โดยตรง และไม่ถูกต้อง หรื อละเอียดพอ จะต้องเกี่ยวเนื่องจากความเร็ วลมซึ่ งสามารถวัด
และท านายได้ แต่ ล ะค่ า ของลั ก ษณะคลื่ น (SEA STATE) จะแสดงด้ ว ยค่ า ความสู งคลื่ น
(WAVE HEIGHT) ที่ได้จากการตรวจจากความเร็ วลม ดังนั้นเสี ยงจากลักษณะคลื่น จะเปลี่ยนไปตาม
ความเร็ วลม รู ป ๓ – ๘ แสดงความสัมพันธ์ขนาดของเสี ยง ความเร็ วลม และความสู งคลื่น สาหรับย่าน
ความถี่ระหว่าง ๑๐๐ Hz และ ๑๐ khZ
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๕.๓.๖.๓.๒ ระดับเสี ยงจำกลักษณะคลื่น (SEA – STATE NOISE LEVELS)
ระดับเสี ยงที่เกิ ดจากลมจะลดลงตามความถี่ ที่เพิ่มขึ้น (SLOP OF – 6 Db
PRE OCTAVE) และจะเพิ่ม ขึ้ น ตามลัก ษณะคลื่ น (SEA STATE) (ประมาณ 6 dB ส าหรั บ แต่ ล ะ
ลักษณะคลื่นที่เพิม่ ขึ้น) จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจว่าย่านเสี ยงทั้งหมดของตัวรับ (SOUND SENSOR
RANGES) ถู กลดลงด้ว ยเสี ย ง ที่ มาจากภายนอกและสามารถมี ถึง ๒๐ dB ที่แ ผ่เข้าไปในพื้น เสี ย ง
(BACKGROUND NOISE) ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของลักษณะคลื่น (SEA STATE)
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รู ป ตาราง๔.๑
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๕.๓.๖.๔ แหล่ งกำเนิดเสี ยงแวดล้อมอื่น ๆ (OTHER ANBIENT NOISE SOURCES)
เสี ยงแวดล้ อ ม (A BIENT NOISE) เกิ ดเป็ นครั้ งคราวและจากต าบลที่
(LOCAL EFFECT) เช่น แผ่นดินไหว (ERATHQUAKES) สิิิ่งที่มีชีวติ (BIOLOGICS) เป็ นต้น
๕.๓.๖.๔.๑ กำรกลั่นตัว (PRECIPITATION)
ในบางความถี่ ฝน และลู ก เห็ บ (HAIL) จะท าให้ ร ะดั บ เสี ย งแวดล้ อ ม
(A BIENT NOISE) เพิ่มขึ้นอยูเ่ สมอ และที่เด่นชัดได้แก่ พายุฝน (RAIN SQAULLS) ในย่าน ๕๐๐ Hz
ถึง ๑๕ KHz ส่วนพายุใหญ่ (LARGE STORM) จะทาให้เกิดเสียงได้ที่ความถี่ต่ากว่า ๑๐๐ Hz
๕.๓.๖.๔.๒ น้ำแข็ง (ICE)
ทะเลน้ าแข็งมี ผลกระทบต่อ ระดับเสี ยงแวดล้อม (AMBIENT NOISE) ิีิ่
บริ เวณขั้วโลก อิทธิพลนี้ข้ นึ อยูก่ บั ลักษณะของน้ าแข็ง เช่น เมื่อมีการรวมตัวเป็ นน้ าแข็งปกคลุมผิวหน้าน้ า
หรื อ เมื่ อ มี การแตกตัวของน้ าแข็งถ้าไม่ มีกลไกหรื อ แรงกดของความร้อ น (THERMAL PRESSURE)
กระทาต่อน้ าแข็งแล้วระดับเสียงจะต่าในช่วงเวลาการเติบโตของน้ าแข็งจากการตรวจสอบในทะเลแบริ่ ง
(BEARING SEA) พบว่าระดับเสียงจะไม่มากกว่าลักษณะคลื่น ๒ (SEA STATE 2) ถึงแม้ว่าความเร็ วลม
จะมากกว่า ๓๕ น๊ อ ต และพบว่า ความเข้ม ของเสี ยงนี้ (ICE NOISE) จะลดลงตามความถี่ ที่เพิ่ม ขึ้ น
ในช่วงเวลาของการเติบโตของน้ าแข็ง นอกจากช่วงเวลาของระดับเสี ยงต่านี้ แล้วจะเป็ นเสี ยงอึกทึกมาก
เนื่ อ งจากอากาศถู กดักเข้าไปจากผลของการผิดรู ป และการแตกเป็ นครั้งคราวของน้ าแข็งในช่ วงของ
การเติบโต
๕.๓.๖.๔.๓ สิ่ งที่มีชีวิต (BIOLOGICS)
เสี ย งจากสิ่ ง มี ชี วิ ต (BIOLOGICS NOISE) อาจจะเป็ นส่ ว นส าคัญ ต่ อ
เสี ยงแวดล้อ ม (A BIENT NOISE) ในหลาย ๆ พื้นที่ของมหาสมุ ท ร และเพราะว่าการอยู่เป็ นกลุ่ ม
(HABIST) กระจาย (DISTRIBUTION) และลัก ษณะของเสี ย งจากตัว ที่ ท าให้ เ กิ ด เสี ย งต่ า งกั น
(SOUND PRODUCERS) ในพืน้ ที่ที่แน่ นอนของมหาสมุทรจะมีความเข้มของเสี ยงในพื้นที่น้ นั มากกว่า
พื้นที่ อื่ น ๆ และผลกระทบจากอาการสิ่ งที่ มีชีวิตในระดับ เสี ยงทั้งหมดจะมี ในชายฝั่ ง น้ า ตื้นมากกว่า
ในทะเลเปิ ด ในโซนร้อ น และโซนอบอุ่ น (TROPIC AND TE PERATE ZONES) จะมี มากกว่า
ในบริ เวณน้ าที่เย็นกว่า
แม้วา่ สัตว์ทะเลหลายอย่างจะทาให้เกิดเสี ยงบางลักษณะ แต่ก็มีบางแบบเท่านั้นที่มีมากจนทาให้
มุ่งการศึกษาเฉพาะเสียงไม่กี่แบบนี้ ให้เพียงพอที่จะเป็ นกุญแจไปสู่ การทานายความเข้ม การกระจายทาง
พื้นที่ และทางเวลาและทางสเปคตรัมของเสี ยงแวดล้อมที่เกิดจากสัตว์น้ าเหล่านี้ เท่าที่เป็ นอยูจ่ นปั จจุบนั
สัต ว์น้ าที่ ท าเสี ย งดัง และมี จ านวนมากในน้ าตื้ น ได้แ ก่ ปลาจรวด (CROAKERS) และกุ้ง ดี ด ขัน
(SNAPPING SHRI P) ในมหาสมุทรส่วนใหญ่ ปลา กุง้ กุง้ ใหญ่ (LOBSTERS) และกุง้ เล็ก (SHRIMPS)
จะเป็ นแหล่งกาเนิดของเสียงที่มาจากสิ่งที่มีชีวติ (BIOLOGICAL NOISE)
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นอกจากปลาจรวด (CROAKERS)กุง้ ดีดขัน (SNAPPING SHRIMP) แล้ว ยังมี เสี ยงที่เกิ ดจาก
ปลามัง กรแดง (SEA ROBINS) ปลาคางคก (TOADFISH) ปลาครื ด คราด (GRUNTS) ปลาโลมา
(PORPISES) ปลาวาฬ (WHALES) กับปลาอื่น ๆ อีกมาก แต่เป็ นเพราะบางตาบลที่เท่านั้น เสี ยงที่เกิดจาก
กุง้ หอย ปู และปลา จะจากัดบริ เวณอยูเ่ ฉพาะในอ่าว (BAYS) หิินโสโครก (REEFS) และตามชายฝั่งอื่น
ๆ ในน่าน้ ามหาสมุทร สิ่งที่เป็ นหลักของเสียงที่เกิดจากสิ่ งมีชีวิต (BIOLOGICAL NOISE) ได้แก่ปลาวาฬ
(WHALES) และปลาโลมา (PORPISES)
ในการ ทานายเสียงแวดล้อม(AMBIENT NOISE) เนื่องจากสัตว์น้ าในตาบลที่ใดที่หนึ่ งมีวิธีหนึ่ ง
ในสองวิธีที่สามารถใช้ได้ จะเป็ นแบบ a หรื อ b ก็ได้ แบบ (a ) ได้จากการตรวจเสี ยงจริ ง ๆ ที่สามารถทา
ในช่วงเวลาที่เพียงพอในการหาวงจรของการเปลี่ยนแปลง (CYCLE VARIATION) หรื อแบบ (b) ได้จาก
การศึกษาเสียงที่เกิดจากสัตว์ ที่สามารถสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อม โดยให้ผลสรุ ปอย่างมีเหตุผลของชนิดและ
การเปลี่ยนแปลงของเสียง
สั ตว์ ที่เลี้ยงลูกด้ วยนม (MARINE MAMMALS) เสี ยงที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูก
ด้ว ยนมมี ย่านความถี่ กว้างกว่าเสี ยงของ กุ้ง ปู หอย (CRUSTACEANS) หรื อปลา เสี ยงนี้ เคยถู กบันทึ กที่
ความถี่ ต่ าถึ ง ๑๙ Hz และความถี่ ต่ ากว่าที่เป็ นไปได้ (เสี ยงปลาวาฬ) และความถี่ สูงเท่า กับ ๑๙๖ KHz
(เสียงปลาโลมา) รวมทั้งความถี่หลักที่เป็ นย่านที่สามารถฟังได้ (AUDIBLE RANGE) ในช่วงระหว่างการ
ปฏิ บ ัติ ก าร ECHO – RANGING เสี ย งของปลาโลมาจะได้ยิน บ่ อ ยครั้ ง ในย่า นแคบของความถี่
อุลตราโซนิค (ULTRASONIC) ซึ่งเป็ นความถี่ที่เหนือกว่าเครื่ องมือจะตอบรับได้
ปลาวาฬให้ความเข้มเสี ยงถึง ๑๘๙ dB/upa ในย่านความถี่จาก ๒๐ ถึง๖๐ KHz สัตว์ชนิ ดนี้ คล้าย
กับ เรื อ ด าน้ า ในด้า นของความเร็ ว คุ ณ ลัก ษณะของเสี ย งและแบบที่ แ น่ นอน (CERTAIN MODES)
NAVOCEANO ได้ศึ ก ษาและรวบรวมคุ ณ ลัก ษณะของปลาวาฬขนาดใหญ่ ใ นด้า นตะวัน ตกของ
แอตแลนติ กเหนื อ แสดงถึ งเป้ าโซนาร์ ของปลาวาฬที่เป็ นไปได้ (POTENTIAL WHALES) ในด้า น
ต
ะ
วั
น
ต
ก
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ง
แอตแลนติกเหนือ ในระหว่างเดือนกันยายน นอกจากนี้ NAVOCEANO ยังได้จดั ทาแผนที่โซนาร์ขอแป
ลาวาฬ (WHALE SONAR CHART) และแจกจ่ายให้ตามคาขอของกองเรื อปราบเรื อดาน้ า
๕.๓.๗ เสี ยงตนเอง (SELF NOISE)
ถ้าสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรปราศจากเสี ยงต่าง ๆ การค้นหาสัญญาณเสี ยงยังคงเป็ นไปด้วย
ความลาบากเพราะว่า
ก. เสียงภายในของเครื่ องมือและในฐานที่ติดตั้งเครื่ อง
ข. เสียงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของฐาน (PLATFORM) ถึงแม้วา่ เครื่ องมือจะแยกออกจากตัว
เรื อด้วยการลากก็ตาม เสียงก็ยงั เกิดได้โดยน้ าที่ไหลผ่านเครื่ องมือสายเคเบิล

๕-๓๘

เสี ยง ก. และ ข. นี้ รวมเรี ยกว่าเสี ยงตนเอง (SELF NOISE) และเกิดขึ้นได้ในเรื อดาน้ า เรื อผิวน้ า
และเครื่ องบิน นอกจากนี้เสียงตนเอง (SELF NOISE) ยิังอาจเกิดจาก
ก. เสียงจากวงจรที่มาจากช่วงเวลาการสัมผัสของวงจรและส่วนประกอบอื่น ๆ
ข. เสี ย งจากตัวส่ ง (TRANSDUCER NOISE) ิีิ่เ กิ ดจากการปั่ น ป่ วนของน้ า (WATER
TURBULENCE) รอบ ๆ ตัวเครื่ อง (HOUSING)
ค. เสียงจากตัวเรื อ (HULL NOISE) เกิดจากโครงสร้างบางส่วนหลวมหรื อหายไป
ง. เสียงจากเครื่ องจักรเรื อ (MACHINERY NOISE)
จ. เสียงจากใบจักร (PROPULSION) หรื อเครื่ องช่วยต่าง ๆ (AUXILIARY EQUIPMENT)
เสี ยงตนเอง (SELF NOISE) เป็ นหลัก ได้แก่ เสี ยงเครื่ องจักร เสี ยงใบจักร และเสี ยงของน้ าที่
เคลื่อนตัว (HYDRODYNAMIC NOISE)
๕.๓.๗.๑ เสี ยงเครื่องจักร (MACHINERY NOISE)
เสี ยงเครื่ องจักรเกิดจากใบพัดของเครื่ อง การทดเกียร์ เพลา เครื่ องช่วย (AUXILIARY
ACHINERY) เสี ย งเหล่ า นี้ ประกอบด้ว ย เสี ย งทุ ้ม (WHINES) เสี ย งแหลม (SQUEAKS) หรื อ
เสี ยงกระหึ่ ม (GRUMBLES) ตามความถี่และความกว้างของเสี ยง สเปคตรัม (SPECTRU ) ของเสี ยง
ที่เกิดจากชิ้นส่ วนประกอบของเครื่ องประกอบด้วยระดับเสี ยงสู ง (TONAL COMPONENTS OF HIGH
LEVEL) เป็ นพื้น ฐานอย่า งต่อ เนื่ อ ง เสี ย งนี้ มี ค วามส าคัญ มากที่ สุด ที่ ความเร็ ว ต่ า เพราะว่า จะอยู่ใ น
ย่านความถี่ต่า และเคลื่อนที่ไปด้วยการสูญเสีย
๕.๓.๗.๒ เสี ยงใบจักรเรือ (PROPELLER NOISE)
แหล่งกาเนิดแรกของเสียงใบจักรเป็ นเสี ยงของคาวิเตชัน่ (CAVITATION) การเคลื่อนที่
ของใบจักรในน้ าด้วยความเร็ วสู งจะทาให้เกิดเสี ยงคาวิเตชัน่ (CAVITATION NOISE) ซิึิ่งคาวิเตชัน่
(CAVITATION) นี้ เกิ ดจากความกดต่า (LOW PRESSURE) ของการแยกตัวระหว่างใบจักรและน้ าที่
อยู่ร อบ ๆ และการเคลื่ อ นที่ อ ย่า งรวดเร็ ว ของใบจัก ร ซึ่ งจะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงความกด
(PRESSURE) ขึ้น และเกิดเป็ นแนวของฟองอากาศ (STREA OF BUBBLES) อย่างต่อ เนื่ อง เมื่ อ
ฟองอากาศ (BUBBLES) จิานวนมากนี้เกิดแตก จะทาให้เกิดเสี ยงคาวิเตชัน่ (CAVITATION) สิาหรับ
เรื อ ดาน้ า เสี ยงใบจักรมีผลมาจากความเร็ วและความลึกของเรื อดาน้ า เนื่ อ งจากความกดของน้ ารอบ ๆ
ใบจักรเพิม่ ขึ้นตามความลึก ดังนั้น เรื อดาน้ าที่ดาอยูล่ ึก ๆ อาจจะปฏิบตั ิการด้วยความเร็ วสู งโดยปราศจาก
คาวิเตชัน่ (CAVITATION) ดีกว่าที่จะปฏิบตั ิการในบริ เวณน้ าตื้น (SHALLOW DEPTH)
๕.๓.๗.๓ ไฮโดรไดนำมิค (HYDRODYNAMIC NOISE)
เสี ย งจากไฮโดรไดนามิ ค (HYDRODYNAMIC NOISE) เกิ ด จากน้ าที่ ไ หลผ่ า น
เครื่ อ งไฮโดรโฟน (HYDROPHONE) สิ่วนอื่น ๆ ที่อยู่ในน้ า และโครงสร้างของตัวเรื อ ในส่ วนของ
เรื อ ด าน้ า เสี ย งจากไฮโดรไดนามิ ครวมถึ งความปั่ นป่ วนของความกด (TURBULENT PRESSURE)
ิีิ่ เกิ ด จากการไหลของน้ า (EDDY) ิีิ่ เครื่ อ งไฮโดรโฟน และจากการสั่น (RATTLE AND
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VIBRATION) ของตัวเรื ออันเนื่ องจากแรงกดของน้ าต่อตัวเรื อ น้ าที่ไหลผ่านโดมโซนาร์บางครั้งจะเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของเสี ยงตนเอง (SELF NOISE) เสี ยงที่เกิดจากการไหลของน้ า (FLOW NOISE) มิลี กั ษณะ
ขึ้นอยูก่ บั ความเร็ว
และความเร็วของเสียงจะเพิม่ ตามกาลังห้าหรื อหกของความเร็ ว (I ~ V5 or 6) และเสี ยงนี้ ขึ้นอยูก่ บั
การปฏิบตั ิการในความลึกของเรื อดาน้ า เสียงจากการไหล (FLOW NOISE) ของน้ าต่างกับเสี ยงคาวิเตชัน่
(CAVITATION NOISE) โดยที่เสี ยงจากการไหลของน้ า (FLOW NOISE) มิสี เปคตรัม (SPECTRUM)
อย่างต่อเนื่อง มียอดของสเปคตรัมอยูใ่ นย่านความถี่ต่าและความเข้มเพิม่ ขึ้นตามความเร็วที่เพิม่ ขึ้น
ในเรื อ ผิว น้ า เสี ยงจากไฮโดรไดนามิ ค (HYDRODYNA IC NOISE) เกิดจากการเคลื่ อ นที่
ของเรื อผ่านไปในน้ าและมี มากที่ความเร็ วมากกว่า ๑๒ น๊อ ต เสี ยงนี้ มีตวั ประกอบหลัก ๓ อย่าง ได้แก่
เสี ยงจากการไหลของน้ า (FLOW NOISE) เสี ยงจากการปั่ นป่ วนของการไหล (FLOW EXCITATION)
และคาวิเตชัน่ รอบ ๆ โดมโซนาร์ เสี ยงจากการไหลของน้ า (FLOW NOISE) เกิดจากการไหลของน้ า
รอบ ๆ ตัวเรื อ ที่อยู่ใต้แนวน้ า ซึ่ งจะทาให้ความกดขึ้น ๆ ลง ๆ ที่หน้าของเครื่ อ งส่ ง (TRANSDUCER)
สายเคเบิลของโซนาร์แบบปรับความลึกได้ (IVDS) จะเกิดการสั่นด้วยน้ าที่ไหลผ่านและทาให้เกิดเสี ยง
ที่เ ราเรี ย กว่า FLOW EXCITATION ในโซนาร์ และเมื่ อ เรื อ มี ค วามเร็ ว สู ง พอจะท าให้หัว เรื อ หรื อ
ที่ติดโดมโซนาร์ เกิ ดคาวิเตชั่น (CAVITATION) และเกิ ดเสี ยงขึ้น อย่า งไรก็ ตามถ้าภายนอกท้อ งเรื อ
ไม่ สะอาดส่ วนต่า ง ๆ (APPENDAGE) ที่ติ ด กับ ท้อ งเรื อ จะเกิ ด คาวิเตชั่น (CAVITATION) ขึ้ นเมื่ อ
ความเร็วเรื อสูงพอที่จะทาให้เกิดขึ้นได้ การตรวจสอบธรรมดาและความสะอาดของท้องเรื อเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ถ้าจะให้เรื อมีความเงียบที่สุดด้วยความเร็วสูง
๕.๓.๗.๔ เสี ยงจำกวงจรในเครื่อง (CIRCUIT NOISE)
เสี ย งนี้ เ กิ ด จ า ก ส วิ ต ซ์ ข อ ง เค รื่ อ ง ก วา ด โซ น า ร์ ( S O NA R S C AN N I N G )
PREA PLIFIERS CONNECTION RELAY CONTACTS แ
ามจขอ ลังงาน (POWER PACK)
ถ้ามีการบารุ งรักษาอย่างเหมาะสม เสียงที่เกิดจากแหล่งกาเนิดนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อโซนาร์

----------------------------------------
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๕.๔ โซนำร์ (Sonar)
๑. โซนำร์ (Sonar)
โซนาร์ (Sonar) มาจากคาว่า Sound and Navigation Ranging ถื อ ว่าเป็ นเครื่ อ งมื อ ตรวจจับ
วัตถุ ใต้น้ า และเรื อ ดาน้ าอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและได้ผลดี ที่สุด เนื่ อ งจากสามารถกาหนดตาบลที่ของ
เรื อดาน้ าจนกระทัง่ ถึงขั้นใช้อาวุธได้ในที่สุด โดยอาศัยการทางานของโซนาร์สามารถแบ่งออกได้เป็ น
โซนาร์ Passive และโซนาร์ Active นอกจากนั้นโซนาร์ Active ยังแบ่งออกได้เป็ น โซนาร์ ความถี่ต่ า
(5 – 10 KHz / ระยะไกล) โซนาร์ความถี่ปานกลาง (10 – 15 KHz / ระยะกลาง) และโซนาร์ความถี่สูง
(15 – 20 KHz / ระยะใกล้)
๒. โซนำร์ แบบ Passive
ในการค้นหาและติดตามเป้ าของโซนาร์ แบบ Passive นี้ ตัวรับ (sensor) ของโซนาร์ จะรั บ
สัญญาณที่เกิดจากเป้ า โดยกรรมวิธีในการค้นหาจะต้องรู ้จกั สัญญาณเป้ าที่อยูใ่ นส่ วนของเสี ยงที่รบกวน
ของพื้นฐานเสี ยง (interfering background noise) ดังนั้นการค้นหาแบบ Passive สามารถที่จะหาได้ใน
เทอมของตัวประกอบที่กระทบต่อการรับ signal – to – noise ratio
การทานายหาระยะของโซนาร์แบบ Passive ได้จากการประมาณของ Figure of Merit (FOM)
ที่ได้จากสมการของโซนาร์ แบบ Passive ที่เป็ นเส้นโค้งของการสู ญเสี ยจากการแพร่ เสี ยง (Propagation
loss curves) ลักษณะของ PL (propagation loss) เป็ นการแสดงถึงผลกระทบต่าง ๆ และ PL จะแสดง
ออกมาในรู ปของระยะทาง การสะท้อนของพื้นท้องทะเล (bottom bounce) ช่องเสี ยงที่ผิวทะเล (surface
duct) ย่านรวมเสี ยง (Convergence zone) และแบบของช่องเสี ยง (sound channel modes) ของการแพร่
เ
สี
ย
ง
ในมหาสมุ ทร ลักษณะของ PL ใช้ร่วมกับ FOM เป็ นวิธีการทานายระยะทางคาดหมาย สัญญาณเกิ น
(signal excess) และโอกาสของการค้นหา (probability of detection)
๓. สมกำรของโซนำร์ แบบ Passive
สมการของโซนาร์แบบ Passive อาจจะเขียนได้ดงั นี้
SE

=

SL – RD – NL + DI – DL
FOM

Where
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SE = Signal excess (dB)
SL= Source level (dB  Pa)
RD = Recognition differential (dB) NL= Noise level (dB  Pa)
DI = Directivity index (dB)
PL= Propagation loss (dB)
คาจากัดความแต่ละเทอมที่ใช้ในสมการของโซนาร์แบบ Passive อยูใ่ นหัวข้อต่อไป
๓.๑ สั ญญำณเกิน (Signal Excess: SE)
สัญญาณเกิน (SE) เป็ นระดับสัญญาณ (หน่วย dB) ที่เกินความต้องการสาหรับการค้นหา
และขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะเป็ นไปได้ที่อ ยูใ่ นเทอมของ RD ในการค้นหาเป้ าจะปรากฏที่มีโอกาสของ
การค้นหาที่แน่ นอน (ปกติใช้ ๕๐ เปอร์เซ็ นต์) และ SE มีค่าเท่ากับ ๐ ความสัมพันธ์ระหว่าง SE และ
โอกาสของการค้นหา (probability of detection) สามารถที่จะหาได้ถ้ารู ้สถิ ติการกระจาย (statistical
distribution) ของค่า SE หรื อจากการประมาณ
๓.๒ Recognition Differential (RD)
RD หมายถึงอัตราส่ วนของสัญญาณต่อพื้นฐานเสี ยง (signal – to – background – noise)
ที่ตอ้ งการที่เครื่ อ งรับโซนาร์ ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะจาแนกสัญญาณนั้นได้ ๕๐ เปอร์ เซ็ นต์ ของ
ช่วงเวลานั้น และ RD หาได้ท้ งั จากการฟั งและภาพที่เห็นได้ดว้ ยตา ในสัญญาณหลอก (false alarm) จะ
เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณที่ได้รับนั้น ความจริ งแล้วไม่มีสัญญาณเป้ าปรากฏอยู่ ในเทอมของ RD ที่ใช้พิสูจน์
สัญญาณจะใช้ค่าโอกาสของการตรวจพบ (probability of detection) ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หรื อ อื่น ๆ และ
ค่าของโอกาสของสัญญาณหลอก (probability of false alarm) ในที่น้ ี ค่าของ Recognition differential
(หรื อ detection threshold) หมายถึงอัตราส่ วนกาลังของสัญญาณ (signal power) ในย่านความกว้าง
(bandwidth) ของเครื่ องรับต่อกาลังเสี ยง (noise power) ในย่าน ๑ Hz โดยวัดที่จุดศูนย์กลางของเครื่ องรับ
(receiver terminals) และใช้ในการตัดสิ นใจต่อการค้นหา และเมื่อเทอมของ RD ไม่ได้ใช้สาหรับการ
พิสูจน์สัญญาณจะหมายถึงอัตราส่ วนของสัญญาณต่อพื้นฐานเสี ยง (signal – to – background noise)
โดยใช้ค่าโอกาสของการค้นหา ๕๐ เปอร์เซ็นต์
๓.๓ ระดับแหล่ งกำเนิดเสี ยง (Source Level: SL)
SL สาหรับ เป้ าที่ส่ งเสี ยงออกมานั้น วัดด้วยความเข้มเสี ย ง (acoustic intensity) ที่
ระยะทางหนึ่ ง และลดลงมาถึงระยะอ้างอิง ๑ หลา จากจุดที่ส่งเสี ยงออกไป โดยทัว่ ไป SL จะหมายถึ ง
ความเข้มเฉลี่ยของคลื่ นเสี ยงทางพื้นราบ ในย่านความถี่ ๑ Hz ที่ระยะอ้างอิ ง ๑ หลา และสัมพันธ์กับ
ความเข้มอ้างอิง 1  Pa
SL ของเป้ าขึ้ น อยู่กับชนิ ดของเป้ าและแบบของการปฏิ บตั ิ ก ารของเป้ า (mode of
operation) ซึ่ งประกอบด้วย ความถี่ ความเร็ ว ความลึก และลักษณะของเป้ า ในการหาคุณลักษณะเสี ยง
ของเป้ านั้น อาจจะได้มาจากการข่าว
๓.๔ ระดับเสี ยง (Noise Level: NL)
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NL คือ ความเข้มเสี ยงของพื้นฐานเสี ยง (background noise) ทั้งหมดที่บริ เวณ sensor
ของเครื่ องรับที่วดั ได้ดว้ ยไฮโดรโฟนรอบทิศทาง (nondirectional hydrophone)

โดยทัว่ ไป NL จะหมายถึ งความเข้มเฉลี่ ยของคลื่ นเสี ยงทางพื้น ราบ (plane wave acoustic)
ในย่านความถี่ ๑ Hz โดยสัมพันธ์กับความเข้มอ้างอิ ง 1  Pa ในโซนาร์ แบบ passive อาจจะเป็ น
เสียงแวดล้อม (ambient noise) หรื อเสียงตนเอง (self noise)
๓.๕ ดัชนีทิศทำง (Directivity Index: DI)
DI ของเครื่ องรับวัดด้วย array ที่ผ่าน beam pattern ของเครื่ องในทิศทางนั้น คุณสมบัติ
ของทิศทาง array มี ความต้องการสู งต่อ การหาทิศทางของสัญญาณและสามารถในการแปลงสัญญาณ
ในขณะเดียวกันเสียงในทิศทางนี้จะลดลงสัมพันธ์กบั สัญญาณที่มาจากทิศทางอื่น ๆ DI เป็ นการแสดงถึง
อัตราส่วนของสัญญาณต่อเสียง (signal – to – noise ratio) ที่ศูนย์ของ Hydrophone array (หรื อ directional
hydrophone) ที่สัม พันธ์กับอัตราส่ วนสัญญาณต่อ เสี ยง (signal – to – noise) ของ nondirectional
hydrophone ดังนั้นจะมีค่าเป็ นบวกเสมอ ถึงแม้ว่าจะเป็ นการหาด้วยการวัดการลดลงในความเข้มเสี ยงที่
วัดได้ในสนามเสี ย งที่มี คุณสมบัติ เหมื อ นกัน (isotropic noise field) และทิศทางของ array เป็ น
ส่ ว นประกอบของขนาด (dimensions) ของ array จ านวน และระยะทาง (number and spacing)
ของ elements และความถี่ (frequency) ของการรับพลังงานเสียง
รู ป ๔ – ๑ Diagrammatic view of echo ranging,illustrating the sonar parameter
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๓.๖ กำรสู ญเสี ยจำกกำรแพร่ เสี ยง (Propagation Loss: PL)
PL หรื อการสู ญเสี ยการส่ ง (transmission loss: TL) เป็ นตัวแปรหนึ่ งของโซนาร์ และ
เป็ นตัว แปรที่ ล ดความเข้ม สัญ ญาณ (Signal Intensity) ระหว่า งจุ ด ๑ หลา จากแหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย ง
(Sound source) และ sensor ของการรับ ในการหา PL อาจจะหาได้จากเส้นโค้งของสัญฐานเฉพาะ
(specific configuration) ความถี่ และขอบเขตของสภาวะแวดล้อม (environmental condition)
๔ Figure – Of – Merit (FOM)
FOM ที่ใช้กันอย่างกว้า งขวางในการประมาณค่า ของคุ ณสมบัติ ของโซนาร์ จ ะเกี่ ยวข้อ งกับ
PL (propagation loss) ในการประมาณหาระยะทางของเป้ าที่พบ ในโซนาร์แบบ Passive ค่าของ PL
จะเป็ นค่าที่มากที่สุดที่ยอมได้ของ PL ในเส้นทางเดียวที่สัญญาณนั้นสามารถให้เกณฑ์ตามคุณลักษณะ
(performance criterion) ที่ ตอ้ งการภายใต้ข อบเขตจ ากัด ส่ ว นเกณฑ์ข องคุ ณลัก ษณะ (performance
criterion) โดยทัว่ ไปจะค้นพบสัญญาณได้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของเวลา
หมำยเหตุ FOM อาจจะหมายถึง PL ที่มีค่าสัญญาณเกิน (signal excess) เท่ากับ ๐
สมการของ FOM มีดงั ต่อไปนี้
FOM = SL – RD – NL + DI
๕ กำรทำนำยคุณสมบัติของโซนำร์ แบบ Passive (Passive sonar performance prediction)
การทานายคุ ณสมบัติของโซนาร์ แบบ Passive ใช้ความหมายของ FOM ที่เกี่ ยวข้อ งกับการ
ประมาณตัวประกอบ (parameters) ในระบบของมันเอง เสี ยงแวดล้อ ม (ambient noise) คุณลักษณะ
ของเป้ า (target characteristics) และคุณสมบัติของการแพร่ เสี ยง (sound – propagation characteristics)
ความถูกต้องในการประมาณเหล่านี้เป็ นความสัมพันธ์โดยตรงกับจานวนและคุณค่าของข้อมูลของแต่ละ
เทอมในสมการของ FOM ในเวลาที่ทาการทานาย
๕.๑ กำรแปรเปลี่ยนของตัวประกอบของ FOM (Variability of FOM parameters)
ค่าของตัวประกอบ (parameters) ที่สถานะหนึ่ ง อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าค่าที่ใช้ใน
การประมาณสาหรับการหา FOM ค่าประมาณของตัวประกอบ (parameter) เป็ นค่าเฉลี่ ยที่ไ ด้มาจาก
การวัดหลาย ๆ ครั้งที่กระทาการวัดภายใต้ขอบเขตที่แน่ นอน จากหลักฐานและประสบการณ์ช้ ีให้เห็นว่า
ค่า ความถี่ ที่ ไ ด้จากการตรวจสอบเป็ นการกระจาย (distributed) ในรู ป เส้น โค้ง แบบ bell – shape
(Gaussian) จึงเป็ นการสะดวกที่จะให้ค่าคุณลักษณะของแต่ละเทอมในรู ปของสถิติดว้ ยค่า mean และ
standard deviation ในการประมาณค่าของ FOM จึงเป็ นการเฉลี่ยจากสถิ ติ ที่มีค่า standard deviation
ซึ่งใช้ในเทอมของสมการโซนาร์แบบ Passive
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รู ป ๔ - ๒ Signal Excess Probability of Detection Graph
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๕.๒ โอกำสของกำรค้นหำกับระยะทำง
สมการโซนาร์แบบ Passive และความหมายของ FOM อาจจะใช้ในการช่วยพิจารณา
ผลของเสียง ดังเช่นลักษณะของการสู ญเสี ยจากการแพร่ สร้าง overlay ของโอกาสการค้นหาแบบ FOM
(FOM probability of detection) และ monogram ของโอกาสการค้นหาในการทานายคุ ณสมบัติของ
โซนาร์แบบ Passive รู ป ๔ - ๒ เป็ นตัวอย่าง monogram ของโอกาสการค้นหา (probability of detection)
ที่สมั พันธ์กบั โอกาสการค้นหา สัญญาณเกิน (signal excess) และ FOM
๖. โซนำร์ แบบ Active
โซนาร์แบบ Active ใช้ในการค้นหาและติดตามเป้ าใต้น้ าหรื อเป้ าผิวน้ าด้วยการฟั งเสี ยงที่สะท้อน
กลับมาจากเป้ า ในการค้นหาแบบ Active เครื่ องจะผลิตพลังงานเสียงเป็ นช่วง ๆ (pulses) และแพร่ ออกไป
ในน้ า จนกระทบกับ เป้ าและสะท้อ นกลับ มายัง เครื่ อ งรั บ หลัก การท างานของโซนาร์ แ บบ Active
จะประกอบด้วย Transmitter ซึ่ งมี Oscillator เป็ นตัวส่ งสัญญาณไปให้ Transducer ที่ทาหน้าที่เป็ นทั้ง
Load speaker และ Microphone โดย Transducer จะทาการเปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานเสี ย ง
ในขณะส่ ง และเปลี่ยนพลังงานเสี ยงให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าแล้วส่ งสัญญาณไปให้ Receiver รายละเอียด
ของระยะทางได้จากการวัดระยะห่างของเวลาระหว่างช่วงของการส่งและช่วงของการรับ
๗ สมกำรของโซนำร์ แบบ Active (Active sonar equation)
สมการโซนาร์แบบ Active คล้ายกับสมการแบบ Passive อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะของโซนาร์
แบบ Active อาจจะเป็ นเสี ยง (Noise limited) หรื อ reverberation limited ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิ ดของ
การรบกวนของพื้นฐานเสียง (interfering background) ที่มีอยู่
๗.๑ ประเภทขีดจำกัดเสียง (Noise limited case)
เมื่อพื้นฐาน (background) เป็ นเสี ยง (Noise) รู ปของสมการโซนาร์แบบ Active อาจจะ
เขียนได้ดงั นี้
SE =
SL + TS – RD – NL + DI – 2PL
where
SE =
Signal excess (echo excess) (dB)
SL =
Source level (dB  Pa C 1 yard)
TS =
Target strength (dB)
RD =
Recognition differential (dB)
NL =
Noise level (dB  Pa)
DI
=
Receiver directivity index (dB)
PL =
Propagation loss (dB)
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๗.๒ ประเภทขีดจำกัด Reverberation (Reverberation limited case)
เมื่อพื้นฐาน (background) เป็ น reverberation สมการโซนาร์แบบ Active อาจจะเขียนได้
ดังนี้
SE

=

SL + TS – RD – RL – 2PL

Where
SE =
Signal excess (echo excess) (dB)
SL =
Source level (dB  Pa C 1 yard)
TS =
Target strength (dB)
RD =
Recognition differential (dB)
RL =
Reverberation level (dB  Pa)
PL =
Propagation loss (dB)
๘ ตัวประกอบของสมกำรโซนำร์ แบบ Active (Active sonar equation parameters)
เทอมต่าง ๆ ที่ใช้ในสมการโซนาร์แบบ Active อธิบายอยูใ่ นหัวข้อต่อไป
๘.๑ สั ญญำณเกิน (Signal Excess: SE)
คาจากัดความของ SE เหมือนกับความหมายของ SE ที่ให้ไว้ในหัวข้อ ๔.๓.๑ อย่างไร
ก็ตามในระบบของโซนาร์แบบ Active บ่อยครั้งที่สญ
ั ญาณเกิน (signal excess) ที่อา้ งถึงเป็ น echo excess
๘.๒ Recognition Differential (RD)
คาจากัดความ RD เหมือนกับที่ให้ไว้ในหัวข้อ ๔.๓.๒
๘.๓ ระดับแหล่ งกำเนิดเสี ยง (Source Level: SL)
สาหรับโซนาร์แบบ Active ระดับแหล่ งกาเนิ ดเสี ยง (SL) ของเครื่ อ ง Projector คือ
ความเข้ม (intensity) ของการแพร่ (radiated) เสี ยง (dB) ที่สัมพันธ์กับความเข้ม อ้างอิ งของ 1  Pa
ที่จุด ๑ หลา จากจุดศูนย์กลางของเครื่ อง Projector ในทิศทางของเป้ า
๘.๔ ควำมแข็งของเป้ ำ (Target Strength: TS)
TS ของวัต ถุ ที่ ส ะท้อ นออกมา คื อ จ านวน (dB) ของความเข้ม ปรากฎ (apparent
intensity) ของการกระจายเสียงของเป้ า โดยมีระยะอ้างอิงที่ ๑ หลา จากจุดศูนย์กลางเสียงของเป้ า
ค่าของความแข็งเป้ าขึ้นอยู่กับขนาด (size) รู ปร่ าง (shape) โครงสร้าง (construction)
ชนิ ดของวัตถุ (type of material) ส่ วนที่ไม่เรี ยบ (roughness) และลักษณะของเป้ า (aspect of the target)
รวมทั้ง มุม ความถี่ และรู ปคลื่น (waveform) ของพลังงานเสี ยงที่ตกกระทบแบบ butterfly ที่เกี่ยวเนื่ อง
มาจากความแข็งของเป้ า ดังในรู ป ๔ - ๓
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รู ป ๔ - ๓ Aspect Variations of Submarine Target Strength(Urick, 1997)

๘.๕ ระดับเสี ยง (Noise Level: NL)
คาจากัดความของ NL เหมือนกับที่ให้ไว้ในหัวข้อ ๔.๓.๔
๘.๖ กำรสู ญเสี ยจำกกำรแพร่ (Propagation Loss: PL)
คาจากัดความของ PL เหมือนกับที่ให้ไว้ในหัวข้อ ๔.๓.๖ สาหรับสมการโซนาร์แบบ
Active PL จะเป็ น ๒ เท่า เนื่องจากพลังงานเสียงจะต้องเดินทางไปและกลับ
๘.๗ ดัชนีทิศทำงของเครื่องรับ (Receiver Directivity Index: DI)
คาจากัดความของ DI เหมือนกับที่ให้ไว้ในหัวข้อ ๔.๓.๕
๘.๘ Reverberation Level (RL)
เมื่อโซนาร์แบบ Active เป็ นขีดจากัดของ Reverberation แล้วเทอมของ (NL – DI) ที่อยู่
ในสมการของขี ดจากัดของเสี ยง (Noise limited) จะถู กแทนด้วย RL และ RL ได้จากการตรวจที่
beamformer ของเครื่ องรับ นอกจากนี้ RL ยังสามารถคานวณด้วยวิธีเดียวกับระดับสัญญาณที่ได้รับ ดังนั้น
RL เป็ นส่วนประกอบของ SL และระยะ รวมทั้งการกระจายของการส่งสะท้อนกลับ (volume sea surface
or bottom)
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๙. กำรทำนำยคุณลักษณะของโซนำร์ แบบ Active (Active sonar performance prediction)
สมการโซนาร์ แบบ Active อาจจะใช้ในการทานายคุ ณลักษณะของโซนาร์ แบบ Active ได้
ซึ่งอาจจะทานายได้โดยตรงด้วย SE (signal excess) จากสมการดังกล่าว และเป็ นวิธีเดียวกับที่ได้อธิบาย
มาแล้วในหัวข้อ ๔.๓ อย่างไรก็ตามในความคิดของ FOM จะไม่มีประโยชน์สาหรับประเภทของขีดจากัด
ของการส่งสะท้อนกลับ (reverberation limited case)
สาหรับวิธีการทานายระยะของโซนาร์แบบ Active ในการปฏิบตั ิการของโซนาร์น้ นั ให้ดูใน
“Destroyer Sonar anual” และ “Submarine Sonar Environmental anual”

----------------------------------------
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๕.๕ เสี ยงใต้ นำ้ กับกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ
๑. กล่ ำวนำ
เสี ยงใต้น้ าเข้ามามีบทบาทต่อการปฏิบตั ิการทางเรื อทางด้านสงครามใต้น้ า ได้แก่ สงครามเรื อดาน้ า
สงครามปราบเรื อดาน้ า และสงครามทุ่นระเบิด โดยเฉพาะในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ เมื่อ
เยอรมันได้นาสงครามเรื อดาน้ ามาใช้อย่างได้ผลในสงครามโลกครั้งที่ ๑ สามารถจมเรื อฝ่ ายสัมพันธมิตร
และชาติเป็ นกลางได้กว่า ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน จนทาให้ฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามหาหนทางปราบเรื อดาน้ า
ให้ได้โดยเร็วที่สุด จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพือ่ ดาเนินการศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการตรวจจับ
และทาลายเรื อดาน้ าในทะเล เรี ยกว่า ASDIC (Allied Submarine Detection Investigation Committee)
กรรมการชุดนี้ ได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาและพบว่าการดักฟั งเสี ยงใต้น้ าที่เกิดจากเครื่ องยนต์
และใบจักร เป็ นวิธีการเดียวที่สามารถค้นหาเรื อดาน้ าได้ผลเพียงพอในช่วงนั้น
ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้มีการนาเอาวิธีการของเลี ยวนาโด เดอ วินซี่ ที่ เขียนไว้
ในปี ค.ศ.๑๔๙๐ ว่า “ถ้าท่านหยุดเรื อของท่านแล้ว หย่อนท่อลงไปในน้ า ท่านจะได้ยนิ เสียงเรื อลาอื่นที่อยู่
ห่างไกลจากท่านได้” มาพัฒนาเป็ นเครื่ องดักฟังเสียงแบบ Passive ที่เรี ยกว่า ไฮโดรโฟน แล้วนามาติดตาม
ลาตัวเรื อใต้แนวน้ า ในระยะแรกไฮโดรโฟนใช้ได้ผลน้อยมาก เนื่องจากไฮโดรโฟนมีความไวต่า ประกอบ
กับเสียงที่เกิดจากคลื่นกระทบตัวเรื อและเสียงเครื่ องยนต์ ตลอดจนเสี ยงใบจักรเรื อเข้ามารบกวนเสี ยงจาก
เรื อดาน้ าจนทาให้แยกเป้ าไม่ออก ต่อมาได้พฒั นาเป็ นแบบ Array ๑๒ ตัว ลากท้ายเรื อเพื่อให้พน้ จากการ
รบกวนเสี ยงจากตัวเรื อ ไฮโดรโฟนแบบนี้ เรี ยกว่า “eel” และได้นามาติดตั้งกับเรื อคุ ม้ กันขบวนเรื อถึ ง
๓๐๐ ลา โดยปฏิบตั ิการเป็ นหมู่ และจับเป้ าด้วยวิธีการแบริ่ งไขว้ (Cross bearing) ทาให้รู้ตาบลที่ Fix ของ
เรื อดาน้ าได้ ในขณะเดียวกันทางฝ่ ายเยอรมันก็ได้พฒั นาเรื อดาน้ าป้ องกันการถูกตรวจจับ โดยการเคลือบ
ตัวเรื อดาน้ าเพือ่ ลดการสะท้อนของเสียงใต้น้ า แต่การเคลือบนี้ มีผลเพียงในระดับความลึกหนึ่ งและใช้ได้
ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ดังนั้นไฮโดรโฟนในยุคแรก จึงมีประโยชน์เพียงแต่เป็ นอุปสรรคขัดขวางมิให้
เรื อ ดาน้ ามี เสรี ภาพในการใช้ความเร็ วสู งเมื่ ออยู่ใกล้เรื อผิวน้ า ในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ ๑ ฝ่ าย
สัมพันธมิ ตรประสบความสาเร็ จในการสร้างโซนาร์ แบบ Active และเรี ยกโซนาร์ ชนิ ดนี้ ว่า “ASDIC”
ตามชื่อย่อของคณะกรรมการที่ดาเนินการค้นคว้าทางด้านปราบเรื อดาน้ า
ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ และก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้มีการค้นพบตัวการที่ มี
ผลกระทบต่ อ การแพร่ ค ลื่ น เสี ย งในทะเล จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากเรื อ ต่ า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ง เครื่ อ งโซนาร์ ว่า
สัญญาณเสี ยงจะรับได้ดีในช่ วงตอนเช้า และรับได้ไ ม่ ดีหรื อ ไม่ ไ ด้เลยในตอนบ่าย ในระยะแรกคิดว่า
สาเหตุมาจากพนักงานโซนาร์ปฏิบตั ิงานไม่ได้ดีในตอนบ่ายจากอาการง่วงนอนหรื อเมื่ อยล้า อีกสาเหตุ
ห
นึ่
ง
ม
า
จ
า
ก
ฝูงสัตว์ทะเลทาให้เกิดฟองอากาศขึ้นมารบกวน

๕-๕๐

ต่อมาจึงพบว่าสาเหตุมาจากน้ าทะเลที่เป็ นตัวกลางในการแพร่ คลื่ นนั่นเอง อุณหภูมิน้ าทะเลที่
ชั้นผิวมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างเด่ นชัด ท าให้เกิ ดการหักเหของเสี ยงที่ แตกต่างกัน และทาให้เกิ ดย่า น
อับเสี ยง (Shadow zone)1 ดูรูป ๕ - ๑ จึงทาให้บางครั้งจับเป้ าได้ บางครั้งก็จบั ไม่ได้ ผลกระทบนี้ เรี ยกว่า
“Afternoon effect” วิธีการแก้ผลกระทบนี้ จะต้อ งมีเครื่ อ งมื อในการตรวจอุ ณหภูมิ อ ย่างต่อเนื่ อ งตาม
ความลึ ก และต้อ งมี ความละเอี ยดต่ อ การวัด สู ง ในปี ค.ศ.๑๙๓๗ ได้มีการสร้ างเครื่ อ งมื อ วัดอุ ณหภู มิ
น้ าทะเลขึ้นเป็ นผลสาเร็ จเรี ยกว่า BT. (Bathythermograph) และเมื่ อ เริ่ มต้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใน
ปี ค.ศ.๑๙๔๑ สหรัฐฯ ได้ติดตั้งเครื่ องมือชนิดนี้บนเรื อปราบเรื อดาน้ าทุกลา
รู ป ๕ - ๑ ลักษณะกำรเกิด Shadow zone

ในระหว่า งสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ สหรั ฐ ฯ ได้จ ัด ตั้ง หน่ ว ยงานค้น คว้า ทางวิท ยาศาสตร์ เ พื่อ
การทหารในยามสงคราม เรี ยกว่า NDRC (National Defense Research Committee) ต่อ มา NDRC
ได้จดั ตั้ง UCDWR (University of California Division of War Research) ทาการค้นคว้าเรื่ องเสี ยงใต้น้ า
ผลการค้นคว้าและทดลองของ UCDWR ช่วยให้สหรัฐฯ พัฒนาเครื่ องมือค้นหาและอาวุธปราบเรื อดาน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Acoustic Homing torpedo ทุ่นระเบิดเสียงแบบใหม่ และการกวาดทุ่น
ด้วยโซนาร์ นอกจากนี้ ยงั ได้มีการศึกษาต่อการที่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะโซนาร์ ได้แก่ เสี ยงสะท้อน
จากเป้ า (Target Strength) เสี ยงของตัวเรื อ แต่ล ะประเภท (Self noise) ในแต่ละความเร็ วที่รบกวนต่อ

1

ย่านอับเสียง เกิดจากอุณหภูมนิ ้าทะเลเป็ น Isothermal หรื อ Positive Gradient ที่ความลึก Layer ระดับตื ้น และ
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบเป็ น Negative Gradient หรื อลดลงอย่างต่อเนื่องในความลึก Layer ระดับล่าง ทาให้ เสียงที่
เดินทางเกิดการหักเหกระจายออกไปจากย่านนัน้
เกิดผลให้ การตรวจจับเรื อดานา้ ที่ความลึกตังแต่
้ ระดับที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่สามารถส่งหรื อรับสัญญาณสะท้ อนกลับได้

๕-๕๑

คลื่นเสี ยง เสี ยงก้องและสะท้อนกลับ (Reverberation) และขีดความสามารถของพนักงานโซนาร์ ข้อมูล
เหล่านี้ได้นามาพัฒนาทางด้านเครื่ องมือและเสียงใต้น้ าภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
หลัง สงครามโลกครั้ งที่ ๒ จากการศึ ก ษาในช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ ๒ ได้น าข้อ มู ล ต่ า ง ๆ
มาพัฒ นาเสี ย งใต้น้ า ท าให้ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ นอย่า งมาก ทั้ง ทางด้า นการทหารและพลเรื อ น
ทางด้านการปฏิบตั ิการทางเรื อ โซนาร์ แบบ Active ได้รับการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สามารถจับเป้ าได้ไกลกว่า และเลือกทิศทางได้ท้ งั แกนตั้งและแกนนอน สาหรับ
โซนาร์ แบบ Passive มี แนวโน้มใช้ความถี่ ต่า เป็ นแบบ Passive array เพื่อจับเป้ าเรื อดาน้ าในระดับลึ ก
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการตรวจวัดการแพร่ คลื่นเสี ยงในทะเล เพื่อเป็ นข้อมู ลในการวิเคราะห์เป้ าและติดตั้ง
เครื่ องมือตรวจจับเป้ าเรื อดาน้ าตามพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ที่เรี ยกว่า SOSUS (Sound Surveillance System)
๒. ข้ อมูลเสี ยงใต้ น้ำ
เสี ย งใต้น้ า เข้า มามี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ก ารทางเรื อ ทางด้า นสงครามใต้น้ า ได้แ ก่
สงครามเรื อดาน้ า สงครามปราบเรื อ ดาน้ า และสงครามทุ่นระเบิด เป็ นการปฏิบตั ิหรื อการดาเนิ นการ
เพือ่ ลดประสิทธิภาพในการที่ขา้ ศึกอาจนาการแพร่ คลื่นเสียงใต้น้ าของฝ่ ายเราไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ และ
เพื่อดารงการใช้ระบบคลื่นเสี ยงใต้น้ าของฝ่ ายเดี ยวกันให้คงมี ประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ เสี ยงใต้น้ ามี ความ
ยุง่ ยากและซับซ้อนมากกว่าเสี ยงในอากาศ เนื่ องจากตัวกลางเป็ นน้ าทะเล ซึ่ งมีปัจจัยสิ่ งแวดล้อมและ
ตัว แปรต่ าง ๆ ที่ มี ผลกระทบต่อ การแพร่ ค ลื่ นเสี ย ง และในการออกแบบเครื่ อ งมื อ ข้อ มู ล เสี ย งใต้น้ า
อาจแบ่งออกได้เป็ น ๓ ส่วน ได้แก่ แหล่งกาเนิดเสียง ตัวกลาง และเป้ า
๒.๑ แหล่ งกำเนิ ดเสี ยง คือ ตัวการที่แพร่ คลื่ น เสี ยงออกไป แหล่ งกาเนิ ดเสี ยงนี้ แยกออกเป็ น
๒ ประเภท คือ
เสียงที่แพร่ ออกไปโดยเจตนา หรื อ Source Level (SL) ในสมการของโซนาร์ เสี ยงที่แพร่ ออกไป
โดยเจตนาได้แก่ เครื่ องส่ง (Projector) ของโซนาร์แบบ Active แหล่งกาเนิดเสียง
อี กประเภทหนึ่ ง คือ เสี ย งที่ แพร่ อ อกไปโดยไม่ เจตนา ซึ่ ง จะเป็ นเสี ย งที่เ ข้ามารบกวนในการ
วิเคราะห์เป้ า เรี ยกว่า Noise Level (NL) หรื อ Background noise เสี ยงเหล่ านี้ เกิ ดจาก เสี ยงตัวเรื อ
(Self noise) และเสี ยงแวดล้อม (Ambient noise) เสี ยงตัวเรื อประกอบด้วยเสี ยงจากแหล่งกาเนิ ดต่าง ๆ
ในตัว เรื อ เช่ น เครื่ อ งจักรใหญ่ เครื่ อ งจักรช่ ว ย ใบจัก รเรื อ และ Hydrodynamic เสี ยงตัวเรื อ นี้ ถ้าเป็ น
ลักษณะของ Passive จะเป็ นเสียงที่แพร่ ออกมาจากเรื อเป้ า และเป็ น SL ของโซนาร์แบบ Passive สาหรับ
แบบ Active จะเป็ นเสียงที่เกิดจากเรื อตนเอง และจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของ NL สาหรับเสี ยงแวดล้อมนั้นเป็ น
เสี ยงที่ไ ม่ ไ ด้เกิ ดเป็ นประจา เช่ น เสี ยงตัวเรื อ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของ NL แหล่ งกาเนิ ดเสี ยงแวดล้อ ม
ที่สาคัญได้แก่เสี ยงจากเส้นทางเดินเรื อผิวน้ า (Surface ship traffic noise) และคลื่นลม (Sea State noise)
แหล่งสาคัญรองลงมาได้ ฝน น้ าแข็ง และสิ่งที่มีชีวติ ในทะเล (Biologic noise) (ดูรูป ๕ - ๒)

๕-๕๒

รู ป ๕ - ๒ แหล่ งกำเนิดเสี ยงแวดล้อม

๒.๒ ตัวกลำง ขณะที่เสี ยงเดิ นทางผ่านไปในน้ าทะเล พลังงานเสี ยงจะแพร่ ขยายใหญ่ข้ ึน
จะทาให้ความเข้มของเสี ยงลดลงต่อหน่ วยพื้นที่ขณะที่ระยะทางเพิม่ ขึ้น เรี ยกว่า Propagation loss หรื อ
Transmission loss (PL หรื อ TL) ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่ งของโซนาร์ ในการคานวณหาระยะทางของ
คลื่นเสี ยงที่แพร่ ออกไป PL ขึ้นอยูก่ บั การสู ญเสี ยที่เกิดจากการแพร่ ขยาย (Spreading loss) การดูดกลืน
(Absorption loss) การกระจาย (Scattering loss) พื้นท้องทะเล (Bottom loss) ผิวทะเล (Surface Loss) และ
จากการเลี้ยวเบนของเสียง (Diffraction loss)
๒.๓ เป้ ำ (Target) โซนาร์ แบบ Passive เสี ยงที่แพร่ อ อกจากเป้ า (Radiate noise) จะเป็ น
แหล่งกาเนิดเสี ยง (SL) สาหรับโซนาร์แบบ Active จะหมายถึงคลื่นเสี ยงที่ส่งออกไปกระทบกับเป้ าแล้ว
สะท้อ นกลับ เสี ยงที่สะท้อนจากเป้ านี้ เรี ยกว่า Target Strength (TS) ซึ่ งขึ้นอยู่กับขนาด รู ปร่ าง วัสดุ

๕-๕๓
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มุมตกกระทบ ความถี่ และพลังงานเสี ยง (ดูรูป ๕ - ๓) เป็ นลักษณะ TS ของเรื อดาน้ าที่ได้จากการตรวจ
และตารางที่ ๑ เป็ นตารางแสดงค่า TS ของเรื อประเภทต่าง ๆ
รู ป ๕ - ๓ ลักษณะ Target Strength ของเรือดำน้ำ

๒.๔ ควำมเร็วเสี ยง (Sound velocity) ความเร็ วเสี ยงในน้ าทะเล ขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ ความเค็ม
และความกดของน้ า อุณหภูมิเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สุด ดังนั้นความเร็ วเสี ยงจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
เป็ นหลัก เว้นแต่บริ เวณที่ลึก อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงน้อย และความกดจะเป็ นตัวแปรสาคัญแทนอุณหภูมิ
อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามความลึก ทางแนวราบ ฤดูกาล ตาบลที่และเวลา เนื่ องจากน้ าทะเลมีคุณสมบัติ
ทางฟิ สิ กส์ไม่เป็ นแบบ Homogeneous ทาให้เส้นทางเสี ยง (Ray path) ไม่เป็ นเส้นตรงและเกิดการหักเห
เป็ นเส้นโค้ง การหักเหขึ้นอยู่กับอุ ณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงน้อ ย ความกดจะเข้ามาเป็ นตัวแปร
แทนที่ ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเร็ วเสี ยงเท่า (Isovelocity) และทาให้เสี ยงเดินเป็ นเส้นตรงได้ จากการที่
ลักษณะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางลึกและทางราบ ทาให้เส้นทางเสี ยงมีหลายแบบ อันมีผลต่อการ
จั บ เป้ า ห รื อ ก า รหล บหลี ก จา ก ก า รถู ก ตร วจจั บ ไ ด้ เช่ น ย่ า น อั บ เสี ยง (Shadow zone)

๕-๕๔

ย่านรวมเสี ยง(Convergence zone)2 ดู รูป ๕ - ๔ SOFAR Channel ช่ อ งเสี ยง (Duct) และ SLD
(Sonic Layer Depth) เป็ นต้น
รู ป ๕ - ๔ ลักษณะกำรเกิด Convergence zone

๓ ระบบกำรตรวจจับเป้ ำ
การตรวจจับเป้ าได้ดีน้ ันเราจะต้อ งรู ้ลกั ษณะเสี ยงของเรื อเป้ า และเสี ยงของเราเอง (Self noise)
การตรวจนี้ใช้ไฮโดรโฟนหลาย ๆ ตัว (Array) วางกับพื้นท้องทะเล หรื อวางทางระดับ (ดูรูป ๕ - ๕) แล้ว
วัด เสี ย งเรื อ ที่ แ ล่ น ผ่า น ข้อ มู ลเหล่ า นี้ นับว่า มี ป ระโยชน์ ต่ อ การจ าแนกเป้ าในภายหลัง ได้ และใช้ใ น
การทานายระยะหวังผลโซนาร์ ปั จจุบนั สหรัฐฯ ได้วางระบบนี้ตามชายฝั่งที่เป็ นพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ เพื่อเป็ น
การตรวจจับเป้ าเรื อดาน้ า เรี ยกว่า SOSUS (Sound Surveillance System) สาหรับการตรวจวัดการแพร่
คลื่ นเสี ยงในทะเลนั้น สหรั ฐฯ ใช้ระบบ SURTASS (Surveillance Towed Array Sensor System)
เป็ นกองเรื อที่ติดตั้งโซนาร์แบบ Passive ที่มีไฮโดรโฟนหลายตัวปล่อยออกทางท้ายเรื อลงไปในน้ าลึก
๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร ลากไปตามเส้นทางลาดตระเวนที่คาดว่ามี เรื อ ผิวน้ าและเรื อ ดาน้ ารัสเซี ยอยู่ เมื่ อ
2

พื ้นที่ทางทะเลที่มีความลึกมากๆ และอุณหภูมนิ ้าทะเลเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก หรื อเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (Positive
Gradient) ตังแต่
้ ระดับผิวน ้า ทาให้ เป็ นส่วนช่วยให้ คลื่นเสียงหักเหโค้ งขึ ้น และเดินทางไปได้ ไกลกว่าปกติ และเกิดเป็ น
Convergence zone
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ตรวจวัดคลื่นเสียงได้แล้วก็จะส่ งข้อมูลไปรวบรวมและวิเคราะห์ที่สถานี บนฝั่ง สาหรับรัสเซี ยนั้นมีกอง
เรื อสาหรับการจารกรรมและเก็บข้อ มูลเสี ยง เรี ยกว่า AGI เรื อ เหล่ านี้ จะติดเครื่ อ งมือ โซนาร์ สาหรับ
ตรวจจับคลื่ นเสี ยงของเรื อ ดาน้ าค่ายตะวันตก กองเรื อ นี้ มี ถึ ง ๔,๐๐๐ ล า และกระจายออกไปทัว่ โลก
นอกจากนี้แล้ว กองเรื อนี้ยงั มีภารกิจในการแพร่ คลื่นรบกวน (Jam) ต่อสถานี SOSUS ของสหรัฐฯ ด้วย

รู ป ๕ - ๕ ระบบตรวจจับ Sound Surveillance System และ Surveillance Towed Array Sensor System

รู ป ๕ - ๖ สถำนีตรวจจับเรือดำน้ำทำงยุทธศำสตร์
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๔. ระบบกำรทำนำยระยะหวังผลของโซนำร์ (Sonar Range Prediction)
ในพื้นที่ปฏิบตั ิการ ระยะหวังผลของโซนาร์มีความสาคัญต่อการพิจารณาจัดฉากคุม้ กันกระบวนเรื อ
กาหนดระยะห่ างระหว่างลาในการค้นหา และกาหนดระยะห่ างจากข้าศึกด้วยการลดความเร็ วเพื่อ ให้
โซนาร์ ส ามารถจับ เป้ าได้ไ กลที่ สุด แล้ว ยังช่ ว ยให้รู้ ระยะโดยประมาณที่ ข ้าศึ ก สามารถดัก รั บ เสี ย ง
ที่เราแพร่ ออกไป
การทานายระยะหวังผลของโซนาร์ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของโซนาร์ NL ที่ไม่ได้เกิดเป็ นประจา
เช่น คลื่น สัตว์ในทะเลเป็ นต้น และ PL ในตัวกลาง ในโซนาร์แต่ละแบบนั้นจะรู ้คุณสมบัติของโซนาร์
ที่เรี ยกว่า FOM (Figure of merit) จากการวัดด้วยเครื่ องมือ หรื อจากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ดังเช่น โซนาร์ ของ
Krupp Attas ที่ติดตั้งในเรื อคอร์เวท และเรื อล่ าทาลายทุ่นระเบิด เป็ นต้น การทานายระยะโซนาร์เป็ น
แบบจาลอง (Model) ในรู ปของ PL กับระยะทางขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ปฏิบตั ิการ เมื่อนา PL กับระยะทางมา
พล๊อตกับ FOM จะทราบระยะหวังผลที่ไกลที่สุดที่โซนาร์จะวัดได้ (ดูรูป ๕ - ๗) และเมื่อโซนาร์จบั
สัญญาณเป้ าได้ (SE) จะทาให้ทราบระยะทางของเป้ าได้
รู ป ๕ - ๗ กำรทำนำยระยะโซนำร์ เป็ นแบบจำลอง (Model) ในรู ปของ PL
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กำรทำนำยระยะจับเป้ ำได้ ของโซนำร์
ในปั จจุบนั การทานายระยะจับได้ของโซนาร์จะใช้ ๔ วิธีดว้ ยกัน คือ
๑. หลักปฏิบตั ิ ๕ ขั้นที่ NAVSHIPS กาหนด
๒. วิธีเขียนเส้นทางเดินเสียง Ray Path
๓. วิธีคานวณที่เรี ยกว่า TACAPS (Tactical Range Prediction System)
๔. วิธีคานวณโดยคอมพิวเตอร์ (ASWEPS)
การที่จะใช้วธิ ีใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ตาบลที่ของเรื ออยูด่ ว้ ย เพราะวิธีการอย่างหนึ่ งคงให้ผลถูกต้องกว่า
อย่างอื่นในเฉพาะบริ เวณ ๆ ไปและจะต้องมีคาสัง่ ของผูบ้ งั คับการ เฉพาะแบบเพือ่ กาหนดรายละเอียดการ
ปฏิบตั ิต่อมาภายหลัง (Type commander instructions)
สองวิธีแรกจะนามากล่าว ณ ที่น้ ี ส่วนวิธีอื่น ๆ ที่เหลือโปรดดูจาก Type commander instructions
๕ หลักปฏิบัติ ๕ ขั้น ในกำรประมำณระยะจับเป้ ำ
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ข้อความนี้เป็ นเรื่ องที่บรรยายถึงวิธีการที่จะใช้ประมาณระยะจับเป้ าโดยใช้โซนาร์ชนิ ดกราดแบบ
ส่ งคลื่นเอง ตัวส่ งคลื่ นสมมติว่าอยูใ่ นความลึ กประมาณ ๑๕ ฟุต เราจะสมมติด้วยว่าเป้ าที่จะจับนั้นคือ
เรื อดาน้ า
วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่กาหนดโดยกองบัญชาการระบบอาวุธเรื อ (Naval Ship Systems Command –
NAVSHIP 900, 196) ซึ่งการประมาณระยะจับเป้ าโซนาร์จะประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ
ขั้น ๑ หาอุณหภูมิ ณ ระดับลึก ๑๕ ฟุต อุณหภูมิน้ ี อาจได้โดยตรงจากเส้นโค้ง B.T. หรื อจะได้
จากการตักน้ าที่หน้าน้ ามาวัดก็ไ ด้ หรื อ ถ้าวิธีท้ งั สองไม่ อ าจทาได้ก็อ าจใช้อุ ณหภูมิ น้ าทิ้ง (วัดโดยยาม
ห้องเครื่ องจักร) ก็ได้ (ขอแนะนาว่าไม่ควรใช้อย่างอื่น นอกจาก B.T. – พล.ร.ต.ถาวร ฯ)
ขั้น ๒ หาความลึกของชั้นแบ่ง ชั้นแบ่งคือชั้นที่มีความเร็ วเสี ยงสู งสุ ดภายในระยะ ๑๐๐๐ ฟุต
แรกของน้ า เพื่อ ที่จะหาความลึ กของชั้นแบ่งต้อ งดู เส้นโค้ง BT. ระหว่างลึ ก ๑๕ ฟุต กับลึ กสู งสุ ด ที่
เส้นโค้งมีความลึกของชั้นแบ่ง หาได้จากสถานะ ๓ อย่างที่ได้บรรยายมาแล้ว จงจาไว้ว่าส่ วนของเส้นโค้ง
เหนือ ๑๕ ฟุตขึ้นไปอย่านามาใช้
ขั้น ๓ หาตัวเลขบอกความสามารถทางานของโซนาร์หรื อ Sonar performance figure ซึ่ งจะ
อธิบายเรื่ องนี้ภายหลัง ตัวเลขบอกความสามารถนี้จะได้จากการวัดครั้งหลังสุ ดของโซนาร์ ณ ที่ต้ งั เฉพาะ
แห่ งนั้น ๆ ตัวเลขบอกความสามารถโซนาร์จะเท่ากับระดับเสี ยงจากกาเนิ ด ลบด้วยระดับเสี ยงรบกวน
(Source level minus noise level) สาหรับอุปกรณ์โซนาร์ต่าง ๆ ชนิ ดกันได้ให้ค่าตัวเลขนั้น ๆ ไว้แล้วใน
ตาราง ๓ - ๑ แต่ ก ารใช้น้ ี จะต้อ งใช้ใ นการท านายระยะจับ ของโซนาร์ ใ นเมื่ อ ไม่ อ าจมี ค่ า ของ
Sonar performance ที่วดั โดยตรงเท่านั้น

ขั้น ๔ หักแก้ค่าของตัวเลขความสามารถโซนาร์ที่ได้ หากจาเป็ นตัวเลขความสามารถโซนาร์
จะต้องหักแก้ตามสถานะพิเศษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย สิ่ งที่เราจะรู ้ได้อยูแ่ ล้วในเรื อคือลักษณะคลื่นลมกับ
ความสามารถของพนักงานโซนาร์ การหาตัวเลขความสามารถโซนาร์น้ นั ได้คานวณไว้สาหรับคลื่นลม
ระดับ ๑, ๒ ส่ วนถ้าคลื่นลมแรงกว่าระดับ ๒ จะต้องหักออกทีละ ๕ เดซิ เบล ตัวเลขนี้ จะใช้ไม่ได้ และ
การค้น หาด้ว ยโซนาร์ ก็ใ ช้ไ ม่ ไ ด้เช่ นกัน ในเมื่ อ คลื่ นลมแรงเกิ นระดับ ๕ ฉะนั้น ตัว เลขหักแก้สู งสุ ด
ที่เกิ ดจากคลื่นลมก็คือ หักออก ๑๕ เดซิ เบล สาหรับคลื่ นลมระดับ ๕ นอกจากนั้นหากเราใช้พนักงาน
โซนาร์ที่มีขีดความสามารถเหนือเกณฑ์เฉลี่ย ก็จะต้องให้คะแนนบวกอีก ๕ ดบ. แต่ถา้ พนักงานมือต่ากว่า
เฉลี่ยต้องให้คะแนนลบ ๕ ดบ.
ในสภาวะพิเศษคือ ในกรณี ที่ขอ้ มู ล ที่เราต้อ งการบางอย่างกลับหาได้แน่ ชัด เราก็อ าจนาค่ามา
ปรั บ แต่ ง ได้ห ลายประการ การปรั บ แต่ ง รายละเอี ย ดนี้ จะท าได้ห ากลั ก ษณะการวางตัว ของเป้ า
(Targetaspect) รู ้ได้แน่ ชดั หรื อ หากทราบแบริ่ งของเป้ า หรื อหากเป้ านั้นเป็ นเรื อผิวน้ า ในกรณี แรกให้
บวกค่า ๑๐ ดบ. ในกรณี ที่เป้ าหันข้างเข้าหา และลบ ๕ ดบ. สาหรับเป้ าหันหัวให้ ถ้ารู ้แบริ่ งเป้ าก็ให้
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บวกเข้า ๑๐ ดบ. เพราะพนักงานโซนาร์จะรับคลื่นไดดีข้ ึน ถ้าเป้ าเป็ นเรื อผิวน้ ากาลังเคลื่อนที่ (ทุกแบบ)
จะต้องบวกเข้า ๕ ดบ.
ขั้น ๕ ใช้ตารางระยะ (ตารางระยะตามที่พิมพ์ไว้ใน NAVSHIPS 900, 196 จะบอกค่าระยะจับ
ได้ ของเรื อด าน้ าที่ ท าการในความลึ กที่ ใช้ กล้ องตาเรื อ กั บความลึ กที่ ปฏิ บ ัติ การดี ที่ สุ ดที่ จะสามารถ
หลบหลีกการจับด้วยคลื่นโซนาร์ได้ ( ดูรูป ๓ - ๖ ด้วย) ให้เลือกตารางความถี่ที่ใกล้ที่สุดกับโซนาร์ที่ใช้น้ นั ๆ
ระยะจับ ณ ความลึกระดับกล้องตา (PDR) นั้น เป็ นระยะที่จะจับเรื อดาน้ าได้เมื่อใช้กล้องตาเรื อ
เพื่อที่จะใช้ตารางคาดหมายระยะ PDR นี้ ให้เลือกตารางตอนที่ตรงกับจะใช้สาหรับเรื อดาน้ าที่ค่าระดับ
กล้อ งตากับอุ ณหภูมิใกล้เคียงกับทีหาในขั้น ๑ มากที่สุด แล้วให้หาคอลัมน์ในตารางที่มีความลึ กของ
ชั้นแบ่งตรงกับที่หาในขั้น ๒ ค่า PDR จะได้จากคอลัมน์ที่มีค่าตามเลขความสามารถโซนาร์ตามที่หาไว้
ขั้น ๓ (หรื อในขั้น ๔ ถ้าต้องมีการหักแก้)
ระยะจับเป้ า ณ ความลึ กที่ เหมาะที่สุด คื อ ระยะจับ เป้ าสาหรั บเรื อ ด าน้ าที่ด า ณ ระดับดี ที่สุ ด
ที่จะหลบการจับ ความลึกดี ที่สุดได้แก่ความลึ กของชั้นแบ่งเสี ยงบวก ๑๐๐ ฟุต เพื่อ ที่จะประมาณระยะ
จับเป้ า ณ ระดับลึกดีที่สุดให้เลือกหาส่ วนของตารางที่บอกระยะลึกดีที่สุดที่จะหลบการจับของ ด.นั้น ๆ
แล้วหาระยะจับเป้ าของความลึกดีที่สุดโดยใช้หลักการเดียวกันกับที่ใช้ในความลึกกล้องตา
๖. กำรพลอตเส้ นทำงเดินของเสียง
การพลอตเส้นทางเดินของเสียงเป็ นวิธีอย่างหนึ่งที่ใช้หาทางเดินของลาเสี ยงที่เดินทะลุน้ าซึ่ งมีอยู่
บ่อ ยที่การเดิ นน่ านน้ านี้ จะทาให้ล าเสี ยงนี้ หักเหหรื อ สะท้อ น เส้นทางเดินที่พลอตไว้จะมี ประโยชน์
ใช้สอยทางยุทธการมากหลายในย่านน้ าตื้น แผนที่น้ ี จะบอกระยะที่ถูกจากัดด้วยการก้องสะท้อนของก้น
ทะเล นั้นคือความเร็วจะอาจสูงขึ้นจนถึงขอบเขตที่เสียงรบกวนอันเกิดขึ้นในตัว
พร้อมกันนั้นเข้าเกณฑ์จากัด ในบริ เวณที่มีความลดหลัน่ อุณหภูมิแรงอยูข่ า้ งใต้ การพลอตเส้นทาง
เสียงจะช่วยให้มองเห็นได้เร็วและถูกต้อง เพือ่ ช่วยกะระยะจับได้ของเรื อดาน้ าโดยใช้ขีดจากัดของลาแสง
(Limiting ray) ดังกล่าว ส่ วนในบริ เวณที่มีช่องทางเดินทะลุของเสี ยงนั้น แผนที่ที่พลอตไว้ก็จะช่วยบอก
ขอบเขตและบอกผลที่จะเกิ ดต่อ สถานะทางยุทธการหนึ่ ง ๆ นอกจากนั้นก็จะช่วยหาความลึกที่ดีที่สุด
ที่จะหย่อนโซนาร์ชนิดปรับลึกได้จากเรื อหรื อจากเฮลิคอปเตอร์ และยังมีวธิ ีที่จะใช้สาหรับ ผบ.ปฏิบตั ิการ
OTC หรื อ SAU อีกอย่างหนึ่งคือตารางพลอตเส้นทางของเสียงจะช่วยแนะแนวทางได้ฉบับพลัน ให้ต้ งั ลึก
ของเครื่ องดักเสียงของทุ่นจับเสี ยง (Sono Bouy) และตั้งลึกลูกระเบิดน้ าลึกได้ ข้อมูลที่นามาใช้ทาแผนที่
หรื อตารางเส้นทางเสียงจะต้องปรับปรุ งให้ทนั สมัยและถูกต้องที่สุดเท่าที่การคานวณของระบบวิธีการนี้
จะจาเป็ นต้องใช้
ที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การพลอตเส้น ทางเดิ นของเสี ย งก็ คื อ ตัว แปรที่ ไ ม่ ท ราบซึ่ งมี อ ยู่ส่ว นหนึ่ ง เช่ น
การแปรปรวนไม่ สม่ า เสมอในด้านค่ าตัว เลขความสามารถของโซนาร์ (Performance) การสู ญ เสี ย
ก าลัง งานจากการสะท้อ นผิ ว หน้ า น้ า และพลอตจนระดับ รุ น แรงของคลื่ น ในช่ อ งเดิ น เสี ย งที่ เ ป็ น
ชั้นอุ ณหภูมิ เท่า (isothermal) ผลจากสิ่ งเหล่ านี้ ไม่ อ าจวัดได้โดยถู กต้อ งแน่ นอน และจะต้อ งพิจารณา
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โดยระมัด ระวัง ระยะจับ ได้ที่ ท านายดู จ ะมากเกิ น ความจริ ง ถ้า เราใช้โ ซนาร์ ช นิ ด ก าลัง ส่ ง ต่ า และ
จะประมาณ ปานกลาง (พอใช้ได้) ในโซนาร์ที่มีกาลังสู ง ในชั้นน้ าเทอร์โมไคลน์น้ นั ผลผิดอันจะเกิดจาก
ตัวแปรตามที่กล่ าวแล้วจะไม่ มีหรื อ น้อ ยมากจนตัดได้ ฉะนั้น ระยะจับเป้ าจะแน่ นอนและเชื่ อ ผลการ
ทานายได้
ในการพลอตเส้นทางเดินเสี ยงนั้น สิ่ งที่จาเป็ นต้องใช้คือ B.T. Slide หรื อกร๊ าฟแสดงรู ปหน้าตัด
ของอุณหภูมิตามระดับลึก นอกจาก B.T. แล้วก็ตอ้ งใช้แผนรู ปดังรู ป ๓ - ๘ ถึง ๓ - ๑๑ ด้วย โดยใช้สิ่ง
ประกอบเหล่านี้ให้ถูกต้อง เราก็จะสามารถเปลี่ยนข้อมูล อุณหภูมิตามลึกให้เป็ นเส้นโค้งแสดงเส้นทางเดิน
ของเสียงในน้ าทะเลได้
เรามี ไ ดอะแกรมช่ ว ยเขี ยนเส้น ทางเดิ นเสี ย งสาหรั บ ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ส ามช่ วงคื อ ๓๒ ๐ -๕๐ ๐ ฟ.,
๕๐๐ ฟ.–๗๐๐ ฟ. และ ๗๐๐ ฟ.- ๙๐๐ ฟ. รู ป ๓.๗ ที่ให้ไว้ แสดงระยะจับเป้ าของโซนาร์เมื่ออุ ณหภูมิอ ยู่
ในช่วง ๗๐๐ - ๑๐๐ ฟ. ซึ่ งจะยกมาเป็ นตัวอย่างอธิบายในรู ปมีแกนนอนซึ่ งบอกระยะห่ างและแบ่งขีดไว้
ทุก ๑๐๐๐ หลา แกนตั้งบอกความลึ ก และแบ่ งระยะเป็ นทุก ๒๐๐ ฟุต เส้น โค้งสี ด าบอกทางเดิ นของ
ลาเสี ย ง สาหรับ อัต ราเปลี่ ย นของอุ ณหภูมิ ต่อ ร้ อ ยเมตร (ตัวเลขด า) เลขด ากับที่ อ ยู่เหนื อ เส้น โค้งด า
ที่มีค่า ๐ นั้น สาหรับค่าความลดหลัน่ บอกส่วนที่อยูใ่ ต้เส้น ๐ เป็ นค่าลดหลัน่ ลบ.
จุดตัดระหว่างเส้นตรงสี แดง (ถ่าย Xerox แล้วเป็ นสีดาเหมือนกัน) กับเส้นโค้งสีดาจะให้ค่ามุม
ของเส้นโค้งที่จะทาต่อระดับขอบฟ้ า ณ จุดนั้น
ไดอะแกรมนี้ควรใส่กรอบที่เป็ นแก้วพลาสติก (Plexiglass) โดยให้ใช้ค่าตัวเลขความสามารถของ
โซนาร์เข้ากันได้กบั ความถี่ของโซนาร์เรื อนั้น ๆ
แผ่นใสพลาสติก (ตารางกริ ด) ที่แสดงในรู ป ๓ - ๘ นั้น เอาไว้ใช้ประกอบกับไดอะแกรมเส้นทาง
เดินของเสี ยง (รู ป ๓ - ๗) เส้นทางเดินของเสี ยงที่หาได้จ ะต้องขีดลงบนแผ่นใสนี้ ดว้ ย ดินสี เขียนกระจา
ตารางคานวณระยะจับได้โดยทานาย สาหรับในชั้นน้ าใกล้ผิวหน้าได้พิมพ์ไว้ในแผ่นใสนี้ แล้ว (ตารางนี้
คือ ส่วนล่างของแผ่นใส)
การทานายระยะหวังผลนี้ ทร.ใช้วิธีที่เรี ยกว่า Five–Step Method เป็ นแบบมาตรฐาน ทร.สหรัฐฯ
มี ข้ นั ตอนในการทานายระยะ และตารางในการหาระยะทางซึ่ งเป็ นตารางที่คานวณจากแบบจ าลอง
แบบหนึ่ งนั่นเอง และเป็ นแบบที่ใช้กบั น้ าลึก ซึ่ งไม่เหมาะสาหรับอ่าวไทยที่เป็ นน้ าตื้น สาหรับสหรัฐฯ
นั้นได้พฒั นาแบบจาลองให้ใช้ได้กบั โซนาร์ทุกแบบตามพาหนะที่ใช้ และตามสภาวะแวดล้อมในแต่ละ
พื้นที่ ได้แก่ ICAPS (Integrated Command ASW Prediction), ASRAP (Acoustic Sensor Range
Prediction) และ SHARPS ( Ship/Helicopter Acoustic Range Prediction System) เป็ นแบบจาลองที่ดี
ที่สุดของสหรัฐฯ และมีใช้อยูใ่ นกองเรื อและกองบิน นอกจากนี้ ยงั จัดให้นายทหารที่ประจาอยูใ่ นเรื อดา
น้ า เรื อปราบเรื อ ดาน้ า และนักบินได้ศึกษาทาความเข้าใจถึ งระบบแบบจาลองในหลักสู ตร ASW ที่
U.S. Naval Postgraduate School

๕-๖๑

----------------------------

๕.๖ สมุทรศำสตร์ และเสี ยงใต้ น้ำกับกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ
๑.
สมุทรศำสตร์ กับกำรกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ
สมุ ท รศาสตร์ เ ป็ นวิท ยาศาสตร์ ส าขาหนึ่ งที่ เ กี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข องทะเล และมหาสมุ ท ร
การรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจยั สมุทรศาสตร์ ทาให้เข้าใจถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ และธรรมชาติของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทร เช่น คุณสมบัติ และพฤติภาพของน้ าทะเล สภาวะความเป็ นอยู่
ของสิ่งที่มีชีวิตในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศ น้ า และทะเล สภาวะความเป็ นอยูข่ องสิ่ งที่มีชีวิต
ในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศ น้ า และทะเล ตลอดจนรู ปร่ างและลักษณะพื้นท้องทะเลต่าง ๆ
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมุทรศาสตร์เริ่ มเข้ามามีบทบาทกับการปฏิบตั ิการทางเรื อ โดยเฉพาะ
สงครามเรื อ ดาน้ า และสงครามปราบเรื อ ดาน้ า เมื่ อ มี ก ารพบว่า ข้อ มู ล สมุ ท รศาสตร์ มี ผลกระทบต่ อ
เครื่ องมือ การนาเรื อของเรื อดาน้ า และการวางแผนทางเรื อ เช่น อุณหภูมิ คลื่น กระแสน้ า ระดับน้ าและ
ลักษณะพื้นท้องทะเล เป็ นต้น กองทัพเรื อสหรัฐฯ ได้ศึกษาวิจยั ผลกระทบเหล่านี้ และได้จดั ทาชุดแผนที่
อุณหภูมิ กระแสน้ า คลื่นลักษณะพื้นท้อ งทะเล และแผนที่ทานายสภาพโซนาร์ นอกจากนี้ ยงั ได้คน้ คิด
วิธีการพยากรณ์คลื่นในทะเลและชายฝั่ง เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาวางแผนการยกพลขึ้นบก ตลอดจน
ได้ฝึกนายทหารให้มีความรู ้ทางด้านสมุทรศาสตร์เบื้องต้น
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ทางด้านปฏิบตั ิการยกพลขึ้นบก สมุทรศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในช่วงสงครามโลก
ครั้ งที่ ๒ เมื่ อ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ตรประสบปั ญ หาเรื่ อ งคลื่ น กระแสน้ า และระดับน้ าในการปฏิ บ ัติ ก าร
ยกพลขึ้นบก จึงได้มีการวิจยั ทางด้านการพยากรณ์ คลื่ น กระแสน้ าและระดับน้ าอย่างรวดเร็ ว เพื่อ ใช้
ประกอบการวางแผนยกพลขึ้นบก ซี่ งสหรัฐฯ ได้ประสบความสาเร็ จจากการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี
ประเทศฝรั่งเศส ที่มีคลื่นแรงตลอดทั้งปี และที่อินซอน ประเทศเกาหลี ที่มีระดับน้ าแปตกต่างกันมาก
(Range น้ า ๑๒ เมตร)
ปั จจุบ ันทุกประเทศทั้ง สองค่ าย ได้ท าการแข่งขันทางด้านอาวุธ ทางยุทธศาสตร์ และต่ างก็ มี
การศึ กษาหาข้อ มู ล ทางสมุ ท รศาสตร์ กันอย่า งกว้างขวาง และลึ ก ซึ้ งมากยิ่ง ขึ้น เนื่ อ งจากเทคโนโลยี
เจริ ญก้าวหน้ามาก จะเห็ นได้จากที่เรื อ สารวจสมุทรศาสตร์ ทั้งของรัสเซี ยและสหรัฐฯ ได้ออกทาการ
สารวจรวบรวมข้อมูลทัว่ โลก ในอ่าวไทยสหรัฐฯ ได้เข้ามาทาการสารวจทางด้านการทหารเมื่อปี ๒๕๑๐
เ
ช่
น
โครงการ VAMP SURVEY ซึ่งเป็ นโครงการสารวจเกี่ยวกับสงครามทุ่นระเบิดโดยเฉพาะ และโครงการ
NAGA ในปี ๒๕๐๓ ถึ ง ๒๕๐๗ เป็ นการส ารวจสมุ ทรศาสตร์ ที่สมบูรณ์ ทุก สาขาวิชาสมุ ท รศาสตร์
ทั้งอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ จะเห็นว่าสหรัฐฯ ได้มีขอ้ มูลในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้อย่างสมบูรณ์แล้ว
อย่างไรก็ตามก็ยงั มี การเก็บรวบรวมข้อ มูล อยู่เป็ นประจาในขณะที่ทาการฝึ กร่ วม/ผสมกับต่างประเทศ
ข้อ มู ล เหล่ านี้ ได้ส่ง ไปรวบรวมและวิเ คราะห์ที่ศูน ย์สมุ ท รศาสตร์ (NAVAL Oceanography Center,
NAVOCEANO) และตามสถานีสมุทรศาสตร์ (Fleet Namerical Oceanography Center, FNOC)
ส าหรั บ รั ส เซี ย ได้พ ยายามเข้า มาส ารวจในอ่ า วไทยแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ก็ได้พยายามเข้ามาเก็บข้อมูลในอ่าวไทย ดังจะเห็นได้จากการที่รัสเซี ยส่ งกองเรื อเข้ามาใน
อ่าวไทยนั้น มีเรื อสารวจเข้ามาด้วย นอกจากนี้ เมื่อปี ๒๕๒๘ เรื อประมงได้เก็บทุ่นที่นอกฝั่ง จ.ระนอง
ได้ และส่ งให้ ทร.เก็บไว้ที่ สพ.ทร. แต่เนื่ องจาก ทร.ไม่ มีขีดความสามารถจะพิสูจน์ได้ จึงได้ส่งให้
สหรัฐฯ ทาการพิสูจน์ทราบ ผลการพิสูจน์ว่าเป็ นทุ่นสาหรับตรวจและเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ของ
รัสเซีย
๒ .ข้ อมูลสมุทรศำสตร์
ลักษณะข้อมูลสมุทรศาสตร์ที่ได้จากการสารวจและวิเคราะห์แล้ว สามารถนามาใช้เป็ นข้อมู ล
ในการวางแผนการปฏิบตั ิการทางเรื อทางด้านการปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ า เรื อดาน้ า ทุ่นระเบิด และ
การยกพลขึ้นบกได้ ดังนี้
๒.๑ อุณหภูมิ ควำมเค็มและควำมกด หรื อควำมลึกของน้ำทะเล เป็ นตัวแปรของความเร็ วเสี ยง
อุ ณ หภู มิ ความเค็ม และความกดจะเปลี่ ย นไปตามความลึ ก ฤดู ก าลและตามเวลา ณ ตาบลที่ห นึ่ ง ๆ
อุ ณหภูมิ เป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สุดตั้ง แต่ผิวทะเลลงไปจนถึ งชั้น Thermocline สาหรับในชั้นลึ กลงไป
จากชั้น Thermocline ลักษณะอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ทาให้ความกดหรื อความลึกเข้ามาแทนที่
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ลักษณะอุณหภูมิแบ่งออกได้เป็ น ๓ ส่ วนใหญ่ ๆ คือ ชั้นผิวทะเล (Surface Layer) ชั้น Thermocline และ
ชั้นลึ ก (deep layer) (ดู ภาพที่ ๑) ชั้น ผิว ทะเลนั้นลักษณะอุ ณหภู มิจ ะเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เช่ น
เปลี่ยนประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และตามฤดูกาล สาหรับความเค็มเป็ นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงน้อย
ขึ้นอยูก่ บั ตาบลที่และฤดูกาล ลักษณะอุณหภูมิที่มีผลต่อลักษณะความเร็ วเสี ยงตามความลึกนั้น จะมีผล
ทาให้เสี ยงเดิ นทางเป็ นลักษณะต่าง ๆ กัน (รายละเอี ยด ตามผนวก ก.) อุ ณหภูมิน้ าทะเลนอกจากจะ
เปลี่ยนไปตามความลึกแล้วยังเปลี่ยนแปลงทางแนวราบซึ่ งจะทาให้เสี ยงเกิดการหักเหทางแนวราบ และ
เ
กิ
ด
อัตราผิดทางแบริ่ งของโซนาร์ได้ (ดูภาพที่ ๒) ลักษณะเช่นนี้ มกั จะเกิดในบริ เวณที่เป็ นแนวปะทะของ
น้ าทะเล (Front) เช่น Kuroshio front เป็ นต้น
๒.๒ ลั ก ษณะภู มิ ว รรณำท้ อ งทะเล (Bottom topography) มี ผ ลต่ อ สงครามใต้น้ า ได้แ ก่
การเดินทางของเสี ยงใต้น้ า การซ่ อ นตัวของเรื อ ดาน้ า เป้ าโซนาร์หลอก การเดิ นเรื อใต้น้ า และการวาง
ทุ่น ระเบิ ด กับ พื้น ท้อ งทะเล ลัก ษณะภู มิ วรรณาท้อ งทะเลประกอบด้ว ย ภู เ ขาใต้ท ะเล สัน เขาใต้น้ า
(Submarine Rigdes) เหวสมุทร (Trenches) แอ่งสมุทร (Basin) เป็ นต้น
๒.๓ ลักษณะพื้นท้ องทะเล (Bottom characteristic) เป็ นลักษณะตะกอนที่ช้ นั ผิวพื้นท้องทะเล
เช่ น โคลน ทราย กรวด หิ น และทรายปนโคลนเป็ นต้น ลักษณะพื้นท้อ งทะเลนี้ จะมี ผลต่อ การแพร่
คลื่ นเสี ยงได้แ ก่ การสะท้อ นที่พ้ืน ท้อ งทะเล การดู ดคลื่ นเสี ยง การกระจาย และการส่ งสะท้อ นคลื่ น
(Reverberation) เป็ นต้น

นอกจากนี้ ยงั มี ผลกระทบต่ อ การวางทุ่น ระเบิดอิ ทธิ พ ล เช่ น เสี ย งและความดัน ลักษณะพื้น
ท้องทะเลจะทาให้เกิดอัตราการจมของทุ่นระเบิด ทาให้ Sensor ทางานไม่ได้ผลตามที่ตอ้ งการได้

๕-๖๔

๕-๖๕

๒.๔ ควำมลึกของน้ำ ความลึกของน้ าที่ได้จากเครื่ องหยัง่ น้ า และลงในแผนที่น้ นั เป็ นความลึก
น้ าโดยเฉลี่ ย เนื่ อ งจากเครื่ องหยั่ง น้ านั้ นจะตั้ง ความเร็ ว เสี ย งโดยเฉลี่ ย ประมาณ ๔๘๐๐ ft/sec
(๑๔๘๓ m/sec) ดังนั้นจะทาให้เครื่ อ งหยัง่ น้ า ที่ติดตามเรื อ ต่าง ๆ มี อ ัตราผิด สาหรับโซนาร์ ท้ งั แบบ
Active และ Passive จะเป็ นความเร็ วเสี ยง ที่แท้จริ ง ซึ่ งจะทาให้การกระโดด (bounce) ของเสี ยงผิดไป
ถ้า ใช้เ ครื่ อ งหยัง่ น้ าค านวณ เช่ น ระยะกระโดดจะผิด ไป ๗๓๒ เมตร ที่ ค วามลึ ก ของเครื่ อ งหยัง่ น้ า
๔๕๗๒ เมตร และเป้ าอยูท่ ี่ระยะ ๑๘,๒๐๐ เมตร สาหรับในการปฏิบตั ิการทุ่นระเบิด อัตราผิดระหว่าง
ความลึกของเครื่ องหยัง่ น้ าและความลึกจริ ง (ED/AD) นามาคานวณหาค่า Q factor ในการกวาดทุ่นระเบิด
แม่เหล็ก

๕-๖๖

๕-๖๗

๒.๕ มวลน้ำ (Water mass) ลักษณะมวลน้ าของแต่ละตาบลที่น้ นั ดูจากลักษณะของอุณหภูมิ
เมื่อมวลน้ านี้เคลื่อนที่ไปยังตาบลที่ใหม่ดว้ ยคุณลักษณะทางฟิ สิกส์ เช่น ไหลจากบริ เวณที่มีความแน่ นกว่า
ไปยังที่มีความแน่นของน้ าน้อยกว่า หรื อด้วยวิธี dynamic flow เป็ นต้น การเคลื่อนที่จากที่หนึ่ งไปยังอีก
ที่หนึ่ งนั้น มวลน้ าก็ยงั คงคุณลักษณะเดิมของมันอยู่และค่อ ย ๆ เปลี่ ยนไปตามฤดู กาล และกระแสน้ า
แต่ก็ยงั แตกต่างจากมวลน้ าบริ เวณใหม่อยู่ และถ้าไม่มีอาการรวมตัว (Mixing) เกิดขึ้น มวลน้ านั้นก็ยงั คง
คุ ณลัก ษณะอุ ณหภูมิเ ดิ มของมัน อยู่ ทาให้เห็ น ความแตกต่า งของอุ ณหภูมิ ร ะหว่างมวลน้ า ทั้งสองขึ้ น
ลักษณะเช่ นนี้ ท าให้เกิ ดแนวปะทะ (Fronts) และวงแหวน (Eddies) ขึ้น ซึ่ งมี ผลกระทบต่อ การแพร่
ของคลื่นเสียงทั้งทางแนวราบและทางลึก ดังเช่น กระแสน้ าอุ่นกัลฟสตีม จะทาให้เกิดแนวปะทะ (Fronts)
ระหว่างที่กระแสน้ าอุ่นนี้ ไ หลผ่านไป โดยเฉพาะเมื่อไหลขึ้นไปทางเหนื อและปะทะกับกระแสน้ าเย็น
ลาบราดอร์ จะทาให้เห็นแนวปะทะ และความแตกต่างของอุณหภูมิ ทางแนวราบ (Horizontal gradient)
อย่างเด่นชัด ลักษณะเช่นนี้ จะทาให้โซนาร์ผิดทางแบริ่ งขึ้น เมื่อกระแสน้ าอุ่นไหลปะทะกับกระแสน้ า
เย็นแล้ว จะเกิดอาการม้วนตัวเป็ นวงแหวนขึ้นมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางถึง ๓๐ - ๑๐๐ ไมล์ และ
อยู่ลึ กถึ ง ๑๐๐ ม. ลักษณะเช่ นนี้ จะทาให้ลักษณะอุ ณหภูมิระหว่างนอกและในวงแหวนแตกต่างกัน
มีผลทาให้คลื่นเสี ยงเกิ ดการหักเห และไม่สามารถผ่านเข้าหรื อออกนอกวงแหวนได้ ให้เรื อดาน้ าอยู่
ภายในวงแหวน (จุด A) และเรื อผิวน้ าหรื อเรื อดาน้ าอีกลาหนึ่ งอยูน่ อกวงแหวน (จุด B) ลักษณะเช่นนี้
จะท าให้เ รื อ ผิว น้ า หรื อ เรื อ ด าน้ า ที่ อ ยู่น อกวงแหวนไม่ ส ามารถจับ เป้ าเรื อ ด าน้ า ที่ อ ยู่ใ นวงแหวนได้
ในท านองเดี ย วกัน เรื อ ด าน้ าที่ อ ยู่ใ นวงแหวนก็ จ ับ เรื อ ผิว น้ าหรื อ เรื อ ด าน้ าที่ อ ยู่น อกวงแหวนไม่ ไ ด้
เช่นเดียวกัน

๕-๖๘

๒.๖ กระแสน้ำ กระแสน้ าเกิดได้หลายลักษณะ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างความแน่ นของน้ า
เกิดจากลม และความแตกต่างระหว่างระดับน้ า (Tide current) เป็ นต้น บริ เวณทะเลเปิ ดกระแสน้ ามักจะ
เกิดจากความแน่นที่แตกต่างกันรวมกับอิทธิพลของลม และแรงเหวีย่ งของโลก (ดูภาพที่ ๖)
ลักษณะกระแสน้ าที่ผวิ ทะเลทัว่ โลก สาหรับบริ เวณน้ าตื้น หรื อเป็ นอ่าวมักจะเกิดจากอิทธิพลของ
ระดับน้ า เช่น ในอ่าวไทย เป็ นต้น บริ เวณที่มีกระแสน้ าไหลแรงจะมีผลต่อการทิ้งทุ่นโซนาร์ (Sonobouy)
และยังมีผลต่อการตั้งระยะ (dip) ของทุ่นระเบิดแบบทอดประจาที่ การเคลื่อนตัวของทุ่นระเบิดแบบที่วาง
กับพื้นท้องทะเล

๒.๗ คลื่น (Wave) คลื่ นมีหลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั ตัวการต่าง ๆ เช่ น คลื่ นลม (Windwave)
เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของลม พายุ และคลื่ น ที่เ กิ ดจากแรงดึ ง ดู ด ของโลกเรี ยกว่า Gravity wave เป็ นต้น
คลื่ นมี ผลต่อ การปฏิบตั ิการทางเรื อ อย่างมากเป็ นคลื่ นลมในการแพร่ คลื่ นเสี ยงใต้น้ า คลื่ นลมจะเป็ น
ตัวการหนึ่ งที่ทาให้เกิดเสี ยงรบกวน (Noise) ที่เรี ยกว่า Sea State Noise ในการปฏิบตั ิการทุ่นระเบิด
คลื่ น ลมจะมี ส่ ว นในการตั้ง และกวาดทุ่ น ระเบิ ด ความดัน ส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ก ารยกพลขึ้ น บกนั้ น
คลื่ นลมจะพิจารณาต่อ การยกพลขึ้นบก ได้แก่ คลื่ นลมจากน้ าลึ กเคลื่ อ นตัวเข้าสู่ ฝั่งจะมี ความรุ นแรง
เพิ่ม ขึ้นเป็ นคลื่ น หัวแตก คลื่ นกระโจม (Plunge wave) เป็ นต้น และจะกลายเป็ นกระแสน้ าชายฝั่ ง
(Longshore current), Rip current ซึ่ งจะมีผลต่อ เรื อ ยกพลขนาดเล็ก (LCVP) บางครั้งอาจจะทาให้
ไม่ ส ามารถเข้า สู่ ฝั่ ง ได้ เช่ น การยกพลขึ้ น บกที่ น อร์ มัง ดี ประเทศฝรั่ ง เศส ในสงครามโลกครั้ งที่ ๒
ซึ่ งฝ่ ายสัมพันธมิ ตรต้องระดมนักวิเคราะห์สมุทรศาสตร์ ในการพยากรณ์ คลื่ นเพื่อให้เกิ ดความเสี ยหาย
น้อยที่สุด

๕-๖๙

๒.๘ ควำมโปร่ งแสง (Transparency) คือความขุ่นหรื อ ใสของน้ าทะเล ที่แสงจากดวงอาทิตย์
สามารถผ่านเข้าไปได้ และสามารถมองเห็นวัตถุได้ลึกเท่าใด ในแต่ละตาบลที่ความโปร่ งแสงไม่เท่ากัน
ความโปร่ งแสงนี้จะมีผลต่อสงครามใต้น้ ามาก เช่น การมองเห็นเรื อดาน้ า และทุ่นระเบิด เป็ นต้น
๒.๙ แสงจำกสั ตว์ ทะเล (Bioluminescenc) สัตว์ในทะเลจะมีแสงอยูใ่ นตัวเอง แสงนี้ จะมีมาก
หรื อ น้อ ยขึ้นอยู่กับแต่ล ะตระกูล และประเภท ดัง เช่ น แพลงตอน จะให้แ สงน้อ ยที่สุดอยู่ในประเภท
luminescent bacteria แต่ถ้าแพลงตอนมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ก็จะให้แสงมากขึ้นด้วย แพลงตอนในเขต
น้ าตื้นจะให้แสงเป็ นน้ าเงิน เขียว (bluish green) สาหรับสัตว์ที่อยูใ่ นน้ าลึกมาก ๆ ก็จะมีแสงในตัวมาก
บางประเภทจะมีดวงไฟที่ตา หรื อบริ เวณจมูก สาหรับผลิตแสงให้สามารถมองเห็นในน้ าลึ กที่แสงจาก
ดวงอาทิตย์ลงไปไม่ ถึง แสงจากสัตว์ทะเลนี้ จะมีมากหรื อ น้อ ยขึ้นอยู่กบั ตาบลที่และจานวนสัตว์ที่มีอ ยู่
แสงเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของเรื อดาน้ ามาก เมื่อเรื อดาน้ าแล่นผ่านบริ เวณที่มีแสงมากและ
คลื่นท้ายเรื อเกิดแสงขึ้นมากด้วย ลักษณะเช่นนี้จะมีผลทาให้มองเห็นพริ้ วน้ าของเรื อดาน้ าได้
๒.๑๐ ระดับน้ำ (Tide) ระดับน้ า คือ อาการน้ าขึ้นน้ าลงที่เกิดจากอิ ทธิ พลของแรงดึ งดูดของ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แบ่งออกเป็ น น้ าเดี่ยว น้ าคู่ และน้ าผสม ขึ้นอยูก่ บั ตาบลที่ ในการปฏิบตั ิการ
ยกพลขึ้ นบกระดับ นี้ จะมี ผ ลต่ อ การวางแผนยกพล เช่ น ความแตกต่ า งของน้ าขึ้ นน้ าลง (Range)
สาหรับการปฏิบตั ิการทุ่นระเบิดจะมีผลต่อการวางทุ่นระเบิดแบบทอดประจาที่
๒.๑๑ ลั กษณะหำดและควำมลำดชั น ในการปฏิ บ ัติ ก ารยกพลขึ้ น บกนั้น ลัก ษณะหาดนั้น
เหมาะสมกับการยกพลหรื อไม่ มีสิ่งกีดขวางอะไร และความแน่ นของหาด สามารถที่จะรองรับน้ าหนัก
รถได้เท่าใด นอกจากนี้ ความลาดชันของหาดนั้น เป็ นอุปสรรคต่อเรื อยกพลหรื อไม่ รายละเอียดเหล่านี้
จะออกมาเป็ นแผนที่ทางยุทธวิธีในการปฏิบตั ิการยกพลขึ้นบก
๓. ควำมต้ องกำรข้ อมูลสมุทรศำสตร์ และเสี ยงใต้ น้ำในอ่ ำวไทย
ข้อมู ลสมุทรศาสตร์และเสี ยงใต้น้ า เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งในการประมาณสถานการณ์
และการวางแผนทางยุทธวิธีต่อการปฏิบตั ิการทางเรื อแต่ละสาขา เพื่อ ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลฯ ของ อศ.
สอดคล้องกับความต้องการของ กร. ในการนาไปใช้วางแผนปฏิบตั ิการทางเรื อแต่ละสาขา อศ.จึงได้จดั
สัมมนาระหว่าง กร.กับ อศ. เรื่ องสมุทรศาสตร์กบั การปฏิบตั ิการทางเรื อ เมื่อวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๓๐
ผลการสัมมนามีดงั นี้
๓.๑ กำรปฏิบัติกำรปรำบเรือดำน้ำ
๑) แผนที่ยทุ ธวิธี มีลกั ษณะเหมือนกับแผนที่เดินเรื อทัว่ ๆ ไป แต่ให้มีรายละเอียดและ
ชนิ ดของข้อมูลมากกว่า ได้แก่ เส้น Contour ความลึกทุก ๆ ๑ เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเล และตาบลที่
ของสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อโซนาร์ เช่น หินใต้น้ า ซากเรื อจม เป็ นต้น
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๒) แผนที่แสดงชั้น Layer depth (แปลเปลี่ยนไปตามพื้นที่ ห้วงเวลาระหว่างวัน ฤดู และ
ปี ) เป็ นแผนที่ที่แสดงชั้นความลึกที่ลกั ษณะอุณหภูมิ และเสี ยงเปลี่ยน ซึ่ งมีผลทาให้เส้นทางเดินเสี ยงเกิด
การหักเหในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น Surface duct และย่านรับเสียง (Shadow zone) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ทาให้
ระยะหวังผลของโซนาร์เปลี่ยนแปลงไปด้วย

๓) แผนที่แสดงความโปร่ งแสง แสดงลักษณะความโปร่ งแสงของน้ าทะเลที่มีผลต่อการ
ตรวจจับเป้ าด้วยสายตา และการดาของเรื อดาน้ า ซึ่ งลักษณะความโปร่ งแสงของน้ าทะเลจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามตาบลที่ เดือน และฤดูกาล (ดูภาพที่ ๑๓)
๔) แผนที่แสดงแสงสว่างจากสัตว์ในทะเล (Bioluminescence) มีผลต่อการมองเห็ น
เรื อดาน้ าในเวลากลางคืน (ดูภาพที่ ๑๔ - ๑๕ และตารางที่ ๒)
๕) เสี ยงจากสัตว์ในทะเล (Biological noise) เป็ นเสี ยงที่เข้ามารบกวนต่อโซนาร์ (NL)
หรื อ บางครั้ งก็ อ าจจะเป็ นเป้ าลวงได้ คุ ณ ลัก ษณะของเสี ย งเหล่ า นี้ ขึ้ น อยู่กับ ประเภทของสัต ว์ และ
ความหนาแน่น (อยูเ่ ป็ นกลุ่มหรื อกระจายกันอยู)่ (ดูภาพที่ ๑๖ และตารางที่ ๓)
๖) Propagation Loss และ Sonar Range Prediction ลักษณะ Propagation Loss และ
Sonar Range Prediction จะแสดงถึงขีดความสามารถของโซนาร์ ที่จะจับเป้ าได้และระยะหวังผลของ
โซนาร์ในแต่ละตาบลที่ ซึ่งมีความจาเป็ นต่อการวางแผนทางด้านยุทธวิธีการปราบเรื อดาน้ า
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ลักษณะ Propagation Loss และ Sonar Range Prediction จะคานวณในรู ปของแบบจาลอง เช่น
แบบจาลอง ICAPS และ ASRAP ของสหรัฐฯ เป็ นต้น (ดูภาพที่ ๑๗) สามารถได้ท้ งั บนเรื อและเครื่ องบิน
หรื อสถานี ชายฝั่ง กร.มีความต้องการรู ปแบบจาลองการคานวณ Propagation Loss และ Sonar Range
Prediction ในอ่าวไทย
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ตารางแสดงลักษณะเสียงจากสัตว์ทะเล
Name
(Common
Scientific)

and F re q ue a c y Principal
r a n g e Frequeacy

I n v e r t e b r a t e s 1.5 to 45 Kc
Snapping Shrimp
(Alpheus)

2 to 20 Kc

Maximum
P ressure
(db
rel.1
dyne/CM3
-29 over Shrimp
bed
54 for individual
Shrimp snap

F i s h e s 20 to 1500 50 to 100 and
Croackers and drums
cps
250cps
(Nibes Pseudosciaena)
G r u n t s 50 to 4800 200 to 400 and
(Plectorhyschus,Pomadasys)
cps
800 to 1600
cps
G u r n a r d s 40 to 2400 300,150,250,44
( C h e l i d o n i c h t h y s ) cps
and325 cps

36

C a t f i s h e s 50 to 750 cps 300,450 cps
(Plotosus)
D a m s e l f i h e s 20 to 1500 75 to 100 cps
(Abudefduf,Pomacentru)
cps

No data

T r i g g e r f i s h e s 50 to 4800 2400 to 4800
(Balites)
cps
cps

26

J
a
c
k
s 20 to 800 cps 150 to 300,250
(Caranx,Decanterus,Trachurus)
and 350 cps

14

Sound description

Persistant background
crackling noise over beds
,with occasional loud snaps
or cracks resembling the
sound of burning twigs
Deep drumlike Croack
,short toothy rasping

35

Scratchy grunting ,harsh
grating or rasping noisse

44

Single squawk or series or
rapid cluncks

27

Low – Pitched grunts
Drumming sapping repeated
snaps ,individually feeble
,but collectivly producing
significant background
noise
Matallic
scratching;humming and
druming sounds
Croaking ,clicking,and
grating noise
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๗) ข้อมูลเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก (Magnetic Anomaly) ในอ่าวไทย เพื่อใช้ประกอบกับ
เครื่ อ งบินในการค้นหาเป้ าด้วยเครื่ องมื อตรวจความเบี่ยงเบนของสนามแม่ เหล็ก (Magnetic Anomaly
Detection, MAD)
๘) ข้อมูลสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ ได้แก่ ลักษณะอุณหภูมิที่ผิวทะเล (SST) กระแสน้ า คลื่น
เป็ นต้น ซึ่งควรจะออกมาในรู ปของคาแนะนา และรายละเอียดของข้อมูล
๓.๒ กำรปฏิบัติกำรทุ่นระเบิด
๑)
แผนที่ ยุท ธวิธี แสดงเส้น Contour ความลึ ก น้ าทุก ๆ ๑ เมตร มาตราส่ ว น
๑ ต่อ ๗๒๐๐ เฉพาะพื้นที่ที่ทาง กทบ. กาหนดให้เป็ นพื้นที่สาหรับการปฏิบตั ิการกวาดทุ่นระเบิด
๒) แผนที่แสดงลักษณะอุณหภูมิน้ าทะเล ความเค็ม และความแน่น ของน้ าทะเล
๓) แผนที่แสดงความโปร่ งแสงของน้ าทะเล และทัศนวิสยั ใต้น้ า
๔) ระดับน้ าทะเล และกระแสน้ าในระดับลึกต่าง ๆ
๕) เสี ยงใต้น้ าได้แก่ลกั ษณะความเร็ วเสี ยงตามความลึก เส้นทางเดินเสี ยง Propagation
Loss เสียงจากสัตว์ในทะเล และเสียงแวดล้อม (Ambient noise)
๖) ความนาไฟฟ้ า (Electrical conductivity) ของน้ าทะเล และพื้นท้องทะเล
๗) ลักษณะพื้นท้องทะเล ความหนาของชั้นตะกอนและอัตราการตกตะกอน
๘) สิ่ งแปลกปลอมที่มีลักษณะเหมื อ นทุ่นระเบิด ที่มี ผ ลกระทบต่อ คลื่ นเสี ยงและ
แม่เหล็ก (Minelike Sonar and Magnetic Contacts) เช่น ซากเรื อจม และหินใต้น้ า เป็ นต้น
๙) การเกาะของเพรี ยง ประเภทและปริ มาณของเพรี ยงที่ทาให้ทุ่นระเบิดเกิดการจมลง
และ Sensor ไม่ทางานตามที่ต้งั ไว้
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๓.๓ กำรปฏิบัติกำรยกพลขึน้ บก
๑) แผนที่ยุทธวิธีบริ เวณที่คาดว่าจะปฏิบตั ิการยกพลขึ้นบก โดยใช้มาตรฐานแผนที่
ยุทธวิธียกพลขึ้นบกของสหรัฐฯ ซึ่ งมีรายละเอี ยดของหาดลึ กเข้าไปในแผ่นดิน ๑๕ กม. และจากหาด
ลงไปในทะเล ๑๕ กม. เป็ นแผนที่แบบกริ ด ทั้งในน้ าและบนบก
๒) ลักษณะความลาดชันของหาด ความแน่ นของตะกอนบนหาด และสิ่ งกีดขวาง
การยกพลขึ้นบก เช่น หินใต้น้ า สันทราย หรื อเนินทราย
๓) ลักษณะคลื่น ได้แก่ ความสูงและความแรงของคลื่นในระยะทางต่าง ๆ ตั้งแต่นอกฝั่ง
จนถึงชายหาด เช่น Sea, Swell, Beaker, Surf และ Plunge gxHo9ho เป็ นต้น ที่มีผลต่อเรื อระบายพลขึ้นบก
๔) กระแสน้ า จะเป็ นกระแสน้ าใกล้ฝั่งที่เกิดจากอิทธิพลของคลื่น เป็ นส่วนใหญ่ที่ทาให้
เกิดเป็ นกระแสน้ าเลาะฝั่ง (Longshore ourrent) และ Rip current มีผลต่อเรื อระบายพลขนาดเล็ก (LCVP)
ในขณะที่เกยหาด
๕) ระดับน้ า ชนิดของระดับน้ า ระยะเวลาและความสู งของระดับน้ าระหว่างน้ าขึ้นกับ
น้ าลง (Range) ตลอดจนวิธีการคานวณระดับน้ า
๔ กำรสำรวจและรวบรวมข้ อมูลสมุทรศำสตร์ และเสี ยงใต้ น้ำในอ่ ำวไทย
การสารวจและรวบรวมข้อมูลสมุทรศาสตร์และเสียงในอ่าวไทยนั้น อศ.ได้ดาเนิ นการสารวจเอง
และได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะสหรั ฐ ฯ การส ารวจและรวบรวมเป็ นข้อ มู ล
สมุทรศาสตร์เพื่องานวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิการทางเรื อเท่านั้น ส่ วนการ
สารวจและรวบรวมข้อมู ลเสี ยงใต้น้ านั้น เป็ นการดาเนิ นการเฉพาะพื้นฐาน ได้แก่ ความเร็ วเสี ยง และ
เส้นทางเสียง เท่านั้น ยังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบตั ิการทางเรื อตามที่ กร.ต้องการ การสารวจ
และรวบรวมข้อ มู ลเป็ นในรู ปของโครงการ และการร่ วมมื อ จากหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอก
ประเทศ ดังนี้
๔.๑ โครงกำรพญำนำค (NAGA) เป็ นโครงการสารวจสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง และบริ เวณอ่าวไทย
รวมทั้งทะเลจีนใต้ โดยสหรัฐฯ เป็ นเจ้าของโครงการ และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดาเนิ นการสารวจตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๗ โดยเรื อสารวจสมุ ทรศาสตร์ STRANGER ที่มีเครื่ องมื อการสารวจที่ทนั สมัย
และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชานาญเฉพาะสาขาจากหน่ วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ใช้เวลาการสารวจ
๕ ปี โดยทาการสารวจซ้ าจุดทุก ๆ ปี และตามฤดู กาล ได้ขอ้ มูลสมุ ทรศาสตร์ที่สมบูรณ์ ข้อมู ลเหล่ านี้
สหรั ฐฯ ได้น ากลับ ไปวิเ คราะห์ และส่ งข้อ มู ลที่ วิเ คราะห์แ ล้วให้ ทร. ซึ่ ง เป็ นการวิเ คราะห์ท างด้า น
วิทยาศาสตร์ ทางทะเลอย่างกว้าง ๆ เช่ น ลักษณะความลึ ก กระแสน้ า ระดับน้ า และคลื่ นลม เป็ นต้น
สามารถนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิการทางเรื อได้อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น
๔.๒ โครงกำร VAMP SURVEY (Variable Acoustic Magnetic Propagation Survey) เป็ น
โครงการสารวจสมุ ทรศาสตร์ กับสงครามทุ่นระเบิดบริ เวณอ่ าวไทยตอนบน โดยสหรัฐฯ เป็ นเจ้าของ
โครงการและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดาเนิ นการสารวจตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๒ สหรัฐฯ ได้ส่ง
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นักวิทยาศาสตร์จากกรมอุทกศาสตร์สหรัฐฯ (Naval Oceanographic Office) มาดาเนิ นการสารวจโดยใช้
ร.ล.บางระจัน และ ร.ล.ท่าดินแดง เป็ นเรื อสารวจ พื้นที่สารวจอ่ าวไทยตอนบนทางด้านฝั่ งตะวันออก
ตั้งแต่ จ.ระยอง ถึ ง อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี โดยสารวจข้อ มู ล สมุ ทรศาสตร์ สนามแม่ เ หล็ก และการเกิ ด
เพียงข้อมู ลเหล่านี้ สหรัฐฯ ได้นากลับไปวิเคราะห์และส่ งผลการวิเคราะห์ให้ ทร. การวิเคราะห์น้ ี เป็ น
ประโยชน์ต่อการวางและกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก
๔.๓ โครงกำรสำรวจสมุทรศำสตร์ เพือ่ กำรทหำร เป็ นโครงการ ฯ ๕ ปี ของ ทร. ตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๔ สารวจภูมิศาสตร์ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน การสารวจครั้งนี้ขอ้ มูล
ส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ สามารถนามาวิเคราะห์ทางด้านปฏิบตั ิการทางเรื อ
ได้อย่างกว้าง ๆ เช่น ลักษณะอุณหภูมิ ความเค็ม ตามความลึก เป็ นต้น เนื่องจากเป็ นโครงการแรก
ที่ ทร.เริ่ มดาเนินการเอง และเจ้าหน้าที่ดาเนินการยังขาดประสบการณ์การสารวจและวิเคราะห์
ทางด้านนี้มาก
๔.๔ โครงกำรสำรวจและวิจัย สมุทรศำสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๕ เป็ นโครงการที่
ได้รั บการสนับสนุ นจากสานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ ทั้งทางด้า นงบประมาณและ
การต่ อ เรื อ ส ารวจสมุ ทรศาสตร์ ข นาดเล็ ก ๑,๔๐๐ ตัน (ร.ล.ศุ ก ร์ ) ตลอดจนเครื่ อ งส ารวจสมัย ใหม่
โครงการนี้ เป็ นการสารวจร่ วมระหว่างหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง เช่ น สภาวิจยั แห่ งชาติ สานักงาน
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมประมง กรมทรัพยากรธรณี และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูล
สมุ ทรศาสตร์ เพื่อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติแ ละฝึ กอบรมเจ้า หน้าที่ ตลอดจนนิ สิต และนัก ศึก ษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดังนั้นการสารวจตามโครงการนี้ จึงเป็ นการสารวจทางด้านวิทยาศาสตร์
ทางทะเล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะนามาวิเคราะห์ทางด้านการปฏิบตั ิการทางเรื อได้

๕-๗๗

๔.๕ โครงกำรสำรวจสมุทรศำสตร์ เพื่อกำรปฏิบัติกำรทำงเรื อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๓๑
เป็ นโครงการของ ทร. สารวจ ฯ ในอ่าวไทยไกลฝั่งและทะเลอันดามัน เป็ นการสารวจซ้ าจุดตามฤดูกาล
จากการสารวจ ฯ ครั้งนี้ กับข้อ มู ลครั้งก่อ น ๆ ทาให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มู ลสมุทรศาสตร์ และเสี ยงใน
อ่าวไทยได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์
๔.๖ กำรสำรวจสมุทรศำสตร์ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรยกพลขึ้นบก เป็ นการสารวจตามที่
กยบ.เสนอมาเมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๒๗ สารวจ ฯ บริ เวณหาดเทพา จ.สงขลา และหาดยาว สัตหี บ ผลการ
สารวจ ฯ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ตามที่ กยพ. ต้องการมากที่สุด ขาดข้อมูลบางอย่างที่ อศ.ยังขาดเครื่ องมือเก็บ
ข้อมูลอยู่ ได้แก่ คลื่นลมที่มีผลกระทบต่อการยกพลขึ้นบก
๕. กำรตรวจวัดเสี ยง
การตรวจวัดเสียงนี้ แผนกเสี ยงใต้น้ า อร. ได้ทาการวัดเสี ยงที่เป็ นแหล่งกาเนิด (Source Level)
และเสียงที่แพร่ จากตัวเรื อ (Self noise) ที่เป็ นเสียงรบกวน (Noise Level) ในระบบโซนาร์ โดยใช้ตาราง
คานวณแบบมาตรฐานในการตรวจวัดของสหรัฐฯ สาหรับโซนาร์ DSQS – 21 C ของ Krupp Atlas นั้น
สามารถวัด Self noise ด้วยโซนาร์ของเรื อได้เอง
-------------------------------------
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๕.๗ ธรณีวิทยำทะเลและควำมลึกนำ้ (Marine geology and bathymeter)
๑. กล่ ำวนำ (Introduction)
ความรู ้เกี่ยวกับธรณี วิทยาทะเลมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิการทางเรื อทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในสงครามใต้น้ า ความรู ้ความเข้าใจในวิชานี้ จะเป็ นประโยชน์เมื่ อ นามาพิจารณาในปั ญหาที่
เกี่ยวกับ
ก. การเดินทางของคลื่นเสียงใต้น้ า
ข. การซ่อนตัวของเรื อดาน้ า
ค. เป้ าโซนาร์หลอก
ง. การเดินเรื อใต้น้ า
ลักษณะความสู งต่ าของพื้นท้อ งทะเล และการสู ญเสี ยของเสี ยงที่พ้ืนท้อ งทะเล (bottom loss)
อันเนื่องมาจากเขตต่าง ๆ ของมหาสมุทรนั้นได้กล่าวไว้ใน “Oceanographic Out looks” ซึ่ งจัดทาขึ้นโดย
Fleet Weather Central (FWCs) การสรุ ปลักษณะสภาวะแวดล้อมโดยมากมักจะกล่าวถึง ลักษณะความลึก
และลักษณะพื้นท้องทะเล ในบริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิการ นอกจากนั้นในการสรุ ปจะมีการจัดทาแผนที่แสดง
ลักษณะส่ วนประกอบของพื้นท้องทะเล (bottom composition) และแผนที่ความลึ กของน้ า โดยมุ่ งถึ ง
ความต้องการทางยุทธการแต่ละตาบลที่โดยตรง
๒. ลักษณะพืน้ ท้ องทะเล (Bottom topotraphy)
พื้นท้องทะเลประกอบด้วยเขตหลัก ๆ ๔ เขตด้วยกัน
ก. ไหล่ทวีป (Continental Shelf)
ข. ลาดทวีปและเชิงทวีป (Continental Slope and Rise)
ค. แอ่งสมุทร (the Ocean Basin)
ง. สันแนวกลางมหาสมุทร (Mid – Ocean Ridge)
นอกจากนี้ ย งั มี ล ัก ษณะพิเ ศษที่ อ ยู่ต ามเขตดัง กล่ า ว เช่ น สัน (Ridges) เหวสมุ ทร (trenches)
ภูเขาใต้ทะเล (seamounts) ฯลฯ
๒.๑ ไหล่ ทวีป (Continental Shelf)
โดยทัว่ ไปไหล่ทวีปจะค่อย ๆ ลาดชันออกไปในทะเลถึงความลึกจาก ๖๐ ถึง ๑๐๐ ฟาธอม และ
สิ้ นสุ ดที่ขอบไหล่ทวีป (break point or shelf break) ซึ่ งเป็ นจุดที่เปลี่ยนอย่างทันทีทนั ใดจากลาดชันมาก
ถึงแม้วา่ ไหล่ทวีป (Centinental Shelf) จะลาดชันน้อย แต่อาจจะพบที่ราบเป็ นชั้น (terraces) สัน (ridges)
เนิน (hills) ที่ลึก (depression) และหุบเขาชัน (steep-walled canyons) ในเขตไหล่ทวีป
๒.๒ ลำดทวีป (Continental Slope)
จากขอบของไหล่ทวีป (Centinental Shelf) ออกไป จะเป็ นเขตของลาดทวีป (Continental Slope) และ
ความลึกจะเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงความลึกประมาณ ๑,๕๐๐ ฟาธอม
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บริ เ วณลาดทวีป (Continental Slope) นอกชายฝั่ ง ที่ เ ป็ นภู เ ขาจะมี ค วามลาดชัน ประมาณ
๑ : ๒๐ อย่างไรก็ตาม นอกชายฝั่งที่มีพน้ื ที่ราบกว้างจะมีความลาดชันประมาณ ๑ : ๓๐ ที่ลาดชันมากที่สุด
อาจจะมี ความลาดถึ ง ๑ : ๒ ดังเช่ น บริ เวณนอกฝั่ งเกาะที่เป็ นภูเขาไฟ หรื อ สันแนวกลางมหาสมุ ทร
(mid - Ocean ridges) บริ เวณที่มีความลาดมากกว่า ๑ : ๑๐ จะเกิดการส่ งสะท้อนกลับ (reverberation)
มากที่สุด
รู ป ข - ๑ Nomenclature of Undersea Geophysical Features

๒.๓ เชิงทวีป (Continental Rise)
จากลาดทวีป (Continental Slope) ออกไป ความลาดชันจะน้อ ยลงมากจะเป็ นเขตของเชิงทวีป
(Continental Rise) และยืน่ ออกไปไกลมากจนถึงพื้นของแอ่งสมุทร (Ocean Basin) ความชันของทวีป
จะเปลี่ยนอยูร่ ะหว่างจาก ๑ : ๔๐ ถึง ๑ : ๑,๐๐๐ และเป็ นลักษณะของการสะท้อนที่พ้นื (Bottom Bounce)
ได้อย่างดี
๒.๔ แอ่ งสมุทร (Ocean Basin)
แอ่ ง สมุ ท ร (Ocean Basin) มี ค วามลาดเฉลี่ ย น้อ ยมากโดยมี ค วามลาดชัน ไม่ เ กิ น
๑ : ๙๐ และ ๗๖% ของพื้นท้องทะเล (sea floor) ทั้งหมดมีความลึกจาก ๑,๕๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ ฟาธอม
๒.๕ สั นเขำใต้ น้ำ (Submarine Ridges)
สั น เ ข า ใ ต้ น้ า ที่ ให ญ่ จะ เ กิ ดอ ยู่ ใ น ทุ ก ม ห า สมุ ท ร แ น วสั น ก ล า ง ม ห า สมุ ท ร แอ ต แล น ติ ก
(Mid-Atlantic Ridges) จะแบ่ ง มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ออกเป็ น ๒ ส่ วน ได้แ ก่ แอ่ ง ตะวัน ตกและ
แอ่งตะวันออก (Western and Eastern Basins) แนวสันเขานี้ เป็ นสันตามแนวลองติจูดที่เด่นที่สุด โดยมี
แนวจากทางใต้ของไอช์แลนด์ (Iceland) ผ่านเส้นศูนย์สูตร (Equator) ถึงประมาณแลตติจูด ๕๕0 s
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ตามแนวสันส่วนใหญ่จะมีความลึกประมาณ ๒,๕๐๐ ฟาธอม และจะต่อเนื่องถึงความลึกที่นอ้ ย
กว่า ๑,๕๐๐ ฟาธอม ในบริ เวณหลายแห่ง สันเขานี้โผล่ข้ นึ มาเหนือระดับน้ าทะเลกลายเป็ นหมู่เกาะ
อย่างเช่น หมู่เกาะอาซอร์ (Azores) เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter) และ หินเซนต์พอล (St.Paul Rocks)
แอสเซ็นชัน่ (Ascension) ทริ สตาน เดอ คุนยา (Tristan de Cunha)
๒.๖ ภูเขำใต้ ทะเล (Seamounts)
ภูเขาใต้ทะเล (Seamounts) เป็ นบริ เวณความสู งท้องทะเลที่แยกออกมาจากบริ เวณอื่ น
และมีความสู ง ๓,๐๐๐ ฟุต เหนื อ บริ เวณรอบ ๆ ถ้าพื้นภูเขาเหล่านี้ มียอดตัด (Flat tops) แล้วเราเรี ยกว่า
table mounts หรื อ guyots ทั้งภูเขาใต้น้ าและ guyouts มีอย่างมากมายในมหาสมุทรแปซิ ฟิค (Pacific) และ
มากกว่าในมหาสมุทรแอตลลันติก (Atlantic)
๒.๗ เหวสมุทร (Trenches)
เหวสมุ ท ร (Trenches) ประกอบด้ว ยส่ ว นที่ ลึก ที่ สุด ของมหาสมุ ท รมี สันฐานยาว แคบ และ
เป็ นหน้าผาชันลึก ส่ วนเหวลึ ก (deep) ได้แก่ บริ เวณที่ลึกของที่ลึ ก (depression) แต่จะต้อ งมี ความลึ ก
มากกว่า ๑๘,๐๐๐ ฟุต ในมหาสมุทรแอตแลนติก มีเหวสมุทรอยูเ่ พียง ๔ แห่ งเล็ก ๆ สองแห่ งแรกอยูใ่ กล้
กับอิ นดี สตะวันตก (West Indies) ๑ แห่ งอยูท่ างตะวันออกของสันแนวกลางมหาสมุทรแอตแลนติก
(Mid-Atlantic Ridge) ใกล้กับเส้นศูนย์สูต ร (Equator) และอี ก ๑ แห่ งอยู่ใกล้กับทวีปแอนตาร์ กติ ก
(Antarctic) เหวสมุ ท รในมหาสมุ ท รจะมี ค วามยาวต่ อ เนื่ อ งถึ ง ๒,๕๐๐ ไมล์ (Peru-Chili Trench)
ความลึกของเหวสมุทรบางแห่ งมีดงั นี้ เหวลึกแชลเลนเจอร์ (Challenger Deep) ของเหวสมุทรมาเรี ยน่ า
(Marianal Trench) ลึก ๓๕,๘๐๐ ฟุต เหวสมุทรมินดาเนา (Mindanao Trench) ลึก ๓๔,๔๒๘ ฟุต
เหวสมุทร ทองก้า (Tonga Trench) ลึก ๓๕,๔๓๐ ฟุต เหวสมุทรเจแปน (Japan Trench) ลึก ๒๗,๕๙๐ ฟุต
เหวสมุ ทรเปอร์ โตริ โก (Puerto Rico Trench) ลึก ๒๗,๕๐๐ ฟุต และ เหวสมุ ทรคูริล (Kurill Trench)
ลึก ๓๔,๐๒๐ ฟุต
๓. ส่ วนประกอบพืน้ ท้องทะเล (Bottom Composition)
ส่วนประกอบทางธรณี วทิ ยาของพื้นท้องทะเลเป็ นส่วนสาคัญที่สุดต่อความแข็งของเสี ยงสะท้อน
ที่พ้ืน ท้อ งทะเล (bottom-reflected sound) ส่ วนประกอบนี้ มี ผ ลกระทบต่ อ การสะท้อ น (reflection)
การดู ดกลื น (absorption) การกระจาย (scattering) การลดลง (attenuation) การส่ งสะท้อ นกลับ
(reverberation) ฯลฯ
ความแตกต่ า งของชนิ ด ตะกอนที่ พ้ื น ท้อ งทะเลจะมี ผ ลกระทบต่ อ การเคลื่ อ นที่ ข องเสี ย ง
(sound propagation) แตกต่างกันไปด้วย องค์ประกอบที่ทาให้การสะท้อนของเสียงมากขึ้นได้แก่
ก. ตะกอน (sediment) ที่มีแคลเซียมคาบอเนต (CaCo3) เพิม่ ขึ้น
ข. ตะกอน (sediment) มีรูพรุ น (porosity) น้อยลง และมีผลทาให้เกิดความแน่นของตะกอน
ค. อนุภาคของตะกอนมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิม่ ขึ้น
ง. ความแข็งของตะกอน (increase in sediment rigidity)
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จ. อุณหภูมิเพิม่ ขึ้นของตะกอนจากตาบลที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง’
พลังงานที่สูญเสียไปในพืน้ ท้องทะเลขึ้นอยูก่ บั ส่วนประกอบของพืน้ ท้องทะเล ความถี่เสียงที่
ส่งออกไปและมุม ตกกระทบของเส้นทางเสียงที่พ้นื ท้องทะเล
๔. ควำมลึกน้ำ (Bathymeter)
ความเข้า ใจในความส าคัญ ของการวัด ความลึ ก น้ าและการใช้แ ผนที่ ค วามลึ ก น้ า ตลอดจน
รายละเอียดของแผนที่เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับผลกระทบต่อการปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ า
- รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ความลึ ก น้ า สามารถพิจารณาได้จ ากการพล๊ อ ต DRT บนแผนที่แ ละ
ถ้า ต้อ งการความลึ ก น้ าที่ เ หลื อ เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล นี้ สามารถขอได้จ ากแผนกสมุ ท รศาสตร์ ส กายะ
กองสมุทรศาสตร์
- แผนที่รายละเอียดความลึกเท่า (Isobath) มีอยูท่ ี่แผนกสมุทรศาสตร์สกายะ กองสมุทรศาสตร์
กรมอุทรศาสตร์
- ข้อ เสนอแนะที่ใ ช้เป็ นประโยชน์ข องความลึ กน้ า ต่อ การปฏิบตั ิ ก ารปราบเรื อ ดาน้ ามี อ ยู่ใ น
หัวข้อต่อไป
๔.๑ กำรแก้ ควำมลึกพืน้ ท้ องทะเล (Corrected bottom) depth)
เครื่ อ งหยัง่ น้ าด้วยเสี ยง (Echo sounders) เป็ นการวัดความลึ กด้วยความเร็ วเสี ยงเฉลี่ ยทางตั้ง
(mean vertical sound speed) ดังนั้นข้อมูลความลึกน้ าในแผนที่ที่ได้จากการอ่านจากเครื่ องหยัง่ น้ านั้นจะมี
อัตราผิดในความลึ กจริ งทั้งนี้ เพราะว่าสัญญาณเสี ยงจากการสะท้อ นที่ พ้ืนท้อ งทะเล (bottom bounce
signal) ทั้งจากโซนาร์แบบ Active และ Passive ด้วยความเร็วเสียงจริ งที่ความลึกเฉพาะที่จะเดินทางไปได้
มากกว่า ระยะทางที่ไ ด้จากการค านวณด้ว ยความเร็ วเสี ย งของเครื่ อ งหยัง่ น้ า ในท านองเดี ย วกับ การ
คานวณหาย่านรวมเสี ยง (Convergence zone) ก็มีอตั ราผิดเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างเช่น ระยะทางของการ
สะท้อนที่พ้นื ท้องทะเล (bottom bounce range) อาจจะมีอตั ราผิดเท่ากับ ๗๓๒ เมตร (๘๐๐ หลา) เมื่อใช้
ความลึกที่ยงั ไม่ได้แก้ที่ ๔,๕๗๒ เมตร (๕,๐๐๐ หลา) และเป้ าอยูท่ ี่ระยะ ๑๘,๒๐๐ เมตร (๒๐,๐๐๐ หลา)
โดยสมมุติอตั ราผิดนี้ ไม่มีการหักเห (refraction) และพื้นท้องทะเลเรี ยบ (การหักเหในทะเลลึกทาให้เกิด
ระยะทางปรากฏที่ไกลกว่า)
ตารางแก้ดงั เช่นตารางของแมททิว (Matthew s tables) และกราฟเป็ นประโยชน์ต่อการหา
ความลึกจริ งในย่านมหาสมุทรต่าง ๆ ดังรายละเอียดในรู ป ข – ๓
๔.๒ ย่ ำนรวมเสี ยง (Convergence zone)
ย่านรวมเสี ยงจะทาได้ยาก ในน้ าอุ่ นปานกลาง (warm or moderate) ในความลึ กที่น้อ ยกว่า
๑,๒๐๐ ฟาธอม ยกเว้นในท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน (Mediterranean Sea) ย่านรวมเสี ยง (Convergence
zone) สามารถมีในความลึกที่ต้นื เท่ากับ ๓๐๐ ฟาธอม ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน
ภูเขาใต้น้ า (seamounts) guyots เกาะ (Islands) และรู ปร่ างของพื้นท้องทะเลอื่น ๆ จะขัดขวาง
การเกิดย่านรวมเสียงซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะทาให้มียา่ นอับเสียง (Shadow Zone) กว้างขึ้น

๕-๘๒

๔.๓ กำรรบกวนจำกควำมลึกนำ้ (Bathymetric interference)
เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาความลึกที่รบกวนต่อช่องเสี ยงลึก (Deep sound channel DSC)
เนื่องจากพลังงานเสียงความถี่ต่าสามารถที่จะส่งออกไปได้ไกล และถึงแม้ว่า DSC จะเป็ นไปตามฤดูกาล
ผลกระทบนี้จะปรากฏมากในเดือนของฤดูร้อนเมื่อ DSC อยูไ่ ด้ลึกกว่า
รู ป ข – ๒

๕-๘๓

รู ป ข – ๓ Corrections to Chart Depth or Echo – Sounder Depth to obtain true depth in Pacific.

๕. แผนที่อุณหภูมิผิวทะเล (Sea surface temperature SST charts)
แผนที่ SST ประจาวันเป็ นข้อ มูล ละเอียดมากที่สุดของการวิเคราะห์สมุทรศาสตร์ เพราะว่ามี
ข้อมูลให้เป็ นจานวนมาก และแผนที่ SST แสดงรู ปร่ างลักษณะเส้นอุณหภูมิเฉลี่ ยในช่วงเวลา ๒๔ ชม.
แผนที่ประจาวันนี้ จะแสดงการเปลี่ ยนแปลงเล็กน้อ ยวันต่อ วันด้วยค่าที่แท้จริ ง ฤดู กาลทาให้อุ ณหภู มิ
น้ าทะเลค่อ ย ๆ เปลี่ยนไป การเปลี่ ยนนี้ มี ผลหลักจากการเปลี่ ยนทางอุ ตุ ดังเช่ นการผ่านของพายุหรื อ
อากาศผิดปกติเป็ นเวลานาน และไม่ ใช่สิ่งผิดปกติสาหรับแผนที่ SST ต่อ การคงรู ปเดิ มหรื อไม่ มี การ
เปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนเล็กน้อยในระยะเวลา ๕ วันต่อเนื่อง

๕-๘๔

การกระจายของอุ ณหภูมิ ผิวทะเล (SST) ถู กควบคุ มด้วย ๓ ตัวประกอบหลัก คือ กระแสน้ า
ผลกระทบจาก ฤดูกาล และแลตติจูด ตัวประกอบของฤดูกาลและแลตติจูดยังรวมถึงอิทธิพลของ
ก. การรวมตัวด้วยการนา (Convective mixing)
ข. การรวมตัวทางแมคคานิค (Mechanic mixing)
ค. ความร้อนที่ผวิ ทะเล (Surface heating)
ง. การกลัน่ ตัว (Precipitation)
จ. การระเหย (Evaporation)
ฉ. การกระจายของน้ าแข็งในทะเล (Sea ice distribution)
รู ป ข – ๔ กำรวิเครำะห์ แผนทีอ่ ุณหภูมิผิวทะเลของกระแสน้ำกุโรชิโว (Kuroshio) ด้ วยคอมพิวเตอร์

๕-๘๕

อุณหภูมิของมหาสมุทรในบริ เวณของกระแสน้ าหลัก อิทธิพลของกระแสน้ าจะมีอิทธิพลมากกว่า
ฤดูกาลหรื อแลตติจูด ส่วนในพืน้ ที่ที่ปราศจากกระแสน้ าหลักแล้วฤดูกาลหรื อแลตติจูดจะเข้ามามีอิทธิพล
แทนที่ ดังในรู ป ข – ๔ และ ข – ๕ เป็ นตัวอย่างของการวิเคราะห์ SST ของกระแสน้ ากุโรชิโว (Kuroshio)
และกระแสน้ ากัฟสตรี ม (Gulf Stream) ด้วยคอมพิวเตอร์
รู ป ข – ๕ กำรวิเครำะห์ แผนที่อุณหภูมิผิวทะเลของกระแสน้ำกัฟสตรีม (Gulf Stream) ด้ วยคอมพิวเตอร์

๕-๘๖

๖. มวลน้ำ (Water masses)
มวลน้ าเป็ นการก่ อ รู ป ร่ า งขึ้ นในย่า นแหล่ ง ก าเนิ ด (Source regions) และสมมุ ติ ฐ านว่า มี
คุณลักษณะอุณหภูมิเฉพาะ เมื่อมวลน้ าเคลื่อนที่ไปในสภาวะแวดล้อมใหม่ มวลน้ านี้ยงั คงคุณลักษณะเดิม
เป็ นจานวนมาก การปรับตัวของอุณหภูมิของมวลน้ าในสภาวะแวดล้อมใหม่จะขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล แลตติจูด
และกระแสน้ า ถ้าไม่ มี การรวมตัว เกิ ดขึ้ นแล้ว มวลน้ าสามารถที่จะเห็ นได้เด่ นชัดในพื้นที่ไ ด้ดี กว่า ที่
แหล่งกาเนิดด้วยการจาแนกอุณหภูมิ (thermal classification) ลักษณะเฉพาะของมวลน้ ากล่าวได้ว่ามีการ
จาแนกอุ ณหภูมิเ หมื อ นกันเมื่ อ อุ ณหภูมิใ ต้ผิวทะเลเป็ นเนื้ อ เดี ย วกันที่ร ะดับคงที่โดยทั่ว ๆ ไปจะอยู่ที่
ระดับ ๒๐๐ เมตร ในบางกรณี มีระดับ ๔๐๐ เมตร รู ป ข – ๖ แสดงถึงย่านสาคัญในมหาสมุทร
รู ป ข – ๖ ย่ ำนสำคัญของมวลนำ้ ในมหำสมุทรต่ ำง ๆ

๕-๘๗

รู ป ข – ๗ กำรวิเครำะห์ แผนที่ช้ันควำมลึกแรก (Primary Layer Depth : PLD)

๖.๑ แนวปะทะ (Ocean fronts)
ขอบเขตของมวลน้ าและแนวปะทะ (oceanic fronts) สามารถสังเกตได้จากรายละเอียด
ของแผนที่ SST (ดูรูป ข – ๔ และ ข – ๕) แนวทะปะ (oceanic fronts) แสดงด้วยเส้นเขตแนวระหว่าง
สองมวลน้ าที่แตกต่างกันดังเช่นบริ เวณที่กระแสน้ ากัฟสตรี ม (Gulf Stream) ไหลมาบรรจบกับกระแสน้ า
ลาบราดอร์ (Labrador Current) แนวปะทะจะสังเกตได้จากอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด โดยปกติ
ในฤดูหนาวเมื่อมีแนวปะทะปรากฏมากที่สุดจะมีเกรเดียนอุณหภูมิทางแนวราบ ๑.๑O ถึง ๑.๗O C (๒O ถึง
๓O F) ต่อไมล์ทะเล ส่ วนเสี ยง (sound channels) จะปรากฏตลอดทั้งปี ตามแนวเหนื อ (North Wall) และ
ในกระแสน้ ากัฟสตรี ม (Gulf Stream) ในฤดู ใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ตามแนวกระแสน้ ากัฟสตรี ม จะ
ปรากฏแนวปะทะ (oceanic fronts) หลักอยู่ ๓ แนวด้วยกัน ได้แก่ แนวปะทะลาดชัน (Slope Front)
ตามความลาดชันของไหล่ทวีป แนวเหนื อ (North Wall) อยูท่ างขอบด้านเหนื อของกระแสน้ ากัฟสตรี ม
และทางขอบด้านใต้ของกระแสน้ ากัฟสตรี ม ในทานองเดียวกัน กระแสนากุโรชิ โว (Kuroshio) และ
กระแสน้ าโอยาชิโว (Oyashio) ในมหาสมุทรแปซิ ฟิค (Pacific) จะมีลกั ษณะของแนวปะทะเหมือนกับ
กระแสน้ ากัฟสตรี ม และกระแสน้ าลาบราดอร์
๖.๒ เขตต่ อเนื่อง (Transitional zones)
ความสัมพันธ์ของเกรเดียนของอุณหภูมิทางแนวราบมีค่าสู ง (high horizontal gradients)
ที่ผิวทะเลจะเป็ นการแสดงถึ งการเปลี่ ย นที่สาคัญในสถานะทางสมุ ทรศาสตร์ และยังเกี่ ยวพันถึ งการ
เปลี่ยนในสถานะของโซนาร์ดว้ ย

๕-๘๘

สถานะการแพร่ ข องโซนาร์ จ ะไม่ ดี ต ลอดเวลาต่อ เนื่ อ ง (transitional zones) หรื อ บริ เวณที่
มวลของน้ าที่ไม่เด่นชัดพื้นที่ที่มีเกรเดียนอุณหภูมิทางแนวราบน้อยจะเป็ นพื้นที่ที่มีการแพร่ ของโซนาร์
ได้ดี และพื้นที่ที่มีเกรเดียนอุณหภูมิมากจะเป็ นพื้นที่ที่การแพร่ ของโซนร์ไม่ดี
รู ป ข – ๘ Vertical representation of a Cold water eddy

๖.๓ น้ำวน (Eddies)
การไหลวนของมวลน้ าอุ่ น และน้ าเย็น ขนาดใหญ่ จ ะมี เ ส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง ๓๐ ถึ ง
๑๐๐ ไมล์ทะเล และลงไปได้ลึกมากกว่า ๖๐๐ เมตร จะพบได้ท้ งั ทางเหนื อและทางใต้ของกระแสน้ าหลัก
น้ าวน (Eddies) ได้มีการตรวจในบริ เวณกระแสน้ ากัลฟสตรี ม (Gulf Stream) ในแอตแลนติกเหนื อและ
ในบริ เ วณกระแสน้ ากุ โ รชิ โ ว (Kuroshio) ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ค รู ป ข – ๘ แสดงน้ าเย็น วน
(cold water eddy) ทางแนวตั้ง
๗. กระแสน้ำ (Currents)
เส้ น ทางกระแสน้ าหลัก อาจจะแสดงไว้เ ป็ นลู ก ศรในแผนที่ SST และเกรเดี ย นอุ ณ หภู มิ
(distance between isotherms) จะแสดงถึ งความแรงของกระแสน้ า บริ เวณที่กระแสน้ าแรงที่สุดจะมี
เกรเดียนอุณหภูมิทางแนวราบใหญ่ที่สุด การรอบรู ้กระแสน้ าต่าง ๆ เป็ นสิ่ งสาคัญมากต่อการประมาณ
ทิศทางการลอยของทุ่นและเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการวางแผนทิ้งแนวทุ่นโซนาร์ (Sonobuoys) หลาย ๆ ทุ่น
----------------------

๖-๑

บทที่ ๖
เวชศาสตร์ ใต้ น้า
โลกมีพ้ืนผิวเป็ นน้ ำถึง ๓ ใน ๔ แต่ปัจจุบนั มนุ ษย์ยงั ใช้ประโยชน์จำกท้องทะเลไม่ มำก ยังไม่ มี
กำรสร้ำงที่อยูอ่ ำศัยใต้ทอ้ งทะเล ไม่มีกำรนำเอำทรัพยำกรมำใช้อย่ำงชัดเจนมีเพียงแต่กำรเจำะหำน้ ำมันมำ
ใช้ส่วนในด้ำนกำรทหำรได้มีกำรใช้เรื อ ดำน้ ำมำนำนแล้ว และจำกภำวะที่มีแรงกดดันบรรยำกำศที่สูง
ใต้ทอ้ งทะเล และยิง่ สู งมำกตำมระดับควำมลึกซึ่ งจะส่ งผลต่อ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรี รวิทยำของมนุ ษย์
ทั้งทำให้เกิดโรคบำงอย่ำงที่ไม่มีในระดับควำมดันปกติ และในทำงกลับกันภำวะ ควำมดันบรรยำกำศที่
สูงนี้อำจก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรรักษำโรคได้หลำยชนิดเช่นกัน
เวชศำสตร์ ใ ต้ น้ ำ คื อ วิ ช ำกำรทำงกำรแพทย์ที่ ใ ช้ ค วำมดั น บรรยำกำศที่ สู งกว่ ำ ปกติ
(HYPERBARIC PRESSURE) มำใช้ในรู ปแบบห้องปรับควำมดัน (CHAMBER) เพื่อทำกำรวิจยั ในทำง
คลี นิค ซึ่ งปรำกฏว่ำในด้ำ นกำรรักษำโรคต่ำง ๆ ได้ผลกว่ำใช้วิธีกำรอื่ นในกำรรักษำ กำรใช้ควำมดัน
บรรยำกำศที่สูงทำให้ก๊ำซออกซิเจนละลำยได้ในเลือดมำกขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้เนื้ อเยือ่ ต่ำง ๆ ได้รับออกซิ เจน
มำกขึ้น จะส่ งผลต่อกำรหำยของโรค และยังช่วยละลำยฟองอำกำศที่อุดเส้นเลื อดกรณี จำกกำรดำน้ ำลึ ก
และขึ้นสู่ผวิ น้ ำเร็วเกินไปได้อีกด้วย ปั จจุบนั เวชศำสตร์ใต้น้ ำได้รับกำรพันนำนำมำใช้รักษำผูป้ ่ วยอย่ำงมี
หลักเกณฑ์ และปลอดภัยให้แก่ ผูป้ ่ วยทัว่ ไปแล้ว
ศำสตร์ทำงด้ำนเวชศำสตร์ ใต้น้ ำ ได้มีกำรนำมำใช้ทำงคลีนิคในส่ วนกำรแพทย์ของกองทัพเรื อ
หลำยแห่ ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ , รพ.อำภำกรเกรี ยติวงศ์ ,รพ.ฐำนทัพเรื อ พังงำ และกองร้อ ย
พยำบำล กจต.เป็ นต้น ซึ่งในส่วนที่โรงพยำบำลอื่น ๆ ในประเทศไทยยังไม่มีใช้อย่ำงแพร่ หลำย เนื่ องจำก
ต้องมีกำรเรี ยนกำรสอนอย่ำงพิเศษและอุปกรณ์มีรำคำแพง

๖-๒

๖.๑ ฟิ สิ กส์ ใต้ น้า(UNDERWATER PHYSICS)
แนวความคิดพืน้ ฐาน
๑. มนุษย์เรำไม่ค่อยให้ควำมสนใจต่อสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ หรื อภำวะของบรรยำกำศซึ่ งเขำ
อำศัยอยู่ เขำอำจสังเกตลมฟ้ ำอำกำศทุกวัน แต่ยำกที่เขำจะคิดถึงควำมจริ งที่ว่ำอำกำศที่เขำหำยใจอยูน่ ้ นั
อยูภ่ ำยใต้ควำมกดดันจำนวนหนึ่ ง และมีส่วนประกอบคงที่ เมื่อ คนเรำพยำยำมที่จะไปจำกสิ่ งแวดล้อ ม
บรรยำกำศปกติของเขำ โดยขึ้นไปสูงในอำกำศหรื อลงไปใต้มหำสมุทร เขำจะพบในไม่ชำ้ ว่ำสิ่ งแวดล้อม
มีควำมสำคัญอย่ำงไร เขำเรี ยนรู ้ว่ำเขำสำมำรถอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อ มอื่นได้ก็ต่อเมื่อ ร่ ำงกำยของเขำสำมำรถ
ปรับตนเองหรื อว่ำเครื่ องอุปกรณ์ของเขำ สำมำรถทำให้เกิดลักษณะคล้ำยคลึงกับภำวะปกติ
๒. ในกำรเข้ำใจถึงกำรดำน้ ำ และผลผิดปกติของมันต่อร่ ำงกำยมนุษย์ จำเป็ นที่จะต้องรู ้เรื่ อง
บำงอย่ำงเกี่ยวกับฟิ สิกส์ของกำรดำน้ ำ ฟิ สิกส์เป็ นวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของสสำร และวิธี
เปลี่ยนแปลงภำยใต้ภำวะต่ำง ๆ
๓. เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกำรที่อ ยู่และมี น้ ำหนัก สสำรมี อ ยู่ในสำมภำวะ ของแข็ง ซึ่ งมี ปริ มำตรและมี
รู ปร่ ำงแน่ นอน ของเหลว ซึ่ งมี ปริ มำตรแน่ นอนแต่รูปร่ ำงเปลี่ ยนไปตำมภำชนะที่บรรจุ และก๊ำซ ซึ่ งมี
ปริ ม ำตรและรู ปร่ ำงไม่แน่ นอน สสำรทุกอย่ำงจะอยูใ่ นภำวะใดภำวะหนึ่ งนี้ สสำรบำงชนิ ด อำจมีภำวะ
ได้มำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและควำมดัน ยกตัวอย่ำงเช่น น้ ำ อำจเป็ นน้ ำแข็งและไอน้ ำได้ดว้ ย
ในกำรดำน้ ำของเหลวและแก๊สเป็ นสิ่งที่เรำต้องเกี่ยวข้อง
ของเหลว (LIQUIDS)
๑. ของเหลวมี น้ ำ หนักและปริ ม ำตรคงที่ แ ต่ รู ปร่ ำ งตำมภำชนะที่ บ รรจุ เปรี ย บเที ย บกับ แก๊ ส
ของเหลวเป็ นสิ่งที่ถูกบีบอัดให้เล็กลงไม่ได้(INCOMPRESSIBLE) เพือ่ ให้ง่ำยต่อกำรอธิบำยจะถือว่ำปริ มำตร
ของเหลวไม่เปลี่ยนแปลงในเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมกดดันหรื ออุณหภูมิ
๒. น้ ำเป็ นของเหลวที่สำคัญที่สุดต่อนักดำน้ ำ บริ สุทธิ์ ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น เป็ นของเหลวใส
ในทำงเคมีมนั ประกอบด้วย ไฮโดรเจนสองส่วนออกซิเจนหนึ่งส่วน (H2O) รสและสีที่พบบ่อยในน้ ำเกิด
จำกมีสำรอื่นละลำยหรื อแขวนตะกอนอยูใ่ ต้น้ ำ
แก๊ ส (GASES)
๑. แก๊สทุกชนิดมีน้ ำหนักและต้องกำรที่อยู่ เปรี ยบเทียบกับของเหลว แก๊สเบำมำกและถูกบีบอัด
ให้เล็กลงได้ มันไม่มีปริ มำตรหรื อรู ปร่ ำงที่จำกัดแก๊สเฉพำะต่ำง ๆ
๒. ในจำนวนแก๊สที่มีอยูม่ ำกมำยมีเพียง ๒ - ๓ ชนิดเท่ำนั้นที่สำคัญเป็ นพิเศษต่อนักดำน้ ำ แก๊สที่
สำคัญที่สุดคือส่วนประกอบที่สำคัญของอำกำศสองชนิด ไนโตรเจน และออกซิเจน
๓. ออกซิ เ จน (O2 ) อยู่ใ นภำวะอิ ส ระในบรรยำกำศ ซึ่ งจะมี อ ยู่ป ระมำณ ๒๑ เปอร์ เ ซ็ น ต์
โดยปริ มำตร ไม่มีสี ไม่มีรส และไม่มีกลิ่น สสำรจะไม่ลุกไหม้นอกจำกจะมีออกซิเจน แต่ออกซิเจนเองจะ
ไม่ติดไฟ ออกซิเจนอย่ำงเดียวสำมำรถพยุงชีวติ และถูกใช้เป็ นแก๊สหำยใจแทนอำกำศในบำงกรณี
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เมื่ อ หำยใจนำนเกิ นไปภำยใต้ควำมดันที่เพิ่มขึ้น ออกซิ เจนจะมี ฤ ทธิ์ที่เป็ นอันตรำยต่อ ร่ ำงกำย
เรี ยกว่ำกำรเป็ นพิษของออกซิเจน (OXYGEN POISONING)
๔. ไนโตรเจน (N2) เป็ นส่ ว นประกอบที่ส ำคัญอี กอย่ำ งหนึ่ ง ของอำกำศ มี อ ยู่ใ นภำวะอิ สระ
ในบรรยำกำศ มี อ ยู่ประมำณ ๗๙ เปอร์ เ ซ็ นต์โดยปริ มำตร ไนโตรเจน ไม่ มีสี ไม่ มี กลิ่ น และไม่ มี ร ส
ในสภำพอิ สระมันเป็ นแก๊สเฉื่ อย (ไม่ทำปฏิกิริยำทำงเคมี ) และไม่สำมำรถพยุงชี วิตหรื อ ทำให้ลุกไหม้
ภำยใต้ควำมกดสูง ไนโตรเจนมีฤทธิ์ที่เป็ นพิษ (กำรเมำไนโตรเจน NITROGEN NARCOSIS)
๕. ขณะที่ควำมลึกของกำรดำเพิ่มขึ้น แก๊สอี กชนิ ดหนึ่ ง – ฮีเลียม (He) กลับมีควำมสำคัญต่อ
นัก ด ำน้ ำ ฮี เ ลี ย ม เมื่ อ ผสมกับสัด ส่ วนที่ พ อเหมำะของออกซิ เ จนจะทำให้เ กิ ด บรรยำกำศเที ย ม ซึ่ ง มี
ควำมหนำแน่นน้อยกว่ำ และฤทธิ์ทำให้เกิดมึนเมำน้อยกว่ำ เมื่ออยูภ่ ำยใต้ควำมกดดันมำกกว่ำบรรยำกำศ
แก๊สนี้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และเฉื่อย มันมีควำมเบำ ไม่เป็ นพิษและโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ไม่ระเบิด และ
มันนำควำมร้อนได้รวดเร็วกว่ำอำกำศ
๖. ไฮโดรเจน (H2) ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส มันรวมกับออกซิเจนในอัตรำส่วน ๒ : ๑ เพื่อทำ
ให้เป็ นน้ ำ กำรรวมกันนี้เกิดขึ้นโดยมีกำรเผำไหม้อย่ำงรวดเร็วและร้อน และส่ วนผสมของไฮโดรเจนและ
ออกซิ เจน ที่ไ ด้สัด ส่ วนพอเหมำะหรื อ ใกล้เคีย งจะเกิ ดระเบิ ดอย่ำงรุ นแรง ไฮโดรเจนและออกซิ เจน
สำมำรถผสมกันในสัดส่ วนที่เหมำะสมทำให้เป็ นแก๊สหำยใจที่น่ำพอใจสำหรับใช้ดำน้ ำ แต่ส่วนผสม
เช่ น นั้น ไม่ มี ข ้อ ดี เ หนื อ แก๊ ส ผสมฮี เ ลี ย มออกซิ เ จน และมี ควำมยุ่ง ยำกทำงเทคนิ ค ในกำรใช้ม ำกกว่ำ
เนื่องจำกฮีเลียมหำได้ในสหรัฐ จึงไม่เคยใช้ไฮโดรเจนในกำรดำน้ ำเลยในกองทัพเรื อสหรัฐ
๗.ในกำรเพิ่มเติมจำกแก๊สข้ำงบน ซึ่ งจะใช้อย่ำงเดียวหรื อรวมกันเพื่อเป็ นแก๊สหำยใจ ยังมีแก๊สที่
อันตรำยอีกสองตัวซึ่ งนักดำน้ ำ ควรรู ้จกั อันหนึ่ งในจำนวนนี้ คือ คำร์บอนไดอ๊อกไซด์(CO2) แก๊สนี้
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส ในเปอร์เซ็นต์ธรรมดำ อย่ำงไรก็ดี มันจะมีรสกรด (acid taste ) และกลิ่นกรด
(acid odur ) ในเปอร์เซ็นต์สูงๆ มันประกอบด้วยออกซิ เจนสองส่ วน และคำร์บอนหนึ่ งส่ วน และเกิดจำก
กำรเผำอินทรี ยแ์ ละโดยกำรเติมออกซิ เจนตำมปกติของร่ ำงกำย ถ้ำเปอร์เซ็นต์ของคำร์บอนไดอ๊อกไซด์
เกิ ด มำกขึ้ น ในแก๊ ส หำยใจของนัก ด ำ จะเกิ ด ฤทธิ์ เป็ นอัน ตรำย (คำร์ บ อนไดอ๊ อ กไซด์ มำกผิด ปกติ
(carbon dioxde excess)
๘.แก๊สอันตรำยที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO ) ซึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
และมี พิษสู ง คำร์ บอนมอนอกไซด์เ กิ ด จำกกำรเผำไหม้ที่ไ ม่ ส มบู รณ์ ข องสำรที่มี คำร์ บ อน เนื่ อ งจำก
มีออกซิ เจนช่วยในกำรเผำไหม้ไม่เพียงพอ แต่โมเลกุล ของแก๊สนี้ มีเพียงหนึ่ งอะตอมของออกซิ เจนกับ
หนึ่ งอะตอมของคำร์ บ อนแทนที่ จ ะเป็ นออกซิ เจนสองอะตอมอย่ ำ งคำร์ บ อนไดร์ อ อกไซต์
คำร์บอนมอนอกไซด์พบในควำมเข้มข้นที่เป็ นอันตรำยในไอเสี ยเครื่ องยนต์ และในห้องที่ปิดซึ่ งมีสีหรื อ
ของเก็บไว้กำลังเสื่อมสภำพถ้ำมันเปื้ อนปนในอำกำศหำยใจของนักดำ จะเกิดกำรผิดปกติอย่ำงร้ำยแรงขึ้น
ได้ (กำรเป็ นพิษของคำร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide poisoning)
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ส่ วนประกอบของอากาศ
๙.อำกำศเป็ นกำรผสมธรรมดำ (ไม่ ใช่กำรรวมทำงเคมี ) ของไนโตรเจนและออกซิ เจน และ
อำร์กอน คำร์บอนไดออกไซด์จำนวนเล็กน้อยและมีแก๊สอื่นๆ อีกจำนวนน้อยมำก อำกำศยังมีไอน้ ำซึ่ งมี
จำนวนแตกต่ำงไปตำมภำวะอำกำศส่วนประกอบที่แห้งที่สำคัญๆมีดงั นี้
ส่วนประกอบ
เปอร์เซ็นต์โดยปริ มำตร
ไนโตรเจน (Nitrogen)
๗๘.๐๘๔
อำร์กอน (เฉื่อย) (Argon)
๐.๙๓๔
ออกซิเจน (Oxygen)
๒๐.๙๔๖
คำร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)
๐.๐๓๓
แก๊สหำยำก Neon,Helium,Krypto
Hydrogen,Xenon,Radon,Carbon monoxide
๐.๐๓๓
๑o.แก๊ ส เฉื่ อ ยอี ก สองชนิ ด ได้มี ก ำรน ำมำใช้ใ นกำรด ำน้ ำทดลอง ได้แ ก่ argon และ neon
ทั้งสองอย่ำงควำมหนำแน่ นมำกกว่ำฮี เลี่ ยม ดังนั้นมันจึงไม่ ให้ประโยชน์อะไรมำกกว่ำฮี เลี่ ยมในกำร
ดำน้ ำลึกเพรำะว่ำมีควำมต้ำนทำนในกำรหำยใจสูง ได้มีกำรศึกษำถึงฤทธิ์มึนเมำของมันแต่ฤทธิ์ต่อมนุ ษย์
ในควำมดันสูง ๆ ยังไม่ค่อยทรำบกัน ในบำงกรณี ได้นำแก๊สทั้งสองนี้ มำใช้ผสมในเปอร์เซ็นต์ต่ำง ๆ กับ
ฮีเลี่ยมและออกซิเจนในกำรพยำยำมจะเอำชนะกำรพูดที่ผดิ ปกติของฮีเลี่ยม แต่ผลกำรทดลองนี้ยงั ห่ ำงไกล
ต่อกำรสรุ ป
ความกดดัน (PRESSURE)
๑.ควำมดันเป็ นปริ มำณของแรงต่อหน่วยพื้นที่แรง (Force) คือกำรผลักหรื อดึงใดๆ ที่ให้เกิดกำร
เคลื่ อ นที่ มักจะพูดเป็ นปอนด์ (Pound) พื้นที่ (Area) คื อ ผิวพื้นซึ่ งแรงได้มำกระทำ และมักจะวัดเป็ น
ตำรำงนิ้ ว (square inches) ดังนั้นควำมกดดันจึ งมักวัดเป็ นปอนด์ต่ อตำรำงนิ้ ว(pounds per square inch = psi)
ถ้ำใช้กำรวัดเป็ นมำตรำเมตริ ค ควำมดันอำจวัดเป็ นกรัมหรื อกิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร อันนี้ เป็ นเพียง
กำรพูดถึ งแรงต่อ หน่ วยพื้นที่ที่มีมันมำกระทำ กำรกดดันยังช่ วยพยุงลำของเหลว เช่ นในหลอดรู ปตัวยู
(U-Tube) หรื อ manometer ในสถำนกำรณ์ บำงอย่ำ งเป็ นกำรสะดวกที่จ ะพูดถึ งควำมดันในลักษณะ
ควำมสู งของลำเหลวซึ่ งมันพยุงเอำไว้ ยกตัวอย่ำงนิ้ วฟุต เซนติเมตร หรื อมิ มิเมตรของปรอทหรื อนิ้ วฟุต
หรื อเซนติเมตรของน้ ำสำมำรถใช้เป็ นหน่วยของควำมดัน กำรคำนวณ ในกำรดำน้ ำ มักจะพูดถึงควำมดัน
โดยตรงเป็ นฟุ ต ของน้ ำทะเล ควำมกดดันยัง พูดเป็ นบรรยำกำศ (Atmos-pheres) ได้ด้วยทฤษฎี ก ำร
เคลื่อนไหวของแก๊สต่ำงๆ (Kinetic theory of Gases)
๒.ในกำรที่จะเข้ำใจถึงปฏิกิริยำของแก๊สภำยใต้ควำมกดดันและอุณหภูมิต่ำงๆ ต้องพิจำรณำถึง
โครงสร้ำงของมัน แก๊สทุกชนิดเป็ นกำรรวมตัวของอนุภำคเล็กมำกที่วำ่ เรี ยกว่ำอนู (molecules) คำว่ำ
Kinetic ชี้ให้เห็นว่ำอนูเหล่ำนี้มีกำรเคลื่อนไหวคงที่ วิง่ ชนกันกันเองหรื อชนผนังของภำชนะ
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ถ้ำอุณหภูมิลดลงกำรเคลื่อนไหวจะช้ำลงและจะชนกันน้อยเข้ำ ในที่สุดเมื่ อเย็นลงถึงจุดหนึ่ ง
อนู ท้ ัง หมดจะถู ก แช่ แ ข็ ง และของเหลวกลำยเป็ นของแข็ ง ถ้ ำ สำมำรถท ำให้ เ ย็น ถึ ง ศู น ย์แ ท้จ ริ ง
(absolute zero (ลบ ๔๕๙.๗ ฟ หรื อลบ ๒๗๓.๘ ซ) ทุกอนุจะหยุดกำรเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิง
๓. อนู ที่อยู่ในแก๊สก็คล้ำยกับนกกับฝูงผึ้งที่บินอยูใ่ นกล่องและบินชนผนังกล่ องไปตำมเรื่ อ ง
แต่ละครั้งที่ม ัน ชนข้ำงฝำ ก็จ ะทำให้เกิ ดแรงผลัก ขึ้นชั่วขณะหนึ่ ง และถ้ำกำรชนเช่ นนี้ เกิ ดบ่อ ยมำกก็
รวมกันเป็ นแรงต่อ เนื่ อ งถ้ำกล่ อ งนี้ ถูก ทำให้ร้อ นขึ้น ถ้ำทำให้เย็น มันก็จะช้ำลง และมี ก ำรชนน้อ ยลง
แรงบนผนังจะมำกขึ้นหรื อลดลงก็เป็ นผลของเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ
๔. ด้วยอนู ของแก๊ส กำรกระแทกจุดเล็กๆ ของกำรชนแต่ละครั้งถู กคู ณด้วยจำนวนล้ำนๆต่อ
วินำทีบนตำรำงนิ้ วของพื้นที่ ทำให้เกิ ดมี ควำมกดดันคงที่และวัดได้ ถ้ำอุ ณหภูมิ เพิ่มขึ้น ควำมเร็ วของ
แต่ละอนู จะเพิ่มตำมกันและกันและกำรกระแทกจะเพิ่มขึ้นถ้ำอนู ของแก๊ สจำนวณนี้ ถูกบีบอัดให้เหลื อ
พื้นที่เพียงครึ่ งหนึ่งของพื้นที่เดิม แรงชนก็จะเพิม่ ขึ้นสองเท่ำในเวลำเท่ำๆกัน และควำมดันจะเพิ่มขึ้นเป็ น
สองเท่ ำ ดัง นั้ น ควำมดัน ต้อ งเพิ่ ม ทั้ง จำกอุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นและจำกปริ ม ำตรที่ ล ดลง ถ้ำ มี แ ก๊ ส อี ก
จำนวนหนึ่งถูกบังคับให้เข้ำไปอยูใ่ นพื้นที่เดิม อันนี้ก็จะทำให้กำรชนเพิม่ ขึ้นและทำให้ควำมดันเพิม่ ขึ้น
ชนิดของความกดดัน (Types of Pressure)
๕. ควำมดันบรรยำกำศ (Atmospheric pressure) เป็ นผลลัพธ์ของน้ ำหนักของบรรยำกำศที่
ทำให้เกิดแรงบนผิวโลก ควำมกดดันนี้ กระทำในทุกทิศทำงและเกื อบทุกๆ อย่ำงรวมทั้งร่ ำงกำยของเรำ
ไม่ ว่ำจะส่ งควำมดันไปอย่ำงอิสระหรื อ ประกำรณ์ กบั ควำมกดดันเท่ำๆ กันทั้งภำยในภำยนอก ผลของ
ควำมดันก็เท่ำกันหรื อตัดไปได้ ดังนั้น เรำจึงมักไม่ค่อยสนใจควำมจริ งที่ว่ำมีควำมกดดันบรรยำกำศอยู่
โดยรอบ อย่ำงไรก็ตำมถ้ำเรำสำมำรถเอำภำชนะมำใบหนึ่ งและจำกภำชนะให้หมด เรำจะพบว่ำมีควำม
กดดันประมำณ ๑๔.๗ psi มำกกกระทำที่ผนังภำชนะนั้น พูดอีกอย่ำงหนึ่ ง ลำของอำกำศสู งขึ้นไปเป็ น
ไมล์ๆ ที่อยูเ่ หนือพื้นที่หนึ่งตำรำงนิ้วที่ระดับน้ ำทะเล หนักประมำณ ๑๔.๗ ปอนด์คำว่ำ “๑บรรยำกำศ” ได้
ถู กใช้เพื่อแทนควำมดัน ๑๔.๗ psi ยกตัวอย่ำงเช่ น ควำมดัน ๑๔.๗psi สำมำรถพูดได้ว่ำเท่ำกับ ๑๐
บรรยำกำศ (Atomspheres) กำรกล่ำวถึงควำมดันเป็ นบรรยำกำศนัยว่ำสะดวกในกำรหลำยสถำนกำรณ์ใน
กำรดำน้ ำ
๖. ควำมดันเกจ (Gage หรื อ Gauge Pressure) แสดงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมดันเป็ นที่
วัดได้กบั ควำมดันบรรยำกำศที่อยูร่ อบตัว เมื่อเรำพูดว่ำควำมกดดันในถังแก๊สเป็ น ๑,๐๐๐ psi หมำยควำม
ว่ำควำมดันนั่นมี ๑,๐๐๐ psi สู งกว่ำควำมดันบรรยำกำศ เนื่ องจำกเกจธรรมดำสำมำรถวัดได้ เพียงควำม
แตกต่ำงดังกล่ำวเลขศูนย์ของเกจหมำยถึงควำมดันบรรยำกำศ ยกเว้นเมื่อมีกำหนดเป็ นอย่ำงอื่นๆ ควำมดัน
ทุกอันที่อ่ ำนได้เป็ นควำมดันเกจ เมื่ อ ต้อ งกำรชี้ ให้เห็ นชัดว่ำควำมดันนั่นเป็ นควำมดันเกจ ให้เขียนว่ำ
ปอนด์ต่อนิ้ว เกจ (Pounds per square inch,gauge (psig)
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๗. ควำมดันแท้จริ ง (Absolute pressure) เป็ นควำมดันแท้จริ ง และเท่ำกับควำมดันเกจบวก
1บรรยำกำศ ในกำรที่จะได้ควำมดันแท้จริ งก็จำเป็ นต้องบวก ๑๔.๗ กับค่ำทีอ่ ่ำนจำกเกจ ถ้ำหำกค่ำที่เกจ
เป็ น psi ควำมดันแท้จริ งมักจะพูดเป็ น Pounds persquare inch,absolute psig.
ควำมดันแท้จริ งสำมำรถพูดเป็ นหน่ วยของระบบไหนก็ได้ ถ้ำหำกมีค่ำควำมดันปกติที่ระดับ
น้ ำ ทะเล เป็ นหน่ ว ยเดี ย วกัน มำบวกไปกับ ค่ ำ ที่ อ่ ำ นจำกเกจ ถ้ำ ควำมดัน ได้ร ะบบเป็ นบรรยำกำศ
(atmosphere) ก็เอำ atmosphere บวกกับค่ำ absolute pressure เสมอในสมกำรที่เกี่ยวกับปฏิกิริยำของแก๊ส
ต่ำงๆ
๘. ควำมดันที่แท้จริ งของบรรยำกำศ ณ ที่ ที่กำหนดจะทรำบได้โดยกำรวัดด้วยบำรอมิเตอร์
ควำมดันนี้ จึงเรี ยก Barometric pressure (ควำมดันบำรอมิเตอร์ ) เพรำะมันเกิดจำกน้ ำหนักทั้งหมดของ
บรรยำกำศที่ อ ยู่เ หนื อ บริ เ วณที่ ท ำกำรวัด นั้น ควำมดัน บำรอมิ เ ตอร์ จ ะเปลี่ ย นแปลงโดยสิ่ ง ใดๆ ที่
เปลี่ ย นแปลงน้ ำ หนักอันนี้ ยกตัว อย่ำงถ้ำ คนหนึ่ ง ขึ้น เครื่ อ งบิน หรื อ ปี นเขำ เหนื อ ตัว เขำขึ้น ไปก็จ ะมี
บรรยำกำศน้อยลง (และก็จะทำให้มีน้ ำหนักของบรรยำกำศน้อยลง) ดังนั้นควำมดันบำรอมิเตอร์ในที่น้ นั ก็
ลดลง และควำมดันบำรอมิเตอร์จึงสำมำรถใช้วดั ควำมสูงของบรรยำกำศได้ กำรเปลี่ยนแปลงในควำมดัน
บำรอมิเตอร์เกิ ดจำกแฟคเตอร์บำงอย่ำงเช่น อุ ณหภูมิของอำกำศ, ปริ มำณของไอน้ ำในบรรยำกำศและ
กำรเคลื่อนไหวของมวลอำกำศ ถึงแม้วำ่ กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ มักจะเล็กน้อยมันก็มีควำมสำคัญมำกใน
กำรพยำกรณ์อำกำศ
รู ป แสดงความดัน P.6
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๖.๒ อันตรายจากการดาน้าและการรักษา
ควำมงดงำมของโลกใต้ทะเลมิใช่สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวจะชื่นชมได้โดยปรำศจำกอันตรำยอำณำจักร
ใต้ท ะเลเป็ นสิ่ ง ที่ เ ล้น ลับ หวงห้ำ มที่ นัก ด ำน้ ำ อำชี พ เท่ ำ นั้น ที่ มี โ อกำสได้เ ห็ น มำเป็ นเวลำนับ ร้ อ ยปี
ต่อมำหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ อุปกรณ์ดำน้ ำได้รับกำรพันนำขึ้นจนกระทัง่ คนทัว่ ไปสำมำรถ
ฝึ กใช้ได้ ทำให้กำรดำน้ ำเพือ่ กำรกีฬำและกำรท่องเที่ยวเริ่ มเป็ นที่นิยมมำกขึ้นเรื่ อยๆ ขณะเดียวกันจำนวน
ผูเ้ จ็บป่ วยเสียชีวติ หรื อทุพพลภำพจำกกำรดำน้ ำก็เพิม่ มำกขึ้นเป็ นเงำตำมตัว
สภำพแวดล้อมที่เป็ นน้ ำใต้ทอ้ งทะเลมีธรรมชำติแตกต่ำงจำกบนบกที่มนุ ษย์เรำคุน้ เคย เมื่ออยู่
ใต้น้ ำ กำรท ำงำนของอวัย วะหลำยอย่ำ งของคนเรำผิด ไปจำกปกติ ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรทรงตัว ในสภำพ
ไร้น้ ำหนัก, กำรมองเห็น, กำรได้ยนิ เสียง, กำรเคลื่อนไหวในน้ ำซึ่ งมีแรงต้ำนทำน หรื อแม้แต่กำรหำยใจ
ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งง่ ำย ๆ เวลำอยู่บนบกก็ กลำยเป็ นเรื่ อ งยุ่ง ยำกเวลำอยู่ใ นน้ ำ ควำมจ ำกัดต่ ำง ๆ เหล่ ำ นี้ เป็ น
อุ ปสรรคที่อ ำจก่ อ ให้เกิ ดอุ บตั ิเหตุไ ด้ง่ำยขณะที่ดำน้ ำ และที่ สำคัญคือ เวลำเกิ ดเหตุกำรณ์ ฉุกเฉิ นหรื อ
ผิดพลำดขึ้นแล้ว ไม่วำ่ เรื่ องอะไรก็ตำมนักดำน้ ำยังจะต้องเสี่ยงกับกำรจมน้ ำตลอดเวลำ
อุปสรรคที่เป็ นปั ญหำมำกที่สุดสำหรับกำรดำน้ ำน่ ำจะได้แก่ เรื่ อ งที่เกิ ดจำกควำมกดดันใต้น้ ำ
นัน่ เอง โดยธรรมชำติในน้ ำมีควำมกดดันสูงมำกกว่ำบนบก น้ ำยิง่ ลึกมำกเท่ำใดควำมกดดันก็ยงิ่ จะมำกขึ้น
เท่ำนั้น ที่ระดับน้ ำทะเลมีควำมกดดัน ๑ บรรยำกำศ และทุก ๆ ๑๐ เมตรลึกลงไปในน้ ำจะมีควำมกดดัน
เพิม่ ขึ้น ๑ บรรยำกำศ โดยปกติกำรดำน้ ำเพือ่ กำรท่องเที่ยวชมธรรมชำติ มักจะดำลึกไม่เกิน ๖๐ เมตร ซึ่ งมี
ควำมดัน ๗ บรรยำกำศ แต่กำรดำน้ ำเพือ่ กำรทำงำนอื่น ๆ นักดำน้ ำอำชีพอำจต้องดำลึกกว่ำนี้มำก
อันตรำยประกำรแรกของควำมกดดัน คือสำมำรถทำให้เกิดกำรบำดเจ็บของอวัยวะในร่ ำงกำย
ที่โพรงอำกำศ เช่น ที่หูช้ นั กลำง ที่ปอดและไซนัสได้ กำรบำดเจ็บนี้เกิดขึ้นเนื่องจำกขณะดำน้ ำร่ ำงกำยต้อง
ปรับควำมกดดันของอำกำศในโพรงต่ำง ๆ ที่มีอยูใ่ ห้เท่ำกับควำมกดดันของน้ ำตลอดเวลำ โดยในขณะที่
ดำลึกลงไปต้องเพิม่ ปริ มำณอำกำศในโพรงให้มำกขึ้นเพือ่ เกิดควำมดันสมดุลกับควำมกดดันของน้ ำรอบ ๆ
และขณะลอยตัวขึ้นสู่ผวิ น้ ำก็ตอ้ งถ่ำยเทอำกำศออกจำกโพรงอำกำศเหล่ำนี้ เพือ่ ลดควำมดันลงหำกร่ ำงกำย
ไม่สำมำรถปรับควำมดันของอำกำศภำยในโพรงเหล่ำนี้ ให้เท่ำกับภำยนอก จะทำให้เกิดกำรฉี กขำดหรื อ
ชอกช้ ำของเนื้อเยือ่ รอบโพรงอำกำศได้ อวัยวะที่เกิดกำรบำดเจ็บแบบนี้ ได้บ่อยที่สุดคือที่หูทำให้มีอำกำร
ปวดหูและอำจทำให้แก้วหูทะลุได้ กำรบำดเจ็บจำกควำมกดดันที่ไซนัสต่ำง ๆ ทำให้นกั ดำน้ ำมีอำกำรปวด
บริ เวณไซนัส และมีเลือดไหลออกมำทำงจมูก
ในบรรดำกำรบำดเจ็บที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมดัน ไม่มีชนิ ดใดจะก่ออันตรำยได้รุนแรง
และเป็ นที่หวำดกลัวของนักดำน้ ำเท่ำกับกำรฉี กขำดของถุ งลมในปอด ซึ่ งอำจเกิ ดขึ้นในกรณี เกิ ดเหตุ
ฉุกเฉิน อำกำศที่ใช้หำยใจหมด และนักดำน้ ำต้องลอยตัวขึ้นสู่ ผิวน้ ำโดยเร็ ว อำกำศที่อยูใ่ นถุงลมปอดซึ่ ง

๖-๘

ขยำยปริ มำตรขึ้นขณะลอยตัวสู่ผิวน้ ำถูกระบำยออกทำงลมหำยใจไม่ทนั ทำให้ถุงลมปอดฉี กขำดเกิดกำร
บำดเจ็บของเนื้อเยือ่ ในทรวงอก
อำกำศบำงส่วนอำจหลุดเข้ำไปในหลอดเลือดซึ่ งมีอยูท่ ี่ปอดจำนวนมำกแล้วฟองอำกำศเหล่ำนี้
ถูกพำไปอุดตันหลอดเลื อดที่อวัยวะอื่ น ๆ เช่ นที่สมอง ทำให้เกิ ดอำกำรเหมื อนกับโรคเส้นเลื อดสมอง
อุดตันจำกสำเหตุอื่นได้ บำงรำยเสียชีวติ โดยทันทีขณะที่ลอยขึ้นมำถึงผิวน้ ำ
ในกำรดำน้ ำโดยใช้ขวดอำกำศและอุปกรณ์ช่วยหำยใจใต้น้ ำ นักดำน้ ำต้องหำยใจด้วยอำกำศที่มี
ควำมกดดันสูงซึ่ งมีผลที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยที่สำคัญได้ ๒ ประกำร
ประกำรแรกคือ ทำให้ก๊ำซแต่ละชนิดที่เป็ นส่วนผสมของอำกำศที่ใช้หำยใจออกฤทธิ์ต่อร่ ำงกำย
มำกขึ้น และก๊ ำซบำงอย่ำงท ำให้เ กิ ด อำกำรผิด ปกติ ไ ด้ เช่ น ก๊ ำซไนโตรเจนซึ่ งมี อ ยู่ใ นอำกำศทั่ว ไป
เมื่อหำยใจบนบกไม่มีผลต่อร่ ำงกำย แต่เมื่อใช้หำยใจอำกำศที่ควำมลึกมำกกว่ำ ๒๐ เมตรไนโตรเจนทำให้
เกิ ดอำกำรเมำเหมื อ นสุ รำ และที่ระดับลึ กมำกขึ้นก็จะมี ฤ ทธิ์เหมื อ นยำสลบ ทำให้สติสัมปชัญญะของ
นัก ด ำน้ ำ เสี ย ไป ควำมจ ำเสื่ อ มลงและกำรตัด สิ น ใจเชื่ อ งช้ำ และอำจหมดสติ ไ ด้ โชคดี ที่ อ ำกำรเมำ
ไนโตรเจนเป็ นผลที่เกิดเพียงชัว่ ครำวและเมื่อนักดำน้ ำกลับขึ้นสู่ ผิวน้ ำอำกำรต่ำง ๆ ก็จะหำยไป ฤทธิ์ของ
ไนโตรเจนเช่นนี้ทำให้กำรดำน้ ำโดยอำกำศที่มีไนโตรเจนเป็ นส่วนประกอบต้องจำกัดไว้ที่ควำมลึกไม่เกิน
๖๐ เมตรเท่ำนั้น
ผลอีกประกำรหนึ่ งของกำรหำยใจอำกำศที่มีควำมดันสู งใต้น้ ำคือ ทำให้ก๊ำซต่ำง ๆ สำมำรถ
ละลำยในเนื้ อ เยื่อ ทัว่ ร่ ำงกำยได้มำกกว่ำเวลำอยู่บนบก ยิ่งดำน้ ำลึ กมำกเท่ำไรกำรละลำยของก๊ำซก็จะ
มำกขึ้นเท่ำนั้น และเมื่อดำน้ ำอยู่เป็ นเวลำนำนปริ มำณก๊ำซที่ละลำยอยู่ในร่ ำงกำยจะมีมำกขึ้นตำมลำดับ
โดยเฉพำะก๊ำซไนโตรเจนซึ่งมีอยูใ่ นปริ มำณมำกกว่ำก๊ำซชนิ ดอื่นในอำกำศจะละลำยสะสมอยูใ่ นร่ ำงกำย
ปริ มำณมำก เมื่อถึงเวลำที่นักดำน้ ำขึ้นจำกน้ ำไนโตรเจนที่ละลำยอยูใ่ นร่ ำงกำยมำกในขณะดำน้ ำต้องถูก
ปล่อยออกมำให้ได้สมดุลกับควำมกดดันลงเป็ นปกติ ปั ญหำที่เกิดขึ้นก็คือ หำกปริ มำณไนโตรเจนที่ละลำย
อยู่จ ะถู ก ขับ ออกทำงปอดไม่ ท ัน ควำมดัน อำกำศที่ ล ดลงจะท ำให้ไ นโตรเจนเปลี่ ย นสภำพไปเป็ น
ฟองอำกำศในขณะที่ ย งั อยู่ใ นเลื อ ดและเนื้ อ เยื่อ ต่ ำ ง ๆ เกิ ด เป็ นโรคขึ้ นเรี ย กว่ ำ โรคลดควำมดั น
(DECOMPRESSION SICKNESS หรื อ BEND) ขึ้น อำกำรของโรค BEND ซึ่ งเกิดขึ้นจำกฟองอำกำศใน
ร่ ำงกำยนี้ จะเกิดขึ้นหลังจำกเสร็ จสิ้ นกำรดำน้ ำ ส่ วนใหญ่จะเริ่ มมี อำกำรภำยใน ๑ ชม. หำกเป็ นน้อย ๆ
นักดำน้ ำอำจจะรู ้สึกว่ำเพลียกว่ำปกติหลังกำรดำน้ ำ มีผนื่ คันขึ้นตำมผิวหนังหรื ออำจมีอำกำร ปวดตำมข้อ
ต่ำง ๆ และกล้ำมเนื้อ ในกรณี ที่เป็ นรุ นแรงและเกิดมีอำกำศเป็ นจำนวนมำกในอวัยวะสำคัญ ๆ เช่น ที่ปอด
จะเกิดอำกำรแน่นหน้ำอกหำยใจไม่ออก มีเสมหะปนเลือดหำกมีฟองอำกำศที่สมองหรื อไขสันหลัง จะทำ
ให้เป็ นอัมพำต หรื อบำงครั้งถึงกับชักหมดสติและเสียชีวติ ได้ หลักกำรรักษำโรค BEND ต้องอำศัยวิธีแบบ
หนำมยอกหนำมบ่งกล่ ำวคือ เมื่อ เกิดมีฟองอำกำศในร่ ำงกำยขึ้นจำกกำรที่ควำมกดดันรอบตัวนักดำน้ ำ
ลดลง แพทย์ก็กำจัดฟองอำกำศเหล่ำนี้ให้หมดไปโดยเพิ่มควำมกดดันให้สูงขึ้นเพื่อทำให้ฟองอำกำศกลับ

๖-๙

ละลำยเข้ำไปในเนื้อเยือ่ และเลือดใหม่ อำกำรที่ผดิ ปกติต่ำง ๆ ก็จะหำยไป หลังจำกนั้นจึงค่อย ๆ ลดควำม
ดันลงช้ำ ๆ ปล่อยให้อำกำศที่ยงั คงละลำยอยูอ่ อกจำกร่ ำงกำยทีละน้อยทำงลมหำยใจ โดยไม่ให้เกิดเป็ น
ฟองอำกำศขึ้นมำอีก
วิธี ก ำรรั ก ษำโรคแบบนี้ เรี ย กตำมภำษำนัก ด ำน้ ำว่ ำ รั ก ษำโดยกำรท ำ RECOMPRESSION
THERAPY คือกำรบำบัดโดยวิธีให้นกั ดำน้ ำที่ป่วยกลับเข้ำไปอยูภ่ ำยใต้ควำมกดดันใหม่
กำรรั ก ษำด้ว ยวิธี เพิ่ม ควำมกดดัน นี้ แพทย์จ ะให้ผูป้ ่ วยเข้ำ ไปอยู่ใ นอุ ป กรณ์ พิเ ศษที่ เ รี ย กว่ำ
RECOMPRESSION CHAMBER มี ล ัก ษณะคล้ำ ยถัง บรรจุก๊ ำ ซที่ มี อ ยู่ต ำมปั้ มน้ ำ มัน แต่ ไ ด้รั บ กำร
ออกแบบก่อสร้ำงให้แข็งแรง ปลอดภัยเป็ นพิเศษ สำหรับให้คนเข้ำไปอยูภ่ ำยในได้ มีประตู หน้ำต่ำง และ
อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ กำรรั ก ษำพร้ อ ม เมื่ อ เริ่ ม รั ก ษำแพทย์จ ะอัด อำกำศเข้ำ ไปเพื่อ เพิ่ ม
ควำมกดดัน ภำยในห้อ งให้สูง ขึ้นเรื่ อ ย ๆ ควำมกดดัน ที่ใช้รัก ษำจะอยู่ระหว่ำง ๓-๖ บรรยำกำศ หำก
กำรรักษำได้ผลผูป้ ่ วยจะมีอำกำรดีข้ นึ ทันที หลังจำกนั้นแพทย์จะค่อย ๆ ลดควำมกดดันภำยในห้องลงช้ำ ๆ
จนเท่ำกับควำมดันภำยนอกห้อ ง ระยะเวลำในกำรรักษำด้วยวิธีน้ ี ส่ วนใหญ่จะกินเวลำประมำณไม่ เกิ น
๖ ชัง่ โมงแต่ในบำงกรณี จำเป็ นต้องใช้เวลำในกำรรักษำนำนถึง ๓๘ ชม.ก็มี ระหว่ำงเวลำดังกล่ำวนี้ ผูป้ ่ วย
ก็จำเป็ นที่จะต้องกินอยูต่ ลอดจนขับถ่ำยภำยในห้องปรับควำมดันนี้ดว้ ย

--------------------------------

๖-๑๐

๖.๓ โรคจากการดาน้า
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของควำมดันบรรยำกำศขณะดำน้ ำทำให้เกิดโรคขึ้นตำมแผนภูมิ
แผนภูมิโรคจากการดาน้า

DCS: เกิ ด จำกกำรมี ฟ องอำกำศที่ ข ยำยตัว ขึ้ นเมื่ อ ขึ้ นสู่ ผิวน้ ำ อำกำรที่เ กิ ดขึ้ นจะขึ้น อยู่กับ ตำแหน่ ง ที่
ฟองอำกำศอยูต่ ำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย
BAROTRAUMA: เกิ ดจำกกำรหดหรื อ ขยำยตัวของอวัยวะต่ำง ๆ ของร่ ำงกำยที่มี อำกำศอยู่ ซึ่ งเกิ ดจำก
กำรดำน้ ำลงหรื อลอยตัวขึ้นทำให้อวัยวะเหล่ำนั้นได้รับกำรบำดเจ็บ เกิดอำกำรต่ำงๆขึ้นตำมตำแหน่งนั้น ๆ

๖-๑๑

AGE: เกิ ด จำกสภำวะปอดฉี ก ขำดขณะลอยตัว ขึ้ นสู่ ผิวน้ ำ ท ำให้อ ำกำศภำยในปอดเข้ำ ไปอุ ด ตัน ใน
ระบบไหลเวียนเลือด, เกิดอำกำรหมดสติ, อำกำรทำงสมอง,อัมพำตและอำจจะเสียชีวติ ได้

๖-๑๒

DCS (DECOMPRESSION SICKNESS)
เกิดจำกกำรมีฟองอำกำศที่ขยำยตัวเมื่อขึ้นสู่ ผิวน้ ำ อยูต่ ำมอวัยวะต่ำง ๆ ตำมร่ ำงกำยเกิดอำกำร
ตำมอวัยวะนั้น ๆ
รู ป ขณะดาลง

๖-๑๓

กลไกของกำรเกิดโรค เกิดจำกในขณะดำลงไปในน้ ำอำกำศที่ใช้หำยใจจะถูกแรงกดของน้ ำทำให้
มีขนำดเล็กลงจนสำมำรถละลำยเข้ำสู่กระแสเลือด และกระจำยไปสู่ที่ต่ำง ๆ ของร่ ำงกำยตำมระบบต่ำง ๆ
เช่น กล้ำมเนื้อ ข้อ ระบบประสำท สมอง ไขสันหลัง เป็ นต้น
ฉะนั้น ยิง่ ดำลึกและนำนก็จะยิง่ มีปริ มำณของอำกำศกระจำยตำมร่ ำงกำยมำกขึ้น
รู ป ขณะลอยตัวขึน้

๖-๑๔

เมื่อลอยตัวขึ้นอำกำศที่ละลำยอยูต่ ำมเนื้ อเยือ่ ต่ำง ๆ ก็จะเข้ำสู่ กระแสเลือดและออกจำกร่ ำงกำย
โดยกำรหำยใจ
กำรก ำจัด อำกำศที่ ล ะลำยอยู่ต ำมร่ ำ งกำยออกนั้น จะต้อ งมี ระยะเวลำเพีย งพอเพื่อ ให้อ ำกำศ
เหล่ำนั้น ออกจำกร่ ำงกำยโดยไม่ เกิดเป็ นฟองอำกำศขึ้น หำกกำรลอยตัวขึ้นใช้เวลำไม่นำนพอก็จะเกิ ด
ฟองอำกำศขึ้นในร่ ำงกำยทำให้เกิดอำกำรของโรค DECOMPRESSION SICKNESS
ผลของฟองอากาศที่มีต่อร่ างกาย
๑. กดทับเนื้อเยือ่ เส้นประสำท และหลอดเลือด
๒. เกิดปฏิกิริยำต่อส่วนประกอบของเลือด ทำให้เกิดกำรแข็งตัวของเลือด เกิดภำวะเลือดข้น
อาการของ DECOMPRESSION SICKNESS
๑. อำกำรของระบบกล้ำมเนื้อและผิวหนัง จะมีอำกำรคัน มีผนื่ ปวดข้อ ปวดกล้ำมเนื้อ บวม
๒. อำกำรของระบบประสำท มี อ ำกำรตำมัว , ปวดศี ร ษะ, คลื่ น ไส้ ,อำเจี ย น, เวีย นศี ร ษะ
เสียอำกำรทรงตัว, ชำ,อัมพำต ,ควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้, หมดสติ
๓. อำกำรของระบบหำยใจ มีอำกำรเหนื่อย ,แน่นหน้ำอก,ใจสัน่ ,หยุดหำยใจ

๖-๑๕

การรักษา แบ่ งออกเป็ น ๓ ขั้นตอน
๑. ณ จุดเกิดเหตุ ให้นอนรำบ ให้ควำมอบอุ่น หำยใจด้วยออกซิเจนบริ สุทธิ์ ๑๐๐ %
๒. กำรพยำบำลเบื้องต้น ดูแลกำรหำยใจ กำรทำงำนของหัวใจ ให้สำรน้ ำ ทำแผล หำยใจด้วย
ออกซิเจน ๑๐๐ % ตลอดกำรเดินทำงเพือ่ ส่งต่อไปยังห้องปรับบรรยำกำศ
๓. กำรรักษำด้วยห้องปรับบรรยำกำศ
ก่อนจะนำผูป้ ่ วยเข้ำห้องปรับบรรยำกำศจะต้องเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนคือ เปลี่ยนชุดที่เหมำะสม ดูแล
เรื่ องสำรน้ ำที่ให้ต่อร่ ำงกำย ทำแผล หำกไม่สำมำรถควบคุมกำรถ่ำยปั สสำวะได้ก็ตอ้ งใส่สำยสวนปั สสำวะ
กำรรักษำด้วยห้องปรับบรรยำกำศ ก็คือกำรให้ผปู ้ ่ วยหำยใจด้วยออกซิเจน ๑๐๐ % ภำยใต้ควำม
กดดันสูง โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลอยูใ่ นห้องปรับบรรยำกำศตลอดเวลำ

๖-๑๖

ภาวะปอดฉีกขาดจากการขยายตัวของอากาศ (Pulmonary Overinflation Syndrome)
สภำวะปอดฉีกขำดจำกควำมกดดันทำให้อำกำศไปอยูต่ ำมที่ต่ำง ๆ ดังนี้
๑. เข้ำสู่กระแสเลือด (Arterial Gas Embolism) ทำให้มีอำกำรรุ นแรง หมดสติเมื่อขึ้นมำสู่ ผิวน้ ำ
หยุดหำยใจ และอำจเสียชีวติ ได้
๒. อยูใ่ นช่องเยือ่ บุปอด ทำให้หำยใจติดขัด เหนื่อย
๓. อยูใ่ ต้ผวิ หนังบริ เวณไหปลำร้ำ
๔. อยูบ่ ริ เวณคอ มีอำกำรเจ็บคอ เสียงเปลี่ยน
กำรรั ก ษำในกรณี เ ป็ น AGE ต้อ งใช้ห้อ งปรั บ บรรยำกำศ (Hyperbaric chamber) เหมื อ น
Decompression Sickness
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A6P147.8 รู ป MULTIPLACE HYPERBARIC CHAMBER
ใช้รักษำโรคจำกกำรดำน้ ำและรักษำโรคต่ำง ๆ ด้วยออกซิเจนควำมดันสูง
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Hyperbaric Oxygen Therapy
กำรรักษำด้วยออกซิ เจนควำมดันสู ง สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้รักษำโรคต่ำง ๆ ได้มำกมำย ซึ่ ง
กลไกที่เกิดขึ้นต่อร่ ำงกำยมีดงั นี้
๑. เพิม่ ปริ มำณออกซิเจนต่อเนื้อเยือ่ ต่ำง ๆ โดยเฉพำะบริ เวณที่ขำดเลือด ทำให้เนื้อเยือ่ เจริ ญเติบโต
เร็วขึ้น
๒. เพิม่ กำรสร้ำงหลอดเลือดใหม่ โดยเฉพำะบริ เวณที่ขำดเลือด
๓. เร่ งกำรสร้ำงเนื้อเยือ่ และกระดูก
๔. ช่วยเม็ดเลือดขำวในกำรกำจัดเชื้อโรค
๕. ลดกำรบวมของแผล
โรคที่รักษาได้ ผล เช่ น
๑. แผลจำกโรคเบำหวำน
๒. แผลจำกำรขำดเลือด
๓. กำรอักเสบจำกกำรฉำยรังสี
๔. ช่วยกำรเตรี ยมเนื้อเยือ่ ในกำรผ่ำตัดปะเนื้อเยือ่
๕. แผลบอบช้ ำจำกอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ
๖. แผลติดเชื้อของกระดูก
๗. แผลไฟไหม้
๘. ผูป้ ่ วยสำลักควันพิษ
๙. มำลำเรี ย
๑๐. แผลติดเชื้อที่กระจกตำดำ

----------------------------------
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๖.๓ ห้ องปรับบรรยากาศ Hyperbaric Chamber และอุปกรณ์
๑. ประวัติความเป็ นมา กองเวชศาสตร์ ใต้ น้าและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ
- ปี พ.ศ.2520 กองทัพเรื อ ร่ วมกับกรมศิลปำกรจัดสรรงบประมำณ 5 ล้ำนบำท ซื้ อห้อ งปรับ
บรรยำกำศควำมกดดันสูงจำกสหรัฐอเมริ กำ ไว้ใช้รำชกำรที่หมวดทำลำยใต้น้ ำจู่โจม เกำะพระ อ.สัตหี บ
จ.ชลบุรี
- ปี พ.ศ.2524 ได้ยำ้ ยห้องปรับบรรยำกำศมำติดตั้งไว้ที่แผนกเวชศำสตร์ใต้น้ ำและกำรบิน รพ.
อำภำกรเกียรติวงศ์ฯ และเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรรักษำผูป้ ่ วย ตลอดจนทดสอบสุภำพนักดำน้ ำเรื่ อยมำ
- ปี พ.ศ.2533 กรมแพทย์ทหำรเรื อได้จดั ซื้ อห้องปรับบรรยำกำศใหม่ ตรำอักษร DRASS จำก
ประเทศอิตำลี รำคำ 10.08 ล้ำนบำท เนื่องจำกตัวเดิมชำรุ ด และซ่อมทำไม่คุม้ ค่ำ
- เปิ ดดำเนินกำรรักษำผูป้ ่ วย ตั้งแต่ ต.ค.2534 - ปั จจุบนั
๒. ภารกิจและหน้ าที่
1. รักษำโรค
โรคที่เกิดจำกดำน้ ำและกำรลดควำมกดดันบรรยำกำศ (DECOMPRESSION IllNESS)
รักษำด้วยออกซิเจนบริ สุทธิ์ภำยใต้ควำมกดดันสูง
2. สุขภำพผูป้ ฏิบตั ิงำนใต้น้ ำหรื อภำยใต้ควำมกดดัน
ตรวจและทดสอบสมรรถภำพรักษำเกณฑ์มำตรฐำน
ให้ควำมรู ้ดำ้ นสรี รวิทยำใต้น้ ำ และควำมปลอดภัยจำกกำรดำน้ ำ
3. สนับสนุนกำรฝึ กปฏิบตั ิกำรใต้น้ ำ, กำรดำน้ ำ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล
นักดำน้ ำ, นักทำลำยใต้น้ ำของทำงรำชกำรและตำมร้องขอ
กำรฝึ กร่ วมผสมไทย - นำนำชำติ
4. เผยแพร่ ควำมรู ้ดำ้ นเวชศำสตร์ใต้น้ ำ
หน่วยรำชกำร, รัฐวิสำหกิจ
เอกชนและผูส้ นใจ
5. เวชศำสตร์เรื อดำน้ ำ
๓. ห้ องปรับบรรยากาศความกดดันสู ง
กำรที่ จ ะท ำกำรรั ก ษำผู ้ป่ วยภำยใต้ภ ำวะควำมกดบรรยำกำศสู ง นั้น ต้อ งใช้ห้ อ งปรั บ
บรรยำกำศควำมกดดัน สู ง ซึ่ ง นับ เป็ นสิ่ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งที่ ส ำคัญ ที่ ส ำมำรถปรั บ ควำมกด
บรรยำกำศภำยในห้องให้สูงขึ้นกว่ำควำมกดบรรยำกำศปกติที่ระดับน้ ำทะเล สู่ ระดับควำมกดบรรยำกำศ
ที่ตอ้ งกำรวัสดุที่ใช้สร้ำงเป็ นโครงร่ ำงของห้องปรับควำมกดบรรยำกำศฯ ส่ วนใหญ่คือเหล็กกล้ำ และ
ส่ วนที่เป็ นกระจกใสคือพลำสติกอะคริ ลิค ห้องปรับควำมกดบรรยำกำศฯ ใช้เพื่อ หลำยวัตถุประสงค์
ดังเช่น ใช้เพือ่ กำรรักษำผูป้ ่ วยที่เกิดโรคจำกกำรดำน้ ำ กำรรักษำผูป้ ่ วยที่ตอ้ งกำรเพิ่มปริ มำณออกซิ เจนใน
เนื้อเยือ่ กำรตรวจสุขภำพผูป้ ฏิบตั ิกำรใต้น้ ำ บำงแห่งใช้สำหรับกำรฝึ กและทดสอบนักกีฬำ
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นอกจำกนี้ใช้ในกำรศึกษำสิ่งมีชีวติ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในภำวะควำมกดบรรยำกำศสู ง ฉะนั้นกำร
ออกแบบห้ อ งปรั บ บรรยำกำศจะแตกต่ ำ งกัน ออกไปทั้ง รู ป ร่ ำ ง, ขนำด และควำมทนต่ อ ควำมกด
บรรยำกำศ เป็ นต้น
ชนิดของห้ องปรับบรรยากาศฯ
1. ชนิดคนเดียว (MONOPLACE CHAMBER)
2. ชนิดหลำยคน (MULTIPLACE หรื อ WALK – IN CHAMBER)
3. ชนิดเคลื่อนที่ได้ (MOBILE หรื อ PORTABLE CHAMBER)
ชนิดคนเดียว : เคลื่อนย้ำยทำงอำกำศ, ทำงเรื อ และทำงบก
ชนิดหลำยคน : มักติดตั้งอยูบ่ นรถ สำมำรถเคลื่อนย้ำยโดยกำรขับไปยังที่ต่ำง ๆ
4. ชนิดที่ใช้เพือ่ กำรทดสอบหรื อฝึ กนักดำน้ ำ
5. ห้องปรับบรรยำกำศฯ ขนำดเล็ก
ชนิดที่ใช้สำหรับทำรก
ชนิดที่ใช้ทำกำรทดลองในสัตว์
รู ปห้องปรับบรรยำกำศฯ สำหรับใช้ทำกำรทดลองในสัตว์
ณ ALL UNION CENTER FOR SURGICAL RESEARCH, MOSCOW
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ห้ องปรับบรรยากาศความกดดันสู ง ชนิดคนเดียว
ห้ อ งปรั บ บรรยำกำศชนิ ด นี้ ใช้ กั น อย่ ำ งแพร่ ห ลำยทั้ง ในทวี ป ยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก ำ
ประเทศญี่ปุ่น และรัสเซีย สำหรับในประเทศไทยนอกจำกที่กองเวชศำสตร์ใต้น้ ำและกำรบิน กรมแพทย์
ทหำรเรื อแล้ว ในโรงพยำบำลเอกชนบำงแห่ง ก็มีกำรใช้ห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิ ดนี้ เพื่อกำรรักษำแล้ว
เช่นกัน
ห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดคนเดียว
สำมำรถเพิม่ ควำมกดบรรยำกำศได้ไม่เกิน 3 ATA
ภำยในห้องจะถูกเพิม่ ควำมกดบรรยำกำศด้วยออกซิเจน
ผูป้ ่ วยสำมำรถเคลื่อนย้ำยเพือ่ กำรส่งต่อได้ดว้ ยห้องปรับบรรยำกำศฯ นี้
กำรติดต่อสื่อสำรกับผูป้ ่ วยในห้องปรับบรรยำกำศฯ ใช้ระบบ INTERCOM
- กลไกกำรไหลหรื อกำรถ่ำยเทออกซิเจน มี 2 แบบ
ก) ถ่ ำ ยเทออกอย่ำ งคงที่ (CONSTANT PURGING) ออกซิ เ จนจำกระบบจ่ ำ ย
ออกซิ เจนไหลเข้ำห้อ งปรับบรรยำกำศฯ แล้วถูกถ่ำยเทออกสู่ บรรยำกำศภำยนอก
ห้องปรับบรรยำกำศฯ ด้วยอัตรำกำรไหลที่คงที่
ข) หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ (RECYCLING) ในระบบนี้อำกำศทีอ่ ยูภ่ ำยในห้องปรับ
บรรยำกำศฯ ทั้งหมดหรื อบำงส่วนจะถูกนำไปผ่ำนกำรดูซบั CO2 และไอน้ ำออก
แล้วหมุนเวียนกลับเข้ำมำใช้ใหม่
ข้อดีของห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดคนเดียว
1. ใช้ทำกำรรักษำผูป้ ่ วยครำวละ 1 คน ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกเป็ นส่ วนตัว, เหมำะที่จะใช้กบั ผูป้ ่ วยที่
ติดเชื้อ และผูท้ ี่มีภูมิตำ้ นทำนต่ำ
2. ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งใช้ ผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจนอย่ำงเต็มที่และรู ้สึกสบำย
3. ประหยัดพื้นที่ และรำคำ สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปยังจุดต่ำง ๆ ของโรงพยำบำลได้
4. เหมำะสำหรับกำรดูและผูป้ ่ วยวิกฤต, ไม่ตอ้ งเคลื่อนย้ำยไกล, สำมำรถให้ยำแก่ผปู ้ ่ วยได้
ตำมเวลำที่ตอ้ งกำรโดยไม่ทำให้กำรรักษำต้องหยุดชะงักลง
5. เหมำะสำหรับผูป้ ่ วยบำดเจ็บหรื อผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นระยะเฉียบพลัน
เช่น
ผูป้ ่ วย
PARAPLEGIA
6. ไม่ตอ้ งทำกำรลดควำมกดบรรยำกำศเพิม่ เติม
7. สังเกตผูป้ ่ วยได้ง่ำย
8. ใช้เจ้ำหน้ำที่ผคู ้ วบคุมดูแลน้อย
ข้อเสียของห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดคนเดียว
1. มีโอกำสเกิดอันตรำยจำกกำรลุกไหม้ได้ เพรำะบรรยำกำศภำยในเป็ นออกซิเจน
2. กำรดูแล และกำรประเมินผูป้ ่ วยโดยตรงทำได้อย่ำงจำกัด
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3. ไม่สำมำรถทำกำรรักษำพร้อมกับกำรทำกำยภำพบำบัดได้
4. กำรเปลี่ยนไปหำยใจด้วยอำกำศโดยใช้ MASK ทำได้ลำบำก ถ้ำผูป้ ่ วยไม่ให้ควำมร่ วมมือ
หรื อผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว โดยเฉพำะในกำรรักษำผูป้ ่ วยโรค DECOMPRESSION SICKNESS ซึ่ งต้องมีกำร
พักหำยใจด้วยอำกำศ
ห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิ ดคนเดียว ส่ วนใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้กบั ผูป้ ่ วยนอกเท่ำนั้น แต่
บำงรุ่ นก็สำมำรถใช้ไ ด้ท้ งั ผูป้ ่ วยนั่งและผูป้ ่ วยนอน ส่ วนใหญ่ที่ใช้เพื่อ กำรรักษำในปั จจุบนั ได้รับกำร
ออกแบบให้สำมำรถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ติดตำมสัญญำณชีพชนิ ดต่ำง ๆ และเครื่ องช่วยหำยใจ รวมทั้ง
เครื่ อง INFUSION PUMP ด้วย ดังตัวอย่ำงภำพและแผนภูมิขำ้ งล่ำงนี้
รู ป ห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดคนเดียว
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ห้องปรับบรรยำกำศควำมกดดันสูงชนิดหลำยคน
ห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิ ดนี้ สำมำรถจุผูป้ ่ วยได้แตกต่ำงกันตั้งแต่ 2 – 3 คน จนถึ ง 20 คน
ขึ้นอยูก่ บั กำรออกแบบของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน
เพิม่ ควำมกดบรรยำกำศเพิม่ ด้วยอำกำศอัด
มีระบบวัด และแสดงสัดส่วนของแก๊สที่อยูภ่ ำยในห้องปรับบรรยำกำศฯ
ภำยใต้ควำมกดบรรยำกำศภำยในห้องนี้สำมำรถปรับอุณหภูมิและควำมชื้นได้
ข้อดีของห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดหลำยคน
1. สำมำรถทำกำรรักษำผูป้ ่ วยได้ครำวละหลำย ๆ คน
2. แพทย์หรื อบุคลำกรทำงกำรแพทย์เฉพำะสำขำสำมำรถเข้ำไปดูแลผูป้ ่ วยได้
3. สำมำรถจัดทำเป็ นห้องผ่ำตัด และนำอุปกรณ์ทำงแพทย์เข้ำไปภำยในห้องนี้ได้
4. โอกำสเกิดอันตรำยจำกกำรลุกไหม้นอ้ ยกว่ำ ชนิดคนเดียว
5. สำมำรถเพิม่ ควำมกดบรรยำกำศได้ถึง 6 ATA เหมำะสำหรับกำรรักษำผูป้ ่ วยโรค AIR
EMBOLISM หรื อ DECOMPRESSION SICKNESS
ในห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดหลำยคนที่ให้กำรรักษำอยูท่ วั่ ไปสำมำรถทำกำรผ่ำตัดเล็กได้
แต่สำหรับกำรผ่ำนตัดใหญ่เช่นกำรผ่ำตัดหัวใจต้องทำในห้องปรับบรรยำกำศฯ ที่ได้รับกำรออกแบบเป็ น
พิเศษ (มักทำกำรผ่ำตัดที่ 2 – 3 ATA) ห้องชนิดนี้ส่วนมำกอยูใ่ นประเทศรัสเซี ย และญี่ปุ่น ส่วนประเทศ
ในแถบยุโรปมีบำ้ งเป็ นส่ วนน้อย
ห้องปรับบรรยำกำศควำมกดดันสูง ชนิดหลำยคนแบบเคลื่อนที่ได้
ห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดนี้ถูกสร้ำงครั้งแรกในรู ปของรถบัส ที่เมืองนำโกยำ ประเทศ
ญี่ปุ่น แต่ใช้อยูไ่ ม่นำนนัก ปั จจุบนั ห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดนี้ มีใช้อยูใ่ นประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลก
ข้อดีของห้องปรับบรรยำกำศฯ ชนิดหลำยคนแบบเคลื่อนที่ได้
1. สำมำรถเคลื่อนทีไ่ ปตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ได้ตำมต้องกำร แม้ในที่จอดรถของโรงพยำบำล
สำมำรถให้กำรรักษำได้อย่ำงรวดเร็ว
2. สะดวกสบำยและปลอดภัย
3. เหมำะสำหรับกำรใช้งำนทั้งเพือ่ กำรรักษำและกำรวิจยั
4. เหมำะสำหรับใช้เพือ่ กำรแพทย์ทหำรเพรำะสำมำรถเคลื่อนไปยังฐำนที่ต้งั ทำงทหำรได้
ในกรณี เกิดสงครำม โดยสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ท้งั ทำงทะเล และทำงอำกำศ
5. สำมำรถใช้ได้ในกรณี พเิ ศษ
เช่น
ในกำรวิจยั ทำงกำรกีฬำ
กำรวิจยั เกี่ยวกับ
กำยภำพบำบัด และกำรนำไปรักษำผูป้ ่ วย ในกรณี ฉุกเฉินในขณะเดินทำงระยะไกลฯ
----------------------
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บทที่ ๗
การลดอานาจอิทธิพลเรือ
๗.๑ BASIC MAGNETIC
ก. แม่ เหล็กมีอานาจดึงดูดต่ อวัสดุ ที่เรี ยกกันว่า
๑. ขั้วแม่เหล็ก
ก) มีอานาจดึงดูดต่อ (Magnetic Materials ) มากที่สุดอยูท่ ี่ปลายสองข้าง
ข) มีอยูส่ องขั้วเสมอ
ค) ให้ชื่อว่า เหนือ และใต้
๒. แม่เหล็กธรรมชาติ
ก) ลักษณะเป็ นแบบก้อนแร่ เหล็กที่ยงั ไม่ได้ถลุง
ข) เรี ยกกันว่า Magnetic หรื อ Leading Stone
๓. แม่เหล็กประดิษฐ์
ก) ทาจาก (Magnetic Materials ) และโลหะผสมต่างฯ
ข) Magnetic Materials
๑) เหล็กอ่อน
๒) เหล็กกล้า
๓)โลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับนิเกิลและโคบอลท์
ข. อานาจแม่ เหล็ก
๑. สนามแม่เหล็ก
ก) เป็ นบริ เวณเนื้อที่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็ก ซึ่งอานาจแม่เหล็กแผ่กระจายอยู่
ข) อานาจแม่เหล็กมาแออัดกันอยูต่ รงขั้วแม่เหล็กทั้งสอง
๒. เส้นแรงแม่เหล็ก
ก) ความจริ งไม่อาจมองเห็นได้ แต่ใช้รูปเขียนแทน แสดงสนามแม่เหล็ก
ข) เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับความเข้มของสนามแม่เหล็ก
ค) มีทิศทางพุง่ จากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้ (ภายนอกแท่งแม่เหล็ก)
ง) มีทิศทางพุง่ จากขั้วใต้ไปหาขั้วเหนือ (ภายในแท่งแม่เหล็ก)
๓. คุณลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็ก
ก) เป็ นไปในลักษณะ Loop
ข) เส้นแรงไม่ทบั หรื อเกี่ยวโยงกับเส้นแรงอีกเส้นหนึ่ง
ค) ผ่านสรรพวัตถุได้ทุกชนิดได้ตลอด
ง) การป้ องกันวัสดุให้พน้ จากสนามแม่เหล็ก ใช้วธิ ีหุม้ ไว้ดว้ ยโล่ห์ เหล็กอ่อน
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๔. กฎต่าง ๆ ในเรื่ องของแม่เหล็ก
ก) ขั้วเหมือนกันผลักกัน
ข) ขั้วต่างกันดูดกัน
๕. การชักนาของแม่เหล็ก
ก) สนามแม่เหล็กจะชักนาให้เกิดอานาจแม่เหล็กขึ้นใน Magnetic Materials ที่วางอยู่
ในสนามแม่เหล็ก
ข) ขั้วของแม่เหล็กที่ถูกชักนาจะตรงกันข้ามกับของเดิม
ค. การทาแม่ เหล็ก
๑. แม่เหล็กชัว่ คราว
ก) ทาให้เป็ นแม่เหล็กได้ง่าย และลบล้างได้ง่าย
ข) วัสดุที่ใช้
๑) เหล็กอ่อน
๒) โลหะที่ผสมจาพวกเหล็ก
๒. แม่เหล็กถาวร
ก) ทาให้เป็ นแม่เหล็กได้ยาก และลบล้างได้ยาก
ข) วัสดุที่ใช้
๑) เหล็กกล้า, โลหะผสมบางชนิด
๒) Alnico (โลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับนิเกิลและโคบอล์ท)
ง. คาจากัดความต่ าง ๆ ในเรื่องของแม่ เหล็ก
๑. Permeabilety เป็ นอัตราส่วนของเส้นแรงแม่เหล็กที่จะซาบซึมผ่านเข้าไปใน Naterials เมื่อ
เทียบกับเส้นแรงแม่เหล็กที่ผา่ นอากาศซึ่งมีปริ มาตรขนาดเกียวกันไปได้ (ถือว่าอากาศมีค่าเป็ น ๑)
๒. Reluctance เป็ นการต่อต้านของวัตถุต่อการผ่านของเส้นแรงแม่เหล็ก
๓. Retentivity เป็ นความสามารถของวัตถุที่จะคงความเป็ นแม่เหล็กอยูไ่ ด้
๔. Residual Magnetion เป็ นจานวนค่าของความเป็ นแม่เหล็กที่ยงั ตกค้างอยูใ่ นวัตถุ หลังจากที่
ได้เอาอานาจแม่เหล็กออกไปแล้ว
๕. Flux Density เป็ นเส้นแรงแม่เหล็กต่อจานวนของพื้นที่ วัดเป็ นเกาส์ ๑ เกาส์ เท่ากับเส้น
แรงแม่เหล็กและตั้งฉากกับพื้นที่ ๑ ตารางเซนติเมตร หน่วยย่อยเป็ นมิลลิเกาส์เท่ากับ ๑/๑๐๐๐ เกาส์
ย่อยจากนั้นลงไปเป็ นแกมมา เท่ากับ ๑/๑๐๐ มิลลิเกาส์

--------------------------
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๗.๒ แม่ เหล็กไฟฟ้า
ก. ตัวนา
๑. กระแสไฟฟ้ าทั้งหลายที่ไหลไปตามตัวนาจะทาให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ ตัวนานั้น ๆ
๒. สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะเป็ นรู ปวงกลมรอบลวดตัวนา
๓. กฎมือขวาที่ใช้กบั ตัวนา
ถ้ากามือขวารอบลวดตัวนาไฟฟ้ าที่มีกระแสไฟไหลผ่านโดยให้หัวนิ้วมือชี้ไปตามทิศทาง
กระแสไหล นิ้วมือทั้งสี่ที่เหลือจะเป็ นทิศทางของสนามแม่เหล็ก
ข. ขดลวด
๑. Coil ก็เป็ นการพันลวดตัวนาเข้าด้วยกันตามลาดับวง แล้วแต่จะเอากี่วง
๒. ถ้ากระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวด
ก) สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นระหว่างวงหนึ่งจะลบล้างกับอีกวงหนึ่ง
ข) สนามแม่เหล็กตรงกลางของขดลวดมีความเข้มเป็ นอย่างสูง
ค) ผลลัพท์ของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นคล้ายกับในสนามแม่เหล็กถาวร
๓. กฎมือซ้ายที่ใช้กบั ขดขวา
- ถ้ากามื อซ้ายรอบลวดไปตามทิศทางที่กระแสไหล หัวนิ้ วมือ จะชี้ไ ปที่ข้ วั เหนื อของ
ขดลวด
๔. ในการเพิม่ สนามแม่เหล็กให้เข้มขึ้น
ก) เพิม่ กระแส
ข) เพิม่ จานวนรอบ
ค) ใส่แกนขดลวดเพิม่ เข้าไป (เหล็กอ่อน)
๑) แกนเหล็กจะเป็ นที่รวมของสนามแม่เหล็กของขดลวด
๒) แกนเหล็ ก ก็ จ ะกลายเป็ นแม่ เ หล็ ก เป็ นการเพิ่ม สนามแม่ เ หล็ ก ของมัน
ขึ้นมาอีก

---------------------------------
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๗.๓ สนามแม่ เหล็กโลก
ก. คุณลักษณะของสนามแม่เหล็กโลก
๑. โครงสร้างของสนามแม่เหล็กโลก
ก) เปรี ยบเสมือนแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่ง
๒. ขั้วแม่เหล็ก ให้ชื่อตามขั้วโลกภูมิศาสตร์ ไม่ได้ให้ตามความเป็ นจริ ง
ก) มีข้วั เหนือแม่เหล็ก (ขั้วน้ าเงิน) อยูใ่ กล้ข้วั เหนือภูมิศาสตร์
ข) มีข้วั ใต้แม่เหล็ก (ขั้วแดง) อยูใ่ กล้ข้วั ใต้ภูมิศาสตร์
๓. เส้นแรงแม่เหล็กโลก
ก) พุง่ ออกจากขั้วใต้แม่เหล็ก และพุง่ เข้าที่ข้วั เหนือแม่เหล็ก
ข) พุง่ ออกและพุง่ เข้า จากพืน้ ผิวโลกด้วยมุมเดียวกัน
ค) สนามแม่เหล็กที่มีเส้นแรงพุง่ ลงสู่พ้นื โลก (ในซีกโลกเหนือ) เรี ยกว่า “สนามแดง”
(RED FIELD)
ง) สนามแม่เหล็กที่มีเส้นแรงพุง่ ขึ้นจากพื้นโลก (ในซีกโลกใต้) เรี ยกว่า “สนามน้ า
เงิน” (BLUE FIELD)
จ) จุดบนผิวพืน้ โลกที่เส้นแรงแม่เหล็กโลกวิง่ ขนานกับผิวพืน้ โลก เรี ยกว่า “อีเควเตอร์
แม่เหล็ก”
๔. แรงแยกของสนามแม่เหล็กโลก
ก) แรงแยกทางตั้งของสนามแม่เหล็กโลก (VERTICAL COMPONENT) ให้ชื่อย่อว่า
“Z”
๑) มีทิศทางตั้งได้ฉากกับผิวพืน้ โลก
(ก) พุง่ เข้าหาผิวพื้นโลกมีค่า + บวก
(ข) พุง่ ออกจากผิวพื้นโลกมีค่า - ลบ
๒) มีค่ามากที่สุดในทางลบที่ข้วั ใต้แม่เหล็ก
(ก) - .๗๒๐ G.
๓) มีค่าเป็ นศูนย์ที่อีเควเตอร์
๔) มีค่ามากที่สุดในทางบวกที่ข้วั โลกเหนือ
(ข) + .๖๐๐ G.
ข) แรงแยกทางนอนของสนามแม่เหล็กโลก (HORIZANTAL COMPONENT) ให้ชื่อ
ย่อว่า“H”
๑) มีทิศทางขนานกับผิวพื้นโลก
(ก) พุง่ เข้าไปทางขั้วเหนืออย่างเดียว
(ข) มีคา่ เป็ น + บวก
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๒) มีค่าเป็ นศูนย์ที่ข้วั โลกทั้งสอง
๓) มีค่ามากที่สุดที่อีเควเตอร์
(ก) + .๔๑๐ G.
๕. ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก
ก) ความเข้มมีหน่วยเป็ น “เกาสส์ (GAUSS)
๑) ๑ เกาสส์ คือความเข้มของสนามแม่เหล็กที่มีเส้นแรงแม่เหล็ก ๑ เส้น พุง่
ผ่านตั้งฉากกับพืน้ ที่ ๑ ตารางเซนติเมตร
๒) มิลลิเกาสส์ (MILLI GAUSS) ๑/๑,๐๐๐ เกาสส์

---------------------------------
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๗.๔ สนามแม่ เหล็กเรือ
ก. เรือกลายเป็ นเหล็ก
๑. ในระหว่างการสร้าง
ก) เนื่องจากเหตุ ๒ ประการ คือ
๑) ตัวเรื อถูกชักนาจากสนามแม่เหล็กโลกในทิศทางเดียวกันเป็ นเวลานาน
๒) ตัวเรื อถูกทุบ, เคาะ, ย้าหมุด ทาให้อณูเรี ยงตัวดีข้ ึน
ข) สนามแม่เหล็กเรื อชนิดนี้มีความเข้มและคุณสมบัติคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไม่วา่ เรื อจะ
อยูใ่ นที่ใด จึงเป็ นสามแม่เหล็กชนิด “ถาวร” แยกออกได้เป็ น ๓ แรง
๑) แรงแม่เหล็กถาวรทางตั้ง (PERMANENT VERTICAL MAGNETISM)
๒) แรงแม่เหล็กถาวรทางยาว
(PERMANENT
LONGITUDINAL
MAGNETISM)
๓) แรงแม่เหล็กถาวรทางขวาง
(PERMANENT ALTHWARTSHIP
NANUAL)
ค) สนามแม่เหล็กเรื อชนิดนี้ สามารถลดอานาจหรื อลบล้างโดยกรรมวีธี DEPERM
๒. จากการชักนาของสนามแม่เหล็กโลกกับเหล็กอ่อน
ก) สนามแม่เหล็กเรื อชนิดนี้ สามารถเปลี่ยนความเข้มและคุณสมบัติตาม
๑) ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่จุดซึ่งเรื อแล่นผ่าน
๒) ทิศทางที่เรื อแล่น (ทิศหัวเรื อแม่เหล็ก)
ข) สนามแม่ เหล็กเรื อชนิ ดนี้ เป็ นสนามแม่ เหล็กเรื อชนิ ด “ชักนา” แรงแยกออกได้เป็ น
๓ แรง
๑) แรงแยกแม่เหล็กชักนาทางตั้ง (INDUCED VERTICAL MAGNETISM)
๒) แรงแยกแม่เหล็กชักนาทางยาว (INDUCED LONGITUDINAL MAGNETISM)
๓) แรงแยกแม่เหล็กชักนาทางขวาง
(INDUCED
ATHWARTSHIP
MAGNETISM)
ข. สนามแม่ เหล็กเรือรวม
๑. แรงแยกแม่เหล็กทางตั้ง
ก) มีข้วั เหนือหรื อสนามแดงพุง่ ลง กาหนดให้แรงนั้นมีค่าเป็ น + (บวก)
ข) มีข้วั เหนือหรื อสนามแดงพุง่ ขึ้น กาหนดให้แรงนั้นมีค่าเป็ น - (ลบ)
๒. แรงแม่เหล็กเรื อทางยาว (LONGITUDINAL MAGNETISM) (IM = PLM + ILM)
ก) มีข้วั เหนือหรื อสนามแดงพุง่ ออกจากหัวเรื อ กาหนดให้แรงนั้นมีค่าเป็ น + (บวก)
ข) มีข้วั เหนือหรื อสนามแดงพุง่ ออกจากท้ายเรื อ กาหนดให้แรงนั้นมีค่าเป็ น - (ลบ)
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๓. แรงแม่เหล็กเรื อทางขวาง (ATHWARTHSIP MAGNETISM) (AM = PAM + IAM)
ก) มีข้วั เหนือหรื อสนามแดงพุง่ ออกจากกราบซ้าย กาหนดให้แรงนั้นมีค่าเป็ น + (บวก)
ข) มีข้วั เหนือหรื อสนามแดงพุง่ ออกจากกราบขวา กาหนดให้แรงนั้นมีค่าเป็ น - (ลบ)
ค. การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่ เหล็กเรือชักนา
๑. แรงแม่เหล็กเรื อชักนาทางตั้ง (IVM)
ก) เปลี่ ย นแปลงไปตามความเข้ ม ของสนามแม่ เ หล็ ก โลก ตามต าบลที่ (Z)
(MAGNETISM LATITUDE)
๑) มีความเข้มมากที่สุด และเป็ นบวกที่ข้วั เหนือแม่เหล็ก
๒) มีค่าเป็ นศูนย์ที่อีเควเตอร์แม่เหล็ก
๓) มีความเข้มมากที่สุด และเป็ นลบที่ข้วั ใต้แม่เหล็ก
ข) เปลี่ยนแปลงเมื่อเรื อโคลงทั้งในทางยาว และทางขวาง
๒. แรงแม่เหล็กเรื อชักนาทางยาว (ILM)
ก) เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก ตามตาบลที่ (Z)
๑) มีความเข้มมากที่สุด อีเควเตอร์แม่เหล็ก
๒) มีค่าเป็ นศูนย์ที่ข้วั ทั้งสองข้าง
ข) เปลี่ยนแปลงไปตามทิศหัวเรื อแม่เหล็ก (H)
๑) มีค่าเป็ นปฏิภาคตรงกับค่าของแรง (H) และ COSINE ของทิศหัวเรื อ
ค) เปลี่ยนแปลงเมื่อเรื อโคลงในทางยาว (PITCH)
๓. แรงแม่เหล็กเรื อชักนาทางขวาง (IAM)
ก) เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกตามตาบลที่ (H)
๑) เหมือนแรง IAM
ข) เปลี่ยนแปลงไปตามทิศหัวเรื อแม่เหล็ก (H)
๑) มีค่าเป็ นปฏิภาคตรงกับค่าของแรง H และ SINE ของทิศหัวเรื อ
ค) เปลี่ยนแปลงเมื่อเรื อโคลงในทางขวาง (ROLL)
ง. SHIP’S MAGNETIC SIGNATURE
๑. เป็ นบันทึกรู ปร่ างของสนามแม่เหล็กเรื อแต่ละลาลงบนกระดาษ
๒. หาได้จากการนาเรื อแล่นผ่านสถานีตรวจสนามแม่เหล็กเรื อ (DEGAUSSING RANGE)
๓. มีประโยชน์ในการทาการลบล้างสนามแม่เหล็กเรื อ (DEGAUSSING)

------------------------------
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๗.๕ ขดดีเกาส์ ซิ่งของเรือ (SHIPS DEGAUSSING COILS)
ก. จุดประสงค์ในการดีเกาส์ ซิ่ง
๑. เพือ่ ลดอานาจแม่เหล็กเรื อที่จะทาให้ทุ่นระเบิด หรื อตอร์ปิโดระเบิด
๒. เพื่อ ลบล้างอ านาจแม่ เหล็ก ด้ว ยการสร้างสนามแม่ เหล็กขึ้น ให้มี ค่าใกล้เคีย ง และมี ข้ วั
ตรงข้ามกับสนามแม่เหล็กเรื อ
ก) กรรมวิธีทางแม่เหล็ก (MAGNETIC TREATMENT)
๑) DEGAUSSING
(ก) ลดอานาจแม่เหล็กถาวรทางยาว (LONGI TUDINAL)
(ข) ให้กระแส ผ่านขด พันรอบเรื อ ๑๐ – ๒๐ รอบ โดยสลับทิศทาง
๒) FLASHING
(ก) ใช้กบั เรื อที่ไม่มีขดดีเกาส์ซิ่ง ในพื้นที่ปฏิบตั ิการ
(ข) ลดอานาจแม่เหล็กถาวรทางตั้ง ให้นอ้ ยที่สุดสาหรับพื้นที่น้ นั ๆ
(ค) ผ่านกระแสเข้าขดแนวนอนรอบเรื อ
(๑) ทาพร้อม ๆ กับ DEPERMING
ข. ขดดีเกาส์ ซิ่งของเรือทั่วไป
๑. M (MAIN) COIL Z COMPONENT
ก) วางในทางนอนใกล้กบั ตัวเรื อภายในที่ระดับแนวน้ า
ข) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางตั้ง (VM)
ค) กระแสในขดเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรื อเปลี่ยนแลตติจูดแม่เหล็ก เมื่อเรื อโคลงในทาง
ยาว (PITCH) และทางขวาง (ROLL)
ง) กระแสเป็ นบวก CCW เมื่อมองจากข้างบน
๒. “A” COOLL (ATHWARTSHIPS COLL)
ก) วางในทางตั้งตามยาวจากหัวเรื อถึงท้ายเรื อ
ข) ใช้ลบล้างสนามแม่เหล็กเรื อทางขวาง IAM และ PAM
ค) กระแสเป็ นบวกทิศทาง CCW เมื่อมองจากกราบขวา
ง) กระแสเปลี่ยนแปลงไปตามแลตติจูด ทิศหัวเรื อและเรื อโคลงทางขวาง (ROLL)
จ) กระแสเป็ นบวกสาหรับทิศหัวเรื อตะวันออก (EAST HEADING) กระแสลบ
สาหรับทิศหัวเรื อตะวันตก (WEST HEADING)
ฉ) ทางานเป็ น SINE FUNCTION กับสนามแม่เหล็กโลก
๓. “L” (LONGITUDINAL COLL)
ก) วางในทางตั้งพันขวางตัวเรื อจากหัวถึงท้ายเรื อ
ข) ใช้ลบล้างสนามแม่เหล็กเรื อทางยาว (ILM - PLM)
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ค) กระแสเป็ นบวก ทิศทาง CCW เมื่อมองจากท้ายเรื อ
ง) กระแสเปลี่ยนแปลงตามแลตติจูด ทิศหัวเรื อและการโคลงทางยาว
จ) กระแสเป็ นบวกเมื่อทิศหัวเรื อเหนือ และเป็ นลบเมื่อทิศหัวเรื อใต้
ฉ) ทางานเป็ น COSINE กับสนามแม่เหล็กโลก
๔. “F” และ “Q” COILS
ก) วางในทางนอนเหมือนขด M
ข) วางสู งติดดาดฟ้ ายกหัวเรื อและท้ายเรื อ ประมาณ ๑/๓ ของความยาวเรื อ (จากหัว
และท้าย)
ค) ใช้ลบล้างสนามแม่เหล็กทางยาว (PLM และ ILM)
ง) กระแสเป็ นบวก ทิศทาง CCW เมื่อมองจากข้างบน
จ) มี ๒ ชนิด FI – QI และ FP – QP (P และ I COILS)
๑) FP – QP COIL
(ก) ให้แก้แรงแม่เหล็กถาวรทางยาว (PLM)
(ข) กระแสในขดไม่เปลี่ยนแปลง
๒) FI – QI COIL
(ก) ให้แก้แรงแม่เหล็กชักนาทางยาว (ILM)
(ข) กระแสในขดเปลี่ยนตามแลตติจูด และทิศหัวเรื อ
๓) ขั้วของขด F แสดงขั้วของ COILS กระแสเป็ นบวกทิศ CCW
๕. BOOSTER LOOPS
ก) เป็ นขดเล็ก ๆ ที่พนั เพิม่ ขึ้นเพือ่ ช่วยเหลือขดใหญ่ M – A – L – P ฯลฯ
ค. ขดดีเกาส์ ซิ่งของเรือกวาดทุ่นระเบิด
๑. เรื อกวาดทุ่นระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
ก) NSC (O) มีขด MAL MAUX.
๑) ขด “M” , “A” และ “L” พันรอบ ๆ แต่ละส่วนของเรื อแม้วา่ จะต่อด้วยไม้
(ก) วางอยูใ่ นพื้นเดียวกับขดต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
(ข) แก้สนามแม่เหล็กเช่นเดียวกับขดที่กล่าวมาแล้ว
(ค) กระแสเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับขดที่กล่าวมาแล้ว
๒) ขด MAUX. พันรอบเรื อตลอดลา
(ก) ใช้แก้สนามแม่เหล็กบางอย่างที่ขดหลักยังไม่ได้แก้
ข) เรื อกวาดทุ่น MAF ขนาด ๒๒๐ ฟุต มีขดดังนี้
๑) ขด M – F – Q - A
๒) ขด M – I – P - A
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๓) ขดทั้ง ๒ ดังกล่าวนี้ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถูก มีประสิ ทธิ ภาพน้อยมาก
แต่ เ พี ย งพอจะช่ ว ยให้ เ รื อปลอดภัย จากทุ่ น แม่ เ หล็ ก ชนิ ด เข็ ม กระดก
(DIP NEEDLE MINER) ที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น ต่อมาไม่นานเลิกใช้ในเรื อ
กวาดทุ่น แต่ยงั คงใช้อยูก่ บั เรื อผิวน้ าขนาดใหญ่
๒. เรื อกวาดทุ่นระเบิดแบบใหม่
ก) เรื อ MSO ประกอบด้วย
๑) M COIL พันรอบ ๆ วัตถุแม่เหล็กแต่ละชิ้น
(ก) MI SECTION : ใช้แก้ IVM
(ข) MP SECTION : ใช้แก้ PVM
๒) L COIL พันรอบ ๆ วัตถุแม่เหล็กแต่ละชิ้น
(ก) LI SECTION : ใช้แก้ ILM
(ข) LP SECTION : ใช้แก้ PLM
๓) A COIL พันรอบ ๆ วัตถุแม่เหล็กแต่ละชิ้น
(ก) AI SECTION : ใช้แก้ IAM
(ข) AP SECTION : ใช้แก้ PAM
๔) ขดที่แก้สนามแม่เหล็กถาวรตลอดลาแบ่งเป็ น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งแก้เฉพาะ
แม่เหล็กถาวร ส่วนนี้รวมเป็ น “PAUX” COIL อีกส่วนหนึ่งใช้แก้อานาจ
แม่เหล็กชักนา
๕) RESULTING COILS.
MA M.AUX A.AUX L L.AUX P P.AUX.
๖) ขดต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ เป็ นระบบผสม (COMPLEX SYSTEM) ใช้อยูใ่ น
เรื อบางแบบ
ข) เรื อ MSC ประกอบด้วย
๑) M COIL เหมือนกับเรื อ MSO
๒) A COIL เหมือนกับเรื อ MSO
๓) L COIL เหมือนกับเรื อ MSO
๔) P COIL เหมือนกับเรื อ MSO
๕) RESULTING COIL
ค) เรื อ MSB
๑) M COIL เหมือนกับเรื อ MSO
๒) A COIL เหมือนกับเรื อ MSO
๓) L COIL เหมือนกับเรื อ MSO

๗-๑๑

๔) P COIL เหมือนกับเรื อ MSO
๕) MAUX COIL เหมือนกับเรื อ MSO เว้นแต่ทาเป็ นส่วนเดียวแก้ท้งั อานาจ
แม่เหล็กถาวรและชักนา

---------------------------------
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๗.๖ ขดดีเกาส์ ซิ่งและขดแก้ อัตราผิดเข็มทิศ
ก. ขดดีเกาส์ ซิ่ง
๑. ขดดีเกาส์ ซิ่งของเรือทั่วไปซึ่งไม่ใช่ เรือกวาดทุ่นระเบิด
ก) M – COIL (MAIN COIL)
๑) ตาแหน่งติดตั้ง
(ก) วางในทางนอนใกล้กบั ผิวของตัวเรื อ ภายในที่ระดับแนวน้ า
๒) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางตั้ง (VM)
๓) กระแสในขดนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรื อเปลี่ยน MAGNETIC LATTITUDE
และในเมื่อเรื อโคลงทางยาว และทางขวาง
๔) ทิศทางของกระแสในขด
(ก) กระแสในขด M ไหลทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากข้างบนกาหนด
ให้ เป็ นกระแสบวก
(ข) กระแสบวกในขด M ใช้ลบล้างอานาจแม่เหล็กเรื อทางตั้งที่มีค่าเป็ น
บวก
ข) L – COIL (LONGITUDINAL COIL)
๑) ตาแหน่งติดตั้ง
(ก) เป็ นขดทางตั้งที่พนั ขวางเรื อจากหัวถึงท้ายเรื อ
๒) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางยาว
๓) กระแสในขดนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรื อเปลี่ยน MAGNETIC LATTITUDE
ทิศหัวเรื อและเมื่อเรื อโคลงทางยาว
๔) ทิศทางของกระแสในขด
(ก) กระแสในขด L ที่ไหลทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองทางท้ายกาหนดให้
เป็ นกระแสบวก
(ข) กระแสบวกในขด L ใช้ลบล้างอ านาจแม่ เหล็ กเรื อทางยาวที่ มี ค่ า
เป็ นบวก
ค) กระแส F & Q COIL (FRECCASTLE & QUARTER DECK COIL)
๑) ตาแหน่งติดตั้ง
(ก) วางในทางนอนเหมือนขด M
(ข) ขด F และ Q วางสูงติดดาดฟ้ ายกหัวและท้ายตามลาดับมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้
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(ค) ขด F และ Q มีความยาวจากหัวและท้ายมาทางกลางลาประมาณ
๑/๓ ของความยาวเรื อ
๒) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางยาวแทนขด L ในเมื่อไม่ตอ้ งการแก้ในเมื่อ
เรื อโคลงทางยาว
๓) กระแสในขดนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรื อเปลี่ยน MAGNETIC LATTITUDE
ทิศหัวเรื อ
๔) ทิศทางของกระแสในขด
(ก) กระแสในขด F และ Q ที่ไหลทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากข้างบน
กาหนดให้เ ป็ นกระแสบวก (กระแสในขด Q จะมี ทิ ศ ทางไหล
ตรงกัน ข้ามกับขด F เสมอ)
(ข) กระแสในขด F และ Q ท าให้เ กิ ด สนามแม่ เ หล็ ก ลบล้า ง
แม่เหล็กเรื อทางยาวที่ตอนใต้หวั เรื อและท้ายเรื อ
ง) ขด FI - QI และ FP – QP (I, P COIL)
๑) ตาแหน่งติดตั้ง
(ก) เช่นเดียวกับขด F และ Q ต่างกันเพียงแยกออกเป็ น ๒ ขด (SPLIT
COIL)
(ข) ขด FI ต่ออนุกรมกับ QI ขด FP ต่ออนุกรมกับ QP
๒) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางยาวเหมือนขด F,Q ในเมื่อไม่ตอ้ งการแก้ใน
เมื่อเรื อโคลงทางยาว
๓) กระแสในขด
(ก) FP – QP คงทีใ่ ช้แก้แรงแม่เหล็กเรื อถาวรทางยาว (PLM)
(ข) FI – QI เปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ เรื อ เปลี่ ย น MAGNETIC
LATTITUDE และทิศหัวเรื อ
๔) ทิศทางของกระแสในขด เช่นเดียวกับขด M ถ้าขด FP ต่อกับ QP หรื อขด
FI ต่อกับ QI แล้วการกาหนดกระแสให้กาหนดจากขด FP หรื อ FI
จ) A – COIL (ATHWARTSHIP COIL)
๑) ตาแหน่งติดตั้ง
(ก) เป็ นขดทางตั้งวางตามยาวจากหัวถึงท้ายเรื อ
๒) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางขวาง
๓) กระแสในขดเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรื อเปลี่ยน MAGNETIC LATTITUDE
ทิศ หัวเรื อและเมื่อเรื อโคลงทางขวาง
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๔) ทิศทางของกระแสในขด
(ก) กระแสในขด A ไหลทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากทางกราบขวา
กาหนดให้เป็ นกระแสบวก
(ข) กระแสบวกในขด A ใช้ลบล้างอานาจแม่เหล็กเรื อทางขวางที่มีค่า
เป็ นบวก
๒. ขดดีเก๊ าส์ ซิ่งสาหรับเรือกวาดทุ่นระเบิด
ก) ขด M, A, L และ P การติดตั้งมีลกั ษณะแบบเดี่ยวกันกับเรื ออื่น เว้นแต่พนั รอบ
วัต ถุ ที่ เป็ นแม่ เหล็ ก แต่ล ะชั้น ที่ต ้อ งการลบล้า ง เช่ นเครื่ อ งยนต์, กว้า น, ถัง น้ า,
ปล่อง ฯลฯ
๑) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางตั้ง, ทางยาว และทางขวางที่ยงั เหลือยู่
ข) ขด MAUX, AAUX, LAUX และ PAUX การติดตั้งมีลกั ษณะแบบเดียวกันกับขด
M, A และ L ตามลาดับ
๑) ใช้ลบล้างแรงแม่เหล็กเรื อทางตั้ง, ทางยาว และทางขวางที่ยงั เหลืออยู่
๓. ความเข้ มของสนามแม่ เหล็ก ซึ่งเกิดจากขดดีเก๊ าส์ ซิ่ง (COIL STRENGTH)
ก) ขึ้นอยูก่ บั จานวนรอบและกระแส
ข) การเปลี่ยนความเข้มของสนามแม่เหล็ก ทาได้ ๓ วิธี คือ
๑) เปลี่ยนกระแสจานวนรอบคงที่
๒) เปลี่ยนจานวนรอบกระแสคงที่
๓) เปลี่ยนทั้งจานวนรอบและจานวนกระแส
๔. ชนิดของขดลวดตัวนาทีใ่ ช้
ก) เคเบิลตัวนาเดียว SINGLE CONDUCTOR
๑) จานวนรอบน้อย ใช้กระแสมาก
๒) ใช้แรงเคลื่อนน้อย (๑๕ – ๕๐ โวลท์) เรี ยกว่า LOW VOLTAGE SYSTEM
ใช้ในเรื อ
ข) เคเบิลหลายตัวนา MULTIPLE CONDUCTOR
๑) จานวนรอบมาก ใช้กระแสน้อย
๒) ใช้แรงเคลื่อนมาก (๑๒๐ – ๒๔๐ โวลท์) เรี ยกว่า HIGHT VOLTAGE
SYSTEMใช้ในเรื อ
๕. การควบคุมกระแส
ก) ควบคุมด้วยมือ
๑) CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLY.
๒) MOTOR GENERATOR POWER SUPPLY.
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ข) ควบคุมด้วยเครื่ องอัตโนมัติ
ข. ขดแก้ อัตราผิดเข็มทิศ (COMPASS COMPENSATING COIL)
๑. จุดประสงค์ เพือ่ ลบล้างสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากขดดีเก๊าส์ซิ่งที่เรื อนเข็มทิศ
๒. สนามแม่เหล็กจากขดดีเก๊าส์ซิ่งที่เรื อนเข็ม
ก) แรงทางตั้ง (VERTICAL COMPONENT)
๑) ทาให้เข็มทิศเหไปเมื่อเรื อเอียง
๒) แก้แรงทางตั้งได้โดยใช้ขดแก้ ซึ่งเรี ยกว่าขดแก้เอียง (HEELING COIL)
วางรอบเรื อนเข็มทางนอนในระดับเดียวกับตัวเข็มทิศ
ข) แรงทางนอน (HERIZENTAL COMMONENT)
๑) ทาให้เข็มทิศเหไปแม้วา่ เรื อจะไม่เอียง
๒) มุมซึ่งเข็มทิศเหไปจากเดิมเมื่อยังไม่เดินดีเกาส์ซิ่งเรี ยกว่า
“อิวเิ คชัน่ ”
เนื่องจากดีเกาส์ซิ่ง (DEVIATION DUE TO DEGAUSSING)
๓) แก้แรงทางนอนนี้ได้โดยใช้ขดแก้ในทางตั้ง ๒ ขด หรื อ ๒ คู่ โดยวางให้
ตั้งฉากกัน ขดแก้น้ ีมี ๒ ชนิด คือ
(ก) CARDINAL COILS
(๑) เป็ นขดที่ ท าให้ เ กิ ด แรงทางนอนผ่ า นแกนเข็ ม ทิ ศ ใน
ทิศใหญ่ (N – S และ E - W) เมื่อเรื อหันทิศเหนือ
(๒) ขด B หรื อ FORE - AND AFT ทาให้เกิดสนามแม่เหล็ก
ในทางตามยาวเรื อ
(๓) ขด C หรื อ ATHWARTSHIP ทาให้เกิดสนามแม่เหล็ก
ในทางขวางเรื อ
(ข) INTERCARDINAL COILS
(๑) เป็ นขดแก้ที่ ท าให้ เ กิ ด แรงทางนอนผ่ า นแกนเข็ ม ทิ ศ ใน
ทิศเฉียง (NE – SW & NW - SE) เมื่อเรื อหันทิศเหนือ
(๒) ขด NE ทาให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศ NE – SW เมื่อเรื อ
หันทิศเหนือ
(๓) ขด NW ทาให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศ NW – SE เมื่อเรื อ
หันทิศเหนือ
๓. ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ขดแก้
ก) เปลี่ยนแปลงตรงตามค่ากระแสในขดดีเกาส์ซิ่ง
๑) ทาได้โดยแต่งความต้านทานที่ต่อเป็ นอันดับกับขดดีเกาส์ซิ่งให้กระแสของ
ขดแก้เข้าขดแก้มีอตั รส่วนอย่างเดียวกับกระแสที่เข้าขดดีเกาส์ซิ่ง
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๔. การแก้
ก) เพือ่ ให้เข็มทิศไม่ผดิ ไปไม่วา่ จะใช้กฎดีเกาส์ซิ่งหรื อไม่
ข) ขั้นการแก้
๑) การแก้ข้นั แรก (DOCKSIDE)
(ก) เรื อจอด
๒) การแก้ข้นั สุดท้าย (FINAL)
(ก) เรื อเดิน
๓) หมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่
ค) ทิศหัวเรื อที่ใช้ในการแก้
๑) HEELING COIL แก้ได้ทุกทิศหัวเรื อ
๒) CARDINAL COIL
(ก) แก้ขด B ในทิศ E - W
(ข) แก้ขด C ในทิศ N - S
๓) INTEREARDINAL COIL
(ก) แก้ขด NE ในทิศ NE - SW
(ข) แก้ขด NW ในทิศ NW – SE
ง) อันดับในการแก้
๑) แก้แรงทางตั้งก่อน
๒) แก้แรงทางนอนที่มีค่ามากก่อน แล้วจึงแก้แรงทางนอนที่มีค่าน้อย
จ) วิธีการแก้ข้นั แรก
๑) ปล่ อยกระแสเข้าขดดี เกาส์ซิ่งทุกขดด้วยค่าสู งสุ ด และลดกระแสลงเป็ น
ศูนย์ตามวิธี REVERSALS
(ก) ปล่ อ ยกระแสเข้า ขดสู งสุ ดตามสมุ ดคู่มื อ ลดกระแสลงเป็ นศูน ย์
แล้วปล่อยแระแสเข้าขดสูงสุดในทางตรงกันข้าม
(ข) ลดกระแสลงเป็ นศูนย์ แล้วปล่ อยกระแสเข้าขด ¾ ของค่ าสู งสุ ด
ทางเดิม
(ค) ลดกระแสลงเป็ นศูนย์ แล้วปล่อยกระแสเข้าขด ½ ของค่าสูงสุด
ทาง ตรงกันข้าม
(ง) ลดกระแสลงเป็ นศูนย์ แล้วปล่อยกระแสเข้าขด ¼ ของค่าสูงสุด
ทางเดิม
(จ) ลดกระแสลงเป็ นศูนย์ แล้วปล่อยกระแสเข้าขด ๑/๘ ของค่าสูงสุด
ทาง ตรงกันข้าม
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(ฉ) ลดกระแสลงเป็ นศูนย์
๒) ถ้า แก้แ รงทางตั้ง ให้ ถ อดเข็ ม ทิ ศ ออก แล้ว วาง CALIBRATED DIP
NEEDLE แทนที่ ถ้า แก้แ รงทางนอนใช้ DEFLECTING MAGNET
ให้ผลักแผ่นเข็มทิศเหไปให้ได้ทิศหัวเรื อที่ตอ้ งการจะแก้
๓) ปล่อยกระแสเข้าขดดีเกาส์ซิ่งขดหนึ่งด้วยกระแสสูงสุดแล้วจดมุม DIP หรื อ
มุมที่เข็มทิศผิดไปจากเดิม ถ้ามุม DIP หรื อมุมเข็มทิศไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ตอ้ งทาการแก้แรงทางตั้งหรื อทางนอนของขดดีเกาส์ซิ่งนี้
๔) ลดหรื อเพิม่ กระแสในวงจรขดแก้แรงทางตั้งหรื อแรงทางนอนของขดดีเกาส์ซิ่ง
นั้น จนเข็ม DIP หรื อ เข็มทิ ศกลับ มาอยู่ที่เ ดิ มทั้ง นี้ ทาได้โดยแต่ งหรื อ
เพิม่ ความต้านทานในหีบต่อสายไฟ
๕) ตรวจค่าของกระแสในวงจรขดแก้น้ นั ว่าไม่เกินค่าที่กาหนดไว้
๖) ลดกระแสเข้าขดดีเกาส์ซิ่งลงเป็ นศูนย์ แล้วเพิม่ กระแสเข้าขดสู งสุ ดในทาง
ตรงกันข้าม สังเกตมุมที่เข็ม DIP หรื อ มุมที่เข็มผิดไปจากเดิม แล้วทาการ
แต่งกระแสไฟเข้าขดแก้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
๗) ลดกระแสเข้าขดดีเกาส์ซิ่งลงเป็ นศูนย์ตามวิธี REVERSALS
๘) ทาซ้ าข้อ ๓), ถึง ๗) สาหรับขดดีเกาส์ซิ่งอื่น ๆ แต่ละขด
ฉ) วิธีแก้ข้นั สุดท้าย
๑) ปฏิบตั ิการเหมื อนการแก้ข้ นั แรก ต่างกันที่เรื อออกแล่นตามทิศที่ตอ้ งการ
ห่ า งจากการรบกวนของสนามแม่ เ หล็ ก ที่ ท่ า เที ย บเรื อ และไม่ ต ้ อ งใช้
DEFLECTING MAGNET.

---------------------------------------
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๗.๗ กฎทั่ว ๆ ไปของดีเกาส์ ซิ่ง
ก. การใช้กฎมือขวาเกี่ยวกับการดีเกาส์ซิ่ง
๑. การใช้กฎมือขวาเกี่ยวกับการดีเกาส์ซิ่ง COIL
ก) COIL มีแกนเป็ นเหล็ก
ข) COIL มีแกนเป็ นอากาศ
๒. การใช้กฎมือขวาเมื่อปล่อยกระแสไฟเข้าตัวนาไฟฟ้ า
ก) วิธีการใช้มือกา
ข) ลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็ก
ข. การเรี ยกชื่อขดดีเกาส์ซิ่ง และการปล่อยกระแสไฟเข้าขด
๑. เครื่ องใช้ในการดีเกาส์ซิ่งที่ติดตั้งในเรื อ
๒. ขด M
ก) ลักษณะการวางขด ข) ทิศทางของกระแสไฟและการกาหนดขั้ว ค) การใช้กฎมือขวา
๓. ขด A
ก) ลักษณะการวางขด ข) ทิศทางของกระแสไฟและการกาหนดขั้ว ค) การใช้กฎมือขวา
๔. ขด L
ก) ลักษณะการวางขด ข) ทิศทางของกระแสไฟและการกาหนดขั้ว ค) การใช้กฎมือขวา
๕. ขด F และขด Q
ก) ลักษณะการวางขด ข) ทิศทางของกระแสไฟและการกาหนดขั้ว ค) การใช้กฎมือขวา
๖. ขด M AUX
ก) ลักษณะการวางขด ข) ทิศทางของกระแสไฟและการกาหนดขั้ว ค) การใช้กฎมือขวา
ค. การตรวจขั้วของกระแสไฟไหลในขดดีเกาส์ซิ่งด้วยเข็มทิศกระเป๋ า
๑. ตรวจขั้วของขด M.M AUX, F, Q, FI, - QI & FP – QP
ก) เมื่อกระแสไฟไหลในขด M เป็ นขั้วบวก
ข) เมื่อกระแสไฟไหลในขด M เป็ นขั้วลบ
๒. การตรวจขั้วของขด A
ก) เมื่อกระแสไฟเป็ นขั้วบวก
ข) เมื่อกระแสไฟเป็ นขั้วลบ
๓. การตรวจขั้วของขด L
ก) เมื่อกระแสไฟเป็ นขั้วบวก
ข) เมื่อกระแสไฟเป็ นขั้วลบ
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ง. การควบคุมขดดีเกาส์ซิ่ง
๑. เครื่ องจ่ายไฟให้กบั ขดดีเกาส์ซิ่ง
ก) MOTOR CENERATOR
ข) RECTIFIER ค) SHIP SERVICE POWER DC.
๒. หน่วยความเข้มของสนามแม่เหล็ก
ก) สนามแม่เหล็กโลกและเรื อ
ข) สนามแม่เหล็กจากตัวนาไฟฟ้ า
๓. การควบคุมกระแสไฟในขดดีเกาส์ซิ่ง
ก) ด้วยมือ
ข) อัตโนมัติ
จ. คาย่อที่ใช้ในการดีเกาส์ซิ่งและความหมาย
๑. A
๒. AMM
๓. AX, A AUX.
๓. CCC
๕. D, D G
๖. F
๗. FDR
๘. FI
๙. FP
๑๐. I
๑๑. IL
๑๒. LI
๑๓. LX, L AUX
๑๔. M
๑๕. MX. M AUX
๑๖. P
๑๗. Q
๑๘. QI
๑๙. QP
๒๐. SPR
ฉ. การใช้ชื่อวงต่าง ๆ ของขดดีเกาส์ซิ่ง
๑. ขด M
ก) เมื่อมีหลายวง
๒. ขด F และขด Q
ก) ขด F เมื่อมีหลายวง
ข) ขด Q เมื่อมีหลายวง
๓. ขด A
ก) เมื่อมีหลายวง
๔. ขด L
ก) เมื่อมีหลายวง
ช. การให้ชื่อสายเคเบิลของขดดีเกาส์ซิ่ง
๑. การให้ SECTION ของขด M
๒. การให้ SECTION ของขด A
๓. การให้ SECTION ของขด L
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ซ. การให้ชื่อสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง
๑. การให้หมายเลข SECTION
๒. ตัวอย่าง
๓. เมื่อมีสองเส้นหรื อมากกว่า
ฌ. การให้ชื่อลวดตัวนาของขดดีเกาส์ซิ่ง
๑. ลวดตัวนาจริ ง
ก) ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขตามลาดับ ข) ตัวอย่าง
๒. ลวดตัวนาอะไหล่
ก) ลวดตัวนาที่ใช้ได้ครบวงจร
ข) ลวดตัวนาที่ใช้ได้ไม่ครบวงจร
ญ. การให้ชื่อลวดตัวนาของสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง
๑. การให้อกั ษร
ก) เหมือนสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง แต่ไม่มีอกั ษร D นาหน้า
ข) ตัวอย่าง
ด. ป้ ายสาหรับติดสายและตัวนาของขดดีเกาส์ซิ่ง
๑. ป้ ายติดสายขดดีเกาส์ซิ่ง
๒. ป้ ายติดลวดตัวนา
ต. หีบต่อสายและหีบผ่านสาย
๑. ลักษณะ
๒. หีบต่อสาย
๓. หีบผ่านสาย
๔. การให้ชื่อ หมายเลขหีบต่อสายและหีบผ่านสาย
ก) ขด M, M AUX, F, Q, FI – QI, FP – QP
ข) ขด A
ค) ขด L
การใช้ กฎมือขวาเกี่ยวกับการดีเกาส์ ซิ่ง
๑. การใช้ กฎมือขวาเมื่อปล่ อยกระแสไฟฟ้าเข้ า COIL
ก) COIL พันรอบแท่งแม่เหล็ก หรื อพันรอบแกนเหล็ก
๑) ใช้มือขวาพันรอบแกนเหล็ก
๒) นิ้วทั้งสี่เรี ยงชิดติดกัน ชี่ตามทิศทางของกระแสไหล
๓) นิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กผ่านแกนเหล็ก
๔) ขั้วที่เส้นแรงผ่านเข้าเป็ นขั้วใต้ ผ่านออกเป็ นขั้วเหนือ
ข) COIL มีแกนเป็ นอากาศ
๑) เหมือนกับ COIL พันรอบแกนเหล็ก
๒) ได้ค่าของ FLUX INTENSITY (ความเข้มของเส้นแรงแม่เหล็ก) น้อยกว่าเพราะ
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(ก) เหล็กมี PERMEABILITY (ความซึมซาบได้)
(ข) เส้น แรงแม่ เหล็ ก บี บ ตัว เข้า มาในเนื้ อ เหล็ ก ในเนื้ อ ที่ ๑ ตารางกิ โ ลเมตร
มากกว่าอากาศ
๒. การใช้กฎมือขวาเมื่อปล่อยกระแสไฟเข้าตัวนาไฟฟ้ า
ก) ใช้มือขวาการอบตัวนาไฟฟ้ า
ข) ให้หัวแม่มือทาบไปตามทิศทางที่กระแสไหล
ค) ทิศทางของนิ้วทั้งสี่ที่เรี ยงชิดติดกันจะแสดงทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนานั้น
(ทิศทางที่ข้วั เหนือชี้ไป)
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๗.๘ การกาหนดชื่ออุปกรณ์ และส่ วนประกอบต่ าง ๆ ในระบบดีเกาส์ ซิ่ง
การเรียกชื่อขดดีเกาส์ ซิ่ง และการปล่อยกระแสไฟเข้ าขด
๑. ส่วนประกอบของระบบดีเกาส์ซิ่งที่ติดตั้งในเรื อ
ก) ขด D / G
ข) เครื่ องกาเนิดกระแสไฟตรง
ค) เครื่ องควบคุมจานวนแอมแปร์เทอนในขด D / G ง) ขดแก้อตั ราผิดเข็มทิศ
๒. ขด M (MAIN COIL)
ก) วางเป็ น LOOPS ในทางนอนขนานกับแนวระดับน้ า มีวงเดียวหรื อหลายวงก็ได้
ข) ตามปกติจะวางขดไว้ภายในตัวเรื อใต้ดาดฟ้ ายก
ค) ใช้แก้อานาจแม่เหล็กทางตั้งของเรื อ
ง) เมื่อมองดูทางเหนือขด M ทิศทางของกระแสไฟไหลทวนเข็มนาฬิกา เรากาหนดให้เป็ น
ขั้วบวก ไหลตามเข็มนาฬิกาเป็ นขั้วลบ
จ) เมื่อใช้กฎมือขวา
๑) ไฟขั้วบวก ทิศทางของ FLUX จะพุง่ ขึ้นจากใต้ทอ้ งเรื อทะลุดาดฟ้ า
๒) ไฟขั้วลบ ทิศทางของ FLUX จะพุง่ ลงจากดาดฟ้ าทะลุใต้ทอ้ งเรื อลงไป
ฉ) ไฟขั้วบวกใช้แก้ PVM หรื อ IVM ที่เป็ นบวก
ไฟขั้วลบใช้แก้ PVM หรื อ IVM ที่เป็ นลบ

๓. ขด A (ATHWARTSHIPS COIL)
ก) วางเป็ น LOOPS ในทางตั้งไปตามความยาวจากหัวเรื อไปถึงท้ายเรื อ
ข) ใช้แก้แรงแยกทางขวางของอานาจแม่เหล็กชักนา และถาวร
ค) การกาหนดทิศทางของกระแสไฟไหลในขดเป็ นขั้วบวกหรื อลบ
๑) เมื่อยืนอยูท่ างกราบขวาสุด แล้วหันหน้าเข้าหาขด A ทิศทางของกระแสไฟไหล
ทวนเข็มนาฬิกาเป็ นขั้วบวก
๒) ยืนอยูใ่ นลักษณะข้อ ๑) เหมือนกับทิศทางของกระแสไฟไหลตามเข็มนาฬิกา
ถือว่าเป็ นไฟขั้วลบ
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ง) เมื่อใช้กฎมือขวา
๑) ไฟขั้วบวก ทิ ศทางของ FLUX จะพุ่ งจากกราบซ้ายทะลุ กราบขวาตั้ง ฉากกับ
กราบเรื อ
๒) ไฟขั้วลบ ทิ ศ ทางของ FLUX จะพุ่ งจากกราบขวาทะลุ กราบซ้ ายตั้ง ฉากกั บ
กราบเรื อ
จ) ไฟขั้วบวกใช้แก้ IAM หรื อ PAM ที่เป็ นบวก
ไฟขั้วลบใช้แก้ IAM หรื อ PAM ที่เป็ นลบ

๔. ขด L (LONGITUDINAL FIELD COIL)
ก) วางเป็ น LOOPS ในทางตั้ง ขวางกับ ตัว เรื อ หลายวงตลอดล า แต่ ล ะวงจะตั้ง ฉากกับ
กระดูกงู
ข) ใช้แก้แรงแยกทางยาวของอานาจแม่เหล็กชักนาและถาวร
ค) การกาหนดทิศทางของกระแสไฟไหลในขดเป็ นขั้วบวกหรื อขั้วลบ
๑) เมื่อยืนอยูท่ างท้ายเรื อสุด หันหน้าไปทางหัวเรื อ ทิศทางของกระแสไฟไหล
ทวนเข็มนาฬิกาถือว่าเป็ นไฟขั้วบวก
๒) ยืนอยูใ่ นลักษณะข้อ ๑) เหมือนกัน ทิศทางของกระแสไฟไหลตามเข็มนาฬิกา
เป็ นไฟขั้วลบ
ง) เมื่อใช้กฎมือขวา
๑) ไฟขั้วบวก ทิศทางของ FLUX จะพุ่งจากหัวเรื อทะลุออกท้ายเรื อ
๒) ไฟขั้วลบ ทิศทางของ FLUX จะพุ่งจากท้ายเรื อทะลุออกหัวเรื อ
จ) ไฟขั้วบวกใช้แก้ ILM หรื อ PIM ที่เป็ นบวก
ไฟขั้วลบใช้แก้ ILM หรื อ PIM ที่เป็ นลบ
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๕. ขด F และขด Q (FORECASTLE AND QUATERDECK COIL)
ก) มี LOOPS เดียว หรื อหลาย LOOPS วางในแนวนอน คล้ายขด M
๑) ขด F อยูส่ ่วนหัว ยาวไม่เกิน ๑/๓ ของความยาวเรื อ
๒) ขด F อยูส่ ่วนท้าย ยาวไม่เกิน ๑/๓ ของความยาวเรื อ
ข) ปกติวางไว้ใต้ดาดฟ้ ายกหัวเรื อ หรื อท้ายเรื อที่สูงที่สุด
ค) ใช้แก้แรงแยกทางยาวของอานาจแม่เหล็กชักนาและถาวร
๑) ใช้แทนขด L เพราะขด L ยากในการติดตั้ง
๒) เรื อ บางล าติ ด ตั้ง ทั้ง ขด F และขด Q, L เนื่ อ งจากมี ข ด L แล้ว ยัง แก้
สนามแม่เหล็กทางตรง
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ง) การเรี ยกชื่อ
๑) ถ้า ขด F และขด Q ต่ อ เป็ นวงจรเดี ย วกัน หรื อ ต่ อ เป็ นรู ป เลข ๘ เราเรี ย กขด
EP – QP หรื อ FI – QI
๒) ถ้าขด F และขด Q แยกกันอยูต่ อ้ งเรี ยกว่าขด EP, QP หรื อ FI, QI แยกกันไป
จ) การกาหนดทิศทางของกระแสไฟไหลในขดเป็ นขั้วบวกหรื อขั้วลบ
๑) ขด F และ Q จะมีทิศทางของกระแสไฟไหลตรงข้ามกันเสมอ คือ ขด F เป็ นไฟบวก
ขด Q ต้องเป็ นไฟลบ
๒) วิธีกาหนดให้เป็ นไฟขั้วบวกหรื อลบนั้นเหมือนกับขด
(ก) ขด FI – QI หรื อ EP – QP เรี ยกตามขด F เช่น FI – QI เป็ นบวก หรื อ FI เป็ นลบ
(ข) ขด F และขด Q แยกกัน ต้องเรี ยกเฉพาะ เช่น EP + QP – หรื อ FI + QI

ฉ) เมื่อใช้กฎมือขวา
๑) ขด F เป็ น + ทิศทางของ FLUX ทางหัวเรื อจะพุง่ ขึ้นจากใต้ทอ้ งเรื อทะลุดาดฟ้ า
๒) ขด Q เป็ น – ทิศทางของ FLUX ทางท้ายเรื อจะพุ่งลงจากดาดฟ้ าทะลุใต้ทอ้ งเรื อ
๓) เมื่อไฟไหลในทางตรงกันข้าม ทิศทางของ FLUX จะมีทิศทางตรงข้ามด้วย
ช) ขด FI – QI เป็ น + ใช้แก้ ILM ที่เป็ น +
FI – QI เป็ น - ใช้แก้ ILM ที่เป็ น ขด FP – QP เป็ น + ใช้แก้ PLM ที่เป็ น +
FP – QP เป็ น - ใช้แก้ PLM ที่เป็ น –
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๖. ขด M AUX.
ก) ขด M AUX. มีรูปร่ างลักษณะในการออกแบบใกล้เคียงกับขด M
ข) ใช้แก้อานาจแม่เหล็กทางตั้งซึ่งไม่สามารถแก้ให้หมดไปด้วยขด M
ค) วางไปตามเนื้อเรื อภายในทางระดับต่ากว่าดาดฟ้ าใหญ่เล็กน้อย
ข้อ สังเกตุ ขด A AUX. และ L AUX. ไม่ ค่อยมี ติดตั้งในเรื อ เพราะขด A กับขด L นั้นใช้แก้แรงแยก
ทางขวาง และทางยาวได้เพียงพอ เนื่องจากแรงแยกทางขวางและทางยาวจะมีนอ้ ยกว่าแรงแยก
ทางตั้ง ฉาก เรื อ จะอยู่ในซี กโลกใดก็ ตาม ตัวเรื อ จะต้อ งได้รั บแรงแยกในทางตั้งฉากของ
สนามแม่เหล็กโลกเต็มหน้าตัดเสมอขด A AUX. และ L AUX. ที่มีในเรื อส่ วนมากใช้พนั วัตถุเหล็ก
ที่
ติดตั้งอยูภ่ ายในเรื อ
ค. การตรวจขั้วของกระแสไหลในขดดีเกาส์ ซิ่งด้วยเข็มทิศกระเป๋ า
๑. ตรวจขั้วของขด M, M. AUX., F, Q,FI – QI และ FP - QP
ก) วิธีการตรวจและผลที่ได้เหมือนกัน
ข) เมื่อกระแสไฟไหลในขด M เป็ นขั้วบวก
๑) ถ้าเอาเข็มทิ ศวางไว้เหนื อขด M ทางกราบขวาหรื อซ้ายก็ ตามเข็มทิ ศจะชี้ ออก
นอกเรื อทั้งนี้เพราะ
(ก) เส้นแรงแม่เหล็กจะเกิดรอบ COIL ตามกฎมือขวา
(ข) ทิศทางของเส้นแรงจะผลักขั้วเหนือของเข็มทิศออกนอกเรื อ
๒) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด M ทางกราบขวาหรื อซ้ายก็ตามเข็มทิศจะชี้เข้าในเรื อ
ค) เมื่อกระแสไฟไหลในขด M เป็ นขั้วลบ
๑) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด M เข็มทิศจะชี้เข้าในเรื อ
๒) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด M เข็มทิศจะชี้ออกนอกเรื อ

๗-๒๗

๒. การตรวจขั้วของขด A
ก) เมื่อกระแสไฟไหลในขด A เป็ นขั้วบวก
๑) ถ้าเอาเข็มทิ ศวางไว้เหนื อ ขด A ส่ วนบน (ดู รูปในต าแหน่ งที่ ๑) เข็ม ทิศจะชี้
ไปทางกราบซ้าย เพราะ
(ก) เส้นแรงแม่เหล็กจะเกิดรอบ COIL ตามกฎมือขวา
(ข) ทิศทางของเส้นแรงจะผลักขั้วเหนือของเข็มทิศไปทางกราบซ้าย
๒) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด A ส่วนบน (ดูรูปในตาแหน่งที่ ๒) เข็มทิศจะชี้ไป
ทางกราบขวา
๓) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด A ส่วนล่างเข็มทิศจะชี้ไปทางกราบขวา (ดูรูป
ตาแหน่งที่ ๓)
๔) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด A ส่วนล่าง (ดูรูปตาแหน่งที่ ๔) เข็มทิศจะชี้ไปทางกราบ
ซ้าย
ข) เมื่อกระแสไฟไหลในขด A เป็ นขั้วลบ
๑) เอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด A ส่วนบน เข็มทิศจะชี้ไปทางกราบขวา
๒) เอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด A ส่วนบน เข็มทิศจะชี้ไปทางกราบซ้าย
๓) เอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด A ส่วนล่าง เข็มทิศจะชี้ไปทางกราบซ้าย
๔) เอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด A ส่วนล่าง เข็มทิศจะชี้ไปทางกราบขวา

๓. การตรวจขั้วของขด L
ก) เมื่อกระแสไฟไหลในขด L เป็ นขั้วบวก
๑) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด L ส่วนบน (ตาแหน่งที่ ๑ ในรู ป) เข็มทิศจะ
ชี้ไปทางหัวเรื อ
๒) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด L ส่วนบน (ตาแหน่ งที่ ๒) เข็มทิศจะชี้ไปทางท้าย
เรื อ
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๓) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด L ส่วนล่าง เข็มทิศจะชี้ไปทางท้ายเรื อ
๔) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด L ส่วนล่าง เข็มทิศจะชี้ไปทางหัวเรื อ
ข) เมื่อกระแสไฟไหลในขด L เป็ นขั้วลบ
๑) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด L ส่วนบน เข็มทิศจะชี้ไปทางท้ายเรื อ
๒) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด L ส่วนบน เข็มทิศจะชี้ไปทางหัวเรื อ
๓) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้เหนือขด L ส่วนล่าง เข็มทิศจะชี้ไปทางหัวเรื อ
๔) ถ้าเอาเข็มทิศวางไว้ใต้ขด L ส่วนล่าง เข็มทิศจะชี้ไปทางท้ายเรื อ
ง. การควบคุมขดดีเกาส์ ซิ่ง
๑. เครื่ องจ่ายไฟให้กบั ขดดีเกาส์ซิ่ง
ก) MOTOR GENERATOR (เครื่ องกาเนิดไฟตรง หรื อที่เรี ยกว่า M/G SET)
ข) RECTIFIER (เครื่ องเปลี่ยนกระแสไฟสลับให้เป็ นกระแสไฟตรง)
ค) SHIP SERVICE POWER DC. (ไฟเรื อ)
๒. หน่วยความเข้มของสนามแม่เหล็ก
ก) ความเข้มของสนามแม่เหล็กเรื อ
ซึ่งเกิดเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกมีหน่วยเป็ น
GAUSS
ข) ความเข้มของสนามแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจากกระแสไฟไหลในตัวนามีหน่ วยเป็ นแอมแปร์
เทอน
๑) ความเข้มของสนามแม่เหล็กจาก COIL = AMPERE x TURNS. = NI
๒) N คือจานวนรอบของ COIL ต่อกันเป็ นอันดับ
I คือกระแสไฟคิดเป็ นแอมแปร์
๓) การควบคุมกระแสไฟไหลในขดดีเกาส์ซิ่ง
(ก) ควบคุมด้วยมือ ตั้งแอมแปร์เทอนในขดด้วยมือ
(ข) ควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่อ
(๑) เรื อเปลี่ยนทิศหัวเรื อ
(๒) เรื อโคลงทางยาวหรื อทางขวาง
หมายเหตุ การแต่งแก้เมื่อเรื อเปลี่ยนตาบลที่ (ZONE) ใช้แก้ดว้ ยมือ (เพราะเปลี่ยนช้ามาก)
จ. คาย่ อ ที่ใช้ ในการดีเกาส์ ซิ่ง และความหมาย
A ย่อจาก ATHWARTSHIP COIL (ขดในทางขวาง)
AMM ย่อจาก AMMETER (เครื่ องวัดกระแสไฟ)
AX, A AUX AUXILIARY A COIL (ขดช่วยขด A)
CCC COMPASS COMPENSATING COIL (ขดแก้อตั ราผิดเข็มทิศ)
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D, D/G
F
FDR
FI
FP

ย่อจาก DEGAUSSING (ระบบดีเกาส์ซิ่ง)
ย่อจาก FORECZSTLE COIL (ขดที่ติดตั้งตรงหัวเรื อ)
ย่อจาก FEEDER CABLE CONDUCTOR (สายจ่ายไฟจากเครื่ องไฟเข้าขด)
ย่อจาก INDUCED FORECASTLE COIL (ขดที่วางทางหัวเรื อแก้สนามแม่เหล็กชักนา)
ย่อจาก PERMANENT FORECASTLE COIL (ขดที่วางทางหัวเรื อแก้
สนามแม่เหล็กถาวร)
I
ย่อจาก INDUCED COIL (ขดแก้สนามแม่เหล็กชักนา)
LI
ย่อจาก INDICATOR COIL (ไฟนา)
LI
ย่อจาก INDUCED L COIL (ขด L แก้สนามแม่เหล็กชักนาทางยาว)
LX. LAUX ย่อจาก AUXILIARY L COIL (ขดช่วยขด L)
M
ย่อจาก MAIN COIL (ขด M)
MX, MAUX ย่อจาก AUXILIARY MAIN COIL (ขดช่วยขด M)
P
ย่อจาก PERMANENT COIL (ขดแก้สนามแม่เหล็กถาวร)
Q
ย่อจาก QUARTER DECK COIL (ขดที่ติดตั้งทางท้ายเรื อ)
QI
ย่อจาก INDUCED Q COIL (ขด Q แก้สนามแม่เหล็กชักนาทางยาว)
QP
ย่อจาก PERMANENT COIL (ขด Q แก้สนามแม่เหล็กถาวรทางยาว)
SPR
ย่อจาก SPARE CONDUCTOR (ตัวนาอะไหล่)
ฉ. การให้ ชื่อวงจรต่ าง ๆ ของขดดีเก๊ าส์ ซิ่ง
๑. ขด M
ก) อาจมีเพียงวงเดียว
ข) เมื่อมีหลายวง แต่ละวงอาจมีสายเส้นเดียวหรื อหลายเส้นก็ได้
๑) ขดยาวที่สุด เรี ยก M 1
๒) ขดใกล้หวั เรื อมากที่สุดเรี ยก M 2
๓) ขดไกลออกไปตามลาดับเรี ยก M 3........................ตามลาดับ
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๒. ขด F และขด Q
ก) ขด F
๑) อาจมีเพียงวงเดียว
๒) เมื่อมีหลายวง
(ก) ขดยาวที่สุดเรี ยก F 1
(ข) ขดใกล้หวั เรื อที่สุด เรี ยก F 2
(ค) ขดไกลออกไปตามลาดับเรี ยก F 3..................... F 4 ตามลาดับ
ข) ขด Q
๑) ขดยาวที่สุด เรี ยก Q 1
๒) ขดใกล้หวั เรื อมากที่สุดเรี ยก Q 2
๓) ขดไกลออกไปตามลาดับเรี ยก Q 3......................... Q 4 ตามลาดับ
๓. ขด A
ก) อาจมีเพียงวงเดียว
ข) เมื่อมีหลายวง
๑) ขดทางกราบขวาเป็ นหมายเลขคี่ และขดทางกราบซ้ายเป็ นหมายเลขคู่เสมอ
๒) ขดที่อยูใ่ กล้หวั เรื อที่สุดเป็ น A 1
๓) ขดต่อไปให้หมายเลขเรี ยงถัดไปจากหัวเรื อไปท้ายเรื อตามลาดับ

๔. ขด L
ก) ตามปกติจะวางไว้หลายวงจากหัวไปท้ายเรื อ
๑) ให้หมายเลขขด L ตามลาดับเรี ยงจากหัวเรื อสุดไปท้ายเรื อ
๒) ถ้ามีขด L อยูท่ ้งั สองกราบ กราบขวาให้เป็ นหมายเลขคี่ กราบซ้ายให้เป็ น
หมายเลขคู่เสมอ
๓) ขดที่อยูใ่ กล้หวั เรื อที่สุดเป็ น L 1
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๔) ขดต่อไปให้หมายเลขเรี ยงตามลาดับตามกราบ

ช. การให้ ชื่อสายเคเบิลของขดดีเกาส์ ซิ่ง (DESTENATION OF D/G COIL CABLE)
๑. การให้ SECTION ของขด M, A
ก) ให้ส่วนของสายเคเบิลที่อยูใ่ กล้หวั เรื อมากที่สุด และชิดกราบซ้ายที่สุดเป็ น ภาคที่ ๑
ข) ส่วนถัดไปให้หมายเลขเรี ยงตามลาดับ ในทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านบน
จนครบรอบ
ค) ตัวอย่าง D – 2 M - I
๑) D หมายถึง DEGAUSSING
๒) - หมายถึง DASH เป็ นเครื่ องหมายคัน่ กลาง
๓) M หมายถึง ขดดีเกาส์ซิ่ง ขด M
๔) หมายเลขที่อยูห่ น้าขด M เป็ นหมายเลขวงของขดนั้น
๕) หมายเลขตัวสุดท้ายแสดง SECTION ของสาย GABLE
ง) ความหมายของสายเคเบิลที่ป้ายเขียนว่า D – 2 M – I คือสายเคเบิลที่ใช้ในการ
ดีเกาส์ซิ่ง เป็ นวงที่ ๒ ของขด M อยูใ่ นภาคที่ ๑
แสดงว่าหีบผ่านสาย หรื อหีบต่อสายมีขด M ผ่านมากกว่า ๑ ขด ขึ้นไป
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๒. การให้ SECTION ของขด A
ก) ให้ส่วนสายเคเบิลที่อยูส่ ูงที่สุด ใกล้หัวเรื อมากที่สุด และชิดกราบซ้ายที่สุดเป็ นภาคที่ ๑
ข) ส่วนถัดไปให้หมายเลขเรี ยงตามลาดับ ในทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากกราบขวา
หันหน้าเข้าหาขด

๓. การให้หมายเลข SECTION ของขด L
ก) ให้ส่วนสายเคเบิลที่อยูส่ ูงที่สุด ใกล้หวั เรื อที่สุด และชิดกราบซ้ายที่สุดเป็ นภาคที่ ๑
ข) ส่วนถัดไปให้หมายเลขเรี ยงตามลาดับ ในทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากท้ายเรื อ

หมายเหตุ การให้หมายเลขภาคของสายดีเกาส์ซิ่ง ต้องให้เสมอไป แม้วา่ จะมีเพียงขดเดียวก็ตาม
เช่น D – 1 FI – 1 (FIEP เขียนติดกันแสดงว่าสายที่ใช้ร่วมกันทั้งวง FI และ FP)
ซ. การให้ ชื่อสายจ่ ายไฟเข้ าขด (DESIGNATION OF FECDER)
๑. การให้หมายเลข SECTION ของสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง
ก) ถือเอาความยาวของสายไฟระหว่างอุปกรณ์ทใี่ ห้ต่อสายไฟสองแห่ง
ข)การให้หมายเลขภาคนั้นให้ต่อเรี ยงกันไปตามลาดับโดยตั้งต้นจากแผงสวิทซ์ดีเกาส์ซิ่ง
จนถึงหีบต่อสายดีเกาส์ซิ่ง
ค) ตัวอย่างสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งมีเครื่ องหมาย
๑) D – FDRI - 1
(ก) ความหมายคือ สายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง DI – QI อยูใ่ นภาคที่ ๑
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๒) D – FDRM - 1
(ก) ความหมายคือ สายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งขด M ซึ่งมีเพียงขดเดียว
อยูใ่ นภาคที่ ๑
ง) เมื่อสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งมีสองเส้นหรื อมากกว่า
๑) หมายเลขคี่จะเป็ นตัวนาเข้าขั้วบวก
๒) หมายเลขคู่จะเป็ นตัวนาเข้าขั้วลบ
๓) ตัวอย่าง
(ก) D – 1 FDRM – 1หมายความว่า สายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งเข้าขั้วบวก
ของขด M ในภาคที่ ๑
(ข) D – 2 FDRM – 1หมายความว่า สายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งเข้าขั้วลบ
ของขดในภาคที่ ๑

๔) สรุ ปตัวอย่างเครื่ องหมายสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง
(ก) D – FDRP – 1 คือสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง EP – QP ในภาคที่ ๑
(ข) D – FDR – CCC คือสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งแก้อตั ราผิดเข็มทิศ
(ค) D – FDR – CCC – IL คือสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งแก้อตั ราผิดเข็มทิศ
กับเข้าไฟนาร่ วมกัน
(ง) D – FDRI – 1, D – FDRI – 2, D – FDRI – 3 คือ เข้าขดดีเกาส์ซิ่ง FI – QI
มีอยูด่ ว้ ยกัน ๓ ภาค ก่อนถึงที่ต่อสาย
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ฌ. การให้ ชื่อลวดตัวนาของขดดีเกาส์ ซิ่ง
๑. มีป้ายทาด้วย FIBER หรื อ PLASTIC ติดอยูก่ บั ลวดตัวนา
ก) อักษรตัวแรกจะเป็ น M, F, Q, FI, A, L หมายถึงชื่อขดดีเกาส์ซิ่ง
ข) ตัวเลขถัดไปจากขดดีเกาส์ซิ่ง คือหมายเลขของขดนั้น
ค) อักษรต่อไปจะเป็ น A, B, C ฯลฯ หมายถึง วงจรขนานที่ ๑, ๒, ๓ ฯลฯ ในขด
(ถ้ามีวงจรเดียวก็ตอ้ งให้อกั ษร A ด้วย)
ง) ตัวเลขถัดไปจากอักษรแสดงวงจรขนาน แทนหมายเลขเส้นที่เท่าไรของตัวนา ที่ต่อ
อันดับอยูใ่ นวงจรหนึ่ง ๆ
จ) เครื่ องหมาย + หรื อ – ท้ายสุด แสดงปลายสายของลวดตัวนาที่มาต่อเข้าหี บทวนเข็ม
นาฬิกาเป็ นขั้ว + ตามเข็มนาฬิกาเป็ นขั้ว – (ขด M ให้มองเหนื อขด, ขด A มอง
จากกราบขวา และขด L มองจากท้ายเรื อ)
ฉ) ตัวอย่าง
๑) M 2 B 10 + หมายถึง ลวดตัวนาของขด M วงที่สอง เป็ นของวงจรขนาน B
หรื อวงขนานที่สองเป็ นลวดตัวนาเส้นที่ ๑๐ ต่อเข้าขั้วบวกของขด M
๒) M 2 A 12 - หมายถึง ลวดตัวนาของขด M วงที่สอง เป็ นของวงจรขนานที่หนึ่ง
เป็ นลวดตัวนาเส้นที่ ๑๒ ต่อเข้าขั้วบวกของขด A

๒. ตัวนาอะไหล่
ก) ตัว นาอะไหล่ ที่ใ ช้ไ ด้ครบวงจรให้ตดั คา A, B, C
ลงไปแทนที่
ข) ตัวนาอะไหล่ที่ใช้ได้ไม่ครบวงจรให้

ฯลฯ ออกแล้วเติม SPR
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๑) ใช้ชื่อตัวนาตามสายที่มนั อยู่ รวมทั้งหมายเลขภาคด้วย
๒) ต่อช่อสายด้วยอักษร SPR
๓) มีหมายเลขแสดงตัวนาอะไหล่เลขที่เท่าใด
๔) เครื่ องหมาย + หรื อ - แสดงขั้วที่ต่อเข้าหีบ
๕) ตัวอย่าง
(ก) D - M – 1 SPR 2 หมายถึง หมายถึงขดดีเกาส์ซิ่งขด M วงที่ ๓
ในภาคที่ ๑ ตัวนาที่ใช้ในขดเป็ นตัวนาอะไหล่ เส้นที่ ๒ ต่อเข้า
ขั้วบวก
๓. สรุ ปเครื่ องหมายแสดงลวดตัวนา
ก) MA 5 - คือลวดตัวนาของขด M เป็ นลวดตัวนาเส้นที่ ๕ อยูใ่ นวงจรขนาน A
ปลายสายต่อเข้าขั้วลบของขด M ที่หีบต่อสาย
ข) QP 2 A 6 คือลวดตัวนาของขด QP วงที่สองเป็ นลวดตัวนาเส้นที่ ๖ ต่อเป็ นอันดับ
อยูใ่ นวงจรขนาน A ปลายตัวนาต่อเข้าขั้วลบของขด QP ที่หีบต่อสาย
ค) QP 2 SPR 2 + คือลวดตัวนาอะไหล่หมายเลข ๒ อยูใ่ นขดดีเกาส์ซิ่ง QP วงที่สอง
เป็ น ลวดตัวนาต่อเข้ากับขั้วบวกของขด QP ที่หีบต่อสาย
ง) D – 4 QIQP – 1 SPR 9 คือลวดตัวนาอะไหล่อยูใ่ นภาคที่ ๑ ของสาย QIQP วงที่ ๔
ใช้ได้ไม่ครบวงจร เป็ นตัวนาอะไหล่เส้นที่ ๙ ปลายตัวนาต่อเข้าขั้วลบที่หีบต่อสาย
ญ. การให้ ชื่อลวดตัวนาของสายจ่ ายไฟเข้ าขดดีเกาส์ ซิ่ง
๑. การให้เครื่ องหมายคล้ายกับสายจ่ายไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง แต่ไม่มีอกั ษร D นาหน้า
๒. ตัวอย่าง
ก) FDRP = คือลวดตัวนาของสายจ่ายไฟเข้าขด FP - QP ลวดตัวนาต่อเข้าขั้วบวก
ของขด FP - QP
ข) M – CCC + คือลวดตัวนาของสายจ่ายไฟเข้าขดแก้อตั ราผิดเข็มทิศ ซึ งเป็ นไฟบวก
เนื่องจากขด M
ค) I – LI - คือลวดตัวนาของสายจ่ายไฟเข้าขด FI - QI ซึ่งเป็ นไฟขั้วลบ
ฎ. ป้ ายสาหรับติดสายและตัวนาของขดดีเกาส์ ซิ่ง
๑. ป้ ายสาหรับติดสายดีเกาส์ซิ่ง
ก) ทาด้วยโลหะและทาสีเหลือง
ข) ติดใกล้ปลายทั้งสองด้านที่ทะลุผา่ นดาดฟ้ าผนังห้องหรื อประตู
ค) ระยะห่างป้ ายไม่ควรเกิน ๕๐ ฟุต
๒. ป้ ายลวดตัวนา
ก) ทาด้วยไฟเบอร์หรื อพลาสติก
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ฏ. หีบต่ อสายและหีบผ่ านสาย
๑. ลักษณะ
ก) เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมมีข้วั ต่อเหมือนกันทุกประการ
ข) ตัวหีบผนึกน้ าได้
ค) ต่างกันที่การใช้
๒. หีบต่อสาย
ก) ใช้ต่อวงจรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ข) ต่อลวดตัวนาเป็ นอันดับ หรื อขนาน
ค) ใช้ต่อสายจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าไปเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง
ง) สามารถปรับแต่งจานวนแอมแปร์เทอนได้จากหี บต่อสายนี้ (โดยการต่อเป็ นอันดับ
หรื อขนาน)

๓. หีบผ่านสาย
ก) ใช้ต่อปลายสายของตัวนาหรื อขดดีเกาส์ซิ่งเข้าด้วยกัน
ข) เป็ นการต่อสายตามภาคต่าง ๆ เพือ่ ลดความยาวของสายลง
ค) สะดวกในการวางขดดีเกาส์ซิ่ง
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๔. การให้ชื่อหมายเลขหีบต่อสายและหีบผ่านสาย
ก) หีบต่อสายและหีบผ่านสายของขด M, MAUX, F, Q, FI – QI และ FP – QP นั้น
ถือเป็ นหมู่เดียวกัน ให้หมายเลขเรี ยกกันได้เลย
๑) ให้หมายเลขเป็ น D 1, D 2, D 3 ................................ฯลฯ ตามลาดับจากหัวเรื อ
ไปท้ายเรื อจนครบรอบในทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านบน
๒) หีบที่อยูใ่ กล้หวั เรื อที่สุดทางกราบซ้ายกาหนดให้เป็ น D 1

ข) หีบต่อสายและหีบผ่านสายของขด A
๑) ให้หมายเลขต่อจากหมายเลขหีบสุดท้ายของขด M, F, FI, FP, QI
๒) หมายเลขหีบแรกของขด A คือหีบที่อยูส่ ูงที่สุด และใกล้หวั เรื อที่สุด
๓) ให้หมายเลขเรี ยงกันไปตามลาดับในทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากกราบขวา

ค) หีบต่อสายและหีบผ่านสายของขด L
๑) ให้หมายเลขต่อจากหมายเลขหีบสุดท้ายของขด A
๒) หมายเลขหีบแรกของขด L คือหีบที่อยูใ่ กล้หวั เรื อที่สุด และอยูส่ ูงที่สุด
ทางกราบซ้าย
๓) ให้หมายเลขหี บเรี ยงกันตามลาดับในทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากท้ายเรื อ
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ง) ตัวอย่างป้ ายบอกชื่อหีบ ซึ่งเขียนไว้หน้าฝาหีบ
๑) ตามตัวอย่างในรู ปซ้ายมือ หมายความว่าหี บดีเกาส์ซิ่งตูท้ ี่ ๑ เป็ นหี บสายที่
มีสาย M 1, M 2 และ A 1 ผ่าน

------------------------------
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๗.๙ การควบคุมสนามแม่ เหล็กในเรือ
๗.๙.๑ . สนามแม่ เหล็กกระจัดกระจายและสนามแม่ เหล็กวนเวียน (STRAY MAGNETIC FIELD &
EDDY CURRENT FIELD)
ก. สนามแม่ เหล็กวนเวียน (EDDY CURRENT FIELD)
๑. สนามแม่ เหล็กวนเวียน คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนาไฟฟ้ าที่ต่อครบวงจรโดยการชักนา
ของกระแสไฟฟ้ าที่เกิดจากการที่ตวั นาไฟฟ้ านั้น ๆ เคลื่อนผ่านสนามแม่เหล็กโลก
๒. วัตถุที่อาจทาให้เกิด EDDY CURRENT FIELD ได้แก่
ก) เพลาโลหะยาว ๆ
ข) ระบบท่อทางต่าง ๆ
ค) ราวลวดรอบเรื อ
ง) ราวบันได
จ) แผ่นเหล็กหรื อโลหะปูพ้นื ต่าง ๆ
๓. หลักการในการลด EDDY CURRENT FIELD มีดงั นี้
ก) แบ่งพวกตัวนาไฟฟ้ าออกเป็ นตอน ๆ โดยมีฉนวนกั้น
ข) ต่อโลหะตัวนาไฟฟ้ าในเรื อลงดิน (STATIC GROUND)
ค) ห้ามทาสีฉนวน (INSULATOR) ที่ใช้แบ่งพวกตัวนาไฟฟ้ า
ง) ใช้ PLASTIC COUPLING เป็ นตัวแบ่งระบบท่อทางต่าง ๆ ในเรื อทั้งหมด
ข้ อสั งเกตุ สาหรับ EDDY CURRENT FIELD นี้ไม่สามารถตรวจพบเมื่อเรื อเข้า DEGAUSSING RANGE
ข. สนามแม่ เหล็กกระจัดกระจาย (STRAY MAGNETIEID)
๑. คาจากัดความ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟตรงที่ไหลอยูใ่ นวง (LOOP) ซึ่ งได้รับ
จาก ระบบไฟต่าง ๆ ในเรื อ
๒. เราอาจพบ STRAY MAGNETIC FIELD ได้ตามที่ต่าง ๆ ดังนี้
ก) MOTOR ต่าง ๆ
ข) ตัวนาไฟฟ้ าที่มีกระแสไฟสูง ๆ
ค) เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ง) วงจรไฟเริ่ มเดินเครื่ อง (BATTERY STRARTING CIRCUIT)
๓. หลักการในการลดสนามแม่เหล็กกระจัดกระจายมีดงั นี้
ก) หลักการอย่างง่าย โดยการใช้ขดแก้ (COMPENSATING COIL)
ข) ระยะห่างระหว่างตัวนาให้นอ้ ยที่สุด (MINIMUM SEPERATION)
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ค) ตัวนาไฟฟ้ าควรจะมัดให้แน่ นติดกันให้ม ากที่สุด ระยะ ๒ ฟุต จาก TERMINAL
CONNECTION ลวดตัวนาห่างกันให้นอ้ ยกว่า ½ นิ้ว
ง) ลวดตัวนาที่มดั กันแล้วต้องบิดประมาณ ๓๖๐ ทุก ๆ ฟุต ถึง ๘ ฟุต ส่วนลวดตัวนาที่
สั้นกว่า ๕ ฟุต และที่วางในทางตั้ง (VERTICAL) ไม่ตอ้ งบิด
จ) ลวดตัวนาหรื อสายกวาดที่ออกจากเรื อเข้า STUFFING TUBE ต้องมัดรวมให้แน่น
ฉ) สาหรับสายกวาดที่ออกจาก TERMINAL BOX ควรทาดังนี้
๑) ระยะ ๑ ฟุต จาก TERMINAL CONNECTION ลวดตัวนาหรื อสายกวาด
ต่อห่างกันไม่เกิน ½ นิ้ว
๒) ภายหลังจากต่อสายกวาดเพือ่ ให้ไฟฟ้ าเดินจาก TERMINAL BOX ควรจะ
มัด ด้วยเชือกหรื อพันด้วย TAPE ให้มีระยะห่างน้อยที่สุดระหว่างสายกวาด
ช) เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากวาดออกแบบให้จ่ายไฟได้สูง ๆ มาก (๔๐,๐๐๐ AMPS) ต้อง
วางเป็ น ๒ เครื่ องติดกัน เพือ่ ให้ STRAY MAGNETIC FIELD ลบล้างกัน
ซ) การตรวจ (FINAL CHEOK) ซึ่งมีความจาเป็ นที่จะต้องทาเวลาตรวจ
๑) ก่อนที่จะเข้าสนามทุน่ ระเบิด
๒) ภายหลังการซ่อมใหญ่
๓) ภายหลังการดัดแปลงเรื อ
๔) อย่างน้อย ๒ ปี ครั้ง
ฌ) วงจรไฟฟ้ าเริ่ มเดินควรจะวางสายไฟให้เกิด CURRENT LOOP น้อยที่สุด
๗.๙.๒ การควบคุมสนามแม่ เหล็กเรือ
ก. กล่ าวโดยทั่วไป
๑. การควบคุมสนามแม่เหล็กเรื อ คล้ายกับการควบคุมวัตถุแม่เหล็กบนเรื อ
๒. เพือ่ ให้ได้ผลในการลดสนามแม่เหล็กเรื อ
๓. เป็ นหน้าที่ของทหารประจาเรื อทุกคนจะต้องร่ วมมือกัน
ข. สิ่ งเกี่ยวข้ องและข้ อพิจารณา
๑. เรื อกวาดทุ่นระเบิดสมัยใหม่ออกแบบสร้างให้มีสนามแม่เหล็กน้อยที่สุด
๒. เรื อเหล่านี้ยอมให้มีวตั ถุแม่เหล็กในเรื อได้ แต่ตอ้ งแสดงเครื่ องหมายให้รู้
๓. ถ้ามีการเคลื่อนย้าย หรื อเปลี่ยนแปลงวัตถุแม่เหล็กบนเรื อ
ก) สนามแม่เหล็กเรื อเปลี่ยนไป
ข) ต้องปรับแต่งเครื่ องดีเกาส์ซิ่งใหม่
ค) เปลี่ยนแปลงตามชนิดของวัตถุ
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๑) ถังเหล็กขนาด ๕ แกลลอน ๔ ใบ (ปริ มาตรประมาณ ๓ ลบ.ฟุต) จะทาให้
เกิดสนามแม่เหล็ก ๐.๐๕ ลึก ๓๐ ฟุต
๒) เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนโดยตรงกับปริ มาตรถ้ามีปัจจัยอื่นเหมือนกัน
(ก) ชนิด
(ข) รู ปร่ าง
(ค) ความสูง
๔. การปฏิบตั ิในสถานการณ์ที่ตอ้ งการให้เรื อมีสนามแม่เหล็กน้อยที่สุด
ก) ต้องวางวัตถุแม่เหล็กให้ตรงตามที่และจานวนเหมือนกับครั้งสุดท้ายที่ทาการเข้า
ข) ให้บนั ทึกจานวน และตาแหน่งของวัตถุแม่เหล็กไว้
ค. ขอบเขตของการควบคุม
๑. วิธีการนี้นาไปใช้กบั เรื อ MSC รุ่ นใหม่ ซึ่งสร้างแบบ NON - MAGNETIC
๒. วัตถุแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ได้ตอ้ งจดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ก) การเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับการพิจารณาก่อน
๓. วัตถุแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ได้ท้งั หมดต้องจดรายละเอียดไว้ในบัญชีมาตรฐานข้างล่างนี้
ก) วัตถุแม่เหล็กนั้นให้เก็บไว้เป็ นการถาวรหรื อจนกว่าจะหาวัตถุไม่เป็ นแม่เหล็กมาแทนได้
ข) วัตถุแม่เหล็กที่เก็บไว้นอกตูด้ ีเกาส์ซิ่ง
ค) จุดประสงค์ของข้อ ก) และ ข) เพือ่
๑) วัตถุแม่เหล็กที่มีปริ มาตรใหญ่กว่า ๑ ลบ.ฟุต หรื อยาวกว่า ๒ ฟุต
๒) วัต ถุ แ ม่ เหล็ ก ชนิ ด เดี ย วกั น วางอยู่ ใ นห้ อ งเดี ย วกั น ปริ มาตรรวมกั น
โตกว่า ๑ ลบ.ฟุต
ง) ตาแหน่งหรื อลักษณะที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ของวัตถุแม่เหล็กที่อยูก่ บั เรื อตลอดไป
ง. การเตรียมการและการทาบัญชีวัตถุแม่ เหล็กเคลื่อนที่ตามอัตราและเกินอัตรา
๑. เรื อทุกลาต้องบันทึกไว้ใน “ปูม” ของปฏิสารดีเกาส์ซิ่งเกี่ยวกับ
ก) วัตถุแม่เหล็ก ตามข้อ ค. ๓.
ข) ส่วนที่เก็บไว้ในตูด้ ีเกาส์ซิ่งไม่ตอ้ งจด
ค) ลงรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) ช่อง ๑ จานวนของวัตถุแม่เหล็กเรี ยงตามลาดับ
๒) ช่อง ๒ รายละเอียดของวัตถุเคลื่อนที่ท้งั หมด หรื อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของการวางไม่รวมถึงวัตถุที่เก็บไว้ตามที่ในตูเ้ หล็กส่วนวัตถุที่จะนามาลงเรื อ
ในขณะทาการกวาดทุ่น ซึ่งอยูน่ อกแผนให้ลงไว้ดว้ ย
๓) ช่อง ๓ ลงจานวนชิ้น, น้ าหนัก หรื อคุณลักษณ์อื่น ๆ

๗-๔๒

๔) ช่ อง ๔ ลงปริ มาตรโดยประมาณของแต่ละชิ้น ถ้าเป็ นประเภทเดียว หรื อ
กลุ่ม เดียวกันให้ลงปริ มาตรรวม
๕) ช่อง ๕ ลงหมายเลขห้องที่วาง(บอกหมายเลข,ธงดาดฟ้ า และกราบขวา- ซ้าย
หรื อกลางลา) ของที่อยูบ่ นดาดฟ้ า บอกหมายเลขธง และกราบขวาซ้ายหรื อ
กลางลา
๖) ช่อง ๖ ลงหมายเหตุเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
(ก) ขนาดกว้าง, ยาว และสู ง ของวัตถุที่ประมาณว่ามี ปริ มาตรเกิ น
๑๐ ลบ.ฟุต
(ข) สิ่งซึ่งมีแม่เหล็กถาวรอยูใ่ นนั้น
(ค) ของที่ไม่มีที่เก็บแน่นอน
(ง) บัญชีที่แก้ไขใหม่ ต้องลงวันที่เปลี่ยนแปลงไว้ดว้ ย
๗) บัญชีที่แก้ไขใหม่ ถ้าเปลี่ยนจานวนให้ลงจานวนเดิมไว้ดว้ ย ถ้าเพิม่ ขึ้น ให้
ลงรายการต่อจากของเดิม อธิบายการเปลี่ยนแปลงในช่องหมายเหตุ
๒. บัญชีอนั แรกต้องทาก่อนนาเรื อเข้า RANGE ครั้งแรก
ก) เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่สถานี D/G พิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนและตาแหน่งในการ
ลดสนาม แม่เหล็กเรื อ
๓. ภายหลังการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ D/G ให้ส่งหลักฐานนั้นให้ทางราชการเพื่อ
ทราบ ลักษณะสนามแม่เหล็กเรื อ
๔. การเปลี่ยนแปลงบัญชีมาตรฐานต้องทาเป็ นใบแก้ติดไว้กบั บัญชีเดิม เมื่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุ
มากกว่ากาหนดไว้ในข้อ ค. ๓.
ก) ให้ทาบัญชีใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาก ๆ
๕. การปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัตถุแม่เหล็กทั้งของหลวง และของส่วนตัวซึ่งอยูน่ อกบัญชี เพือ่ ให้เรื อ
มีสนามแม่เหล็กน้อยที่สุด
ก) วัตถุที่ใหญ่กว่า ๑ ลบ.ฟุต ต้องนาออกจากเรื อ
ข) ต้องเอาออกให้หมดจริ ง ๆ รวมทั้งชิ้นเล็ก ๆ ด้วย
ค) บัญชีสิ่งของเหล่านี้เรี ยกว่า “ของนอกอัตรา”
๑) ทาแล้วนาเสนอ ผบ.เรื อ
๒) แก้ไขให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
๓) กาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขนวัตถุแม่เหล็กเหล่านี้ข้ นึ จากเรื อ
(ก) ก่อนเรื อเข้าสนามทุ่นระเบิด หรื อเข้า RANGE
จ. การเข้ า RANGE และปรับแต่ งเครื่อง D/G ใหม่
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๑. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจานวนหรื อที่ต้งั ของวัตถุแม่เหล็กในเรื อ
ก) ต้องนาเรื อเข้าตรวจที่สถานี
ข) ทาการปรับแต่งเครื่ อง D/G ของเรื อตามความจาเป็ น
ค) พิจารณาหลักการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ข. ๓. ถ้าสงสัยควรนาเรื อเข้าตรวจ CHECK
RANGING
๒. การปฏิบตั ิก่อนนาเรื อเข้า RANGE หรื อปรับแต่ D/G ใหม่ เพือ่ ให้งานของสถานีรวดเร็วขึ้น
ก) ต้องแน่ ใจว่า MAGNETRON อะไหล่ ตามอัตราได้เก็ บถู กต้องตามที่ และหันขั้ว
ถูกทิศทาง
๑) ในอัตราควรมี ๒ อัน
๒) เก็บโดยหันขั้วตรงกันข้าม เพือ่ เกิดสนามแม่เหล็กลบล้างกัน
ข) เครื่ องกระป๋ อง วัตถุแม่เหล็ก MAGNETRON และหีบเหล็กทั้งหลาย ซึ่งเป็ นของ
เกินบัญชี ตามปกติของเรื อกวาดทุ่นระเบิด
ค) ต้องแน่ใจว่าห้องกระซับของเรื อได้จดั ของพวกวัตถุแม่เหล็กถูกต้องตามตาแหน่ง
(ตามข้อ ง. ๑.)
ง) ทารายการเพิม่ เติมของเครื่ องมือพิเศษและหรื อของที่เก็บประจาที่ซ่ ึงไม่ใช้ของ
ส่วนรวม นาส่งให้สถานี D/G ทราบด้วย
จ) ตรวจสอบการทางานของเครื่ องควบคุม D/G และปรับแต่งเครื่ อง D/G AMMETANG
ฉ. การป้ องกันอื่น ๆ
๑. ป้ องกัน MAGNETIC STRAY FIELD
ก) ไม่เปลี่ยนแปลงสายไฟ
ข) ไม่ต่อสายไฟเพิม่ โดยพละการ
ค) ไม่เก็บเครื่ องใช้ส่วนตัวที่เป็ นแม่เหล็กไว้ตามตูเ้ สื้อผ้า
(๑) เครื่ องโกนหนวดไฟฟ้ า
(๒) วิทยุ
๒. ป้ องกัน EDDY CURRENT FIELD
ก) ไม่ทาสีฉนวนที่ใช้ป้องกัน 1 LOOP
ข) ฉนวนชารุ ดเสี ยหายให้เปลี่ยนใหม่
(๑) ข้อต่อแป๊ บ (PLASTIC COUPLING) ห้ามเปลี่ยนเป็ นข้อต่อโลหะธรรมดา
ค) ไม่กกั ตุนหรื อเก็บแป๊ บโครงเหล็ก, แผ่นโลหะ ไว้มาก เกินความจาเป็ นที่กาหนดไว้
๓. ป้ องกันเหล็กขึ้นมาบนเรื อ
ก) ทุกคนต้องไม่นาเหล็กแปลกปลอมขึ้นมาบนเรื อ
ข) ตรวจสอบของทุกชิ้นที่เบิกมาว่าสิ่งใด เป็ นวัตถุแม่เหล็ก
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ค) ใช้แบบฟอร์มและแผ่นป้ ายแจ้งสภาพของวัตถุต่าง ๆ ในเรื อ

๑) แผ่นป้ ายใช้กบั พวกของใช้ เช่นเครื่ องใช้กบั ของฟุ่ มเฟื อย เช่น ที่เขี่ยบุหรี่
ระวัง
วัตถุที่ทาด้วยเหล็ก อนุญาตให้ติดตั้งในเรื อได้ อยูท่ ี่หอ้ ง
หมายเลข................ โปรดนาเก็บตามที่ ก่อนที่จะทาการกวาดทุ่นหรื อ
เข้า RANGE
คาเตือน
วัตถุน้ ีทาด้วยเหล็ก ให้นาออกจากเรื อก่อนทีจ่ ะทำกำรกวำดทุ่น
หรือเข ้ำ RANGE
ใช้กบั เครื่ องผสมอาหาร (2 POLES FOOD MIXER) หรื อ
มอเตอร์สตาร์ทที่ใช้กระแสสูง
ระวัง
อย่าเดินเครื่ องอุปกรณ์ในน่านน้ าทีม่ ีทุ่นระเบิด
อุปกรณ์น้ ีมี Stray Field สูง
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แบบฟอร์ มที่ใช้ ควบคุมวัตถุแม่ เหล็ก
(วันที่ทาบัญชีเดิม) ๑๗/๘/๐๘
(แก้ไขครั้งที่) ..........................
วันที่ทา ๑๐/๒/๐๙

(ชื่อเรื อ) ร.ล. ดอนเจดีย ์
วัตถุแม่ เหล็ก
หมายเลข ชื่อวัตถุ
๑
ตูเ้ หล็ก

จานวน
๑

๒

(ประมาณ)
๑๐ ลบ.ฟุต

ปริมาตร
ที่ต้งั
ห้อง ๑๐-๓๓-๐

หมายเหตุ
๑๘” ๑๘” ๖๐”
กว้าง ยาว สูง
ติดตั้งเมื่อ ๒๗/๑/๐๙
ห้อง ๓-๒๕-๐-E เบิกเพิม่ เมื่อ ๒๗/๑/๐๙

กระป๋ องน้ ามันขนาด ๖
๕ แกลลอน
“ระวัง” รายการข้างบนนี้เป็ นบัญชีวตั ถุแม่เหล็กที่ได้รับอนุญาตให้เก็บในเรื อ แต่ตอ้ งนาเข้าเก็บช่อง (๕)
ก่อนที่จะเข้าตรวจสอบที่สถานี D/6 และเมื่อทาการกวาดทุ่นระเบิด

อนุญาต
..................................
นายทหารควบคุมสนามแม่เหล็กเรื อ

อนุมตั ิ
.........................................
ผูบ้ งั คับการเรื อ
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แบบฟอร์ มการตรวจระบบไฟสตาร์ ท
ซึ่งเป็ นแหล่ งกาเนิด STRAY FIELD สู ง
หน้า ๑ ของ ๑ หน้า
ร.ล. ดอนเจดีย ์
วันตรวจ
๒ ม.ค. ๐๙

ผู้ตรวจและตาแหน่ ง
ร.ท.นาวี รักนาวา
ตร.

สถานทีพ่ บ
ห้องวิทยุ

การแก้ ไข
รายงานให้ช่า
มาเปลี่ยนของ
เครื่ องส่งวิทยุ

อนุญาต

หมายเหตู
เนื่องจากใช้
ราชการมานาน

อนุมตั ิ
....................................
ผูบ้ งั คับการเรื อ

.........................................
นายทหารควบคุมสนามแม่เหล็กเรื อ

---------------------
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๗.๑๐ การตรวจและการระวังรักษาระบบ D/G
ก. เครื่องมือตรวจระบบ D/G
๑. เครื่ องมือตรวจขั้ว (POLARITY INDICATOR)
ก) ใช้ตรวจขั้วของกระแสในขด D/G ร่ วมกับกฎมือขวา
ข) ลักษณะเป็ นเข็มทิศ ซึ่งจะแสดงทิศทางของวกระแสไหล
๒. เครื่ องวัดแอมแปร์เทอรน (TENG TEST AMPERE TURN METER)
ก) เครื่ องมือนี้อ่านค่าของ AMPERE TURN โดยตรง
ข) เครื่ องมือนี้ผดิ พลาดได้ ๑๐%
๓. เครื่ องตรวจรั่ว (MEGGER)
ก) ใช้วดั หาค่าความต้านทานของฉนวน, ของวงจร และเครื่ องจักรกลต่าง ๆ
ข) ค่าที่อ่านได้
๑) ตั้งแต่ ๕ MEG.OHM ถือว่าใช้ได้
๒) น้อยกว่า ๑ MEG.OHM ถือว่าไม่ดี
๓) น้อยกว่า ๐.๒ MEG.OHM ถือว่าใช้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนสายใหม่
๔. เครื่ องวัด VOLT OHM MILLIAMMETER TEST
ก) ใช้วดั ตรวจสอบวงจร
ข) ตรวจแรงเคลื่อนและกระแสในวงจรขดแก้อตั ราผิดเข็มทิศ
๕. เครื่ องวัดกระแสมาตรฐาน (STANDARD AMMETER)
ก) ใช้ตรวจสอบ AMMETDR ของเรื อ
ข) เป็ นชนิด ZERO - CENTER
๖. เครื่ องวัดแรงเคลื่อนมาตรฐาน (STANDARD VOLT METER)
ก) ใช้ตรวจ VOLTMETER ของเรื อ
ข) ใช้แสดงว่าวงจรนั้นทางาน
๗. เข็มทิศขนาดกระเป๋ า
ข. วิธีตรวจระบบ D/G
๑. ระยะเวลาของการตรวจ
ก) ภายหลังเรื อเข้าอู่ซ่อมใหญ่
ข) เรื อทัว่ ๆ ไปภายใน ๓ เดือน และอย่างน้อย ๖ เดือน
ค) เรื อวางทุ่นภายใน ๑ เดือน

๗-๔๘

ง) เรื อกวาดทุ่นสัปดาห์ละครั้ง

๒. ลาดับในการตรวจ
ก) ตรวจด้วยตาเปล่า
๑) สายไฟของขด D/G ทั้งหมด
๒) เครื่ องมือต่าง ๆ
๓) สวิทซ์ และ FUSES ต่าง ๆ
๔) พวกป้ ายต่าง ๆ
๕) ผิวสัมผัสของ COMMUTATOR
๖) หลอดไฟแสดงขั้ว
๗) DRAIN PLUG
๘) ป้ ายแสดงตาแหน่งของ SWITCH
ข) ทาการตรวจด้วย MEGGER
๑) ตรวจด้วยความต้านทานของฉนวนสัปดาห์ละครั้ง
ก) อุณหภูมิให้ได้ตามเกณฑ์
ข) วัดก่อนทาการปล่อยกระแสเข้าอุ่นขดดีเกาส์ซิ่ง
ค) ตรวจระหว่างสวิทซ์ทางไฟและตัวเรื อ
ง) ถ้าความต้านทานลดลงควรตรวจหาความต้านทานของ
แต่ละส่วน
- ควรอ่านได้ 1 MEG.OHM
- ถ้าต่ากว่าต้องไล่ความชื้นโดยปล่อยกระแสเข้าขด D/G
บ่อย ๆ
ค) ทาการตรวจขณะใช้เครื่ อง
๑) ตรวจค่าของกระแสไฟ
(ก) สาหรับระบบที่ใช้เครื่ องควบคุมด้วยมือ
(๑) ตรวจค่าของกระแสเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อย ๑ ชม./ครั้ง
(๒) ถ้าแรงเคลื่อนและอุณหภูมิเปลี่ยนไปควรแต่งค่าเสียใหม่
(ข) สาหรับระบบทีใช้เครื่ องอัตโนมัติ
(๑) ตรวจสอบไฟแสดงให้ทราบว่าเครื่ องทางานไม่ถูกต้อง
อย่างน้อย ชม. ละครั้ง
(๒) ตรวจสอบค่าของกระแส อย่างน้อย ชม. ละครั้ง
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(๓) ใช้ในเรื อที่สร้างขึ้นใหม่

๒) ตรวจขั้วของกระแส
(ก) โดยใช้ AMMETER ชนิด ZERO CENTER
(ข) ดูไฟนีออนแสดงขั้ว
(ค) ใช้เครื่ องมือตรวจขั้วหรื อเข็มทิศกระเป๋ า
(๑) สาหรับขด M เมื่อวางเข็มทิศบนขด D/G ขั้วเหนือเข็มทิศ
ชี้ออกนอกเรื อ เมื่อกระแสเป็ นบวก
(๒) ส าหรั บ ขด L วางเข็ม ทิ ศ ใต้ส่ ว นบนขด D/G ขั้ว เหนื อ
เข็มทิศชี้ไปทางหัวเรื อ เมื่อกระแสเป็ นบวก
(๓) สาหรับขด A เหมือนขด L
(๔) สาหรับขด FI - QI ถือขด FI เป็ นหลัก
๓) ตรวจจานวน AMPERE TURM ด้วย TEST METER
(ก) ค่าทีอ่ ่านได้เป็ น AMP - TURN
(ข) เมื่อรู ้ค่าของกระแสจากAMMETERเราก็สามารถทราบจานวนรอบ
ของขด D/Gได้
๒) ทาการตรวจขอแก้อตั ราผิดเข็มทิศ
(ก) ได้ค่าของกระแสไฟมีอตั ราส่วนพอดีกบั กระแสที่เข้าขดที่ทาการ
ตรวจในขณะนั้น
(ข) ตรวจสอบผลของการเปลี่ยน DEVIATION ที่ต่อเนื่ องมาจาก
ข ด D/G เป็ น ค รั้ งค รา ว อ า ศั ย ค า แน ะ น า จา ก ป ฏิ ส า ร
(DEGAUSSING FOLDER)
ค. การบารุงรักษาระบบ D/G
๑. เมื่อไม่ได้ใช้ระบบ D/G ทางานตามปกติ ควรจะทาการอุ่นขด D/G อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
ก) ใช้กระแสสูงสุดที่ระบุอยูใ่ น DEGUSSING FOLDER
ข) ใช้เวลาในการอุ่นอย่างน้อย ๔ ชม. โดยปล่อยกระแสในทิศทางหนึ่งหลังจากนั้นแล้ว
ลด กระแสลงมาที่ ๐ แล้วอุ่นใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม
๒. การตรวจรั่วในระบบ D/G อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
ก) ใช้ MEGOHMMETER ขนาด ๕๐๐ VOLTS
ข) ถ้า POWER SUPPLY ใช้ RECTIFIERS อยู่ ควรจะปลดออกจากระบบ D/G
เสียก่อน
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ค) หลังจากตรวจรั่วแล้ว ควรจะบันทึกลงในสมุดปูมซ่อมทาระบบ D/G ทุกครั้ง
๓. ทาการระบายน้ า (DRAIN)
ก) ระบายน้ าออกจากหีบต่อสายอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ข) จดวันที่ทาการระบายน้ าแต่ละหีบในรายการบารุ งรักษา D/G FOLDER
ค) หีบใดที่มีน้ าเข้าไปมาก ต้องเปิ ดทาความสะอาดให้แห้ง
ง) ตรวจสอบยางอัดฝาหีบ ถ้าเสื่อมคุณภาพควรเปลี่ยนใหม่
๔. ขัดสนิมหน้า CONTACT ของ RHEOSTAT
ก) ใช้กระดาษทรายอย่างละเอียด หรื อแปรงลวด
ข) ไล้ดว้ ยน้ ามันตะกัว่ ดาบาง ๆ
๕. ทาความสะอาดเครื่ องควบคุมอัตโนมัติท้งั ภายในและภายนอก
ก) ไล่ผงและฝุ่ นที่จบั ออกให้หมด
ข) ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นหรื อสูบลม
๖. การบารุ งรักษาส่วนอื่น ๆ ให้กระทาอย่างเดียวกับเครื่ องไฟฟ้ าทุกประการ
๗. ควรจะมีการตรวจ LINEARITY CHECK อาทิตย์ละครั้ง
๘. ควรจะบันทึกลงในบันทึกท้ายเล่มของปฏิสาร D/G

------------------------------
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๗.๑๑ หนังสื อคู่มือดีเกาส์ ซิ่ง
ก. หนังสื อคู่มือดีเกาส์ ซิ่ง (DEGAUSSING FOLDER) มี ๔ ภาค คือ
๑. ภาคคาแนะนาในการใช้ (INSTRUCTION SECTION)
๒. ภาคแผนที่ (CHARTS SECTION)
๓. ภาคการติดตั้ง (INSTALLATION SECTION)
๔. ภาคปูม (LOG SECTION)
ข. คาแนะนาในการใช้ ภาคนี้เป็ นภาคที่ให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่ผใู ้ ช้ดงั นี้
๑. การปฏิบตั ิการตามปกติ
ก) เหตุผลในการใช้ดีเกาส์ซิ่ง เพือ่ ลดสนามแม่เหล็กเรื อให้เรื อพ้นภัยจากทุ่นระเบิด และ
ตอร์ปิโดแม่เหล็ก
ข) การใช้เครื่ องดีเกาส์ซิ่ง
๑) ให้ในย่านอันตรายที่มีทุ่นระเบิดแม่เหล็กเว้นแต่
- ในท่าเรื อซึ่งเจ้าหน้าที่ท่าเรื อได้ประกาศให้เป็ นเขตปลอดภัย
- ในเขตน้ าลึกมากกว่า ๑๐๐ วา
- เมื่อเรื อจอดเทียบท่าหรื อทอดสมอ ผูกทุ่นตรึ งหัวเรื อและท้ายเรื อ
ได้ไม่ให้หมุน
๒) เมื่อจะถูกโจมตีดว้ ยตอร์ปิโด
๓) ใช้เมื่อจะตรวจสอบประสิทธิภาพของการดีเกาส์ซิ่ง หรื อเพือ่ รักษาเครื่ อง
ดีเกาส์ซิ่ง
ค) กระแสในขด ให้หมัน่ ตรวจดูแอมมิเตอร์ และแต่งค่าของกระแสและขั้วให้ถูกต้อง
อยูเ่ สมอ (ค่าของกระแสและทิศทางดูได้จากแผนที่)
ง) การเลิกใช้เครื่ องดีเกาส์ซิ่ง ให้ลดกระแสลงเป็ นศูนย์ก่อนที่จะยกสวิทซ์ตดั ทางไฟ
๒. การปฏิบตั ิในกรณี ฉุกเฉิน
ก) เมื่อเปลี่ยนทิศหัวเรื อเร็ วมากให้ดู CCSD หมายเลข ๑ และ ๒
ข) เมื่อเครื่ องเสื่อมประสิทธิภาพหรื อชารุ ด ไม่สามารถแต่งกระแสเข้าขดให้มีค่าตามที่
ต้องการได้ ให้แต่งกระแสเข้าขดให้ใกล้เคียงค่าของกระแสที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด
ค) ระหว่างมีภยั ทางอากาศในขณะที่เรื อเทียบท่าหรื อทอดสมอผูกทุ่นตรึ งหัวเรื อและท้ายเรื อ
๑) ให้เลิกใช้เครื่ องดีเกาส์ซิ่ง ก่อนที่ขา้ ศึกจะทิ้งทุ่นระเบิด
๒) ถ้าข้าศึกได้ทิ้งทุ่นระเบิดลงมาใกล้เรื อก่อนที่จะเลิกใช้เครื่ องดีเกาส์ซิ่งจะต้อง
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รักษาสภาพของการดีเกาส์ซิ่งให้เหมือนเดิมตลอดไป โดยไม่เปลี่ยนแปลง
และจาต้องไม่เลื่อนเรื อจนกว่าจะได้รับอนุญาต

๓. การตรวจสอบประสิทธิภาพของการดีเกาส์ซิ่ง
ก) ตรวจสอบสนามแม่เหล็กเรื อ
๑) ทาการตรวจสอบทุก ๆ ๖ เดือน อย่างน้อยที่สุดปี ละครั้ง
๒) เมื่อเรื อผ่านเข้าเขต MAG LAT ใหม่ ในแผนที่หมายเลข ๑
ข) สถานที่ทาการตรวจสอบ
๑) DEPERMING STATION
๒) DEGAUSSING RANGE
๓) DEGAUSSING VESSAL (YEG)
ค) การตรวจสอบ DEGAUSSING RANGE
๑) นาเรื อผ่านกึ่งกลาง RANGE ด้วยเข็มและความเร็วคงที่
๒) ใช้กระแสให้ถูกต้องตามตาบลที่และทิศหัวเรื อ
๓) บันทึกจานวนแอมแปร์ระยะกินน้ าลึกหัวและท้ายเมื่อผ่าน
๔. ผลของการดีเกาส์ซิ่งต่อเข็มทิศแม่เหล็ก
ก) ทาให้เข็มทิศแม่เหล็กผิดไป แก้ได้โดยติดตั้งขดแก้อตั ราผิดเข็มทิศที่เรื อนเข็ม
ข) ให้หาดิวเิ อชัน่ เมื่อใช้และเลิกใช้ดีเกาส์ซิ่ง และหมัน่ แก้ไขให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
ค) การเลิกใช้ดีเกาส์ซิ่ง ให้เลิ กโดยวิธี REVERSAL ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้สาหรับ
ขดดีเกาส์ซิ่งนั้น ๆ
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ง) จะต้อ งแก้ เ ข็ ม ทิ ศ หลัง จาก DEPERM ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ ชม. และหลั ง จากนั้ น
๒ – ๓ สัปดาห์ อีกครั้งหนึ่ง

๕. การระวังรักษาเครื่ องดีเกาส์ซิ่ง
ก) การรักษาทัว่ ไปให้ทาการระวังรักษาเหมือนเครื่ องไฟฟ้ าอื่น ๆ ของเรื อ
ข) เมื่ อ ไม่ ได้ใช้เครื่ อ งดี เกาส์ ซิ่ งตามปกติ ให้จ่ ายกระแสไฟเข้าขดดี เกาส์ ซิ่ งแต่ ละขด
อย่างน้อ ย สั ปดาห์ ล ะ ๑ ครั้ ง ทั้งสองทิ ศทางด้วยกระแสสู งสุ ดที่ ก าหนดไว้ในภาพ
การติดตั้ง อย่างน้อย นานประมาณ ๔ ชม.
ค) การตรวจรั่ว
๑) เรื อสินค้าให้ทาการตรวจรั่ว (GROUND TEST) สัปดาห์ละครั้ง
๒) เรื อรบให้ทาการตรวจความต้านทานฉนวน(INSULATION RESISTANCE
TEST) สัปดาห์ละครั้ง
ง) การไล่ความชื้น เปิ ดจุกระบาน้ าที่หีบต่อสายและหีบผ่านสายเดือนละครั้ง
จ) ตรวจทิศทาง (ขั้ว) ของกระแสให้ถูกต้อง ภายหลังการซ่อมหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
การต่ อ สายในวงจร การตรวจใช้ POLARITY INDICATOR หรื อเข็ มทิ ศกระเป๋ า
การตรวจด้วยเข็มทิศเมื่อปล่อยกระแสไฟบวกเข้าขดปลายเข็มชี้เหนือของเข็มทิศกระเป๋ าจะชี้ดงั นี้
ขด
ถือเข็มทิศเหนือขดปลายเข็มชี้เหนือชี้ ถือเข็มทิศใต้ขดปลายเข็มชี้เหนือชี้
M, FI, FP, F, Q
ออกนอกเรื อ
เข้าในเรื อ
QI
เข้าในเรื อ
ออกนอกเรื อ
QP
เข้าในเรื อ
ออกนอกเรื อ
(กระแสไหลทาง
เดียวกับ FP)

QP

เข้าในเรื อ

ออกนอกเรื อ

(กระแสไหลตรง
ข้ามกับ FP)

A

เมื่อปล่อยกระแสไฟบวกเข้าขด
ปลายเข็มชี้เหนือจะชี้ไปทางกราบขวา
ถ้าถือเข็มทิศอยูส่ ่วนบนของขด
ฉ) การรายงานชารุ ด ให้รายงานตามแบบฟอร์มเมื่อเรื อกลับเข้าเทียบท่า
๖. รายการต่าง ๆ ของสถานีดีเกาส์ซิ่ง
ก)เป็ นคาแนะนาเพือ่ ให้เรื อที่เข้าทาการลดสนามแม่เหล็กเรื อหรื อตรวจสอบดีเกาส์ซิ่งทราบ
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รายละเอียดต่าง ๆ

ข) แผนที่เป็ นภาคที่บอกจานวนกระแสและทิศทาง (ขั้ว) ของกระแสที่จะจ่ายเข้าใน
ขดต่าง ๆ
๑) ชนิดของแผนที มี ๙ ชนิด
แผนที่หมายเลข ๑ (DEGAUSSING CHART NO 1)
แผนที่หมายเลข ๒ (DEGAUSSING CHART NO 2)
แผนที่หมายเลข ๑ - (DEGAUSSING CHART NO 1 - 5)
แผนที่หมายเลข ๒ - (DEGAUSSING CHART NO 2 - 5)
ตารางหมายเลข ๑ (COURSE CORRECTION SETTING DIAGRAM NO 1)
ตารางหมายเลข ๒ (COURSE CORRECTION SETTING DIAGRAM NO 2)
ตารางหมายเลข ๓ (COURSE CORRECTION SETTING DIAGRAM NO 3)
ไดอะแกรมหมายเลข ๑ (COURSE CORRECTION SETTING DIAGRAM NO 1)
ไดอะแกรมหมายเลข ๒ (COURSE CORRECTION SETTING DIAGRAM NO 2)
๒) การหาค่าของกระแสและทิศทางจากแผนที่
ก. แผนที่ซึ่งใช้ กับเรืออืน่ ที่ไม่ ใช่ เรือกวาดทุ่นระเบิด
(๑) แผนที่หมายเลข ๑
(ก) ให้ท้ งั ค่า ของกระแสและทิ ศทางสาหรับขดดี เ กาส์ ซิ่งแก้แรงทางตั้ง ของสนาม
แม่เหล็กเรื อได้แก่ ขด M
(ข) ให้ท้งั ค่าของกระแสและทิศทางของขดดีเกาส์ซิ่ง ซึ่งแก้แรงแม่เหล็กถาวรของสนาม
แม่เหล็กเรื อได้แก่ ขด FP, QP OR P
(๒) แผนที่หมายเลข ๒
(ก) ให้ค่าของกระแสแต่อย่างเดียว สาหรับขดดีเกาส์ซิ่งซึ่ งแก้แรงทางนอนของสนาม
แม่เหล็กเรื อได้แก่ ขด FI, QI, A
(ข) ดูค่าแรงแยกทางนอนของโลก (H) จากแผนที่ เพือ่ นาไปหาทิศทางและจานวน
กระแสได้จากตารางหมายเลข ๑ และตารางหมายเลข ๒
(๓) ไดอะแกรมหมายเลข ๑
(ก) ให้ทิศทาง (ขั้ว) ของกระแสเข้าขด FI, QI ในทิศ หัวเรื อต่าง ๆ
(๔) ไดอะแกรมหมายเลข ๒
(ก) ให้ทิศทาง (ขั้ว) ของกระแสเข้าขด FI, QI, A ในทิศหัวเรื อต่าง ๆ
(๕) ตารางหมายเลข ๑
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(ก) ให้ท้งั ค่าของกระแสและทิศทางสาหรับขด F, Q ตามค่า E ในทิศหัวเรื อต่าง ๆ

(๖) ตารางหมายเลข ๒
(ก) ให้ท้ งั ค่าของกระแสและทิศทางสาหรับขด F, Q และ A ตามค่า H ในทิศ
หัวเรื อต่าง ๆ
ข. แผนที่ซึ่งใช้ กับเรือกวาดทุ่นระเบิด
(๑) แผนที่หมายเลข ๑ - S
(ก) ให้ท้ งั ค่าของกระแสและทิศทางสาหรับขดดีเกาส์ซิ่ง แก้แรงทางตั้งและแรง
แม่เหล็กถาวรของสนามแม่เหล็กเรื อ ได้แก่ ขด M M.AUX P P.AUX
(๒) แผนที่หมายเลข ๒ - S
(ก) ให้ ค่ า ของกระแสแต่ อ ย่า งเดี ย วส าหรั บ ขดดี เ กาส์ ซิ่ ง ซึ่ งแก้แ รงทางนอน
ของสนามแม่เหล็กเรื อ ได้แก่ ขด FI, QI
(ข) ใช้กบั เรื อกวาดทุ่นระเบิดหรื อเรื ออื่น ซึ่งใช้ เครื่ องควบคุมอัตโนมัติ
(ค) มี ๒ แผ่น
๑. แผนที่เขียนบนมุมขวาว่า ใช้ตรวจสอบว่าเครื่ องควบคุมทางานถูกต้อง
หรื อไม่
๒. แผนที่เขียนบนมุมขวาว่า “OPERATION AUTOMATIC” ใช้ร่วมกับ
ไดอะแกรม หมายเลข ๑ หรื อ ๒ในเมื่อเครื่ องควบคุมเสีย
๓. ตรารางหมายเลข ๓
(ก) ให้ท้งั ค่าองกระแสและทิศทางตามค่า H ในทิศหัวเรื อต่าง ๆ
สาหรับขด A กับขด F, Q หรื อ L ของเรื อกวาดทุ่นระเบิด
ชนิดเก่า MSF เท่านั้น
(ข) ในด้านหลังเป็ นแผนที่แสดงค่า H
ค. ภาคการติดตั้ง
๑. เป็ นภาคที่ ร วบรวมเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง ทั้ง หมด เป็ นภาคที่ เ ป็ นคู่ มื อ ของ
เจ้าหน้าที่ติดตั้ง และตรวจสอบดีเกาส์ซิ่งโดยเฉพาะ
ง. ปูม
๑. เหมือนปูมของเรื อ ผูใ้ ช้ตอ้ งบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้กระทากับเครื่ องดีเกาส์ซิ่ง ได้แก่
ก) การติดตั้ง
ข) การทาการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่ อง
ค) การทาดีเพอมมิ่ง
ง) การตรวจสอบขดแก้อตั ราผิดเข็มทิศ
จ) การซ่อม การดัดแปลงแก้ไข ฉ) การใช้เครื่ องเพือ่ การระวังรักษา
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-----------------------๗.๑๒ ระบบดีเกาส์ ซิ่งอัตโนมัติ EMS - 6
ก. ชนิดของเรือ
๑. เรื อกวาดทุ่นระเบิด MSC หมายเลข 311 ,312 ,312
ร.ล.ดอนเจดีย ์
ข. รายการทั่วไป
๑. ส่วนประกอบของระบบ
ก) MAGNETOMETER PROBE
๑) จานวน ๒ รู ปร่ างเหมือนกัน
(ก) SIGNAL PROBE
(ข) SIGNAL PROBE
๒) ติดตั้งอยูบ่ นยอดเสากระโดงใต้เรดาร์ลงมา
๓) มีรูปร่ างเป็ นโดมทาด้วยวัสดุไม่เป็ นแม่เหล็ก
๔) วัดได้ ๓ ทิศทาง (3 VECTOR)
ข) DEGAUSSING CONTROL PANEL
๑) ตูม้ ีลิ้นชัก ๔ ลิ้นชัก (DRAWER)
(ก) มี อ ยู่ ๓ ลิ้ น ชัก เหมื อ นกัน เป็ นลิ้ น ชัก ที่ ไ ปควบคุ ม กระแสใน
ขด M, A และ L
(ข) ลิ้นชักที่ ๔ เป็ นลิ้นชักของขด P และทาการเดินเครื่ องควบคุม
กระแสไฟเข้าขด M, A และ L ในกรณี ฉุกเฉิ น
๒) ตัวตูม้ ีการต่อไฟในตัวของมัน และมี INTERLOCK SWITCH
๓) ออกแบบให้ติดข้างฝาผนัง
๒. บริ ษทั ผูส้ ร้าง VICKERS INCORPORATED DIVISION, OF SPERRY RAND
CORPORATION ELECTRIC PRODUCTS DIVISION, ST. LOUIS 3, MO. 800
๓. ใช้ไฟสลับ 440 VAC, 220 VDC, 3 PHASE, 60 CYCLE
๔. ไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่ง
ก) ขด M, A และ L, 600 WATTS + 3 ถึง – 3, AMP, 220 VDC
ข) ขด P
400 WATTS + 2 ถึง – 2, AMP, 220 VDC
๕. ความต้านทานของขดดีเกาส์ซิ่ง
ก) สาหรับขด M, A และ L R : ๑๐ – ๗๒ โอหม์
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ข) สาหรับขด L และP

R : ๑๕ – ๑๑๐ โอหม์

ค. การเดินเครื่องโดยไม่ ใช้ อัตโนมัติ (MANUAL PERATION) ทาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระบบอัตโนมัติ
วิธีการปฏิบตั ิดงั นี้
๑. ตั้ง MODE OPERATION SWITCH ที่ “MANUAL” สาหรับขดที่ทางานโดยไม่ ใช้
อัตโนมัติ
๒. ตั้ง FUNCTION SWITCH ที่ขด P ไว้ตาแหน่ง “ON”
๓. ตั้ง POWER SWITCH ไว้ที่ “ON”
๔. แต่ ง กระแสไฟเข้า ขด“M” ให้ ไ ด้ค่ า ของกระแสและขั้ว จากปฏิ ส ารดี เ กาส์ ซิ่ ง ส าหรั บ
Z – ZONE ที่เรื ออยูใ่ นขณะนั้น
๕. ตั้ง EIGHT COURSE ENERGENCY HEADING SWITCH ของขด L ไว้ที่ N – O และ
ต่อ แอมมิเตอร์อ่านค่า
๖. แต่งกระแสเข้าขด “L” ให้ได้ค่าของกระแสและขั้วจากปฏิสารดีเกาส์ซิ่ง สาหรับ H – ZONE
ที่เรื ออยูใ่ นขณะนั้น
๗. ต่อแอมมิเตอร์เข้ากับขด “A” แต่งกระแสไฟเข้าขดดีเกาส์ซิ่งให้ได้ค่าของกระแส และขั้วจาก
ปฏิสารดีเกาส์ซิ่งสาหรับ H – ZONE
๘. ตั้ง EIGHT COURSE ENERGENCY HEADING SWITCH ไว้ที่ E – 90
๙. การตั้ง EIGHT COURSE ENERGENCY HEADING SWITCH ให้ต้งั ไว้ในตาแหน่ง
ใกล้เคียงกับทิศหัวเรื อในขณะนั้นมากที่สุด
ง. การเดินเครื่องอัตโนมัติ (MANUAL OPERATION)
๑. ตั้ง TEST – CALIBRATE SWITCH ไว้ที่ “OPERATE” ของขด M, A และ L
๒. ตั้ง FUNCTION SWITCH ที่ขด P ไว้ตาแหน่ง “ON”
๓. ตั้ง POWER SWITCH ไว้ที่ “ON”
๔. สังเกตุไฟ TROUBLE LIGHT ว่าทางานถูกต้องหรื อไม่
จ. การตรวจและรักษาความสะอาด
๑. ในเครื่ องจะต้องไม่มีฝน,
ุ่ ผุ, ความชื้น และวัตถุแปลกปลอมอื่น ๆ
๒. ตรวจที่ต่อสายทั้งหมด แผ่น TERMINAL BOARA
๓. กวดพวกตะปูควง, สลัก และนัตให้แน่น อย่าให้เกิดรอยขีด, ถลอก หรื อร้าง
๔. ตรวจฉนวนที่หุม้ สายไฟอย่าให้แตก, ขาด และผุกร่ อน
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๕. ตรวจ CAPACITOR ดูสายอย่าให้หลวมหรื อมีฝนุ่ ละออง ทาความสะอาดโดยใช้แปรงอ่อน
๖. ตรวจดูปุ่มต่าง ๆ ให้อยูใ่ นลักษณะแน่น
๗. ตรวจที่ใส่ FUSE หน้าสัมผัสให้สะอาด
๘. ตรวจที่ INDICATOR LAMP อย่าให้มีฝนและขั
ุ่
้วหลวมได้
๙. ตรวจขั้วต่าง ๆ ของเครื่ องวัด อย่าให้มีฝนละอองและหั
ุ่
วต่อหลวม
๑๐. ความต้านทานต่าง ๆ ดูส่วนที่หุม้ อยูอ่ ย่าให้แตก

----------------------
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๗.๑๓ เครื่องวัดสนามแม่ เหล็กเรือเคลื่อนที่
ก. กล่ าวโดยทั่วไป
๑. เครื่ องวัดสนามแม่เหล็กเรื อเคลื่อนที่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั สนามแม่เหล็กเรื อของเรื อทุกขนาด ตั้งแต่
เรื อชั้นเรื อบรรทุกเครื่ องบินจนถึงเรื อวาง และเรื อกวาดทุ่นระเบิดขนาดเล็ก ราคาถูกกว่าการสร้างสถานีวดั
สนามแม่เหล็กเรื อที่ติดตั้งถาวร มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการใช้ การวาง
อุปกรณ์เพือ่ ใช้งานทาได้รวดเร็ว เครื่ องวัดสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่น้ ีชื่อในภาษาอังกฤษว่า DEGAUSSING
MAGNETIC MEASUREMENT SYSTEM MK. 1 MOD 0 หรื อเรี ยกโดยย่อว่า DMM SYSTEM
ข. คุณลักษณะของเครื่อง
๑. ความไวของเครื่ อง (SENSITIVITY) ใช้วดั ค่าสนามแม่เหล็กได้ต้ งั แต่ ๐.๐๑ ถึง ๗๕๐ มิลลิเกาส์
(๑ GAMMA ถึง ๗๕,๐๐๐ GAMMA)
๒. ค่าความถูกต้อง (ACCURACY) เมื่อใช้วดั ค่าในย่านวัดความเข้มแม่เหล็กย่านต่าง ๆ มีอตั ราผิด
ไม่เกิน + ๔%
๓. การชดเชยแก้สนามแม่เหล็กแวดล้อม (COMPESATION) ๗๐๐ มิลลิเกาส์ สาหรับการควบคุม
ด้วยมือ และอัตราผิดไม่เกิน + ๒ มิลลิเกาส์ โดยการควบคุมด้วยวงจรอัตโนมัติ
๔. อัตราผิดของปากกาบันทึก (NOISE LEVEL) น้อยกว่า ๐.๐๑ มิลลิเกาส์ ในวงจรควบคุมด้วยมือ
และน้อยกว่า ๐.๐๒ มิลลิเกาส์ ในการใช้ควบคุมด้วยวงจรอัตโนมัติ
๕. ย่านวัดมี ๑๑ ย่าน ทั้งทางบวก และทางลบ คือ ๐-๐.๒๕ MG, ๐-๐.๕ MG, ๐-๑.๒๕ MG,
๐-๒.๕ MG, ๐-๕.๐ MG, ๐-๑๒.๕ MG, ๐-๒๕ MG, ๐-๕๐ MG, ๐-๑๒๕ MG, ๐-๕๐๐ MG,
๐-๗๕๐ MG,
๖. อุปกรณ์ที่ใช้วางใต้น้ า มีความผนึกน้ า ๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทาด้วยวัตถุที่ไม่เป็ นสนิม และใช้
วัตถุที่ไม่มีคุณสมบัติเป็ นแม่เหล็ก
ค. อุปกรณ์ที่ใช้ ในระบบ
๑. สมอเรื อ (ANCHOR ASSELY) ๘ ชุด เป็ นสมอรู ปสามเหลี่ยม น้ าหนักสมอตัวละ ๔๓ ปอนด์
๒. แมคนีติคดีเทคเตอร์ (MAGNETIC DETECTOR ASSEBLY) ๘ ชุด น้ าหนักตัวละ ๑๔ ปอนด์
๓. สายเคเบิลติดกันตัวแมคนี ติคดีเทคเตอร์ (MAGNETIC DOTECTOR CABLE) มีความยาวสาย
สายละ ๖๒ ฟุต
๔. ถังลอย (FLOAT ASSEMBLY) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓ ½ นิ้ ว และความยาว ๒๐ ½ นิ้ ว
หนักลูกละ ๑๖ ปอนด์
๕. โซ่แต่งระยะ (SPACER ASSEMBLY) มีความยาว ๑๐๐ ฟุต และจะมีหมายระยะไว้ทุก ๆ ๕ ฟุต
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๖. สายเคเบิลต่อจากแมคนีติคดีเทคเตอร์เข้าเครื่ องควบคุม ชุดละ ๔ สาย ความยาวสายละ ๕๐๐ ฟุต
๗. เครื่ องควบคุมขนาดกว้าง ๑๗ ¾ นิ้ว ยาว ๑๗ นิ้ว สูง ๙ ¼ นิ้ว ๑ เครื่ องหนัก ๔๑ ปอนด์
๘. สายไฟกาลังยาว ๑๐ ฟุต หนัก ¾ ปอนด์
๙. เครื่ องบันทึก (RECORDER) ขนาด กว้าง ๙ ½ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว สูง ๘ ¼ นิ้ว ๔ เครื่ องหนัก ๓๗ ปอนด์
๑๐. สายไฟกาลังเข้าเครื่ องบันทึก ยาว ๕ ฟุต หนัก ๒ ปอนด์
๑๑. สายไฟบันทึกสัญญาณ ยาว ๕ ฟุต หนัก ๒ ½ ปอนด์
๑๒. เครื่ อ งบันทึกเหตุการณ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ ว ยาว ๑๐ นิ้ ว มี เคเบิลยาว ๒๕ ฟุต
หนัก ๓ ปอนด์
๑๓. หีบเครื่ องอะไหล่ ขนาด กว้าง ๑๔ ½ นิ้ว ยาว ๒๖ ½ นิ้ว สูง ๑๑ ½ นิ้ว หนัก ๒๐ ปอนด์ ๑ หีบ
ง. หน้ าที่ของอุปกรณ์
๑. ชุดแมคนีติคดีเทคเตอร์ประกอบด้วย
ก) แมคนี ติคดี เทคเตอร์ ประกอบอยู่ใ นเรื อ ผนึ กน้ า มี ลูกตุม้ ถ่ วงตอนล่ าง เพื่อ ให้
ขดลวดห้อยอยูใ่ นแนวดิ่งเสมอ ถ้าเรื อสมอเอียงเกิน ๓๐ องศา ระบบจะไม่ทางาน
ข) ถังลอยทาด้วยอีเทาโฟม (ETHAFOAN) ใช้ในการวางดีเทคเตอร์เมื่ อต้องการใช้
สถานีควบคุมบนเรื อ
ค) สมอทาด้วยโลหะที่ไม่มีคุณสมบัติเป็ นแม่เหล็ก ไม่เป็ นสนิ มเป็ นตัวยึดแมคนี ติคดีเทคเตอร์
ให้อยูใ่ ต้น้ า และอยูต่ รงตามตาแหน่งที่สมั พันธ์กบั การใช้งาน
ง) โซ่ แต่งระยะเป็ นโซ่ ทาด้วยโลหะไม่เป็ นสนิ ม และไม่เป็ นสื่ อ แม่เหล็ก มีความยาว
๑๐๐ ฟุต หมายตาแหน่งไว้ทุกระยะ ๕ ฟุต
๒. เครื่ องควบคุมทาหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ไ แบ่งเป็ น ๔ ระบบ คือ
ก) ระบบป้ องกันกาลังงาน (ENERGIZING SYSTEM)
๓) รับไฟกาลัง ๑๑๕ โวลท์ ๕๐, ๖๐ ไซเกิล เข้าเครื่ องควบคุม
๔) ส่งไฟกาลัง ๑๑๕ โวลท์ ๕๐, ๖๐ ไซเกิล ไปเครื่ องบันทึก
๕) ส่งอาการควบคุมให้ปากกาเครื่ องบันทึกหมายเวลาทุกช่วง ๑ วินาที
ข) ระบบปรับแต่งเครื่ องมีกลุ่มสวิทซ์ และปุ่ มบังคับต่าง ๆ เพือ่
๒. ปรับแต่งเพือ่ ให้เลือกวงจรที่พอเหมาะกับขนาดของสนามแม่เหล็กที่จะวัด
๓. มี ส วิ ท ซ์ เ ลื อ กผ่ า นวัด ความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก เป็ นตัว ก าหนดพลั ง งาน
ในวงจร
ค) ระบบชดเชยสนามแม่เหล็กแวดล้อม (AMBIENT FIELD COMPONSATION SYSTEM)
๑. ควบคุมการชดเชยด้วยมือและอัตโนมัติ
๒. ควบคุมการชดเชยสนามแม่เหล็กให้ถูกต้องตามสภาพสนามแม่เหล็ก ณ พื้นที่
ปฏิบตั ิการ
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ง) ระบบปรับความไวของเครื่ อง (SENSITIVITY CONTROL) เป็ นการปรับความไว
ของเครื่ องบันทึก
๓. เครื่ องบันทึก (RECORDERS) มีจานวน ๔ เครื่ อง
ก) เครื่ องบันทึกเครื่ องหนึ่งทาการบันทึกค่าสนามแม่เหล็กเรื อจากดีเทคเตอร์ ๒ ตัว
ข) รับสัญญาณไฟตรงจากเครื่ องควบคุม ทาการขับปากกาบันทึกให้บนั ทึกสัญญาณ
ค) มีมอเตอร์ขบั เครื่ องป้ อนกระดาษ ๒ ตัว ใช้กาลังไฟ ๑๑๐ โวลท์ ๖๐ ไซเกิล
๑. มีความเร็วในการบันทึก ๑๐ ความเร็ว
๒. ตาแหน่งที่ใช้ต้ งั ความเร็วเป็ นนิ้วต่อนาที ให้คูณด้วย ๒ เป็ นความเร็ วจริ ง
๓. ตาแหน่งที่ใช้ต้ งั ความเร็วเป็ นนิ้วต่อชัว่ โมง เป็ นความเร็วที่ใช้งานได้เลย
ง) เครื่ องปากกาบันทึก เครื่ องหนึ่งมีปากกา ๔ อัน
๑) ปากกาบันทึกสัญญาณ (SIGNAL PENS) ๒ อัน
๒) ปากกาบันทึกเหตุการณ์ (EVENT MARKER PENS) ๑๑ อัน
๓) ปากกาบันทึกสัญญาณ (TIMER PENS) ๑ อัน

----------------------------
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๗.๑๔ สถานีตรวจสอบและลบล้างแม่ เหล็กเรือ ฐท.สส. ( FACDAR )
ประวัติความเป็ นมา
สถานีตรวจสอบและลบล้างแม่เหล็กเรื อ เป็ นหน่วยงานที่ข้ นึ ตรง กับฐานทัพเรื อสัตหี บ ก่อตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ ได้ใช้ราชการมาระยะเวลาหนึ่งอปุกรณ์สถานีก็ชารุ ดเสี ยหายจนไม่สามารถใช้ราชการ
ต่อไปได้ต้งั แต่น้ นั เป็ นต้นมา จนเมื่อ ๒๘ ธ.ค.๓๘ กองทัพเรื อ ได้อนุ มตั ิให้จดั หา อุปกรณ์ตรวจสอบ
ค่าสนามแม่เหล็กแบบเคลื่อนที่ได้ ( PORTABLE RANGE ) จานวน ๒ ชุด และให้ติดตั้งที่บริ เวณ
สถานี เดิม ( แหลมปู่ เจ้า) อุปกรณ์ดงั กล่าวติดตั้งแล้วเสร็ จเมื่อ พ.ย.๔๒ และได้ใช้ราชการโดยให้
สนับสนุนตรวจสอบค่าสนามแม่เหล็กให้กบั เรื อรบของกองทัพเรื อไทยมาจนถึงปั จจุบนั
หน้ าที่ของ สถานีตรวจสอบและลบล้ างแม่ เหล็กเรือ
สถานีตรวจสอบและลบล้างแม่เหล็กเรื อ ฐานทัพเรื อสัตหี บ มีภารกิจหลักคือ ให้การสนับสนุ น
การเข้าตรวจสอบค่าสนามแม่เหล็กและเสียงของตัวเรื อให้กบั เรื อรบหลวง ของกองทัพเรื อไทย รวมทั้ง
ให้คาแนะนาแก่เรื อในการปรับแก้ค่าสนามแม่เหล็กตัวเรื อ
การดาเนินการ
เมื่อเรื อแล่นผ่านเหนื ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าสนามแม่เหล็ก ( SENSORS ) ซึ่ งวางเป็ นแถวในแนว
ทิศตะวันออก - ตะวันตก ที่ส่วนปฏิบตั ิการบนฝั่งก็จะบันทึกค่าสนามแม่เหล็กของเรื อนั้นไว้ หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่ก็จะทาการวิเคราะห์ ค่าสนามแม่เหล็กนั้นว่าสมควรจะทาการปรับแก้หรื อไม่อย่างไร หาก
ควรทาการปรับแก้ เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนาว่าควรดาเนินการที่จุดไหนอย่างไร
ทาไมต้ องมี FACDAR
หากจะกล่าวถึงสงครามจากอดีตที่ผา่ นๆ มา ได้สร้างความเสียหายให้กบั สังคมโลกอย่างมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ และทรัพย์สินหรื อเศรษฐกิจ ต่างได้รับความเสี ยหาย ภัยของสงครามมีดว้ ยกัน 3 แบบ
คือ ภัยทางอากาศ ภัยทางทะเล และภัยทางบก ถ้าจะกล่าวถึงภัยทางทะเลส่วนใหญ่จะนึกถึงภัยจากเรื อรบ
ที่ทาการสูร้ บกันทางน้ าเป็ นส่วนใหญ่แต่น้อยคนนักที่จะกล่าวถึงภัยจากทุ่นระเบิดใต้น้ าเพราะทุ่นระเบิด
ใต้น้ าเป็ นภัยที่มองไม่เห็นและเป็ นภัยที่ไม่น่าจะสร้างความเสี ยหายให้กบั เรื อรบหลวง หรื อเรื อเดินสมุทร
มากมายนัก แต่ความเป็ นจริ งแล้วทุ่นระเบิด 1 ลูก สามารถทาให้เรื อรบหลวงหรื อเรื อเดินสมุทรลาใหญ่ๆ
ไม่ สามารถใช้การได้อ าจถึ งขั้นจมลงใต้ทอ้ งทะเลได้ เมื่ อ เปรี ยบเทียบทุ่นระเบิดกับอาวุธอื่ นๆ เช่ น
Missile ,Torpedo หรื อ Rocket ที่มีประสิ ทธิภาพในการทาลายสู งแล้วทุ่นระเบิดอาจจะด้อยกว่า แต่
ทุ่นระเบิดก็ยงั เป็ นอาวุธที่คุม้ ค่าที่สุดเมื่อนามาทาสงคราม ทุ่นระเบิดใต้น้ าสามารถแยกออกเป็ นประเภท
ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.ทุ่นระเบิดกระทบระเบิด
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2.ทุ่นระเบิดอิทธิพล ซึ่งทุ่นระเบิดชนิดนี้ยงั แบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิด คือ
2.1 ทุ่นระเบิดอิทธิพลเสียง
2.2 ทุ่นระเบิดอิทธิพลแม่เหล็ก
2.3 ทุ่นระเบิดอิทธิพลความดัน
ทุ่นระเบิดทั้ง 2 ชนิ ดนี้ สามารถนาไปว่างตามพื้นที่ต่างๆได้โดย ทางเครื่ อ งบิน,ทางเรื อ หรื อ
การปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ า ทุ่นระเบิดสามารถนาไปวางตามพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ได้ทุกเวลาและ
สถานที่ เราจะทาเช่นไรให้เรื อรบของเราปลอดภัยจากภัยทุ่นระเบิดอิ ทธิพล
ทาง ทร. ได้เล็งเห็ น
ความสาคัญของภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด จึงได้จดั หาอุปกรณ์ในการตรวจสอบค่าความเป็ นแม่เหล็กของ
ตัวเรื อและตรวจวัดเสี ยงของเรื อรบหลวง เพื่อใช้เป็ นข้อมู ลในการปรับลดหรื อปรับแก้ให้ค่าความเป็ น
แม่ เหล็กของตัวเรื อ และ ความดังเสี ยงของตัวเรื อ ลดลง อุ ป กรณ์ ที่กล่ า วถึ งนั้น คื อ
FACDAR
( Forward Area Combined Degaussing And Acoustic Range ) เป็ นอุปกรณ์ตรวจสอบความเป็ น
แม่เหล็กและเสียงของตัวเรื อนั้นเอง
ส่ วนประกอบของระบบ FACDAR

1.
Hydrophone

2.

3.

4.

5.

6.

7.

หมายเลข 1. คือ SENSORS ซึ่งวางอยูใ่ ต้น้ าในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก มีอยู่ 8 ตัว
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หมายเลข 2.
หมายเลข 3.
หมายเลข 4.
หมายเลข 5.
หมายเลข 6.
หมายเลข 7.

Magnetic sensors 8 ตัว และ Acoustic sensors (Hydrophone) 3 ตัว
คือ GENERATOR เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ผลิตไฟ 240 V. 60 Hz 1 Ph
คือ WINCH รนสาย Fiber Optic
คือ UPS เครื่ องสารองกระแสไฟ
คือ MAGNETIC CABINET เป็ นตูบ้ นั ทึกค่าสนามแม่เหล็กของเรื อที่เข้า
ตรวจสอบฯ
คือ DGPS CABINET เป็ นตูท้ ี่ใช้ติดต่อสื่อสารกับ GPS ROVER ที่ติดตั้งอยูใ่ นเรื อ
คือ ACOUSTIC CABINET เป็ นตูบ้ นั ทึกค่าเสียง และ วิเคราะห์ค่าเสี ยงของเรื อที่
เข้าตรวจสอบฯ

วิธีการนาเรื อเข้าตรวจสอบค่าสนามแม่เหล็กและเสียง
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การนาเรือเข้ าตรวจสอบ
- ใช้แผนที่หมายเลข 115 และ ล.9
- นาเรื อผ่านระหว่างทุ่นหมายเขต 2 ทุ่น เข็ม 355 ขึ้นเหนือ และ เข็ม 175 ลงใต้
- สถานีตรวจสอบฯ จะแนะนาการนาเรื อ เพือ่ ให้เรื อผ่านกลางสนามสถานีตรวจสอบฯ
- แนะน า จนท.จาก กฟอ.สพ.ทร. ในการปรั บแก้ระบบ DEGAUSSINGร่ วมกับหน่ ว ยเรื อ
กาหนดแผนในการนาเรื อเข้าสถานีตรวจสอบฯ
การปฏิบัติของ กฟอ.สพ.ทร.
- ตรวจสอบการทางานของระบบ DEGAUSSING บนเรื อ
- ตรวจสอบจานวนขดลวด DEGAUSSING แต่ละขด
- ตรวจสอบจานวน Connection Box ของแต่ละขด
- จัด จนท. ปฏิบตั ิงานบนเรื อในการปรับแก้ขดลวด DEGAUSSING
การปฏิบัติของทางเรือก่อนนาเรือเข้ าตรวจสอบ
- ตรวจสอบการทางานของระบบ DEGAUSSING
- เตรี ยม ปฏิสาร (DEGAUSSING FOLDER)
- ให้การสนับสนุ น จนท.จาก สน.ตรวจสอบฯ ในการติดตั้ง DGPS ROVERS ก่ อนนาเรื อเข้า
ตรวจสอบ 1 วัน
- เตรี ยมข้อมูลเรื อ ความยาว,ความกว้าง,กินน้ าลึก และ ความเร็วรอบใบจักรที่ความเร็ วต่างๆ
การปฏิบัติของ จนท. สน.ตรวจสอบฯ ก่ อนนาเรือเข้ าตรวจสอบฯ
- แนะนาทางเรื อ ในการนาเรื อเข้าสถานีตรวจสอบฯ
- นา DGPS ROVERS ไปติดตั้งที่เรื อ
- เตรี ยมความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่สถานี
การรายงานผลการตรวจสอบฯ
- รายงานผลการตรวจสอบค่าสนามแม่เหล็กของเรื อที่เข้าตรวจสอบฯ จานวน 6 ชุด เสนอต่อ
กร. , ยก.ทร. , อร. ,หน่วยต้นสังกัดของเรื อที่เข้าตรวจสอบ , กฟอ.สพ.ทร. , และเรื อที่เข้าตรวจภายใน 15
วัน หลังจากที่เรื อเข้าตรวจสอบฯ
- ส่งผลการตรวจสอบค่าเสี ยงให้ อร. ดาเนินการต่อไป
----------------
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๘.๒ ระบบยานล่าทาลายทุ่นระเบิดแบบ Pluto Plus System
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะโดยทัว่ ไป
ระบบ Pluto Plus เป็ นระบบที่ควบคุ มการปฏิบตั ิงานของยานใต้น้ าเพื่อการหมายตาบลที่, การตรวจสอบ,
พิสูจน์ทราบและการทาลายเป้ าหมายใต้น้ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดใต้น้ าในสภาวะ
ที่เลวร้าย
ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด PLUTO PLUS เป็ นยานเคลื่อนที่ใต้น้ าขนาดเล็กกระทัดรัดมีน้ าหนักเบา
สามารถใช้ปล่อยได้จากพาหนะหลายชนิ ด ยานชนิ ดนี้ เหมาะสาหรับการปฏิบตั ิภารกิจในการล่าทาลาย
ทุ่นระเบิด, การวางระเบิดเพื่อทาลายทุ่นระเบิด, รวมทั้งการติดกรรไกรเพื่อใช้ในการตัดสายทุ่นระเบิด
ทอดประจาที่ดว้ ย
๑.๑.๑ องค์ ประกอบของระบบ PLUTO PLUS (Basic System Configuration) ประกอบด้วย
ระบบย่อยที่สาคัญ ดังนี้
๑. ตัวยานใต้น้ า
๒. รนสายสัญญาณและสายสัญญาณ
๓. ตูค้ วบคุม (Control Console) เครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ (Video Cassette Recorder =
VCR) และจอภาพสี (Colour Monitor)
๔. เครื่ องจ่ายกระแสไฟและชาร์จแบตเตอรี่ (Power Supply – Battery Charger Unit)
๕. เครื่ องมือและอะไหล่ (Tools Spares Boxes)
๖. อุปกรณ์เสริ ม (Ancillary)
๑.๑.๒ ส่ วนประกอบของระบบที่สาคัญ สาหรับใช้ในเรื อ ลทฝ.ชุด ร.ล.ลาดหญ้า, ร.ล.ท่าดินแดง
ประกอบด้วย ดังนี้
๑. ตัวยานใต้น้ า (Underwater Vehicle)
๒ ตัว
๒. รนสายสัญญาณและสายสัญญาณ (Winch and Umbilical Cable)
๒ รน
- ชนิด Fiber Optic Cable ๓ มม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.
๑ รน
- ชนิด Coaxial Electric Cable ๖ มม. ยาว ๕๐๐ ม.
๑ รน
๓. ตูค้ วบคุม (Control Console)
๑ ตู ้
๔. เครื่ องจ่ายกระแสไฟและชาร์จแบตเตอรี่ (Power Supply Unit)
๑ เครื่ อง
๕. จอแสดงภาพ (Monitor)
๒ จอ
- จอภาพขาว – ดา (Black – White Monitor) ขนาด ๙ นิ้ว
๑ จอ
- จอภาพสี (Colour Monitor) ขนาด ๑๐ นิ้ว
๑ จอ
- จอภาพสี (Colour Monitor) ขนาด ๑๔ นิ้ว (บนสะพานเดินเรื อ) ๑ จอ
๖. เครื่ องอัดวีดีโอ (Video Cassette Recorder)
๑ เครื่ อง
๗. เครื่ องบังคับยานเคลื่อนที่ (Portable Joystick)
๑ ตัว
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๘. เปลเข็นยาน (Cradle)
๙. Head Phone (ยาว ๑.๕ เมตร และ ๑๕ เมตร)
๑๐. สายต่อสัญญาณต่าง ๆ
ส่ วนประกอบของระบบ พลูโตพลัส ที่สาคัญ

๑ ตัว
๒ ตัว
๑ ชุด
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๑.๑.๓ คุณลักษณะของอุปกรณ์ (MAIN CHARACTERISTICS)
น้าหนัก (WEIGHT)
- ตัวยาน (ในอากาศ, รวม Ballast)
- ตัวยาน (ในอากาศ, รวมดินระเบิด)
- รนสายสัญญาณ (รวมสายสัญญาณ)
- ตูค้ วบคุม
- เครื่ องจ่ายกระแสไฟ
- จอภาพสี
- เครื่ องอัดวีดีโอ
- Portable Joystick (รวมสาย)
- Headphone for Intercom
- เปลเข็มยาน
- โครงติดกรรไกรระเบิด
- ดินระเบิดฝึ ก
- กรรไกรระเบิดฝึ ก
ขนาด (DIMENSIONS)
- ตัวยาน
- รนสายสัญญาณ (รวมสายสัญญาณ)
- ตูค้ วบคุม
- เครื่ องจ่ายกระแสไฟ
- จอภาพสี
- เครื่ องอัดวีดีโอ
- Portable Joystick
- Headphone for Intercom
- เปลเข็มยาน
- โครงติดกรรไกรระเบิด
- ดินระเบิดฝึ ก
- กรรไกรระเบิดฝึ ก
ความสามารถเคลื่อนที่ใต้ น้า (UNDERWATER VEHICLE)
- ความเร็วสูงสุด ทางแนวระนาบ
- เมื่อใช้ไฟ ๗๒ V.
- เมื่อใช้ไฟ ๓๖ V.

๓๑๕ Kg.
๓๖๐ Kg.
๗๐ Kg.
๒๕ Kg.
๒๗ Kg.
๑๐ Kg.
๘ Kg.
๒ Kg.
๒ Kg.
๔๕ Kg.
๑ Kg.
๔๕ Kg.
๒.๘ Kg.
๒,๑๗๐ X ๕๘๐ X ๗๗๐ mm.
๖๖๐ X ๕๐๐ X ๕๔๐ mm.
๓๒๐ X ๒๕๒ X ๔๓๐ mm.
๓๑๕ X ๒๕๒ X ๔๓๐ mm.
๒๕๔ X ๓๕๕ X ๒๓๑ mm.
๔๓๖ X ๓๓๘ X ๙๗ mm.
๑๓๔ X ๘๐ X ๑๗๘ mm.
๒๕๐ X ๒๑๐ X ๘๐ mm.
๒,๕๒๐ X ๖๘๐ X ๗๒๘ mm.
๕๕๐ X ๓๐๐ X ๓๐๐ mm.
๒๕๐ X ๗๖๘ X ๓๗๑ mm.
๒๑๒ X ๓๐๐ X ๗๐ mm.

ประมาณ ๖ น๊อต
ประมาณ ๔ น๊อต
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- ความเร็วสูงสุด ทางข้าง
๑ น๊อต
- ความเร็วสูงสุด ทางดิ่ง
๐.๒ - ๑ น๊อต
- ความลึกสูงสุด
๓๐๐ เมตร
กล้ องโทรทัศน์ สี (COLOUR TV CAMERA)
- กล้องแบบ
CDD
- Scan Rate
๕๐ Frame/s – ๖๒๕ Lines Crystal
Controlled – PAL Colour System (NTSC Optional)
- Sensitivity
๕ Lux (Min. Target illumination For Acceptable Picture)
- Resolution
๓๐๐ Lines
- Signal To Noise Ratio
๔๐ DB
- เลนส์กล้อง
๘.๕ มม. F ๑.๕
- Viewing angle
๕๐ องศา
- Iris
Automatic
- Focusing
Remote
- White Balance
Automatic
เข็มทิศ
- Resolution
+ ๑ องศา
- Repeatability
+ ๒ องศา
- Reading Accuracy
+ ๑๐ องศา
โซนาร์ ค้นหา (NAVIGATION + SEARCH SONAR)
- ความถี่
๒๐๐ KHz.
- ระยะที่ตรวจจับได้
๑๕ และ ๖๐ เมตร
- ความกว้างในการส่งสัญญาณ
เป็ นรู ปกรวย ๑๐ องศา
- Resolution
๒๕ ซม.
- Sensitinity Control
Manual in ๔ Steps
- Accuracy
๑ เมตร
- Scan Rate
๕๐ Frames/s (๑๕ m), ๑๒.๕ Frames/s (๖๐ m)
โซนาร์ พสิ ู จน์ ทราบเป้ า (IDENTIFICATION SONAR)
- ความถี่
- ระยะที่ตรวจจับได้
- Scan Sector

๑.๒ KHz.
๔ - ๘ เมตร
๙๐ องศา
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- Scan Rate
๑ ต่อ ๒
- Horizontal Beamwidth
๑ องศา
- Vertical Beamwidth
๘ องศา
- Gain Control
Manual in ๔ Steps
เครื่องวัดระยะความลึก (DEPTHMETER)
- Resolution
๐.๑ องศา
- Repeatability
+ ๑ องศา
- Accuracy
๑ % ของความลึก + ๑ องศา
เครื่องวัดความเร็ว (SPEEDMETER)
- Conversion Rate Accuracy
๗ Radius/Knot
ตู้ควบคุม (CONTROL CONSOLE)
- จอแสดงภาพขาว – ดา
๙ นิ้ว
- ความต้องการใช้พลังงาน ๑๑ - ๑๔ VDC จากแบตเตอรี่ หรื อเครื่ องจ่ายกระแสไฟ
รนและสายสั ญญาณ (WINCH AND UMBILICAL CABLE)
- สายสัญญาณ ชนิด COAXIAL ELECTRIC
- ยาว
๕๐๐ เมตร
- เส้นผ่าศูนย์กลาง
๖ มม.
- ทนต่อกาลังดึงสูงสุด
๓๐๐ กิโลกรัม
- สายสัญญาณ ชนิด FIBER OPTIC
- ยาว
๒,๐๐๐ เมตร
- เส้นผ่าศูนย์กลาง
๓ มม.
- ทนต่อกาลังดึงสูงสุด
๑๕๐ กิโลกรัม
- ความเร็วสูงสุดในการเก็บสายฯ
๑ ม./วินาที
- แรงดึงสายฯ สูงสุดประมาณ
๑๐ กิโลกรัม
- ใช้พลังงาน
๔๒.๕ VDC จากเครื่ องจ่ายกระแสไฟ
- อัตราการลอยน้ าของสายฯ (ในน้ าจืด)
๑-๒ %
- อัตราการลอยน้ าของสายฯ (ในน้ าเค็ม)
๔-๖%
เครื่องจ่ ายกระแสไฟ (POWER SUPPLY UNIT)
- POWER INPUT AC LINE ๑๑๐ หรื อ ๒๒๐ V + ๑๕ %, ๕๐/๖๐ Hz. ๖๐๐ VA max
- DC POWER OUTPUT
- To Console Battery Charge
๑๓.๙ V – ๕ A max
- To Console
๑๒.๕ V – ๑๐ A max
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- To Vehicle (Electronic Battery Charge) ๑๔.๕ V – ๓ A max
- To Vehicle (Motors Battery Charge) ๔๒.๕ V – ๑๐ A max
- To Winch
๔๘ V – ๑๐ A max
เครื่องบันทึกเทปวีดีโอ (VIDEO RECORDER)
- แบบ
PANASONIC AG – 1070 Dce
- Format
VHS Standard
- ระบบสัญญาณวีดีโอ
PAL
- ใช้พลังงาน
๑๒ VDC ๑๔ W.
จอโทรทัศน์ สี (COLOUR MONITOR)
- แบบ
PANASONIC WV –CM 1000
- ระบบสี
PAL/SECAM/NTSC
- ใช้พลังงาน
AC Line ๑๑๕ หรื อ ๒๒๐ V + ๑๕ % ๕๐/๖๐ Hz
สภาวะแวดล้อม (ENVIRONMENTAL)
อุณหภูมิ
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
สถานที่เก็บรักษา
- ตัวยานฯ (ในอากาศ) - ๕ ถึง + ๕๐ องศา
- ๑๐ ถึง + ๕๐ องศา
- ตัวยานฯ (ในน้ า)
- ๕ ถึง + ๓๐ องศา
- รน และสายสัญญาณ - ๕ ถึง + ๕๐ องศา
- ๑๐ ถึง + ๕๐ องศา
- ตูค้ วบคุม
๐ ถึง + ๕๐ องศา
- ๑๐ ถึง + ๗๐ องศา
- เครื่ องจ่ายกระแสไฟ ๐ ถึง + ๔๐ องศา
- ๑๐ ถึง + ๗๐ องศา
๑.๒ รายละเอียดของระบบอุปกรณ์ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด PLUTO PLUS
๑.๒.๑ ตัวยานฯ (Vehicle)
ส่วนประกอบที่สาคัญของตัวยานฯ และลักษณะทัว่ ไปของ Pluto Plus ประกอบด้วย
๑.๒.๑.๑ ตัวยานใต้น้ า (Under Water Vehicle)
ประกอบด้วยโครงสร้าง GRP (Glass Reinforced Plastic) ๒ ส่ วน มีความ
ทนทานต่อความกดจากกาลังดันของน้ าได้สูง โดยทั้ง ๒ ส่ วนนี้ ถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้น๊อตเป็ น
สลักยึด โดยมียาง O – Ring อยูร่ ะหว่างกลางเป็ นตัวช่วยกั้นน้ าอีกชั้นหนึ่ง
ที่ ต ั ว ยานมี ใ บจั ก ร ๕ ใบ และมอเตอร์ ข ั บ เคลื่ อ น ๕ ตั ว ส าหรั บ หมุ น ใบจั ก ร
ในการหั น เลี้ ยว, เคลื่ อ นที่ และแต่ ง ระดับ ความลึ ก ภายในตัว ยานฯ มี แ บตเตอรี่ แ ละอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
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ส่ วนหัวของยานฯ มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่ อ นที่ไ ด้ท้ งั ในมุม แนวตั้งและแนวนอน และ
ส่ วนหัวนี้ ยังมี อุ ปกรณ์ ก ารตรวจจับ (Sensor) อื่ น ๆ อี ก หลายอย่าง เช่ น กล้อ งโทรทัศน์ สี, ไฟฉาย
สปอร์ตไลท์, โซนาร์ Navigation และ โซนาร์ Identification ซึ่ งส่ วนหัวของยานฯ นี้ จะถูกป้ องกัน
การกระแทกโดย Dome พลาสติกครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง
ส่วนด้านบนของตัวยานฯ จะมีตวั Transponder ซึ่ งมีหน้าที่ในการส่ งคลื่นสะท้อนโซนาร์
กลับมาให้โซนาร์เรื อใหญ่ ตรวจจับและรู ้ตาแหน่งของยานฯ ขณะปฏิบตั ิงานใต้น้ าได้
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รู ป ส่ วนประกอบภายนอกตัวยานฯ (Vehicle External Components)

๑. กล้อง TV สี (Colour TV)
๒. ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ๗๕ วัตต์ (๗๕ W.Beam Light)
๓. โซนาร์พสิ ูจน์ทราบ (Identification)
๔. ใบจักรเคลื่อนที่ทางแนวตั้ง
๕. เครื่ องวัดความเร็วของยานฯ
๖. Responder เครื่ องรับส่งสัญญาณ (ไม่มีติดตั้ง)
๗. ห่วงยกยานฯ
๘. ช่องระบายอากาศ
๙. เครื่ องรับ – ส่ง สะท้อนโซนาร์ (Transponder) ๑๐. จุดเชื่อมต่อสายสัญญาณ
๑๑. ใบจักรเคลื่อนที่ทางแนวราบ
๑๒. ที่เสียบสาหรับชาร์จแบตเตอรี่
๑๓. ใบจักรเคลื่อนที่ทางข้าง
๑๔. ตัวยานฯ
๑๕. ที่ติดตั้ง Ballast หรื อ Explosive Charge ๑๖. เครื่ องวัดความลึก
๑๗. สายต่อเชื่อมระหว่างส่วนหัวกับตัวยานฯ ๑๘. โครงป้ องกันการกระแทก
๑๙. Sensors Head
๒๐. โดมป้ องกันการกระแทก
๒๑. Navigation/Search Sonar
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รู ป ส่ วนประกอบส่ วนหัวของยานฯ

๑. กล้องโทรทัศน์สี และระบบ Focusing
๓. จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๕. ยางกันน้ าซึมเข้า O - Ring

๒. ระบบกลไกการกระดกส่วนหัว
๔. ระบบกลไกของโซนาร์ Identification
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รู ป ส่ วนประกอบภายในตัวยานฯ

๑. มอเตอร์ของใบจักรเคลื่อนที่ทางแนวระนาบ
๓. แผงสวิทซ์ เปิ ด – ปิ ด สัญญาณแท่งแม่เหล็ก
๕. กล่องรับสัญญาณสาย Optic
๗. กล่องสัญญาณไป DC – DC
๙. ชุดแบตเตอรี่
๑๑. มอเตอร์ในการหันส่วนหัว
๑๓. กล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโซนาร์
๑๕. กล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทัว่ ไป
๑๗. มอเตอร์ของใบจักรเคลื่อนที่ทางแนวดิ่ง

๒. จุดเชื่อมต่อของสายสัญญาณ
๔. กล่องรับพลังงานมอเตอร์
๖. มอเตอร์ของใบจักรเคลื่อนที่ทางข้าง
๘. จุดเชื่อมชาร์จแบตเตอรี่
๑๐. Distribution Box
๑๒. เครื่ องวัดความลึกของยานฯ
๑๔. กล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเข็มทิศ
๑๖. เครื่ องส่งพลังงานไปยังเพลามอเตอร์
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๑.๒.๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานใต้ น้า (Depth)
ยานฯ สามารถปฏิบตั ิงานใต้น้ าที่มีความลึก ๓๐๐ เมตร ได้อย่างปลอดภัย และอาจทาให้
เกิดความเสียหายต่อตัวยานฯ ได้ ถ้ายานฯ ปฏิบตั ิงานใต้น้ าลึกเกินกว่า ๖๐๐ เมตร
๑.๒.๑.๓ ความสามารถในการเคลื่อนที่ใต้ น้า (Manoeuvring Capabilities)
๑. สายสัญญาณมีแรงดึงสูงสุด ๖๕ กิโลกรัม (Bollard Thrust)
๒. ความเร็ วสู งสุ ดในการเคลื่ อ นที่ไปข้างหน้าตามแนวระนาบ (Forward Horizontal
Speed) ประมาณ ๖ น๊อต (ในกรณี ที่มีเครื่ องถ่วง Ballast)
๓. ความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการตรวจสอบพิสูจน์ทราบเป้ าที่พ้นื ท้องทะเล ประมาณ ๐.๕
น๊อต การใช้ความเร็วมากเกินกว่านี้เป็ นการใช้เพื่อต่อต้านแรงต้านทานของกระแสน้ า
๔. ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปทางข้าง (Transverse Speed) ประมาณ ๐.๕ น๊อต
๕. ความเร็ วสู งสุ ดในการเคลื่อนที่ทางแนวดิ่ง (Vertical Speed) ๐.๓ – ๑ น๊อต (จะมี
ความเร็ว ๓ - ๔ น๊อต การใช้ความเร็ซมากเกินกว่านี้เป็ นการใช้เพือ่ ต่อต้านแรงต้านทานของกระแสน้ า
๖. บนแผงควบคุมจะมี ปุ่มสวิทซ์ 72 V. เป็ นปุ่ มเลือกการทางานของมอเตอร์ เมื่ อใช้
ปุ่ มนี้แล้วยานฯ จะมีพลังงานสูงสุด ทาให้ยานฯ สามารถเพิม่ ความเร็วถึง ๖ น๊อตได้ และถ้าไม่ได้ใช้ปุ่มนี้
ยานฯ จะมีพลังงานตามปกติด ทาให้ยานฯ มีความเร็วสูงสุดประมาณ ๓.๕ น๊อต เพื่อให้เป็ นการง่ายและ
สะดวกต่อการบังคับยานฯ ของ จนท.ขณะนายานฯ เข้าไปหาเป้ าหรื อยามที่มีกระแสน้ าไม่รุนแรง ดังนั้น
จึงไม่ควรใช้พลังงานที่ทาให้มีความเร็วสูงโดยไม่จาเป็ น เพราะจะทาให้พลังงานการเผาผลาญหมดเร็ วขึ้น
ชัว่ โมงการทางานก็เหลือน้อยลงด้วย และที่สาคัญคือ ให้ใช้พลังงานให้นอ้ ยที่สุด
๗. ในกรณี ที่มีการติดดินระเบิด CAP เข้าไปแทนที่ Ballast จะทาให้ความเร็ วในการ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า และทางข้างลดลงประมาณ ๐.๒ น๊อต
ยานฯ สามารถหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ได้ จากการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่มีความเร็ วสู งสุ ด แล้วลดลงมา
ต่าสุดจนกระทัง่ ความเร็วเป็ นศูนย์ในระยะทางเพียง ๒ - ๓ เมตร เท่านั้น และภายในระยะทางที่ใกล้เคียง
กัน ยานฯ สามารถเร่ งความเร็วจากศูนย์ ขึ้นไปจนถึงความเร็วสูงสุดได้เช่นเดียวกัน
๘. ยานฯ สามารถต้า นกระแสน้ าในแนวระนาบได้สู ง ประมาณ ๔ น๊ อ ต และต้า น
กระแสน้ าในแนวดิ่งได้สูงประมาณ ๑ น๊อต
๙. ยานฯ สามารถปฏิบตั ิงานได้ในสภาวะ Sea State (ความสูงคลื่น ๒ เมตร)
๑๐. ยานฯ สามารถหมุนรอบตัวเองได้โดยใช้เวลาประมาณ ๑๒ วินาที ( ๓๐ องศา/วินาที )
๑๑. ตัว ยานฯ ใต้น้ า สามารถบัง คับให้ข ับเคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางใดก็ ไ ด้ โดยมี ใ บจัก ร
ทางแนวราบ (Horizontal Thrusters) ๒ ตัว ทาให้ยานฯ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรื อถอยหลัง
๑๒. ใบจักรทางแนวดิ่ง (Vertical Thrusters) ๒ ตัว ทาให้ยานฯ เคลื่อนที่ข้ ึน/ลง และ
เฉียงซ้าย/ขวา
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๑๓. ใบจักรทางแนวขวาง (Transverse Thrusters) ๑ ตัว ท าให้ยานฯ เคลื่ อนที่หมุ น ซ้าย/ขวา
และยังช่วยเหลือเมื่อสายสัญญาณพันกัน และยังเพิม่ แรงผลักในการหันเลี้ยวเฉียงซ้าย/ขวา ได้อีกด้วย
๑๔. ใบจักรทางแนวขวาง ถูกบังคับโดยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ผสมกับการควบคุมของ
ใบจักรตัวอื่น ๆ ส่งผลให้เป็ นแรงผลักดันที่ดีที่สุดในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่จะไปตามต้องการ
๑๕. การควบคุ มการทางานของใบจักรจะให้ไ ด้ผลดี ถูกต้องสมบูรณ์ ต้องควบคุมจาก
Joystick ๒ ตัว ที่ติดตั้งอยูท่ ี่แผงควบคุม
๑๖. Joystick ที่อยูท่ างด้านขวา จะควบคุมการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า/ถอยหลัง การเลี้ยว
ขวา/ซ้าย การบังคับสามารถบังคับผสมกันที่มุ ม ๔๕ องศา ยานฯ จะเคลื่ อ นที่ไ ปข้างหน้าพร้อ มกับ
เลี้ยวขวาพร้อม ๆ กัน
๑๗. Joystick ที่อยูท่ างด้านซ้าย จะควบคุมการเคลื่อนที่ข้ นึ /ลง และเฉียงขวา/ซ้าย
๑๘. จากการใช้ Joystick ทั้ง ๒ ตัวร่ วมกัน การทางานที่สัมพันธ์กนั โดยอัตโนมัติของ
มอเตอร์ และใบจัก รทั้ง ๕ ตัว ยานฯ สามารถเคลื่ อ นที่วนรอบเป้ าเป็ นวงกลมได้โดยระยะทางคงที่
ตลอดเวลา
๑๙. การโยก Joystick เพิ่มมากขึ้นหรื อลดลงจากตาแหน่ งตรงกลาง จะสังเกตเห็นว่า
ความเร็วจะเพิม่ ขึ้น หรื อลดลงตามการโยกของ Joystick
๒๐. Portable Joystick สามารถบังคับควบคุม ยานฯ ที่อ ยูใ่ นระยะสายตาที่มองเห็ น
ในระหว่างการเคลื่อนที่อยูท่ ี่บนผิวน้ า
๑.๒.๑.๔ ระบบการควบคุมยานฯ อัตโนมัติ (Automatic Control)
๑. การควบคุมความลึกอัตโนมัติ (Automatic Depth Control)
การควบคุมอัตโนมัติของ Loop สามารถกระตุน้ การตรวจจับความลึ กน้ าที่แน่ นอน
โดยมีค่าความคลาดเคลื่ อนเพียง + ๑๐ ซม. ทาได้โดยการกดปุ่ ม “Auto Depth“ บนแผงควบคุ ม
ซึ่ งสามารถใช้ท้ ัง ในการเดิ น ทาง หรื อหยุ ด อยู่ กับ ที่ เ หนื อ พื้ น ท้อ งทะเล แต่ เ มื่ อ พื้ น ท้อ งทะเลมี
ความชันหรื อมีความลาดเอียงก็กดปุ่ ม “Auto Depth“ ปิ ดไว้ชวั่ ขณะ เพื่อจะให้ยานฯ ลอยตัวสู งขึ้น
ตามกาลังลอยของยานฯ และใช้ Joystick แต่งความลึกให้ได้ตามที่ตอ้ งการและกดปุ่ ม “Auto Depth“
อีกครั้ง ในทางกลับกันยานฯ สามารถเปลี่ยนแปลงค่าความลึกใหม่ โดยที่ยงั ใช้ฟังก์ชนั่ นี้ อยู่ ยานฯ ก็จะ
ไปรักษาระดับความลึกใหม่โดยอัตโนมัติ
๒. การควบคุมเข็มเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Heading Control)
โดยการกดปุ่ ม “Auto Head” สามารถตั้งค่าเข็มเดินทางโดยอัตโนมัติ ซึ่ งมีค่าผิดพลาด
เพีย ง + ๕ องศา ทิศ ทางการเคลื่ อ นที่ส ามารถเปลี่ ยนแปลงไปทางขวา หรื อ ซ้ายก็ ไ ด้ โดยการใช้
Joystick Horizontal การทาลักษณะนี้ จะใช้ได้ผลดีมากเมื่อยานฯ ปฏิบตั ิงานในกระแสน้ าที่มีความเร็ ว
เกินกว่า ๑.๕ น๊อต
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๓. การควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Control)
สามารถตั้ง ค่ า ความเร็ ว ได้โ ดยอัต โนมัติ มี ค่ า ความผิด พลาด + ๐.๒ น๊ อ ต เมื่ อ มี
การปฏิบตั ิงานในช่วงกระแสน้ าขึ้น/ลง มากเกินไป จนท.ต้องสามารถจาตาแหน่ งของยานฯ ให้สัมพันธ์
กับเรื อใหญ่ หรื อสัมพันธ์กบั พื้นท้องทะเลเท่านั้น โดยแสดงภาพให้เห็นบนตัวควบคุมอัตโนมัติ ดังนั้น
การรักษาระดับความลึก , รักษาเส้นทางการเดิ นทางให้คงที่ และปรับแต่งความเร็ วในการเดินทางไป
ข้างหน้าอย่างน้อยต้องปรับแต่งให้เท่ากับอัตราความเร็วของกระแสน้ า
ในระหว่า งการเดิ นทางนี้ จนท.เป็ นอิ ส ระต่ อ การบัง คับ ยานฯ คอยระมัด ระวังและ
คอยแก้ไขการตั้งค่าอัตโนมัติเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ ยนแปลงความเร็ วเล็กน้อยก็ใช้ Joystick Horizontal
ในการปรับแต่ง
ค่าความลึก, เข็มเดิ นทาง และค่าความเร็ วทั้งหมดนี้ จะแสดงให้เห็ นบนจอ Console
และจะมีสญ
ั ญาณเตือน จนท. เมื่อแรงขับถึงจุดสูงสุดภายใต้การควบคุมอัตโนมัติ
๑.๒.๑.๕ กล้ อง TV สี (Colour TV Camera)
เป็ นกล้อ งทีวีขนาดเล็ก ตัวกล้อ งจะถู กติดตั้งรวมอยู่กบั ชุ ด Sensor ซึ่ งติดยึดอยู่กับ
ส่ วนหัวของยานฯ มี ระบบหัน และกระดกได้ สามารถหันในแนวระนาบเป็ นมุ ด + ๘๐ องศา และ
กระดกในแนวตั้ง เป็ นมุ ม + ๑๐๐ องศา ตั ว กล้ อ งที วี ท ามาจากอุ ป กรณ์ พิ เ ศษ เป็ นวัส ดุ แ บบ
Low Magnetic และภาพที่เห็นเป็ นภาพที่ชดั เจนและถูกต้อง
๑.๒.๑.๖ ไฟฉาย (Light)
ไฟฉาย ๗๕ วัตต์ ใช้หลอดแบบ Halogen มีไว้สาหรับส่องแสงสะท้อนกลับและทาให้
รู ปภาพบนจอ Console ชัดเจนขึ้น ไฟฉายนี้จะเคลื่อนที่ไปกับส่วนหัวของยานฯ
๑.๒.๑.๗ โซนาร์ นายานฯ (Navigation Sonar)
เป็ นโซนาร์ ที่ติ ดตั้งอยู่บนส่ วนหัวของยานฯ เป็ นโซนาร์ ที่มี การตรวจพบและสะท้อนกลับ
ได้ไกล ใช้สาหรับเป็ นตัวหาข้อมู ลในการเดิ นทาง รวมทั้งการหาข้อ มูล ของเป้ าที่จะทาให้เราสามารถ
ประมาณระยะของเป้ าที่ตรวจพบได้ โดยดู ไ ด้จากเส้น ในแนวตั้งฉากทางด้านซ้ายที่หน้าจอ Console
ส่วนไหนที่มีการตรวจพบเสียงสะท้อนก็จะทาให้หักเหเป็ นแนวเส้นหยักไปทางขวา ในการวัดระยะทาง
โดยเปรี ย บเทียบการหาตาแหน่ งสะท้อ นที่ดีที่สุด แล้วค่อ ย ๆ เปลี่ ยนแปลงไปตามมาตราส่ วน และ
จะทราบตาแหน่งทิศทางของเป้ าได้โดยการอ่านจากเข็มทิศ ทาให้ทราบชนิดของเป้ าจากการสะท้อนของ
รู ปร่ างของเป้ า (ถ้าเป็ นโลหะจะง่ายต่อ การแบ่งประเภทของเป้ า) เป้ าที่มีความถี่ ของเสี ยง – ๒๐ DB
สามารถตรวจพบได้ที่ระยะ ๖๐ เมตร
๑.๒.๑.๘ Sector Scan Searching Sonar (Sonarcard)
กลไกการค้นหาเป้ าของยานฯ จะกวาดเป็ นมุ ม ๙๐ องศา และใช้โซนาร์ Transducer
ที่อยูส่ ่วนหัวของยานฯ Scan ภาพเป็ นมุม ๙๐ องศา ดังนั้น โซนาร์จะได้รับภาพของเป้ าเป็ นมุม ๙๐ องศา
และสามารถสร้างเป็ นรู ปแผนที่ MPA ปรากฏบนจอ Console
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ภาพแผนที่ที่เห็นจะเป็ นการแสดงข้อมูลระยะและทิศทางของเป้ า ซึ่งจะบอกระยะทางได้ ๒ ช่วง
คือ ระยะ ๒๐ - ๔๐ - ๖๐ เมตร หรื อ ๕ - ๑๐ - ๑๕ เมตร ในขณะที่ยานฯ กาลังค้นหาเป้ าอยูน่ ้ นั เป้ าที่ดี
จะต้อ งง่ายต่อการแสดงภาพและกลับมาค้นหาข้อมูลใหม่ โดยการบังคับยานฯ หันกวาดหาเป้ าอี กครั้ง
หนึ่ ง และทาตามขั้นตอนของระบบ Sonarcard อีกครั้งหนึ่ ง การที่จะลบข้อมูลเก่าออกจาก Memory
จะต้องกระทาก่อนที่รูปภาพและระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างรู ปภาพเก็บสะสมไว้ข้ นึ มาใหม่
๑.๒.๑.๙ โซนาร์ พิสูจน์ ทราบ (Identification Sonar)
เป็ นโซนาร์ ที่ ใช้ในการตรวจสอบเป้ าระยะใกล้ ๆ ในสภาวะที่ ท ัศนวิสั ยไม่ ดี ตัว Transducer
ของโซนาร์ Identification จะประกอบอยูใ่ นส่ วนที่เป็ นส่ วนหมุนที่ติดตั้งอยูภ่ ายนอกของส่ วนหัวยานฯ
ใช้ Transducer แบบ Ceramic ออกแบบมาโดยเฉพาะให้ได้รับสัญญาณเสี ยงในมุมแคบ ซึ่ งประกอบ
เข้ากับชุด Head Sensor ทาให้ได้รับภาพสะท้อนกลับของเป้ าได้ดี ระบบกลไกของ Sonar Scanning
และการเชื่อมติดกันของระบบอิเล็กทรอนิ กส์ภายในถูกจัดให้อยูด่ า้ นในของตัวยานฯ ได้อย่างเหมาะสม
ระบบการ Scan ออกแบบมาเป็ นพิเศษสาหรับ ไม่ ใ ห้มี ก ารแพร่ ค ลื่ นเสี ยงรบกวน (No Acoustic
Emission)
รู ปภาพที่ปรากฏบนจอ Console จะเป็ น Sector เป็ นมุม ๙๐ องศา และมุมตัดนี้ จะถูก
สร้างขึ้นจากการได้รับ Beam แคบ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยการได้รับสัญญาณของ Antenna
๑.๒.๑.๑๐ เครื่องวัดระยะความลึก (Depth Meter)
ภายในตัวยานฯ จะมีเครื่ องตรวจวัดความกดของกาลังดันน้ า ซึ่ งสามารถบอกความลึก
ของยานฯ ได้
๑.๒.๑.๑๑ เครื่องวัดค่าความเร็ว (Speed Meter)
ด้านนอกส่ วนบนของตัวยานฯ จะมี เครื่ องตรวจวัดความเร็ วของยานฯ ติ ดอยู่ ค่ าความเร็ ว
ที่ได้น้ ีจะส่งผ่านเข้าไปในตัวยานฯ โดย Induction
๑.๒.๑.๑๒ เข็มทิศ (Compass)
การท างานของเข็มทิ ศ โดยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นตัว บอกทิศ ทางของยานฯ ซึ่ ง
สามารถดูได้จากหน้าจอ Console
๑.๒.๑.๑๓ การตรวจวัดรอยรั่วซึมของน้า (Leak Alert)
เป็ นตัวตรวจสอบว่ามีน้ าเข้าในตัวยานฯ หรื อไม่ ซึ่ งจะมีตวั ตรวจสอบอยูท่ ี่ส่วนหัวและ
ส่วนท้ายของยานฯ ในกรณี ที่มีน้ ารั่วซึมเข้ามาก็จะมีสญ
ั ญาณเตือนที่หน้าจอ Console
๑.๒.๑.๑๔ สถานะแบตเตอรี่ (Battery Set – Battery Status)
แบตเตอรี่ เป็ นตัวผลิตพลังงานให้กบั ส่ วนที่เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และส่ วนที่เป็ น
มอเตอร์ เพือ่ ใช้ในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วยดังนี้
ส่วนที่ให้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ คือ แบตเตอรี่ ๑ ชุด ใช้ไฟ ๑๒ VDC -๓๖ Ah
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ส่ ว นที่ ใ ช้พ ลัง งานมอเตอร์ คื อ แบตเตอรี่ ๒ ชุ ด ประกอบด้ว ย ๓ ส่ ว น แต่ ล ะส่ ว นใช้ไ ฟ
๑๒ VDC -๓๖ Ah
การใช้พลังงานทั้งหมดของแบตเตอรี่ ๓๖ VDC -๗๒ Ah หรื อ
๗๒ VDC -๓๖ Ah
ถ้าใช้พลังงาน ๗๒ VDC สามารถให้พลังงานในการขับเคลื่อ นทางแนวระนาบ มี ความเร็ ว
สู งสุ ด ๖ น๊ อ ต แต่ ถ ้า ใช้พลัง งาน ๓๖ VDC สามารถให้พลังงานในการขับ เคลื่ อ นทางแนวระนาบ
มีความเร็ วสู งสุ ด ๓.๕ น๊ อต (ที่แผงควบคุ มจะมี ปุ่มให้เลื อ กใช้ ๗๒ VDC หรื อ ๓๖ VDC ตาม
ความต้องการ)
มาตรฐานของแบตเตอรี่ จะมี อายุการใช้งาน ๓ ปี หรื อ ปริ ม าณชั่วโมงการใช้งาน ๑๕๐ ครั้ ง
แบตเตอรี่ แต่ละชุดจะบรรจุในกล่องเดียวกัน สามารถทาหน้าที่แทนกันได้ แบตเตอรี่ ส่วนแรก ๓๖ V.
ใช้สาหรับมอเตอร์ขบั เคลื่อน แบตเตอรี่ ส่วนที่สองใช้สาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และไฟฉาย ๑๒ V.
สามารถถ่ายเทพลังงานจากแบตเตอรี่ ส่วนแรกมาใช้ได้
แบตเตอรี่ ท้งั ๒ ส่วน สามารถบรรจุใหม่ได้ทุกครั้ง เมื่อทางานเสร็จ หรื อทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ชุดใหม่เข้าไปแทนที่กนั ได้โดยการเปิ ดยานฯ ออก ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๕ นาที
ค่าพลังงาน และค่ากระแสไฟฟ้ าของส่ วนที่เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และส่ วนที่เป็ นพลังงาน
แบตเตอรี่ จะแสดงให้เห็นบนหน้าจอ Console
๑.๒.๒ รนสายสั ญญาณ (WINCH)
๑.๒.๒.๑ ลักษณะทั่วไป
Winch เป็ นรนเก็บสายสัญญาณทามาจาก Stainless Steel แบบ Non - Magnetic
มีความคงทนแข็งแรง สายสัญญาณจะม้วนวนไปจนถึงแกนกลางของ Winch ใช้พลังงานไฟฟ้ าในการ
ปล่อยและเก็บสายที่ต่อกับตัวยานฯ Winch ของสายชนิ ด Fiber Optic สามารถปรับแต่งแรงดึงของ
สายได้เองโดยอัตโนมัติ ปรับแรงดึ งได้ต้ งั แต่ ๐ - ๒๐ กิ โลกรัม และจะมีเครื่ อ งนับระยะเข้า – ออก
ของสายโชว์ระยะให้เห็นที่หน้าจอ Console
การเลือกใช้ Winch ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความแรงของกระแสน้ า มี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. Winch สาหรับสายชนิด Coaxial เหมาะที่จะใช้ในสภาวะที่มีกระแสน้ าไม่เกิน ๒.๕ น๊อต
๒. Winch สาหรับสายชนิ ด Fiber Optic และระบบควบคุมแรงดึงอัตโนมัติ เหมาะที่
จะใช้สาหรับการปฏิบตั ิงานในระยะไกล ๆ มีกระแสน้ า ๓ - ๔ น๊อต
๑.๒.๒.๒ สายสั ญญาณ (Umbilical Cable)
ยาน Pluto Plus มีสายสัญญาณเหมาะที่จะนามาใช้กบั งานอยู่ ๒ ลักษณะ คือ
๑. Coaxial Electric Cable ยาว ๕๐๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร
๒. Fiber Optical Cable ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มิลลิเมตร
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สายสัญญาณชนิด Fiber Optic ที่มีขนาดเล็กมีจุดประสงค์ คือ เพื่อให้มีการต้านทานกระแสน้ า
ได้นอ้ ย, ลดการตกท้องช้างของสาย ซึ่ งสายมีกาลังดึงสู งสุ ด ๒๐ - ๒๕ กิโลกรัม ทาให้มีความแข็งแรง
พอที่จะดึงยานฯ กลับมายังเรื อใหญ่ได้ในกรณี ที่บงั คับยานฯ ยากลาบาก หรื อสถานการณ์คบั ขัน
รูป รนสายสัญญาณชนิด Fiber Optical Cable

๑. หัวต่อสายสัญญาณกับตัวยานฯ ๒. สายสัญญาณ
๓. กลไกการปรับแต่งเรี ยงสายฯ
๔. รนม้วนสายฯ
๕. ปุ่ มเสียบ Intercom ๖.ปลัก๊ ต่อสายไฟเข้ากับเครื่ องจ่ายกระแสไฟ
๗. ปลัก๊ ต่อสายไฟเข้ากับ Console ๘. คันโยกปรับแต่งความเร็ว
๙. คันส่งอาการควบคุมความตึง – หย่อน ของสาย ๑๐. สลักยึดฐานรนให้อยูก่ บั ที่

๘-๘๔

๑.๒.๓. ตู้ควบคุม (Control Console)
๑.๒.๓.๑ ลักษณะทั่วไป
Control Console เป็ นตูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทั้งหมด จนท.สามารถบังคับยานฯ
ไปตามเส้นทางเพือ่ เข้าไปบริ เวณใกล้ ๆ เป้ า แล้วนาดินระเบิดไปวาง เมื่อวางดินระเบิดทาลายทุ่นระเบิด
แล้วนายานฯ กลับมาเรื อใหญ่ ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นบนจอหน้า Control Console
๑.๒.๓.๒ ข้ อมูลที่แสดงบนจอภาพ (Video Display)
รายละเอี ยดข้อมู ลต่ าง ๆ จะแสดงให้เห็ นบนจอภาพขาว – ด า ขนาด ๙ นิ้ ว หรื อที่ จอภาพสี
ขนาด ๑๐ นิ้ว ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนจอ ประกอบด้วย
- ภาพวีดีโอจากกล้องทีวี
- ค่าความลึก (เป็ นตัวเลข ๓ หลัก และจุดทศนิยม ๑ ตาแหน่ง)
- ค่าเข็มทิศ
- เส้นระยะโซนาร์เป็ นแนวตั้ง ๒ เส้น มีตวั เลขกากับบอกระยะทางของเป้ า
- ค่ามุมหันและมุมกระดกของหัวยานฯ
- เวลาที่ยานฯ เริ่ มทางาน
- ค่าความเร็ว
- ความยาวของสายสัญญาณที่ปล่อยออกไป
- สถานะของแบตเตอรี่
- ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงเตือน จนท.
ข้อ มูล ต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถทาการบันทึกไว้ไ ด้ท้ งั หมด ด้วยเครื่ อ งบันทึกเทปวีดีโอ และนา
กลับมาเปิ ดดูใหม่ได้
รู ป การเชื่อต่ อสายภายในตู้ Control Console

๘-๘๕

รู ป ภาพโดยรวมของตู้ Control Console

๘-๘๖

รู ป แผงควบคุมบนตู้ Control Console

๘-๘๗

รายละเอียดสวิทซ์ ต่าง ๆ ของแผงควบคุมบนตู้ Control Console
๑. ฟิ วส์
๓. สวิทซ์เปิ ด – ปิ ด เครื่ อง
๕. ปลัก๊ เสี ยบต่อเข้ากับวีดีโอ
๗. ปุ่ มสร้างแผนที่ของโซนาร์
๙. ปุ่ มเลือกใช้ไฟ ๗๒ V.
๑๑. Joystick ควบคุมการเคลื่อนที่เดินหน้า/ถอยหลัง
๑๓. ปุ่ มควบคุมการใส่ Ballast, Cap
๑๕. ปุ่ ม เปิ ด – ปิ ด การส่งสัญญาณคาสัง่ (TX)
๑๗. ปุ่ ม เปิด – ปิ ด มอเตอร์ (Motor)
๑๙. ปุ่ ม เปิ ด – ปิ ด การโอนไปใช้ Portable Joystick
๒๑. ปุ่ มปรับแต่งความคมชัดของภาพ (Focus)
๒๓. ปุ่ ม เปิ ด – ปิ ด ไฟฉาย (Light)
๒๕. ปุ่ มควบคุมเข็มเดินทางอัตโนมัติ (Auto Course)
๒๗. คันบังคับการทางานของรนสายจากแผงควบคุม
๒๙. ปุ่ มควบคุมระบบตรวจสอบตัวเอง (Self Check)
๓๑. ปุ่ มการตั้งโปรแกรมการทางานเป็ นระบบ
๓๓. ปุ่ มแสดงสถานะของพลังงาน
๓๕. ปุ่ มปิ ดสัญญาณเตือนของระบบ

๒. ไฟโชว์แสดงการทางานของเครื่ อง
๔. สวิทซ์ เปิ ด – ปิ ด วีดีโอ
๖.ปุ่ มใช้โซนาร์ตรวจสอบความละเอียดของเป้ า
๘. ปุ่ มเลือกโซนาร์
๑๐. ปุ่ มปรับแต่งหันและกระดกหัวยานฯ
๑๒. ปุ่ มควบคุมการปลด Ballast, Cap
๑๔. ปุ่ ม เปิ ด – ปิ ด ยานฯ (Pluto On)
๑๖. ปุ่ ม เปิ ด – ปิ ด โทรทัศน์ (TV)
๑๘. ปุ่ ม เปิด – ปิ ด การเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (DC - DC)
๒๐. ปลัก๊ เสียบ Intercom
๒๒. Joystick ควบคุมการเคลื่อนที่ข้ นึ – ลง
๒๔.ปุ่ มควบคุมความลึกอัตโนมัต(ิ AutoDepth)
๒๖.ปุ่ มควบคุมความเร็วอัตโนมัติ(Auto speed)
๒๘.ปุ่ มเครื่ องวัดระยะความยาวของสายที่ปล่อยไป
๓๐.ปุ่ มวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดของระบบ(Diagnostic)
๓๒. ปุ่ มตั้งค่าโปรแกรมการทางาน
๓๔. ปุ่ มแสดงสถานะของแบตเตอรี่
๓๖. – ๔๒. ปุ่ มสารอง

๘-๘๘

รู ป แผงควบคุมเครื่องเล่ น VCR

๘-๘๙

รู ป ข้ อมูลต่ าง ๆ ที่แสดงบนจอ Console

๘-๙๐

๑.๒.๓.๓ การสั่ งการและการควบคุมการทางาน (Command/Controls)
การทางานของระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
๑. เปิ ดสวิทซ์ไฟเข้าเครื่ อง จะมีสญ
ั ญาณไฟโชว์แสดงการทางาน
๒. การควบคุมการเคลื่อนที่ของยานฯ ทางานโดยใช้คนั โยกบังคับยานฯ (Joystick)
๒ ตัว ที่แผงควบคุมแยกทาหน้าที่กนั
Portable Joystick ใช้ควบคุมยานฯ ในแนวระนาบ และแนวตั้ง เมื่อยานฯ กาลังลอยที่ผวิ น้ า
ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ สายสัญญาณมีความยาวพอที่จะต่อเข้ากับ Console ที่อยูบ่ นสะพานเดินเรื อ
หรื อห้องเก็บยานฯ บริ เวณดาดฟ้ าท้ายเรื อ
๓. ระบบคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการทางานของยานฯ
- เปิ ด – ปิ ด ยานฯ
กดปุ่ ม “PLUTO ON”
- เปิ ด – ปิ ด การส่งสัญญาณคาสัง่ กดปุ่ ม “TV”
- เปิ ด – ปิ ด กล้องทีวี กดปุ่ ม “TV”
- เปิ ด – ปิ ด มอเตอร์
กดปุ่ ม “MOTOR”
- เปิ ด – ปิ ด ไฟฉาย
กดปุ่ ม “LIGHT”
- เปิ ด – ปิ ด ตั้งความลึกอัตโนมัติ กดปุ่ ม “DEPRH”
- เปิ ด – ปิ ด ตั้งเข็มเดินทางอัตโนมัติ
กดปุ่ ม “COURSE”
- เปิ ด – ปิ ด ตั้งความเร็วอัตโนมัติ กดปุ่ ม “SPEED”
- ชาร์จแบตเตอรี่ สารอง ๑๒ V. กดปุ่ ม “DC - DC”
- ปลด Ballast/Explosive Charge กดปุ่ ม “CHARGE REVERSE”
- ใส่ Ballast/Explosive Charge กดปุ่ ม “BALLAST REVERSE”
- หัน/กระดก ส่วนหัว ผลักปุ่ ม “HEAD”
- ปรับแต่งความคมชัดของภาพ ผลักปุ่ ม “TV FOCUS”
- ควบคุมการใช้โซนาร์ กดปุ่ ม “SONAR”
- สร้างภาพแผนที่โซนาร์ กดปุ่ ม “MAP”
- ต้องการใช้โซนาร์ที่มีความละเอียดตรวจสอบเป้ า กดปุ่ ม “SENSITIVITY”
- เลือกใช้พลังงานมอเตอร์สูงสุด กดปุ่ ม “72 V”
- ควบคุมการทางานของ Winch กดปุ่ ม “WINCH”
- ควบคุมความผิดปกติของภาพบนจอ ปรับปุ่ ม “CONTRAST”
- ตั้งค่าคานวณระยะที่ปล่อยสายออกไปกดปุ่ ม
“METERCOUNTER RESET”
- ควบคุมความเข้มของภาพบนจอ ปรับปุ่ ม “INTENSITY”
- “INTERCOM” ใช้สาหรับเสียบหูฟังติดต่อระหว่าง Winch กับ Console

๘-๙๑

- ควบคุมระบบตรวจสอบตัวเอง กดปุ่ ม “SELF CHECK”
- ควบคุมการตรวจสอบระบบขัดข้อง
กดปุ่ ม “DIAGNOSTIC”
- ลบสัญญาณเตือน
กดปุ่ ม “ALARM CLEAR”
- ยกเลิกการทางานของระบบ Self Check กับ Diagnostic กดปุ่ ม “RESET”
- เลือกโปรแกรมการทางานถัดไปของระบบ Self Check หรื อ Diagnostic กดปุ่ ม
“STOP/FWD PROGRAM”
- ตรวจสอบสถานะพลังงานกระแสไฟฟ้ า กดปุ่ ม “V - A STATUS”
- ตรวจสอบพลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่ มอเตอร์ หรื ออิเล็กทรอนิกส์
กดปุ่ ม “BATTERY STATUS”
๑.๒.๓.๔ ระบบการทางานของจอแสดงภาพ (Functional Monitoring System) (FUMOSYS)
ในระหว่างที่บงั คับยานฯ ลงไปปฏิบตั ิงานใต้น้ า จนท.ต้อ งคอยตรวจสอบระบบการ
ทางานของยานฯ อย่างต่อเนื่องจากหน้าจอ Console ซึ่งต้องคอยตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
- เครื่ องวัดระยะความยาวของสาย
- สัญญาณภาพ
- พลังงานแบตเตอรี่ , กระแสไฟฟ้ า
- ชาร์จแบตเตอรี่ สารอง ๑๒ V.
- การใช้พลังงานมอเตอร์มากเกินไป
- การติดขัดของมอเตอร์
- ตั้งค่าความลึก, เข็มเดินทาง, ความเร็ว เกินขอบเขต
- การทางานของ Ballast Belease
- การหันหรื อกระดกส่วนหัว
- การรั่วซึมของน้ า
- การทางานของโซนาร์
นอกจากนี้ การทางานระบบอื่น ๆ ที่มีความผิดปกติจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอ Console
๑.๒.๓.๕ ระบบตรวจสอบตัวเอง (Self Check) (SCK)
การควบคุมการทางานทั้งหมดของระบบ Pluto Plus สามารถกระทาเองโดยอัตโนมัติ
จาก Microcomputer ที่บรรจุอยูใ่ น Console โปรแกรม Self Check เป็ นการควบคุมการทางาน
ของระบบที่ลอกเลียนแบบขั้นตอนการทางานจริ งทุกประการ การกระทาเช่นนี้ ควรกระทาก่อนและหลัง
การปฏิบตั ิงานทุกครั้ง ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ ในกรณี ที่มีความผิดพลาดของ
ระบบสามารถเข้าไปค้นหาหรื อตรวจสอบข้อผิดพลาดได้จากโปรแกรม Diagnostic

๘-๙๒

๑.๒.๓.๖ การนับเวลาทางานของยานฯ (Elapsed Diving Time)
การนับเวลาเริ่ มทางานของยานฯ เริ่ มนับตั้งแต่ กดปุ่ ม “PLUTO ON” จะบอกค่าเป็ น
ตัวเลข เป็ นชัว่ โมงและนาที บนหน้าจอ Console
๑.๒.๓.๗ การตรวจข้ อขัดข้ องของระบบอัตโนมัติ (Diagnostic)
ใน Console จะมี ต ัว Microcomputer เป็ นโปรแกรมที่ ให้ จนท.ตรวจสอบระบบต่ า ง ๆ
ที่ผดิ พลาดได้อย่างอัตโนมัติ ระบบนี้จะใช้งานได้ตลอดไปตราบที่ Microcomputer p.c.board ยังทางานอยู่
ดังนั้นการทางานทั้งหมดใน Console รวมไปถึง Winch, สายสัญญาณ และตัวยานฯ ก็จะถูกตรวจเช็ค
ทั้งระบบในกรณี มีขอ้ เสี ยหรื อข้อบกพร่ อง สามารถระบุรายละเอียดของข้อบกพร่ องได้โดยการวินิจฉัย
ของโปรแกรมข้อบกพร่ องที่ระบุได้ จะปรากฎข้อมูลให้แก่ จนท. โดยผ่านทาง Console Video ในบาง
กรณี ที่ Diagnostic Functions อาจจะชี้หรื อแสดงทางเลือกของรายละเอียดข้อบกพร่ องที่เป็ นไปได้และ
แนะนาการดาเนิ นการของข้อเสี ยหรื อ ข้อ บกพร่ องที่เกิดขึ้น โดยทัว่ ๆ ไป Sensor ทุกตัวจาเป็ นต้อ ง
กระทาและ p.c. board จะต้องระบุหรื อแสดงโดยตรง สาหรับ Electronic Cards ใน Diagnostic
Program สามารถที่จะระบุ หรื อแม้แต่ส่วนประกอบที่บกพร่ อ งของข้อบกพร่ องนั้น ข้อขัดข้อ งจาก
ข้อเสียที่พบจาก ทุก ๆ คาสัง่ จากส่วนประกอบที่ Console, ปุ่ มกด, สวิทซ์, Joystick และอื่น ๆ
๑.๒.๔ จอแสดงภาพสี (COLOUR VIDEO MONITOR)
ที่ Control Console นอกจากจะมีจอภาพขาว – ดา ขนาด ๙ นิ้ ว แล้วยังมี จอภาพสี ขนาด
๑๐ นิ้ว เพิม่ มาอีกด้วย และยังติดตั้งอยูบ่ นสะพานเดินเรื ออีก ๑ เครื่ อง ซึ่ งจอภาพดังกล่าวนี้ จะมีหน้าที่
การท างานเหมื อ นกับจอภาพขาว – ด า ทุ กอย่าง แต่ มีภาพเป็ นภาพสี ท าให้สามารถจ าแนกแยกแยะ
เป้ าหมายที่ตรวจพบได้ดีกว่า
นอกจากนี้จอดังกล่าว ยังใช้ในการแสดงภาพของเรื อใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั เป้ าพื้นท้องทะเล
และสามารถบอกระยะและทิ ศ ทางของเป้ ากับ เรื อ ใหญ่ แ ละเป้ ากับ ยานฯ ได้ ซึ่ งระบบนี้ เรี ย กว่ า
ระบบ MDI
รู ป จอภาพสี ขนาด ๑๐ นิ้ว

๘-๙๓

๑.๒.๕ เครื่องบันทึกเทปวีดีโอ (VIDEO CASSETTE RECORDER)
เครื่ อ งบันทึ กเทปวีดีโอจะต่อ เข้ากับ Control Console ดังนั้น จนท.จึ งสามารถอัดเทป
วีดีโอ และแสดงภาพบนจอภาพในระหว่างปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการแสดงภาพของโซนาร์ดว้ ย
รู ป เครื่องบันทึกเทปวีดีโอ

๑.๒.๖ เครื่องบังคับยานฯ เคลื่อนที่ (PORTABLE JOYSTICK)
ในระหว่างที่ยานฯ กาลังลอยอยูท่ ี่ผิวน้ า หรื อช่วงที่นายานฯ กลับมายังเรื อใหญ่ จนท.สามารถ
ควบคุมยานฯ ได้ขณะที่อยูบ่ นดาดฟ้ าเรื อใหญ่โดยการใช้ Portable Joystick
รู ป PORTABLE JOYSTICK
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๑.๒.๗ เครื่องจ่ ายกระแสไฟ (POWER SUPPLY UNIT)
เครื่ อ งจ่ ายกระแสไฟจะจ่ ายพลังงานโดยตรงไปยัง Winch และบรรจุ แบตเตอรี่ ใหม่
ของยานฯ นอกจากนี้ เครื่ องจ่ายกระแสไฟยังสามารถจ่ายพลังงานไปยังตู ้ Control Console หรื อบรรจุ
พลังงานใหม่ให้กบั แบตเตอรี่ Console ได้ (เมื่อจาเป็ นต้องใช้)
รู ป เครื่องจ่ ายกระแสไฟ (POWER SUPPLY UNIT)
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๑.๒.๘ เปลเข็มยานฯ (CRADLE FOR VEHICLE)
เปลเข็มยานฯ เป็ นเปล ซึ่ งสามารถบรรทุกและรองรับยานฯ ได้ ๑ ตัว บนดาดฟ้ าเรื อ
ในระหว่า งเตรี ย มการล่ า ท าลายทุ่น ระเบิ ด จะมี ที่ ยึด จับ ตัว ยานฯ อยู่ ๔ ตัว ท าให้ส ามารถยกยานฯ
ไปพร้อมกับเปลได้พร้อม ๆ กัน จะมีลอ้ เลื่อน ๒ ล้อ สามารถพับหดให้แบนราบไปกับพื้นได้ หรื อดึงล้อ
ออกมาใช้ในการขนย้ายไปมาได้ ล้อเลื่อนยังสามารถใช้ในการเคลื่อนย้าย Explosive Charge ได้อีกด้วย
รู ป เปลเข็มยานฯ (Cradle)

๑.๒.๙ ดินระเบิดและกรรไกรระเบิด (Explosive Charge and Cutter)
ผลจากการทดลองจาก ทร.อิตาลี และ ทร. ประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก ปรากฏว่า การปฏิบตั ิงานของยาน
PLUTO PLUS มีประสิ ทธิภาพสู งในการวางดินระเบิดได้ผล ๑๐๐% (ภายในระยะ ๓๐ ซม.) สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ในทุกสภาวะ กลางวัน , กลางคืน , มี กระแสน้ าแรง, ในน้ าขุ่น และในสถานการณ์ ที่มี
ทัศนะวิสยั เลวร้าย
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Explosive Charge มีน้ าหนักประมาณ ๔๕ กิโลกรัม (๓๐ กิโลกรัมเป็ นดินระเบิด) ทาให้มี
ประสิ ทธิภาพสู งในการทาลายทุ่นระเบิดในระยะใกล้ ๆ Explosive Charge มีแรง Shock Factor เป็ น
๑๐ เท่า ที่ระยะ ๐.๕๕ เมตร แต่ยานฯ สามารถนา Charge เข้าไปวางในระยะประชิดกับทุ่นระเบิด
พื้นท้องทะเลได้ (จากการทดลองของ ทร.อิตาลี และ ทร. อื่น ๆ ในเอเชีย ยืนยันว่า Explosive Charge
ของ PLUTO PLUS สามารถทาให้เกิดการระเบิดทาลายวัตถุระเบิดอื่นได้ในระยะ ๐.๕ เมตร)
ยาน PLUTO PLUS สามารถวาง Explosive Charge ได้ ๒ แบบ คือ
๑. โดยการห้อย Explosive Charge ไว้ใต้ทอ้ งยานฯ ๑.๕ เมตร แล้วนาไปวางใกล้ ๆ
ทุ่นระเบิด
๒. โดยการหยุดยานฯ ในตาแหน่ งที่ตอ้ งการแล้วทิ้ง Explosive Charge ลงทันที
ระมัดระวังอย่าทิ้ง Explosive Charge ห่างจากทุ่นระเบิดไกลเกินกว่า ๑.๕ เมตร
ในการปฏิบตั ิงาน ยานฯ จะมี กาลังลอยตัวเล็กน้อ ย และยานฯ มักจะลอยตัวขึ้นในทางดิ่ งเพื่อ
ไม่ให้ระยะการวาง Explosive Charge ไกลเกินไปก็บงั คับยานฯ ให้ต่าลงมา Explosive Charge ก็จะ
แตะลงที่พ้นื และง่ายต่อการวาง Charge ด้วย
Charge มี ขนาดรู ปร่ างกระทัดรัดทาให้มีแรงต้านต่อ กระแสน้ าได้น้อ ย น้ าหนักของ Charge
เมื่ อ อยู่ ใ นน้ าจะหนั ก ประมาณ ๑๕ กิ โ ลกรั ม แค่ น้ ี ก็ ห นั ก พอที่ จ ะไม่ ท าให้ ก ระแสน้ าพัด พาไป
(Washing Out)
Charge สามารถยกด้วยมือ หรื อเคลื่อนย้ายได้ง่าย และในการปฏิบตั ิงาน ยานฯ สามารถติดตั้งทั้ง
Explosive Charge และกรรไกรระเบิดได้ในเวลาเดียวกัน
Explosive Charge แบบ CAP ผลิตโดยบริ ษทั S.E.I S.p.A. Charge ทางานด้วยระบบ
การกระตุน้ สัญญาณเสี ยง Acoustic Signal บรรจุสารประกอบวัตถุ ระเบิดแรงสู งหนักประมาณ
๓๐ กิโลกรัม
Explosive Cutter แบบ ECP ผลิตโดยบริ ษทั S.E.I S.p.A.
๑.๒.๑๐ ดินระเบิดและกรรไกรระเบิดฝึ ก (Dummy Charge and Dummy Cutter)
ดินระเบิดและกรรไกรระเบิดฝึ ก ผลิตโดยบริ ษทั GAYROBOT มีรูปร่ างลักษณะ ขนาดและ
น้ าหนัก เหมือนของจริ งทุกประการ ใช้สาหรับฝึ กเพือ่ ทดลองการปฏิบตั ิงานจริ ง
๑.๒.๑๑ โครงติดกรรไกรระเบิด (Support Bow)
มีลกั ษณะเป็ นโครง (Tubular Frame) นาไปติดที่โครงเหล็กกันกระแทกส่วนหน้าของ
ยานฯ
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รู ป Dummy Charge และ Dummy Cutter)

๑.๒.๑๒ Mission Display Unit (Option)
ระบบ Interface สามารถนาเอาข้อมูลข้อแนะนามาจากระบบ Tracking, Navigation
และระบบ Sonar ของเรื อใหญ่มาช่วยได้ ข้อมูลที่ส่งมาจะให้ค่าสัมพันธ์ระหว่างเป้ ากับเรื อใหญ่ และ
ยานฯ กับเรื อใหญ่ ระบบนี้ สามารถส่ งรู ปภาพของเรื อ , เป้ า และยานฯ ไปแสดงบนจอ Console ได้
รู ปภาพบนจอจะแสดงให้เห็นรู ปเรื อใหญ่อยูต่ รงศูนย์กลางของ Palar Diagram และมีระยะสัมพันธ์กบั
ตาแหน่งของเป้ า และตาแหน่ งของยานฯ ด้วยค่าแบริ่ งทิศทางและระยะทางของเป้ า และยานฯ จะแสดง
เป็ นค่าตัวเลขอยูด่ า้ นข้างของจอ Console
๑.๓ ลักษณะการเคลื่อนที่ของยานฯ (VEHICLE DYNAMICS)
๑.๓.๑ หลักการเคลื่อนที่พนื้ ฐานของยานฯ
๑. โดยทัว่ ไปแล้วการออกแบบยานฯ ใต้น้ าจะต้องออกแบบการใช้งานและการเคลื่อนที่
ให้มีความสัมพันธ์กนั ทั้งทางแนวระดับและแนวดิ่ง
๒. น้ าหนักส่วนใหญ่ของยานฯ จะอยูบ่ ริ เวณศูนย์กลางของตัวยานฯ จึงทาให้ยานฯ มีการ
ทรงตัวได้ดี
๓. รู ปร่ างลักษณะของยานฯ ถูกออกแบบมาเพือ่ ประโยชน์ ดังนี้
- ทาให้ตวั ยานฯ ทนต่อการต้านทานแรงอัดอย่างรุ นแรงได้
- ทาให้มีแรงต้านทานต่าต่อการเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า หรื อถอยหลัง
เนื่องจากยานฯ มีความแข็งแกร่ งและมีขนาดน้ าหนักเบา จึงทาให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
แคบ ๆ ได้

๘-๙๘

รู ป การเคลื่อนที่ของยานฯ ในแนวระดับ
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๔. ใบจักรเคลื่ อ นที่ ทางแนวระนาบ ๒ ตัว จะหมุ น เป็ นอิ สระและหมุ นสวนทางกัน
ทาให้ยานฯ เคลื่อนที่ได้อย่างสมดุล และเป็ นตัวบังคับให้ยานฯ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง
๕. ใบจัก รเคลื่ อ นที่ ทางแนวดิ่ งจะเอี ยงเป็ นมุ ม ๔๐ องศา (รวมมุ ม ใบจักรทั้ง ๒ ตัว
จะทามุมกัน ๘๐ องศา) การลาดเอียงและการหมุนสวนทางกันของใบจักรทั้ง ๒ ใบ จะดูดน้ าให้ดนั ขึ้น
เป็ นมุม ๔๐ องศา โดยแรงดันน้ าจะกดให้ยานฯ ดาดิ่งลงไป ใบจักรทั้ง ๒ ใบ จะติดอยูท่ ี่บริ เวณส่ วนหัว
ของยานฯ จะช่วยผลักดันให้ยานฯ ดาดิ่งขึ้น/ลง ตามการหมุนของใบจักร วิธีน้ ี อาจนาไปใช้ร่วมกันกับ
การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จะทาให้ยานฯ เคลื่อนที่ไต่ระดับทางลาดขึ้น/ลง (Descent / Ascent) ได้อย่าง
รวดเร็วตามต้องการ
๖. ใบจักรเคลื่อนที่ทางข้าง ถูกติดตั้งอยูส่ ่ วนท้ายของยานฯ ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่
เฉียงทางข้างซ้าย / ขวา และหมุนวนไปมา (Lateral Shifting)
๗. การใช้ Joystick ประกอบกันทั้ง ๒ ตัว จะช่วยทาให้ยานฯ เคลื่อนที่ไปตามเส้นทาง
ที่ถูกต้อง และใช้บงั คับในการหมุนวนรอบเป้ า, การติดตามเป้ า หรื อการหยุดลอยตัวเหนื อเป้ าได้อย่าง
คงที่ได้
๘. โดยธรรมชาติ ยานฯ จะมีอตั ราการลอยตัวเล็กน้อย (ประมาณ ๕๐๐ กรัม) เมื่อ จนท.
ไม่ได้บงั คับยานฯ หรื อเกิดจากการที่สายสัญญาณหลุดขาด ยานฯ ก็จะลอยตัวขึ้นสู่ผวิ น้ าอย่างช้า ๆ
ถ้าต้องการให้ไปที่ความลึกเดิมก็กด Joystick ท้ายซ้ายมือลง และที่สาคัญที่สุดสาหรับ
การปกิบตั จิงานที่มีทศั นวิสยั ที่ดีพยายามอย่าบังคับยานฯ ลงไปจนทาให้ฝนตะกอนที
ุ่
่พน้ื ท้องทะเลกระจาย
ขึ้นมา
เพื่อ ความสมดุ ล ของยานฯ ต้อ งด าเนิ น การดัง นี้ เมื่ อ จะน ายานฯ ไปปฏิ บ ัติง านใน
น้ าทะเล หรื อน้ าจืด ควรมีการปรับแต่น้ าหนัก จะทดแทนเข้าไป หรื อนาออกจากยานฯ ก็ได้ถา้ มีความ
จาเป็ น
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รู ป การเคลื่อนที่ของยานฯ ในแนวดิ่ง
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๙. The Compact Sensor Head ถูกติดตั้งอยูใ่ น Dome ส่ วนหัวของยานฯ และติดอยู่
กับส่ วนหัว และกระดกของหัวยานฯ ทาให้สามารถกระดกหัวได้ + ๑๐๐ องศา และหันกวาดทางแนว
ระนาบได้ + ๘๐ องศา
๑๐. ตาแหน่งของการต่อสายสัญญาณของยานฯ จะอยูร่ ะหว่างกลางของใบจักรทางแนว
ระนาบทั้ง ๒ ตัว ทาให้ยานฯ มีการทรงตัวที่ดีในระหว่างการเคลื่อนที่
๑๑. โดยปกติส ายสัญญาณจะมี ก าลัง ลอยในตัว เพื่อ หลี กเลี่ ยงการพัน กันของสายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ สายที่มีขนาดเล็กควรระมัดระวังรักษาให้ดีเพราะทนกาลังดึงได้น้อย ในการนายานฯ
กลับมายังเรื อใหญ่อาจจะดึงสายสัญญาณลากยานฯ กลับมาเลยก็ได้ถา้ มีกระแสน้ าไม่แรงมากนัก และยัง
ทาให้ประหยัดแบตเตอรี่ ดว้ ย
รู ป การควบคุมยานฯ โดยใช้ Joystick
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รู ป แสดงมุมการหัน และกระดกส่ วนหัวยานฯ

รู ป แสดงตาแหน่ งของสายสัญญาณขณะที่ยานฯ อยู่ใต้ น้า
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๑.๓.๒ ความทนทาน (ชั่วโมงการใช้ งาน) (Endurance)
ยานฯ สามารถปฏิ บ ัติ ง านใต้น้ า ได้น านตั้ง แต่ ๕๐ นาที ถึ ง ๑๐ ชั่ว โมง ขึ้ น อยู่กับ
ความเร็วและกระแสน้ า
ชัว่ โมงการใช้งานของแบตเตอรี่ มีดงั นี้
- ถ้าใช้ความเร็ว ๖ น๊อต จะสามารถปฏิบตั ิงานได้ ๕๐ นาที + ๑๐ นาที
- ถ้าใช้ความเร็ว ๓.๕ น๊อต
จะสามารถปฏิบตั ิงานได้ ๒ ชัว่ โมง
- ถ้าใช้ความเร็วต่ากว่า ๑ น๊อต จะสามารถปฏิบตั ิงานได้ ๑๐ ชัว่ โมง
ชุดแบตเตอรี่ ที่อยูใ่ นตัวยานฯ สามารถเปลี่ยนถ่ายแทนที่กนั ได้โดยการเปิ ดฝาตัวยานฯ ออกแล้ว
ยกแบตเตอรี่ ชุดใหม่เข้าไปแทนที่ (การปฏิบตั ิน้ ีจะใช้เวลา ๕ นาที สาหรับ จนท. ๒ คน)
ถ้ามีเวลาว่างในระหว่างการปฏิบตั ิงาน แบตเตอรี่ ที่อยูใ่ นตัวยานฯ สามารถชาร์จเพิ่มพลังงานจาก
ข้างนอกได้โดยการใช้หัวเสี ยบชาร์จ ๓ หัว เสี ยบเข้าไป (การชาร์จแบบนี้ ถ ้าจะให้เต็ม ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์
ต้องใช้เวลาชาร์จ ๘ - ๑๐ ชัว่ โมง) ไฟที่นามาใช้กบั Control Console สามารถเอามาจาก Power Supply
ได้ (Input ๑๑๐ หรื อ ๒๒๐ VAC, ๕๐/๖๐ Hz, Output ๑๒ VDC) ใช้สาหรับการทางานที่ต่อเนื่ อง
และ Winch ก็ใช้ไฟ ๔๘ V จาก power supply Unit เช่นกัน
หมายเหตุ
ถ้า จนท. บังคับยานฯ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ๑๒ VDC ๓๖ Ah ก็ทาให้สามารถ
ปฏิบตั ิงาน ๑๐ ชัว่ โมง ได้เช่นกัน

-------------------------------
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ตอนที่ ๒ ลักษณะการใช้ งาน
๒.๑ การเก็บรักษายาน PLUTO PLUS (STORAGE)
๒.๑.๑ ยาน PLUTO PLUS ถูกเก็บไว้ในห้องบริ เวณดาดฟ้ าท้ายเรื อ มีฐานรองรับขนาดใหญ่
และป้ องกัน การกระแทกด้วยยางนุ่ ม ๆ โดยปกติ ต ัวยานฯ จะไม่ มี อ ันตรายเมื่ อ อยู่ในน้ า แต่ ถ ้า เวลา
เก็บ รัก ษาควรหลี กเลี่ ยงการดู ดซึ มของน้ า ต้อ งท าความสะอาดยานฯ ให้แ ห้งสนิ ท ก่ อ นเก็ บเข้า ที่ใ ห้
เรี ยบร้อย
๒.๑.๒ การขนย้ายยานฯ (Transport)
ยาน PLUTO PLUS สามารถขนย้ายได้ท้งั ทางบก, ทางน้ า และทางเครื่ องบินได้ และ
การเคลื่อนย้ายบนเรื ออาจทาได้โดยใช้เปลเข็นยานฯ เป็ นพาหนะในการเคลื่อนย้ายหรื ออาจใช้เครนช่วย
ก็ได้
๒.๒ การตรวจสอบอุปกรณ์เบือ้ งต้ น (PRELIMINARY VERIFICATION)
๒.๒.๑ ทันทีที่ได้รับอุปกรณ์ของระบบ PLUTO PLUS ต้องตรวจสอบการขาดหายของอุปกรณ์
๒.๒.๒ นาอุ ปกรณ์ อ อกจากห่ อ แล้ว ตรวจเช็ ค อย่างระมัด ระวัง ตรวจดู ค วามเรี ยบร้ อ ยของ
อุปกรณ์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างการขนย้าย
๒.๒.๓ ถ้าตรวจพบความเสียหายต้องรี บแจ้ง บริ ษทั ผูผ้ ลิตก่อนที่จะทาการติดตั้งอุปกรณ์
๒.๓ การติดตั้ง (INSTALLATION)
๒.๓.๑ ลักษณะโดยทัว่ ไป
๒.๓.๑.๑ คาแนะนาในการติดตั้งระบบ PLUTO PLUS บนเรื อล่าทาลายทุ่นระเบิด
โดยเฉพาะ
๒.๓.๑.๒ ยานฯ ๒ ตัว ถูกวางไว้บนฐานรองกันการกระแทก และสัน่ สะเทือน และ
สามารถเคลื่อนย้ายเข้า – ออก จากห้องได้โดยการใช้เปลเข็นยานฯ (Cradle) จะมีพ้นื ที่วา่ งระหว่างยานฯ
๒ ตัว เพียงพอสาหรับการซ่อมบารุ งแก้ไขข้อขัดข้องของยานฯ ได้
๒.๓.๑.๓ Winch ๒ ตัว ถูกจัดวางให้อยูใ่ นตาแหน่งระหว่างตูเ้ ก็บอุปกรณ์ Spare Parts
และโต๊ะทางาน
๒.๓.๑.๔ เครื่ องจ่ายกระแสไฟและชาร์จแบตเตอรี่ ถูกวางไว้บนฐานรองกันการ
กระแทกและสัน่ สะเทือนอยูเ่ หนือ Winch ทั้ง ๒ ตัว
๒.๓.๑.๕ Winch ที่นาออกมาใช้ตอ้ งวางให้ห่างจากข้างกราบเรื อประมาณ ๒ เมตร และ
ดึงสายฯ ออกไปผ่านรอก (Pulley) ตัวที่ ๑ ที่มดั ยึดติดอยูก่ บั เสากราบเรื อ แล้วออกไปผ่านรอกตัวที่ ๒ ที่
ห้อยอยูป่ ลายไม้ที่ยนื่ ออกไปนอกตัวเรื อประมาณ ๑ เมตร รอกตัวนี้จะสามารถยึดขึ้น – ลง และหันไป –
มา ตามสายฯ ได้
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๒.๓.๑.๖ ตาแหน่งไม้ยาวที่ยนื่ ออกไปอยูร่ ะหว่างหัวเรื อและท้ายเรื อ เป็ นตาแหน่งที่ดี
ที่สุดสาหรับการควบคุมการปล่อยและการเก็บยานฯ จากบริ เวณท้ายเรื อ และเหมาะสาหรับควบคุมสายฯ
ระหว่างที่ยานฯ ออกไปปฏิบตั ิงาน โดยปกติยานฯ จะต้องเคลื่อนที่ออกจากกราบขวา ของเรื อใหญ่เป็ น
มุม ๓๐ องศา ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร (ดูรูปที่ ๒ - ๒)
รู ป ตาแหน่ งการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ PLUTO PLUS
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รู ป ตาแหน่ งของการนายานฯ ออกจากเรือใหญ่

คาเตือน เมื่ อ ไม่ ไ ด้ใช้ง านอย่าน า Winch ออกไปตากแดดเป็ นเวลานาน ๆ เพราะแสงแดดทาให้
สายสัญญาณเกิดความเสียหายได้
๒.๓.๒ การต่ อสายไฟต่ าง ๆ เข้ าระบบ (Electrical Interconnection)
๒.๓.๒.๑ สายไฟต่าง ๆ ทั้งหมด ถูกจัดหาให้โดยบริ ษทั GAYROBOT ไฟที่ใช้ คือ ไฟ
๑๑๐ - ๒๒๐ VAC
๒.๓.๒.๒ รายละเอียดการต่อสายไฟต่าง ๆ อธิบาย ดังนี้
สายเบอร์ ๒ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับด้านหลัง Console ที่เบ้าเสียบ Winch
ปลายอีกข้างหนึ่ งต่อเข้ากับ Junction Box ที่เบ้าเสี ยบ Console - Winch
สายเบอร์ ๒ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับเบ้าเสียบ Console – Winch บน Junction Box
(สายต่อ)
ปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Winch ด้านล่างที่เบ้าเสียบ Console
สายทั้ง ๒ ข้าง สามารถต่อกลับข้างกันได้
สายเบอร์ ๓ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับด้านหลัง Console ที่เบ้าเสียบ Portable Joys.
ปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Junction Box ที่เบ้าเสียบ Portable Joys.
สายเบอร์ ๔ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Power Supply Unit ที่เบ้าเสียบ Winch
ปลายอีกข้างหนึ่ งต่อเข้ากับ Junction Box ที่เบ้าเสี ยบ Winch Power Su.
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สายเบอร์ ๔
(สายต่อ)

ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับเบ้าเสียบ Winch Power Su. บน Junction
Box ๑ - ๒
ปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Winch ที่เบ้าเสียบ 48 VDC Power S
สายเบอร์ ๖ สายนี้ตอ้ งใช้สาหรับชาร์จแบตเตอรี่ ของยานฯ เท่านั้น
ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Power Supply Unit ที่เบ้าเสียบ Vehicle
ปลายอีกข้างหนึ่ งต่อเข้ากับVehicle มีรูเสียบชาร์จไฟ 14.5 V – 0 – 42.5 V
สายเบอร์ ๗ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับ ROV Console RS 232 Interface
ปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Thomson Marconi TDS
สายเบอร์ ๙ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับ ROV Console ที่เบ้าเสี ยบ ๑๑๐/๒๒๐ VAC
ปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับปลัก๊ ไฟ
๑๑๐/๒๒๐ VAC
สายเบอร์ ๑๐ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Power Supply ที่เบ้าเสี ยบ ๑๑๐/๒๒๐ VAC
ปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับปลัก๊ ไฟ ๑๑๐/๒๒๐ VAC
สายเบอร์๑๓ ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับจอภาพสี ที่เบ้าเสี ยบ AC
ปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับปลัก๊ ไฟ ๑๑๐/๒๒๐ VAC
สายเบอร์ ๑๔ สายนี้ตอ้ งใช้สาหรับชาร์จแบตเตอรี่ สารองเท่านั้น
ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Power Supply Unit ที่เบ้าเสียบ Vehicle
ปลายสายอีกข้างหนึ่งจะเป็ นกล่องสี่เหลี่ยม มีเบ้าเสียบ Motor Battery
และ Electronic Battery ใช้สาหรับเสี ยบชาร์จแบตเตอรี่ สารอง
ข้ อควรระวัง ก่อนที่จะทาการต่อสายไฟต้อง “OFF” สวิทซ์ที่ POWER SUPPLY UNIT ทุกครั้ง
๒.๓.๓ การต่ อสายสัญญาณเข้ ากับตัวยานฯ (Umbilical Cable Connection to)
๒.๓.๓.๑ ตั้งสวิทซ์การหมุนของรนสายเคเบิลไว้ที่ตาแหน่ง “Free” ดึงสายสัญญาณออกมา
พอประมาณ
๒.๓.๓.๒ คลายเกลี ยวและถอดฝาครอบพลาสติ กสี ขาวของ “Connector” ที่ อยู่ด้าน
ท้ายตัวยานฯ ออก
๒.๓.๓.๓ เช็ค O - Ring และตรวจดู ตาแหน่ งใน “Connector” ถู กต้องหรื อ ไม่
ทาความสะอาดและไล้ดว้ ย Silicon Grease P 400203
๒.๓.๓.๔ ถอดฝาครอบพลาสติกสีขาวของ “Connector” ที่ปลายสุดของสายสัญญาณออก
๒.๓.๓.๕ ถ้าเป็ นสายสัญญาณ Optic ให้ถอดจุกพลาสติกที่ครอบหัวสัญญาณออก
และใส่ไว้ในฝาครอบพลาสติกกันหาย เช็คหัวสัญญาณ Optic ว่าสะอาดดีหรื อไม่ และต้องไม่มีวตั ถุใด ๆ
ติดอยูท่ ี่หวั สัญญาณ
หมายเหตุการทาความสะอาดหัวสัญญาณของสาย Optic ที่เหมาะสมควรใช้ “Cloth P 830211”
และชุดเครื่ องมือของสาย Optic เท่านั้น
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๒.๓.๓.๖ ขัน เกลี ยวของฝาครอบพลาสติ กของ “Connector” ทั้งของตัวยานฯ และ
ของสายสัญญาณเข้าด้วยกัน และนาไปไว้ในที่ปลอดภัย
๒.๓.๓.๗ สอดหัวสัญญาณเข้าไปใน Connector ของตัวยานฯ
๒.๓.๓.๘ ขัน Connector ของสายสัญญาณและตัวยานฯ ด้วยมื อ จนสุ ด จากนั้น
ขันด้วยประแจ P 830103 จนแน่น
๒.๔ การเดินเครื่องและเช็คระบบ (SYSTEM TURNING – ON AND FUNCTIONAL CHECK)
๒.๔.๑ การเปิ ด – ปิ ด สวิทซ์ วงจรเปิ ด – ปิ ด ยานฯ
ก่อ นการใช้งานระบบ Pluto Plus ต้อ งเปิ ดสวิทซ์วงจรบนตัวยานฯ ก่ อ นทุกครั้ง
การเปิ ด – ปิ ด สวิท ซ์ว งจรบนตัวยานฯ ใช้กุญ แจแม่ เ หล็ก P 830105 สวิทซ์ ว งจรของตัว ยานฯ
อยูด่ ้านบนภายในตัวยานฯ ค่อนมาทางตอนท้ายของตัวยานฯ มีเครื่ องหมายแสดงวิธีเปิ ด – ปิ ด ด้วยสี
บนผิวยานฯ ด้านนอก เหตุที่ตอ้ งคานึ งถึ งวงจรเปิ ด – ปิ ด วงจรยานฯ เพราะว่าจาเป็ นต้อ งวางกุญแจ
แม่เหล็กให้ถูกทิศทางโดยวางบนเครื่ องหมายสี เหลือง ซึ่ งติดอยูบ่ นตัวยานฯ ในแนวนอน เมื่อมองจาก
ด้านท้ายของตัวยานฯ นี่คือลักษณะการเปิ ดสวิทซ์ ส่วนการปิ ดสวิทซ์ วางกุญแจแม่ เหล็กบนเครื่ องหมาย
สีน้ าเงิน ซึ่งติดอยูบ่ นตัวยานฯ ในแนวตั้ง เมื่อมองจากด้านท้ายของตัวยานฯ
รู ป สวิทซ์ เปิ ด –ปิ ด ยานฯ โดยใช้ แท่ งแม่ เหล็ก

หมายเหตุ เพือ่ เป็ นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรเปิ ด – ปิ ด ยานฯ ได้ทางานถูกต้องแล้ว ถ้าสวิทซ์วงจร
ถู ก เปิ ดแต่ แ ผงควบคุ ม ปิ ดอยู่ จะมี ต ัว ส่ ง สัญ ญาณที่ ติ ด ตั้ง อยู่ใ นตัว ยานฯ ซึ่ งจะส่ ง เสี ย ง “ปี๊ ป ๆๆ”
ตลอดเวลา สัญญาณเตือ นนี้ ถูกติดตั้งเพื่อ หลีกเลี่ ยงความสิ้ นเปลื อ งแบตเตอรี่ ส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ของ
ตัวยานฯ ระหว่างการ Stand - By และช่วงที่ยงั ไม่ใช้ยานฯ
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๒.๔.๒ ระบบการตรวจสอบตัวเอง (System Functional Check)
๒.๔.๒.๑ กล่าวโดยทัว่ ไป
ต่อสายสัญญาณตามที่กล่าวไว้ในตารา Operating Manual ต่อ Headphone
เข้ากับ Socket ทั้งที่ Console และที่ Winch จนท.เข้าประจาที่ และทาการเช็คแต่ละ Function ว่า
ทางานถูกต้องหรื อไม่
๒.๔.๒.๒ Automatic Functional Check - Self Check
การเช็คระบบสามารถกระทาโดยอัตโนมัติดว้ ยวิธี Self Check ซึ่ ง Function
นี้ มีประโยชน์อย่างมากสาหรับ จนท.ในการเตรี ยมการก่อนการทางานทุกครั้ง โปรแกรม Self Check
จะให้แผงควบคุมส่งลาดับคาสัง่ ไปยังตัวยานฯ เพือ่ จะจาลองการทางานโดยปกติ ที่ทาโดย จนท.ระหว่าง
การทางานใต้น้ า ในขณะเดียวกัน Diagnostic Sensor ก็จะเช็คแต่ละขั้นตอนของ Self Check ถ้าเป็ น
ผลบวก ก็จะแสดงสัญญาณยืนยันบนจอ ในกรณี ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น ขั้นตอนการทา Self Check
จะหยุดและจะแสดงคาเตือนบนจอ Console
ขั้นตอนการทา Self Check
๑. เปิ ดสวิทซ์ Power ของแผงควบคุม
๒. เปิ ดสวิทซ์ที่ตวั ยานฯ ด้วยกุญแจแม่เหล็ก
๓. กดปุ่ ม “On Pluto”
๔. กดปุ่ ม “Self Check” บนแผงควบคุม (ขณะนี้ จนท.ไม่สามารถใช้
Console ได้)
เมื่อ Self Check เริ่ มทางาน แต่ละขั้นตอนของการ Self Check จะแสดงบนจอ
ทุก ๒ วินาที โดยแสดงลาดับขั้นตอนการทางานด้วยตัวเลขสัมพันธ์กบั ชื่อทุกขั้นตอนถ้าผลของขั้นตอน
ใดปกติ ก็จะปรากฏข้อความ “Correct” ถ้าผลของขั้นตอนใดปิ ดปกติ ก็จะปรากฏข้อความ “Error” และ
ขั้นตอน Self Check จะหยุดลง
คาเตือน ไม่มีขอ้ แนะนาว่าควรจะใช้ยานฯ ปฏิบตั ิงานหรื อไม่ถา้ บางขั้นตอนของ Self Check
แสดงข้อความ “Error” จนท.สามารถเลือกที่จะผ่านขั้นตอนที่แสดงข้อความ “Error” ได้โดยการกดปุ่ ม
“Step FWD Program” จะทาให้โปรแกรม Self Check ข้ามขั้นที่ “Error” ไป และทาตามลาดับของ
โปรแกรมต่อไปจนจบ
เมื่อจบแต่ละขั้นตอนของโปรแกรม Self Check โดยสมบูรณ์ ถ้าระบบไม่ Error จะปรากฏ
ข้อความ “Check Procedure Correctly Ended” บนหน้าจอหลังจากปรากฏข้อความประมาณ ๑๐ วินาที
จนท.จึงจะสามารถใช้แผงควบคุมต่อไปได้
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กรณี ที่จบโปรแกรม Self Check โดยมี Error โปรแกรมจะแสดงข้อความ “Self Check
Ended – in Test” และจะแสดงรายการที่ Error ออกมา
- SELF CHECK ENDED
- ERRORS IN TEST
- ………………………….
-………………………….
-…………………………… -…………………………….
ข้อความจะปรากฏอยูจ่ นกว่าจะเลิกใช้โปรแกรม Self Check วิธีออกจาก Self Check โดยกด
ปุ่ ม “Step FWD Program”
หมายเหตุ ถ้าจาเป็ นใช้ปุ่ม Reset ออกจากโปรแกรม Self Check ได้ทนั ทีแล้ะเจ้าหน้าที่ จะ
สามารถใช้ Manual จาก Console ได้
ลาดับขั้นตอนของโปรแกรม Self Check และคาอธิบายต่าง ๆ ได้แสดงตามตารางข้างล่างนี้
ลาดับที่ ชื่องาน (ที่แสดงบนจอ
๑.
GDC TEST…. ON
(Graphic Display
Control)
๒. DATA TX…….ON

๓.

รายละเอียด
Console จะจาลอง Graphic เฉพาะตัวขึ้นมา เพือ่ เขียนบนจอ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผา่ นมายัง Console Card และผ่าน
ไปที่ PCB Card
๑ : Console จะส่ ง สัญญาณการควบคุ ม ไปยัง ยานฯ ซึ่ ง ได้เปิ ดสวิท ซ์
วงจรแล้ว
Console จะส่ ง สัญ ญาณการควบคุ ม ไปยัง Winch
ผ่านไป ตัวยาน
๒ : ข้อมูลจะถูกส่งสัญญาณจากยานกลับไปยัง Console โดยข้อมูลจะส่ง
สัญญาณจากยานฯ ผ่านไป Winch จาก Winch ผ่านไป Console
๓ : สถานะ Batt จะถูกบันทึก และค่าของ Parameters ต้องเป็ นดังนี้Eletronic Batt Capacity
> ๕๐ %
- Motor Batt Capacity
> ๕๐ %
- Electronic Current ๐.๖ A < Ae < ๑.๑ A
- Motor Current Am < ๑ A
TV CAMERA……ON ๑ : กล้อง TV On และสัญญาณ VDO On ส่ งสัญญาณจากตัวยาน
ผ่านไป Winch จาก Winch ผ่านไป Console
๒ : กระแสไฟในส่ วน Electronic ได้รับกระแส ค่าของกระแสต้อง
เป็ นดังนี้ : ๑.๑ A < Ae < ๑.๕ A
๓ : กล้อง TV จะโฟกัสภาพด้วย Motor ภายในตัวยานฯ (จะโฟกัสจากระยะไกล
เข้ามาระยะใกล้) กระแสของ Motor โฟกัส ๓ mA < Am < ๒๕ mA
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๔.

SONAR……ON

๕.

MOTOR……..ON

๖.

LIGHT…….ON

๗.

BALLAST……..ON

๘.

HEAD…………ON

๑ : เส้น Navigation Sonar ระยะ ๖๐ m. ปรากฏขึ้น และ Supply
Voltage On ส่ วน Electronic ส่ งกระแสไฟกระตุน้ กระแสไฟจาก
ส่วน Electronic ได้รับการ Test (๑.๕ A < Ae < ๒ A)
๒ : Search Sonar ระยะ ๖๐ m. และสัญญาณ Iden ของ Map
Generation ได้รับการ Test
๓ : Iden Sonar ระยะ ๖๐ m. On และส่ วน Electronic ส่ งกระแส
กระตุน้ กระแสไฟของ Antenna Motor ได้รับกระแส (Im > ๘ mA)
๔ : กล้อง TV และ Sonar ถูกปิ ดลง
๑ : Switch มอเตอร์ ท้ งั ๕ ตัว On ค่า Volt และค่า Amp ของ
Electronic Batt ได้รับกระแส ๑.๑ A < Ae < ๑.๖ A –๓๓ < Vm < ๔๒ V
๒ : มอเตอร์ขบั เคลื่อนใบจักรทั้ง ๕ ตัว จะหมุน (เดินหน้า – ถอยหลัง –
ดาขึ้น – ดาลง – เฉี ยงซ้าย – เฉี ยงขวา) ประมาณตัวละ ๕ วินาที ด้วย
กาลัง ๒๕% ของไฟ Supply ขนาด ๓๖ VDC กระแสไฟของมอเตอร์
จะถูกทดสอบและเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับตาราง
๓ : เหมือนขั้นตอนข้อ ๒ : แต่เป็ นไฟขนาด ๗๒ VDC (๖๖ V < Vm <
๘๕ V) กระแสส่วน Electronic ๑.๕ A < Ae < ๑.๙ A
๔ : Autodepth On : Vertical Mortors จะหมุนจากการจาลองค่าความ
ลึก และผลจากการทางานของ Vertical Motors จะได้รับการตรวจสอบ
การหมุนให้ถูกต้อง
๑ : ไฟฉาย ๗๕ W ปิ ด กระแสไฟจากส่วน Electronic ที่ใช้ Test
เป็ นดังนี้ ๖ A < Ae < ๙ A
๒ : ไฟฉายถูกปิ ดลง
๑ : Ballast Motor หมุนในทิศปละ Charge ๕ วินาที โวลต, แอมป์ , การ
หมุนของมอเตอร์ได้รับการ Test และ เปรี ยบเทียบและอ้างอิงกับค่าจาก
ตาราง กระแสไฟมอเตอร์ ๒๐ mA < Am < ๐.๖ A
๒ : เหมือนกับข้อ A: แต่มอเตอร์ Ballast หมุนในทิศ ติด Charge ๕
วินาที
๑ : หัวของยานฯ จะหมุนและกระดกกลับมาอยูใ่ นทิศ มุมหัน ๐ องศา
มุมกระดก ๐ องศา โดยอัตโนมัติ (ถ้ามุมหันและมุมกระดกอยูใ่ นทิศอื่น)
๒ : หัวของยานฯ จะกระดกในมุมสูงสุด – ตาสุด + ๑๐๐ องศา ระหว่าง
การกระดก Tilt Motor Parameter จะถูกควบคุมและเปรี ยบเทียบกับค่า
จากตาราง กระแสไฟมอเตอร์ ๒๐ mA < Am < ๐.๕ A
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๘.(ต่อ) HEAD…………ON
๙.

๑๐.

๑๑.

๓ : หัวของยานฯ จะหัน ซ้ายสุด – ขวาสุด ( + ๘๐“ องศา) จากนั้น
ขั้นตอนเหมือนในข้อ ๒ : กระแสไฟมอเตอร์ ๑๒ mA < Am < ๐.๖ A
DC/DC………..ON
๑ : DC/DC Function On และ Parameters ตามรายการ ต่อไปนี้ จะ
ได้รับการตรวจสอบ
- Electronic Batt Voltage : ๑๑ V < Ve < ๑๕ V
- DC/DC Output Current : I DC – DC > ๑ A
๒ : DC/DC Function Off และกระแส Output ต้องเป็ น I DC – DC <
๒A
ALARMS………..ON ๑ : ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตัวยานฯ จ่ายไฟวงจรตรวจจับการรั่วซึม ซึ่ ง
จะมี Sensor อยู่ ๒ ตัว และจะตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณ
เตือน
๒ : เหมือนกับข้อ A : แต่เป็ นวงจรตรวจจับการรั่วซึมในตัวยานฯ เช็ค
Sensor และตรวจสอบความถูกต้องของ Alarm
๓ : ตรวจสอบ Ventilating Cap สูญหายหรื อไม่อยูใ่ นลักษณะปิ ด
หรื อไม่
จบการทางานของระบบ Self Check ไฟ TX ดับ

หมายเหตุ ในบางกรณี เราสามารถข้ามขั้นตอนที่ Error ได้ แต่ จนท.ต้องประเมินใน
แต่ละครั้งว่า Error จะไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
คาเตือน ในกรณี ที่ Error ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ และ The System Operators
ยังไม่ได้ช้ ีแจงหรื ออธิบายสาเหตุให้ทราบ The Maintenance Technicians ต้องให้คาแนะนาเพื่อที่จะได้
วางแผนเตรี ยมการทาตามขั้นตอนที่ได้บรรยายไว้ใน The Maintenance Manual (Vol. ๒)
๒.๔.๒.๓ Manual Function Check
The System Function Check สามารถปฏิบตั ิโดยวิธี Manual ได้ในกรณี ต่อไปนี้
- ถ้าโปรแกรม Self Check เสีย
- เพือ่ จุดประสงค์ในการฝึ ก
- เพือ่ จุดประสงค์ในการบารุ งรักษา
๑. Power Supply (ถ้าใช้ได้) ส่วน ๑๒ VDC ด้านบน
ปิ ดปุ่ มไปที่ “Console” ผลัก Power Switch ที่ตาแหน่ง “On” ไฟสว่าง
๒. Power Supply ส่วน ๔๘ VDC ด้านล่าง
ปิ ดปุ่ มไปที่ตาแหน่ง “Winch” ผลัก Power Switch ที่ตาแหน่ง “On” ไฟสว่าง
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๓. ตัวยานฯ
เปิ ดสวิทซ์วงจรฯ บนตัวยานฯ ด้วยกุญแจแม่เหล็ก
ที่ CONSOLE
๔. ผลัก Main Power Switch ที่ตาแหน่ง “On” (ไฟสีแดงสว่าง)
จอภาพจะเริ่ มสว่าง
๕. กดปุ่ ม Pluto On (ไฟสีแดงสว่าง)
สัญญาณส่งไปยังตัวยานฯ พร้อมรับข้อมูล สัญญาณเสียงแสดงการเปิ ดสวิทซ์
ดับลง
๖. Intercom
จนท.บังคับยานฯ ทั้ง ๒ สวมหูฟังทดลองการติดต่อ
๗. กดปุ่ ม “Tx” (ไฟสีแดงสว่าง)
บนจอภาพจะแสดงข้อ มูล ดังนี้ : ทิศหัวยานฯ, เวลา, ความลึก , มุมหัน, มุมกระดก,
ความเร็ว, ความยาวของสาย และกาลังดึงของสาย (เฉพาะสาย Optic)
๘. กดปุ่ ม “V – A Status”
สถานะของ Volt และ Amp จะปรากฏบนด้านขวาของจอภาพ
Volt ของส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประมาณ ๑๒ V
Amp ของส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประมาณ ๐.๙ A + ๐.๑ A
Volt ของส่วนมอเตอร์
ประมาณ ๓๘ V
Amp ของส่วนมอเตอร์
ประมาณ ๐ A
๙. กดปุ่ ม “TV” (ไฟสีแดงสว่าง)
สัญ ญาณภาพจากกล้อ งถ่ า ยภาพในตัว ยานฯ จะแสดงบนจอภาพ หลัง จากหน่ ว งเวลา
ระยะหนึ่ ง Amp. ของส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะเพิ่ม ขึ้น เป็ น ๑.๓ A + ๐.๒ A ปรั บ ความสว่า งและ
ความเปรี ยบความต่างของภาพให้เหมาะสม
๑๐. ใช้ Toggle Switch ปรับ Fucus ดังนี้
- ปรับ Focus ไปที่วตั ถุในระยะไกล
- ปรับ Focus ไปที่วตั ถุในระยะใกล้
- ปรับ Focus ไปที่วตั ถุในระยะปานกลาง แล้วหยุด
๑๑. ถ้าได้ต่อจอภาพสี ไว้กบั Console Video และปิ ดสวิทซ์อยู่ ภาพทั้งหมดก็จะ
แสดงเป็ นภาพสี
๑๒. กดปุ่ ม “MOTOR” (ไฟสีแดงสว่าง)
ทาให้มอเตอร์มีพลังงานและพร้อมจะรับอาการจาก Joystick Amp. ของส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ จะเพิม่ ขึ้นเป็ น ๑.๘ A + ๐.๒ A
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๑๓. เมื่อถึงขั้นนี้มอเตอร์ท้งั ๕ ตัว จะมีแรงขับเคลื่อนที่ ๓ Volts
๑๔. มอเตอร์ทางระดับ
- เช็คว่าการบังคับไม่ได้ถูกโอนไปที่ทา้ ยเรื อ โดยดู ว่าปุ่ ม “Remote Joystick”
ได้ถูก กดหรื อไม่
- ผลัก Joystick ด้านขวาขึ้นด้านบนประมาณครึ่ งทาง จนท.ที่อ ยูใ่ นห้อ ง
เก็บยานฯ จะเช็คว่ามอเตอร์ทางระดับทั้ง ๒ ตัว หมุนสวนทางกันหรื อไม่ (ตัวซ้ายมือหมุนตามเข็มนาฬิกา
และตัวทางขวามือหมุนทวนเข็มนาฬิกา) จากนั้นจะยืนยันว่าถูกต้อง ปล่อย Joystick กลับที่เดิม ใบจักร
จะหยุดหมุน
- ผลัก Joystick ลงด้านล่างประมาณครึ่ งหนึ่ ง ใบจักรทั้ง ๒ ควรจะกระทา
ในทิศทางตรงกันข้ามกับข้างต้น ปล่อย Joystick กลับที่เดิม ใบพัดจะหยุดหมุน
- ผลัก Joystick
ไปทางขวาครึ่ งทาง มอเตอร์ ท างระดับ จะหมุ น
เช่นเดียวกับที่ผลัก Joystick ขึ้นด้านบน และมอเตอร์หางเรื อก็จะหมุนด้วย
- ผลัก Joystick ไปทางซ้ายครึ่ งหนึ่ ง มอเตอร์จะหมุนเช่นเดียวกับการผลัก
ไปทางขวา แต่มอเตอร์หางเรื อจะหมุนในทิศตรงกันข้ามกับการผลักไปทางขวา
๑๕. มอเตอร์ทางตั้ง
ขั้นตอนเหมือนทีก่ ล่าวมาข้างต้น เพียงแต่เปลี่ยนมาใช้ Joystick ทางด้านซ้าย
ซึ่งเป็ น Joystick ที่ใช้บงั คับมอเตอร์ทางตั้ง
๑๖. กดปุ่ ม Remote Joystick (ไฟสีสม้ สว่าง)
เพือ่ โอนการบังคับไปที่หอ้ งเก็บยานฯ จนท.ที่ห้อง จะใช้ Portable Joystick
ทาเช่นเดียวกับข้อ ๑๔ และ ๑๕ และเช็คว่าการหมุนของมอเตอร์ทุกตัวถูกต้องหรื อไม่ เสร็ จแล้ว จนท.
ที่ Console กดปุ่ ม Portable Joystick อีกครั้ง (ไฟสีสม้ สว่าง) เพือ่ โอนการบังคับกับมาที่ Console
๑๗. กดปุ่ ม “๗๒ V” (ไฟสีสม้ สว่าง)
แรงเคลื่อ นไฟฟ้ าของมอเตอร์เพิ่มเป็ น ๗๒ V. สถานะ Volt ของส่ วน
มอเตอร์บนจอจะเป็ น ๗๖ V กดปุ่ ม “๗๒ V” อีกครั้งเพือ่ ปิ ด
๑๘. กดปุ่ ม “DEPTH” (ไฟสีเขียวสว่าง)
Automatic Depth Control พร้อมทางาน มอเตอร์ทางระดับหมุน แต่ถา้
ไม่ผลัก Joystick ลง ๑ หรื อ ๒ Stroke มอเตอร์ก็จะหมุน กดปุ่ ม “DEPTH” อีกครั้งเพือ่ ปิ ด
๑๙. กดปุ่ ม “COURSE” (ไฟสีเขียวสว่าง)
Automatic Heading Control พร้อมทางาน มอเตอร์หางเสื อเริ่ มหมุน ถ้า
ไม่ผลักJoystick ตัวขวา ไปทางซ้ายหรื อขวา ๑ หรื อ ๒ Strokes จนกระทัง่ มอเตอร์หางเสือหมุน กดปุ่ ม
“COURSE” อีกครั้ง เพือ่ ปิ ด
๒๐. กดปุ่ ม “SPEED” (ไฟสีเขียวสว่าง)
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Automatic Speed Control พร้อมทางาน Joystick ด้านขวาดขึ้นด้านบน
ประมาณครึ่ งหนึ่ง จนท.ที่หอ้ งเก็บยานฯ จะตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ทางระดับทั้ง ๒ ตัว ว่าคงที่
หรื อไม่ กดปุ่ ม “SPEED” อีกครั้ง เพือ่ ปิ ด
๒๑. ใช้ HEAD TILT - PAN Switch ขึ้น – ลง
กระดกหัวยานฯ ขึ้นสู งสุ ด กระดกหัวยานฯ ลงต่ าสุ ด และกระดกไว้ใ น
ระดับปกติ เช็คค่ามุมกระดกบนจอว่าถูกต้องหรื อไม่
ค าเตื อ น ควรกระดกหัว ยานฯ ลงเป็ นมุ ม –๑๐ ถึ ง –๓๐ องศา เพื่อ ป้ องกัน แสงจาก
ดวงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้เลนส์เสื่อมสภาพได้
๒๒. ใช้ HEAD TILT - PAN Switch ซ้าย – ขวา
เช็คการหัน ซ้ายสุ ด – ขวาสุ ด เช็คมุ มหันโดยดู ที่เครื่ อ งหมายสามเหลี่ ยม
ที่แสดงบนจอเหนือแถบแสดงเข็มทิศ
คาเตือน หลังจากการทดลองควรหันหัวยานฯ กลับในตาแหน่งตรงกลาง
๒๓. กดปุ่ ม “SONAR” (ไฟสีเขียวสว่าง)
Navigation Sonar ระยะ ๖๐ เมตร จะปรากฏบนจอด้านซ้ายพร้อ มกับ
เส้นกราฟแสดงระยะ จนท.ที่อยูห่ อ้ งเก็บยานฯ ใช้เล็บนิ้ วมือเกาหรื อขีดบนผิวหน้าของ Transducer ด้วย
ความหนักเบาที่ต่างกันไป ที่บนจอจะเห็ นรอยหยักรู ปร่ างคล้ายสามเหลี่ ยม > บนกราฟแสดงระยะ
จากนั้นกดปุ่ ม “MAP” และตรวจดูความถูกต้องของ Searching Map ที่ปรากฏบนจอ กดปุ่ ม “MAP“
อีกครั้งเพือ่ ลบข้อมูล
กดปุ่ ม “Sonar” เพื่อ เปลี่ ยนระยะเป็ น ๑๕ เมตร และเช็ค Map Function
เหมือนที่ระยะ ๖๐ เมตร อีกครั้ง กดปุ่ ม “SONAR” อีกครั้ง เพื่อใช้ Identification Sonar (โซนาร์แยก
เป้ า) Identification Map ระยะ ๘ เมตร จะปรากฏบนจออย่างต่อเนื่ อง (ภาพของ Identification Map
จะเหมือ นกับภาพจากปุ่ ม Map แต่ภาพจาก Identification Map จะแสดงอย่างต่อเนื่ อ ง) จนท.ที่
ห้องเก็บยานฯ จะรายงานยืนยันว่า Antenna ของ Identification Map หมุนหรื อไม่กดปุ่ ม “SONAR”
อีกครั้ง เพื่อ เปลี่ยนเป็ นระยะ ๔ เมตร เช็คความเข้มของโซนาร์ ซึ่ งจะมี อ ยู่ ๔ ระดับ ด้วยการกดปุ่ ม
“SENSITIVITY“ ระดับความเข้มจะแสดงด้วยจุด ๔ จุด อยูท่ างมุมซ้ายด้านบนของจอภาพ ปิ ดโซนาร์
(Switch Sonar Off)
๒.๔ กดปุ่ ม “LIGHT” (ไฟสีสม้ สว่าง)
เช็ค ว่าไฟ ๗๕ วัต ต์ สว่างหรื อ ไม่ จากนั้น ให้ปิ ดสวิทซ์ ทนั ที เพื่อ ป้ องกัน
Overheating ซึ่งหลอดไฟชนิดนี้ตอ้ งใช้น้ าเป็ นตัวหล่อเย็น

๒.๕ กดปุ่ ม “CHARGE RELEASE” (ไฟสีแดงสว่าง)
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เช็คดูวา่ แกนที่ติดอยูก่ บั Charge Connection Pin ที่ตวั ยานฯ หมุนคลายเกลียว
และ Charge Connection Pin คลายตัวออกหรื อไม่
๒.๖ กดปุ่ ม “CHARGE RELEASE” และ “REVERSE BALLAST” พร้อมกัน
เช็คดูว่าแกนที่ติดอยูก่ บั Charge Connection Pin ที่ตวั ยานฯ หมุนเข้า และ
Charge Connection Pin หมุนกลับเข้าที่เดิมหรื อไม่
หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ ๒๕ และ ๒๖ ตาแหน่งของ Pin จะแสดงบนจอ Console
ที่ WINCH
๒๗. Winch พร้อมสายชนิด Fiber Optic
ตั้งสวิทซ์ควบคุมการหมุนไว้ที่ “REMOTE”
๒๘. ตั้งค่าเครื่ องวัดความยาวของสาย (บน Console)
ผลัก Winch Remote Lever บน Console จากตาแหน่ ง Stop ไปที่
ตาแหน่ ง Free จนท.ที่ห้องเก็บยานฯ จะดึงสาย Fiber Optic ออกจากรน ๒ – ๓ เมตร เช็คดูค่าที่
อ่านได้จาก Mryrtd Connter เพิ่มขึ้นหรื อ ไม่ ผลักสวิทซ์จากตาแหน่ ง Free ไปที่ตาแหน่ ง Stop
จากนั้นผลักไปที่ตาแหน่ ง Rewind ประมาณครึ่ งหนึ่ ง Winch จะหมุนดึงสายกลับเข้ารน ผลักสวิทซ์
ไปที่ตาแหน่ง Stop เมื่อ Meters Counter เป็ นศูนย์
๒๙. ผลักกระเดื่องควบคุมการหมุนของ Winch บน Local Control
เช็คที่ตาแหน่ง FREE - STOP – SPEED ๑ และ ๒
๓๐. ผลักกระเดื่องไปที่ “AUTO”
เป็ นการใช้ Automatic Tension Device โดยควบคุมจากกระเดื่องควบคุม
ตัวที่ ๒ ดึงสายสัญญาณให้ตึงอยูเ่ สมอป้ องกันการตกท้องช้างในเวลาใช้งาน เช็คโดยดึงสายออกจากรน
ให้หย่อนเล็กน้อย ดูวา่ สายถูกดึงกลับที่เดิมหรื อไม่
หมายเหตุ Coaxial Winch ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ชุดนี้ไว้ให้ (Automatic Tension Device)
๓๑. กดปุ่ ม ”DC/DC“ (ไฟสีสม้ สว่าง)
ไฟ ๓๖ V. จากส่ วนแบตเตอรี่ จ ะถู กเปลี่ ยนไปให้ไ ฟ ๑๒ V. ในส่ ว น
แบตเตอรี่ อิเล็คทรอนิ กส์ Volt จะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ในส่ วน Motor Volt จะลดลงเล็กน้อย
(๐.๕ V) กดปุ่ มอีกครั้งเพือ่ ปิ ดฟังก์ชนั่
๓๒. ปิ ดทุกฟั งก์ชนั่ ที่ทางานอยู่ Off “TX”, Off “Pluto On“, Off “Power
Console“, Off “Power Supply Unit“ ที่หอ้ งเก็บยานฯ
๓๓. เช็คน๊อตทุกตัวที่ตวั ยานฯ ว่าขันตึงทุกตัวหรื อไม่
๒.๕ การใช้ งานระบบต่ าง ๆ (USE OF THE SYSTEM)
๒.๕.๑ กล่าวทัว่ ไป
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ในส่ วนนี้ จะประกอบไปด้วยคาสั่งในการใช้ทุกระบบทุกฟั งก์ชนั่ ของ Pluto Plus ซึ่ ง
ไม่ยงุ่ ยากและสะดวกต่อการทางาน คนที่ไม่มีความชานาญก็สามารถฝึ กฝนการใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
ในเวลาอันสั้น
อย่างไรก็ตาม จนท.บังคับยานฯ จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้โดยละเอียดถึงขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
เพือ่ จะได้มีความมัน่ ใจมากขึ้นต่อการใช้งานระบบ
๒.๕.๒ SET TO WORK
๒.๕.๒.๑ การเปิ ดตัวยานฯ (Opening The Vehicle)
๒.๕.๒.๑.๑ ถอด Fairing Dome โดยการปลดคลิปออก
๒.๕.๒.๑.๒ คลายเกลี ย วน๊ อ ตที่ ข อบตัว ยานฯ ถอดน๊ อ ต (๒๓ ตัว ) ออกจาก
ตัวยานฯ เก็บไว้ในกล่ อ ง เพื่อ ป้ องกันการสู ญหาย การทางานควรใช้ Tubolar Spanner ในการ
คลายเกลียวน๊อต
๒.๕.๒.๑.๓ จนท.ทั้ง ๒ คน ยืนทางด้า นตรงข้ามกับบานพับ คนหนึ่ งจับด้า น
Fin Support ของใบจักรทางระดับ อีกคนหนึ่ งจับทาง Guard Ring ของใบจักรทางดิ่ง ทั้งสองคน
ดึงขึ้นพร้อมกัน จนกระทัง่ Body ส่วนบนและส่วนล่างแยกออกจากกัน
๒.๕.๒.๑.๔ เปิ ด Body ส่วนบนออกช้า ๆ ซึ่ งจะเป็ นพานพับหมุนเปิ ดออกจนเป็ น
มุม ๑๘๐ องศา จนกระทัง่ ห่ าวงยกแตะกับ Work Bench ใช้ Plastic Foam (อาจเป็ นเศษผ้าหรื อวัสดุ
อื่นก็ได้) วางบน Thick Block เพื่อรองรับ Body ส่ วนบนที่เราเปิ ดออก เพื่อที่จะช่วยรับน้ าหนักของ
Body ทาให้บานพับไม่ตอ้ งรับน้ าหนักมาก
ข้ อควรระวัง ระวังอย่าให้ O – Ring ขาดหรื อเป็ นรอยขีดข่วน ให้เคลื่อนย้ายด้วย
ความระมัดระวัง และทาความสะอาดผิวที่ขอบร่ องของ Body ทั้งส่วนบนและส่วนล่างให้ทวั่
๒.๕.๒.๑.๕ การเปิ ด Sensor ในส่วนหัวให้ทาตามขั้นตอนดังนี้
- ถอดไฟฉาย ๗๕ วัตต์ โดยคลายเกลียวน๊อตทั้ง ๔ ตัว ออกอย่าง
สัมพันธ์กนั (คลายเกลียวให้เท่า ๆ กันทุกตัว)
- ต่อระบบแล้วกระดกหัวยานฯ ลงเป็ นมุมประมาณ –๗๐ องศา
- คลายเกลียวน๊อตที่ขอบร่ องทั้ง ๘ ตัวออก จากนั้นขยับให้ท้งั ๒ ส่วน
แยกออกจากกันเล็กน้อยด้วยมือ
- กระดกหัวขึ้นเป็ นมุม ๐ องศา และถอดทั้ง ๒ ส่วน ให้ออกจากกัน
ข้ อควรระวัง ห้ามกระดกหัวยานฯ ด้วยมือเป็ นอันขาด

๒.๕.๒.๒ การปิ ดตัวยานฯ (Closing The Vehicle)
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ก่ อ นปิ ดตัว ยานฯ จาเป็ นต้อ งตรวจสอบทุกระบบอย่างถู กต้อ งตามที่ไ ด้กล่ าวใน
ขั้นตอน Self Check ส่วนที่สาคัญในการกันน้ าเข้าระหว่าง Body ทั้ง ๒ ของยานฯ และในส่ วนหัวของ
ยานฯ คือ Rubber Packing O – Ring
Packing O – Ring ผลิตโดยการสังเคราะห์ Elastomer คือวงแหวนที่ถูกผลิตด้วย
วิธีการหล่ อ ด้วยวัสดุ ชนิ ดเดี ยว และมี ผิวหน้าเรี ยบเป็ นลักษณะที่สาคัญในการกันน้ าได้อ ย่างสมบูรณ์
ในการหล่อ ขั้นแรก โดยปกติจะให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐๐ มม. O – Ring ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่มากกว่านี้มกั จะเป็ นการผลิตโดยการปะกาวที่ตอนปลาย
O – Ring P 510102 ของส่ วนหัวของยานฯ เป็ นแบบ Swaged
O – Ring P 541601 ของส่ วนตัวยานฯ เป็ นแบบเข้ากาว การเข้ากาวทาโดยใช้
กาวชนิดพิเศษ หรื อยาง โดยผ่านกระบวนการ Vulcanisation
หมายเหตุ O – Ring รับประกันการใช้งานเป็ นเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ผลิต ซึ่ งติดไว้ในแต่ละ
หีบห่อบรรจุของ O – Ring
เพือ่ เป็ นการป้ องกันน้ าเข้าตัวยานฯ อย่างถูกต้อง ควรจะปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
๑. การทาความสะอาดของร่ อง (Flange)
นาสาย O – Ring ออกจากร่ องและทาความสะอาดด้วยกระดาษที่ปราศจากความคม
หรื อ ผ้านุ่ ม ๆ เป็ นอาดับแรก ทาความสะอาดขอบ (Flange) ส่ วนบนและส่ วนล่ างของ Body จากนั้น
ทาความสะอาดร่ องที่ใส่ O – Ring ตรวจดูวา่ มีคราบสกปกของจาระบี เศษวัสดุและของมีคมติดอยูห่ รื อไม่
ที่อาจจะทาให้ผิวขอบของ Body เป็ นรอยหรื อไปกดทับ O – Ring ระหว่างที่ทาการปิ ดตัวยานฯ ถ้ามี
จัดการเก็บให้เรี ยบร้อย
รู ป ตาแหน่ ง O – Ring ของส่ วนหัวและตัวยาน

รู ป การตัดต่อ O – Ring
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๒. การทาความสะอาด O – Ring และการเตรี ยมการ
A Closed Ring ผลิตโดยวัสดุที่มีความยืดหยุน่ Rubber Packing จะถูกอัดด้วย Body
ทั้ง ๒ ส่วน จนแบนราบ เพือ่ ป้ องกันน้ าซึมเข้าภายใน
เพื่อที่จะได้ใช้ O – Ring ด้วยความตึงสนิ ทแน่ น O – Ring ต้องไม่มีรอยฉี ก, รอยขาด
ตลอดผิวสัมผัสของมัน
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างบางเหตุการณ์ที่อาจเกิดรอยฉีกขาด หรื อรอยชารุ ด O – Ring ดังนี้
Open O – Ring (กรณี ที่ O – Ring ขาด) ขาดหรื อหลุดออกจากกัน เนื่องจากเข้ากาวไม่
แน่น หรื อกาวเสื่อม กรณี น้ ีไม่ควรนามาใช้โดยเด็ดขาด มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการที่น้ าจะ
เข้าสูงมาก
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Closed O – Ring (กรณี ที่ O – Ring ไม่ขาดออกจากกัน) มีรอยแตกเสียหายเพียง
บางส่วน กรณี น้ ีไม่ควรนามาใช้โดยเด็ดขาด มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการที่น้ าจะเข้าสูงมาก
Closed O – Ring รอยต่อสมบูรณ์ แต่มีรอยขาด, รอยฉี ก ตามผิวหน้า มีรอยบุบ
มีรอยฉีก กรณี น้ ีไม่ควรนามาใช้โดยเด็ดขาด
ก่อนที่จะใส่ O – Ring ลงในร่ องต้องมัน่ ใจว่า
- O – Ring สมบูรณ์เรี ยบร้อยตลอดเส้น และตรงส่ วนที่เข้ากาวเรี ยบร้อยแน่นหนา
- ต้องไม่มีสิ่งสกปรกติดอยูบ่ นผิวของ O – Ring
- ต้องไม่มีรอยขัดถูจากวัสดุ หรื อรอยตัด, รอยฉีกที่ผวิ
- ไล้ O – Ring ด้วย Special Grease (P 400203) ด้วยนิ้ วมือให้ทวั่ เพื่อเพิ่ม
ความหนื ดให้ผิวของขอบ Body ทั้งส่ วนบนและส่ วนล่าง ระหว่างการไล้จาระบี ห้ามดึง O – Ring
ตรงส่วนที่เป็ นรอยต่อเป็ นอันขาด เพือ่ หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
๓. ตาแหน่งของ O – Ring ในร่ อง
ระหว่างการปฏิบตั ิตรวจเช็คอีกทีวา่ ไม่มีเศษสิ่งสกปรกตกอยูท่ ี่ขอบหรื อติดอยูท่ Oี่ – Ring
รู ป ตาแหน่ งการตัดซ่ อมสาย O – Ring
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๔. การปิ ดตัวยานฯ
ปิ ดตัวยานฯ ด้วยการยก Body ส่ วนบนลงมาปิ ดทับ Body ส่ วนล่างอย่างระมัดระวัง
ซึ่ง Body ส่วนบนจะหมุนด้วยบานพับ
๕. ขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ใช้ในกรณี ที่เกิ ดเหตุก ารณ์ ฉุ กเฉิ น และถ้าไม่ สามารถซ่ อ มขอบในส่ ว นที่เสี ย หายได้
ในกรณี ที่รอยผนึ กน้ า (Seal) เสี ยหายโดยไม่ สามารถซ่ อ มรอยขูดได้ทนั ที เพื่อ ป้ องกันน้ าเข้า ให้ใ ช้
Sealing ComPound เพิม่ เข้าไปเหนื อผิวขอบด้านในที่เรี ยบ จนถึงตาแหน่ ง O – Ring อยู่ Sealing
ComPound จะอยูใ่ น Tool Kit (P 400201) ขั้นตอนต่อไปต้องปฏิบตั ิดงั นี้
๕.๑ ใช้ Sealing ComPound จานวนไม่มากนัก เตรี ยมการโดยการปั้ นเป็ นเส้นยาว
ด้วยมือ (ยาว ๓๐ – ๕๐ ซม. หนา ๔ – ๖ มม.)
๕.๒ วาง Sealing ComPound ตามเส้นรอบวงของผิวขอบ Body ส่วนล่างทั้งหมด
(กรณี น้ ีตอ้ งทาความสะอาดผิวของขอบล่างก่อน) ห่างจากขอบด้านในประมาณ ๑ ซม. ความยาวต้องต่อ
กันไปตลอดไม่ขาดช่วงจนครบเส้นรอบวง
ข้ อควรระวัง ก่อนเปิ ดยานฯ เก็บสายอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตัวยานฯ อย่าให้มาพาดขอบ Body
ลักษณะที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ O – Ring ถูกขอบทั้งสองทับ ซึ่ งอาจจะทาให้ O – Ring
เสียหายได้ แต่จุดที่อนั ตรายมากที่สุด คือ เมื่อเรานายานฯ ไปปฏิบตั ิงาน ซึ่ งในระหว่างการดาน้ าแรงกด
ของน้ าจะทาให้ O – Ring เลื่อนเข้าไปด้านในตัวยานฯ ผลที่ตามมาคือน้ าเข้าตัวยานฯ อย่างรวดเร็ว
ข้ อแนะนา ถ้าไม่แน่ ใจในการกั้นน้ าของ O – Ring ไม่แน่ ใจในขั้นตอนการปิ ดตัวยานฯ สิ่ งที่
ควรทา คือ ขั้นแรกให้ใช้ยานฯ ดาในท่าเรื อ หรื อในทะเลที่เรี ยบ ถ้า Leak Lamp โชว์ให้ใช้ ๗๒ V
บังคับยานฯ ขึ้นมาให้พน้ ผิวน้ าโดยเร็ว และนากลับขึ้นเรื อใหญ่ทนั ที
๖. ใส่ น๊ อ ต (ตามที่แ สดงในรู ปภาพ) กวดน๊ อ ตทั้งหมดให้ร อบตัวยานฯ โดยใช้ประแจ
ขนาดเบอร์ ๑๓ ในขั้นตอนนี้ กวดแค่พอขอบกด O – Ring ขั้นต่อ ไปกวดน๊อดแต่ละตัวโดยรอบโดย
ใช้แรงกวดประมาณ ๐.๕ – ๑ กิโลกรัม
๗. ปิ ดส่ วนหัว โดยการกระดกหัวยานฯ ลงเป็ นมุ ม –๗๐ องศา ใส่ น๊อ ตทั้ง ๘ ตัว และ
กวดให้เรี ยบร้อย กระดกหัวยานฯ ขึ้นเป็ นมุม ๐ องศา แล้วใส่หลอดไฟ
คาเตือน (สาคัญมาก) ถ้า Leak ON ปรากฏบนจอในระหว่างปฏิบตั ิงาน ให้หยุดงานนั้นทันที
นายานฯ ขึ้น โดยใช้ไฟ ๗๒ V. เพือ่ ที่จะขึ้นมาบนผิวน้ าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ การลดความลึก
โดยเร็ว จะทาให้แรงกดลดลงและจานวนน้ าที่เข้าสู่ตวั ยานฯ ก็จะลดลง เมื่อยานฯ ขึ้นสู่ผวิ น้ านาเรื อกลับ
เรื อใหญ่ให้เร็วที่สุด โดยใช้มือช่วยดึงสายกลับเรื อใหญ่ และเก็บสายสัญญาณโดยใช้ Maximum Speed
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๒.๕.๒.๓ การชาร์จแบตเตอรี่ ของยานฯ (Vehicle Batteries Recharging)
ข้ อควรระวัง
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ ที่หมดไฟเป็ นเวลานาน
- หากต้องการเก็บแบตเตอรี่ ต้องชาร์จใหม่อย่างน้อยทุก ๖ เดือน
- หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็จทุกครั้ง ชาร์จแบตเตอรี่ ในตัวยานฯ ทันที
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ ที่ตวั ยานฯ ต้องระมัดระวังตามคาแนะนาข้างล่าง ดังนี้
๑. เปิ ด Ventilating Cap โดยหมุมทวนเข็มนาฬิกาด้วยมือ และเก็บ Cap ให้ห่าง
จากฝุ่ นและแสงแดด
๒. ใช้สายสาหรับชาร์จแบตเตอรี่ ตวั ยานฯ เบอร์ ๖ซึ่งมี Ventilating Tube ติดอยูด่ ว้ ย
๓. ใส่ Ventilating Tube ใน Ventilating Hole เพื่อเป็ นตัวดูดอากาศภายใน
ตัวยานฯ ท่อระบายอากาศจะต่อกับสายไฟสาหรับชาร์จแบตเตอรี่ ดังนั้นท่อระบายอากาศจะเริ่ มดูดแก๊ส
ทันที หลังจากต่อสายไฟแต่ละเส้น ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ข้ อควรระวัง ที่ตวั ยานฯ อย่าลืมเตรี ยม Ventilating Hole เพือ่ ไว้ขจัดแก๊สเสี ย ซึ่ งเกิดขึ้นระหว่าง
การชาร์จแบตเตอรี่ การขาดการระบายอากาศ อาจทาให้ตวั ยานฯ ระเบิดได้
ขั้นตอนในการ Set Recharging จาก Power Supply (ตัวอย่างดูตามรู ปภาพ)
๓.๑ ต่ อ ปลั๊ก ของสายไฟเบอร์ ๖ เข้า กับ เบ้า เสี ย บของตู ้ Power Supply
ที่ตาแหน่ง TO VEHICLE
๓.๒ เสี ยบปลายสายอีกข้างหนึ่งของสายเบอร์ ๖ เข้ากับรู ที่ติดอยูส่ ่วนท้าย
ของเปลือกยานฯ ซึ่งแสดงลักษณะดังนี้
- เส้นใหญ่สีดา ๐ V. เสี ยบรู กลางเป็ นสาย Ground
- เส้นใหญ่สีแดง ๓๖ V.
- เส้นเล็กสีแดง ๑๒ V.
ขนาดของปลัก๊ ที่มีขนาดแตกต่างกัน เพือ่ ช่วยป้ องกันการเสียบปลัก๊ ผิด เวลาเสียบปลัก๊ หรื อ
ถอดปลัก๊ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา จะทาให้เสียบ – ถอดง่ายขึ้น ระวังอย่าให้ Contact สกปรก ถ้าตัว
Contact สกปรกหรื อเสีย จะทาให้ Meter ไม่มีคลื่นกระแสไฟการแสดงค่ากระแสจะแสดงเหมือนไฟ
แบตเตอรี่ เต็มตลอด
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รู ป การชาร์ จแบตเตอรี่ของยาน

๓.๓ ต่อสายเบอร์ ๑๐ จาก Power Supply เข้ากับ Main
๓.๔ หมุ นปุ่ มในส่ วน ๑๒ VDC ไปที่ ตาแหน่ ง ELECTRONIC BATTERY
SET CHARGE
๓.๕ หมุนปุ่ มในส่ วน ๓๖ VDC ไปที่ตาแหน่ ง THRUSTERS BATTERY
SET CHARGE
๓.๖ ON POWER ในส่วน ๑๒ VDC และ ๓๖ VDC ไฟสีแดงจะสว่าง
๓.๗ เช็คค่ากระแสไฟ และค่า Voltage ในส่วน ๑๒ VDC และ ๓๖ VDC
จะมีผลดังนี้
- ๑๒ VDC ....................... ๑๔.๕ VDC – ๕ A Max
- ๓๖ VDC ....................... ๔๒ VDC – ๑๕ A Max
๓.๘ หลังจาก ๑๐ ชัว่ โมง แบตเตอรี่ จะชาร์จเต็มความจุ เมื่อแบตเตอรี่ ชาร์จ
เต็มความจุแล้ว จะสังเกตได้จากเข็มมิเตอร์วดั กระแสจะตกไปอยูท่ ี่เลข ๐ (ศูนย์) หากมีความจาเป็ นต้อง
ชาร์จแบตเตอรี่ เพียงครึ่ งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒ – ๓ ชัว่ โมง
๔. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เต็มแล้ว ปิ ดสวิทซ์ Power Supply ถอดสายชาร์จแบตเตอรี่ ออก
และถอดท่อระบายอากาศออกจากรู ระบายอากาศ
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๕. เช็คตรวจสอบ O – Ring ของฝาปิ ดรู ระบายอากาศว่าเรี ยบร้อยดีหรื อไม่ ไล้จาระบี
หรื อยัง และไม่มีวสั ดแปลกปลอมติดอยู่ ปิ ดรู ระบายอากาศโดยหมุนฝาตามเข็มนาฬิกาจนแหวนแนบ
สนิทกับ Steel Bush การ Seal น้ าไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั การกวดด้วยแรงให้แน่นมาก
การประกอบชุดแบตเตอรี่ของ PLUTO PLUS
ชุดแบตเตอรี่ ที่เป็ นมาตรฐานในตัวยานฯ เป็ นแบบ Lead Acid กันน้ าด้วย Solid Gel ชุด
แบตเตอรี่ จะต่อไปยังส่วน ELCETRONIC และส่วนของ MOTOR
- ส่วนของ ELCETRONIC มี ๑ ก้อน ใช้ไฟ ๑๒ VDC x ๓๖ Ah
- ส่วนของ MOTOR มี ๖ ก้อน แต่ละก้อน ใช้ไฟ ๑๒ VDC x ๓๖ Ah
แบตเตอรี่ ให้กระแส ๗๒ Ah เมื่อใช้งานที่ ๓๖ V. (ความเร็วปกติ)
แบตเตอรี่ ให้กระแส ๓๖ Ah เมื่อใช้งานที่ ๗๒ V. (ความเร็วสูงสุด)
หมายเหตุ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้งานประมาณ ๓ ปี หรื อการใช้งาน ๒๐๐ ครั้ง แบตเตอรี่ แต่ละ
ก้อนบรรจุอยูใ่ นกล่อง GRP. สามารถเปลี่ยน – ถอด ด้วยมือได้อย่างรวดเร็ว
คาเตือน ห้ามเปลี่ยนตาแหน่งของแบตเตอรี่ ในตัวยานฯ เป็ นอันขาด
รู ป ชุดแบตเตอรี่ของยานฯ PLUTO PLUS
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๒.๕.๒.๔ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Set Replacement)
๑. เปิ ดตัวยานฯ ออก (ตามข้อความที่ ๒.๕.๒.๑) ปลดล็อ กและถอด Connector
ของชุดแบตเตอรี่ ออก
๒. จับที่สายยกแบตเตอรี่ และยกแบตเตอรี่ ออกจากยานฯ
๓. นาแบตเตอรี่ สารองที่จะเปลี่ยนใส่เข้าไปในตัวยานฯ ในทิศทางเดียวกัน จัดสาย
ยกแบตเตอรี่ ให้เรี ยบร้อย (ไม่ให้เกะกะขวางทางเวลาปิ ดยานฯ) ต่อขั้วต่อและล็อกให้เรี ยบร้อย
๔. ปิ ดตัวยานฯ (ตามข้อความที่ ๒.๕.๒.๒)
หมายเหตุ การชาร์ จแบตเตอรี่ เพียงช่ ว งเวลาหนึ่ งในระหว่างปฏิบ ัติงาน หรื อ บางช่ วงบนเรื อ
ช่วง Dead Time ได้ถูกปรับปรุ งให้ใช้ได้ดีข้ นึ โดยถูกปรับปรุ งให้มีความทนทานมากขึ้น แบตเตอรี่ ใน
ตัวยานฯ ที่เป็ นแบตเตอรี่ สารองสามารถชาร์ จได้โดยตรงกับตัวแบตเตอรี่ โดยใช้สายเบอร์ ๑๔ แทน
สายเบอร์ ๖
๒.๕.๒.๕ การชาร์จแบตเตอรี่ ที่ตคู ้ วบคุม (Console Battery Recharging)
แบตเตอรี่ ของตูค้ วบคุมเมื่อใช้แล้วหมดอาจจะต้องชาร์จใหม่โดยใช้สายเบอร์ ๙
๑. ต่อสายข้างหนึ่ งที่ Power Supply ที่เบ้าเสี ยบ Console Battery Charge และ
อีกข้างหนึ่งต่อเข้าขั้วของแบตเตอรี่ ให้ถูกต้อง (ถ้าต่อขั้วกลับกันไม่ทาให้เกิดความเสี ยหาย แต่แบตเตอรี่
จะไม่สามารถชาร์จให้พลังงานได้
๒. หมุ น ปุ่ ม ๑๒ VDC ที่ ส่วนบนของ Power Supply ไปที่ ตาแหน่ ง
BATTERY CHARGE และเปิ ดสวิทซ์ไฟ
หมายเหตุ ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ Console ในขณะที่กาลังชาร์จแบตเตอรี่ ยานฯ อยู่
๒.๕.๒.๖ ขั้นตอนการทางาน (Schedule Of Work)
มาตรฐานแบตเตอรี่ ในสภาวะการใช้งานปกติสามารถใช้ได้นานประมาณ ๕๐ นาที
ใช้ที่ความเร็ ว ๖ นอต, ประมาณ ๒ ชัว่ โมง ใช้ความเร็ วที่ ๓.๕ นอต และมากกว่า ๑๐ ชัว่ โมง เมื่อใช้ที่
ความเร็วน้อยกว่า ๑ นอต
ข้อจากัดในการฝึ กการใช้งานโดยทัว่ ไปที่ตอ้ งคานึงถึง
- อุปกรณ์
- ยานฯ ล่าทาลาย
๒ ตัว
- ตูค้ วบคุม
๑ ตู ้
- Winch และสายสัญญาณ
๒ รน
- ตูจ้ ่ายไฟและชาร์จแบตเตอรี่
๑ ตู ้
- บุคลากร
- จนท.ที่ตคู ้ วบคุม
๑ คน
- จนท.ที่ Winch
๑ คน
- สภาวะสิ่งแวดล้อม - น้ านิ่งสงบ

๘-๑๒๖

-

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่
๑) ชาร์จ ๑๐ ชัว่ โมงให้พลังงาน ๑๐๐%
๒) ชาร์จ ๖ ชัว่ โมงให้พลังงาน ๖๐%
๓) ชาร์จ ๓ ชัว่ โมงให้พลังงาน ๓๐%
๔) ชาร์จ ๕๐ นาทีให้พลังงาน ๑๐%
This Schedule Permits
- ยานฯ แต่ ล ะตัว ใช้ง านได้ม ากกว่ า ๘ ครั้ งติ ด ต่ อ กัน ในช่ ว ง ๓๐ นาที
ในแต่ ล ะครั้ ง โดยไม่ ต ้อ งชาร์ จ (ค านึ ง ถึ ง ความเร็ ว เฉลี่ ย ที่ ๓ นอต ในระหว่ า งการท างานและ
การนายานฯ กลับ)
- สามารถปฏิบตั ิงานได้มากกว่า ๓๒ ครั้ง โดยใช้ยานฯ ทั้ง ๒ ตัว สลับกัน
หมายเหตุ การเปลี่ ย นแบตเตอรี่ ใ นตัว ยานฯ โดยการเปิ ดตัวยานฯ เพื่อ เปลี่ ย นไปใช้
แบตเตอรี่ ที่ชาร์จไว้แล้ว สามารถทาได้โดยใช้เวลาประมาณ ๕ นาที
๒.๕.๒.๗ การใช้ Winch และสายสัญญาณ (Winch and Umbilical Cable)
สายสัญญาณ ๑ สาย จะต่อเข้ากับยานฯ ได้ ๑ ตัว ตามคาแนะนาที่ได้กล่าวมาแล้ว
และสามารถปฏิบตั ิตาม Functional Check และต้องแน่ใจว่ามีความพร้อมใช้งานได้
ต้อ งใส่ ใจเป็ นพิเศษในการใช้สายสัญญาณปล่ อ ยยานฯ ออกจากเรื อ ซึ่ ง จนท.ที่
Winch จะเป็ นผูค้ วบคุมและดูแลการปล่อย – เก็บสายสัญญาณ
๑. รนสายสัญญาณชนิด fiber Optic ขนาด ๓ มม.
Winch จะใช้พลังงานจากมอเตอร์ในการปล่อยและเก็บสายสัญญาณ
๑.๑ สายสัญญาณม้วนอยูบ่ นแกน Winch ซึ่งสายจะร้อยผ่านไปยัง Spooling
Device ผ่านไปเหนือล้อด้านล่าง ๒ ล้อ และอยูใ่ ต้ลอ้ ที่อยูต่ รงกลางอีก ๑ ล้อ
๑.๒ จนท.ที่ Winch สามารถควบคุ มการใช้ Winch ได้ ๒ ที่ ซึ่ งอยูใ่ น
ตาแหน่งที่ต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความต้องการในการใช้งาน สายสัญญาณสามารถปล่อยออกไป – เก็บ คืนมา
อย่างเดิม หรื อหยุดในสภาวะที่ตอ้ งการรักษาแรงดึงของสายให้คงที่
๑.๓ ลาดับค่าสัง่ ของ Main Control Lever
- Speed ๑
- Stop
- Speed ๒
- Auto
- Free
- Remote
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รู ป ตาแหน่ งควบคุมการทางานของ Winch ชนิด Fiber Optic

-

ตาแหน่ง Speed ๑ และ ๒ จะทาหน้าที่หมุนดึงสายกลับเข้ารนด้วยความเร็วต่างกัน
๒ จะเร็วกว่า ๑
- ตาแหน่ง Free ทาหน้าที่ปล่อยสายฯ ให้เป็ นอิสระ
- ตาแหน่ง Stop ทาหน้าที่เบรคแกนไม่ให้หมุนสายฯ ออกจากรน
- ตาแหน่ง Auto ใช้สาหรับฟังก์ชนั่ ที่ ๒ ใช้ในกรณี ควบคุมการรักษาแรงดึงของสายให้
คงที่โดยอัตโนมัติ สามารถปรับแรงดึงได้จาก ๐ – ๒๐ กก. การปรับที่ตาแหน่ งนี้ จะทาให้แกนมอเตอร์
หมุ นตามการปรับการดึ งสายกลับ และปล่ อ ยสายออกไป ซึ่ งขึ้นอยู่กับยานฯ และมอเตอร์ ก็จะรักษา
แรงดึงของสายให้คงที่อ ยูเ่ สมอ เราสามารถใช้การควบคุมนี้ ไ ด้ โดยเฉพาะเมื่ อปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่มี
กระแสน้ าแรงและต้องนายานฯ ออกไปไกลจากเรื อใหญ่ เพราะทาให้สายสัญญาณที่ปล่อยออกไปในน้ ามี
จานวนน้อยลง ดังนั้น จึงทาให้ลดปริ มาณของสายฯ ที่ยานฯ ต้องปล่อยออกไป
- ตาแหน่ง Remote ปุ่ มนี้สาหรับ Console ใช้ควบคุมการทางานของ Winch โดยตรง
รู ป คันโยกควบคุมแรงดึงสายฯ อัตโนมัติของ Winch ชนิด Fiber Optic
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๑.๔ จนท.ที่ Winch ต้องคอยลาเลียงสายสัญญาณให้ถูกต้องในระหว่างปฏิบตั ิงานและ
ที่ต่อเข้ากับยานฯ ในระหว่างการนายานฯ ออกจากห้องเก็บยานฯ เพือ่ ไปเกี่ยวกับขอเครน หรื อหลักเดวิท
และการสัง่ ปล่อย/เก็บ อย่างถูกต้อง เพือ่ ที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากการหมุนและการแกว่งของยานฯ จนท.
ต้อ งปฏิบตั ิตามคาสั่งของ จนท.ที่ Console (จากการติดต่อ ทาง Intercom) เมื่ อ ยานฯ ปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ ต้น้ า
๑.๕ การปล่อยสายฯ ควรจะทาให้ไหลลื่น หลีกเลี่ยงการหยุดอย่างกระทันหันรุ นแรง
๑.๖ จนท.ที่ Winch ต้องคอยระวังสายสัญญาณจะหลุดออกจาก Spooling Device
เพื่อป้ องกันการหลุดของสายสัญญาณจาก Spooling Device ต้องให้สายสัญญาณถูกดึงโดยตรงจาก
ทางด้านหน้าของ Winch เสมอ บริ ษทั GAYROBOT ได้จดั หารอก ๒ ตัว ให้ตวั หนึ่ งแขวนอยู่ที่
ด้านหน้าของ Winch เพื่อที่จะรักษาสายสัญญาณให้ตรงออกจาก Winch และอีก ๑ ตัว อยูท่ ี่ตาแหน่ ง
ที่เหมาะสมในระดับที่พอสมควรเพือ่ ที่จะเปลี่ยนทิศทางของสายฯ ออกนอกตัวเรื อได้ นอกจากนั้นรอก
ทั้ง ๒ ตัวยังช่วยยานฯ ปล่อยสายไม่ให้หมุนออกจากรนโดยไม่จาเป็ น
๑.๗ ไม่จาเป็ นต้อ งใช้มือ ในการเก็บสายฯ ที่ตกท้องช้าง เพราะสายฯ ที่หย่อนจะถู กดึ ง
กลับเข้ารนโดยอัตโนมัติดว้ ย Tension Control Device
๑.๘ โดยปกติแรงดึงที่เกิดขึ้นบนสายฯ จะไม่เกิน ๒ – ๓ กิโลกรัม แรงดึงจะเพิม่ ขึ้น
เป็ น ๕ – ๑๐ กิโลกรัม เมื่อมีกระแสน้ าหรื อระหว่างการเก็บสายฯ ขึ้นจากน้ า
ข้ อ ควรระวั ง ไม่ ค วรปล่ อ ยสายฯ ออกไปหย่อ นไว้ใ นน้ าเพื่อ หลี ก เลี่ ย งการบิ ด งอของสายฯ
เนื่องจากแรงดึงของยานฯ ซึ่งเป็ นเหตุทาให้สาย Optic แตกได้ เมื่อออกแรงดึงอีกครั้ง ควรรักษาแรงดึง
(กันสายตกท้องช้าง) และเก็บสายฯ ด้วยแรงสม่าเสมอประมาณ ๐.๕ กิโลกรัม
๑.๙ ในขั้น สุ ด ท้ายตรวจดู ก ารเก็ บสายเข้ารน (โดยใช้ Local Switch หรื อ ใช้
Console Remote)
๑.๑๐ เมื่อใช้ Winch ดึงยานฯ กลับมายังกราบเรื อใหญ่ ถ้ามีเหตุยงุ่ ยากเกิดขึ้น จนท.
ควรช่วยดึงด้วยมือ และเช็คสายให้แห้งด้วยผ้า วิธีน้ ีจะทาให้ลดการสะสมของน้ าเค็มบน Winch
๑.๑๑ ในกรณี ที่เกิดการพันกันของสายสัญญาณอย่าออกแรงดึง
๑.๑๒ หลังจากนายานฯ กลับขึ้นเรื อใหญ่เรี ยบร้อยแล้ว เช็คดูวา่ สายมีรอยบิดเป็ นเกลียว
หรื อไม่ ถ้าบิดให้ถอด Connector ออกจากยานฯ แล้วหมุนสายฯ คลายเกลียวจนกระทัง่ สายฯ ตรงเป็ นปกติ
๑.๑๓ หลังจากใช้ Winch และสายสัญญาณเสร็จแล้วควรล้างด้วยน้ าจืด และเก็บไว้ใน
ห้องเก็บยานฯ หรื อในที่ร่ม อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง
คาเตือน แม้วา่ สายสัญญาณ Fiber Optic จะแข็งแรง แต่ก็ตอ้ งดูแลมิให้เกิดการขาดของ Fiber
Optic ภายใน ซึ่ งจะทาให้สายสัญญาณขาดหายไป รัศมีความโค้งที่ปลอดภัย คือ ๒๐ มม. แต่ถา้ สายโค้ง
งอมาก ๆ จะทาให้ Fiber Optic ภายในขาดได้ (รัศมีความโค้ง ๑๐ มม.)
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เพือ่ ที่จะได้ป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ จนท.ที่ Winch ต้องคอยดูแลให้เป็ น
อย่างดีระหว่างปฏิบตั ิงานว่าสายหย่อน หรื อตกท้องช้างหรื อไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดงอและการพันกัน
ของสายสัญญาณ
๒. รนสายสัญญาณชนิด Coaxial Electric ขนาด ๖ มม.
Winch ชนิ ดนี้ มีม อเตอร์ ไ ว้เพียงเพื่อ ดึ งสายกลับเท่านั้น การปล่ อ ยสาย
ปล่อยโดยใช้มือดึง หรื อให้ยานฯ ดึงสายออกไป
๒.๑ สายสัญ ญาณม้ว นอยู่บนแกน Winch ร้ อ ยผ่า นไปยัง Spooling
Device ผ่านไปเหนือล้อด้านล่าง ๒ ล้อ ซึ่ งสายฯ จะอยูด่ า้ นล่าง ล้อขนาดเล็กอีกล้อหนึ่ งจะอยูต่ าแหน่ ง
ตรงกลางระหว่าง ๒ ล้อ และจากนั้นก็ร้อยผ่านไปที่ Ballast Lever จุดประสงค์ของ Ballast Lever
เพื่อเป็ น Electromagnetic Brake เมื่อไม่อยูใ่ นตาแหน่ งใช้งาน (กระเดื่องจะตก) หรื อเวลาที่ไม่ปล่อย
สายฯ ในกรณี ที่ Ballast Lever กาลังทางาน แต่กระเดื่องตกจะทาให้เกิดการเบรค ซึ่ งจะเป็ นการจากัด
ไม่ให้สายหมุนออกจากรนจนหย่อนเกินไปจนตกท้องช้าง
๒.๒ จนท.ควบคุมการทางานของ Winch โดยสวิทซ์ควบคุม ซึ่ งมีอยูห่ ลาย
ตาแหน่ง ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการในการใช้งาน
๒.๓ ตาแหน่งของสวิทซ์ในการควบคุม Winch
- Speed ๑
- Stop
- Speed ๒
- Free
- Speed ๓
- Remote
รู ป ตาแหน่ งควบคุมการทางานของ Winch ชนิด Coaxial Electric
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ตาแหน่ ง Speed ๑, ๒, ๓ ทาหน้าที่ดึงสายฯ กลับเข้ารน ซึ่ งจะมี ความเร็ วแตกต่างกัน
จากน้อยไปมาก
- ตาแหน่ง Stop ทาหน้าที่เบรคสายฯ ไม่ให้หมุนออกจากรน
- ตาแหน่ง Free ทาหน้าที่ปลดเบรค และปล่อยสายฯ ด้วยการดึงทางแนวราบ (เมื่อปล่อย
สายฯ ลง กระเดื่องก็จะตก และ Electromagnetic Brake จะทางาน)
- ตาแหน่ง Remote สาหรับให้ Console ใช้ควบคุม Winch โดยตรง
๒.๔ เพื่อป้ องกันการตกร่ องของสายสัญญาณจาก Spooling Device และเพื่อ ที่จะ
เปลี่ยนทิศทางของสายฯ จาก Winch รอกจะต้องแขวนไว้ดา้ นหน้าของ Winch
๒.๕ การเก็บสายด้วยมือก็มีความจาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน สายสัญญาณบางส่ วน
ที่ตกท้องช้างควรสาวขึ้นมาเก็บไว้บนดาดฟ้ า และเตรี ยมไว้ให้พร้อมที่จะปล่อยอีกถ้าต้องการ
๒.๖ ขั้นสุ ดท้าย Winch เก็บสายสัญญาณส่ วนที่อยู่บนดาดฟ้ า (โดยสวิทซ์บน Winch
หรื อโดย จนท.ที่ Console) เมื่อ Winch ดึงยานฯ กลับมาด้านข้างเรื อ ขณะเก็บสายฯ เข้ารน จนท.ควร
ใช้มือ ประคองสายฯ ขณะเดี ยวกันควรเช็ดสายฯ ให้แห้งด้วยเศษผ้าขณะที่สายฯ ผ่านมือ ไปเข้ารนด้วย
วิธีน้ ีจะช่วยป้ องกันไม่ให้น้ าเค็มไปสะสมอยูบ่ น Winch
หมายเหตุ ในการใช้งาน Coaxial Winch ต้อ งคานึ งถึ งคาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน
โดยทัว่ ไปทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงในการใช้งาน Optical Winch ด้วยเช่นกัน
๒.๕.๓ การปรับแต่ งน้าหนัก (TRIMMING)
๒.๕.๓.๑ ก่ อ นการปฏิบ ัติงานในครั้งแรกสิ่ งที่จ ะต้อ งทาก่ อ นคื อ การปรับแต่งน้ าหนัก
ของยานฯ (Trimming) เพือ่ ที่จะบรรลุเงื่อนไข ๒ ข้อ ดังนี้
๑. ตัวยานฯ ต้องได้ระดับในแนวระนาบ
๒. ตัวยานฯ ต้องมีกาลังลอยเป็ นบวกเล็กน้อย ๐.๕ – ๑ กิโลกรัม
ในเงื่อนไขแรก ยอมให้เกิดมุมได้เล็กน้อยไม่เกิน ๒ – ๓ องศา
ในเงื่อ นไขที่สอง เพื่อ ประกันว่ายานฯ จะลอยตัวขึ้นสู่ ผิวน้ าอย่างช้า ๆ ในกรณี
ที่ยานฯ เกิดความเสียหายในระหว่างปฏิบตั ิงาน หรื อสายสัญญาณขาด
๒.๕.๓.๒ ต้องปรับแต่งน้ าหนักยานฯ ทุกครั้ง ก่อนที่จะนาไปใช้งานในสถานการณ์ดงั นี้
๑. ในน้ าจืด : ใส่ Main Ballast ขนาด ๑๕ กิโลกรัม, เพิม่ แท่งตะกัว่ แบน
ขนาด ๕๐๐ กรัม อีก ๒ ก้อน ที่ Main Ballast, เปิ ดตัวยานฯ ถอดแท่งตะกัว่ ขนาด ๙๐๐ กรัม ที่ติดอยู่
ส่วนท้ายภายในตัวยานฯ ออก ๔ ก้อน, ไม่ตอ้ งเพิม่ น้ าหนักภายนอกอีก (จากการทดลองจริ งที่ อจปร.อร.)
๒. ในน้ าเค็ม : (๓.๐% Of Salinity) ถอดแท่งตะกัว่ แบนขนาด ๕๐๐ กรัม
ทั้ง ๒ ก้อนออกจากกัน Main Ballast และเพิ่มแท่งตะกัว่ (Compensation Ballast) ขนาด ๔๕๐ และ
๙๐๐ กรัม แต่งน้ าหนักภายนอกตัวยานฯ ตามน้ าหนักที่ตอ้ งการ (ภายในตัวยานฯ ไม่มีการปรับแต่ง)

๘-๑๓๑

หมายเหตุ Main Ballast สามารถถอดออกแล้วใส่ Explosive Charge แทนได้ โดยไม่ตอ้ งเพิ่ม
ตะกัว่ การปรับแต่งน้ าหนักขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
รู ป การปรับแต่ งน้าหนักของยาน PLUTO PLUS

๒.๕.๔ การปล่อยและการเก็บยานฯ (LAUNCHING AND RECOVERY)
๒.๕.๔.๑ กล่าวโดยทัว่ ไป
โดยปกติตาแหน่งการปล่อย/เก็บยานฯ บนเรื อชุด ร.ล.ลาดหญ้า, ร.ล.ท่าดินแดง จะกระทา
กันที่ดาดฟ้ าเปิ ดบริ เวณท้ายเรื อ ซึ่งสามารถปล่อย/เก็บยานฯ ได้ท้งั ๒ กราบ สาหรับการปล่อย/เก็บยานฯ
ขณะที่มีคลื่นลมแรง ทางบริ ษทั ได้แนะนาให้ใช้ขอเกี่ยว (Hook) ที่ทางบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ
เครนหลักที่สาคัญคือ ยานฯ ต้องถูกยกให้ติดกับปลายของ Crane Boom เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแกว่ง
เนื่ องจากเรื อโคลง นอกจากนั้น Boom ไม่ควรแตะยอดคลื่น เพื่อหลีกเลี่ยงยานฯ กระแทกกับ Boom
ดังนั้น รนลวดและลวดเครนจึงควรจะแนบเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครน เพื่อ ป้ องกันการแกว่งของยานฯ
โดยปกติลวดเครนจะทามาจากเหล็กกล้า และมี Ballast ถ่วงไว้ก่อนที่จะถึงขอเกี่ยว เพื่อไม่ให้ขอเกี่ยว
แกว่งได้ง่าย ในกรณี น้ ี Ballast จะก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อการกระแทกกับตัวยานฯ ในขณะที่คลื่นยอ
ขึ้น – ลง อาจทาให้ตวั ยานฯ กระแทกกับ Ballast ได้
ข้ อควรระวัง ก่ อ นปล่ อ ยยานฯ อย่าลื มตรวจสอบระบบ Function Check และล้า ง
โดมพลาสติกใสด้านหน้าให้สะอาดด้วย
๒.๕.๔.๒ การปล่อยยานฯ ลงน้ า (Launching Of PLUTO PLUS)
๑. หันเครนให้ Boom อยูเ่ หนือยานฯ เกี่ยวขอเกี่ยวเข้าที่ห่วงยกยานฯ ที่อยูด่ า้ นบน
ตัวยานฯ ต้องมี จนท. ๑ คน คอยจับไม้ยาว ๔ เมตร ที่ต่อเข้ากับขอเกี่ยวช่วยพยุงยานฯ ไว้ดว้ ย
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๒. ยกยานฯ ขึ้นด้วยการหะเบสลวดเครน โดยไม่ให้มีอาการกระตุก จนยานฯ ชิด
กับปลาย Boom เท่าที่จะทาได้ ควรใช้เครนด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินและหยุดเครนด้วย
อาการที่กระชากรุ นแรง
รู ป ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ของการปล่อยยานฯ ลงน้า

๓. ดึงสายสัญญาณด้วยอาการที่เบา เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ยานฯ หมุน และให้หนั หน้าไปทางหัวเรื อ ควรดึงสาย
๔. หันเครนนายานฯ ออกไปนอกกราบเรื อ ให้ห่างจากกราบเรื อประมาณ ๒ เมตร (ดูรูปภาพที่ ๒ – ๑๔ ขั้น
รู ป ขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ ของการปล่ อยยานฯ ลงน้า
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๕. ก้ม Boom ลงจนยานฯ อยูห่ ่างจากยอดคลื่นประมาณ ๑ เมตร
๖. หะเรี ยลวดเครนจนยานฯ ลงถึงน้ าแล้วปลดขอเกี่ยว โดยใช้ไม้ที่ได้ต่อไว้
๗. หะเบสลวดเครนเก็บเข้าที่
๘. เก็บไม้ที่ตอ่ ไว้กบั ขอเกี่ยวขึ้นเรื อ หันเครนเข้าในเรื อ
๙. จนท.ที่ Winch จะต้องสวมหู ฟังติดต่อกับ จนท.ที่ Console เมื่อได้รับคาสั่งให้
นายานฯ ออกจากเรื อ ใหญ่ด้วย Portable Joystick ในขั้นตอนนี้ ให้ จนท.ที่ Console ปรับค่าวัด
สายสัญญาณที่ Console ไว้ที่ตาแหน่ง ๐ (ศูนย์)
รู ป ขั้นตอนที่ ๕ และ ๖ ของการปล่อยยานฯ ลงน้า
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๒.๕.๔.๓ การเก็บยานฯ ขึ้นเรื อ (Recovery PLUTO PLUS Onboard)
๑. หะเรี ยลวดเครนประมาณ ๓ – ๔ เมตร จนท.ท้ายเรื อถือไม้ยาว ๔ เมตร
ที่ติดขอเกี่ยวไว้แล้วเตรี ยมเก็บ
๒. หันเครนออกไปทางกราบที่จะเก็บยานฯ จนท.ท้ายเรื อ จะถื อ ไม้ซ่ ึ งได้
ติดขอเกี่ยวไว้ ให้ขอเกี่ยวอยูท่ ี่ระดับผิวน้ า ความสู งของ Boom ควรให้เพียงพอกับลวดเครนที่หย่อ น
อยูท่ ี่ผิวน้ า เพื่อที่จะให้ จนท.ถือไม้ตามการยอขึ้น – ลง ของคลื่น คล้องขอเกี่ยวกับห่ วงยกยานฯ ให้เร็ ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
๔. ยก Boom ขึ้น ให้ยานฯ พ้นจากน้ าโดยเร็ ว และให้พน้ จากคลื่นที่จะ
ซัดยานฯ จากนั้นให้หะเบสลวดเครนให้สุดปลาย Boom ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการแกว่ง จนท.ท้ายเรื อ
อี กคนถื อ สายสัญ ญาณไว้ช่วยประคองไม่ ให้ย านฯ หมุ น (ห้ามกระตุก สายฯ เป็ นอันขาด เมื่ อ ยานฯ
หมุน ค่อย ๆ ดึง และค่อยผ่อนแรงตามอาการหมุน)
๕. หั น เครนกลับ เข้า เรื อ หะเรี ย ลวดเครนจนยานฯ ตั้ง บนเปลเข็ น ยาน
หลังจากนั้นหะเรี ยลวดเครนให้หย่อนและปลดขอเกี่ยวออกจากห่วงยกยานฯ
รู ป ขั้นตอนที่ ๗ การเก็บยานฯ ขึน้ จากน้า

หมายเหตุ อย่าให้ยานฯ หมุ นในขณะปล่ อ ย/เก็บ เพื่อป้ องกันอันตรายอันอาจเกิ ดขึ้น
ต่อ จนท.ที่ถือไม้ยาวสาหรับปล่อย/เก็บ
ข้ อควรระวัง ต้องดูแลสายสัญญาณเป็ นอย่างดี เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อสายสัญญาณใน
ทุกสถานการณ์ ต้องระวังอย่าให้สายสัญญาณเข้าใต้ทอ้ งเรื อเป็ นอันขาด
๒.๕.๕ การบังคับยานฯ (PILOTING)
๒.๕.๕.๑ กล่ าวทัว่ ไป
ระบบ PLUTO PLUS ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ยงุ่ ยากต่อการปฏิบตั ิ แต่อย่างไร
ก็ตาม เมื่อยานฯ ถูกใช้งานหนักบ่อย ๆ จนท.ต้องเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในการบังคับยานฯ ทั้งหมด เพื่อที่จะได้
ปฏิบตั ิงานได้ทุกสภาวะ จนท.ต้อ งมี ความรู ้ความเข้าใจ และมั่นใจในระบบ โดยเรี ยนรู ้ทีละขั้นตอน
และค่อย ๆ เพิ่มความยากในการบังคับ เช่น ในตอนแรกบังคับในสระ จากนั้นก็ในน้ าตื้นและนิ่ งไม่ มี
คลื่นลม และสุดท้ายในทะเลเปิ ด
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ต้องคานึงถึงสภาวะอากาศที่มกั จะเกิดขึ้นและสภาวะแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานที่
ไม่ เอื้ อ อ านวยต่ อ จนท.ในการบัง คับ หรื อ ทางาน ดัง นั้น จนท.ต้อ งฝึ กฝนให้มี ความช านาญในการ
ควบคุมยานฯใช้ฟังก์ชนั่ ที่มีอยูไ่ ด้อย่างถูกต้อง และปรับสภาพให้เหมาะสมกับความรู ้สึกในการเตรี ยมการ
ขั้นต้น และการทดสอบฟังก์ชนั่ ของระบบต้องทาด้วยความถูกต้อง จนท.ควรพยายามคาดการณ์, ประเมิน
สถานการณ์ ล่ ว งหน้ า ถึ ง สถานการณ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในขณะปฏิ บ ัติ ง าน (เช่ น ลัก ษณะพื้ น ท้อ งทะเล,
ทัศนะวิสัย, ประสิ ทธิภาพของโซนาร์เรื อใหญ่, ความเร็ วและทิศทางของกระแสน้ า เป็ นต้น) เพื่อที่จะ
คาดคะเนถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และเพือ่ หาวิธีแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
๒.๕.๕.๒ การฝึ กตามขั้นตอนของ จนท.บังคับยานฯ (First Training For Pilot)
เมื่ อ จนท.สามารถท าตามขั้นตอนในการเตรี ยมการใช้งานได้ทุกขั้น ตอน มี
ความคุ น้ เคยกับการควบคุ มยานฯ บนฝั่ งหรื อ บนเรื อ แล้ว เขาก็สามารถเริ่ มการบังคับยานฯ ในน้ าได้
สาหรับการเริ่ มการฝึ ก ควรยกตูค้ วบคุมจากห้องศูนย์ยทุ ธการ (CIC) ออกมาที่ดาดฟ้ าเรื อ เพื่อ จนท.จะ
ได้เห็นการเคลื่อนที่ของยานฯ ที่เกิดจากการตอบสนองต่อคาสั่ง ปล่อยยานฯ ลงในน้ าที่เรี ยบ, ไม่มีคลื่น,
ไม่มีกระแสน้ า, ไม่มีการสัญจรไป – มา ของเรื อต่าง ๆ และถ้าเป็ นไปได้ ควรจะมีทศั นะวิสัยใต้น้ าดี (ฝึ ก
ในสระน้ าเป็ นที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการเริ่ มฝึ กในขั้นตอนนี้
การบังคับยานฯ บนผิวน้า
ขั้นตอนที่ ๑ ฝึ กขั้นพืน้ ฐานในการนายานฯ (Basic Movements)
๑. จนท.ควบคุ ม ยานฯ โดยไม่ ตอ้ งดู ที่ หน้า จอ แต่ ดูอ าการเคลื่ อ นที่
ของยานฯ จากผิวน้ าโดยตรง ขั้นนี้ ให้ จนท.ใช้เฉพาะ Joystick (คันบังคับ ) ทางด้านขวามือบนแผง
ควบคุม และทดลองเดินหน้า/ถอยหลัง, เลี้ยวขวา/ซ้าย ในตอนแรกให้ส่งอาการควบคุมช้า ๆ ก่อนจนมี
ความคุน้ เคยมากขึ้น ในระหว่างการฝึ กขั้นนี้ ไม่ควรใช้ไฟ ๗๒ V. ในทุกกรณี ยานฯ จะไม่สามารถหัน
เลี้ยวได้ถา้ ถูกดึงสายสัญญาณทางด้านท้าย ดังนั้น จนท.ที่ Winch ควรจะปล่อยสายฯ ออกด้วยมือไว้
สารองสักระยะหนึ่งก่อนที่ยานฯ จะหันหรื อเลี้ยว
๒. ปฏิบตั ิตามข้อ ๑. อีกโดยใช้ Portable Joystick และให้เจ้าหน้าที่
อีกคนหนึ่งฝึ ก
ขั้นตอนที่ ๒ การเคลื่อนที่ทางข้ าง (Side Shift)
๑. บัง คับ ยานฯ ให้มาอยู่ขา้ งหน้า เจ้าหน้า ที่ โดยให้หัน ท้า ยยานฯ
เข้าหา เจ้าหน้าที่
๒. จากนั้นใช้ Joystick ทางขวามือคอยรักษาทิศหัวยานฯ และระยะ
และค่อย ๆ ใช้ Joystick ทางซ้ายมือ Shift ไปทางขวา – ซ้าย ช้า ๆ
๓. บังคับยานฯ ให้ส่วนหัวหันมาหา จนท.และทาซ้ า ตามข้อ ๒. โดย
พยายามรักษาทิศหัวยานฯ และระยะให้คงที่
๔. ทาซ้ าขั้นตอนทั้งหมดจนมีความชานาญมากขึ้น
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การบังคับยานฯ ใต้ น้า (BELOW SURFACE PILOTING)
ขั้นตอนที่ ๓ การเคลื่อนที่ทางระดับใต้ น้า (Horizontal Movements)
๑. ใช้ Joystick ทางซ้ายมือบังคับยานฯ ดาลงใต้ผวิ น้ าประมาณ
ครึ่ งเมตร
๒. กดปุ่ ม DEPTH เพือ่ ใช้งาน ฟั งก์ชนั่ ตั้งความลึกอัตโนมัติ โดยให้
ยานฯ รักษาความลึก ตามข้อ ๑.
หมายเหตุ การเปลี่ยนความลึกของยานฯ ทาได้โดยใช้ Joystick ทางซ้ายมือควบคุมแรงขับ
ทางแนวดิ่ง ดังนี้
เมื่อใช้ พลังงานมอเตอร์ ที่ ๓๖ V.
- ผลัก Joystick ขึ้ น /ลงครึ่ งรอบแล้ว ปล่ อ ย จะท าให้ค วามลึ ก
เปลี่ยนไปทางแนวดิ่ง + ๘ ซม.
- ผลัก Joystick ขึ้ น /ลงครึ่ งรอบแล้ว ค้า งไว้ จะท าให้ค วามลึ ก
เปลี่ยนไปทางแนวดิ่ง + ๘ ซม. ทุก ๐.๒๕ วินาที (ยานฯ จะหยุดดา
ขึ้น/ลง ก็ต่อเมื่อปล่อย Joystick และยานฯ จะรักษาความลึกจาก
ค่าความลึกครั้งสุดท้ายที่ได้รับ)
- ผลัก Joystick ขึ้น/ลงเต็มรอบแล้วปล่อย จะทาให้ความลึกเปลี่ยนไป
ทางแนวดิ่ง + ๖๔ ซม.
- ผลัก Joystick ขึ้น/ลงเต็มรอบแล้วค้างไว้ จะทาให้ความลึกเปลี่ยน
ไปทางแนวดิ่งเรื่ อย ๆ จนกว่าเราจะปล่อย Joystick
เมื่อใช้ พลังงานมอเตอร์ ที่ ๗๒ V.
- ผลัก Joystick ขึ้น/ลงครึ่ งรอบแล้วปล่อย จะทาให้ความลึกเปลี่ยนไป
ทางแนวดิ่ง + ๑๖ ซม.
- ผลัก Joystick ขึ้ น /ลงครึ่ งรอบแล้ว ค้า งไว้ จะท าให้ ค วามลึ ก
เปลี่ยนไปทางแนวดิ่ ง + ๑๖ ซม. ทุก ๐.๒๕ วินาที (ยานฯ จะหยุด
ดาขึ้น/ลง ก็ต่อเมื่ อปล่ อย Joystick และยานฯ จะรักษาความลึ ก
จากค่าความลึกครั้งสุดท้ายที่ได้รับ)
- ผลัก Joystick ขึ้น/ลงเต็มรอบแล้วปล่อย จะทาให้ความลึกเปลี่ยนไป
ทางแนวดิ่ง + ๑๒๘ ซม.
- ผลัก Joystick ขึ้น/ลงเต็มรอบแล้วค้างไว้ จะทาให้ความลึก
เปลี่ยนไปทางแนวดิ่งเรื่ อย ๆ จนกว่าเราจะปล่อย Joystick
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๓. จากนั้นให้ จนท.ทาตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ โดยยังสังเกตการ
เคลื่อนที่ของยานฯ จากใต้ผวิ น้ า ทาจนจบขั้นตอนจากนั้นกดปิ ด
สวิทซ์ DEPTH
ขั้นตอนที่ ๔ การใช้ เข็มทิศนายานฯ (Compass Navigation)
๑. จนท.บังคับยานฯ เหมื อ นขั้นตอนที่ ๓ โดยจะเห็ นเข็มทิศแสดงอยู่บนจอ
เจ้าหน้าที่ที่ Winch จะติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ Console ทาง Intercom คอยแนะนาให้ขอ้ มูลในการบังคับ
ยานฯ
๒. ควรมี เส้นทางระยะไม่ น้อ ยกว่า ๒๐ เมตร ๒ – ๓ เส้นทาง เพื่อ ที่จะได้
บังคับยานฯ ไปถึงจุดนั้นตามลาดับ จนท.ที่ Winch จะคอยแนะนาทาง Intercom ว่าไปสุ ดระยะแล้ว
หรื อยัง และอยู่ในทิศทางที่ตอ้ งการหรื อ ไม่ จนท.ที่ Console จะคอยรักษาทิศทางให้คงที่ โดยดู ที่
เข็มทิศที่แสดงบนจอเป็ นหลัก
๓. นอกจากนั้ นยานฯ ยัง สามารถรั ก ษาทิ ศทางในการเคลื่ อ นที่ ด้ว ยการใช้
ฟั งก์ชนั่ Auto heading กดปุ่ ม COURSE เพื่อเริ่ มใช้งานฟั งก์ชนั่ Auto heading จากนั้นยานฯ จะรักษา
ทิศทางให้คงที่
หมายเหตุ การเปลี่ยนเข็มสามารถทาได้โดยการใช้ Joystick ควบคุมแรงขับทางระดับ ดังนี้
เมื่อใช้พลังงานมอเตอร์ที่ ๓๖ V.
- ผลัก Joystick ซ้าย/ขวาครึ่ งรอบแล้วปล่อย จะทาให้ทิศหัวยานฯ เปลี่ยนไป + ๒ องศา
- ผลัก Joystick ซ้า ย/ขวาครึ่ ง รอบแล้วค้างไว้ จะท าให้ทิ ศหัวยานฯ เปลี่ ยนไป
+ ๒ องศา ทุก ๐.๒๕ วินาที (ทิศหัวยานฯ จะหยุดเปลี่ยนเมื่อปล่อยมือจาก Joystick และยานฯ จะรักษา
ทิศสุดท้ายที่ยานฯ ได้รับต่อไป)
- ผลัก Joystick ซ้า ย/ขวาเต็ ม รอบแล้ว ปล่ อ ย จะท าให้ทิ ศ หัว ยานฯ เปลี่ ย นไป
+ ๑๔ องศา
- ผลัก Joystick ซ้าย/ขวาเต็มรอบแล้วค้างไว้ จะทาให้ทิศหัวยานฯ เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็วจนกว่าจะปล่อยมือจาก Joystick
เมื่อใช้พลังงานมอเตอร์ที่ ๗๒ V.
- ผลัก Joystick ซ้าย/ขวาครึ่ งรอบแล้วปล่อย จะทาให้ทิศหัวยานฯ เปลี่ยนไป + ๔ องศา
- ผลัก Joystick ซ้า ย/ขวาครึ่ งรอบแล้ว ค้า งไว้ จะท าให้ทิ ศ หัว ยานฯ เปลี่ ย นไป
+ ๔ องศา ทุก ๐.๒๕ วินาที (ทิศหัวยานฯ จะหยุดเปลี่ยนเมื่อปล่อยมือจาก Joystick และยานฯ จะรักษา
ทิศสุดท้ายที่ยานฯ ได้รับต่อไป)
- ผลัก Joystick ซ้า ย/ขวาเต็ ม รอบแล้ว ปล่ อ ย จะท าให้ทิ ศ หัว ยานฯ เปลี่ ย นไป
+ ๒๘ องศา
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- ผลัก Joystick ซ้าย/ขวาเต็มรอบแล้วค้างไว้ จะทาให้ทิศหัวยานฯ เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็วจนกว่าจะปล่อยมือจาก Joystick
ขั้นตอนที่ ๕ การบังคับยานฯ ขึน้ - ลง (Up - Down)
๑. ปฏิ บ ัติ เ ช่ น เดี ย วกับ ขั้น ตอนที่ ๔ จนท.น ายานฯ ไปยัง วัต ถุ อ ้า งอิ ง ในแนวระดับ
(กาแพง) โดยให้ยานฯ หันหน้าเข้าหาวัตถุอา้ งอิงนั้น
๒. ดูภาพจากจอ (มุมกระดก และมุมหัน ๐ องศา) นายานฯ เข้าใกล้วตั ถุอา้ งอิง เพื่อให้
ได้ภาพที่ชดั เจน แต่ระวังอย่าให้ยานฯ ชนวัตถุน้ นั
๓. ใช้ Joystick ทางขวามือควบคุมทิศหัวยานฯ และระยะห่างจากวัตถุอา้ งอิงให้คงที่
๔. กดปุ่ ม COURSE เพือ่ เปิ ดฟังก์ชนั่ Autoheading
๕. ใช้ Joystick ทางซ้ายมื อบังคับยานฯ ให้ด าลงตามวัตถุ อ ้างอิ ง ในกรณี ที่จะให้ทิ ศ
หัวยานฯ ถูกต้องให้ใช้ Joystick ทางขวามือคอยปรับแต่งทิศทางถ้าจาเป็ น
๖. นายานฯ ดาจนถึงพื้น ปล่อยมือจาก Joystick และปล่อยให้ยานฯ ค่อย ๆ ลอยขึ้นสู่
ผิวน้ า (ขณะที่ยานฯ กาลังลอยขึ้นสู่ผวิ น้ า ควรกระดกหัวยานฯ ขึ้นประมาณ ๒๐ – ๓๐ องศา)
๗. ทาซ้ าขั้นตอนเดิมอีกครั้งกับเชือกหรื อโซ่ โดยช่วงที่ปล่อยให้ยานฯ ลอยขึ้น พยายาม
รักษาทิศหัวยานฯ ให้คงที่ และให้ตรงกับเชือกหรื อโซ่ เพือ่ หลีกเลี่ยงไม่ให้สายสัญญาณพันกัน
๘. พยายามปฏิบตั ิแบบเดียวกันอีก แต่เปลี่ยนมุมหันของยานฯ ไปยังตาแหน่งอื่น
ขั้นตอนที่ ๖ การนายานฯ ไปที่พนื้ ท้ องทะเล (Bottom Navigation)
ในการฝึ กบังคับยานฯ และนายานฯ ไปที่พ้นื ท้องทะเลนั้น พื้นที่ที่เหมาะสม ควรเป็ น
พื้นที่ที่เป็ นท้องทะเลเรี ยบ และไม่มีเศษซากปรักหักพัง ซึ่งสามารถปฏิบตั ิได้ดงั นี้
๑. ควบคุ มยานฯด้วยระบบ Manual ที่ความสู งเหนื อ พื้นท้องทะเลคงที่ (อย่าใช้การ
บังคับด้วยระบบอัตโนมัติ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชดั เจน ซึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั ความขุ่นของน้ าด้วย ปรับมุมกระดก
ให้เหมาะสม ซึ่งอยูท่ ี่ประมาณ –๕ และ -๑๐ องศา มุมหันอยูต่ รงกลาง
๒. เริ่ มออกจากจุดอ้างอิง มองไปรอบ ๆ และจดจาวัตถุในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป
๓. นายานฯ ไปข้างหน้า ๒ – ๓ เมตร ตรงไปที่ วตั ถุ ที่เลื อ ก หันกลับและนายานฯ
กลับมาที่จุดอ้างอิงจุดแรก
หมายเหตุ ในระหว่างการนายานฯ ความเร็ ว ยานฯ จะแสดงให้เ ห็ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งบนจอ
Console แม้ยานฯ จะไม่เคลื่อนที่ก็ตาม เนื่องจากผลของกระแสน้ าที่พดั มากระทบกับยานฯ
๔. ทาตามขั้นตอนเดิมอีกหลาย ๆ ครั้ง กับวัตถุที่อยูไ่ กลออกไป เพือ่ จะได้มีความคุน้ เคย
มากขึ้น
หมายเหตุ ระวังการเลี้ยวสลับไปมาจากซ้ายไปขวา หรื อจากขวาไปซ้าย อย่าให้สายสัญญาณ
หมุนมากเกินไป
ขั้นตอนที่ ๗ Counter Current Navigation

๘-๑๓๙

เพือ่ การปฏิบตั ิงานในสภาวะที่มีกระแสน้ า ยานฯ จึงได้รับการติดตั้งฟังก์ชนั่ การควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติมาให้ เพือ่ ฝึ กการใช้ฟังก์ชนั่ นี้ ให้ทาตามขั้นตอนที่แสดงดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ ขั้นตอนที่ ๖ จนท.นายานฯ ไปยังพื้นที่ที่พ้นื ท้องทะเลเรี ยบ และ
ไม่มีซากปรักหักพัง
๒. กดปุ่ ม “SPEED” เพื่อ ท างานในฟั งก์ชั่นความเร็ วอัตโนมัติ ยานฯ จะรักษาค่ า
ความเร็วครั้งสุดท้ายที่ได้รับ สังเกตได้จากหน้าจอ Console
หมายเหตุ การเปลี่ ยนความเร็ วของยานฯ ทาได้โดยใช้ Joystick ควบคุ มแรงขับทางราบ
ดังต่อไปนี้
การเลือกใช้พลังงานมอเตอร์ ๓๖ V. หรื อ ๗๒ V.
- ผลัก Joystick ไปข้างหน้าครึ่ งรอบแล้วปล่อย ทาให้ความเร็วเพิม่ ขึ้น ๐.๐๕ นอต
- ผลัก Joystick ไปข้างหน้าครึ่ งรอบแล้วค้างไว้ ทาให้ความเร็ วเพิ่ม ขึ้น ๐.๐๕ นอต
ทุก ๆ ๐.๒๕ วินาที (ความเร็ วที่เพิม่ ขึ้นจะหยุดลงก็ต่อเมื่อปล่อยมือจาก Joystick และยานฯ จะรักษา
ความเร็วครั้งสุดท้ายที่ยานฯ ได้รับต่อไป)
- ผลัก Joystick ไปข้างหน้าเต็มรอบแล้วปล่อย ทาให้ความเร็วเพิม่ ขึ้น ๐.๐๕ นอต
- ผลัก Joystick ไปข้างหน้าเต็มรอบแล้วค้างไว้ ทาให้ความเร็ วเพิ่มขึ้น ๐.๐๕ นอต
ทุก ๆ ๐.๒๕ วินาที
หมายเหตุ ผลัก Joystick เต็มรอบแล้วปล่อย ในทิศทางตรงกันข้ามจะเป็ นการปิ ดฟั งก์ชนั่
ความเร็วอัตโนมัติโดยทันที ดังนั้นให้ จนท.ใช้วธิ ีน้ ีอย่างรวดเร็วในกรณี ที่เกิดความจาเป็ น
๓. เพื่อปรับปรุ งการฝึ กให้ดีข้ ึนกัการใช้ฟังก์ชนั่ Autospeed และฟั งก์ชนั่ อื่น ๆ ขั้นตอนการฝึ ก
ที่เป็ นประโยชน์ คือ การนายานฯ จากเรื อใหญ่ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปนี้
หมายเหตุ การฝึ กต่อ ไปนี้ เกี่ยวพันกับการนาเรื อของเรื อ ใหญ่ด้วย ดังนั้นจึงมี ความจาเป็ นที่
จะต้องมีการวางแผนกับนายทหารผูส้ งั่ การบนเรื อใหญ่
๑. ปล่ อ ยยานฯ ลงในน้ า บัง คับ ให้ย านฯ ขนานกับ เรื อ ใหญ่ ห่ า งออกจากกราบเรื อ
ประมาณ ๑๐ เมตร ลึกประมาณครึ่ งเมตร
๒. ใช้การควบคุมยานด้วยฟังก์ชนั่ Autodepth, Autoheading, Autospeed
๓. ควบคุมยานฯ ด้วย Portable Joystick ขณะทีค่ อยดูยานฯ อยูบ่ นสะพานเดินเรื อ
๔. ในระหว่างนี้ เรื อใหญ่สามารถใช้ความเร็วเคลื่อนที่ไปอย่างช้า ๆ และรักษาทิศทางเข็มเดิมไว้
๕. เพิม่ ความเร็วเรื อใหญ่ข้ ึนไปที่ ๓ นอต และ จนท.พยายามเพิ่มความเร็ วยานฯ ให้ไป
พร้อมกับเรื อใหญ่ (ซึ่งได้อธิบายไว้ในข้อ ๒. ของขั้นตอนนี้ หรื อตามข้อ ๓. ของขั้นตอนที่ ๔)
๒.๓.๕.๓ การใช้ ไฟฉาย (Use Of Light)
ลาแสงจากไฟฉายขนาด ๗๕ วัตต์ เพียงพอสาหรับกล้อ งถ่ายภาพในกรณี ที่แสงไม่พอ
แหล่งพลังงานของไฟฉายมาจากส่ วน Electronic Battery ซึ่ ง Electronic Battery นี้ เป็ นตัวจ่าย
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พลังงานให้กบั Electronic Sensor ทั้งหมด ด้วยค่าความจุพลังงานของส่ วน Electronic Battery
จะแสดงให้เห็นบนจอ Console โดยวิธีการของฟังก์ชนั่ FUMOSYS
เมื่อค่าความจุของ Battery เริ่ มต่ ากว่า ๕๐% FUMOSYS จะแสดงคาเตือนปรากฏ
บนจอ Console และเมื่อค่าความจุของ Battery เริ่ มต่ากว่า ๓๐% FUMOSYS จะแสดงคาเตือนปรากฏ
บนจอภาพอีกครั้งหนึ่ ง เมื่อถึงตอนนี้ จนท.ควรจะเปลี่ยนพลังงานไฟจาก Battery ในส่ วนของ Motor
มาให้ Battery ในส่วนของ Electronic โดยกดปุ่ ม DC – DC บนแผงควบคุม
๒.๓.๕.๔ การใช้ โซนาร์ (Sonar Use)
หน้ าที่ของโซนาร์ มีดังนี้
๑. ช่วยในการนายานฯ ใต้น้ า (Aid To Underwater Navigation)จากการใช้
Sonar Transducer แบบ Single Beam ยานฯ สามารถ Updating เป้ าได้อย่างรวดเร็ ว มันสามารถหาเป้ า
และวัดระยะจากเป้ าถึง Heading Line ของยานฯ ได้
๒. หาเป้ าในระยะปานกลาง (Search Of Medium Range Objects)
Sonar Transducer จะสร้าง Electronic Map ของเป้ าในขณะนั้นใน Sector เพื่อ การตรวจสอบ
วิเคราะห์เป้ า
๓. การพิสูจน์ทราบเป้ าในระยะใกล้ ( Identification Of Short Range Objects)
Sonar Transducer ซึ่ ง Scan ด้วย Resolution สู งอย่างต่อเนื่ องจะสร้าง Sector ของ
พื้นที่ได้ Scan มาและแสดงผลบนจอภาพ ซึ่ งภาพที่ไ ด้จะถู กต้อ งและแม่ นยา และใช้ทดแทนภาพ
จากกล้องถ่ายภาพในสภาวะที่ทศั นะในการมองเห็นใต้น้ าได้นอ้ ย
ฟั งก์ ชั่น Navigation และ Searching ประกอบอยู่ในการ์ ดเดี ยวกัน คื อ SONARCARD
ซึ่งอยูใ่ นส่วนของ Electronic ส่วนฟังก์ชนั่ Identification ถูกควบคุมดูแลจากการ์ด SID ซึ่ งอยูใ่ นส่ วน
ของ Electronic
ในการปฏิ บตั ิ ง านควรค านึ งถึ ง ๓ ฟั งก์ชั่น หลัก ๆ ของโซนาร์ คือ NAVIGATION,
SEARCH, IDENTIFICATION
ฟั งก์ชนั่ ทั้งหมดของโซนาร์ ที่ได้กล่าวถึ งมาแล้วนั้น สามารถควบคุม ได้โดย จนท.ที่
แผงควบคุม โดยกดปุ่ ม “SONAR” โดยกดติดต่อกันทาให้เกิดขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
- ไม่กดปุ่ ม “SONAR” (0) ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
- กดครั้งที่ ๑ ปรากฏ Navigation Sonar ระยะ ๖๐ เมตร และ Searching Sonar Map
ระยะ ๖๐ เมตร โดยการกดปุ่ ม “MAP”
- กดครั้งที่ ๒ ปรากฏ Navigation Sonar ระยะ ๑๕ เมตร และ Searching Sonar Map
ระยะ ๑๕ เมตร โดยการกดปุ่ ม “MAP”
- กดครั้งที่ ๓ ปรากฏ Identification Sonar ระยะ ๘ เมตร
- กดครั้งที่ ๔ ปรากฏ Identification Sonar ระยะ ๔ เมตร
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- กดครั้งที่ ๕ ปิ ดฟังก์ชนั่ กลับไปเริ่ มต้นใหม่
หมายเหตุ Sensitivity Level ของฟั งก์ชนั่ ที่ ๓ ของโซนาร์ สามารถเปลี่ ยนได้ไ ม่ เกิ น
๔ ขั้นตอน เลือกได้โดยกดปุ่ มที่อยูบ่ นแผงควบคุมด้านหน้า เมื่อกดปุ่ มเลือก Sensitivity จะแสดงแทน
การกดด้วยจุด (๑ – ๔ จุด) โดยแสดงพร้อมกับภาพบนจอ โดยจุดจะแสดงอยูท่ ี่มุมซ้ายด้านบนของ
จอภาพ
หน้ าที่ของโซนาร์ นายานฯ (NAVIGATION SONAR FUNCTION)
Transducer ของ Navigation Sonar จะแสดงภาพบนจอภาพ สามารถเลือกระยะได้
๒ ระยะ คือ ๐ – ๑๕ เมตร และ ๐ – ๖๐ เมตร Transducer ของ Sonar ติดตั้งอยูบ่ นส่ วนหน้าของ
หัวยานฯ Transducer รู ปทรงกรวยแพร่ คลื่นเป็ นลักษณะวงกลม ซึ่ งจะอยูต่ รงกลางจอภาพ (ตัวอย่าง
รู ปภาพ)
รู ป ภาพแสดง Navigation Sonar A – Type

A – Type Display จะแสดงบนจอภาพ ประกอบด้วย เส้นกราฟในแนวตั้ง ซึ่ งแบ่งเป็ น
ระยะตามการเลือก (ระยะ ๐ – ๑๕ เมตร หรื อ ๐ – ๖๐ เมตร) จะอยูท่ างด้านซ้ายของจอภาพ
Echoes จะแสดงให้เห็นในลักษณะเป็ นเส้นหักเหออกไปทางด้านขวา (ตัวอย่างรู ปภาพ)
การปรับเปลี่ยนข้อมูล สามารถทาได้รวดเร็วมาก (๑๐๐ ms at ๖๐ m) ดังนั้น เมื่อหัน
หัวยานฯ ไปในทิศทางใดก็ตาม ก็จะได้ขอ้ มูลตอบสนองกลับมาในทันที
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การใช้ โซนาร์ นายานฯ (NAVIGATION SONAR PRACTICAL USE)
คุ ณ สมบัติ ข องโซนาร์ น้ ี ก็ คื อ การหาเป้ าที่ พ น้ ระยะสายตาออกไป เป้ าที่ ว างตัว อยู่บ น
พื้นท้องทะเล ณ จุดใดจุดหนึ่งนั้น เราสามารถหาเป้ านั้นให้พบได้ดว้ ยการปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตาแหน่งของยานฯ อยูร่ ะหว่าง ๐ ถึง ๑ เมตร จากพื้นท้องทะเล และกระดกหัวยกขึ้น
ให้พอที่จะลดสัญญาณกวนจากเนิ นทรายเล็ก ๆ และวัตถุ บนพื้นท้องทะเล (โดยทัว่ ไปจะกระดกอยูใ่ น
แนวระดับไม่เกิน +๕ องศา)
รู ป การค้นหาเป้ าด้วยการใช้ โซนาร์ Navigation

๒. เปลี่ยนเข็มทิศทางยานฯ จนกระทัง่ แบริ่ งของเป้ าที่เลือกจาก Sonar Map ปรากฏ
เป็ น Echo บนแกนกราฟทางด้านซ้ายของจอภาพ ตรวจสอบดูว่าเป็ นระยะเดียวกันกับเป้ าทีเลือกมาจาก
Sonar Map หรื อไม่ เราสามารถหาเป้ าได้โดยให้ยานฯ หยุดอยูก่ บั ที่ แล้วใช้การหันหัวยานฯ แทนการ
นายานฯ แล้วเปลี่ยนแบริ่ ง แต่อย่านายานฯ เคลื่อนที่ขณะที่หวั ยานฯ หันไปทางด้านข้าง
๓. ปรับทิศหัวยานฯ และมุ มกระดกให้ได้รับ Echo ที่แรง ดู เข็มทิศที่แสดงบนหน้าจอ
แล้วตรงไปยังเป้ า
๔. ขณะที่เข้าใกล้เป้ าดู Echo ที่เคลื่ อนที่ไปมาบนสเกลโซนาร์ ซึ่ งเกิ ดจากยานฯ วิ่ง
ตกซ้ายตกขวา เพือ่ ที่จะได้นายานฯ ไปในทิศทางที่จะได้รับสัญญาณที่แรงสม่าเสมอ
หมายเหตุ ถ้าหาเป้ าด้วยวิธีให้ยานฯ อยูก่ บั ที่แล้วหันหัวยานฯ จับเป้ าให้จาแบริ่ งเป้ าจาก Map
ทิศหัวยานฯ เหนื อสเกลเข็มทิศ และหันหัวยานฯ กลับมาตรงกลางก่อ นที่ จะดาเนิ นการเข้าหาเป้ าจาก
ทิศที่เลือก
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โซนาร์ นายานฯ สามารถใช้วดั ระยะจากยานฯ ถึงเป้ าที่เห็นบนจอที่ระยะเกิ นกว่า ๑.๕ เมตรได้
การใช้งานลัก ษณะนี้ จนท.ควรรักษาตาแหน่ งยานฯ ให้นิ่ง ให้เป้ าอยู่ตรงกลางจอภาพภายในพื้น ที่
สัญญาณโซนาร์ จากนั้นอ่านระยะบนสเกลโซนาร์ที่ Echo ปรากฏอยู่ (ดูรูปภาพ)
รู ป การทดลองวัดระยะของเป้ า

หน้ าที่ของโซนาร์ ค้นหา (SEARCH SONAR FUNCTION)
ฟั ง ก์ชั่น โซนาร์ ค ้น หา สามารถใช้ป ระโยชน์ ใ นการให้ค าแนะน า และรั บ ข้อ มู ล จาก
โซนาร์เรื อใหญ่ หรื อถ้าโซนาร์เรื อใหญ่ใช้งานไม่ได้ในระหว่างการค้นหาเป้ า
เมื่อใช้ฟังก์ชนั่ SONAR MAP คลื่นเสียงจะ Scan กวาดเป็ นมุ ๙๐ องศา ทางด้านซ้ายไป
ด้านขวาของหัวยานฯ ผลจากการ Scan ของคลื่นจะปรากฏเป็ นกราฟฟิ กทับบนภาพของภาพจากกล้อง
วีดีโอ “MAP“ จะแสดงเป้ าที่พบในมุม ๙๐ องศา จากการ Scan ภายในระยะที่เลือกใช้ ๐ – ๑๕ เมตร
และ ๐ – ๖๐ เมตร
ฟังก์ชนั่ “MAP“ จะแสดงขนาดของเป้ า และหาทิศที่ถูกต้องเพื่อนายานฯ เข้าหาเป้ าที่เลือก
ได้ถูกต้อง
ค่าของมุมจะปรากฏวางทับบนภาพที่เกิดขึ้นจาก “MAP“ ซึ่งแสดงถึงแบริ่ งเข็มจริ ง
จนท.เลือกเป้ าที่เกิดจาก Echo นายานฯไปให้ถึงเป้ า โดยดูแบริ่ งและระยะจาก Navigation Sonar
ขณะที่นายานไปยังเป้ าที่เลือก เราสามารถ Update เป้ า ได้อีกง่าย ๆ โดยใช้ฟังก์ชนั่ Search
Sonar และฟั งก์ชนั่ “MAP“ อีกครั้ง ที่ใช้ ฟั งก์ชนั่ Search Sonar + Map. Electronic Map ก็ยงั คง
แสดงภาพเดิมอยู่ จนกว่าเราจะใช้ฟังก์ชนั่ Search + Map อีกครั้ง
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จนท.สามารถลบภาพจาก Map ออกจากจอได้โดยกดปุ่ ม “MAP“ อีกครั้ง เพื่อปิ ดภาพจาก
Map ก็จะถูกลบไปจากหน่วยความจา และ Search Sonar ก็พร้อมที่จะทางานใหม่อีก ถ้า จนท.ต้องการใช้
ในขณะเดียวกัน จนท.สามารถใช้ Navigation Sonar ได้ในชัว่ ขณะ การหันและกระดก
ส่วนหัวของยานฯ ช่วยทาให้การเดินทางของยานฯ ดีข้ นึ
อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ ยงการเคลื่ อนที่ยานฯ ผิดทิศทางควรจะใช้การหันหัวยานฯ เมื่ อ
บังคับยานฯ นิ่งอยูก่ บั พื้นท้องทะเลประมาณ ๑ เมตรเท่านั้น
รู ป การแสดงภาพ Search Sonar
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การใช้ โซนาร์ ค้นหา (SEARCH SONAR PRAYTICAL USE)
ฟังก์ชนั่ Search Sonar ใช้แสดงตาแหน่ งเป้ าที่อยูใ่ นทิศทางส่ วนหัวของยานฯ ออกไปเป็ น
Sector ในมุม ๙๐ องศา (ดูรูปภาพ)
MAP ของเป้ าที่อ ยู่บ นพื้นท้อ งทะเล สามารถสร้างในเวลาใดก็ไ ด้ในระหว่า งที่นายานฯ
อยูใ่ ต้น้ า โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ใช้บงั คับยานฯ ด้วยระบบ Autodepth ให้ยานฯ อยูท่ ี่ระหว่าง ๐ – ๑ เมตร จาก
พื้นท้องทะเล และกระดกหัวยานฯ ขึ้น (โดยทัว่ ไปกระดกที่ระดับ ๐ องศา ไม่เกิน +๕ องศา) แค่พอที่
จะลดสัญญาณรบกวนจากเนินทรายที่พ้นื ท้องทะเลได้
๒. ตรวจสอบว่าระยะจากพื้นท้องทะเลถึงยานฯ ไม่สูงเกินกว่า ๑ เมตร และมุมกระดก
ของหัวยานฯ ว่าเหมาะสมกับระยะโซนาร์ที่เลือ (๐ – ๑๕ เมตร หรื อ ๐ – ๑๖ เมตร)
รู ป พืน้ ที่ครอบคลุมการค้นหาของโซนาร์

หมายเหตุ ภาพจะถูกสร้างจากวายไปขวา และจะเริ่ มสร้างภาพเมื่อ Transducer ตรงกลางของ
ส่วนหัวยานฯ หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปที่ ๓๐ องศาแรกของสเกลเข็มทิศ
๓. หันหัวยานฯ หรื อบังคับยานฯ ให้หมุนทั้งตัวไปทางด้านซ้าย โดยให้เลยไปจากมุมที่
ต้องการจะเริ่ ม Map อย่างน้อย ๑๐ องศา (ตัวอย่าง : ถ้าแบริ่ งของยานฯ อยูท่ ี่ ๒๔๐ และเราต้องการ
Map ที่ Sector ๒๔๐ – ๓๒๐ ก็จาเป็ นที่จะต้องหันหัวยานฯ ไปที่แบริ่ ง ๒๓๐)
๔. กดปุ่ ม “Map” จะเกิดภาพเป็ น Grid วางซ้อนทับบนภาพถ่ายของวีดีโอ
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๕. หันส่ วนหัวของยานฯ หรื อ บังคับยานฯ ให้หันไปทั้งตัวไปทางขวา จนกระทัง่ สุ ด
Map ระหว่างการหมุนนี้ คลื่นโซนาร์ก็จะกวาดไปทางด้านขวา สร้าง Echo ของเป้ าทั้งหมดให้แสดงใน
พื้นที่ที่เราคนหา Echo นี้จะถูกเก็บไว้ใน Electronic Memory และแสดงใน MAP โดยวางทับบนภาพ
จากวีดีโอ
๖. ถึ งตอนนี้ ก็จะได้ MAP ที่สมบูรณ์กับภาพของ Echo ที่สัมพันธ์กับเป้ าบนพื้น
ท้องทะเลภายในพื้นที่ที่เลือก ดังนั้น จนท.ก็จะได้เป้ า, ระยะและแบริ่ งทิศทางจริ งที่ถูกต้องได้
๗. จนท.สามารถนายานฯ ไปยังเป้ าที่เลื อ กไว้ โดยหันยานฯ ไปในทิศทางแบริ่ งจริ ง
ของเป้ า การติดตามเป้ าทาโดยใช้ MAP และ Navigation Sonar จนท.สามารถปฏิบตั ิดงั ที่ได้อธิบายใน
เรื่ องการใช้ Navigation Sonar
หมายเหตุ การปฏิบตั ิดงั เช่นขั้นตอนที่ ๓ และ ๕ สามารถทได้โดยใช้การหันส่ วนหัวยานฯ
ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการหันยานฯ ทั้งตัว (ดูรูปภาพ) ซึ่ งวิธีการนี้ มีประโยชน์เป็ นพิเศษ ในกรณี ที่อยูใ่ น
สภาวะที่มีกระแสน้ าแรง
ในกรณี น้ ี มี ความส าคัญ ที่ ต ้อ งจดจ าไว้ว่า ต้อ งหัน หัว ยานฯ กลับ มาตรงกลางก่ อ นที่ จ ะ
นายานฯ ไปยังเป้ า อย่านายานฯ เข้าหาเป้ าขณะที่หวั ยานฯ หันไปด้านข้าง
รู ป ภาพแสดงการ Scan ค้นหาเป้ าของโซนาร์
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หน้ าที่ของโซนาร์ พสิ ู จน์ ทราบระยะใกล้ (IDENTIFICATION SONAR FUNCTION)
คุณสมบัติของโซนาร์ชนิดพิเศษที่ใช้ตรวจสอบเป้ าใต้น้ าในระยะใกล้ในสภาวะทัศนวิสัย
เลวร้ าย ระหว่า งระยะที่ใ กล้จะถึ ง เป้ า ภาพจะถู ก แสดงโดย Sonarcard การ Scan ภาพด้ว ย
High Resolution ใช้แยกเป้ าด้วยความเที่ยงตรงสู งทั้งรู ปร่ างและขนาดของเป้ า ระยะในการใช้งาน
สามารถเลือกได้ ๒ ระยะ คือ ๐ – ๔ เมตร และ ๐ – ๘ เมตร
ภาพกราฟฟิ กที่แสดงบนจอภาพบนตูค้ วบคุ มเป็ น Sector ขนาด ๙๐ องศา ภาพใน
Sector จะแสดงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง (๑ ครั้ง ต่อ ๑ วินาที) โดยรับสัญญาณเสี ยงอย่างต่อเนื่ องจาก
การหมุนของ Transducer ใน ๒ ทิศทาง กวาดคลื่นเป็ นมุม ๙๐ องศา
รู ป จอแสดงภาพโซนาร์ Identification
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การใช้ โซนาร์ พสิ ู จน์ ทราบ (IDENTIFICATION SONAR PRACTICAL USE)
Identification Sonar ทาหน้าที่เป็ นเครื่ อ งช่วยในการนายานฯ ในระยะใกล้ และช่ วย
ตรวจสอบเป้ าในระยะใกล้ในสภาวะที่ทศั นวิสยั ต่า และในสภาวะที่สญ
ั ญาณภาพไม่ชดั เจน
การใช้ง านทาได้โ ดยการกดปุ่ ม “SONAR“ บนแผงควบคุ ม ในตาแหน่ งที่ ๓ และ ๔
Identification Sonar จะแสดงภาพของเป้ าที่อ ยู่ในมุ ม ๙๐ องศา ในทิศทางจากส่ วนหัวของยานฯ
ระยะใช้งานของ Identification Sonar คือ ๐ – ๘ เมตร และ ๐ – ๔ เมตร
ในระหว่างที่นายานฯ จนถึงระยะที่ใกล้เป้ าในระยะของ Identification Sonar (ทราบได้จาก
ฟั งก์ชนั่ Search Sonar และ Navigation Sonar โดยเมื่อจากเป้ าอยูท่ ี่ประมาณ ๘ เมตร) ถ้าจาเป็ น
ต้องใช้ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. หยุดยานฯ ให้อยูก่ บั ที่แล้วใช้ฟังก์ชนั่ Autodepth โดยให้ยานฯ อยูใ่ กล้พ้นื ท้องทะเล
ประมาณ ๐ – ๑ เมตร
๒. กดปุ่ ม “SONAR“ เลือกระยะที่ตอ้ งการ
๓. ปรับมุมกระดกให้ได้รับสัญญาณจากเป้ าที่ดีให้มีสญ
ั ญาณกวนจากพื้นดินน้อยที่สุด
๔. ถึงตอนนี้นายานฯ เข้าไปหาเป้ าอย่างช้า ๆ เพื่อวิเคราะห์แยกเป้ า จะต้องเริ่ มคานึ งถึง
สิ่งต่อไปนี้
๔.๑ ภาพที่เห็ นจะไม่ เหมื อนภาพจากล้อ งถ่ ายภาพ ภาพของเป้ าที่แสดงให้เห็ น
บนจอภาพจะเป็ นภาพที่เหมือนกับภาพจากจอเรดาห์ คือ จะเป็ นลักษณะภาพโครงร่ าง (Outline) ที่เกิด
การสะท้อนของคลื่นเสี ยงจากเป้ า เนื่ องจากโซนาร์เป็ นโซนาร์ในทางดิ่งมุมแคบ Beam มักจะเล็กกว่า
ขนาดของเป้ า ดังนั้น ผลจากการสะท้อนของคลื่นเสี ยงจะเป็ นลักษณะตัดเป้ าเป็ นส่ วน ๆ ลักษณะเช่นนี้
ทาให้เกิดประโยชน์คือ ทาให้เห็นภาพแตกต่างกันไปในหลายลักษณะจากเป้ าเดียวกัน
๔.๒ เพื่อ ให้เ ข้า ใจลัก ษณะภาพเป้ าได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ต้อ งค านึ ง ถึ ง มุ ม กระดก
ของหัวยานฯ ด้วย จนท.ต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า ภาพที่ไม่สมบูรณ์เป็ นผลมาจากการใช้มุมกระดกไม่ถูก
๔.๓ นอกจากนี้ ภาพจะเกิ ด การบิด เบี้ย ว ถ้า สายส่ งสัญ ญาณโซนาร์ ไ ม่ นิ่ ง
อยูก่ บั ที่ ในขณะ Scan ซึ่งเป็ นผลมาจากตัวยานฯ หรื อส่วนหัวของยานฯ เคลื่อนที่
หมายเหตุ ก่ อ นที่จ ะนายานฯ เข้าหาเป้ าอี กต้อ งมั่นใจว่าปรับส่ วนหัวให้อ ยู่ตรงกลาง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ผิดทิศทาง (วิธีที่ดีคือ ปรับให้ส่วนหัวเป็ นแนวเดียวกับส่ วนตัวยานฯ วิธีน้ ี ทาได้
ง่า ย ๆ โดยดู จ อภาพ ซึ่ งแสดงภาพสามเหลี่ ย ม Centerline ของหัวยานฯ ซึ่ ง จะเป็ นแนวเดี ยวกับ
ส่วนตัวยานฯ)

๘-๑๔๙

รู ป มุมระยะการกวาดของ Identification Sonar

๘-๑๕๐

รู ป ภาพแสดงการตรวจจับเป้ าของโซนาร์ Identification

๘-๑๕๑

รู ป การแสดงภาพเป้ าบนจอ Console

๘-๑๕๒

๒.๕.๕.๕ การนายานฯ (Vehicle Navigation)
๒.๕.๕.๕.๑ การนายานฯ ในสภาวะที่ไม่ มีกระแสน้า
๑. เมื่ อยานฯ ถูกปล่ อยลงในน้ า ปลด Hoisting Hook ออก จนท.ที่แผงควบคุ ม
จะต้องตัดสินใจว่าจะเป็ นผูค้ วบคุมยานฯ ออกไปเอง หรื อจะให้ จนท.ที่ Winch นายานฯ ด้วย Portable
Joystick ออกไปจากกราบเรื อใหญ่ ต้องนายานฯ ออกไปจากเรื อใหญ่ให้พน้ เขตอันตรายจากใบจักรเ
รื อใหญ่ แล้วตรงไปยังพื้นที่เป้ าหมาย
หมายเหตุ จนท.ที่แผงควบคุมจะต้องติดต่อกับ จนท.ที่ Winch ทาง Intercom ตลอดเวลา
๒. สิ่ งแรกที่ จนท.ต้องทราบในการนายานฯ ไปปฏิบตั ิงานคือ ตาแหน่ งของยานฯ
และรู ้ทิศทางที่จะนายานฯ ไปเพือ่ ที่จะหันหัวยานฯ ไปยังพื้นที่ที่จะค้นหาเป้ า
๓ จนท.ที่ Winch ต้องคอยช่วยเหลือ จนท.ที่แผงควบคุม เพื่อบังคับยานฯ ไปยังจุด ที่
จะเริ่ มต้นที่เหมาะสม จนท.ที่ Winch จะคอยดูแลยานฯ บนผิวน้ าและคอยให้ขอ้ มูล จนท.ที่แผงควบคุม
ถึงทิศทางและระยะทางจากเรื อใหญ่
หมายเหตุ การมองเห็นใต้น้ ามักจะมีขอ้ จากัด อาจมองเห็นได้เพียง ๒ – ๓ เมตร ซึ่ งก็
เพียงพอสาหรับการนายานฯ ในระยะสั้นด้วยสายตา เพราะฉนั้นการนายานฯ ในระยะกลางและระยะยาว
ควรจะใช้ เหล่านี้เป็ นหลักช่วย เช่น Compass, Depth Meter, Navigation And Search Sonar
TV และ Identification Sonar ก็มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในระยะสั้น และการตรวจสอบเป้ า
ระยะใกล้
๔. วิธีที่ง่ายที่สุดในการนายานฯ เข้าหาเป้ าใต้น้ า โดยการ Mark ตาแหน่ งของเป้ า
โดยประมาณด้วย Ballast ซึ่ต่อกับ Buoy ลอยน้ าด้วยเชือก
ในกรณี น้ ี จนท.ที่ Winch สามารถใช้ Portable Joystick บังคับยานฯ ไปยัง Buoy และ
เมื่อ Sonar Sensor จับ สายยึดทุ่น (Mooring Line) ได้ จนท.ที่ Winch ก็ส่งการควบคุมไปยัง จนท.ที่
แผงควบคุ ม ถ้าทัศนวิสัยในการมองเห็ นดี จนท.ก็จะสามารถดูภาพจากจอ และเมื่ อเข้าใกล้สายยึดทุ่น
ทางดิ่ง (Vertical Line) ก็จะเห็นภาพได้ชดั เจน แต่ตอ้ งระวังอย่าให้ยานฯ สัมผัสกับ Vertical Line (มุม
กระดก +๐๐, มุ ม หั น อยู่ต รงกลาง) จากนั้น กระดกหัว ยานฯ ลง – ๒๐ องศา และใช้ Joystick
ทางด้า นขวาควบคุ ม ทิ ศ หัว ยานฯ และระยะให้ค วงที่ เพื่อ หลี ก เลี่ ย งการพัน กัน ของสายสั ญ ญาณ
ใช้ Joystick ทางด้านซ้ายบังคับยานฯ ให้ดาลงตาม Vertical Line เมื่อถึงพื้นท้องทะเล และเป้ าอยูใ่ น
ระยะสายตาที่ จนท.สามารถนายานฯ เข้าไปถึง และพิสูจน์เป้ าได้

๘-๑๕๓

รู ป การนายานฯ ติดตามเป้ าในแนวดิง่

๕. อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไปของการนายานฯ ใต้น้ าจาก
เรื อ ใหญ่ ขึ้นอยู่กบั การใช้โซนาร์ของเรื อใหญ่ช่วยด้วยในการที่จะนายานฯ ไปหาเป้ า ในกรณี จนท.ที่
แผงควบคุ ม จะบังคับยานฯ ให้ดาเพื่อ ที่จะให้อ ยูใ่ น Sector ที่โซนาร์ เรื อ ใหญ่จะจับได้ เมื่อ โซนาร์
เรื อใหญ่จบั ยานฯ ได้ตาแหน่งของยานฯ ก็จะแสดงบนจออย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ ยานฯ จะได้รับการติดตั้ง Transponder หรื อ Responder ให้ทางานในความถี่
เดียวกันกับซานาร์เรื อใหญ่ เพือ่ ให้สะดวกในการติดตามยานฯ เมื่ออยูใ่ ต้น้ า
๖. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่นายานฯ เข้าหาเป้ า จนท.ที่แผงควบคุมปรับแต่งทิศ
หัวยานฯ และเลือกใช้ความเร็ วและความลึกที่เคลื่อ นที่เข้าหาเป้ าที่สูงขึ้น ขึ้นอยูก่ บั สภาพการมองเห็น ,
กระแสน้ า, Echo ของยานฯ ที่แสดงบนจอของโซนาร์เรื อใหญ่
๗. เมื่อยานฯ อยูใ่ นระยะห่างประมาณ ๖๐ เมตรจากเป้ า ยานฯ ใช้ Navigation Sonar
และบังคับยานฯ ดาลงไปที่พ้นื ท้องทะเล
๘. เมื่อยานฯ ดาลงถึงพื้นท้องทะเลระยะประมาณ ๑ เมตร หยุดยานฯ และเปิ ดฟั งก์ชนั่
Search Sonar เพือ่ จะได้จาแบริ่ งและระยะทางของเป้ าได้
๙. เมื่อได้จุดอ้างอิงบริ เวณเป้ าแล้ว ให้ จนท.บังคับยานฯ ไปยังแบริ่ งที่เลือกไว้ และ
เคลื่อนยที่ไปยังเป้ า โดยใช้ Navigation Sonar
ข้ อควรระวัง ขณะนายานฯ เข้าไปใกล้จะถึงเป้ า เพือ่ หลีกเลี่ยงการเคลบื่ อนที่ผิดทิศทางควรจะ
ให้ฟังก์ชนั่ Searching ทุก ๘ – ๑๐ เมตร โดยใช้ฟังก์ชนั่ Map อีกครั้ง และเลือกระยะโซนาร์ที่เหมาะสม
ด้วย

๘-๑๕๔

๑๐. เมื่ อ ยานฯ อยู่ใ กล้เ ป้ าแล้ว จนท.ควรจะวิเ คราะห์ เ ป้ าจากภาพบนจอ หรื อ ใช้
ฟังก์ชนั่ Identification Sonar ว่าเป็ นทุ่นระเบิดหรื อไม่
๑๑. มีวธิ ีอื่นที่ได้ผลในการติดตามการเคลื่อนที่ของยานฯ ใต้น้ า คือการใช้ Separate
Tracking System Equipment ในกรณี น้ ี จนท.รับข้อมูลตาแหน่ งของยานฯ กับจุดอ้างอิงไปยังเรื อใหญ่
วิธีน้ ีทาให้ จนท.สามารถบังคับยานฯ ไปยังพื้นที่บริ เวณเป้ าได้โดยง่าย
หมายเหตุ เมื่อโซนาร์เรื อใหญ่จบั การเคลื่อนที่ของยานฯ ได้แล้ว เป็ นไปได้ที่จะนายาฯ ที่อยู่
ในน้ า หรื อบังคับยานฯ ดาได้เร็วโดยใช้มอเตอร์ทางระดับเต็มกาลัง และมอเตอร์ทางดิ่งเพียงเล็กน้อยก็จะ
ทาให้ยานฯ ค่อย ๆ ดาลง
รู ป ความสั พันธ์ ของการปฏิบัติงานระบบล่ าทาลายทุ่นระเบิด

๑๒. ในตอนสุ ด ท้า ยของการปฏิ บ ัติ ง านใต้น้ า จนท.ควรพยายามจดจ าเส้น ทางที่
เข้าหาเป้ า และจาสิ่งที่กีดขวางระหว่างทางที่เข้าหาเป้ าให้ได้ และจากนั้นควรพยายามนายานฯ เข้าหาเป้ า
ตามเส้นทางเดิมอีก ขั้นตอนของวีน้ ีจะมีความเสี่ยงน้อย ในการหันเลี้ยวและการพันกันของสายสัญญาณ
กับเป้ าในแนวดิ่ง เช่น Mooring Cable หรื อโซ่ยดึ ทุ่น
๑๓. เมื่อ จนท.แน่ ใจว่ายานฯ ปลอดภัยก็ติดต่อ ให้ จนท. Winch เก็บสายสัญญาณ
เข้ารน เพือ่ เก็บยานฯ

๘-๑๕๕

๒.๕.๕.๕.๒ การนายานฯ ในสภาวะที่มีกระแสน้ า
การนายานฯ ไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่มี กระแสน้ าเกินกว่า ๑.๕ นอต ต้องปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ในการปล่อยยานฯ ลงน้ า ต้องปล่อยยานฯ ให้ดา้ นหัวยานฯ สวนกับกระแสน้ า ต้อง
ปล่อยสายสัญญาณลงไปในน้ า ๖๐ – ๗๐ เมตร เพือ่ สะดวกในการนายานฯ ออกจากกราบเรื อให้รวดเร็ว
รู ป ลักษณะการนายานฯ เข้ าหาเป้ าขณะที่มกี ระแสน้า

หมายเหตุ ถ้า จนท.ไม่มีความชานาญพอที่จะบังคับยานฯ ในลักษณะนี้ ควรที่จะผูกเชือกกับ
โครงยานฯ ด้านหน้าด้วยเงื่อนกระตุก เชือ กจะผ่านไปตามรอกที่ติดอยูบ่ นเสาที่ยนื่ ออกไปนอกตัวเรื อ
วิธีน้ ีจะทาให้ยานฯ ยังคงรักษาระยะจากกราบเรื อ จนได้ตาแหน่ งที่ถูกต้อง และ จนท.รู ้สึกมัน่ ใจในการ
ที่จะบังคับยานฯ
๒. หลังจาก จนท.บังคับยานฯ ให้ดาน้ าได้สักระยะให้ใช้ฟังก์ชั่น Autodepth และ
พยายามนายานฯ ไปยังทิศทางที่เหมาะสม เพือ่ ตรงไปยังพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
๓. เมื่ อ ยานฯ อยู่ใ นทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม จนท.ก็ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากฟั งก์ชั่น
Automatic Control อย่างแรกก็คือการวางตาแหน่งยานฯ ที่เหมาะสม เพือ่ ให้ยานฯ อยูน่ ิ่งต้านต่อกระแสน้ า
รักษาทิศหัวยานฯ ให้คงที่อตั โนมัติ เมื่อใช้ฟังก์ชนั่ COURSE การเปลี่ยนยานฯ ทาได้โดยการ
ใช้ Joystick ควบคุ มแรงขับทางระดับ โดยกดปุ่ ม SPEED บนแผงควบคุม เพื่อควบคุมความเร็ ว
ของยานฯ เมื่ อใช้ฟังก์ชนั่ Autospeed จะทาให้ยานฯ รักษาความเร็ วล่าสุ ดที่แสดงบนจอโดยอัตโนมัติ
การเปลี่ยนความเร็วของยานฯ ทาได้โดยใช้ Autospeed ควบคุมแรงขับทางระดับ ดังนี้

๘-๑๕๖

- ผลักไปข้างหน้า ½ รอบแล้วปล่อย ทาให้ยานฯ เพิม่ ความเร็ว ๐.๐๕ นอต
- ผลักไปข้างหน้า ½ รอบแล้วค้างไว้ ทาให้ยานฯ เพิ่มความเร็ ว ๐.๐๕ นอต
ทุก ๆ ๐.๒๕ วินาที (ความเร็ วจะหยุดเพิ่มเมื่อปล่อยมือจาก Joystick และยานฯ จะรักษาความเร็ วสุ ดท้าย
ที่ได้รับให้คงที่)
- ผลักไปข้างหน้าเต็มรอบแล้วปล่อย ทาให้ยานฯ เพิม่ ความเร็ว ๐.๐๕ นอต
- ผลักไปข้างหน้าเต็มรอบแล้วค้างไว้ ทาให้ยานฯ เพิ่มความเร็ ว ๐.๐๕ นอต
ทุก ๆ ๐.๒๕ วินาที
หมายเหตุ ผลัก ไปในทิ ศ ตรงกัน ข้า มเต็ม รอบแล้ว ปล่ อ ย จะเป็ นการปิ ดสวิท ซ์ ฟั ง ก์ชั่น
Autospeed ทันที ดังนั้น จนท.สามารถหยุดยานฯ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีน้ ีในกรณี ที่จาเป็ น
การใช้ระบบอัตโนมัติอย่างถูกต้อง ทาให้ จนท.สามารถรักษาตาแหน่ งของยานฯ ให้คงที่ใน
ทิศทางที่สมั พันธ์กบั เรื อใหญ่หรื อพื้นท้องทะเล
เมื่อถึงตอนนี้ จนท.สามารถที่จะหันมาให้ความสนใจกับปั จจัยการนายานฯ อย่างอื่นของยานฯ
หรื ออุปกรณ์ช่วยในการนายานฯ เช่น โซนาร์เรื อใหญ่, ระบบ Tracking เป็ นต้น
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดที่อา้ งถึง ถูกรวบรวมและแสดงผลบน Mission Dos[;au Imot
การอ้างอิงจากข้างบน มีความสาคัญที่จะต้องให้ความสนใจต่อข้อมู ล Tracking เกี่ยวกับมุ ม
และระยะของยานฯ กับเรื อ ใหญ่โดยเฉพาะ มีประโยชน์มากในการเช็คระยะจากเรื อใหญ่ ซึ่ งจะแสดง
บนจอทันทีที่ยานฯ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเคลื่อนที่
๔. จนท.ที่ Winch จะคอยช่วยเหลือ จนท.ที่แผงควบคุม ในการบังคับยานฯ ที่ผิวน้ า
ในช่ ว งแรกของการปล่ อ ยยานฯ ลงน้ า ตามขั้นตอน และคอยควบคุ มการปล่ อ ยสายสัญญาณด้วยมื อ
สวิทซ์ควบคุ ม Winch โดยส่ ว นใหญ่จะต้อ งไว้ที่ตาแหน่ ง Auto จะทาให้สามารถควบคุ มแรงดึ ง
สายสัญญาณ เพือ่ ปล่อยสายออกหรื อเก็บสายเข้ารนตามนต้องการโดยยานฯ ในขณะที่ยงั คงรักษาแรงดึง
ของสายสัญญาณคงที่
อย่างไรก็ต าม จนท.ที่ Winch ต้อ งติดต่ อ กับ จนท.ที่แผงควบคุ มตลอดเวลาทาง
Intercom ต้องพร้อมในทันทีที่มีความต้องการปล่อย – เก็บ สายสัญญาณ
หมายเหตุ การปรับแรงดึงของสายสัญญาณ ขึ้นอยูก่ บั ความแรงของกระแสน้ า สามารถปรับ
แรงดึงได้จาก ๐ – ๒๐ กิโลกรัม โดยใช้คนั โยกที่แผงควบคุมชุดที่ ๒
๕. เมื่อการปฏิบตั ิงานใต้น้ าเสร็จสิ้นลง ขั้นตอนในการเก็บยานฯ ต้องปฏิบตั ิให้เร็ วเท่าที่
จะทาได้ โดยช่ วยให้ยานฯ ขึ้นสู่ ผิวน้ าเร็ วขึ้น โดยใช้แรงขับทางระดับ เมื่อ ถึงระยะประมาณ ๒ เมตร
จากผิวน้ า ใช้ฟังชัน่ Autodepth เพือ่ ให้ระบบ Tracking จับสัญญาณเสี ยงจาก Transponder ที่ยานฯ ได้
จากนั้นบังคับยานฯ เข้าหาเรื อใหญ่ โดยใช้แรงขับทางระดับที่ความเร็วประมาณ ๑.๕ นอต ขณะเดียวกัน
จนท.ที่ Winch ก็เริ่ มเก็บสายสัญญาณเข้ารน

๘-๑๕๗

๖. เมื่ อ นายานฯ เข้า ใกล้เรื อ ใหญ่ใ นระยะที่ พอเหมาะ ใช้ Quickly Hook เกี่ ยวที่
ห่วงยานฯ ยกขึ้นเรื อใหญ่ทนั ที (ดูข้นั ตอนการเก็บยานฯ ที่ขอ้ ความ ๒.๕.๔.๓)
๗. จนท.ที่ Winch เก็บสายสัญญาณเข้ารนให้เรี ยบร้อย
ข้ อควรระวัง ในขณะที่กาลังปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ได้กล่าวถึ งข้างต้นนั้น สิ่ งที่สาคัญมากก็คือ
การควบคุมการปฏิบตั ิให้สมบูรณ์ ปั จจัยต่อไปนี้ตอ้ งคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง คือ
- ระยะที่ยานฯ อยูห่ ่างจากเรื อใหญ่
- สายสัญญาณที่อ ยู่ในน้ า เพื่อ หลี กเลี่ ยงสายสัญญาณเข้า ใต้ทอ้ งเรื อ ใหญ่ ซึ่ งอาจถู ก
ใบจักรเรื อใหญ่ ทาให้เกิดความเสียหายได้
๒.๕.๕.๕.๓ การตรวจสอบระบบการทางานที่บกพร้ องของยานฯ (Vehicle Functional
Monitoring During Navigation)
จากแนวคิ ด ในการปฏิ บ ัติ ง าน ฟั ง ก์ชั่น การท างานของระบบโดยส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดย Functional Monitoring System (FUMOSYS)
ในกรณี ที่ฟัง ก์ชั่นตราวจสอบยานฯ พบข้อ ผิดพลาด ๑ ข้อ หรื อ มากกว่า ก็จ ะแสดง
ข้อความเตือนบนจอภาพ เพือ่ ที่จะได้แปรความหมายของคาเตือนได้อย่างถูกต้อง ดูความหมายอ้างอิงกับ
ตาราง FUMOSYS WARNINGS TABLE
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ตาราง FUMOSYS WARNINGS TABLE
คาเตือน (ที่แสดงบนจอภาพ)
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
DISPLAY DATA MISSING
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
CONSOLE – WINCH CONNECTION ERROR
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
NO TX CONTROLS SIGNAL FROM CONSOLE TO
WINCH
MAJOR FAILURE STOP OPERATION START
DIAGNOSTICS PROCEDURE
NO TX CONTROLS SIGNAL FROM WINCH TO
VEHICLE
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
TX CONTROLS ERROR INTO VEHICLE
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
NO RX DATA SIGNAL INTO WINCH
CHECK VEHICLE POWER ON
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
NO RX DATA SIGNAL INTO CONSOLE
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
NO VIDEO SIGNAL FROM VEHICLE

สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
แผ่นการ์ด Up CONSOLE หรื อแผ่น
การ์ด Up GDC ผิดปกติ
ไม่ได้ตอ่ สายสัญญาณระหว่าง
CONSOLE
– WINCH หรื อสายสัญญาณขาด
UP CONSOLE หรื อ TX – RX pcb’s
ผิดปกติ

ไม่ได้ตอ่ สายสัญญาณระหว่าง
CONSOLE
– WINCH หรื อสายสัญญาณขาด
อาจต่อสายสัญญาณผิด

ตัวยานฯ หรื อสายสัญญาณผิดปกติ

ไม่ได้ตอ่ สายสัญญาณระหว่าง
CONSOLE
– WINCH หรื อสายสัญญาณขาด
กล้อง TV หรื อ SONAR pcb’s ผิดปกติ
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MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
NO VIDEO SIGNAL INTO WINCH
MAJOR FAILURE STOP OPERATION
START DIAGNOSTICS PROCEDURE
NO VIDEO SIGNAL INTO WINCH
RIGHT HORIZONTAL MOTOR OVERLOADED
LEFT HORIZONTAL MOTOR OVERLOADED
RIGHT VERTICAL MOTOR OVERLOADED
LEFT VERTICAL MOTOR OVERLOADED
TRANSVERSAL MOTOR OVERLOADED
RIGHT HORIZONTAL MOTOR RUNS
UNCONTROLLED
LEFT HORIZONTAL MOTOR RUNS
UNCONTROLLED
RIGHT VERTICAL MOTOR RUNS
UNCONTROLLED
LEFT VERTICAL MOTOR RUNS UNCONTROLLED
TRANSVERSAL MOTOR RUNS UNCONTROLLED
RIGHT HORIZONTAL MOTOR ELECTRIC
FAILURE
LEFT HORIZONTAL MOTOR ELECTRIC FAILURE
RIGHT VERTICAL MOTOR ELECTRIC FAILURE
LEFT VERTICAL MOTOR ELECTRIC FAILURE
TRANSVERSAL MOTOR ELECTRIC FAILURE
RIGHT HORIZONTAL MOTOR DISCONNECTED
LEFT HORIZONTAL MOTOR DISCONNECTED
RIGHT VERTICAL MOTOR DISCONNECTED
LEFT VERTICAL MOTOR DISCONNECTED
TRANSVERSAL MOTOR DISCONNECTED

WINCH เสีย

CONSOLE pcb’s ผิดปกติ

มอเตอร์หรื อใบจักรขัดข้อง
มีมอเตอร์ ๑ ตัว ไม่ทางาน

มอเตอร์เสีย
ลบข้อมูลบน CONSOLE
โดยกดปุ่ ม MOTOR

มอเตอร์เสีย
มอเตอร์ส่วน HORIZONTAL หรื อ
VERTICZL ไม่ทางาน

ฟิ วส์มอเตอร์ขาด หรื อการต่อสาย
ผิดพลาด
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RIGHT HORIZONTAL MOTOR SENSE ERROR
LEFT HORIZONTAL MOTOR SENSE ERROR
RIGHT VERTICAL MOTOR SENSE ERROR
LEFT VERTICAL MOTOR SENSE ERROR
TRANSVERSAL MOTOR SENSE ERROR
TRANSVERSAL MOTOR FULL POWER
VERTICAL MOTOR FULL POWER
HORIZONTAL MOTOR FULL POWER
CHARGE RELEASE O Release Hung
Full
CHARGE TAKE UP
BALLAST MOTOR ELECTRIC FAILURE
BALLAST MOTOR
BALLAST MOTOR FAILURE
BALLAST MOTOR
PAN END
TILT END
TILT MOTOR ACTUATOR ELECTRIC FAILURE
TILT MOTOR OVERLOADED
TILT MOTOR FAILURE
TILT MOTOR SENSE ERROR
PAN MOTOR ACTUATOR ELECTRIC FAILURE
PAN MOTOR OVERLOADED
PAN MOTOR FAILURE
PAN MOTOR SENSE ERROR
DC – DC FAILURE
SONARCARD FAILURE/SID FAILURE
SONARCARD FAILURE
SID FAILURE
SID MOTOR OVERLOADED
FOCUS MOTOR ACTUATOR ELECTRIC FAILURE

- MOTOR RELAYS เสีย

เมื่อใช้ฟังก์ชนั่ AUTOHEADING
เมื่อใช้ฟังก์ชนั่ AUTODEPTH
เมื่อใช้ฟังก์ชนั่ AUTOSPEED
เมื่อกดปุ่ ม CHARGE RELEASE
ปลดเครื่ องถ่วงว
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
BALLAST ทางานเต็มกาลัง
ไม่ได้ตอ่ BALLAST MOTOR
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
เมื่อหันไปทางขวา หรื อซ้ายสุด
เมื่อกระดกหัวขึ้น หรื อลงสุด
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
ระบบกระดกส่วนหัวขัดข้อง
ไม่ได้ตอ่ มอเตอร์ส่วนกระดกหัว
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
ระบบกระดกส่วนหัวขัดข้อง
ไม่ได้ตอ่ มอเตอร์ส่วนกระดกหัว
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
DC – DC pcb เสีย
Sonar Power Supply ขัดข้อง
ระบบการส่งสัญญาณของ SONAR
ขัดข้อง
ระบบการส่งสัญญาณของ SID ขัดข้อง
สายสัญญาณขัดข้อง
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
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FOCUS MOTOR OVERLOADED
FOCUS MOTOR FAILURE
FOCUS MOTOR SENSE ERROR
LEGHT FAILURE
LEAK ALERT HEAD
LEAK ALERT BODY
VENTILATION CAP OPEN
ELECTRONIC BATTERY < 30%
MOTOR BATTERY < 10% RECOVER VEHICLE

NO POWER TO WINCH MOTOR
WINCH MOTOR OVERLOADED
WINCH MOTOR FAN ERROR
CONSOLE POWER LOW
หมายเหตุ
RX = Receiver Data
TX = Transmisster
GDC = Graphic Display Control

เลนส์กล้องทีวขี ดั ข้อง
ไม่ได้ตอ่ FOCUS MOTOR
1 st. ACTUATOR pcb เสีย
หลอดไฟ หรื อขั้วต่อขัดข้อง
น้ าเข้าส่วนหัวยานฯ
น้ าเข้าส่วนลาตัวยานฯ
ไม่ได้ปิดฝาช่องระบายอากาศ
พลังงานส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหลือน้อยกว่า
๓๐% เปิ ดฟังก์ชนั่ DC – DC
พลังงานส่วนมอเตอร์เหลือน้อยกว่า ๑๐%
มีเวลาทางานได้อีกเล็กน้อย หรื อนายานฯ
กลับเรื อใหญ่
ตูจ้ ่ายกระแสไฟขัดข้อง
WINCH ขัดข้อง
พัดลม WINCH MOTOR เสีย
แบตเตอรี่ ของ CONSOLE หมด

pcb = Printed Circuit Board
UP = Microprocessor

๒.๕.๕.๖ การตรวจสอบเป้ าพืน้ ท้องทะเล (Bottom Target Inspection)
เมื่อใกล้จะถึงเป้ าใต้น้ าให้รีบใช้โซนาร์ตรวจสอบโดยเร็ ว เพื่อต้องการความถูกต้องจาก
การตรวจสอบด้วยสายตา และการปฏิบตั ิในการเข้าหาเป้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ทัศนวิสัยใต้น้ า และกระแสน้ า
ในการเข้าไปตรวจสอบเป้ า มีวธิ ีการที่แตกต่างกันไป คือ
๑. ถ้าใต้น้ ามีทศั นวิสยั ดี เป้ าสามารถถูกตรวจจับได้โดยกล้อง TV และนายานฯ เข้าไป
ในระยะใกล้ ๆ เพือ่ จะได้ภาพที่ชดั เจนส่ งไปยังจอ Console การเคลื่อนที่สารวจเป้ า ควรกระทาได้ดงั นี้
เมื่ อเห็ นขนาดของเป้ า ปรากฏขึ้นบนจอภาพ จนท.ต้องบังคับยานฯ ให้อยู่ในความลึ กที่คงที่สม่ าเสมอ
โดยการใช้ระบบ Automatic ต่าง ๆ เข้าช่วย แล้วบังคับยานฯ วนรอบเป้ าโดยการใช้ Sensor Head ฃ
ปรับแต่งจับไปที่เป้ าตลอดเวลา วิธีน้ ีสามารถกระทาได้ ๒ วิธี คือ
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๑.๑ การวนรอบเป้ า (Target Encircling) บังคับยานฯ ให้อ ยูใ่ นระดับเดียว
กับเป้ า ส่วนหัวจับไปที่เป้ า โดยใช้ Joystick ด้านซ้ายบังคับยานฯ ในการเคลื่อนที่เฉี ยงไปทางด้านข้าง
และมือ ขวาบังคับส่ วนหัวของยานฯ จับไปที่เป้ าตลอดเวลา การปฏิบตั ิเช่ นนี้ อาจจะยากและซับซ้อ น
เพราะฉนั้น จนท.จะต้องพยายามฝึ กให้บ่อย ๆ เพือ่ จะได้บงั คับยานฯ ได้
๑.๒ การบังคับยานฯ ให้อยูเ่ หนื อเป้ า (Target Hovering) บังคับยานฯ ให้อยู่
เหนือเป้ า ก้มหัวให้ต่าลง มองดูที่เป้ าโดยการใช้ Joystick ทั้ง ๒ ตัว ช่วยในการบังคับยานฯ
หมายเหตุ เมื่อ ใช้ฟังก์ชนั่ Autodepth และ Autocourse ควบคู่กนั ทั้ง ๒ ฟั งก์ชนั่ ยานฯ
จะรักษาความลึกและทิศทางได้อย่างคงที่
๒. ในกรณี ที่มีทศั นวิสยั เลวร้าย ไม่สามารถมองเห็นพื้นท้องทะเลได้ ก็สามารถใช้โซนาร์
Identification เข้าช่ วย รู ปภาพที่แสดงจากภาพโซนาร์ Identification ก็ใช้แทนรู ปภาพจากกล้อ งทีวีไ ด้
เช่นกัน
๓. องค์ประกอบของการเคลื่ อ นที่ของยานฯ คือ ลดแรงการดึ งของสายสัญญาณให้
มากที่สุด เพือ่ จะได้ง่ายต่อการลงไปตรวจสอบเป้ าในสภาวะที่มีกระแสน้ าแรง ในกรณี เช่นนี้ จนท.ต้อง
นายานฯ เดิ นหน้าสู ้กับการไหลของกระแสน้ าเข้าไปหาเป้ า และรัก ษาตาแหน่ ง ไว้ใ ห้ดี โดยการใช้
ฟั งก์ชั่น Autospeed จากนั้น ก็ใช้ฟังก์ชั่น Autodepth และ Autocourse ช่ วยในการบังคับยานฯ
ตรวจสอบเป้ า
หมายเหตุ ๑. ตรวจสอบเป้ า โดยการหันหัวยานฯ ไปที่เป้ าในทิศทางที่ขนานกับกระแสน้ า
๒. ตรวจสอบเป้ า โดยการบังคับยานฯ ให้อยูเ่ หนือเป้ า แล้วก้มหัวลงมองดูเป้ า
๒.๕.๕.๗ การพันกันของสายสั ญญาณ (Entanglement)
๑. การลอยตัวของสายสัญญาณ PLUTO PLUS ทาให้ล ดการเสี่ ยงต่อ อันตรายกับ
สิ่ งกี ดขวางน้อ ยลง ในระหว่างการปฏิบตั ิงานใต้น้ าสายฯ จะลอยอยู่เหนื อ ยานฯ จึงสามารถเคลื่ อ นที่
ไป – มา ได้อย่างอิสระในช่องระหว่างวัตถุต่าง ๆ เช่น ซากปลักหักพัง, เศษขยะ และโขดหิ นต่าง ๆ เป็ น
ต้น
๒. อันตรายที่เกิ ดจากการพันกันของสายฯ ใต้น้ า อาจเกิ ดจากการที่ยานฯ เข้าไปใน
ซากสิ่งก่อสร้าง หรื อบริ เวณที่มีเศษไม้วางเกะกะระโยงระยาง, เศษไม้ยาววางในแนวดิ่ง, เส้นเชือก และ
โซ่ ก็อาจทาให้สายฯ เข้าไปพันกันได้ ถ้านายานฯ เข้าไปไกล้โดยไม่ระมัดระวัง
๓. จนท.ที่ Console จะต้องทราบทันทีว่า เมื่อเกิดการพันกันของสายเกิดขึ้นเพราะว่า
ยานฯ ไม่ สามารถตอบสนองต่อ คาสั่งได้อ ย่างถู กต้อ ง และเช่ นเดี ยวกัน จนท.ที่ Winch ก็สามารถ
ทราบได้ เมื่อมีความรู ้สึกว่าสายฯ ตึงผิดปกติ, ติดขัด หรื อถูกดึง แทนที่มนั จะลอยตัวอยูอ่ ย่างอิสระ
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ในกรณี เช่ น นี้ มี ค วามสาคัญ มาก จนท.อย่า พยายามดึ ง สายฯ อย่า งเด็ ด ขาด จนท.ที่
Console ต้องบังคับยานฯ ย้อนกลับมาทางเดิม ยังจุดที่เกิดการพันกันเพื่อให้สายหลุด หรื อหย่อนลง วิธีน้ ี
กระทาได้โดยบังคับยานฯ หมหุนวนกลับมาเป็ นมุมตรงข้าม (๑๘๐ องศา) แล้วจะสามารถมองเห็นสายฯ
ของมันเองได้
๔. บังคับยานฯ ย้อนกลับ มาทางเดิ มไปตามสายฯ จนท.ที่ Winch ควรปล่ อ ยสาย
ให้หย่อนไว้ เมื่อไปถึงจุดที่สายพันกัน จนท.ต้องปล่อยให้สายนเป็ นอิสระ ต้องหันและกระดกตัวยานฯ
ช่วยในการคลายรอยพันของสายฯ
๕. อันตรายอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นกับสายฯ ได้ในขณะที่สายฯ ลอยขึ้นมาที่ผิวน้ า พยายาม
อย่า ให้ส ายหย่อ นลอยอยู่ที่ ผิว น้ า มากเกิ น ไป ถ้าไม่ จาเป็ นไม่ ควรไปปฏิ บตั ิ ง านอยู่ใ นพื้นที่ เ ส้น ทาง
การเดินเรื ออื่น ๆ
๖. จนท.ที่ Winch มีความสาคัญมาก ขณะที่กาลังปล่อยสายฯ ต้องแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เ กิ ดขึ้ น ภายนอกเรื อ ใหญที่อ าจจะเกิ ด อัน ตรายกับสายฯ ให้ จนท.ที่ Console ทราบตลอดเวลา
การปล่ อยสายฯ ออกไป จนท.ที่ Console อาจจะดูระยะของสายฯ ที่ปล่ อยออกไปได้จากหน้าจอ
Console (การตั้งระยะการนับการปล่อยสายฯ จะต้อง Reset ตั้งแต่เริ่ มปล่อยยานฯ ลงน้ า เพื่อจะได้ไม่
คลาดเคลื่อนจากระยะจริ ง
ข้ อควรระวัง หลีกเลี่ยงอย่าให้สายฯ ลอดผ่านใต้ทอ้ งเรื อใหญ่ อาจเกิดอันตรายต่อสายฯ ได้
ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนท.ต้องรี บนาสายฯ ออกมาแล้วนาสายฯ ผ่านไปทางหัวเรื อ หรื อท้ายเรื อ
คาเตือน สายฯ ชนิ ด Fiber Optic ขนาด ๓ มม. มีความแข็งแรง แต่ตอ้ งคอยระมัดระวัง
อันตรายที่เกิดภายในสายฯ ซึ่ งมีผลต่อการส่ งสัญญาณ อย่าให้สายโค้ง, หัก, งอ มากเกินไป การทาให้
สายฯ ชนิ ดนี้ โค้ง, หัก อย่างกระทันหัน (บิดงอรอบลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มม.) อาจทาให้
ภายในสายฯ แตก หรื อหักได้
๗. นอกจากนี้ สาเหตุของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสายฯ เมื่อกาลังปฏิบตั ิงานใต้น้ า คือ
การที่ใบจักรของยานฯ ไปตัดบางส่ วนของสายฯ ที่ล อยน้ า ซึ่ งต่อ อยู่กับตัวยานฯ ทาให้สายฯ ขัดข้อ ง
ส่งสัญญาณไม่ชดั
๘. จะเป็ นการดี จนท.ต้อ งน ายานฯ ไปในที่ ที่ มี ท ัศ นวิ สัย ดี ไม่ ค วรน ายานฯ ไป
เมื่อทราบว่าข้างหน้าที่จะไปมีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
หมายเหตุ ในกรณี ที่ใบจักรติดขัด ระบบการทางานจะหยุดทางานโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น
ประมาณ ๑ นาที ให้กดปุ่ ม MOTOR Off ทันที แล้ว ON MOTOR อีกครั้งหนึ่ง
๒.๕.๕.๘ การต่ อต้ านทุ่นระเบิดทีวางกับพืน้ ท้ องทะเล (Bottom Mine Neutralization)
ทุ่นระเบิดที่ถูกวางอยูท่ ี่พ้นื ท้องทะเล เราจะต้องนายานฯ ลงไปวาง Explosive Charge
ไว้ใกล้กับทุ่นระเบิด Charge จะเกิ ดการระเบิดโดยการใช้ Remote ควบคุ ม หลังจากที่ ยานฯ และ
เรื อใหญ่อยูใ่ นระยะที่ปลอดภัย
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การทาลายทุ่นระเบิดด้วย Explosive Charge อาจทาได้ ๒ วิธี คือ การหย่อนวาง และ
การหยุดปล่อยทิง้ ซึ่งจะอธิบายดังนี้
๑. ขั้นตอนการหย่อนวาง Explosive Charge (Laying Procedure)
การวาง Charge สามารถกระทาได้เมื่อมองเห็นทัศนวิสยั เกินกว่า ๑.๕ เมตร
๑.๑ ก่อนการต่อยานฯ ต้องแน่ใจว่า Charge ถูกติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว
๑.๒ เมื่ อ ยานฯ เข้า ไปใกล้จ ะถึ ง ทุ่ น ระเบิ ด ควรเข้า ไปทางด้า นข้า งของตัว
Sensor ทุ่นระเบิด
๑.๓ บังคับยานฯ ให้ล อยตัว อยู่ห่า งประมาณ ๑ เมตร จากห้า นข้างนอกตัว
Sensor ทุ่นฯ รักษาตาแหน่ งไว้ประมาณ ๐.๕ เมตร เหนื อ พื้นท้อ งทะเล (ไม่ เกิ น ๐.๘ เมตร และ
ไม่ต่ากว่า ๐.๑ เมตร)
๑.๔ บั ง คั บ ยานฯ ให้ อ อกห่ างจากเป้ าประมาณ ๓ เมตร แล้ ว กดปุ่ ม
CHARGE RELEASE เพื่อปลดกระเดื่อ งชั้นแรกของ Charge (โดยใช้นิ้วหัวแม่มือขวาดกดปุ่ ม
ในขณะที่ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางบังคับ Joystick)
หมายเหตุ ควรใช้ฟังก์ชนั่ DEPTH และ COURSE ช่วย จะทาให้ง่ายต่อการบังคับยานฯ
๑.๕ เมื่อ Charge หลุดออกจากกระเดื่องชั้นแรก ยานฯ ก็จะลอยขึ้นประมาณ
๑ เมตร แต่ ย ัง คงยก Charge
ติ ด ตัว อยู่กั บ ส่ ว นที่ แ ขวนอยู่ ด้ า นล่ า ง จากนั้ น จนท.กดปุ่ ม
CHARGE RELEASE อีกครั้งหนึ่ ง ในตอนแรกที่ Charge หลุดออก ปรากฏว่า Charge จะไปชนกับ
พื้น ท้อ งทะเล ก่ อ นที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นสปริ ง จะยึด ออกได้ ซึ่ งจะยึด ออกได้ย าวเต็ ม ที่ ป ระมาณ ๑ เมตร
พยายามอย่าให้มีการกระทบกระแทกบนตัวยานฯ
๑.๖ จนท.อ่ านความลึ กบนจอ Console ปรับแต่ งให้ Charge อยู่เหนื อ
พื้นท้องทะเลประมาณ ๒ – ๓ ชัว่ โมง ในขณะที่ยานฯ เข้าไปใกล้ ๆ กับทุ่นระเบิด บังคับยานฯ วนรอบ
ทุ่นระเบิด ก้มหัวลงมองดูทุ่นระเบิด และหาตาแหน่งในการวาง Charge ให้เหมาะสม
๑.๗ เมื่อมองเห็นตาแหน่ งที่เหมาะสมแล้วรักษาตาแหน่ งให้ดี บังคับยานฯ มา
ตามด้า นข้า งของทุ่ นฯ จนท.กดปุ่ ม CHARGE RELEASE ค้า งไว้ประมาณ ๑๐ วิน าที Charge
จะหลุ ด ออกจากยานฯ และตกอยู่ข ้าง ๆ ทุ่ นฯ ยานฯ จะลอยตัว ขึ้น สู่ ผิว น้ าทัน ที (จนท.ตรวจสอบ
ความเร็ วและความลึ กที่เปลี่ ยนแปลงไปจากหน้าจอ Console) ยานฯจะลอยขึ้นสู่ ผิว น้ าอย่างรวดเร็ ว
เพราะสูญเสียน้ าหนักถ่วง Ballast ไป ๑๕ กิโลกรัม
๑.๘ เมื่ อ ยานฯ ขึ้นมาถึ งผิวน้ า จนท.ที่ Console รี บบังคับยานฯ เข้ามายัง
เรื อใหญ่ และ จนท.ที่ Winch ก็เก็บสายสัญญาณเข้ารนให้เรี ยบร้อย ในกรณี ที่มีกระแสน้ าแรง ทาให้
ยานฯ เคลื่อนที่ไป (Drift) ทาให้บงั คับยานฯ ลาบาก เมื่อยานฯ อยูท่ ี่ผิวน้ า แล้วอาจจะบังคับยานฯ จาก
สะพานเดินเรื อ โดยใช้ Portable Joystick
๑.๙ เมี่อยานฯ เข้ามาถึงเรื อใหญ่ก็ใช้ขอเกี่ยว และใช้เครนยกขึ้นเรื อใหญ่ทนั ที
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รู ป การหย่ อนวาง Charge ให้ ใกล้กับทุ่นระเบิด

๒. ขั้นตอนการหยุดยานฯ ปล่ อยทิง้ Charge (Dropping Procedure)
เป็ นวิธีการที่ใช้ในสถานการณ์ที่มีทศั นวิสัยไม่ดี ไม่สามารถมองเห็น Charge
ที่แขวนอยูใ่ ต้ยานฯ ได้ Charge ที่ถูกติดไปกับยานฯ จะมีวธิ ีติดที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น ส่ วนที่เป็ น
สปริ งก็จะไม่ ยึดออก และ Charge ก็จะถู กทิ้งลงอย่างสมบูรณ์ท้ งั ชุ ด หลังจากที่กดปุ่ ม CHARGE
RELEASE ค้างไว้ประมาณ ๓๕ วินาที
หมายเหตุ วิธีการวางตาแหน่งของ Charge ควรจะวางตามแนวขวางของทุ่นระเบิด
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ในกรณี ที่มีกระแสน้ าแรง ยานฯ ต้องเข้าไปใกล้ ๆ กับทุ่นฯ โดยกระทาตามขั้นตอนที่ได้กล่าว
มาแล้ว และเมื่อจะปล่อย Charge ควรหันหน้าสูก้ ระแสน้ า
รู ป การบังคับยานฯ ทวนกระน้าเข้ าไปวาง Charge

๒.๕.๕.๙ การล่ าทาลายทุ่นระเบิดทอดประจาที่ (Moored Mine Neutralization)
การปฏิบตั ิน้ ีเป็ นการนาเอากรรไกร (Explosive Cutter) ไปติดกับโซ่ทุ่นระเบิด
ทอดประจาที่ โดยการใช้ ยานฯ PLUTO PLUS ระยะเวลาการทางานประมาณ ๑๕ นาที ยานฯ จะต้อง
รี บกลับเรื อใหญ่ ก่อนที่กรรไกรระเบิดจะทางาน
๑. ก่ อนจะปฏิบตั ิงานจริ ง ยานฯ จะต้องมีอุ ปกรณ์ พิเศษ คือ โครงสาหรับใส่
กรรไกรระเบิด
๒. ยานฯ จะเป็ นผูน้ าทางไปยังพื้นที่ที่มีทุ่นทอดประจาที่อยู่
๓. ตัว Sensor ที่ส่วนหัวของยานฯ กระดกให้อยู่ในแนวระนาบ เพื่อได้รับ
Echo สะท้อนโซนาร์ของสายทุ่นฯ ทอดประจาที่ สายยึดทุ่นฯ จะสะท้อนกลับเป็ นแนวตั้ง สายยึดทุ่น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มม. จะง่ายต่อ การตรวจจับ ยานฯ ควรใช้ Sonar Navigation ที่ระยะ
มากกว่า ๑๕ เมตร
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๔. เมื่ อเข้าระยะใกล้ป ระชิ ด ควรใช้ Sonar Identification ช่ ว ยเหลื อ
จนสามารถมองเห็นสายยึดทุ่นฯ ได้ดว้ ยสายตา จนท.รักษาตาแหน่ งจุดสัมผัส และกระดกหัวยานฯ ขึ้น
ประมาณ ๑๕ องศา ในการมองดูท้ งั ๒ อย่าง คือ กรรไกรระเบิด และสายยึดทุ่นด้วย ที่แสดงให้เห็ น
บนจอ Console
ยานฯ อาจจะมีการเคลื่ อนที่ไป – มา จึงต้องบังคับยานฯ ทวนน้ า เพื่อดันไปข้างหน้า
เพือ่ ให้ปากของกรรไกรหนีบเข้ากับสายยึดทุ่นฯ แรงผลักดันน้ าจะเหนี่ ยวไกยิงดินระเบิด เมื่อขากรรไกร
หนีบเข้ากับสายยึดทุ่นฯ
๕. บังคับยานฯ ถอยกลับทันทีเมื่อกรรไกรหลุดออก และกรรไกรก็จะติดอยูท่ ี่
สายยึดทุ่นฯ เพือ่ ตรวจความถูกต้อง ครรจะบังคับยานฯ รอดูอยูอ่ ีกซักระยะหนึ่ งก่อน
๖. น ายานฯ กลับ มายัง เรื อ ใหญ่ หรื อ อาจจะเคลื่ อ นที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง ระยะ
ที่ป ลอดภัย หลังจากตั้ง เวลาไว้ล่ว งหน้า แล้ว ตั้งแต่ก ารปลดกรรไกรระเบิ ด จนถึ งเวลาที่ ตดั สายยึด
ทุ่นระเบิด ยานฯ ควรจะออกมาให้ไกลระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
๒.๕.๖ ข้ อแนะนาขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL SUGGESTIONS)
๑. โดยปกติดแล้ว Console ของระบบ PLUTO PLUS จะติดตั้งอยูใ่ นห้องศูนย์ยทุ ธการ
(Combat Information Center = CIC) ของเรื อใหญ่อยูใ่ กล้ ๆ ระหว่าง Console โซนาร์เรื อใหญ่ คือ
Search Tracking Console และ Classification Console การติดตั้งนี้ เพื่อการปฏิบตั ิงานที่สัมพันธ์กนั
รวมถึ งการขอคาแนะนาข้อ มู ล ต่าง ๆ จากระบบ Tracking Navigation และ Sonar เพื่อ จะได้
ความสัมพันธ์ระหว่างเรื อใหญ่, ยานฯ และเป้ าหมาย ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับ จนท.ที่
Console และผูน้ าเรื อ เพื่อ จะได้ประเมิ นเหตุการณ์และนาเรื อ ได้อ ย่างถูกต้อ ง และปลอดภัยสาหรับ
สายสัญญาณของยานฯ ด้วย
๒. จัดสถานที่ติดตั้ง Winch และยานฯ ให้มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการปฏิบตั ิงาน
๓. ทดลองเสียงที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง จนท.ที่ Winch กับ จนท.ที่ Console ให้
มีความชัดเจนถูกต้อง
๔. การบังคับยานฯ ด้วย Portable Joystick ควรไปบังคับที่บนสะพานเดินเรื อ หรื อ
บริ เวณใกล้ ๆ ที่ Winch ติดตั้งอยู่
๕. ควรมี ก ารปรั บ แต่ ง น้ าหนั ก ของยานฯ (Trimming) ก่ อ นที่ จ ะน ายานฯ ลงไป
ปฏิบตั ิงาน
๖. การปฏิบตั ิ งานได้รับมอบหมายมาไม่ ว่าจะเป็ นการต่อ ต้านทุ่นระเบิดที่วางอยู่กับ
พื้นท้องทะเล หรื อการตัดสายยึดทุ่นทอดประจาที่ หรื อการค้นหาเป้ าที่สารวจเจอก็ตาม ยานฯ จะต้อ ง
เตรี ยมพร้อมสาหรับการติด หรื อไม่ติด Explosive Charge หรื อกรรไกรระเบิด
๗. เมื่อโซนาร์เรื อใหญ่ตรวจพบเป้ าใต้น้ า และทาการ Classified เป้ าแล้ว พบว่าเป็ น
เป้ าที่น่าสงสัยว่าเป็ นทุ่นระเบิด จึงนายานฯ ลงไปเพือ่ พิสูจน์ทราบ
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๘. ยกยานฯ จากดาดฟ้ าท้ายเรื อลงไปในน้ า
๙. ใช้ Portable Joystick บังคับยานฯ ออกไปให้ไ กลจากข้างเรื อ ใหญ่ เพื่อ ความ
ปลอดภัยจากใบจักรเรื อ สายสัญญาณจะถู กดึงออกไปด้วยแรงดึงของตัวมันเอง หรื อ จนท.อาจจะคอย
ช่วยดึงก็ได้
๑๐. การปฏิบตั ิงานขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ (เช่น ความสู งของคลื่น, กระแสน้ า, ระยะทาง
จากพื้นที่การทางาน เป็ นต้น) จนท.ที่ Console หรื อ จนท.ที่ Winch ต้องบังคับยานฯ ดาน้ าลงไปให้
อยูใ่ น Sector ของโซนาร์เรื อใหญ่
๑๑. การปฏิบตั ิงาน สามารถอัดเทป VDO ได้ โดยการเปิ ดสวิทซ์ที่ VCR
๑๒. เมื่อเป้ าที่ตรวจพบถูกจาแนกออกมาว่าเป็ นทุ่นระเบิด และต้องการให้ทุ่นระเบิดนั้น
หมดสภาพการทางาน จนท.ก็ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของการวาง Explosive Charge ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
๑๓. เมื่อเป้ าที่ตรวจพบถูกจาแนกออกมาว่าไม่ใช่ทุ่นระเบิด จนท.ก็ปล่อยคันบังคับยานฯ
Joystick ที่หน้า Console ยานฯ ก็จะเริ่ ม ลอยขึ้นสู่ ผิวน้ าอย่างช้า ๆ และนากลับเรื อ ใหญ่ เก็บยานฯ
ขึ้นบนเรื อ ทาความสะอาด และชาร์จแบตเตอรี่ ทนั ที
๑๔. การนาเรื อก็มีความสาคัญมากเช่นกัน ผูน้ าเรื อต้องยอมรับพิจารณาการควบคุมยาน
ฯ ตามธรรมชาติของการปฏิบตั ิงานใต้น้ า ในความเป็ นจริ ง เรื อใหญ่ควรปรับแต่งตาแหน่ งเรื อตามความ
ต้องการของการปฏิบตั ิงานใต้น้ า ซึ่ งยานฯ จะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา และจาทาให้ยานฯ ไม่ออกไป
ไกลเกินความจาเป็ นด้วย
๒.๖ การใช้ งานอุปกรณ์เสริม (USE OF THE ACCESSORIES)
๒.๖.๑ เครื่องบันทึกเทปวีดีโอ (Videorecorder)
๑. เครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ (Video Cassette Recorder = VCR) มีจุดมุ่งหมายไว้สาหรับ
ใช้อดั ภาพวีดีโอ และสาหรับ Replay ดูภาพที่จอ Console
VCR ใช้ตลับเทป VHS อย่างเดี ยวเท่านั้น ใช้ระบบสัญญาณ PAL ใช้พลังงานไฟฟ้ า
๑๒ VDC – ๑๔ Wรายละเอียดวิธีการใช้ที่ผผู ้ ลิตแนะนาไว้ สามารถค้นหาได้ในภาคผนวก ๓ Volume ๕
๒. วิธีการอัดวีดีโอ (Recording Procedure)
รายละเอียดปลีกย่อยสามารถค้นหาได้ในภาคผนวก ๓ Volume ๕
๒.๑ เปิ ดสวิทซ์ต่อไฟเข้ากับอุปกรณ์
๒.๒ ปรับภาพของกล้องวีดีโอ จนปรากฏภาพที่ถูกต้องชัดเจนบนจอ Console
๒.๓ ตรวจเช็ควันและเวลาที่แสดงบนจอ Console และปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
๒.๔ ใส่ ตลับเทปที่จะอัดเข้าไปในเครื่ อง
๒.๕ ตั้งเวลาในการอัด, การอัดซ้ าอันโนมัต,ิ สัญญาณเตือน
๒.๖ เลือก Time Mode สาหรับการอัด
๒.๗ กดปุ่ ม REC
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๓. วิธีการเล่นวีดีโอ (Playback Procedure)
ก่อนจะใช้งานทุกครั้ง ตรวจเช็กเวลา (INT/EXT) ของการอัด และลบเวลาออก
โดยกดปุ่ ม Time Mode แล้วปฏิบตั ิดงั นี้
๓.๑ เปิ ดสวิทซ์ที่วดี ีโอและจอภาพ
๓.๒ ใส่ตลับเทปเข้าไปในเครื่ อง
๓.๓ เลือก Time Mode
๓.๔ กดปุ่ ม PLAY
๒.๖.๒ จอภาพสี (COLOUR MONITOR)
การเพิ่มจอภาพสี ขนาด ๑๐ นิ้ ว เข้าไป เพื่อ ใช้ดูภาพสี ควบคู่กับภาพขาว – ดา บน
จอ Console ในระหว่า งการปฏิ บตั ิงานใต้น้ า ซึ่ ง จะต่ อ เข้ากับ เครื่ อ งบันทึก เทปวีดีโ อ และใช้ไ ฟ
๑๑๐ – ๒๒๐ VAC, ๕๐ – ๖๐ Hz.
จอภาพสีสามารถควบคุมสวิทซ์แบบอัตโนมัติ หรื อใช้มือเปิ ดในแต่ละส่ วน ดังนี้ PAL,
SECAM, NTSC (3.58 MHz.) หรื อ NTSC (4.43 MHz.)
๒.๖.๒.๑ การต่อสายไฟ
๑. ใช้สาย BNC ต่อเข้ากันระหว่างจอภาพสีกบั Console โดยปลายสายข้าง
หนึ่งเสียบเข้าที่ VIDEO OUTPUT BNC ด้านหลังของ VCR และปลายสายอีกข้างหนึ่งเสียบเข้าที่
INPUT 1 VIDEO IN BNC ด้านหลังของจอภาพสี
๒. ต่อสายไฟของจอภาพสีเข้ากับไฟขนาด ๑๑๐/๒๔๐VAC-๕๐/๖๐ Hz.–๕๐ W
๒.๖.๓ ดินระเบิดทาลายทุ่นระเบิด EXPLOSIVE CHARGE (S.E.I.)
๒.๖.๓.๑ กล่าวโดยทัว่ ไป
Explosive Charge ที่นามาใช้เป็ นแบบ CAP ผลิตโดยบริ ษทั S.E.I.
๑. Explosive Charge (Ballast) ถูกติดตั้งอยูใ่ นส่วนท้ายใต้ตวั ยานฯ
ประกอบด้วย ดังนี้
- มอเตอร์ไฟฟ้ า (อยูภ่ ายในตัวยานฯ)
- Through - Hull Penetrator ช่อ ง ซึ่ งเจาะทะลุ ตวั ยานฯ ออกมา
สาหรับเสียงแกนเพลา
- เพลาหมุ น (Rotating
Shaft) ซึ่ งต่ อ เข้า กับ เฟื องตัว หนอน
(Worm Gear)
- คาน (Lever) ซึ่ ต่ อ เข้ากับ เฟื องตัวหนอน ส่ ว นปลายอี ก ข้างยึดติ ด
เข้ากับฐานที่เป็ นแผ่นโลหะรองรับ
- เดือย P (Pin) ซึ่งขันน๊อตติดอยูก่ บั คาน
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๒. คานและเดื อ ย P จะเคลื่ อ นที่ไ ปข้า งหน้า /ถอยหลัง ขึ้นอยูก่ ับทิศทาง
การหมุนของเฟื องตัวหนอน ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ขบั (ซึ่ งให้ผลไปยังเฟื องตัวหนอน) จะถู ก
ควบคุมโดย จนท.ที่ Console
- เมื่อกดปุ่ ม CHARGE RELEASE บน Console ทาให้เดือ ย P
เลื่อนออก (ปลด CHARGE)
- เมื่อกดปุ่ ม BALLAST RELEASE บน Console ทาให้เดือย P
เลื่อนออก (ใส่ CHARGE)
๓. เปลือกนอกของ Explosive Charge ทาด้วยสาร GRP ถู กยึดไว้กับ
โครงโลหะ D ที่เป็ น Stainless Steel ซึ่ งทั้ง ๒ ข้างของโครงนี้ จะมี แขนพับที่ยึดออกได้ คื อ
C (Extensible Cursor) ที่โครงโลหะ D นี้ ที่ส่วนบนสุ ดจะมีแผ่นเจาะ B (Eyelet) ประกอบติดอยู่
และที่แขนพับ C ส่วนบนก็ประกอบแผ่นเจาะ A ติดไว้
๔. ช่อง (Slot) H ที่เจาะทะลุแผ่นรองรับนั้น ถูกออกแบบมาให้เหมาะพอดี
กับแผ่นเจาะ (Metal Eyelet) A และ B ซึ่ งติดอยูบ่ นก้านต่อ ของโครงโลหะ D ที่ติดเข้ากับ
ตัว Explosive Charge
๕. ถ้าปฏิบตั ิตามวิธีการวาง Charge (Laying Procedure) แผ่นเจาะทั้ง ๒ ตัว
จะถู กแยกหลุ ดออกจากกันด้วยการเคลื่ อ นตัวของเดื อ ย F แต่ถา้ เลื อ กใช้วิธีการปลด Charge ทิ้ง
(Dropping Procedure) เดือย F จะปลดออกจากแผ่นเจาะทั้ง ๒ ในเวลาเดียวกัน
๖. หลอดด้าย (Reel) R ซึ่ งม้วนด้วยป่ าน (Waxed Thread) เอาไว้ โดยปลาย
หนึ่งผูกติดอยูก่ บั สลักดินระเบิดนา ( Detonator Pin G )
รู ป ส่ วนประกอบการติดตั้งดินระเบิด Explosive Charge
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รู ป การติดตั้งดินระเบิดเข้ ากับตัวยานฯ

๒.๖.๓.๒ การติดดินระเบิดเข้ากับตัวยานฯ
การประกอบ Explosive Charge เข้ากับตัวยานฯ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ปลเข็ น ยานฯ ในต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสมใกล้กับ เครนเรื อ พับ ล้ อ
เปลเข็นยานฯ ลง
๒. ใช้เครนยกยานฯ ลงไปวางบนเปลเข็นยานฯ ตรวจเช็คตาแหน่ ง
ส่ วนท้ายของยานฯให้ถูกต้อ ง ว่ายานฯ เลื่อนอยูใ่ นตาแหน่ งที่สามารถติดตั้ง Explosive Charge ได้
หรื อไม่ (ดูรูป A)
๓. ล็ อ กตัวยานฯ กับเปลเข็นยานฯ ให้แน่ น โดยใช้สลักหนี บ ๔ ตัว
เป็ นตัวล็อก (ดูรูป B)
๔. ต่อสายสัญญาณและเปิ ดระบบการทางานของยานฯ
๕. น า Ballast
ที่ ติ ด อยู่ กั บ ตั ว ยานฯ ออก โดยกดปุ่ ม
CHARGE RELEASE
๖. จนท. ๒ คน ช่ ว ยกัน ยกส่ ว นหน้ า ของเปลเข็ น ยานฯ ขึ้ น และ
จนท. ๑ คน ช่วยหมุนพับล้อเปลเข็นยานฯ ตั้งขึ้นในตาแหน่งที่พร้อมใช้งาน (ตรวจสอบความถูกต้องของ
การใส่สลักล๊อกล้อ (ดูรูป C)
๗. จัดวาง Explosive Charge ไว้บนถาดรองของมัน ปรับแต่ง
สถานที่ให้เหมาะสม ให้อยูใ่ นตาแหน่งด้านหน้าส่วนหัวของยานฯ
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๘. เลื่อนเปลเข็นยานฯ ไปข้างหน้า พร้อมกับตัวยานฯ ปรับแต่งตาแหน่ ง
ส่วนสาหรับล็อก Charge ให้ตรงกับช่อง H โดยให้แผ่นเจาะ A + B ทั้ง ๒ แผ่น อยูต่ รงกันด้วย
๙. กดเปลเข็นยานฯ ให้ต่าลง ในระหว่างที่แผ่นเจาะ A + B ใส่ เข้าไป
ในช่องแผ่นจานรองของ H (ดูรูป D)
รู ป ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ การติดตั้งดินระเบิดเข้ ากับตัวยานฯ
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รู ป ขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ การติดตั้งดินระเบิดเข้ ากับตัวยานฯ
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๑๐. กดปุ่ ม BALLAST REVERSE และ CHARGE RELEASE ที่ Console
พร้อมกันทั้ง ๒ ปุ่ ม ค้างไว้จนกระทัง่ เดือย P เข้าไปอยูใ่ นแผ่นเจาะทั้งสองจนสุด
๑๑. ยกส่ วนหน้าของเปลเข็นยานฯ ขึ้น แล้วดึงถาดรอง Charge ออก
๑๒. จัดตาแหน่งของเปล และยานฯ ให้อยูใ่ นตาแหน่ งที่เหมาะสม แล้วพับล้อ
ของเปลเข็นยานฯ ให้นอนลง (ดูรูป E)
๑๓. นาหลอดด้าย R ออกจากตัว Charge ไปไว้ที่ Skirt ของตัวยานฯ แล้ว
ขันด้วย Screw ให้แน่ น ระวังอย่าดึ งด้ายป่ านออกมายาวเกิ นความเป็ นจาเป็ น และเส้นด้ายจะต้อ ง
ไม่อย่อนมาก
๑๔. ในกรณี ใช้วิธีการปลดทิ้ง (Dropping Procedure) ให้เกี่ยวห่ วงปลายของ
ด้ายป่ านเข้ากับขอเกี่ยว (Hook) L ซึ่งอยูบ่ นแผ่นฐานของตัวยานฯ
๑๕. การต่ อ ด้า ยป่ านเข้า กับ ตัว ยานฯ ลัก ษณะนี้ นั้ น จะท าให้ เ กิ ด การดึ ง
สลักดินระเบิด (Detonator Pin) ออกทันทีที่ Charge ถูกปลดออกจากตัวยานฯ ซึ่ ง Charge พร้อมที่จะ
ทางานจุดระเบิดต่อไป
รู ป ขั้นตอนที่ ๕ การติดตั้งดินระเบิดเข้ ากับตัวยานฯ
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๒.๖.๓.๓ การปลดดินระเบิดทาลายทุ่นระเบิด (Releasing The Charge)
โดยการกดปุ่ ม CHARGE RELEASE ที่ Console เพื่อปลด Console ออก ซึ่ งจะทา
ให้มอเตอร์หมุนเพือ่ ดึงเดือย P ออกจากแผ่นเจาะ A และ B โดยส่งอาการผ่านเฟื องตัวหนอนและคาน
คุณลักษณะของ Explosive Charge
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕๐ มม.
- ยาว
๗๖๘ มม.
- น้ าหนักทั้งหมด (ในอากาศ) ๔๕ กก.
- น้ าหนักดินระเบิด
๓๐ กก.
- ความลึกทางใช้การ ๕ – ๑๕๐ ม.
- อุณหภูมิในการเก็บรักษา
-๓๐ ถึง +๖๐ องศา
- อุณหภูมิขณะใช้งาน ๕ ถึง +๕๐ องศา
๒.๖.๔ กรรไกรระเบิด (EXPLOSIVE CUTTER)
กรรไกรระเบิดที่นามาใช้เป็ นแบบ ECP ผลิดโดยบริ ษทั S.E.I.
๒.๖.๔.๑ การติดกรรไกรระเบิดเข้ ากับตัวยานฯ
๑. ติดโครงเสริ ม (Support Frame) เข้าที่ดา้ นหน้าตอนบนของราวโครงกัน
กระแทกของตัวยานฯ (Skid) โดยให้ส่วนที่เป็ นท่อยืน่ ตรงกลางหันไปทางด้านหน้า และใช้เข็มขัดรัด
โลหะ (Metal Clamps Strips) ๔ ตัว รัดให้แน่น
๒. ถอดสลักยึด (Locking Pin) ออกจากท่อยืน่ ตรงกลาง
๓. สอดกรรไกรระเบิด (ส่ วนที่เ ป็ นเดื อ ย) เข้าไปในท่ อ ยื่นตรงกลาง จนรู
ด้านล่างตรงกันพอดี
๔. ใส่สลักยึดเข้าไปในรู น้ นั กรรไกรระเบิดพร้อมใช้งาน
คุณลักษณะของ Explosive Console
- กว้าง
๒๑๒ มม.
- ยาว
๓๐๘ มม.
- หนา
๗๐ มม.
- น้ าหนักทั้งหมด (ในอากาศ) ๒.๘ กก.
- อุณหภูมิในการเก็บรักษา
-๓๐ ถึง +๖๐ องศา
- อุณหภูมิขณะใช้งาน -๕ ถึง +๕๐ องศา
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รู ป การติดตั้งกรรไกรระเบิดเข้ ากับตัวยานฯ

๘-๑๗๗

ตอนที่ ๓ การบารุงรักษา
๓.๑ กล่ าวโดยทั่วไป
ระบบ PLUTO PLUS จนท.ต้องมีความเข้าใจ เพื่อที่จะปฏิบตั ิบารุ งรักษาเบื้องต้น เครื่ องมือ
ทั้ง หมด และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ส าหรั บ การบ ารุ ง รั ก ษาจะมี ส ารองอยู่ใ นระบบเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งอะไหล่
เพื่อที่จะให้ระบบ PLUTO PLUS อยูใ่ นสถานะที่ดีที่สุดที่จะใช้ให้เป็ นประโยชน์และเชื่อถือได้ ตาม
ต
า
ร
า
ง
การบารุ งรักษาที่แสดงอยูข่ า้ งล่างนี้ ควรที่จะปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างถูกต้อง
การปฏิบตั ิ
- Check ก่อนการปฏิบตั ิ
- Check หลังการปฏิบตั ิ
- ชาร์จแบตเตอรี่
- การบารุ งรักษาป้ องกัน
- การบารุ งรักษาเบื้องต้น (ที่
ปฏิบตั ิเป็ นประจาในเรื อ)

- การบารุ งรักษาขั้นที่ ๒
ระยะเวลาปานกลาง
- การบารุ งรักษาขั้นที่ ๓
ระยะเวลายาวนาน

ช่วงเวลาในการปฏิบตั ิ
- ก่อนการปฏิบตั ิงานใต้น้ าทุกครั้ง
- หลังจากการปฏิบตั ิงานใต้น้ าทุกครั้ง
- หลังจากการปฏิบตั ิงานใต้น้ าทุกครั้ง
- หลังจากการปฏิบตั ิงานใต้น้ าทุกครั้ง
ในกรณี ที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
- ทุก ๆ ๑๐ ครั้ง หรื อทุก ๆ ๒๐ ชม.
ของการปฏิบตั ิงาน
- ทุก ๆ ๕๐ ครั้ง หรื อทุก ๆ ๑๐๐ ชม.
ของการปฏิบตั ิงาน
- ทุก ๆ ๓๐๐ ชม. ของการปฏิบตั ิงาน
- ทุก ๆ ๒ ปี หรื อในกรณี ที่จาเป็ น

เอกสารอ้างอิง
ตามหัวข้อ ๓.๒
ตามหัวข้อ ๓.๓
ตามหัวข้อ ๒.๕.๒.๓
ตามหัวข้อ ๓.๔
ตามหัวข้อ ๓.๕
ตามหัวข้อ ๓.๕
ดูจาก Vol. ๒
หัวข้อที่ ๔.๒
ดูจาก Vol. ๒
หัวข้อที่ ๓.๒, ๔.๓

๓.๒ การตรวจสอบก่ อนการปฏิบัติงาน (Pre - Mission Check)
๓.๒.๑ การเตรียมการก่ อนการปฏิบัติงาน
๑. ส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดของระบบที่เกี่ยวกับ Electrically ที่เชื่อมต่อระหว่างกัน
ซึ่งมีคาแนะนาที่หวั ข้อ ๒.๓.๑.๑
๒. Winch และสายเคเบิล ควรจะอยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้อง ตามคาแนะนาที่กล่าวมาแล้ว
ในบทที่ ๒ หัวข้อที่ ๒.๓.๑ และ ๒.๕.๒.๗
๓. แบตเตอรี่ ที่ตวั ยานฯ ควรจะบรรจุให้เต็ม สายเคเบิล Recharging และตาแหน่ งใน
การระบายอากาศ ควรจะแยกออกจากกันให้สมั พันธ์และพอดี (ดูตามหัวข้อที่ ๒.๕.๒.๓)
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๔. น๊ อ ตทุ ก ตัว จะต้อ งขัน ให้ แ น่ น และอยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ ถู ก ต้อ ง (ดู ต ามหั ว ข้อ ที่
๒.๕.๒.๒)
๕. ในส่ วนหน้าของยานฯ ที่เป็ น Dome ต้องใสและสะอาด ควรใช้น้ าสบู่ในการ
ทาความสะอาด
๓.๒.๒ การตรวจเช็คระบบการทางานของยานฯ (Automatic Functional Check – Self Check)
ในระบบ Functional Check ของ PLUTO PLUS สามารถกระทาโดยอัตโนมัติ
จนเป็ นผลสาเร็ จโดยวิธีการ Self Check โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน Function นี้ จะช่ วยให้ประโยชน์
อย่างมาก สาหรับ จนท.ก่อนจะนายานฯ ลงปฏิบตั ิงานทุก ๆ ครั้ง
โปรแกรม Self Check นี้ ที่ Console สามารถส่งข้อมูลคาสัง่ ไปที่ตวั ยานฯ ตามลาดับ
ที่ถูกต้องและต่อเนื่องกัน คล้าย ๆ กับการสัง่ การ เพือ่ ลอกเลียนแบบการปฏิบตั ิงานจริ ง
Microprocessor ที่ตวั ยานฯ จะรับคาสั่งตามลาดับ และส่ งผลไปยังส่ วนประกอบที่
เชื่อมโยงอยูท่ ี่ตวั ยานฯ เพือ่ ที่จะปฏิบตั ิตามลาดับโปรแกรมที่ส่งมา ในขณะเดียวกัน Sensor ก็จะทาการ
ตรวจสอบวินิ จฉัย การปฏิ บตั ิ ต่ าง ๆ ผลที่ อ อกมาถู ก ต้อ ง ก็ จ ะแสดงสัญ ลัก ษณ์ ยืน ยัน ความถู ก ต้อ ง
ให้ทราบ ในกรณี ที่มีการ Error ของระบบเกิดขึ้น ก็จะแสดงให้ จนท.ทราบที่หน้าจอ Console
ลาดับขั้นตอนในการ Self Check ปฏิบัติได้ ดังนี้
๑. On Switch ที่ Control Console
๒. On Switch ที่ตวั ยานฯ โดยใช้แท่งแม่เหล็ก (Magnetic Switch)
๓. กดปุ่ ม Pluto On ที่ Console
๔. กดปุ่ ม Self Check (ในระหว่างนี้ ที่ Console ไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิดว้ ยวิธี
Manual ได้)
ต่อจากนั้นลาดับรายการ Self Check จะเริ่ มต้น และในลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะแสดง
ที่จอโดยระบบจะแสดงชื่อรายการที่กาลังตรวจเช็คเรี ยงตามลาดับอย่างต่อเนื่อง
- ถ้าขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผลที่ถูกต้อง จะมีขอ้ ความ “CORRECT“ ปรากฏขึ้น
- ถ้าขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผลที่ไ ม่ ถูกต้อ ง จะมี ขอ้ ความ “ERROR“ ปรากฏขึ้น และ
ขั้นตอนการตรวจเช็คก็จะหยุดลง
ค าเตื อ น จนท.สามารถเลื อ กโดยการผ่ า นขั้ นตอนที่ เ สี ย หรื อ บกพร่ องโดยกดปุ่ ม
“Step FWD Program“ ต่อจากนั้น ระบบก็จะดาเนินการ Check ตามลาดับต่อไป และเมื่อการกระทา
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และให้ผลที่ถูกต้องทุกลาดับรายการ จะมีขอ้ ความ “Self Check Procedure Correctiy
Ended“ ปรากฏขึ้นที่จอ Console หลังจากนั้น ๑๐ วินาที ข้อ ความก็จะหายไป และที่ Control
Console ระบบก็สามารถปฏิบิงานได้ตามปกติ และถ้าระบบเสร็ จสิ้ น ผลที่ออกมาไม่สมบูรณ์ รายการ
ที่บกพร่ องจะปรากฏขึ้นที่จอ ดังตัวอย่าง
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- Self Check Ended - Errors In Test
- ............................... - ...............................
- ............................... - ...............................
ข้อความนี้ ก็จะปรากฏอยูจ่ นกระทัง่ ระบบ Self Check มีการดาเนิ นการต่อไป และ
ถ้า ไม่ มี ก ารด าเนิ น การอย่า งไรจากระบบ Self Check ก็ จ ะสามารถกระท าได้โ ดย กดปุ่ ม
Step FWD Program การทางานก็จะดาเนินการต่อไป
คาเตือน ถ้าในกรณี จาเป็ น อนุญาตให้ออกจากระบบ Self Check ทันทีทนั ใดได้โดย
การกดปุ่ ม Reset และควบคุมการทางานด้วยมือที่ Console ต่อไป
ลาดับต่าง ๆ ที่ทาการ Tested ในระบบ Self Check จะสัม พันธ์กบั ข้อ ความที่
๒.๔.๒.๒
ในกรณี มีขอ้ เสีย หรื อข้อบกพร่ อง สามารถระบุรายละเอียดของข้อบกพร่ องได้โดยการ
วินิจฉัยของโปรแกรมข้อบกพร่ องที่ระบุได้ จะปรากฏข้อมูลให้แก่ จนท.โดยผ่านทาง Console Video
ในบางกรณี ที่ Diagnostic Functions อาจจะชี้ หรื อ แสดงทางเลือ กของรายละเอี ยดข้อ บกพร่ อ งที่
เป็ นไปได้ และแนะนาการดาเนิ นการของข้อ เสี ย หรื อ ข้อ บกพร่ อ งที่เกิ ดขึ้น โดยทั่ว ๆ ไป Sensor
ทุกตัวจาเป็ นต้องกระทา และ p.c. Board จะต้องระบุ หรื อแสดงโดยตรง สาหรับ Electronic Cards
ใน Diagnostic Program สามารถที่จะระบุหรื อ แม้แต่ส่วนประกอบที่บกพร่ องของข้อบกพร่ องนั้น
ข้อขัดข้องจากข้อเสี ยที่บพจาก ทุก ๆ คาสัง่ จากส่ วนประกอบที่ Console, ปุ่ มกด, สวิทซ์, Joystick
และอื่น ๆ
Diagnostic Function นี้ สามารถใช้ได้โดย Maintenance Technicians ระหว่างลาดับที่
๒ และ ๓ ในการปฏิบตั ิบารุ งรักษาซ่อมแซม (ดูที่ Vol.๒)
๓.๓ การตรวจเช็คหลังจากการปฏิบัติงาน (After Dive Checks)
๓.๓.๑ กล่ าวโดยทั่วไป
องค์ป ระกอบดั ง ต่ อ ไปนี้ หลั ง จากการปฏิ บ ัติ ง านเสร็ จ แล้ ว จะต้อ งท าให้ ร ะบบ
PLUTO PLUS อยูใ่ นสถานะที่มีความเชื่อถือได้ และใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ต่อไป การที่จะปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ ภายใต้การบรรยายนี้ ถ้าจะทาการปฏิบตั ิให้เป็ นผลสาเร็ จหลังจาก Set ให้ตวั ยานฯ อยูใ่ นสถานะ
ที่มนั่ คงและสมดุล (Work Table or Cradle)
๓.๓.๒ ตัวยานฯ (Vehicle)
๓.๓.๒.๑ การตรวจรั่วซึมของยานฯ (Infiltration Control)
ในระหว่างที่ตวั ยานฯ อยูใ่ นน้ า ควรจะพิจารณาว่ามีน้ าแทรกซึ มปรากฏขึ้นใน
ตัวยานฯ หรื อไม่ และ จนท.จะทราบได้ทนั ที จากการเตือนของ Alarm ที่แสดงบนจอที่ Console
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ถ้าไม่มีสัญญาณโดยการ Alarm ถ้าต้อ งการทราบว่ามี น้ าแทรกซึ มเข้ามา ก็โดยการ
หันหัวลง ๙๐ องศา มองดู เข้าไปข้างในในจุดที่น้ าสามารถออกมาได้ ตรวจสอบดู ว่ามี หยดน้ าเล็ก ๆ
อยู่ ข ้ า งในตามช่ อ งต่ า ง ๆ หรื อไม่ (ถ้ า ปรากฏว่ า มี น้ าแทรกซึ มเข้ า มาดู วิ ธี ก ารเตรี ยมการที่
หัวข้อ ๓.๔.๒.๑)
๓.๓.๒.๒ การตรวจการรั่วซึ มของระบบถ่ายกาลังขับเคลื่อน (Control Of Infiltration
In The Thrusters Transmission Systems)
ตรวจโดยทัว่ และครอบคลุมแน่นอน ว่าขาดหรื อไม่มีน้ ามันในระบบ Horizontal, Vertical และ
Transversal Transmission (ถ้าปรากฏว่ามีการแทรกซึม ดูการเตรี ยมการที่หวั ข้อ ๓.๔.๒.๒)
๓.๓.๒.๓ ตรวจสอบการไหลซึ มออกของน้ ามันระบบถ่ายกาลังขับเคลื่อน (Control Of
Transmission Systems Oil Dribbles)
ขณะที่บงั คับให้มอเตอร์ Vertical และ Transversal ทางานอยู่น้ ัน ให้ทาการตรวจสอบ
ปรั บ แต่ ง (Alignment) ระหว่ า งหมวกครอบรู ป กรวยและหัว สกรู น๊ อ ต ที่ ก วดอยู่ใ นหมวกครอบ
ของมอเตอร์ เช่นเดียวกัน บังคับให้มอเตอร์ Horizontal ทางานด้วยการตรวจสอบ Alignment ระหว่าง
หมวกครอบโปร่ งใส และกระปุ กโลหะ (ค่ า คลาดเคลื่ อ นสู ง สุ ด ที่ ยอมรั บ ได้ไ ม่ เกิ น ๓ มม.) หาก
ตรวจพบว่ามีน้ ามันไหลซึมออกมาได้ ให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๓.๔.๒.๓
๓.๓.๒.๔ ตรวจการกวดสกรู น๊อ ตของใบจัก รขับเคลื่ อ นให้แ น่ น (Control Of The
Propellers Fixing Screws Tightening)
ตรวจสอบดูว่าสกรู น๊อตตรงข้อต่อใบจักรที่ยดึ กับแกนหลุดหลวมหรื อไม่ (ถ้าปรากฏว่ามีความ
ผิดปกติ ดูการเตรี ยมการที่หวั ข้อ ๓.๔.๒.๔)
๓.๓.๒.๕ การตรวจสอบของใบจักรขับเคลื่อน (Control Of The Propellers Condition)
ตรวจสอบดู ว่าไม่ มีความเสี ยหายต่อ ใบจัก ร และไม่ มีสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้า มาขัด
ระหว่างใบจักร (ถ้าปรากฏเห็นสิ่งผิดปกติ ดูการเตรี ยมการตามหัวข้อ ๓.๔.๒.๕)
๓.๓.๒.๖ ตรวจสอบสายสัญญาณของยานฯ (Control Of The Umbilical Cable)
การตรวจสายสัญญาณให้เรี ยบร้อย จากนั้นนาไปต่อที่ตวั ยานฯ และเช็คดูว่าไม่มีรอยขูด หรื อ
รอยถลอกที่ผิวนอกของสายสัญญาณ ถ้ารอยขูดหรื อ รอยถลอกลึ กเข้าไปรอบนอกของเยื่อ หุ ้มน้ าอาจ
แทรกซึ มเข้า ไปใน “Kevlar“ ดัง นั้น จะท าให้ส ายสัญ ญาณหนัก และจะสู ญ เสี ย การลอยตัว ของ
สายสัญญาณ ตรวจเช็คทันทีถา้ เห็นว่าสายสัญญาณมีการบิดงอหรื อหักพับ (ถ้าปรากฏว่ามีความผิดปกติ
ดูการเตรี ยมการตามหัวข้อ ๓.๔.๒.๖ – ๓.๔.๒.๗)
๓.๓.๒.๗ ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณกับตัวยานฯ (Control Of Umbilical
Cable – Vehicle Coupling)
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เช็คการต่อสายสัญญาณเข้าที่ตวั ยานฯ ว่าหลวมหรื อไม่ ขันน๊อตเกลียวให้เรี ยบ (ถ้าปรากฏว่ามี
ความผิดปกติ ดูการเตรี ยมการตามหัวข้อ ๓.๔.๒.๘)
๓.๓.๒.๘ ตรวจความสะอาดที่โดมส่วนหัวยานฯ (Faring Dome Control)
เช็คความมัน่ คงของส่วนหน้า Faring Dome และประสิทธิภาพของขอเกี่ยว หรื อห่ วงสาหรับปิ ด
ถ้าได้รับความเสียหาย ควรจะเปลี่ยนใหม่
๓.๓.๒.๙ ตรวจสายต่อส่วนหัว - ตัวยานฯ (Head – Body Connection Cable Control)
ตรวจดู ว่าสภาพผิวของสายไฟที่ต่อส่ วนหัว – ส่ วนตัวยานฯ และเชื่ อมต่อ ยู่ที่เปลือ กนอกของ
ตัวยานฯ อยู่ในสภาพเรี ยบร้อ ย และดูว่าไม่ มีน้ าแทรกซึ มเข้ามาในสายเคเบิล นั้น (ถ้าเกิดปรากฏได้รับ
ความเสียหาย ดูการเตรี ยมการตามหัวข้อ ๓.๔.๒.๙)
๓.๓.๒.๑๐ ตรวจคลัทช์ของส่วนหัวยานฯ (Sensor Head Clutch Control)
เช็ ค ผลที่ เ กิ ด จากการเคลื่ อ นที่ ข องคัน บัง คับ ของเบรคห้ า ม ที่ ค ลัท ช์ ก ระท ากับ เฟื องเกี ย ร์
การกระดกส่วนหัว โดยจะแสดงให้เห็นถึงความมัน่ คงและเสถียรภาพของส่ วนหัว เมื่ออยูใ่ นตาแหน่ ง
แนวระดับ Horizontal (ถ้าเกิดความผิดปกติ ดูการเตรี ยมการตามหัวข้อ ๓.๔.๒.๑๐)
๓.๓.๒.๑๑ การทาความสะอาดภายนอกตัวยานฯ (Vehicle External Cleaning)
ฉี ดน้ าล้างที่ผิวนอกของตัวยานฯ โดยใช้น้ าจืด ถ้าในกรณี ที่เกิดความสกปรกของน้ า เนื่ องจาก
น้ ามัน ควรใช้ผงซักฟอกและใช้น้ าจืดล้างออกทันที เช็ดถูและปล่อยไว้ให้แห้ง
๓.๓.๒.๑๒ ส่วนป้ องกันตัวยานฯ และสายสัญญาณ (Vehicle And Umbilical Cable
Protection)
ถ้าไม่ ไ ด้ปฏิบตั ิงานใต้น้ าติดต่อ กันในทันที ให้ปลดสายสัญญาณออกก่ อ น และควรปิ ดฝาที่
ตัวของตัวยานฯ และสายสัญญาณ โดยใช้ฝาครอบหัวต่อ (Protection Caps) และระมัดระวัง O - Ring
ที่อยูใ่ นฝาครอบหัวต่อจะหลุดหาย
๓.๓.๒.๑๓ ตรวจสภาพของแบตเตอรี่ (Vehicle Battery Condition Control)
ตรวจเช็คความจุของแบตเตอรี่ ต่าง ๆ และเตรี ยมการประจุแบตเตอรี่ ใหม่ (ตามวิธีการที่อธิบายใน
หัวข้อ ๒.๕.๒.๓)
๓.๓.๓ รนสายสั ญญาณ (Winch)
๓.๓.๓.๑ ตรวจระบบการลาเลียงสายสัญญาณ (Guide Cable System Control)
เช็คดูความสะอาด และสถานะของกลไกการหมุนที่ลอ้ ของสายเคเบิล
๓.๓.๓.๒ ทาความสะอาดภายนอกรนสายสัญญาณ (Winch External Control)
ในระหว่างที่เก็บสายสัญญาณขึ้นจากน้ า ถ้า จนท.ไม่ได้เตรี ยมการไว้สาหรับทาความสะอาดก็ใช้
น้ าล้างไปที่รนสายสัญญาณทันที เพื่อที่จะหลี กเลี่ ยงคราบเกลื อจากน้ า ทิ้งไว้ให้แห้งและนาไปเก็บยัง
ที่เดิม
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๓.๓.๔ ตู้ควบคุม (Control Console)
๓.๓.๔.๑ การปลดสายต่อที่แผงควบคุมและการดูแล (Console Disconnection And
Protection)
เมื่อ ไม่ ตอ้ งการทางาน ให้ปิด Switch ตาม Function ทั้งหมด และป้ องกันส่ วนหน้าแผง
ควบคุมโดยครอบฝา (Cap) ปิ ดให้เรี ยบร้อย
๓.๓.๕ เครื่องจ่ ายกระแสไฟ (Power Supply Unit)
๓.๓.๕.๑ เลิกเครื่ องจ่ายกระแสไฟและการดูแล (Switching Off And Protection)
เมื่อไม่มีการใช้งานและถ้าไม่จาเป็ นสาหรับการใช้งานต่อเนื่องกัน หรื อการชาร์จ Battery
ตัวยานฯ หรื อแบตเตอรี่ ที่แผงควบคุม ก็ให้เลิกเครื่ อง, ปิ ดสวิทซ์ท้ งั หมด, ถอดสายไฟออก และปิ ดด้วย
ฝาครอบให้เรี ยบร้อย
๓.๔ การบารุงรักษาและป้ องกัน (Preventive Maintenance)
๓.๔.๑ กล่ าวโดยทั่วไป (General Information)
ส่วนของเงื่อนไขการเตรี ยมการ หรื อวิธีการแก้ไขดังต่อไปนี้ จะปฏิบตั ิให้เป็ นผลสาเร็ จ
หลังจากจุดที่ผดิ ปกติ หรื อเสียหายระหว่างลงน้ า และหลังจากการควบคุมการลงน้ า (ดูหวั ข้อ ๓.๒)
ความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิการซ่อมบารุ งรักษษ เพือ่ ที่จะให้ประสบความสาเร็ จ
ควรจะทาทันทีหลังจาก Setting ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของระบบ (ตัวยานฯ, Winch, อื่น ๆ )
ในตาแหน่งที่เหมาะสมสาหรับชนิดของการปฏิบตั ิ
๓.๔.๒ ตัวยานฯ (Vehicle)
๓.๔.๒.๑ เมื่อมีน้ ารั่วซึมเข้าในตัวยานฯ (General Water Infiltration)
เมื่อมี สัญญาณเตือ นขึ้นที่แผงควบคุ มว่ามี น้ าเข้าในส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของตัวยานฯ แล้ว
จะต้องนายานฯ กลับขึ้นเรื อใหญ่โดยทันที การมีน้ ารั่วซึ มเข้าแสดงว่าเกิดการเสื่ อมสภาพของ O – Ring
ที่เป็ นตัวผนึ กกั้นน้ า (ช่องต่าง ๆ – ตัวยานฯ ตรงที่มีการเจาะ – รอยต่อสายต่าง ๆ) หรื อบริ เวณรอยต่อ
ประกบไม่แน่ นสนิ ทจริ ง จึงจาเป็ นต้อ งเปิ ดตัวยานฯ ออก ตามวิธีปฏิบตั ิ แล้วประเมินหาสาเหตุที่อาจ
เป็ นไปได้ หากไม่สามารถระบุได้ทนั ที ให้ทาการตรวจสอบหาพื้นที่บริ เวณที่น้ าซึ มเข้า โดยโรยแป้ งฝุ่ น
ให้ทวั่ ผิวภายในตัวยานฯ ด้านข้าง ๆ แล้วปิ ดยานฯ นาไปทดลองดาน้ าหารอยที่น้ าซึมเข้าต่อไป
ถ้าจาเป็ นต้องเปลี่ยนชิ้นส่ วนใด ๆ ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือการบารุ งรักษา Vol. ๒ หรื อแจ้ง จนท.บ
ริ ษทั GAYROBOT มาดาเนินการ
คาเตือน ห้ามทาการปิ ดยานฯ โดยเด็ดขาด ถ้ายังมีน้ าอยูข่ า้ งใน
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๓.๔.๒.๒ เมื่อน้ าซึมเข้าระบบถ่ายกาลังขับเคลื่อน (Thrusters Transmission InFiltration)
แม้วา่ จะเกิดจากสาเหตุที่น้ ารั่วซึมเข้า ก็ไม่ควรจะใช้ยานฯ โดยทันที ควรจะได้ปฏิบตั ิตามตาราง
ของการบารุ งรักษาเบื้อ งต้นเสี ยก่ อ น โดยการเปลี่ ยนแหวน O – Ring และตรวจดู ว่าได้ใส่ เข้าที่
ถูกต้องดีหรื อไม่ ในขั้นนี้จาเป็ นต้องเปิ ดตัวยานฯ ออก แล้วตรวจดูตามสมมุติฐานดังกล่าว ทบทวนการ
ปฏิบตั ิอีกครั้ง หรื อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชารุ ด โดยปฏิบตั ิตามคู่มือการบารุ งรักษา Vol. ๒ หรื อแจ้ง จนท.บ
ริ ษทั GAYROBOT
๓.๔.๒.๓ เมื่อน้ ามันระบบถ่ายกาลังขับเคลื่อนไหลซึ มออก (Transmissions Oil Dribbles)
สาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ การเคลื่ อนตัวของน้ ามันข้างในที่บรรจุอ ยู่ในระบบถ่ ายกาลังขับเคลื่ อ น
ซึ่งอาจเกิดจากกระปุกระบบถ่ายกาลังขับเคลื่อน ในสภาพเช่นนี้ ไม่ควรจะใช้งานทันที ควรจะได้ปฏิบตั ิ
ตามตารางการปฏิบตั ิ เพือ่ ตรวจสอบดูก่อน ซึ่งจาเป็ นต้องเปิ ดตัวยานฯ ออก แล้วตรวจหาตามสมมุติฐาน
ดังกล่ าว ทบทวนการปฏิบตั ิอี กครั้ง หรื อ เปลี่ยนชิ้ นส่ วนที่ชารุ ด โดยปฏิบตั ิตามคู่มื อ การบารุ งรักษา
Vol. ๒ หรื อแจ้ง จนท.บริ ษทั GAYROBOT
๓.๔.๒.๔ เมื่อสกรู น๊อตใบจักรขับเคลื่อนหลุดหลวม (Propeller Screw Loosening)
เพื่อ ที่จ ะหลี ก เลี่ ย งใบจักรสู ญหาย อัน เนื่ อ งมาจากสกรู น๊อ ตที่ ยึด ตัวใบจักรเข้ากับ แกนเพลา
หลุ ด หลวม ให้ก วดขันน๊ อ ตให้แน่ น หรื อ เปลี่ ยนสกรู น๊อ ตตัว ใหม่ (ขนาดเดี ยวกันคื อ P 130505)
โดยปฏิบตั ิตามคู่มือการบารุ งรักษา Vol. ๒
๓.๔.๒.๕ เมื่อใบจักรขับเคลื่อนชารุ ดเสียหาย (Damages To The Propellers)
การชารุ ดเสี ยหายของใบจักรขับเคลื่ อน มี ผลให้ประสิ ทธิภาพในการขับเคลื่อนแปรเปลี่ยนไป
ในกรณี ที่การชารุ ดเสี ยหายเพียงใบจักรบิดงอผิดรู ปแบบไปเพียงเล็กน้อย เราสามารถจะทาให้กลับคืน
สภาพชัว่ คราวได้ โดยใช้คีม (Pliers) P 400110 การเปลี่ยนใบจักรใหม่ ทาได้ โดยปฏิบตั ิตามคู่มือ
การบารุ งรักษา Vol. ๒
๓.๔.๒.๖ เมื่อสายสัญญาณชนิด Fiber Optic ชารุ ดเสียหาย (Umbilical Optic Cable
Damages)
ส่ วนที่ได้รับความเสี ยหายของสายสัญญาณ ต้องกระทาโดยการตัดส่ วนที่ได้รับความเสี ยหาย
ออกไป และทาการต่อสายใหม่ ที่หวั ต่อสายสัญญาณ ตามวิธีการ หัวข้อ ๓.๕.๓
ถ้าสายสัญญาณหักงอที่ส่วนท้ายของสาย และไม่สามารถต่อสายสัญญาณเข้ากับยานฯ ได้ ให้ตดั
สายสัญญาณทิ้งประมาณ ๒ เมตร และทาการต่อสายใหม่จนกว่าสายฯ จะใช้การได้
๓.๔.๒.๗ เมื่อสายสัญญาณชนิด Coaxial ชารุ ดเสียหาย (Umbilical Electric Cable
Damages)
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การปฏิบตั ิคล้าย ๆ กันกับหัวข้อที่ ๓.๔.๒.๖ และการต่อสายใหม่ ที่หวั ต่อสายสัญญณตาม
วิธีการ หัวข้อ ๓.๕.๔
๓.๔.๒.๘ เมื่อสายไฟต่อส่วนหัว – ส่วนตัวยานฯ (Damaging Of Cables Connecting
Sensor Head To Body)
การชารุ ดเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นนี้ อาจทาให้น้ าซึ มเข้าผ่านตรงที่ต่อกับตัวยานฯ ได้ท้ งั ส่ วนหัวและ
ส่ ว นตัว ยานฯ จึ ง ควรต้อ งเปิ ดตัว ยานฯ ออกตรวจดู แล้ว จึ ง เปลี่ ย นสายใหม่ โดยปฏิ บ ัติ ต ามคู่ มื อ
การบารุ งรักษา Vol. ๒
๓.๔.๒.๙ เมื่อคลัทช์ของส่วนหัวยานฯ หย่อนหลวม (Head Clutch Loosening)
เมื่อเกิดเหตุขดั ข้องเช่นนี้ ก็ไม่ควรนายานฯ ลงใต้น้ า เพราะในระหว่างที่ยานฯ อยูใ่ นน้ าจะทาให้
แรงเสียดทานของน้ า และน้ าหนักที่กระทากับส่ วนหัวลดลงไป ในการปรับแต่งเฟื องเกียร์ จาเป็ นต้อง
เปิ ดส่วนหัวของยานออก แล้วปฏิบตั ิตามคู่มือการบารุ งรักษา Vol. ๒
๓.๕ การปฏิบัติบารุงรักษาตามแผนขั้นต้ น (FIRST LEVEL ON BOAED ROUTINE MAINTENANCE)
๓.๕.๑ กล่ าวโดยทั่วไป (GENERAL INFORMATION)
การปฏิบตั ิบารุ งรักษาตามแผนขั้นต้น มีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
การปฏิบตั ิ
- ตรวจสอบภายในตัวยานฯ
- ตัดต่อหัวต่อสายสัญญาณชนิด
COAXIAL ELECTRIC ใหม่
- ตัดต่อหัวต่อสายสัญญาณชนิด
FIBER OPTIC ใหม่

ช่วงเวลาในการปฏิบิต
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
- ทุก ๆ ๑๐ ครั้ง หรื อทุก ๆ ๒๐ ชัว่ โมง
ของการปฏิบตั ิงาน
๒ ชัว่ โมง
- ทุก ๆ ๕๐ ครั้ง หรื อทุก ๆ ๑๐๐
ชัว่ โมง ของการปฏิบตั ิงาน
๒ ชัว่ โมง
- เมื่อมีความจาเป็ น
๓ ชัว่ โมง

๓.๕.๒ การตรวจสอบภายในตัวยานฯ (VEHICLE INTERNAL INSPECTION)
กระทาทุกครั้งที่เปิ ดตัวยานฯ ออก (การเปิ ดตัวยานฯ ให้ปฏิบตั ิตามหัวข้อ ๒.๕.๒.๑)
๓.๕.๒.๑ ตรวจการรั่วซึมของน้ าภายในตัวยานฯ (Water Infiltration Control)
ตรวจสอบดูวา่ มีน้ าซึมเข้าขังอยูท่ ี่ทอ้ งยานฯ และอยูบ่ ริ เวณด้านล่างของส่วนหัวยานฯ หรื อไม่
โดยการยกชุดแบตเตอรี่ ออก ถ้ามีน้ ารั่วซึมเข้าอาจเป็ นเพราะสาเหตุดงั นี้
- วาง O – Ring ระหว่างรอยต่อประกบไม่ถูกที่
- กวดสลักน๊อตของรอยต่อไม่ถูกต้อง ไม่แน่นพอ
- พื้นผิวรอยต่อประกบไม่เรี ยบ มีรอยขีดข่วน ชารุ ด
- สายไฟต่อส่วนหัว – ส่วนตัวยานฯ น้ าเข้าได้ตรงรอยต่อกับส่วนหัว
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- ตรงแกนการกระดกส่วนหัว วัสดุที่ใช้ผนึกกั้นน้ าเสื่อมสภาพ
- ช่องต่าง ๆ ด้านหน้า วัสดุที่ใช้ผนึกกั้นน้ าเสื่อมสภาพ
หากว่ายังสาเหตุที่แท้จริ งไม่ได้ ก็ให้ใช้วิธีโรยแป้ งฝุ่ นและตรวจสอบต่อไป ถ้าสาเหตุไม่ได้
ขึ้นอยูก่ บั ชิ้นส่วนชารุ ดเสียหาย ก็จาเป็ นต้องเปลี่ยนทีละชิ้น ตามวิธีปฏิบตั ิที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือคู่มือ
๓.๕.๒.๒ ตรวจความชื้นของไอน้ า (Moisture Condensation Control)
ตรวจสอบดูวา่ มีการกลัน่ ตัวของไอน้ า ทาให้เกิดความชื้นและมีละอองหยดน้ าเกาะอยูต่ ามช่อง
ต่าง ๆ บนหน้าปั ด หรื อ เลนส์กล้อ ง TV หรื อ ไม่ ถ้ามีให้ทาการแก้ไ ขโดยใช้เครื่ อ งเป่ าอากาศร้อ น
(Air Hot Gun P 400104) เป่ าบริ เวณที่พบจนกว่าจะแห้งสนิท
๓.๕.๒.๓ ตรวจกลไกการหมุ น กระดกของส่ วนหั ว ยานฯ (Sensor Head Rotation
Mechanism Control)
ตรวจสอบดู ว่า การท างานของโซ่ ฟั น เฟื องของกลไกการกระดกส่ ว นหั ว ถู ก ต้อ งดี ห รื อ ไม่
หากมีสิ่งผิดปกติก็ทาการปรับแต่งความตึง – หย่อน ที่ตวั ยึดโซ่ (Chain Stretcher) โดยใช้ Allen Key
P 400122 ปรับแต่งให้ได้มุมการหันและการกระดกอยูท่ ี่มุม ๐ (ศูนย์) องศา
๓.๕.๒.๔ ตรวจเครื่ องหมายแสดงบนสลักต่าง ๆ (Tightening Of Bolts In Sight)
ตรวจสอบดู ความถู ก ต้อ งของสลักน๊ อ ตต่า ง ๆ ที่ กวดแน่ นพอดี โดยสัง เกตจากเครื่ อ งหมาย
ขีดสีแดงที่แต้มไว้ ระหว่างหัวน๊อต หรื อน๊อตกับแหวนรองให้ตรงกัน หากพบว่าคลายเคลื่อนไป ก็ให้
ดาเนินการกวดขันให้แน่นพอดี โดยใช้ประแจขนาดที่พอดี
๓.๕.๒.๕ ตรวจเครื่ องหมายแสดงบนสลักต่าง ๆ (Flexible Coupling Control)
ตรวจสอบดูสภาพของข้อต่อยางทุกตัว ๆ ว่ามีการชารุ ดฉีกขาดหรื อไม่ ซึ่ งหาเกิดขึ้นแสดงว่าไม่
เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป เพราะเริ่ มเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนอันใหม่แทน
๓.๕.๒.๖ ตรวจฟิ วส์ (Fuses)
ตรวจสอบดูฟิวส์ที่ใส่ไว้ป้องกันแบตเตอรี่ ให้มีครบทุกตัว หากพบสภาพผิดปกติหรื อจาเป็ น ก็
ให้เปลี่ยนตัวใหม่แทนตัวที่ขาด โดยใช้ฟิวส์ที่เป็ นอะไหล่จากบริ ษทั เท่านั้น
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ตาแหน่งที่ติดตั้ง
Upper Body Motor Box
Upper Body Motor Box
Lower Body Battery Box
Lower Body Battery Box
Lower Body DC/DC Box
Upper Body Electronic
Box
Console
Power Supply
Power Supply

รายการฟิ วส์ ที่ใช้ กับส่ วนต่ าง ๆ
หน้าที่ป้องกัน
Vertical And Transversal Motors
Horizontal Motors
Electronic Section Battery
Motor Section Battery
Electronic Card DC/DC
CONVERTER
Optical Section
Circuitry
Current Network
Current Network

กระแสไฟ ขนาด
(มม.)
10 AT
6 x 30
35 AT
6 x 30
16 AT
6 x 30
30 AT
14 x 50
10 AT
6 x 30

Qty

1 AT

5 x 20

1

5 AT
2 AT
10 AT

5 x 20
5 x 20
5 x 20

1
1
1

3
2
1
2
1

๓.๕.๓ การประกอบหัวต่ อสายสัญญาณ ชนิด FIBER OPTIC
หมายเหตุ ตัวเลขอยู่ในวงกลม ที่ปรากฏอยู่ในข้อ ความ และภาพประกอบนั้น จะบอกถึ ง
วิธีการและขั้นตอนในการประกอบหัวสายสัญ ญาณ ชนิ ด Fiber Optic ซึ่ งจะต้อ งสัมพันธ์และ
สอดคล้องกัน ดังนี้
๓.๕.๓.๑ เริ่ มต้นด้วยการดึงสายฯ ออกมาจาก Winch โดยการดึงผ่านระหว่างลูกล้อ
ที่อยูด่ า้ นบน ๑ ตัว และล้อด้านล่างอีก ๒ ตัว (ถ้ามีหวั ต่ออยูก่ ่อนแล้วให้ตดั หัวต่อเก่าออกก่อน)
๓.๕.๓.๒ นาปลายสายฯ สอดผ่านวงแหวน (3) และสอดเข้าไปในสายยาง (1) ดึ ง
ปลายสายฯ ออกมาให้ยาวประมาณ ๕๐ ซม. ถ้าสายฯ ฝื ดไม่สามารถดึงผ่านสายยาง (1) ได้ ให้ไล้ลื่นด้วย
น้ ามัน P 400204 (ดูตวั อย่างตามรู ป A)
รู ป A
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๓.๕.๓.๓ ไล้ลื่นบาง ๆ ที่ O – Ring (21) ด้วยซิลิโคน P 400203 และนาไปติดข้างใน
กับตัว (4) ปรับแต่ง O – Ring (21) ให้เข้าที่ดว้ ยอุปกรณ์พเิ ศษ P 400139 (ดูตวั อย่างตามรู ป B)
รู ป B

๓.๕.๓.๔ นาปลายสายฯ สอดผ่านตัว Trumpet (4) (ดูตวั อย่างตามรู ป C)
รู ป C

๓.๕.๓.๕ ตัดสายฯ ตัดสายฯ ชั้นนอกด้วยอุ ปกรณ์ Stripper P 830205 ปรับระยะ
การตัดให้พอดี อย่าให้คมมีดดัดลึกถึงสายข้างใน ตัดประมาณ ๒๐ ซม. วัดจากปลายสายฯ โดยการหมุน
Stripper ให้รอบสายฯ แล้วดึงเอาสายฯ ชั้นนอกสีขาวออก (ดูตวั อย่างตามรู ป D)
รู ป D
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๓.๕.๓.๖ เมื่ อ ดึ ง สายฯ ชั้น นอกออกแล้ว ก็ จ ะเห็ น เส้น ใย (Kevlar) ถัก เป็ นตาข่ า ย
เป็ นชั้นที่ ๒ แกะเส้นใยถักตาข่ายออกทีละเส้นให้แยกออกจากกัน และแบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม สวมตัวล็อกสายที่
ลักษณะคล้ายรู ปกรวย Cone (16) ผ่านสายเข้าไป (ดูตวั อย่างตามรู ป E)
รู ป E

๓.๕.๓.๗ ไล้ลื่น Cone (16) ด้วยซิ ลิโคนเล็กน้อย ใช้เครื่ องเป่ าความร้อน P 400104
เป่ าเบา ๆ บริ เวณรอบนอก เพื่อให้สายฯ ขยายตัว แยกเส้นใยถักออกเป็ น ๒ กลุ่ ม พันเข้ากับนิ้ วมื อให้
พอเหมาะ และใช้นิ้วหัวแม่มือ ๒ ข้าง ดัน Cone (16) ลงไปใต้เส้นใยถักประมาณ ๕/๖ มม. (ดูตวั อย่าง
ตามรู ป F,G)
รู ป F

รู ป G
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๓.๕.๓.๘ ขั้น Screw (7) ลงไปในตัว Cone (16) ให้ติดแน่ นกับตัว Trumpet (4)
ด้วยประแจขนาด (5 x 120) P 400104 จากนั้นก็แยกเส้นใยถักออกเป็ น ๔ ส่ วนเท่า ๆ กัน แล้วมัดสลับไปมา
บนตัว Cone (16) ให้แน่ น เสร็ จแล้วใช้กาว Cyano - Acrylic P 400213 ทาบริ เวณรอยมัดของเส้นใยถัก
รอให้กาวแห้ง ตัดเส้นใยถักส่วนที่ไม่ตอ้ งการออกไป (ดูตวั อย่างตามรู ป H)
รู ป H

๓.๕.๓.๙ ไล้ลื่นสายฯ ด้วยซิ ลิโคน P 400203 แล้วดึ งเอาสายยาง (1) มาประกบกับตัว
Trumpet (4) และตามด้วยวงแหวน (3) มาประกบอีกที ขัน Screw (5) จานวน ๖ ตัวให้แน่ น ด้วย
ประแจขนาด (5 x 120) P 400115 (ดูตวั อย่างตามรู ป I)
รู ป I

๓.๕.๓.๑๐ ใช้คี ม P 830204 ตัดสายฯ ออกให้เหลื อ ไว้ประมาณ ๑๐ ซม. วัด จาก
ด้านหน้าของตัว Trumpet (4) (ดูตวั อย่างตามรู ป J)
รู ป J
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๓.๕.๓.๑๑ ตัดสายฯ ชั้นที่ ๓ ด้วย Stripper P 830207 โดยการใส่ สายฯ เข้าไปในรู ที่มี
ขนาด (Dia 26) ตัดระยะประมาณ ๑๘.๕ มม. วัดจากด้านหน้าของตัว Trumpet (4) แล้วลอกสายฯ
ชั้นที่ ๓ ที่เป็ น Fiber ออก (ดูตวั อย่างตามรู ป K)
หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ จนท.ต้องระมัดระวังในการตัดสายฯ อย่าให้ตดั ลึกเกินไปถูกสาย
Optic Fiber ที่อยูด่ า้ นในขาด
รู ป K

๓.๕.๓.๑๒ แช่ ป ลายสายฯ ที่ ย าวประมาณ ๕๕ มม. ลงในสารละลาย Methilene
Chloride ประมาณ ๑ นาที เพื่อจะให้สาร Methilene Chloride ไปกัดและละลายสารที่เคลือบห่ อหุ ้ม
สาย Optic Fiber อยูอ่ อกให้หมด แล้วทาความสะอาดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
๓.๕.๓.๑๓ ในตัวทองเหลือง Separator (17) ผ่านสายฯ เข้าไปจนสุ ดขอบบ่าติดกับตัว
Trumpet (4) ถ้าจะให้มีสภาพการใช้งานที่ดีควรไล้ลื่น O – Ring (20) และ (23) ด้วยซิ ลิโคน P 400203
(ดูตวั อย่างตามรู ป L)

รู ป L
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๓.๕.๓.๑๔ วางตัว Optic Connector (13) ลงในรู ที่อยูใ่ นฐานรอง Spacer P 830115
วางหลอด Junction Tube (18) และสปริ ง (14) ลงบนตัว Optic Connector (13) ผสมกาว Rasin
P 400205 ๒ ชนิดเตรี ยมไว้ แล้วทากาว Rasin ลงบนสาย Optic Fiber ประมาณ ๔/๕ ซม. จากปลายสายฯ
สัก ๒ – ๓ หยด ค่อย ๆ หย่อนสาย Optic Fiber เข้าไปในรู ที่อยู่ตรงกลาง Optic Connector (13) และ
ตรวจดูว่ามันผ่านทะลุมาอีกด้านหรื อ ไม่ เสร็ จแล้ววางตัว Connector ลงบนฐานรอง Spacer และ
ยึดด้วยสกรู ไว้สกั หนึ่งตัวให้แน่น (ดูตวั อย่างตามรู ป M)
รู ป M

๓.๕.๓.๑๕ ค่อย ๆ ยกหลอด Junction Tube (18) และสปริ ง (14) จากตัว Connector
(13) โดยใช้ Spring Pliers P 400108 (คีมคีบ) จากนั้นใส่ กาว Rasin ที่เตรี ยมไว้ลงไปในตัว
Optic Connector (13) จากนั้นก็วางหลอด Junction Tube (18) และสปริ ง (14) ลงที่เดิม และใส่ กาว
Rasin ลงใน Junction Tube ทากาว Rasin รอบ ๆ รู Optic Connector (13) ที่ร้อยสาย
๓.๕.๓.๑๖ รอประมาณ ๓๐ นาที หรื อจนกว่ากาวจะแห้งสนิ ท ใช้คีมตัด P 400107 ตัด
สาย Optic Fiber ส่วนที่เกินออกมาจากปลายของ Optic Connector (13) ออก
๓.๕.๓.๑๗ วางส่ วนประกอบทั้งหมดของ Connector ลงบนฐานรองที่มีความสู ง
พอเหมาะ วาง Locking Plate (9) โดยหันส่ วนที่มีช่อ งว่างอยูร่ ะหว่างส่ วนปลายของ Connector และ
คร่ อมกับหลอด Junction Tube (18) โดยใช้ Spring Pliers P 400108 ช่วยในการปฏิบตั ิงาน จากนั้น
ใส่ Screw (12) ๑ ตัว เข้าไปในรู ที่ติดตั้งอยูใ่ น Connector Mounting (8) ใส่ Screw (12) อีกตัวเข้า
ไปในส่ วนที่ไม่ มีรูของตัวทองเหลือ ง Locking Plate (9) และขัน Screw ลงไปจนทะลุผ่านรู ของตัว
ทองเหลือง Separator (17) (ดูตวั อย่างตามรู ป N)
รู ป N
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๓.๕.๓.๑๘ ขั้น Screw (15) ใน Locking Plate (9) และขัน Screw (12) ใน Separator (17)
๓.๕.๓.๑๙ ไล้ลื่น O - Ring (22) ด้วยซิลิโคน P 400203 แล้วใส่เข้าไปในตัว Trumpet
Housing แล้วใส่ ตวั Connector (6) ครอบบนตัว Connector Mounting (8) ปรับแต่งให้รูตรงกัน (ดู
ตัวอย่างตามรู ป O)
รู ป O

๓.๕.๓.๒๐ ขั้น Screw (5) ทั้ง ๖ ตัวให้แน่น โดยใช้ประแจขนาด ๗ มม. P 400138
(ดูตวั อย่างตามรู ป P)

รู ป P

๓.๕.๓.๒๑ การขัดเงาหน้าสัมผัสของ Optic Connector
๑. ตัด ส่ ว นเกิ น ของ Optic Fiber และกาว Rasin ที่ ยื่น ออกมาจากรู Optic
Connector โดยใช้อุปกรณ์ Scoring P 830206
๒. สวม Optic Connector เข้าในอุปกรณ์ขดั เงา P 830216 (ดูตวั อย่างตาม
รู ป Q) เตรี ยมแผ่นรองขัดเงา (Polishing Plate) P 830208 และแผ่นฟิ ล์มขัดเงาสี น้ าเงินขนาด ๙ um
P 830209
รู ป Q

๘-๑๙๓

๓. วางตัว Optic Connector อุปกรณ์การขัดเงาลงบนแผ่นรองขัดเงา
๔. ขยับหมุนตัว Optic Connector ลงบนแผ่นขัดเงาวนเป็ นวงกลม จนกระทัง่
คราบกาวที่อยูป่ ลายสายฯ หลุดออกจนหมด จากนั้นให้เปลี่ยนแผ่นฟิ ล์มขัดเงาสีชมพูขนาด ๑ um P
830210 และปฏิบตั ิเหมือนตอนแรก (ดูตวั อย่างตามรู ป R)
รู ป R

๕. ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานฯ ON Console และกดปุ่ ม ON Pluto
๖. วางกล้อง Microscope P 830201 ลงบนด้านหน้าของตัว Optic Connector
ปรับ Focus และตรวจดูจนกว่าจะมองเห็นแสงสว่างเป็ นรู ปวงกลมที่ใสสะอาด (ดูตวั อย่างตามรู ป S)
รู ป S

๗. เตรี ย มแผ่น ขัด เงาอี ก ๑ ชุ ด ซึ่ ง เป็ นผ้า วงกลมสี ข าว (Polishing Cloth)
P 830219 โดยโรยผง Cerium Oxide P 830214 ผสมกับน้ าอุ่นเล็กน้อย นาตัว Optic Connector
มาหมุนวนเหมือนกับที่ปฏิบตั ิในตอนแรก
๘. ใช้กล้อง ตรวจเช็คอีกครั้งจนกว่าจะมองเห็นเป็ นแสงสว่างสีแดง

๘-๑๙๔

๓.๕.๓.๒๒ ไล้ลื่น O - Ring (24) ทั้ง ๒ ตัว แล้วใส่เข้าไปในตัว External Connector
(11) สวมหัวจุก Silicon Protection Cap (26) ลงบนส่วนปลายของ Optic Connector (13) ปิ ดด้วย
หัวครอบไนลอน Nylon Cap (25) แล้วหมุนเกลียวให้แน่น เป็ นขั้นตอนสุดท้าย (ดูตวั อย่างตามรู ป T)
รู ป T

๓.๕.๔ การประกอบหัวต่ อสายสัญญาณ ชนิด COAXIAL ELECTRIC
หมายเหตุ ตัวเลขอยู่ในวงกลม ที่ปรากฏอยู่ในข้อ ความ และภาพประกอบนั้น จะบอกถึ ง
วิธีการและขั้นตอนในการประกอบหัวสายสัญญาณ ชนิ ด COAXIAL ELECTRIC ซึ่ งจะต้องสัมพันธ์
และสอดคล้องกัน ดังนี้
๓.๕.๔.๑ เริ่ มต้นด้วยการดึงสายฯ ออกมาจาก Winch โดยการดึงผ่านระหว่างลูกล้อ
ที่อยูด่ า้ นบน ๑ ตัว และล้อด้านล่างอีก ๒ ตัว (ถ้ามีหวั ต่ออยูก่ ่อนแล้วให้ตดั หัวต่อเก่าออกก่อน)
๓.๕.๔.๒ นาปลายสายฯ สอดผ่านวงแหวน (3) และสอดเข้าไปในสายยาง (1) ดึ ง
ปลายสายฯ ออกมาให้ยาวประมาณ ๕๐ ซม. ถ้าสายฯ ฝื ดไม่สามารถดึงผ่านสายยาง (1) ได้ ให้ไล้ลื่นด้วย
น้ ามัน P 400204 (ดูตวั อย่างตามรู ป A)
รู ป A

๘-๑๙๕

๓.๕.๔.๓ ไล้ลื่นบาง ๆ ที่ O – Ring (21) ด้วยซิลิโคน P 400203 และนาไปติดข้างใน
กับตัว (4) ปรับแต่ง O – Ring (21) ให้เข้าที่ดว้ ยอุปกรณ์พเิ ศษ P 400139 (ดูตวั อย่างตามรู ป B)
รู ป B

๓.๕.๔.๔ นาปลายสายฯ สอดผ่านตัว Trumpet (4) (ดูตวั อย่างตามรู ป C)
รู ป C

๓.๕.๔.๕ ใช้มีด P400106 ตัดสายฯ ชั้นนอก ปรับระยะการตัดให้พอดี อย่าให้คมมีด
ดัดลึกถึงสายข้างใน ตัดประมาณ ๒๐ ซม. วัดจากปลายสายฯ โดยการหมุน Stripper ให้รอบสายฯ แล้ว
ดึงเอาสายฯ ชั้นนอกสี ขาวออก เมื่ อดึงสายฯ ชั้นนอกออกแล้วก็จะเห็ นเส้นใย (Kevlar) ถักเป็ นตาข่าย
เป็ นชั้นที่ ๒ แกะเส้นใยถักตาข่ายออกทีละเส้นให้แยกออกจากกัน และแบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม สวมตัวล็อกสายที่
ลักษณะคล้ายรู ปกรวย Cone (16) ผ่านสายเข้าไป (ดูตวั อย่างตามรู ป D)
รู ป D

๘-๑๙๖

๓.๕.๔.๖ ไล้ลื่น Cone (16) ด้วยซิ ลิโคนเล็กน้อย ใช้เครื่ องเป่ าความร้อน P 400104
เป่ าเบา ๆ บริ เวณรอบนอก เพื่อให้สายฯ ขยายตัว แยกเส้นใยถักออกเป็ น ๒ กลุ่ ม พันเข้ากับนิ้ วมื อให้
พอเหมาะ และใช้นิ้วหัวแม่มือ ๒ ข้าง ดัน Cone (16) ลงไปใต้เส้นใยถักประมาณ ๕/๖ มม. (ดูตวั อย่าง
ตามรู ป E,F,)

รู ป E

รู ป F

๓.๕.๔.๗ ขั้น Screw (7) ลงไปในตัว Cone (16) ให้ติดแน่ นกับตัว Trumpet (4)
ด้วยประแจขนาด (5 x 120) P 400104 จากนั้นก็แยกเส้นใยถักออกเป็ น ๔ ส่ วนเท่า ๆ กัน แล้วมัดสลับไปมา
บนตัว Cone (16) ให้แน่ น เสร็ จแล้วใช้กาว Cyano - Acrylic P 400213 ทาบริ เวณรอยมัดของเส้นใยถัก
รอให้กาวแห้ง ตัดเส้นใยถักส่วนที่ไม่ตอ้ งการออกไป (ดูตวั อย่างตามรู ป G)
รู ป G

๘-๑๙๗

๓.๕.๔.๘ ไล้ลื่นสายฯ ด้วยซิ ลิโคน P 400203 แล้วดึงเอาสายยาง (1) มาประกบกับตัว
Trumpet (4) และตามด้วยวงแหวน (3) มาประกบอีกที ขัน Screw (5) จานวน ๖ ตัวให้แน่ น ด้วย
ประแจขนาด (5 x 120) P 400115 (ดูตวั อย่างตามรู ป H)
รู ป H

๓.๕.๔.๙ ใช้คีม P 830204 ตัด สายฯ ออกให้เ หลื อ ไว้ป ระมาณ ๑๐ ซม. วัด จาก
ด้านหน้าของตัว Trumpet (4)
ใส่ ตวั ทองเหลือ ง Separator (17) ผ่านสายฯเข้าไปจนสุ ดขอบบ่าติดกับตัว
Trumpet (4) ถ้าจะให้มี สภาพการใช้งานที่ดีควรไล้ลื่น O-Ring (19) และ (22) ด้วยซิ ลิโคน
P400203 แล้วตัดสายออกให้เหลือประมาณ ๒ ซม. วัดจากด้านหน้าของขอบบ่าตัวทองเหลือง
ลอกสายชั้นที่ ๓ ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายพลาสติกออกประมาณ ๕ ซม.(อย่าให้
ตัดถูกสายสีเงิน)
จะเห็นสายชั้นที่ ๔ เป็ นสายสี เงิน คลี่อ อกแล้ว พันรวมกันให้เป็ นเส้นเดียว
แล้วเชื่อมด้วยตะกัว่ ไม่ให้แตกออกจากกัน
ลอกสายชั้นที่ ๕ ซึ่งเป็ นกระดาษสีเงินออกประมาณ ๓ ซม. จะเห็นสาย
แกนใน
แล้วเชื่อมด้วยตะกัว่ ไม่ให้แตกออกจากกัน
(ตามรู ป
I
)
รู ป I

๘-๑๙๘

๓.๕.๔.๑๐ นาตัวฉนวน Connector Insulator (12) ซึ่ งพลาสติกทรงกระบอกสี ขาวมี
สายไฟ ๒ สาย เป็ นสายสัญญาณ ๑ สายและสายกราวน์ ๑ สาย นามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดย
การบัดกรี P400102 และตะกัว่ P400207 โดยสายแกนกลางต่อกับสายที่ไม่มีฉนวนหุ ้ม ส่ วน
สายนอก(สายสีเงินที่พนั ไว้)ต่อกับสายที่มียางฉนวนหุ ้ม จัดตาแหน่ งให้ดีอย่าให้สายไฟช็อตกัน
ภายใน (ตามรู ป L )
รู ป L

๓.๕.๔.๑๑ นาตัว Connector
(11) มาทาความสะอาดแล้วสวมครอบกับตัว
ทองเหลืองด้านนอกของตัว Connector Insulator (12) ปรับแต่งให้รูตรงกัน(ตามรู ป M )
รู ป M

๓.๕.๔.๑๒ ขัน Screw (5) ทั้ง ๖ ตัวให้แน่ นโดยใช้ประแจขนาด ๗ มม. P400138
(ตามรู ป N )
รู ป N

๘-๑๙๙

๓.๕.๔.๑๓ ปิ ดด้วยหัวครอบไนลอน Nylon Cap (24) แล้วหมุนเกลียวให้แน่ นเป็ น
ขั้นตอนสุดท้าย (ตามรู ป O )
หมายเหตุ ถ้า เชื่ อ มต่ อ สาย ๒ สาย หรื อ ต่ อ สายสลับ กัน จะท าให้เ กิ ด ปั ญ หาคื อ มี
สั ญ ญาณส่ ง ไปแต่ ไ ม่ มี สั ญ ญาณภาพแสดงบนจอ (จากการทดลองของเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ษ ัท
GAYROBOT)
รู ป O

-----------------------------------------------

๘-๑

บทที่ ๘
ระบบยานล่าทาลายแบบ พลูโต
๘.๑ PLUTO (Standard)
๘.๑ ๑ คุณลักษณะโดยทัว่ ไป
๑. ส่ วนประกอบของระบบ ( Basic System Components ) ประกอบด้วยระบบย่อยที่สำคัญ ๔ ส่วน
คือ
๑.๑ ตัวยำนใต้น้ ำ ( Under Water Vehicle )
๑.๒ สำยเคเบิลและรนสำยเคเบิลของยำน ( The Umbilical Cable and Winch )
๑.๓ แผงควบคุม (Control Console) และเครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ(Video Cassette Recorder = VCR )
๑.๔ เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ ( Power Supply Unit )
๑.๑ ตัวยาน ออกแบบมำเพือ่ ปฏิบตั ิงำนใต้น้ ำ โดยบังคับจำกผิวน้ ำได้ และมีควำมทนทำนต่อ
ควำมกดดันของน้ ำขณะอยูใ่ ต้น้ ำได้ มีมอเตอร์ ๕ ตัว สำหรับหมุนใบพัดในกำรหันเลี้ยว , กำรเคลื่อนที่
ทำงระดับ และกำรปรับ ระดับควำมลึก มีแบตเตอรี่ และส่ วนประกอบอิเลคทรอนิ กส์บรรจุอ ยูภ่ ำยใน
ตัวยำน ส่ วนหัวเป็ นรู ปทรงกลม เพื่อช่วยลดแรงต้ำนทำนจำกควำมกดของน้ ำ สำมำรถแต่งมุมกระดก
ของส่ วนหัวยำนได้เป็ นมุ มกว้ำง โดย SERVOMOTOR ที่อ ยูภ่ ำยใน นอกจำกนี้ ที่ส่วนหัวยังมี อุปกรณ์
ตรวจจับ ( SENSOR ) อื่น ๆ อีกหลำยอย่ำง เช่น กล้องโทรทัศน์ กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ไฟฉำยและโซนำร์
เป็ นต้น
๑.๒ สายเคเบิลของยาน ม้วนอยูใ่ นรนสำยเคเบิล ซึ่ งสำมำรถควบคุ มกำรทำงำนได้ท้ งั แบบ
Manual และแบบอัตโนมัติที่ Console โดยโยงต่อตัวยำนเข้ำกับแผงควบคุม
๑.๓ แผงควบคุม ( Control Console ) จะใช้ในกำรบังคับยำนโดยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ส่งมำจำก
Sensor ของตัวยำนจะไปปรำกฏบนจอภำพของแผงควบคุม
๑.๔ เครื่ องจ่ ายกระแสไฟ ( Power Supply Unit ) มีหน้ำที่จ่ำยกระแสไฟไปยังตัวยำน,
รนสำยเคเบิล และเครื่ องชำร์จแบตเตอรี่ ( Battery Charger Unit )

๘-๒

รูป ส่ วนประกอบของระบบที่สาคัญ

๘-๓

ชุดอุปกรณ์ของระบบที่จาเป็ นสาหรับใช้ ในเรือล่าทาลายทุ่นระเบิด ประกอบด้วย
- ยำน ๒ ตัว
- รนสำยเคเบิล ๑ รน
- แผงควบคุม ๑ ตัว
- เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ ๑ ตัว ( ลทฝ. มีลำละ ๒ ตัว )
คุณลักษณะของอุปกรณ์
น้าหนักในอากาศ
ก.ก.
ปอนด์
ตัวยำน
๑๖๐
๓๕๒.๘
รนและสำยเคเบิล
๖๑
๑๓๔.๕
แผงควบคุม
๑๕
๓๓
เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ
๑๖
๓๕.๒
สำยเคเบิล
๘
๑๗.๖
เครื่ องมือและอะไหล่
๑๒
๒๖.๔
ดินระเบิดทำลำยทุ่น ฯ
๔๔
๙๗
กรรไกรระเบิด
๑.๖
๓.๕
จอภำพสี
๘.๘
๑๙.๔
เครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ
๕
๑๑
ขนาดของอุปกรณ์
กว้ าง - ยาว – สู ง (ม.ม. )
กว้ าง - ยาว – สู ง (นิ้ว )
ตัวยำน
๖๐๐ – ๑,๖๘๐ - ๖๓๕
๒๓.๖ – ๖๖.๒ – ๒๕.๐
รนและสำยเคเบิล
๕๐๐ - ๔๐๐ - ๕๓๐
๑๙.๗ – ๑๕.๗ – ๒๐.๘
แผงควบคุม
๒๕๐ - ๓๑๕ - ๔๒๐
๙.๘ – ๑๒.๔ – ๑๖.๕
เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ
๒๕๐ - ๓๑๕ - ๔๒๐
๙.๘ – ๑๒.๔ – ๑๖.๕
สำยเคเบิล
๖๐๐ - ๖๐๐ - ๓๐๐
๒๓.๖ – ๒๓.๖ – ๑๑.๘
เครื่ องมือและอะไหล่
๓๒๐ - ๒๔๕ - ๔๐๐
๑๒.๖ – ๙.๖ – ๑๕.๗
ดินระเบิดทำลำยทุ่น ฯ
๒๕๐ - ๗๘๕ - ๔๑๐
๙.๘ – ๓๐.๙ – ๑๖.๑
กรรไกรระเบิด
๒๑๕ - ๓๔๐ -๖๕
๘.๔ – ๑๓.๔ – ๒.๕
จอภำพสี
๓๒๔ - ๓๔๐ - ๒๙๒
๑๒.๗ – ๑๓.๔ – ๑๑.๕
เครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ
๒๗๐ - ๓๑๓ - ๑๐๓
๑๐.๖ – ๑๒.๓ – ๔.๐
กระแสไฟที่จาเป็ นต้ องใช้ ( Power Requirements )
ตัวยาน ใช้ไฟจำกแบตเตอรี่ ซ่ ึงสำมำรถจะชำร์จประจุใหม่ได้ ( RECHARGED ) จำกเครื่ อง
จ่ำยกระแสไฟ ซึ่งให้ค่ำกระแสและแรงเคลื่อนที่จำกัดขนำดไว้ให้

๘-๔

แผงควบคุม
ใช้ไฟ 11 V. DC
ถึง 14 V.DC. กระแสสู งสุ ด 2 A จำกแบตเตอรี่ หรื อเครื่ องจ่ำย
กระแสไฟ
รนสายเคเบิล
แบบเคลื่อนที่ :ใช้ไฟ 11 V. DC ถึง 14 V.DC. จำกแผงควบคุม กระแสสูงสุด 7 A.
แบบติดตั้งประจำที่ ( FIXED ) ใช้ไฟ 24 V.DC. จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟ กระแสสูงสุด 7 A.
เครื่องจ่ ายกระแสไฟ
ใช้ไฟ AC. 220 V.  15%
หรื อ 100 V.  15 % กระแสสู งสุด 600 VA . 50 หรื อ 60 HZ
จอโทรทัศน์ สี ( COLOUR T.V. MONITOR )
ใช้ไฟ AC . 220 V. 50 หรื อ 60 HZ 50 วัตต์ หรื อ 12 V . DC. 2.5 A.
เครื่องบันทึกเทปวีดีโอ
ใช้ไฟ 11 V . DC. ถึง 14 V . DC. กระแสสูงสุด 1 A. จำกแผงควบคุม
สภาพของสิ่ งแวดล้อมโดยทัว่ ไป
อุณหภูมิ (องศำเซนเซียส) ขณะปฏิบัติงาน
ขณะเก็บรักษา
ตัวยำน
- ๕ ถึง + ๕๐ 0 C ในอำกำศ
-๑๐ ถึง – ๕๐ 0 C
- ๕ ถึง + ๓๐ 0 C ในน้ ำ
กว้ำน (รนสำยเคเบิล) และสำยเคเบิล - ๕ ถึง + ๕๐ 0 C
- ๑๐ ถึง + ๕๐0 C
แผงควบคุม
๐ ถึง + ๕๐0 C
- ๑๐ ถึง + ๗๐0 C
เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ
๐ ถึง + ๔๐0 C
- ๑๐ ถึง + ๗๐0 C
ควำมชื้น ส่วนประกอบของทุก ๆ ส่วน ควำมชื้นสัมพันธ์ ๙๕ % โดยไม่กลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ ำ
แรงกระแทกหรื อแรงสั่นสะเทือนโดยฉับพลัน ( SHOCK ) ส่ วนประกอบของระบบทุกส่ วน
วำงอยูบ่ นฐำนโดยเฉพำะ ( SPECIFIC MOUNTING ) และทนทำนต่อแรงสั่นสะเทือน ๒๐ G ใน
เวลำ ๑๑ Millisecond ได้โดยไม่เกิดควำมเสียหำยตำมมำตรฐำนกำหนด ( NAV 30 - A 001 MIL STD 901 )
กำรสัน่ ( VIBRATION ) ตำมมำตรฐำนกำหนด ( NAV 30 – A 002 MIL STD 167)
๒. รายละเอียดของอุปกรณ์ระบบยานล่ าทาลายทุ่นระเบิดพลูโต
๒.๑ ตัวยานใต้ น้า ( Underwater Vehicle ) ได้ออกแบบให้มี ACOUSTIC SIGNATURE และ
MAGNETIC SIGNETURE ต่ำเพื่อให้ใช้กบั ภำรกิจกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดได้ดี โดยมีกำรแพร่ คลื่น
ด้วยกำลังส่งที่ต่ำมำก

๘-๕

ในย่ำ นควำมถี่ อ ัน ตรำย ( ในควำมถี่ ที่ สู ง กว่ำ จนออกนอกย่ำ นกำรตรวจจับ ของอุ ป กรณ์
ทุ่น ระเบิ ด AMPLITUDE ยัง คงมี ร ะดับ ที่ เ ปรี ย บเที ย บเฉลี่ ย กับ ระดับ เสี ย งธรรมดำซึ่ ง หำกใช้อ ำจมี
อันตรำยได้ )
ตัวยำนทำด้วยสำร GRP ( GLASSS FIBRE REINFORCED PLASTIC ) STAINLESS
STEEL และสำรที่ไม่เป็ นตัวเหนี่ ยวนำให้เกิด EDDY CURRENTS สำหรับค่ำ HYDROSTATIC
SIGNATURE นั้น มีนอ้ ยมำกจนไม่คำนึงถึง
ตัวยำนใต้น้ ำแบ่งเป็ น ๒ ส่ วน คือ ส่ วนหัวและส่ วนลำตัว มีสำยไฟต่อเชื่อมโยงในกำร
รับ - ส่ ง สัญญำณของอุ ปกรณ์ ภำยใน ที่ทำงำนสัมพันธ์กนั ( FRONT - REAR SECTIONS
CONNECTOR )
- ส่วนหัว ( HEAD ) ประกอบด้วย
๑. กล้องโทรทัศน์ ขำว – ดำ ( BACK / WHITE TV. CAMERA ) ซึ่ งใช้ PICK - UP
TUBE แบบพิเศษ เพื่อให้ค่ำ MAGNATIC SIGNATURE ต่ำมำกหรื อไม่มีเลยเมื่อต้องเข้ำไปใกล้กบั
ทุ่นระเบิด
- TURE TYPE = SPECIAL SILTION TARGER หรื อ NEWVICON 2/3’’
- SCAN RATE = 50 FRAMES / S – 625 LINES CRYSTAL CONTROLLED
- SENGITIVTY = 0.5 LUX
- RESOLUTION = 300 LINES
- SIGNAL TO NOISE RATIO = 40 Db
- OPTICAL LENS = 12.5 MM F 1.4
- AUTOIRIS
- REMOTE FOCUS
๒. ไฟฉำย ๒๐ แรงเทียน
๓. ไฟฉำย ๗๕ แรงเทียน

๘-๖

รูป ตัวยานใต้ นา้

๘-๗

๔. โซนาร์
- ควำมถี่
= 200 KHZ
- ระยะ
= 30 เมตร
- BEAM WIDTH
= 10 CONE
- RESOLUTION
= 25 ซม.
- ACCURACY
= 1 เมตร
๕. FRONT - REAR SECTIONS CONNECTOR
๖. FRONT ELECTRONIC BOX
๗. ELECTRONTCS BATTERY SET
๘. TILTING HEAD MECHANISM
๙. ELECTRONICS COMPASS
- RESOLTION
=1
- REPEATABILITY =  2
- READING ACCURACY =  10
๑๐. LEAK ALERT ( Water detectors - Green light แสดงที่แผงบังคับ)

๘-๘

รูป ส่ วนประกอบภายในส่ วนหัว

๘-๙

รูป รายละเอียดอุปกรณ์ตัวยาน

๘-๑๐

รูป ส่ วนประกอบภายในตัวยาน

๘-๑๑

๒.๒. คุณสมบัติของตัวยานใต้ น้า
- ควำมลึกปฏิบตั ิงำน
=
๓๐๐ เมตร
- ควำมลึกสูงสุด ที่ทนควำมกดของน้ ำ
=
มำกกว่ำ ๗๐๐ เมตร
- ควำมเร็วเคลื่อนตัวไปข้ำงหน้ำทำงระดับ = ๔ นอต (มีน้ ำหนักถ่วง รวมอยูด่ ว้ ย)
- ควำมเร็วเคลื่อนตัวทำงข้ำง
=
ประมำณ ๑ นอต
- ควำมเร็วสูงสุดทำงตั้ง ( ลึก )
=
๐.๓ ถึง ๑ นอต
- มีกำลังลอย
= ประมำณ ๓๐๐ กรัม (ทำงบวก)
- ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน เมื่อใช้แบตเตอรี่ Lead Acid
- ที่ควำมเร็ว ๓ นอต
=
๒๐ นำที่  ๕ นำที
- ที่ควำมเร็ว ๒ นอต
=
๓ ช.ม.
- ที่ควำมเร็ว ๑ นอต
=
๓ - ๖ ช.ม.
- ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน เมื่อใช้แบตเตอริ่ พเิ ศษกำลังสูง
( High Power Battery Pack = H.P.B.P. )
- ที่ควำมเร็ว ๓ นอต
=
๑ ช.ม.
- ที่ควำมเร็ว ๒ นอต
=
๓ ช.ม.
- ที่ควำมเร็ว ๑ นอต
=
๓ - ๖ ช.ม.
- กำรควบคุมควำมลึกโดยอัตโนมัติ
=
ควำมถูกต้อง  ๑๐ ช.ม.
- กำรควบคุมกำรเคลื่อนตัวตรงทิศทำง = ควำมถูกต้อง  ๓ องศำ (ไม่มีใช้)
- ส่วนหัวสำมำรถปรับมุมกระดกขึ้นลงได้เป็ นมุม ๒๒๐ องศำ ( ๑๑๐ )
- ปฏิบตั ิงำนได้ในสภำพ Sea State สูงสุด ๔ ( คลื่นสูง ๒ ม. ) และกระแสน้ ำมีควำมแรง
สูงสุด ๓ นอต
๒.๓ ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนของตัวยานใต้ น้า ตัวยำนใต้น้ ำสำมำรถจะบังคับให้ขบั เคลื่อน
ไปในทิศทำงใด ๆ ก็ได้โดยมี
- HORIZONTAL THRUSTER ๒ ตัว ทำให้ต ัวยำน ฯ เคลื่ อ นที่เดิ นหน้ำ / ถอยหลัง
( FORWARD / REVERSE )
- VERTICAL THRUSTER ๒ ตัว สำหรับอำกำรขึ้น / ลง ( UP / DOWN ) และเฉี ยง
ซ้ำย / ขวำ( SHIFT LEFT / RIGHT )
- TRANSVERSE THRUSTER ๑ ตัวสำหรับกำร หันขวำ – ซ้ำย และช่ วยในกำร
เคลื่อนตัวเฉียงซ้ำยและเฉียงขวำ
ตัว ที่ใ ช้บ ังคับใช้ THRUSTER
ต่ำ ง ๆ ท ำงำนคือ JOYSTICK ซึ่ ง อยู่ที่แ ผงบัง คับ
( CONTROL CONSOLE ) ให้หอ้ งศูนย์ยทุ ธกำร

๘-๑๒

หรื ออำจจะใช้ PORTABLE SINGLE JOYSTICK จำกดำดฟ้ ำนอกตัวเรื อบังคับตัวยำน ฯ
ให้ไปในทิศทำงที่ตอ้ งกำรในขั้นต้นก่อนที่จะใช้บงั คับจำกแผงบังคับต่อไปเพรำะ SINGLE JOYSTICK
นี้ บงั คับเฉพำะทำง HORIZONTAL เท่ำนั้น ที่แผงควบคุม มีสวิทซ์เลือก POWER ของมอเตอร์
๒๔ V หรื อ ๔๘ V ซึ่งมีผลต่อควำมเร็วสูงสุดเมื่อเลือกใช้แต่ละ STEP
เช่น
ใช้ ๔๘ V. จะทำควำมเร็วสูงสุดได้ ๔ นอต
ใช้ ๒๔ V. จะทำควำมเร็วสูงสุดได้ ๒ นอต
ซึ่งกำรใช้ควำมเร็วต่ำจะประหยัดพลังงำนมำกกว่ำกำรใช้ควำมเร็วสูง
หำกติดตั้ง EXPLOSIVE CHARGE แทนที่ BALLAST จะทำให้ควำมเร็ วลดลงไป ๐.๒ นอต
๒.๔ รนสายเคเบิลและสายเคเบิล ( WINCH AND UNBILICAL CABEL ) รนสำยเคเบิลประกอบด้วย
โครงรองรับและตัวแกน ( Drum ) ตลอดจนส่ วนประกอบต่ำง ๆ ทำด้วยสำรไม่เป็ นแม่เหล็กมีขนำด
น้ ำหนัก ๖๑ ก.ก. ( รวมสำยเคเบิล ) รนสำยเคเบิลจะทำงำนด้วยกระแสไฟฟ้ ำ ( ๒๔ V. DC. ) และ
มีกำรปรับแต่งกำรเรี ยงสำยเคเบิลโดยอัตโนมัติเมื่อหะเรี ยออก หรื อ หะเบสเก็บเข้ำภำยในรน ควำมเร็ ว
ในกำรดึ งสำยเก็บ ( สู งสุ ด ) : ๑ เมตร / วินำที โดยมี กำลังดึ งสู ง สุ ดประมำณ : n
๑๐ กก.
ควำมยำวสำยเคเบิล ที่ปล่ อย – เก็บ จะแสดงที่มำตรวจวัดบนแผงควบคุ ม สำยเคเบิลยำว ๕๐๐ เมตร
มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๖ ม.ม. จะม้วนอยูบ่ นแกน ( DRUM ) ในรนสำยเคเบิล ซึ่ งประกอบกลไกวัดรอบ
แสดงควำมยำวของสำย แล้ว ส่ งค่ ำไปแสดงที่แ ผงควบคุ ม ลักษณะของสำยเคเบิ ล เป็ นสำยเดี่ ย ว
แกนกลำงทำด้วยใยสังเครำะห์ไฟเบอร์ Kevlar ( R ) ( Dupont ) มีปลอกหุ ้มภำยนอก ป้ องกัน
โดยรอบ ทนกำลังดึ งสู งสุ ด ๓๐๐ ก.ก. สำหรับตัวที่ทำเป็ นแกนกลำง ทนกำลังดึ งสู งสุ ดประมำณ
๕๐ ก.ก. มีกำลังลอย ๔ - ๖ % ในน้ ำทะเล และ ๑ - ๒ % ในน้ ำจืด

๘-๑๓

รู ป รนสายเคเบิล

คันบังคับควำมเร็วใน กำรปล่อย – เก็บ สำยเคเบิล มี ๖ ตำแหน่ง คือ
- SPEED 1
- STOP
- SPEED 2
- FREE
- SPEED 3
- REMOTE
มีเฟื องสำหรับปรับเรี ยงสำยสัญญำณ ให้เป็ นระเบียบเมื่อเข้ำ – ออก จำกรน โดยสำยสัญญำณจะร้อยผ่ำน
รอก ( ล้อ ) , ก้ำนปรับแต่งควำม ตึง – หย่อนของสำยเคเบิล เพือ่ ส่งอำกำรให้สำยเคเบิลทำงำนปรับแต่ง
สำยได้สะดวก ( แขนถ่วงห้ำม )
ที่ดำ้ นข้ำงของรนจะมีที่ต่อปลัก๊ ต่อสำยไฟ เข้ำกับแผงควบคุมและ เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ

๘-๑๔

๒.๕ แผงควบคุม (CONTROL CONSOLE ) และเครื่ องบันทึ กเทปวีดีโอ ( VIDEOCASSETTE RECORDER )
จำกแผงควบคุมนี้ พนักงำนบังคับยำนสำมำรถบังคับยำนไปตำมเส้นทำง เพื่อเข้ำหำเป้ ำ เมื่อปล่อย
ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดแล้วนำยำนกลับสู่เรื อใหญ่โดยใช้คนั โยกบังคับ( JOYSTICK ) ทั้งสองตัวและ
อุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนอื่น ๆ ที่จำเป็ นสำหรับกำรใช้ยำนในกำรปฏิบตั ิภำรกิจ เช่น กล้อง , โซนำร์ ,
กำรกระดกส่วนหัว , กำรปรับควำมคมชัดของภำพ ( T.V . FOCUS ) เป็ นต้น
๓. รายละเอีย ดข้ อมูลที่แสดงบนจอภาพ ( INFORMATION DISPLAYED ON THE VIDEO
SCREEN ) ซึ่งช่วยอำนวยสะดวกสำหรับพนักงำนบังคับยำนมีดงั นี้
- ภำพจำกกล้องโทรทัศน์
- ควำมลึก ( ตัวเลข ๓ หลัก และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง )
- เข็ม ( ทิศทำงของยำน )
- เส้นระยะโซนำร์ในกำรตั้งสองแถว มีตวั เลขกำกับบอกระยะทำงของเป้ ำ
- ค่ำมุมกระดกของส่วนหัวยำน
- เวลำที่ยำนเริ่ มทำงำน
ข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ สำมำรถจะทำกำรบันทึกไว้ได้ท้ งั หมด ด้วยเครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ นอกจำกนี้
บนแผงควบคุมยังประกอบด้วย
๓.๑ จอแสดงภาพ
- จอภำพโทรทัศน์ ขำว – ดำ ( T.V. MONITOR ) ขนำด ๙ นิ้ว
- สวิทซ์เลือกกำรบันทึกภำพ ( VIDEO RECORDING) หรื อกำรแสดงภำพที่บนั ทึกไว้
- มีสญ
ั ญำณ OUTPUT ไปยังจอภำพ ( MONITOR ) อื่น ๆ ได้
- มี สัญญำณ OUTPUT สำหรับ DATA PROCESSING
- มี ระบบสื่อสำรภำยใน เพือ่ สำมำรถที่จะติดต่อกับพนักงำนบังคับยำนที่รนสำยเคเบิลได้
- สวิทซ์โทรทัศน์สี ( จะใช้เมื่อติดตั้งโทรทัศน์สีแล้ว )
- สวิทซ์อะไหล่ มีไว้เพือ่ ใช้กบั อุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพิม่ เติมในภำยหลัง
- ควบคุมควำมชัดของภำพ ( FOCUS ) มีสวิทซ์ ( TOGGLE SWITCH ) ซึ่งสำมำรถ
ควบคุมหรื อปรับแต่งควำมชัดของภำพของโทรทัศน์ท้งั สองได้
- ไฟแสดงอุณหภูมิ ( ควำมร้อน ) ไฟจะติดแสดงให้เห็ นเมื่ อ ควำมร้อ นภำยในตัวยำน
ร้อนขึ้นมำกกว่ำ ๓๐ ซ. และ ๕๐ ซ.
- ปุ่ มกดเปลี่ยนกำรใช้ไฟ เพอื่ ส่งถ่ำยไฟจำกแบตเตอรี่ ๒๔ โวลล์ ไปยังแบตเตอรี่ ๑๒ โวลล์
- ปุ่ มกดเลือกกำรใช้ไฟ เพือ่ เลือกใช้ไฟ ๔๘ โวลท์ หรื อ ๒๔ โวลท์
- คันบังคับเลือกกำรทำงำนของรนสำยเคเบิล ในกำรสั่ง ปล่อย – เก็บ สำยเคเบิลของยำน
จำกแผงควบคุมโดยตรง (Winch Remote)
- สวิทซ์ปรับแต่งควำมเข้มของภำพ (Contrast)
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- สวิทซ์ปรับแต่งควำมคมของภำพ (Intensity)
- มำตรวัดแรงเคลื่อน (Volt meter) ของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ประกอบ
- มำตรวัดกระแสไฟ (Ammeter) ของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และอุปกรณ์ประกอบ
- มำตรวัดแรงเคลื่อน (Volt meter) ของมอเตอร์ ,มำตรวัดกระแสไฟ (Ammeter)

รูป ข้ อมูลที่แสดงบนจอภาพ
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๓.๒ ส่ วนการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
- สวิทซ์ไฟเข้ำเครื่ อง จะมีไฟแสดงให้เห็น
- กำรควบคุมกำรเคลื่อนตัวของยำนทำงำนโดย คันโยกบังคับยำน ( JOYSTICK ) ๒ ตัว
ที่แผงควบคุม แยกทำหน้ำที่ต่ำงกัน
- คันโยกบังคับยำนแบบเคลื่อนที่ ( Portable Joystick) เป็ นคันโยงบังคับยำนชนิ ด
ก้ำนเดี่ ยวใช้บงั คับ ยำนเมื่ อ ยำนอยู่ในทัศ นวิสัย มองเห็ นได้ข ณะยำนอยู่บ นผิวน้ ำ สำยไฟมี ควำมยำว
พอเพียงที่ใช้ต่อเข้ำกับแผงควบคุม ซึ่งอำจจะอยูบ่ นสะพำนเดินเรื อ หรื อที่ห้องเก็บยำนบนดำดฟ้ ำบริ เวณ
ท้ำยเรื อ
- สวิทซ์ต่ำง ๆ ที่ควบคุมไฟเข้ำยำน
- - เปิ ด – ปิ ด ยำน
- - เปิ ด – ปิ ด กำรส่งสัญญำณคำสัง่ ( ควบคุมกำรรับส่งสัญญำณหลำย ๆ อย่ำง)
- - เปิ ด – ปิ ด กล้องโทรทัศน์
- - เปิ ด – ปิ ด มอเตอร์
- - เปิ ด – ปิ ด ไฟฉำย
- - เปิ ด – ปิ ด โซนำร์
- - เปิ ด – ปิ ด กำรควบคุมปรับแต่งควำมลึก โดยอัตโนมัติ
- - เปิ ด – ปิ ด กำรควบคุมกำรรักษำทิศทำงของยำน ( เข็ม ) โดยอัตโนมัติ ( ลทฝ. ไม่มีใช้ )
- - กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ( ขณะนี้ ลทฝ. ทั้งสองลำยังไม่มี )
- - ตัวเลขนับจำนวนภำพถ่ำย
- - ปุ่ มกดภำพถ่ำย
- - ไฟแสดงควำมพร้องของไฟถ่ำยภำพ ( FLASH )
- ปุ่ มกดปลดและเกี่ยว เพือ่ ปลดน้ ำหนักถ่วง ( BALLAST ) หรื อดิน
ระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดหรื อเพือ่ ติดน้ ำหนักถ่วง หรื อดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด
- กำรควบคุมมุมกระบอกของส่วนหัวของยำน
- - ทำได้เป็ นมุมกว้ำง ๒๒๐ (  ๑๐๐ )
- ไฟตรวจรัว่
- - จะแสดงเมื่อมีบำงส่วนของน้ ำรั่วซึมเข้ำไปภำยในยำนแล้ว
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รู ป แผงควบคุม
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๓.๒.๑ การใช้ เครื่องบันทึกเทปวีดีโอ ( VRC = Video Cassete Recorder )
เครื่ อ งบันทึกเทปวีดีโอ เครื่ องหมำยกำรค้ำ JVC รุ่ น BR – 6200 EG ใช้กบั เทปคำสเซท
ระบบ VHS ชนิด PAL Colour มำตรฐำน 50 frames / sec . 625 lines
เครื่ องบันทึกเทปวีดีโอนี้ ใช้สำหรับกำรบันทึกภำพวีดีโอ และข้อมูลต่ำง ๆ จำกแผงควบคุ ม
ของพลู โต และสำหรับฉำยแสดงภำพ ( replay ) นั้นกลับไปยังจอภำพของแผงควบคุ มหรื อ จอภำพ
ที่แยกต่ำงหำก เมื่อต้องกำร
VCR จะต่อ เข้ำกับด้ำนหน้ำของแผงควบคุมที่ปลั๊ก VIDEO ด้วยสำยไฟเบอร์ ๑๑ โดย
อีกปลำยของสำยจะต่อเข้ำกับปลัก๊ TUNER / AC ADAPTER ของ VCR
กำรต่อนี้เป็ นผลให้ : ( VCR นี้ได้ถูกดัดแปลงจำกบริ ษทั Gaymarine )
- กระแสไฟ ๑๒ VDC ได้มำจำกแผงควบคุม ( ไม่มีกำรติดตั้งแบตเตอรี่ ของ VCR )
- Video Input สำหรับกำรบันทึกมำจำกแผงควบคุม ( ปิ ดสวิทซ์ VIDEO ไว้ที่
RECORD )
- Video output สำหรับกำรฉำยภำพ ( Replay ) บนแผงควบคุม ( ปิ ดสวิทซ์ Video ไว้ที่
Play ) เลื่อนสวิทซ์ที่แผงด้ำนหลังของ VCR ไว้ที่ TUNER มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถทำกำรบันทึกภำพได้
ปลัก๊ ต่อ Video OUT ที่ดำ้ นหลังสำมำรถใช้ประโยชน์สำหรับส่งสัญญำณไปเข้ำจอภำพสีได้
วิธีบันทึกเทปคาสเซท
- ปิ ดสวิทซ์ VCR ไว้ที่ ON ( สวิทซ์ REC LOCK อยูท่ ี่ OFF )
- ในกำรบันทึก ให้กดปุ่ ม PLAY และ REC พร้อมกัน
- ใช้ปมุ่ PAUSE สำหรับกำร STAND BY
- กดปุ่ ม STOP เมื่อเลิกหรื อจบกำรบันทึก
- กดปุ่ ม PLAY เมื่อต้องกำรฉำยแสดงภำพ
๓.๒.๒ เครื่ องจ่ ายกระแสไฟ ( POWER SUPPLY UNIT ) เครื่ องจ่ำยกระแสไฟนี้ ใช้ได้ท้ งั
แบบติดตั้งและแบติดตั้งและแบเคลื่อนที่ เครื่ องจ่ำยกระแสไฟนี้จะทำหน้ำที่
- จ่ำยไฟให้แผงควบคุม หรื อชำร์จประจุไฟให้แบตเตอรี่ ของแผงควบคุม เพื่อใช้งำน
แบบติดตั้งเคลื่อนที่
- จ่ำยไฟ แก่รนสำยเคเบิลโดยตรง หรื อโดยผ่ำนแผงควบคุม
- ชำร์จประจุไฟให้แก่แบตเตอรี่ ทั้งสองชุดของตัวยำน
- ไฟเข้ำ ( POWER INPUT) ไฟที่จ่ำยออกเป็ นไฟตรง ( DC. POWER OUTPUTS)
- ส่วนของไฟ ๑๒ V. DC.
- แบตเตอรี่ ของแผงควบคุม
- แผงควบคุม
- ตัวยำน
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- ส่วนของไฟ ๒๔ V. DC.
- ตัวยำน ( ชำร์จประจุไฟให้ Lead Battery )
- ตัวยำน ( ชำร์จประจุไฟให้ Ag – Z n Battery ) ( ลทฝ.ทั้ง ๒ ลำไม่มี )
- รนสำยเคเบิลยำน
ไฟเข้ำ ( Power Input ) หรื อ AC : Line 220 V  15% (หรื อ 110 V. 15% 50 to 60 HZ 600VAMax.
ไฟตรงที่จ่ายออก

ไปยัง
Reguleted Voltage
๑. แบตเตอรี่ ของแผงควบคุม
13.9 V.
๒. แผงควบคุม
12.5 V.
๓. ตัวยำน ( ชำร์จประจุไฟให้ Lead Battery ) 28.5 V.
๔. ตัวยำน ( ชำร์จประจุไฟให้ Zn Battery )
34.2 V.
๕. รนสำยเคเบิล
24 V.

Current Limit
5 A.
10 A.
5 A.
10 A.
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รู ป เครื่องจ่ ายกระแสไฟ

๘-๒๑

๘.๑.๒ การติดตั้ง ( INSTALLATION )
๑. การต่ อสายเคเบิลกับตัวยาน ( Umbilical Cable Connection to the Vehicle )
- ตั้งสวิทซ์ที่รนสำยเคเบิลให้อยูใ่ นตำแหน่ง Free ดึงสำยเคเบิลออกจำกรนยำวพอประมำณ
- ถอดฝำครอบ (Protection Cap ) ที่ปลำยสำยเคเบิลออก โดยคลำยนอต ๓ ตัว ออกไปเก็บ
รวมไว้ในหีบ เพือ่ มิให้หำย
- ตรวจสอบแหวนรอง ( o – ring
) ให้แน่ ใจว่ำวำงแนบสนิ ทกับบ่ำรองรับเป็ นอย่ำงดี
ตรวจดูควำมสะอำดและไล้ลื่น ด้วยจำระบีชนิด Silicon Grease Compound
- ถอดฝำครอบป้ องกันหัวต่อสำยเคเบิลที่ติดอยูข่ ำ้ งท้ำยตัวยำนนอก โดยคลำยนอต ๓ ตัว ออก
และค่อย ๆ ดึงฝำครอบออก เช่นเดียวกันนำไปเก็บไว้ในหีบเพือ่ มิให้หำย กำรระวังรักษำแหวนรอง
( O - Ring ) ให้ไล้ลื่นด้วย Silicon Grease Compound เพื่อให้มีควำมสะอำดอยูเ่ สมอและควรจะเก็บ
รวมกับฝำครอบสีดำที่ถอดออกมำนั้น
- สวมหัวต่อสำยเคเบิลเข้ำไปในหัวต่อตัวเมียที่ตวั ยำน
- ตำแหน่งที่ใส่ถูกต้อง คือ ต้องให้ตรงกับช่องนำทำงที่ทำไว้ ๓ ช่องนั้น
- กวดนอต ๓ ตัว ด้วยมือในครั้งแรก ต่อไปให้ใช้ประแจตัวเล็ก ๆ กวดเพือ่ ป้ องกันมิให้ใช้แรง
มำกเกินไป กำลังที่ใช้กวดประมำณ ๒ - ๓ ก.ก. เท่ำนั้น
- ให้ประกบฝำครองทั้งสองอันที่ถอดออกมำในตอนแรกเข้ำด้วยกัน โดยกวดนอตทั้ง ๓ ตัว เบำ ๆ
และให้แน่น ทั้งนี้เพือ่ รักษำควำมสะอำดของผิวหน้ำ ( Surface ) ด้ำนในไว้
๒. การติตตั้งเพื่อใช้ แบบประจาที่ ( Fixed Installation )
๒.๑ สายไฟที่ต่อสาหรับการติดตั้งแบบประจาที่ ( Electrical Interconnection for fixed installation)
- สำยไฟ NO.1 ต่อ หัวต่อ ปลำยสำยไฟข้ำงหนึ่ งเข้ำปลั๊กเครื่ อ งจ่ ำยกระแสไฟที่เ ขียนคำว่ำ
“ TO CONSOLE ” ส่ วนอี ก ปลำยหนึ่ งต่ อ เข้ำกับแผงควบคุ ม ที่ ปลั๊ก ที่อ ยู่ด้ำนหลัง ที่เ ขี ยนคำว่ำ
“ 12 VDC “ แล้วล๊อก ( Lock ) ปลัก๊ เสียบไว้
- สำยไฟ NO.2 ต่อปลำยข้ำงหนึ่ งของสำยไฟเข้ำกับแผงควบคุมและที่ปลัก๊ ที่อยูด่ ำ้ นหลังที่เขียน
คำว่ำ “ TO WINCH “ แล้วล๊อกปลัก๊ เสี ยบไว้ ปลำยข้ำงหนึ่ งต่อเข้ำกับปลัก๊ ใหญ่ ( ตัวล่ำง ) ของรน
สำยเคเบิลที่เขียนคำว่ำ “ FROM CONSOLE “
- สำยไฟ NO.3 ต่อสำยไฟข้ำงหนึ่ งเข้ำที่ปลั๊กด้ำนหลังของแผงควบคุ มที่เขียนว่ำ “ DATA”
แล้วล๊อกปลัก๊ เสียบไว้ ส่วนปลำยอีกข้ำงหนึ่งต่อเข้ำกับปลัก๊ ที่ติดตั้งอยูท่ ี่ฝำผนังห้องใกล้ ๆ ประตูหอ้ งเก็บ ยำน
- สำยไฟ NO.4 ต่ อ ปลำยข้ำ งหนึ่ ง ของสำยไฟไปเข้ำ ปลั๊ก เครื่ อ งจ่ ำ ยกระแสไฟที่ เ ขี ย นค ำว่ ำ
“ TO WINCH ” ส่วนปลำยอีกข้ำงหนึ่ งต่อเข้ำกับปลัก๊ ที่รนสำยเคเบิลที่เขียนคำว่ำ “ FROM 24 VDC.
POWER SUPPLY “
- สำยไฟ NO.5 ต่ อ ปลำยข้ำ งหนึ่ ง เข้ำ กับปลั๊กเล็ ก ( ตัว บน ) ของรนสำยเคเบิล ที่เ ขียนคำว่ำ
“INTERCOM”
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ส่วนปลำยอีกข้ำงหนึ่งต่อเข้ำกับปลัก๊ ที่ติดตั้งอยูใ่ กล้ ๆ กับปลัก๊ สำยไฟที่ใช้กบั คันโยกบังคับ
ยำนแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Joystick )
- สำยไฟประจุไฟแบตเตอรี่ จะไม่ติดตั้งสำยไฟสำยนี้ ไว้เป็ นประจำ จะใช้สำยไฟนี้ เพื่อประจุไฟ
ให้ แ ก่ แ บตเตอรี่ ของยำนเท่ ำ นั้ นปลำยหนึ่ งต่ อ เข้ำ กั บ เครื่ องจ่ ำ ยกระแสไฟที่ ป ลั๊ ก ที่ เ ขี ย นค ำว่ ำ
“TO VEGICLE” ปลำยอีกด้ำนหนึ่งต่ออยูก่ บั ปลัก๊ เกี่ยวจำนวน ๓ ตัว และจะเสี ยบกับตัวยำนที่เต้ำเสี ยบ
ตัวใหญ่ สีดำจะอยู่ก่ ึ งกลำง ซึ่ งจะทำหน้ำ ที่สำยดิ น ( GROUND) อี ก ๒ ตัวอยู่คนละข้ำงสี แ ดงเป็ น
ไฟ 24 V ( ตัวใหญ่ ) และสีแดง 12 V ( ตัวเล็ก ) ซึ่งไม่สำมำรถสลับกันได้ กำรต่อใช้กดและดึงออก
อย่ำงธรรมดำอย่ำบิดแม้ไม่มีไฟแรงสูง และไม่มีกำรป้ องกันกำรลัดวงจรไว้ อย่ำงไรก็ตำมขณะต่อสำยไฟ
จะต้องปิ ดสวิทซ์ของ เครื่ องจ่ำยกระแสไฟไว้ที่ OFF เสมอ
- สำยไฟ NO.10 ต่อปลำยหนึ่งของสำยไฟที่เครื่ องจ่ำยกระแสไฟที่เขียน 220 VAC. ตรวจสอบ
ดูให้แน่ นอนว่ำ สวิทซ์ไฟ (Power Switch) อยูท่ ี่ OFF ต่อจำกนั้นให้ต่อปลำยอีกด้ำนหนึ่ งเข้ำกับ
ต้นกำเนิดที่จ่ำยไฟ 220 VAC ของเรื อ
- สำยไฟ NO.11 ต่อปลำยหนึ่ งของสำยไฟเข้ำกับปลั๊กด้ำนหน้ำของแผงควบคุ มที่เขียนคำว่ำ
“ VIDEO ” ส่ วนอีกปลำยหนึ่ งต่อเข้ำกับปลั๊กของเครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ ( VRC ) ที่เขียนคำว่ำ
“ TUNER AC ADAPTER ” สำหรับในกรณี ติดตั้งโทรทัศน์สี :
- สำยไฟ NO.12 ต่อปลำยหนึ่งเข้ำกับปลัก๊ ของ ที่เขียนว่ำ “ VIDEO OUT” ปลำยอีกด้ำนหนึ่ ง
ต่อเข้ำกับปลัก๊ ของ VIDEO MONITOR ที่เขียนคำว่ำ “VIDEO IN ”
- สำยไฟ NO.13 ต่อปลำยหนึ่ งเข้ำกับ VIDEO MONITOR ที่ปลัก๊ ที่อยูด่ ำ้ นหลังของ VCR
ที่เขียนคำว่ ำ “AC” ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ สวิ ท ซ์ ไ ฟของ POWER นั้ น อยู่ใ นตำแหน่ ง “ OFF”
(ตำแหน่งที่ยงั มิได้กดลง ) ต่อจำกนั้นให้ต่อปลำยอีกด้ำนหนึ่งของสำยไฟกับไฟ 220 VAC.
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๒.๒ รายการสายไฟที่ต่อร่ วมกันสาหรับการติดตั้งประจาที่
สำยไฟ
กำรติดตั้ง ควำมยำว เส้นผ่ำศูนย์กลำง
(เมตร)
(มม.)
สำยไฟ NO.1
ประจำที่
๓๐
๑๐
จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟไป
ยังแผงควบคุม
สำยไฟ No.2
ประจำที่
๓๐
๑๒
จำกแผงควบคุมไปรนสำย
เคเบิล
สำยไฟ No.3
ประจำที่
๓๕
๑๒
จำกแผงควบคุมไปคันโยก
บังคับยำน
สำยไฟ No.4
ประจำที่
๓
๑๐
จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟไป
ยังรนสำยเคเบิล
สำยไฟ No.5
ประจำที่
๗
จำกรนสำยเคเบิลไปยังปลัก๊
โทรศัพท์
สำยไฟ No.6
เคลื่อนย้ำยได้ ๗ (ม้วน
จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟไป
ให้ส้ นั ได้)
ยังตัวยำน
สำยใช้งำนพิเศษ
เคลื่อนย้ำยได้
๓
สำยไฟ No.10
จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟ
ไปเข้ำกับเครื่ องกำหนดใหญ่
ที่จ่ำยไฟออกมำก 220 AC

๑๐

๑๒

๘

ขนำดของหัวต่อ
มม.
- 50 x 60 ที่เครื่ องจ่ำย
กระแสไฟ
- 40 x 30 ที่แผงควบคุม
- 40 x 45 ที่แผงควบคุม
- เส้นผ่ำศูนย์กลำง
30 มม.ที่รนสำยเคเบิล
45 x 55 ที่แผงควบคุม

- 50 x 60 ที่เครื่ องจ่ำย
กระแสไฟ
- เส้นผ่ำศูนย์กลำง
20 มม.ที่รนสำยเคเบิล
- เส้นผ่ำศูนย์กลำง
13 มม.ที่รนสำยเคเบิล
50 x 80 ที่เครื่ องจ่ำย
กระแสไฟเป็ นปลัก๊
พิเศษชนิด ๓ ขำ
ปลัก๊ DIN ปลัก๊ เสียบ
แบบยุโรป
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สำยไฟ

กำรติดตั้ง

สำยไฟ No.11
เคลื่อนย้ำยได้
จำกแผงควบคุม
ไปยังเครื่ องบันทึก
เทปวีดีโอ VCR

สำยไฟ No.14
จำกเครื่ องจ่ำย
กระแสไฟไปยัง
หีบแบตเตอรี่ ของ
ยำน

เคลื่อนย้ำยได้

ควำมยำว
( เมตร )
๑.๕

เส้นผ่ำศูนย์กลำง
มิลลิเมตร
๖

๗

๑๒

ขนำดของหัวต่อ
มิลลิเมตร
- 40 x 30 ที่แผง
ควบคุม
- สำยพิเศษ DIN
เส้นผ่ำศูนย์กลำง
๑๖ มม.ที่เครื่ อง
บันทึกภำพ VCR.
60 x 50 ที่หีบ
แบตเตอรี่

๓. การติดตั้งเพื่อใช้ แบบเคลื่อนที่ได้ ( Portable Use Installation )
ระบบยำนพลูโต ออกแบบไว้ให้ใช้งำนได้ง่ำยทุกหนทุกแห่ ง และสำมำรถจะใช้กบั เรื อ ขนำดใหญ่
หรื อเรื อขนำดเล็ก ที่มิได้ออกแบบไว้ใช้งำนในด้ำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิดโดยเฉพำะได้ดว้ ย
พำหนะที่ใช้งำนทำงน้ ำเกือ บทุกชนิ ดสำมำรถใช้กับยำนนี้ ไ ด้ โดยนำมำเป็ นเรื อ แม่ ตั้งแต่เรื อยำง
ขนำดเล็กใช้พำยหรื อกระเชียง จนถึงเรื อเดินสมุทรขนำดใหญ่
ไม่จำเป็ นต้องใช้กบั แหล่งกำเนิ ดไฟฟ้ ำใด ๆ บนเรื ออีก นอกเสี ยจำกแบตเตอรี่ ๑๒ โวลล์ สำหรับ
ใช้กบั แผงควบคุม ( Console ) และรนสำยเคเบิล ( Winch)
แผงควบคุม ควรจะอยูใ่ นห้องหรื อในที่ร่มทั้งนี้ เพือ่ ให้เห็นภำพจอโทรทัศน์ได้อย่ำงชัดเจน
กำรปล่ อ ยและกำรเก็บ ยำนทำได้ง่ำ ย สำหรั บกรณี ที่ เรื อ มี ดำดฟ้ ำสู ง จำกน้ ำ จะต้อ งใช้หลักเดวิท
ขนำดเล็ก ( Small Davit ) ช่วยในกำรปล่อย - เก็บยำนด้วย
ข้อระมัดระวัง - อย่ำทิ้งหรื อวำงสำยเคเบิลยำนและรนสำยเคเบิลยำนอยูใ่ นลักษณะ “ ตำกแดด” เมื่อ
ไม่ได้ใช้งำนแล้ว เพรำะว่ำแสงแดด ( UV - Rays ) จะทำลำยพลำสติกที่หุ้มภำยนอกของสำยไฟไว้น้ นั
เสื่อมคุณภำพลง หรื อชำรุ ดเสียหำยได้ ( ถ้ำถูกแสงแดนำนติดต่อกันอย่ำงต่อเนื่องนำน ๖ เดือนจะทำให้
สำยไฟชำรุ ด )
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๓.๑ สายไฟที่ต่อสาหรั บการติดตั้ง แบบเคลื่อนที่ได้ ( System Interconnection , Portable Version)
- ตรวจสอบสวิทซ์ไฟที่แผงควบคุมว่ำอยูใ่ นตำแหน่ง “ ปิ ด “ ( OFF )
- ต่อสำยไฟ NO 7 ( แบบเตอรี่ ไปแผงควบคุม ) เข้ำกับแบตเตอรี่ 12 VDC. 35 Ah โดย
ระมัดระวังกำรต่อขั้วให้ถูกต้อง
- ต่อปลำยอีกด้ำนหนึ่งของสำยไฟ NO 7 เข้ำกับปลัก๊ ( Socket ) 12 ที่แผงควบคุม แล้วล๊อก
( Lock ) หัวเสี ยบไว้
- ต่อสำยไฟ NO. 8 ( แผงควบคุมไปรนสำยเคเบิล ) เข้ำกับปลัก๊ แผงควบคุมและที่ปลัก๊ รนสำย
เคเบิล
- ต่อหูฟัง ( Head Phones ) เข้ำที่ปลัก๊ Ear Phones แผงควบคุมและที่รนสำยเคเบิล
( ควำมยำวของสำยหูฟังที่รนสำยเคเบิลมีควำมยำวพอเพียง )
- ถ้ำกรณี ใช้คนั โยงบังคับยำนแบบเคลื่อนที่ ( Remote Joystick ) ชนิดก้ำนเดี่ยวก็ให้ต่อหัวเสียบ
ของสำยคันโยกแบบเคลื่อนที่เข้ำที่ปลัก๊ “ DATA “ ที่อยูด่ ำ้ นหลังของแผงควบคุมล๊อด( Lock )
หัวเสี ยบไว้
- ต่อปลัก๊ ของสำยไฟ NO .11 เข้ำกับเต้ำเสี ยบที่เขียนคำว่ำ “ VIDEO “ ที่ดำ้ นหน้ำของแผงควบคุม
แล้วล๊อค ( LOCK ) หัวเสี ยบไว้ ส่ วนปลำยอีกข้ำงหนึ่งต่อเข้ำกับเครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ ( VCR ) ตรงที่
เขียนคำว่ำ “ TUNER AC ADAPTER )”
ต่อปลำยของสำยเคเบิลยำน ( Umbilical Cable ) เข้ำกับตัวยำนตำมที่จะได้อธิบำยไว้ในเรื่ องกำร
ติดตั้ง
- เมื่อมีกำรติดตั้งโทรทัศน์สี ก็จะต้องใช้สำยไฟ No. 11 และ No. 12 ที่ได้อธิบำยไว้ในเรื่ อง
สำยไฟที่ต่อสำหรับกำรติดตั้งแบบประจำที่
หมายเหตุ โทรทัศน์สีน้ ีสำมำรถใช้ไฟจำกแบตเตอรี่ 12 VDC . ได้ ให้ดูในหนังสือคู่มือแนะนำกำรใช้
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๓.๒ รายการ สายไฟที่ต่อร่ วมกัน สาหรับ แบบเคลื่อนที่ได้ ( For Portable Use )
สำยไฟ
กำรติดตั้ง
ควำมยำว เส้นผ่ำศูนย์
ขนำดหัวต่อ
เมตร
กลำง(มม.)
(มม.)
สำยไฟ No. 7
แบตเตอรี่ ไฟแผง
สำยเคลื่อนที่ได้
๒.๕
๑๐
ขำเสียบแกนยำว๕๐x ๓๐ บน
บังคับ
( Flying )
แผงควบคุม
สำยไฟ No. 8
แผงควบคุมไปรน สำยเคลื่อนที่ได้
๒๐
๑๒
๔๐ - ๔๕ บนแผงควบคุม
สำยเคเบิล
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๓๐ บนรน
สำยเคเบิล
สำยไฟ No. 9
เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ สำยเคลื่อนที่
๒.๕
๑๒
๖๐ - ๕๐ บนเครื่ องจ่ำย
ไปที่ Console
กระแสไฟมีขำเสียบ ลักษณะ
battery
กลมยำวและมีสนั นูน ๒ ขำ
สำยไฟที่ใช้งำน
พิเศษ
สำยไฟ No. 10
เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ สำยเคลื่อนที่
๓
๘
ปลัก๊ มำตรำฐำน ๖ ขำ DIN
ไปยังระบบไฟเรื อ
และปลัก๊ เสียบแบบยุโรป
สำยไฟ No. 11
แผงควบคุมไป
สำยเคลื่อนที่
๑.๕
๖
๔๐ - ๓๐ บนแผงควบคุม สำย
VCR เครื่ องบันทึก
มำตรำฐำน DIN ๖ ขำ
เทปวีดีโอ
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๖ VCR
สำยไฟ No. 12
เครื่ องบันทึกเทป
สำยเคลื่อนที่
๑.๕
๑๒
ปลัก๊ แบบ BNC ๒ ตัว
วีดีโอไปยัง
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๕
จอโทรทัศน์สี
สำยไฟ No. 13
เครื่ องโทรทัศน์สีไป สำยเคลื่อนที่
๑.๕
๖
ปลัก๊ ชนิดพิเศษหัวเสียบหรื อ
ยังระบบไฟเรื อ
ปลัก๊ แบบยุโรป
Mains

๘-๒๗

สำยไฟ
สำยไฟ No. 14
เครื่ องจ่ำย
กระแสไฟไปยัง
หีบแบตเตอรี่ ที่
ยำน

กำรติดตั้ง

สำยเคลื่อนที่

ควำมยำว
เมตร

เส้นผ่ำศูนย์กลำง
มิลลิเมตร

ขนำดหัวต่อ
มิลลิเมตร

๗

๑๒

๖๐ - ๕๐ บน
เครื่ องจ่ำยกระแส
๖๐ - ๕๐ บนหีบ
แบตเตอรี่ ที่ยำน

๔. สายไฟที่ต่อร่ วมกัน
ต่ อระหว่ าง
ติดตั้งประจาที่
๑ จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟไปยังแผงควบคุม
สำยไฟ No.1
๒. จำกแผงควบคุมไปยังรนสำยเคเบิล
สำยไฟ No.2
๓. จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟไปยังรนสำยเคเบิล
สำยไฟ No.4
๔. จำกต้นกำเนิ ดไฟ 115 V.AC ไปยัง เครื่ องจ่ำย สำยไฟ No.10
กระแสไฟ
๕. สำยเคเบิลไปยังตัวยำน
๖. หูโทรศัพท์กบั แผงควบคุมและรนสำยเคเบิล
สำยไฟ No.5
๗. จำกแผงควบคุ ม ไปยัง คัน โยกเดี่ ย วบัง คับ ยำน สำยไฟ No.3
แบบเคลื่อนที่
๘. จำกแผงควบคุมไปยังเครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ
สำยไฟ No.11
๙. จำกเครื่ องบันทึกเทปวีดีโอ ไป ยัง Colour monitor สำยไฟ No.12
๑๐. จำก Colour Monitor ไปยังต้นกำเนิดไฟเรื อ
สำยไฟ No.13

เคลื่อนที่ได้
สำยไฟ No.7
สำยไฟ No.8

ต่อโดยตรงที่
ส่วนประกอบ ต่ำง ๆ
ต่อโดยตรงที่
ส่วนประกอบต่ำง ๆ
สำยไฟ No .11
สำยไฟ No.12
เป็ นสำยพิเศษ

กำรระมัดระวังเป็ นพิเศษ
สำยเคเบิลจะต่อเข้ำกับตัวยำน ( ที่แสดงอยูใ่ นรำยกำร ข้อ ๕ ) ซึ่งข้อบกพร่ องมักจะเกิดขึ้น
เสมอที่หวั ต่อ โดยที่แหวนรอง ( O – Ring ) ใส่เข้ำที่ไม่สนิท ทำให้น้ ำซึมเข้ำภำยในหัวต่อได้เป็ นเหตุให้
ระบบไม่ทำงำนอยูบ่ ่อย ๆ
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๘.๑.๓ กำรบังคับยำน
๑. หลักการทางานของยานในการเคลื่อนตัว ( BASIC MOBILITY PRINCIPLES )
มอเตอร์ ขับเคลื่อนทำงระดับ ( Horizontal Thrusters ) ทั้ง ๒ ตัว จะทำงำนโดยอิสระจำกกันและ
หมุ น สวนทำงกัน ทั้ง นี้ เพื่อ แก้อ ำกำรเหวี่ย งตัว ( Reaction Torque ) พร้ อ มทั้ง มี ก ำรควบคุ ม
อย่ำงสมบูรณ์แก่ใบพัดทั้งสองทั้งเดินหน้ำและถอยหลัง กำลังขับเคลื่อนดังกล่ำวสำมำรถขับเคลื่อนยำน
ไปข้ำงหน้ำได้ประมำณ ๔ นอต
แต่ขอ้ เท็จจริ งแล้ว ควำมเร็ วสู งสุ ดของยำนขณะใช้ตรวจสอบ ( Inspection ) ที่พ้ืนท้องทะเล
อย่ำงได้ผลจริ ง ๆ ( หรื อดีที่สุด ) จะประมำณ ๐.๕ นอตเท่ำนั้น สำหรับควำมเร็วที่มำกกว่ำนี้ ( มำกกว่ำ
๐.๕ นอต ) จะใช้เพือ่ เอำชนะกระแสน้ ำ และแรงต้ำนทำนที่เกิดจำกสำยเคเบิลตกท้องช้ำง
มอเตอร์ขบั เคลื่อนทำงตั้งหรื อทำงลึก ( Vertical THRUSTERS ) แต่ละตัวจะวำงอยูใ่ นลักษณะ
เอียงเป็ นมุม ๔๕ องศำจำกเส้นดิ่ง ( มุมระหว่ำงใบพัด ๒ ตัวเป็ น ๙๐ องศำ ) และขณะปรับระดับให้
ลึ กลง ( Descent ) นั้น จะเกิ ดจำกกำรหมุ นของใบพัดในทิศทำงตรงกันข้ำมกัน ทำให้เกิ ดแรงผลัก
( Push ) ของน้ ำทำมุมกัน ๔๕ องศำ ซึ่ งทำให้เกิดแรงดิ่งลง ( Vertical Force ) โดยไม่มีแรงต้ำน
อันเกิดจำกำรหมุนตัวของยำนมำรบกวนแต่อย่ำงใด
แรงรวมทั้ง หมดจะรวมกั น เป็ นผลบวกของแรงกดของมอเตอร์ ท้ ั ง สอง ควำมเร็ ว ของ
กำรดำลึ ก ลงพอเพียงที่จะใช้ได้ตำมมำตรำฐำนของควำมมุ่งหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน
ปกติแล้วตัวยำนได้รับกำรปรับแต่งแล้วไว้มีกำลังลอยอยูเ่ ล็กน้อย ( เป็ น บวก ) ดังนั้นในกรณี ที่
ปรำศจำกกำรควบคุมยำนดังกล่ำว คือ หยุดมอเตอร์ ตัวยำวจะค่อย ๆ ลอยขึ้นสู่ผวิ น้ ำได้เองช้ำ ๆ
ใบพัด ทำงตั้งหรื อ ทำงลึ ก จะผลักยำนพลู โตลงข้ำงล่ ำ ง หรื อ จะส่ งแรงผลัด จำนวนเหมำะสม
อันหนึ่ง เมื่อจะใช้รักษำควำมลึกที่ตอ้ งกำร โดยกำรปรับแต่งให้สมดุลย์กบั กำลังลอยของตัวยำน กรณี
แรงดันของน้ ำที่เกิดจำกกำรผลักดันจะไปในทิศทำงขึ้นสู่ เบื้องบนผิวน้ ำ ซึ่ งจะไม่รบกวนพื้นท้องทะเล
อันจะเป็ นสำเหตุพดั เอำคลื่นฟุ้ งกระจำยให้น้ ำขุ่น
ตัวยำนจะหันรอบทิศทำง ๓๖๐ องศำ ได้โดยใช้เวลำเพียง ๕ วินำที
กำรส่งอำกำรรวมของกำรควบคุมยำนด้วยคันโยกบังคับยำน ( Joysticks ) สำมำรถจะเคลื่อนตัว
ยำน ( Move ) ไปได้ทุกทิศทำง ( Directions ) และทุกระนำบหรื อระดับ ( Planes ) ตลอดจนสำมำรถ
ควบคุมหรื อนำยำนเข้ำใกล้และวนรอบ ๆ เพือ่ ตรวจสอบเป้ ำหรื อลอยตัวอยูน่ ิ่งเหนือเป้ ำ ( Hovering )
ได้ดว้ ย
ควำมเร็ วและควำมไวของกำรทำงำนของมอเตอร์ ทำงข้ำง ( TRANSVERS ) ใช้ระบบทำงำน
ทำงอีเลคทรอนิคส์ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมควำมต้องกำร
ตำแหน่ ง ข้อ ต่ อ สำยเคเบิ ล เข้ำ กับ ตัวยำน จะสัมพัน ธ์เ ป็ นอย่ำงดี กับ ต ำแหน่ ง ของใบพัด ต่ ำ ง ๆ
ของยำน ซึ่งได้ออกแบบไว้ให้ได้ผลของกำรทรงตัวและกำรเคลื่อนตัวได้อย่ำงดีที่สุดในกำรบังคับยำน
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ตำแหน่งนี้ได้คำนวณไว้อย่ำงถี่ถว้ น และได้ทดสอบแล้วว่ำ แรงที่เคลื่อนตัวในน้ ำดีที่สุดระหว่ำง
กำรเก็บยำน ( Recovery ) โดยวิธีดึงสำยเคเบิลยำนกลับเรื อใหญ่
สำยเคเบิลยำน ( Umbilical Cable ) มีคุณสมบัติลอยน้ ำ ซึ่ งจะพันกันได้ยำกมำกส่ วนหัว
ของยำนสำมำรถกระดกเงยขึ้นข้ำ งบนได้เป็ นมุ มสู ง สำหรับมองดู สำยเคเบิล เพื่อ แก้สำยพันกันได้
ขนำดของสำยเคเบิล ( Diameter ) เป็ นขนำดเล็กมำกทั้งนี้ เพื่อป้ องกันกำรตกท้องช้ำง ( DRAG ) แต่ถำ้
สำยไฟมีขนำดใหญ่แล้ว จะทำให้ขีดกำรทำงำนของยำนลดลงขณะมีสำยเคเบิลติดอยู่
สำยเคเบิลขนำดเล็กที่ใช้อยูน่ ้ ี สำมำรถใช้ตอบสนองควำมต้องกำรได้เพรำะมีควำมทนทำนต่อกำลัง
ฉุ ดลำกสู ง ( กำลังดึงของสำยเคเบิลทนได้ ๓๐๐ ก.ก. ) ซึ่ งสำมำรถดึงยำนเก็บเข้ำเรื อใหญ่โดยวิธีดึง
สำยเคเบิลยำนกลับ อันเป็ นกำรประหยัดไฟจำกแบตเตอรี่ ได้ดว้ ย
รู ป ตาแหน่ งสายเคเบิลขณะยานอยู่ในนา้

๘-๓๐

รู ป มอเตอร์ ทางลึก

รู ป การใช้ คนั โยกบังคับการเคลื่อนที่ของยาน
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รูป การเคลือ่ นทีท่ างตั้งของยาน
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รูป แสดงการดาลงพร้ อมกับการเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ า
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รู ป การเคลื่อนที่ทางข้ างของยาน
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รู ป การทางานของมอเตอร์ ทางระดับและทางลึก
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รู ป การทางานของมอเตอร์ ทางข้ างและทางระดับ
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๒. การฝึ กครั้งแรกในการนายาน ( หรือควบคุมยาน ) ( FIRST TRAINING FOR PILOT )
เมื่อได้มีควำมคุน้ เคยกับกำรควบคุมยำนบนบก หรื อบนเรื อใหญ่อย่ำงดีแล้ว โดยกำรปฏิบตั ิซ้ ำ ๆ
หลำย ๆ หนซึ่ ง จ ำเป็ นต้อ งกระท ำ ในกำรเตรี ย มกำรและเตรี ย มอุ ปกรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง ำนแล้ว
ต่อจำกนั้นพนักงำนควบคุมยำนจะนำยำนดำลงใต้น้ ำ
เพื่อผลในกำรฝึ ก ควรนำแผงควบคุ ม ( Console ) จำกห้อง CIC มำใว้ที่ดำดฟ้ ำท้ำยเรื อโดยใช้
สำยไฟแบบเคลื่อนที่ ( สำย No.8 ยำว ๒๐ เมตร )
หย่อนยำนพลูโต ลงน้ ำ โดยเลือกบริ เวณที่สงบเงียบไม่มีคลื่น ไม่มีกระแสน้ ำและไม่มีเรื อสัญจร
บริ เวณนั้น มุ มใดมุมหนึ่ งของท่ำเรื อหรื ออ่ำวที่มีน้ ำใสและทัศนวิสัยใต้น้ ำดี หรื อในสระน้ ำซึ่ งมี ควำม
เหมำะสมในกำรฝึ กหัด
ขั้นตอนที่ ๑ การแล่ นบนผิวน้า ( SURFACE )
พนักงำนควบคุมยำน นำยำนหรื อควบคุมยำนโดยไม่ดูที่จอภำพแต่ให้ดูยำนด้วยสำยตำโดยตรง
ขณะยำนอยูบ่ นผิวน้ ำและให้ใช้บงั คับยำน ( Joystick ) อันขวำมือบนแผงควบคุม Console ใช้ไฟ 24V
( ปิ ด 48 V ) พยำยำมบังคับยำนเดินหน้ำ – ถอยหลังและหันยำน ขวำ – ซ้ำย ทำจนกระทัง่ สำมำรถบังคับ
ยำนอย่ำงคล่องแคล่วและถูกต้องคุน้ เคยเพิม่ มำกขึ้น จงจำไว้วำ่ ในกรณี ที่ยำนพลูโต ไม่สำมำรถจะหันได้
( TURN ) นั้น เกิ ด จำกสำยเคเบิล ยำนไปดึ งตัว ยำนที่ส่ว นท้ำ ย ดังนั้นจะต้อ งหะเรี ยสำยไฟออกไป
ให้หย่อนเสียก่อนที่จะหันยำน ต่อไปให้ทำซ้ ำ ๆ โดยใช้บงั คับยำนแบบเคลื่อนที่ได้ ( Portable Joystick )
และให้พนักงำนผูช้ ่วย ( Assistant ) เข้ำร่ วมฝึ กด้วย
ขั้นตอนที่ ๒ การเคลื่อนทางข้ าง ( SIDE SHIFT )
ให้นำยำนขึ้นสู่ ผิวน้ ำบริ เวณตรงหน้ำพนักงำนควบคุ มยำน โดยหันท้ำยยำนเข้ำหำตัว ให้ใช้คนั
บังคับยำนอันขวำมื อ ( Righthand Joystick ) บนแผงควบคุมบังคับให้รักษำทิศทำง Heading และ
ระยะห่ ำง ( Distance ) ให้คงที่ตลอดเวลำ ต่อจำกนั้นใช้คนั บังคับยำนทำงซ้ำยมือค่อย ๆ โยกช้ำ ๆ ให้
ยำนเลื่ อ นไปทำงซ้ำยและขวำ ต่อ ไปให้เปลี่ ยนลักษณะกำรวำงตัวของยำนใหม่ โดยให้ยำนวำงตัวอยู่
ทำงด้ำนหน้ำของพนักงำนควบคุมยำน แต่ให้หันด้ำนหัว ( Head ) ทำงยำนเข้ำหำแล้วฝึ กหัดบังคับยำน
ให้เคลื่อนตัวไปทำงข้ำง ( Side Shift ) หลำย ๆ ครั้ง โดยพยำยำมรักษำทิศทำงของยำนและระยะห่ ำง
ระหว่ำ ง ยำน กับ ตัว พนัก งำนควบคุ ม ไว้ต ลอดเวลำด้ว ย ท ำซ้ ำ ๆ ณ ต ำบลที่ต่ ำ ง ๆ ที่ ต ้อ งกำร
จนกระทัง่ เกิดกำรคุน้ เคยต่อกำรควบคุมและรู ้สึกว่ำ สำมำรถทำกำรควบคุมได้ดีข้ นึ แล้ว
ขั้นตอนที่ ๓ การเคลื่อนที่ใต้ น้าลักษณะขนานกับพืน้ ท้ องทะเล
นำยำนพลูโต ดำลงใต้น้ ำในควำมลึกอยูร่ ะหว่ำง ๑/๒ - ๑ เมตร โดยใช้คนั ควบคุมอันซ้ำยมือ
แล้วกดปุ่ ม “ DEPTH “ เพือ่ ใช้กำรควบคุมควำมลึกโดยอัตโนมัติ ยำนพลูโต จะทรงตัวในควำมลึ กที่อยู่
ในขณะนั้น กำรแต่ง แก้ ขึ้ น – ลง เล็ กน้อ ยอำจจะต้อ งท ำ โดยใช้ค ันบังคับยำนอันเดี ย วกันนี้ ได้
ต่อจำกนั้นพนักงำนควบคุมยำน จะต้องทำกำรฝึ กซ้ ำ ตั้งแต่ข้นั ตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ยังคงมองไปที่
ยำนโดยตรง ขณะที่ยำนเริ่ มอยูใ่ ต้น้ ำและสุดท้ำยให้กดปุ่ มซ้ ำที่ ๅ “ DEPTH “ เพือ่ เลิก
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ขั้นตอนที่ ๔ การนายานด้ วยเข็มทิศ ( COMPASS )
ควรนำแผงควบคุมกลับเข้ำไปในห้อง CIC หรื อเข้ำไปในห้องหรื อที่ร่มเพื่อให้มองเห็น
ยำนที่จอภำพชัดเจนดี ด้วยกำรช่วยเหลือของพนักงำนผูช้ ่วยตำมคำแนะนำที่กล่ำวแล้ว พนักงำนควบคุม
ยำนจะบังคับยำนขึ้นสู่ผวิ น้ ำ เช่น ในขั้นตอนที่ ๑ โดยใช้ทิศทำงจำกเข็มทิศที่แสดงบนจอภำพประกอบ
ในกำรบังคับทิศทำงของยำน ใช้ตำบลที่ ๒ หรื อ ๓ แห่ งที่ต่ำงกัน ในระยะไม่ น้อ ยกว่ำ ๒๐ เมตร
ระหว่ำงตำบลที่ต่ำง ๆ ดังกล่ำวในกำรเคลื่อนตัวไป พนักงำนผูช้ ่วยจะต้อง ขำนบอกระยะและทิศทำง
ของยำนที่มุ่งหน้ำไปขณะที่พนักงำนบังคับยำนนำยำนเคลื่อนตัวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรพยำยำมรักษำทิศทำง
ของยำน จำกเข็มทิศที่แสดงบนจอภำพนั้น
ขั้นตอนที่ ๕ การนายาน ขึน้ – ลง ( UP – DOWN )
ขณะฝึ กยำนอยูใ่ นขั้นตอนที่ ๔ ให้บงั คับยำนด้วยควำมเร็ วปำนกลำงเขำหำกำแพงฝำผนังที่ต้ งั อยู่
และให้หยุดก่อนที่จะถึงกำแพงหรื อฝำผนังนั้น ให้มองดูที่จอภำพ (ส่ วนหัวของยำนกระดกขนำนกับพื้น
มุมจะบอก “ ๐๐ “ ( ศูนย์ ) แล้วนำยำนเข้ำใกล้ฝำผนัง เพื่อให้มองเห็ นภำพได้อย่ำงชัดเจน แต่ให้
ระมัดระวังอย่ำงให้ยำนชนฝำผนัง บังคับให้ส่วนหัวยำน ( Head ) กระดกลงเป็ นมุม – ๒๐ องศำ แล้ว
บังคับที่คนั บังคับยำนอันขวำมือ ควบคุมทิศทำงของยำนและระยะทำงของยำนให้อยูค่ งที่ ขณะเดียวกัน
ให้ใช้บงั คับ อันซ้ำยมือ บังคับยำนให้ลงในทำงดิ่ง ( ต่ำลงในทำงดิ่ง ) เพื่อให้ยำนดำลึกไต่ตำมกำแพงลง
ไปเมื่อดำลงถึงพื้นให้ปล่อยมือจำกคันบังคับยำน อันซ้ำยมือ นี้ และบังคับยำนให้ลอยสู งขึ้นสวนกับทำง
เดิมที่ดำลงไป ขณะเดียวกันให้กระดกหัวยำนขึ้นทันที่เป็ นมุม ๒๐ ถึง ๓๐ องศำ ให้กระทำหลำย ๆ
หนซ้ ำ ๆ กัน ในกำรนำยำนตรวจดู สำยเคเบิล หรื อ ตรวจดูเสำหรื อหลัก ( Post ) และพยำยำมรักษำ
ทิศทำงจำกเข็ม ทิศให้คงที่อ ยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อ หลี กเลี่ ยงกำรพันกับสำยเชื อ ก ( หรื อ วัตถุ ที่มีขนำดเป็ น
เส้นยำว ) หรื อโซ่ รวมถึงป้ องกันสำยเคเบิลยำนพันตัวมันเอง กำรตรวจดูวตั ถุที่มีขนำดเป็ นเส้น หรื อ
เชือก โดยกำรเคลื่อนตัวยำนตำมลงไปถึงท้องทะเลหรื อพื้นนี้ เป็ นวิธีง่ำย ๆ และเป็ นวิธีธรรมดำของกำร
เริ่ มฝึ กหัดในกำรเริ่ มต้น นำยำนโดยแล่นเลำะไปกับพื้นท้องทะเล จำกจุดหรื อตำบลที่อำ้ งอิงที่รู้แน่ นอน
แล้ว
ขั้นตอนที่ ๖ การนายานแล่ นเลาะไปกับพืน้ ท้ องทะเล ( BOTTOM NAVIGATION )
กำรปฏิบตั ิโดยวิธีน้ ี ควรกระทำในบริ เวณ ซึ่ งผิวพื้นท้องทะเลเรี ยบและไม่มีวตั ถุอื่นใด
กีดขวำงอยู่ เมื่อหำบริ เวณดังกล่ำวข้ำงต้นได้แล้ว ก็ให้บงั คับยำนแบบ Manual Control ไม่ใช้เครื่ อง
ควบคุ มอัตโนมัติ ( No Autodepth ) ให้ยำนอยู่สูงจำกพื้นท้อ งทะเลคงที่ตลอดเวลำและให้อยู่ใน
ควำมสูงที่สำมำรถจะมองเห็นภำพจอภำพได้ดี (ชัดเจน ) คือ ให้สูงมำก หำกทัศนวิสัยใต้น้ ำดีและต่ำลง
ถ้ำน้ ำขุ่น มุมกระดกของส่วนหัวยำนที่ใช้ได้ดีที่สุดอยูร่ ะหว่ำง - ๕ ถึง – ๑๐ องศำ กำหนดจุดอ้ำงอิงเป็ น
จุดเริ่ มต้น ใช้ยำนตรวจดูรอบ ๆ ตัว เพือ่ หำเป้ ำวัตถุใต้น้ ำที่ปรำกฏขึ้นบนจอภำพแล้วใช้เป็ นที่หมำยหรื อ
ทิศทำงที่จะนำยำนเคลื่อนตัวไป ให้นำยำนห่ำงออกไปจำกจุดเริ่ มต้นประมำณ ๒ - ๓ เมตร แล้วนำยำน
ย้อนกลับมำสู่จุดที่เริ่ มต้นใหม่ ( U – TURN )
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ให้ปฏิบตั ิเช่นดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นหลำย ๆ ครั้งและเพิม่ ระยะให้ไกลออกไปเรื่ อย ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ควำมคุน้ เคยมำกขึ้น ระมัดระวังในกำรทำ U – Turn ให้สลับข้ำง ขวำ - ซ้ำย ในแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้
สำยเคเบิลเกิดกำรบิดตัวมำกเกินไปได้
๓. การใช้ ไฟฉาย
ไฟฉำย L 1 ขนำด ๒๐ วัตต์ จะมีลำแสงรู ปกรวยพอเพียงสำหรับกล้องโทรทัศน์ ขวำ – ดำ
ขณะถ่ำยภำพที่มีแสงไม่พอเพียง
ไฟฉำย L 2 และ L 3 ขนำด ๗๕ วัตต์ ควรใช้สำหรับกล้องโทรทัศน์สีในช่วงระยะเวลำ
สั้น ๆ เท่ำนั้น เพรำะไฟมำจำกแบตเตอรี่ ๑๒ โวลล์ ซึ่ งจะต้อ งใช้จ่ำยให้แก่อุ ปกรณ์ อีเลคทรอนิ กส์
ทุกอย่ำงด้วย ดังนั้นจะต้องคอยตรวจสอบแรงเคลื่อ นของไฟอยูเ่ สมอ ถ้ำเข็ม สเกลชี้ใกล้ ๆ เขตสี แดง
ก็ตอ้ งปิ ดสวิทซ์ L 2 และ L 3 หรื อ กดปุ่ ม DC/ DC เพื่อส่ งถ่ำนไฟจำกแบตเตอรี่ ๒๔ โวลล์ ไป
ให้กบั แบตเตอรี่ ๑๒ โวลล์
๔. การใช้ โซนาร์
โซนำร์ที่ติดตั้งกับยำนพลูโตของ ทร. ไทย เป็ นแบบ A Type มีเส้นแสดงระยะ ๑ - ๑๔ ม. และ
๑๖ - ๒๙ ม. ปรำกฏให้เห็นทำงซ้ำยมือของจอแสดงภำพของแผงควบคุม โดย Echo ของเป้ ำซึ่งขึ้นบน
ขวำมือของเส้นจะแสดงระยะห่ำงจำกตัวยำน ( ตำมรู ป )
ในกำรค้นหำเป้ ำวัตถุใต้น้ ำ ให้นำยำนไปอยูบ่ นพื้นท้องทะเลที่เรี ยบหรื ออยูท่ ี่ควำมสู งจำกพื้นคงที่
แบบ ( Manual ) หรื อใช้ควบคุ มด้วย “ Autodepth Transducer ของโซนำร์ ซ่ ึ งติดตั้งอยู่ใน
ส่ วนหัวของยำนทำกำรส่ งคลื่ นเสี ยงแบบรู ปกรวย ( Conical Beam ) ออกไปเป็ นวงกลมซึ่ งมี
จุดศูนย์กลำงอยูต่ รงจอภำพ พื้นที่ส่งคลื่นไปนี้ จะย้ำยเปลี่ยนไปตำมมุมกระดกของส่ วนหัวยำน โดยกำร
หันตัวยำน ซ้ำย – ขวำรอบตัว หรื อ เมื่อเปลี่ยนควำมสูงจำกพื้นที่ทอ้ งทะเล
โซนำร์น้ ี จะใช้สำหรับวัดระยะวัตถุซ่ ึ งมองเห็นได้จำกจอแสดงภำพระยะใกล้สุด ๑.๕ ม. เพรำะ
เหตุน้ ี กำรบังคับยำนจึงควรให้วตั ถุที่ตอ้ งกำรอยูต่ รงกลำงของจอแสดงภำพ ภำยในพื้นที่ของโซนำร์แล้ว
อ่ำนระยะบนเส้นแสดงระยะดังกล่ำว จำกขอบบนของ Echo ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในกำรค้นหำสำหรับ
วัตถุที่อยูเ่ กินระยะมองเห็นได้ จึงกระทำได้ดีสำหรับโซนำร์น้ ี เพรำะสำมำรถยังคงนำยำนไปได้แม้ใน
ที่มืดและน้ ำขุ่น ในกำรค้นหำวัตถุที่อยูบ่ นพื้นท้องทะเล ทำได้โดยกำรนำยำนไปอยูบ่ นพื้นท้องทะเลหรื อ
รักษำควำมสูงไม่เกิน ๑ ม. จำกพื้นแล้วปรับแต่งมุมกระดกส่ วนหัวให้ยำนพอดีให้พอดีเพื่อลดสัญญำณ
สะท้อนกลับที่รบกวน ( Back Scattering ) ของหิ นทรำบเล็ก ๆ และระลอกริ้ วของพื้น ( มุมกระดก
ไม่ควรใช้มำกกว่ำ - ๕ องศำ ) จำกนั้นจึงหันตัวยำนจนกระทัง่ ได้สัญญำณ Echo ที่ให้ภำพขอบชัด
ปรำกฏ ปรับแต่งส่วนหัวจนได้ภำพเข้มคมที่สุด แล้วจึงบังคับนำยำนตรงไปยังเป้ ำ โดยใช้แบริ่ งทิศทำง
จำกเข็มทิศ Compass ระหว่ำงที่เข้ำไป ECHO ที่ปรำกฏจะเลื่อนหดตัวไปบนเส้นแสดงระยะ ( Dead
Spece จะอยูร่ ะหว่ำงระยะ ๑๖ และ ๑๔ ม. ) ให้ปรับแต่งมุมกระดกตำมไปด้วยตลอดเวลำ หำกควำม
เข้มลดลงเพือ่ ให้ได้สญ
ั ญำณแรงสูงสุดตลอดเวลำ

๘-๓๙

รู ป การใช้ โซนาร์ ของยาน
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๕. การทาให้ ท่ นุ ระเบิดแบบวางกับพืน้ ท้ องทะเลหมดอานาจการทาลาย ( Bottom / Ground Mine
Neutralistion )
วิธีทำให้ทุ่นระเบิดหมดอำนำจนี้ ด้วยกำรวำง ( laying ) ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดไว้ใกล้กับ
ตัวทุ่นระเบิด โดยใช้ยำนใต้น้ ำ ดินระเบิดทำลำยจะระเบิดโดยวิธีบงั คับจำกทำงไกล ( remote control )
หลังจำกที่ตวั ยำนและเรื อแม่ออกไปอยูต่ ำบลที่ปลอดภัยแล้ว วิธีกำรใช้ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดในกำร
ต่ อ ต้ำ นทุ่ น ระเบิ ด นี้ กระท ำได้ต่ ำ งกัน ๒ ลัก ษณะ คื อ กำรวำง ( laying ) หรื อ กำรปลดทิ้ ง
( dropping )
๕.๑ การวาง ( Laying ) วิธีน้ ีจะใช้เมื่อทัศนวิสยั มองเห็นใต้น้ ำไกลกว่ำ ๑.๕ เมตร
- ติดดินระเบิดทำลำยเข้ำกับยำนพลูโตที่เตรี ยมพร้อมใช้งำนสำหรับวิธีกำรวำง ( Laying
Procedure ) ให้เรี ยบร้อย
- นำยำนพลูโตเข้ำไปยังทุ่นระเบิดและทำกำรพิสูจน์ทรำบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับที่มีอยู่
- น ำยำนพลู โ ตไปอยู่ระยะห่ ำงประมำณ ๑ เมตร จำกทุ่ น ระเบิ ด โดยไม่ ใช้อุ ป กรณ์
ตรวจจับให้ยำนอยูเ่ หนื อ พื้นท้องทะเลประมำณ ครึ่ งเมตร ( สู งสุ ด ๐.๘ ม. ต่ำสุ ด ๐.๑ ม. ) และใช้
Automatic Depth Control ช่วย
- พนักงำนบังคับยำนกดปุ่ ม Ballast 1 ค้ำงไว้จนเดือยปลดแผ่นเจำะ ( eyelet ) อันแรก
ของดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดหลุ ดออกไป กำรปลดนี้ ควรให้อ ยู่ใกล้พ้ืนท้อ งทะเลเพื่อ ว่ำดิ นระเบิด
ทำลำยทุ่นระเบิด ตกถึงพื้นก่อนที่แขนพับซึ่งยำว ๑ เมตร จะเหยียดตัวเต็มที่ วิธีน้ ี จะช่วยลดแรงกระตุก
ที่เ กิ ด กับ ตัว ยำนได้ม ำก จำกนั้น บัง คับ ให้ย ำนลอยสู ง ขึ้ น ประมำณ ๑ เมตร จนดิ น ระเบิ ด ท ำลำย
ทุน่ ระเบิดแขวนลอยอยูใ่ ต้ตวั ยำน
- พนักงำนบังคับยำนปรับแต่งควำมลึก ให้ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดอยูส่ ู งจำกพื้นท้อ ง
ทะเลเล็กน้อย แล้วนำยำนเข้ำไปที่ทุ่นระเบิดโดยไม่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับช่วย ขณะเดียวกันก็กระดกส่ วน
หัวของยำนลงเพื่อดู ที่ทุ่นระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด เมื่ อเห็นว่ำดิ นระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดอยูใ่ นตำบลที่
เหมำะสมใกล้ตวั ทุ่นระเบิดดีแล้ว ให้กดปุ่ ม Ballast 1 ค้ำงไว้อีกประมำณ ๑๐ วินำที ดินระเบิดทำลำย
ทุ่นระเบิดจะหลุ ดจำกตัวยำนไปอยู่ใกล้กับตัวทุ่นระเบิดและยำนก็จะลอยขึ้นสู่ ผิวน้ ำ หลังจำกที่ปลด
ดินระเบิดทำลำยทุ่น ฯ ซึ่งหนัก ๑๖ ก.ก. หลุดออกไป
- นำยำนพลูโตกลับเรื อ
๕.๒ การปลดทิง้ ( Dropping ) วิธีน้ ีจะใช้เมื่อทัศนวิสยั มองเห็นใต้น้ ำเลวมำกมองไม่เห็นแม้แต่
ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดที่แขวนอยู่ ๑ เมตรใต้ตวั ยำน
- กำรติดระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด เข้ำกับยำนพลูโตแตกต่ำงไปเล็กน้อยเพือ่ ว่ำกลไกกำรปลด
จะไม่ ให้แขนพับทำงำนได้ แต่จะปลดดิ นระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดลงไปที่เดี ยวเลย หลังจำกที่กดปุ่ ม
Ballast 1 ค้ำงไว้รำว ๒๐ - ๓๕ วินำที
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๖. การทาให้ ท่ นุ ระเบิดแบบทอดประจาที่หมดอานาจการทาลาย ( Moored Nines Neutralisation)
- นำยำนพลูโตตรงไปยังทุ่นระเบิด
- มุมกระดกควรอยูท่ ี่ ๐ องศำ เพื่อจะให้ได้รับสัญญำณ Echo ของโซนำร์จำกสำยยึดทุ่น
ที่อ ยูใ่ นแนวดิ่ ง ซึ่ งกำรสะท้อ นกลับจะดี เมื่อ beam ของโซนำร์ที่ส่งออกไปได้มุมฉำกกับสำยยึด
ทุ่นระเบิด
- ลวดยึดทุ่นระเบิดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๐ มม. สำมำรถถูกตรวจพบด้วยโซนำร์ของ
ยำนพลูโตได้เป็ นอย่ำงดีที่ระยะไกลกว่ำ ๑๕ เมตร นำยำนเข้ำไปจนกระทัง่ มองเห็นสำยยึดทุ่นระเบิด
- พนักงำนบังคับยำนให้ตรงเป้ ำตลอดและกระดกส่ วนหัวยำนขึ้นเป็ นมุ ม + ๑๕ เพื่อ
ให้เห็ นกรรไกรระเบิ ดที่ตอนบนของจอแสดงภำพ โดยสำยยึดทุ่น ฯ ก็ยงั เห็ นบนจอแสดงภำพด้วย
นำยำนตรงไปให้ปำกกรรไกรระเบิดเข้ำชนกับสำยยึดทุ่น ฯ กระเดื่องจะสับไกให้ปำกกรรไกรจับติด
กับสำยยึดทุ่นฯ แล้วบังคับยำนให้ถอยหลังออกมำเพือ่ ปลดตัวกรรไกรออก แต่ยงั คงติดอยูบ่ นสำยยึด
ทุ่นระเบิด
- นำยำนพลูโตกลับเรื อหรื อไปอยูใ่ นระยะที่ปลอดภัย หลังจำกที่ได้ปลดกรรไกรให้ระเบิด
ตัดสำยยึดทุ่นระเบิด ซึ่งระยะไม่ควรน้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร

-------------------------------------
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๘.๑.๔ การเตรียมยานก่อนการใช้ งาน
๑. การเปิ ดตัวยาน
- คลำยนอตและแหวนรองที่รอยต่อ ( จำนวน ๑๒ ตัว ) ของส่ วนหัวยำนและจำกส่ วน
ตัวยำนจำนวน ๒๐ ตัว ออก ( โดยใช้กุญแจปำกตำย ) แล้วรวบรวมเก็บไว้ในกล่องเพือ่ ป้ องกันหำย
- ใช้ค น ๒ คน ช่ ว ยกันยกส่ วนบนของส่ ว นตัวยำน จำกด้ำนตรงข้ำมกับ บำนพับขึ้ น
( ที่อยูด่ ำ้ นซ้ำยมือ ) โดยคนหนึ่ งประคองตรงใบพัดทำงระดับ ( Horizontal ) ส่ วนอีกคนหนึ่ งตรง
ใบพัดทำงตั้ง ( ลึก ) แล้วทั้ง ๒ คนช่วยกันเผยอส่วนบนขึ้น ซึ่งต้องใช้แรงมำกหน่อย แต่อย่ำพยำยำม
ทั้งตัว เมื่อรู ้สึกว่ำส่วนบนเริ่ มขยับตัวเผยอภำยใน ๓๐ วินำทีแล้ว แสดงว่ำภำยในของยำนมีควำมกด
อำกำศต่ำกว่ำควำมกดอำกำศที่ลอ้ มรอบอยูภ่ ำยนอก ต่อจำกนั้นให้เริ่ มแงะขอบที่ประกอบกัน โดยใช้
เกรี ยงบำง ๆ Spatula สอดเข้ำระหว่ำงขอบที่ ประกบกันอยู่น้ ันแซะเข้ำไปประมำณ ๕๐ ม.ม.
โดยรอบ ( ให้สอดเกรี ยงขนำนกับรอยต่อระมัดระวังอย่ำให้งดั หรื อขีดข่วนผิวหน้ำของขอบที่ประกบ
กันอยู่ ) ต่อจำกนั้นช่วยกันยกส่วนบนของยำนที่ประกบอยูก่ บั ฝำล่ำงแยกออกจำกกัน
- ค่อย ๆ เปิ ดส่วนแบบของตัวยำนออกเป็ นมุม ๑๘๐ องศำ แล้วขณะนี้ ห่วงยกยำนจะแตะ
กับโต๊ะ ( พื้น ) ให้นำ Plastic Foam หรื อวัสดุรองหยุน่ มำรองรับฝำบนที่เปิ ดง้ำงออกนั้นทั้งนี้ เพื่อ
ถ่ำยแรงกดจำกบำนพับให้มำอยูท่ ี่ Foam ที่นำมำรองรับ
- ให้เปิ ดส่ วนแบบของส่ วนหัวยำนออกข้ำ ๆ ตำมที่ได้อ ธิบำยไว้ ข้ำงบนแล้ว ยกขึ้นให้
สู ง ๑๐ ซ.ม. แล้วเปิ ดออกไปวำงบนโต๊ะ โดยให้ใช้ควำมระมัดระวังแล้วนำฟองน้ ำบำงมำรองรับ
ข้ำงใต้เพือ่ มิให้เคลื่อนตัวและป้ องกันมิให้สีถลอก
- ระมัดระวังในกำรลอก Sealing Compound จำกขอบรอยต่อออกโดยใช้มือดึงออกจำก
ขอบให้หมดจริ ง ๆ รวบรวม Sealing Compound ที่สะอำดไว้เพือ่ ใช้ในโอกำสต่อไป
๒. การปิ ดยาน
ก่อนที่จะทำกำรปิ ดยำน จำเป็ นต้องตรวจสอบอุปกรณ์ทุก ๆ ชนิดว่ำทำงำนถูกต้องโดยปฏิบตั ิ
ตำมขั้นตอนกำรทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์น้ นั ๆ
- Sealing Compound จะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิของอำกำศปกติภำยนอก ทำกำรปั้ น Sealing
Compound ด้วยมือ เป็ นท่อนยำวๆ กลม ๆ แต่ละท่อนยำวประมำณ ๓๐ - ๕๐ ม.ม. เส้นผ่ำศูนย์กลำง
ประมำณ ๔ - ๖ ม.ม. แล้ววำงลงบนขอบส่วนล่ำงของยำนที่จะนำมำประกบกัน ( ซึ่ งทำควำมสะอำด
ไว้ก่อนแล้ว ) โดยห่ำงขอบนั้นจำกด้ำนในประมำณ ๑ ซ.ม. ( ตำมรู ป ) แต่ละท่อนเมื่อนำมำต่อกัน
ต้องต่อให้กลมกลืนเหมือนเป็ นเส้นเดียวกันไม่ขำดช่วง
- ให้ทำกำรชำร์จประจุไฟแก่แบตเตอรี่ ของยำนทันที หลังจำกนำยำนลงดำน้ ำแล้วทุกครั้ง
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การปฏิบัติในการชาร์ จประจุไฟแบตเตอรี่ตัวยาน
๑. ถอดฝำจุดช่องระบำยอำกำศทั้งสองตัวออก ( อันหนึ่ งอยู่ที่ดำ้ นหลังของตัวยำน อีกอันอยู่ที่
ส่วนหัว ) โดยหมุนทวนเข็มนำฬิกำด้วยมือใช้แรงพอควร นำฝำทั้งสองเก็บไว้ให้ห่ำงจำกฝุ่ นละออง,
แสงแดด
๒. นำท่อระบำยอำกำศ ๑ และ ๒ ( Ventilating tube ) ใส่ ลงที่ช่องระบำยอำกำศเพื่อใช้ดูดก๊ำช
ออกจำกตัวยำนพลูโต โดยวงแหวนรองจะแนบสนิทกับส่วนที่เป็ นโลหะแสตนเลสสติล ซึ่ งใช้ในกำร
ระบำยอำกำศธำตุ ท่อทั้งสองต่อทำงไฟเข้ำกับสำยไฟที่ใช้ชำร์จประจุไฟให้แก่แบตเตอรี่ เพรำะฉะนั้น
มันจะเริ่ มดูดก๊ำช หลังจำกมีกำรต่อถูกต้องครบวงจรตำมขั้นตอนต่อไปนี้
๓. ต่อสำย No.6 เข้ำกับเครื่ องจ่ำยกระแสไฟ (สวิทซ์อยูท่ ี่ off ) ที่ปลัก๊ “ TO Velicle “
๔. ปลำยอีกข้ำงของสำย No.6 มี ๓ ปลัก๊ ต่อเข้ำกับขั้วที่ตวั ยำนส่วนท้ำยด้ำนขวำมือ ดังนี้
ปลั๊กของสาย
ขั้วที่ตัวยาน
- ใหญ่ สีดำ
- ตรงกลำง Ground
- ใหญ่ สี แดง
- ข้ำงท้ำย = 24 V.
- เล็ก สีแดง
- ข้ำงหน้ำ = 12 V.
ขนำดของปลัก๊ ที่ต่ำงกัน ช่วยป้ องกันกำรใช้ผดิ พลำดหรื อสลับสำยในกำรต่อได้ ( ในกรณี ใช้กบั กำรติดตั้ง
แบบเคลื่อนที่ให้ต่อสำย No. 10 จำกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟเข้ำกับต้นกำเนิดไฟ 220 V: AC . ด้วย )
๕. ตรวจดูวำ่ ตั้งสวิทซ์ไว้ตำแหน่งที่ถูกต้อง สำหรับ “ Lead Battery “ ตำแหน่งบน
๖. ปิ ดสวิทซ์ในภำค 12 V.DC ไว้ที่ตำแหน่ง “ Elactronic Battery Set Charge “
๗. ปิ ดสวิทซ์ในภำค 24 V.DC. ไว้ที่ตำแหน่ง “ Thruster Battery Set Charge “
๘. สวิทซ์ “ ON” ที่เครื่ องจ่ำยกระแสไฟสำหรับภำค 12 V.DC และ 24 V.DC ( ไฟแดงจะสว่ำง )
๙. ตรวจดูค่ำกระแสและแรงเคลื่อนที่อ่ำนได้ในภำค 12 V.DC และ 24 V.DC ดังต่อไปนี้
- ภำค 12 V.DC อ่ำนได้ 14.5 V.DC , 3 a max.
- ภำค 24 V.DC อ่ำนได้ 28.5 V.DC , 5 a max.
๑๐. แบตเตอรี่ ที่ใช้หมด จะถูกชำร์จประจุใหม่เต็มที่ ภำยในเวลำ ๘ - ๑๐ ชม.
คาเตือน ระหว่ำงกำรชำร์จประจุไฟแบตเตอรี่ อำจจะทำให้เกิดก๊ำซไฮโดรเจนขึ้นจำนวนหนึ่ ง ซึ่ งจะ
ทำให้เกิดกำรระเบิดขึ้นภำยในตัวยำนได้ ดังนั้นจึงห้ำมทำกำรชำร์จด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้ ำสู งกว่ำค่ำที่ได้
กำหนดไว้ในคำแนะนำ
- ระหว่ำงกำรชำร์จที่ตวั ยำนทุกครั้ง ต้องให้อำกำศถ่ำยเทได้ดี ทั้งจำกส่ วนหัวและส่ วนตัวยำน
โดยใช้อุปกรณ์พเิ ศษ เช่น Ventilating Tube ช่วยในกำรระบำยอำกำศ
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๑๑. เมื่อแบตเตอรี่ ชำร์จเต็มที่แล้ว ให้ “ OFF “ สวิทซ์เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ ปลดสำยไฟที่ต่อออก
และนำท่อระบำยอำกำศพิเศษทั้งสอง ออกจำกช่องระบำยอำกำศ ตรวจสอบแหวนรอง ( O – Rings ) ว่ำ
แนบสนิ ทเข้ำที่ดีและมี จำรบีไ ล้ลื่นอยู่ ไม่ มีเศษผงและสิ่ งแปลกปลอมหลงติดอยู่ จำกนั้นให้ปิดช่ อ ง
ระบำยด้วยจุกปิ ด โดยหมุนเกลียวตำมเข็มนำฬิกำด้วยมือ จนกระทัง่ แหวนรองแนบสนิทกับเนื้อโลหะ
หมายเหตุ
- หำกแบตเตอรี่ ไม่ ได้ติดตั้งอยูใ่ นตัวยำน ( ชุดที่เป็ นอะไหล่สำรอง ) ให้ทำกำรชำร์ จ
ประจุไฟเช่นเดียวกับวิธีขำ้ งแบบ แต่เปลี่ยนมำใช้สำย No.14 แทนสำย No.6
- กำรชำร์จประจุไฟเป็ นช่วง ๆ หรื อแต่ละครั้ง ระหว่ำงมีกำรปฏิบตั ิงำนหรื อเมื่อมีเวลำ
ขณะยำนอยูบ่ นเรื อ ( Onboard dead Time ) มีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ เป็ นกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำร
ปฏิบตั ิงำน
- กำรเปลี่ยนหีบแบตเตอรี่ กระทำดังนี้ เปิ ดตัวยำนออก ปลดห้ำมและถอดหัวต่อของ
หี บแบตเตอรี่ ออก ปลดสำยยกทั้งสองสำยออก แล้วยกหี บแบตเตอรี่ ออก ในลักษณะตั้งขนำนกับพื้น
ตลอดเวลำจำกนั้นจึงยกหี บแบตเตอรี่ ชุดใหม่ ใส่ แทนที่ แต่งสำยยกให้คล้อ งใต้หีบแล้วต่อ หัวต่อเข้ำที่
พร้อมทั้งใส่หำ้ มตำมเดิม ตรวจสอบกำรทำงำนให้แน่ใจแล้วจึงปิ ดตัวยำน
๑๒. สำหรับแบตเตอรี่ แบบ Silver - Zinc ใช้วธิ ีประจุไฟเช่นเดียวกันกับข้ำงต้น แต่ให้ปิดสวิทซ์
ไปไว้ที่ Silver – Zinc ภำค Battery ตำแหน่งล่ำง
๑๓. แบตเตอรี่ ของแผงควบคุม (กรณี ใช้แบบติดตั้งเคลื่อนที่ ) กำรชำร์จประจุไฟใช้สำย No.9
ปลำยหนึ่งต่อเข้ำกับเครื่ องจ่ำยกระแสไฟที่ปลัก๊ Console Battery Charge ส่ วนอีกปลำยหนึ่ งต่อเข้ำกับ
ตัวแบตเตอรี่ ให้ตรงขั้วกัน ( กำรต่อผิดขั้วจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแต่ประกำรใดแต่จะชำร์จประจุ
ไม่เข้ำ )
- ปิ ดสวิทซ์ในภำค ภำค 12 V.DC ของเครื่ องจ่ำยกระแสไฟไว้ที่ “ Console Battery
Charge “ แล้วจึง “ ON “ สวิทซ์เดินเครื่ อง ( POWER )
- ห้ำมทำกำรชำร์จประจุไฟแก่แบตเตอรี่ ของแผงควบคุม ในขณะที่กำลังชำร์จแบตเตอรี่ ให้
ตัวยำนอยู่
๔. องค์ประกอบของชุดแบตเตอรี่ของยานพลูโต ( Pluto Battery Set Composition )
องค์ประกอบของชุด Standard Iead acid solid get sealed battery ของยำนพลูโตนี้นำมำ
เพือ่ ใช้กบั ส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ ( Electronics ) และส่วนกำลังขับเคลื่อน ( POWER )
ส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ ใช้ ๓ ลูก ๆ ละ 12 V.DC - 9.5 Ah ( ติดตั้งในส่วนหัว ๑ ลูก
,ติดตั้งในส่วนตัวยำน ๒ ลูก )
ส่วนกำลังขับเคลื่อน ใช้ ลูกละ 12 V.DC + 9.5 Ah ๖ ลูก และ
ลูก ละ 6 V.DC + 9.5 Ah ๔ ลูก
- ทั้งหมด ๔ กลุ่ม ๆ ละ 10 Ah
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- ให้ค่ำรวมของ 24 V.DC - 40 Ah (ควำมจุ)
48 V.DC - 20 Ah (ควำมจุ)
- ถ้ำใช้ 48 V.DC สำมำรถทำควำมเร็วทำงระดับได้สูงสุด ๔ นอต
- ถ้ำใช้ 24 V.DC สำมำรถทำควำมเร็วทำงระดับได้สูงสุด ๒ นอต
( มีสวิทซ์เลือก 48 V.DC - 24 V.DC อยูท่ ี่แผงควบคุมแล้วแต่ควำมต้องกำรที่จะใช้ )
- มีอำยุกำรใช้งำน ๓ ปี หรื อ ๑๕๐ ครั้ง ของกำรชำร์จเต็มควำมจุ
- แบตเตอรี่ ท้งั หมดที่อยูใ่ นส่ วนตัวยำนจะถูกบรรจุอยูใ่ นรู ปกล่องเดี่ยว ๆ ( Single box )
เพือ่ ควำมรวดเร็วในกำรเปลี่ยนใหม่
คาเตือน ห้ำมสับเปลี่ยนตำแหน่งของแบตเตอรี่ ที่บรรจุอยูใ่ นตัวยำน
รู ป การต่ อสายชาร์ จประจุไฟแบตเตอรี่
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รู ป แบตเตอรี่ยานพลูโต
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๘.๑.๕ การตรวจสอบระบบก่อนปล่อยยานลงนา้
ทุกครั้งก่อนทำกำรตรวจสอบ ให้แน่ใจว่ำได้ดำเนินกำรตำม หมำยเหตุ ที่อยูท่ ำ้ ยรำยกำรนี้ก่อนแล้ว
ผู้ปฏิบัติ
รายการปฏิบัติ
พนักงำนบังคับยำนที่แผงควบคุม
พนักงำนบังคับยำนผูช้ ่วยที่รนสำย
( Control Console )

๑. เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ
๑.๑ POWER 12 V.DC
( ตอนบนเครื่ อง )
๑.๒ POWER 24 V.DC
( ตอนบนเครื่ อง )

๒. แผงควบคุม
CONSOLE
๒.๑ CONSOLE
POWER
๒.๒ PLUTO POWER
๒.๓ INTERCOM

๒.๔ DATA TX

เคเบิล( Winch )

- ปิ ดสวิทซ์ไว้ที่ตำแหน่ง CONSOLE
แล้ว ปิ ดสวิทซ์ POWERไว้ที่ ON
ไฟแดงจะติด
- ปิ ดสวิทซ์ไว้ที่ตำแหน่ง WINCH
แล้ว ปิ ดสวิทซ์ POWER ไว้ที่ ON ไฟ
แดงจะติด
- ปิ ดสวิทซ์ POWER ไว้ที่ “ON” ไฟ
แดงจะติดไม่กระพริ บ (หำกกระพริ บ
แสดงว่ำแรงเคลื่อนกระแสไฟต่ำไป )
และจอสภำพสว่ำงขึ้น
- กดปุ่ ม PLUTO ON ( ไฟแดงติด
PLUTO พร้อมที่จะรับสัญญำณคำสัง่ )
- สวมหูโทรศัพท์, ทดลองกำรติดต่อ
“รนสำยเคเบิลจำกแผงควบคุม ทดลอง
กำรติดต่อ “
- กดปุ่ ม TX ( ไฟแดงติด, ไฟเหลือง
TX ติด )
- สับสวิทซ์ VIDEO ไว้ที่
“ RECORD “ อ่ำนค่ำจำกสเกล 12 V.
และ 24 V. ได้
V12 V. A 0.5 A
V4 V A =0

- สวมหูโทรศัพท์ทดลองกำร
ติดต่อ” จำกรนสำยเคเบิล กำร
ติดต่อชัดเจน / ไม่ชดั เจน “

๘-๔๘

๒.๔ DATA TX
(ต่อ)

๒.๕ 24 V. 12 V.

๒.๖ กล้องโทรทัศน์

๒.๗ FOCUS

จะปรำกฏข้อมูลบนจอภำพเมื่อสวิทซ์
VIDEO ไว้ที่ “ RECORD”
- มุมจอภำพ
- มุมกระดก....
- ควำมลึกเป็ นเมตร
- เวลำเดินเครื่ อง ชม. นำที
- เข็มแสดงทิศที่ PLUTO มุ่งไป
- กดปุ่ ม DC/DC (ไฟแดงติด)
- (อ่ำนค่ำจำกสเกล 12 V ค่ำ V จะมำกขึ้น
ขณะเดียวกันค่ำ V จำกสเกล 24 V จะ
ลดลงเล็กน้อยประมำณ 0.5 V. )
- กดปุ่ ม DC/DC อีกครั้ง ( ไฟแดงดับ )
เมื่อเลิกทดลอง
“ เปิ ดฝำครอบกล้อง”
- กดปุ่ ม TV 1 ( ไฟแดงติด )
- บนจอภำพ ปรำกฏภำพจำกกล้องโทรทัศน์
อ่ำนค่ำจำกสเกล 12 V ได้ A = 1 A + 0.5 A
- ปรับแต่งระดับ BRIGHTNESS และ
CONTRAST ของจอภำพที่ปมปรั
ุ่ บ จนได้
ระดับที่ตอ้ งกำร
“ ทดลองปรับ FOCUS ที่ระยะ ๑ ม.”
- ปิ ดสวิทซ์ข้ นึ ลงได้ภำพที่คมชัด
“ ปรับแต่งภำพเรี ยบร้อย”

- ถอดฝำครอบกล้องออก
“ เปิ ดฝำครอบกล้อง
เรี ยบร้อย”

- นำมือไว้ห่ำงจำก
กล้องโทรทัศน์
- เอำมือออก

๘-๔๙

ผู้ปฏิบัติ
รายการปฏิบัติ

พนักงำนบังคับยำนที่แผงควบคุม
( Control Console )

๒.๘ MOTOR “เริ่ มเดินมอเตอร์”
- กดปุ่ ม Motors ไฟติดอ่ำนจำก สเกล
12 V: A = 1.2  0.2 A
- บิด Remote Joystick ไว้ที่ตำแหน่ง
“CONSOLE” ชี้ลงล่ำง
“ทดลองมอเตอร์ ทางระดับ”
- ใช้ Joystick ตัวขวำของแผงควบคุม
“เดินหน้ำ” (โยก Joystick ขึ้นบนพอสมควร)
“ถอยหลัง” (โยก Joystick ลงล่ำงพอสมควร)

พนักงำนบังคับยำนที่แผงควบคุม
( Control Console )

- นำสิ่งของที่กีดขวำงใบพัดทุกตัวออก
ให้หมด
สังเกตุใบพัดของ Horizontal Motors
“ใบพัดเดินหน้ำทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”
“ใบพัดถอยหลังทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”

“หันขวำ” (โยก Joystick ไปขวำพอสมควร)

“ใบพัดหันขวำทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”

“หัน ำย” (โยก Joystick ไปซ้ำยพอสมควร)

“ใบพัดหันซ้ำยทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”

“ทดลองมอเตอร์ ทางดิ่ง”
- ใช้ Joystick ตัวซ้ำยของแผงควบคุม
“ลอยขึ้น” (โยก Joystick ขึ้นบนพอสมควร)

“ใบพัดลอยขึ้นทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”

“ดำลง” (โยก Joystick ลงล่ำงพอสมควร)

“ใบพัดดำลงทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”

“เฉี ยงขวำ” (โยก Joystick ไปขวำพอสมควร)

“ใบพัดเฉียงขวำทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”

“เฉี ยงซ้ำย” (โยก Joystick ไปซ้ำยพอสมควร)

“ใบพัดเฉียงซ้ำยทำงำนเรี ยบร้อย/
ไม่ทำงำน”

๘-๕๐

๒.๙
AUTODEPTH

๒.๑๐ 48 V.

๒.๑๑ LIGHTS

๒.๑๒ SONAR

“ทดลองควำมลึกอัตโนมัต”ิ
- กดปุ่ ม DEPTH ไฟเขียวติดหำกใบพัดยังไม่
อำจใช้ JOYSTICK ตัวซ้ำยโยกไปด้ำนใดด้ำน
หนึ่งเพียงเล็กน้อย เพือ่ ช่วยให้ใบพัดทำงำน
สะดวกขึ้น
- กดปุ่ ม DEPTH อีกครั้ง ( ไฟเขียวดับ) เมื่อเลิก
ทดลอง
“ทดลอง 48 โวลล์”
- กดปุ่ ม 48 V
- ไฟเขียวติด (อ่ำนค่ำจำกสเกล 24 :V = เต็ม
สเกล)
- โยก JOYSTICK ตัวใดก็ได้เพียงเล็กน้อย
- กดปุ่ ม 48 V อีกครั้ง (ไฟเขียวดับ) เมื่อเลิก
ทดลอง
“ทดลองไฟฉำย”
“ไฟฉำย ๒๐ วัตต์” กดปุ่ ม L 1 ( ไฟเหลืองติด )
- กดปุ่ ม L 1 อีกครั้ง ( ไฟเหลืองดับ ) เมื่อเลิก
ทดลอง
“ ไฟฉำย ๗๕ วัตต์ “ กดปุ่ ม L 2 ( ไฟเหลืองติด )
- กดปุ่ ม L 2 อีกครั้ง ( ไฟเหลืองดับ ) เมื่อเลิก
ทดลอง
“ทดลองโซนำร์ “
- กดปุ่ ม SONAR ( ไฟเขียวติด )
- ( บนจอภำพจะมีเส้นเสกล ๒ เส้นปรำกฏ ทำง
ซ้ำยมือ )
- กดปุ่ ม SONAR ( ไฟเขียวดับ) อีกครั้ง ( ถ้ำมี
สัญญำณปรำกฏบนเส้นสเกลที่ระยะมำกกว่ำ
๒๐ ม. ) เมื่อเลิกทดลอง
“ โซนำร์เรี ยบร้อย “

“ ใบพัดทำงำนเรี ยบร้อย /ไม่
ทำงำน (สังเกตุใบพัดของ
VERTICAL MOTORS)

- สังเกตุกำรทำงำนของใบพัด
มอเตอร์ “ทำงำนของใบพัด
มอเตอร์ “ทำงำนเรี ยบร้อย/ไม่
ทำงำน
“ทำงำนเรี ยบร้อย/ไม่ทำงำน”
“ทำงำนเรี ยบร้อย/ไม่ทำงำน”
“ทำงำนเรี ยบร้อย/ไม่ทำงำน”

- ใช้เล็บมือเคำะเบำ ๆ ที่
TRANSD

- เลิกเคำะ

๘-๕๑

๒.๑๓
BALLAST

“ ทดลองเครื่ องปลด”
“ เลื่อนออก “
- กดปุ่ ม BALLAST 1 ( ไฟแดงติด) ค้ำงไว้
- เลิกกดปุ่ ม BALLAST 1 (ไฟแดงดับ )
“เลื่อนเข้ำ”
- กดปุ่ ม BALLAST 1 (ไฟแดงติด) และปุ่ ม
BALLAST REVERSE ค้ำงไว้
- เลิกกดปุ่ มทั้งสอง

๒.๑๔
HEAD TILT

“ทดลองกระดก”
- บิดสวิทซ์ TILT ขึ้นลง “กระดก ขึ้น / ลง “
- (ให้ระมัดระวังเมื่อกระดกมุมสูงอย่ำให้
แสงแดดส่องตรงเข้ำบนเลนซ์กล้องโทรทัศน์
นำนเกินไป เพรำะอำจจะทำให้ PICK UP
TUBE เสียหำยได้)
- สังเกตุ ค่ำแสดงมุมกระดกจำกจอแสดงภำพ
๒.๑๕ REMOTE “ ทดลอง REMOTE รนสำยเคเบิล”
WINCH
- กด RESET NETER COUNTER (ตัวเลข
CONTROL
แสดง ( ๐๐๐) ที่แผงควบคุมเพือ่ ตั้งมำตรวัดควำม
ยำวของสำยเคเบิล)
“สวิทซ์ อยูท่ ี่ EREE “ ( เลื่อนคันสวิทซ์ควบคุม
รนสำยเคเบิลไว้ที่ ( EREE )
( สังเกตุตวั เลขที่เพิม่ ขึ้นเรื่ อย )
“สวิทซ์อยูท่ ี่ STOP “( เลื่อนสับสวิทซ์ไว้ที่
STOP )
“ สวิทซ์อยูท่ ี่ REWIND “
- เลื่อนสวิทซ์ไว้ที่ครึ่ ง ทำง REWIND ( สังเกตุ
ตัวเลขลดลงเรื่ อย ๆ จน ถึง ๐๐๐ จึงเลื่อน
สวิทซ์ไว้ที่ STOP “ เลิก REWIND “

- สังเกตุมอเตอร์เครื่ องปลด
จะหมุนคลำยเกลียวเลื่อน
กระเดื่องปลดออก
“ทำงำนเรียบร้อย/ไม่ทำงำน
- สังเกตุมอเตอร์เครื่ องปลดจะ
หมุนนำกระเดื่องปลดกลับเขำ้ ที่
“ทำงำนเรี ยบร้อย/ไม่ทำงำน”
- สังเกตุกำรกระดกของส่วน
หัวพลูโตขึ้น /ลง “ กำร
กระดกทำงำนเรี ยบร้อย”

- โยกสวิทซ์รนสำยเคเบิลไว้ที่
REMOTE
“รนสำยเคเบิล REMOTE
แล้ว “
- ค่อย ๆ ดึงสำยเคเบิลออก
จำกรนได้โดยไม่ติดขัด
“ทำงำนเรี ยบร้อย”
- รู ้สึกต้องใช้แรงมำกขึ้นใน
กำรดึงสำยออกจำกรน
“ ทำงำนเรี ยบร้อย “
- สังเกตุรนหมุนเก็บสำย
เคเบิลเข้ำรนเอง
“ทำงำนเรี ยบร้อย”
- โยกสวิทซ์รนสำยเคเบิลไว้ที่
STOP / FREE
“เลิก REMOTE แล้ว “

๘-๕๒

๓. WINCH
LOCAL
CONTROL

“ทดลองกำรทำงำนรนสำยเคเบิล”

๔. PORTABLE “ ทดลอง REMOTE JOYSTICK
JOYSTICK
- สับสวิทซ์บนแผงควบคุมไว้ที่ REMOTE
JOYSTICK

- โยกสวิทซ์ไว้ที่ FREE
- ค่อย ๆ ดึงสำยเคเบิลออก
จำกรนได้โดยไม่ติดขัด
- โยกสวิทซ์ไว้ที่ STOP =
ต้องใช้แรงมำกในกำรดึงสำย
เคเบิลออกจำกรน
- โยกสวิทซ์ไว้ที่ ๑,๒,๓ =
รนจะหมุนเก็บสำยเคเบิลเข้ำ
รนเองด้วยควำมเร็ วต่ำงกัน
ตำมที่ต้งั ไว้
“ รนสำยเคเบิลทำงำน
เรี ยบร้อย”
- ใช้ PORTABLE
JOYSTICK ทำงกำรทำงำน
ของใบพัดมอเตอร์ทำงระดับ
“ ทดลองเรี ยบร้อย “
“ เรี ยบร้อย / ไม่เรี ยบร้อย
ตรวจดูวำ่ นอตทุกตัวขัน
แน่นเรี ยบร้อย

- สับสวิทซ์กลับไว้ที่ CONSOLE ตำมเดิม
๕.
“ ตรวจตัวยำน “
ตัวยำน พลูโต - รำยงำนนำยทหำรควบคุมกำรล่ำทำลำย ฯ
“ ระบบควบคุมยำน เรี ยบร้อยพลูโต พร้อม “
๖. SWITCHING - กดปุ่ มสวิทซ์ ทุกปุ่ มที่มีไฟติดอยูย่ กเว้นปุ่ ม
OFF
PLUTO ON
- กดปุ่ มเลิก ปุ่ ม PLUTO ON
- OFF สวิทซ์แผงควบคุม
- OFF สวิทซ์เครื่ องจ่ำยกระแสไฟ ( POWER
SUPPLY )
หมายเหตุ ก่อนทำกำรตรวจสอบ ให้ดำเนินกำรขั้นแรกตำมวิธีกำรดังต่อนี้ .- ต่อสำยต่ำง ๆ ทุกเส้นให้ครอบตำมระบบ ( ตำมวิธีต่อวงจรสำยไฟและกำรต่อสำยเคเบิล
เข้ำกับตัวยำน )
- ต่อหูโทรศัพท์ติดต่ออันที่มีควำมยำวสำย ๑๕ ม. เข้ำที่ปลัก๊ INTERCOM ของแผง
ควบคุมและต่ออันทีม่ ีควำมยำวสำย ๑๕ ม. เข้ำกับปลัก๊ ที่ผนังห้องเก็บยำน ( หรื อต่อเข้ำที่ปลัก๊
INTERCOM ของรนสำยเคเบิลในกรณี ที่ใช้กบั กำรประกอบติดตั้งแบบเคลื่อนที่ได้
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- ต่อคันโยกบังคับแบบเคลื่อนที่ได้ ( PORTABLE JOYSTICK ) เข้ำกับปลัก๊ ที่ผนัง
ห้องเก็บยำน ( หรื อต่อเข้ำกับปลัก๊ DATA ของแผงควบคุม ในกรณี ที่ใช้กบั กำรประกอบติดตั้งแบบ
เคลื่อนที่ได้ )
ดินระเบิดทาลายทุ่นระเบิด ( Explosive Charge )
๖. การประกอบดินระเบิดทาลายทุ่นระเบิด ( แบบ CAP ของบริ ษทั MISAR S.P.A ) เข้ำกับตัวยำน
พลูโต
กลไกที่ทำงำน ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณส่ วนตัวยำนด้ำนล่ำง ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่ำง ๆ คือ
- มอเตอร์ไฟฟ้ ำ ( อยูภ่ ำยในตัวยำน ด้ำนซ้ำย )
- Through - hull penetrator ( ช่องซึ่งเจำะทะลุตวั ยำนออกมำสำหรับเสียบแกนเพลำ
- เพลำหมุน ( Ratating shaft ) ซึ่งต่อเข้ำกับเฟื องตัวหนอน ( Worn Gear )
- คำน ( lever ) ซึ่ งต่อ เข้ำกับเฟื องตัวหนอน ส่ วนปลำยอี กข้ำงยึดเข้ำกับฐำนที่เ ป็ นแผ่น
โลหะรองรับ
- เดือย ( Pin ) ซึ่งขันนอตติดอยูก่ บั คำน ( คำน และ เดือย จะเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำ / ถอยหลัง
ขึ้นอยูก่ บั ทิศทำงกำรหมุนของเฟื องตัวหนอน )
ทิศทำงกำรหมุนของมอเตอร์ขบั ( ซึ่งให้ผลไปยังเฟื องตัวหนอน ) จะถูกควบคุมบังคับกำรทำงำน
จำกแผงบังคับ ( กำรทำงำนเมื่อกดปุ่ มสวิทซ์ BALLAST 1 จะทำให้เดือยเลื่อนออก หำกกดปุ่ มสวิท ซ์
BALLAST 1 + REVERSE จะทำให้เดือยเลื่อนเข้ำ )
ช่อง ( Slot ) ตำแหน่ ง A และ ตำแหน่ ง B ซึ่ งติดอยูบ่ นก้ำนต่อของโครงโลหะ ตำแหน่ ง D
ที่ติดเข้ำกับดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด
เปลื อ กนอกของตัวดิ นระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด เป็ น GRP
จะกวดนอตอยู่กับโครงโลหะ
ตำแหน่ง D ซึ่งทั้งสองข้ำงของโครงนี้จะมีแขนพับซึ่งยึดออกได้ ตำแหน่ง C ๒ อันประกอบติดอยูด่ ว้ ย
โครงโลหะ ตำแหน่ง D นี้ส่วนบนสุดจะมีแผ่นเจำะ ( eyelet ) ตำแหน่ง B ประกอบติดอยูแ่ ละที่
แขนพับ ตำแหน่งC ส่วนบนก็ประกอบแผ่นเจำะ ตำแหน่ง A ติดไว้
แผ่นเจำะทั้งสองตัวจะถูกแยกหลุดออกจำกกันด้วยกำรเคลื่อนตัวออกของเดือย ตำแหน่ ง F หำก
ได้ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรวำง ( laying procedure ) ถ้ำเลือกใช้วิธีกำรปลดทิ้ง ( Dropping procedure ) เดือย
ตำแหน่ ง F จะปลดออกจำกแผ่นเจำะทั้งสอง ในเวลำเดียวกันหลอดด้ำย ( Reel ) ตำแหน่ ง R ซึ่ งม้วน
ด้ำยป่ ำน ( waxed thread ) เอำไว้ โดยปลำยหนึ่งผูกติดอยูก่ บั สลักของดินระเบิดนำ ( Detonator pin )
การติดดินระเบิดทาลายทุ่นระเบิดเข้ ากับตัวยาน
กดปุ่ ม BALLAST 1 บนแผงควบคุมค้ำงไว้จนกระทัง่ น้ ำหนักถ่วง (BALLAST ) ที่ติดอยูก่ บั ตัว
ยำนก่อนนั้นหลุดออก เอียงยำนตะแครงข้ำงประมำณ ๗๐ องศำ แล้วยกนำดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด
ซึ่งประกอบโครงและแขนพับจำกโรงงำนมำเรี ยบร้อยแล้วไปยังบริ เวณ ช่อง ( Slot ) ตำแหน่ง H แล้ว
สอดแผ่นเจำะ ( eyelets ) ตำแหน่ง A และ B ซึ่งอยูใ่ นแนวเดียวกัน เข้ำไปในช่อง H

๘-๕๔

กดปุ่ ม BALLAST 1 พร้อมกันกับปุ่ ม Reverse ที่แผงควบคุมค้ำงไว้จนกระทัง่ เดือย Pin P เข้ำ
ไปอยูใ่ นแผ่นเจำะทั้งสองจนสุด
นำหลอดด้ำย ( Reel ) R ออกจำกตัวดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดไปไว้ที่ shirt ของตัวยำนแล้ว
ขันด้วยสกรู ให้แน่น ให้ระวังอย่ำดึงด้ำยป่ ำนออกมำยำวเกินกว่ำที่จำเป็ น และเชือกจะต้องไม่หย่อนเลย
เป็ นอันขำด
ที่กล่ำวมำแล้วนี้ เพียงพอแล้วสำหรับเมื่อจะใช้วิธีกำรวำง ( laying procedure ) ในกรณี ใช้วิธีกำร
ปลดทิ้ง ( dropping procedure ) ให้เกี่ยวห่ วงปลำยของด้ำยป่ ำนเข้ำกับขอเกี่ยว ( Hook ) L ซึ่ งอยูบ่ น
แผ่นฐำนของตัวยำน
กำรต่อด้ำยป่ ำนเข้ำกับตัวยำนลักษณะนี้น้ นั จะทำให้เกิดกำรดึงสลักดินระเบิดนำ ( detonator pin )
ออกทันที่ที่ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดถูกปลดออกจำกยำนพลูโต ซึ่ งดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิดพร้อม
ที่จะทำงำนจุดระเบิดต่อไป
กำรปลดดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด ( ballast น้ ำหนักถ่วง ) ควบคุมกำรใช้งำนจำกแผงควบคุม
โดยกำรกดปุ่ ม BALLAST 1 ซึ่งจะทำให้มอเตอร์หมุนเพื่อดึงเดือย P ออกจำก eyelets ( โดยส่ งอำกำร
ผ่ำนเฟื องตัวหนอนและคำน)
รำยละเอียดคุณลักษณะของดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด
- ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๒๕๐ ม.ม.
- ยำว
๖๑๕ ม.ม.
- น้ ำหนักทั้งหมด ( ในอำกำศ)
๔๔ ก.ก.
- น้ ำหนักดินระเบิด
๒๘ ก.ก.
- ควำมลึกทำงกำรใช้
๕- ๑๕๐ ม.
0
- อุณหภูมิ ในกำรเก็บ
- ๓๐ C + ๖๐ 0 C
ขณะใช้งำน
- ๕ 0 C + ๕๐ 0 C

๘-๕๕

รูป กลไกการติดดินระเบิดทาลายทุ่นระเบิดของตัวยาน

๘-๕๖

รู ป ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด

๘-๕๗

รู ป กำรติดดินระเบิดทำลำยทุ่นฯ เข้ำกับตัวยำน

๘-๕๘

กรรไกรระเบิด ( Explosive Cutter ) เป็ นแบบ ECP ผลิดโดยบริ ษทั MISAR SPA
๗. กำรประกอบตัวยึด ( mechanical Coupling ) ของกรรไกรระเบิด ( ECP ) เข้ำกับตัวยำน
- ติดโครงเสริ ม ( Support frame ) เข้ำที่ดำ้ นหน้ำตอนบนของรำวโครงกันกระแทกของ
ตัวยำน ( skid ) ตำมที่แสดงในรู ป โดยให้ส่วนที่เป็ นท่อยืน่ ตรงกลำง หันไปทำงด้ำนหน้ำแล้วใช้เข็มขัด
รัดโลหะ ( metal clamps strips ) ๔ ตัว รัดให้แน่น
- ปลดสลักยึด ( Locking Pin ) ออกจำกท่อยืน่ ตรงกลำง
- สอดกรรไกรระเบิด ( ส่วนที่เป็ นเดือย ) เข้ำไปในท่อยืนตรงกลำงจนรนด้ำนข้ำงตรงกันพอดี
- ใส่สลักยึดเข้ำไปในรู ทำงด้ำนนั้น กรรไกรระเบิดพร้อมใช้งำน
รำยละเอียดคุณลักษณะ
- นำหนักรวมในอำกำศ ประมำณ ๑.๕ ก.ก.
- น้ ำหนักในน้ ำ ๑๕๐  ๕๐ กรัม หรื อศูนย์หำกต้องกำร
- ขนำด
กว้ำง ๒๒๐ ม.ม.
ยำว ๓๖๐ ม.ม.
หนำ ๗๐ ม.ม.
- อุณหภูมิ ในกำรเก็บ - ๓๐ C + ๖๐ C
ขณะใช้งำน - ๕ C + ๕๐ C

๘-๕๙

รู ปกำรประกอบตัวยึดของกรรไกรระเบิดเข้ำกับตัวยำน

รู ป กรรไกรระเบิด

๘-๖๐

๘. การปรับแต่ งตัวยาน ( Trimming )
ก่อนที่จะเริ่ มต้นใช้งำนครั้งแรกในน้ ำนั้น จะต้องมีกำรตรวจสอบกำรปรับแต่งของตัวยำนก่อน และถ้ำ
จำเป็ นก็ให้ปรับแต่งให้ถูกต้อง ภำยใต้สภำวะที่กำหนดไว้ ๒ สถำน คือ
๘.๑ ตัวยำนจะต้องทรงตัวทำงระดับ ( Stay HIRIZONTAL )
๘.๒ ตัวยำนจะต้องมีกำลังลอยเป็ นบวกเล็กน้อย ระหว่ำง ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ กรัม
สภำวะแรกจะเห็นได้อย่ำงจัดเจน ยอมให้ผิดได้เล็กน้อยสำหรับอำกำรโคลง ทำงหน้ำ – หลัง หรื อ
ทำงข้ำง ( picth or roll ) สภำวะที่สองจะก่อให้เกิดควำมปลอดภัยสำหรับยำน เมื่อปรำศจำกกำรบังคับ
ควบคุมใด ๆ แล้วจะลอยตัวขึ้นสู่ ผิวน้ ำได้อย่ำงช้ำ ๆ รวมทั้งมอเตอร์ทำงลึกจะกดตัวยำนลงไปด้วยกำร
ดันน้ ำพุง่ ขึ้นข้ำงบนเพือ่ ให้รักษำระดับควำมลึกที่ตอ้ งกำรได้ โดยไม่เป็ นเหตุให้น้ ำขุ่นเมื่อยำนทำงำนใกล้
กับพื้นท้องทะเล
ยานพลูโตจะต้ องปรับแต่ งเสมอสาหรับใช้ งานในสถานการณ์ต่อไปนี้.น้าจืด ( FRESH WATER ) ให้ถ่วงน้ ำหนักเพิ่มด้วยแผ่นตะกัว่ ขนำด ๘๐๐ กรัม ( ไม่ มี
น้ ำหนักอื่นจำกภำยนอก ) จำกเดิมที่ถ่วงน้ ำด้วยน้ ำหนักถ่วง ( Ballast ) อยูแ่ ล้ว ซึ่ งจะเปลี่ยนเป็ นใช้
ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด ( CAP Misar explosive charge แทน Ballast ได้โดยไม่ตอ้ งปรับแต่งอีก
น้าทะเล ( SALT WATER ) ควำมเค็ม ( Salinity ) ๓๒ % :ให้ปลดแผ่นตะถัว่ ขนำด ๘๐๐ กรัม
ออกจำกน้ ำหนักถ่วง (Ballast ) แล้วใช้แท่งตะกัว่ ถ่วงแก้ให้ได้ที่ (ตำมรู ป) เช่นกันเรำสำมำรถเปลี่ยนใช้
ดินระเบิดทำลำยทุ่นระเบิด ( CAP ) แกนน้ ำหนักถ่วง (Ballast) ได้เลยโดยไม่ตอ้ งปรับแต่งอีกกำรเพิม่ ,
ย้ำยที่หรื อปลดออกด้วยแท่งตะกัว่ ถ่วงแก้ท้งั สองข้ำง

๘-๖๑

รู ป กำรปรับแต่งตัวยำน

๘-๖๒

๘.๑.๖ การปฏิบัติบารุงรักษาขั้นต้ น
การตรวจสอบหลังการใช้ งานใต้ น้าทุกครั้ง
๑. ตัวยาน ( เมื่อยังปิ ดอยู่ )
๑.๑ ตรวจกำรรั่วซึ มของส่ วนหัวยำน ในขณะปฏิบตั ิงำนใต้น้ ำ ถ้ำมีน้ ำซึ มเข้ำไปในส่ วน
หรื อส่วนตัวยำนได้ พนักงำนจะทรำบได้ทนั ทีจำกสัญญำณเตือนที่แผงควบคุม เพื่อที่จะแสดงว่ำมีน้ ำซึ ม
เข้ำไปในส่ วนหัวยำนได้ โดยไม่ตอ้ งมีสัญญำณเตือน ให้กระทำดังต่อ ไปนี้ .- กระดกส่ วนหัวยำนลง
เป็ นมุม - ๙๐ องศำ แล้วตรวจสอบดูวำ่ มีหยดน้ ำเล็ก ๆ อยูข่ ำ้ งในตำมช่องว่ำง ๆ หรื อไม่ ( ช่องไฟฉำย ,
กล้องโทรทัศน์ ) หำกตรวจพบให้ดำเนินกำรต่อไป ตำมข้อ ๒.๑
๑.๒ ตรวจกำรรั่วซึ มของระบบถ่ำยกำลังขับเคลื่อ น ตรวจสอบด้วยสำยตำโดยมองผ่ำน
ฝำครอบโปร่ งใส ว่ำของเหลวที่อ ยูใ่ นระบบถ่ ำยกำลังขับเคลื่อ นทั้งทำงระดับทำงลึ ก และทำงเฉี ยงมี
น้ ำปนหรื อไม่ หำกพบว่ำมีน้ ำปนให้ดำเนินกำรต่อไป ตำมข้อ ๒.๒
๑.๓ ตรวจกำรไหลซึมออกของน้ ำมันระบบถ่ำยกำลังขับเคลื่อน ขณะที่บงั คับให้มอเตอร์
ทำงลึกและทำงเฉียงทำงำนอยูน่ ้ นั ให้ทำกำรตรวจสอบ กำร Alignment ระหว่ำงหมวกครอบรู ปกรวย
และหัวสกรู นอต ที่กวดอยูใ่ นหมวกครอบของมอเตอร์ เช่นเดียวกันบังคับให้มอเตอร์ทำงระดับทำงำน
แล้วตรวจสอบกำร Alignment ระหว่ำงหมวกครอบโปร่ งใสและกระปุกโลหะ ( ค่ำคลำดเคลื่อนสู งสุ ดที่
ยอมรับได้ไม่เกิน ๓ ม.ม. ) หำกตรวจพบว่ำมีน้ ำมันไหลซึมออกได้ ให้ดำเนินกำรต่อไป ตำมข้อ ๒.๓
๑.๔ ตรวจกำรกวดสกรู นอตของใบพัดขับเคลื่อนให้แน่น ตรวจสอบดูวำ่ สกรู นอตตรง
ข้อต่อใบพัดที่ยดึ กับแกนหลุดหลวม หรื อไม่ หำกพบว่ำผิดปกติให้ดำเนินกำรต่อไป ตำม
ข้อ ๒.๔
๑.๕ ตรวจสอบสภำพของใบพัดขับเคลื่อน ตรวจดูวำ่ มีกำรชำรุ ดเสี ยหำย หรื อสิ่ง
แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่ำงใบพัด หรื อไม่ หำกพบให้ดำเนินกำรตำมข้อ ๒.๕
๑.๖ ตรวจสำยเคเบิลยำน ตรวจปลำยสำยเคเบิลยำน ส่วนที่ใช้ต่อเข้ำกับตัวยำนว่ำมีรอยขูด
ถลอก บริ เวณผิวเปลือกหุม้ หรื อไม่ กำรขูด ถลอก ที่ลึกจมน้ ำซึ มเข้ำไปได้ถึงในส่ วนเชือกฟำงที่ถกั
( Kevlar ) จะทำได้สำยเคเบิลมีน้ ำหนักเพิม่ ขึ้น และเป็ นเหตุให้ค่ำกำลังลอยเสียไปได้ สำยเคเบิลที่จมลง
นี้ ระหว่ำงใช้งำนใต้น้ ำ จะแสดงให้ทรำบได้ที่แผงควบคุม โดยสัญญำณต่ำง ๆ ในกำรควบคุมตัวยำน
จะอ่อนลงไป หำกตรวจพบควำมเสียหำยดังกล่ำวให้ดำเนินกำรต่อไปตำมข้อ ๒.๖
๑.๗ ตรวจกำรต่อสำยเคเบิลกับข้อต่อตัวยำน ตรวจดูว่ำนอต ๓ ตัว ที่ต่อสำยเคเบิลเข้ำ
กับข้อต่อตัวยำน หลุดหลวมหรื อไม่หำกพบว่ำผิดปกติให้ดำเนินต่อไปตำมข้อ ๒.๗
๑.๘ ตรวจครอบกั้น ( Screen ) และแผ่นโค้ง ( Parabolas ) ตรวจดูครอบกั้น
( Screen ) และแผ่นโค้ง (Parabolas ) ของไฟฉำยและแฟลซ ว่ำอยูใ่ นสภำพดีไม่มีกำรแตกชำรุ ด
หรื อมีน้ ำซึมขังอยู่ หำกพบสภำพผิดปกติให้ดำเนินกำรต่อไปตำมข้อ ๒.๘

๘-๖๓

๑.๙ ตรวจสอบต่อส่วนหัว - ส่วนตัวบน ตรวจดูวำ่ สภำพผิวของของสำยไฟที่ต่อส่ วนหัว
ส่ วนตัวยำน รวมไปถึงกำรต่อ ตรงตัวยำน อยู่ในสภำพเรี ยบร้อย และไม่ มี น้ ำซึ ม เข้ำ หำกพบสภำพ
ผิดปกติให้ดำเนินกำรต่อไป ตำมข้อ ๒.๙
๑.๑๐ ตรวจคลัทซ์ของส่ วนหัวยำน ตรวจดู ผลที่เกิ ดขึ้นของอำกำรเบรคห้ำม ที่คลัทซ์
กระทำกับเฟื องเกียร์ กำรกระดกส่ วนหัว โดยจะแสดงให้เห็นถึงควำมมั่งคง มีเสถียรภำพของส่ วนหัว
เมื่ออยูใ่ นตำแหน่งแนวระดับ ( Horizontal )
๑.๑๑ ทำควำมสะอำดภำยนอกตัวยำน ใช้น้ ำจืดฉีดชำระล้ำงผิวด้ำนนอก ( ในกรณี ที่เปื้ อน
ครำบน้ ำมัน ให้ใช้ผงซักฟอกหรื อสบู่ลำ้ ง ) แล้วเช็ดออก หรื อใช้ลมเป่ ำให้แห้ง
๑.๑๒ ส่ ว นป้ องกันตัว ยำนและสำยเคเบิล ถ้ำไม่ ใช้งำนใต้น้ ำ ติ ดต่ อ กัน ในทันที ให้
ปลดสำยเคเบิลออกก่อนตำมวิธีกำร โดยให้ระมัดระวังฝำครอบหัวต่อ ( Protection Cap ) ทั้งสองอัน
พร้อมกับแหวนรอง ( O – Ring ) ที่อยูป่ ลำยของฝำครอบดำนเปิ ดทั้งสองอัน ใส่ ฝำครอบบนครอบกั้น
( Screen ) ของช่องต่ำง ๆ ที่ส่วนหัว ( ช่องกล้องถ่ำยรู ป , กล้องโทรทัศน์ ) ให้เข้ำที่เรี ยบร้อย
๑.๑๓ ตรวจสภำพแบตเตอรี่ ตรวจควำมประจุไฟของแบตเตอรี่ ต่ำง ๆ แล้วทำกำรชำร์ จ
ประจุไฟเพิม่ ตำมวิธีกำรปฏิบตั ิ ถ้ำจำเป็ น
๑.๑๔ กำรถอดปลดสำยต่อต่ำง ๆ ของระบบ หำกต้องกำรให้ดำเนินกำรตำมวิธีปฏิบตั ิ
๒. รนสายเคเบิล
๒.๑ ตรวจระบบกำรลำเลียงสำยเคเบิล ตรวจควำมสะอำดและสภำพภำยนอกของลูกล้อ
นำสำยแต่ละล้อ
๒.๒ ทำควำมสะอำดภำยนอกรนสำยเคเบิล หำกพนักงำนไม่ได้ทำกำรเช็ดสำยในระหว่ำง
กำรเก็บเข้ำรน ก็ให้รำดน้ ำล้ำงสำยที่อยูใ่ นรน เพื่อให้ครำบเกลือจับแล้วยกรนแขวนไว้ปล่อยให้น้ ำไหล
ออกจนแห้ง
๓. แผงควบคุม
๓.๑ กำรปลดสำยต่อที่แผงควบคุม และกำรดูแล หำกไม่ใช้งำนติดต่อกันในทันที ก็ให้
เลิกสวิทซ์กำรทำงำนของปุ่ มต่ำง ๆ ตำมวิธีปฏิบตั ิที่ใช้แบบเครื่ องที่ เมื่อปลดสำยต่อแล้วให้ปิดฝำครอบ
แผงให้เรี ยบร้อย
๔. เครื่องจ่ ายกระแสไฟ
๔.๑ เลิกเครื่ องจ่ำยกระแสไฟ และกำรดูแล เมื่อไม่มีกำรใช้งำนและถ้ำไม่จำเป็ นสำหรับ
ใช้งำนต่อเนื่องกัน หรื อกำรชำร์จประจุไฟแก่ตวั ยำนหรื อแบตเตอรี่ แผงควบคุม ก็ให้เลิกเครื่ องในกรณี ใช้
แบบเคลื่อนที่ เมื่อปลดสำยต่อต่ำง ๆ บนด้ำนหน้ำออกแล้วก็ให้ปิดด้วยฝำครอบให้เรี ยบร้อย
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การปฏิบัติเมื่อมีการอาการผิดปกติหลังจากการใช้ งานใต้ น้า หรือการทางานบกพร่ อง
๒. ตัวยาน ( เมื่อยังเปิ ดอยู่ )
๒.๑ น้ ำรั่วซึมเข้ำ เมื่อมีสญ
ั ญำณเตือนขึ้นที่แผงควบคุม ว่ำมีน้ ำเข้ำในส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของตัวยำนแล้ว จะต้องนำยำนกลับขึ้นเรื อโดยทันที กำรมีน้ ำรัว่ ซึมเข้ำ แสดงว่ำเกิดกำรเสื่ อมสภำพของ
แหวนรอง ( O – Ring ) ผนึ กกั้นน้ ำ ( ช่องต่ำง ๆ - ตัวเรื อตรงที่มีกำรเจำะ – รอยต่อสำยต่ำง ๆ ) หรื อ
บริ เวณรอยต่อ ประกบไม่ แน่ นสนิ ทจริ ง อย่ำงไรก็ตำมจำเป็ นต้อ งเปิ ดตัวยำนออก ตำมวิธีปฏิบตั ิแล้ว
ประเมินหำสำเหตุที่อำจเป็ นไปได้ หำกไม่ สำมำรถระบุไ ด้ทนั ที ให้ทำกำรตรวจสอบหำพื้นที่บริ เวณที่
น้ ำซึ ม เข้ำได้ โดยโรยแป้ งฝุ่ นให้ทวั่ ผิวภำยในตัวยำนตอนข้ำง ๆ แล้วปิ ดยำน นำลงไปทดสอบดำน้ ำ
หำรอยที่น้ ำเข้ำได้ต่อ ไปถ้ำ จะเป็ นต้อ งเปลี่ ย นชิ้ นส่ วนใด ๆ ให้ปฏิบตั ิ ตำมวิธีป ฏิบตั ิในหนังสื อ คู่มื อ
Maintenance Manual Vol 2 หรื อแจ้ง จนท. บริ ษทั Gaymarine S.r. 1 ดำเนินกำร
คาเตือน - ห้ำมทำกำรปิ ดยำน ถ้ำมีน้ ำอยูข่ ำ้ งในโดยเด็ดขำด
๒.๒ น้ ำซึมเข้ำระบบถ่ำยกำลังขับเคลื่อน แม้ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุน้ ำรั่วซึ มเข้ำก็ไม่ควร
จะใช้ยำนในทันที ควรจะได้ปฏิ บตั ิตำมตำรำงเวลำของกำรปฏิบ ัติในกำรบำรุ งรัก ษำขั้นต้น เสี ยก่ อ น
โดยกำรเปลี่ยนแหวนรอง (O – Ring ) และตรวจดูว่ำได้ใส่ ให้เข้ำที่ดีแล้วหรื อยัง ในขั้นนี้ จำเป็ นต้องเปิ ด
ส่วนตัวของตัวยำนออก แล้วตรวจดูตำมสมมุติฐำนดังกล่ำว ทำกำรทบทวนกำรปฏิบตั ิอีกครั้งหรื อเปลี่ยน
ชิ้นส่วนที่ชำรุ ด โดยปฏิบตั ิตำมวิธีกำรตำมหนังสื อคู่มือ Maintenance Manual Vol 2 หรื อแจ้งเจ้ำหน้ำที่
ของ บริ ษทั
๒.๓ น้ ำมันระบบถ่ำยกำลังไหลซึมออก สำเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ กำรเคลื่อนตัว
ของน้ ำมันข้ำงในที่บรรจุอ ยู่ในระหว่ำงถ่ ำยกำลังขับเคลื่ อ น ซึ่ งตำมจริ งแล้ว อำจกล่ ำวได้ว่ำเกิ ดจำก
กระปุกระบบถ่ ำยกำลังขับเคลื่ อ น ในสภำพเช่ นนี้ ไม่ ควรจะใช้งำนทันที ควรจะได้ปฏิบตั ิตำมตำรำง
ปฏิบตั ิ เพื่อ ตรวจสอบดู ก่อ น ซึ่ งจำเป็ นต้อ งเปิ ดตัวยำนออก โดยปฏิบ ัติตำมวิธี กำรในหนังสื อ คู่มื อ
Maintenance Manual Vol 2 หรื อแจ้ง จนท. บริ ษทั
๒.๔ สกรู นอตใบพัดขับเคลื่ อ นที่หลุ ดหลวม เพื่อป้ องกันใบพัดขับเคลื่ อ นหลุ ดหำย
อันเนื่องจำกสกรู นอตที่ยดึ ตัวใบพัดเข้ำกับแกนเพลำหลุดหลวมให้กวดขันให้แน่ นหรื อเปลี่ยนสกรู นอต
ใหม่ ( ขนำดเดียวกันคือ P 130505 ) ตำมวิธีปฏิบตั ิในหนังสือคู่มือ Maintenance Manual Vol. 2
๒.๕ ใบพัดขับเคลื่อนชำรุ ดหลุดหำย กำรชำรุ ดเสี ยหำยของใบพัดขับเคลื่อน มีผลให้
ประสิ ทธิภำพในกำรขับเคลื่อนแปรเปลี่ยนไป ในกรณี ที่กำรชำรุ ดเสี ยหำยเพียงใบพัดบิดผิดรู ปไปเพียง
เล็กน้อย เรำสำมำรถจะทำให้กลับคืนสภำพชัว่ ครำวได้ โดยใช้คีม ( Plier ) เบอร์ 400110 กำรเปลี่ยน
ใบพัดใหม่ทำได้ตำมวิธีกำรปฏิบตั ิในหนังสือ Maintenance Manual Vol. 2
๒.๖ สำยเคเบิลชำรุ ดเสี ยหำย บริ เวณสำยเคเบิลที่มี ลอยขูดถลอกเสี ยหำยให้ตดั ทิ้งไป
แล้วต่อปลำยสำยกับตัวข้อต่อใหม่ ด้วยวิธีปฏิบตั ิตำมขั้นตอน
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๒.๗ ตัว ข้อ ต่ อ สำยเคเบิ ล หลุ ด หลวม หำกนอต ( เบอร์ 130105 ) ตัว ใดตัว หนึ่ ง
หลุดหลวม จะทำให้สำยเคเบิลที่ต่อเข้ำกับข้อต่อตัวยำนไม่แน่นเข้ำที่ได้ จึงจำเป็ นต้องตรวจสอบดูว่ำมีน้ ำ
เข้ำไปในข้อ ต่อ หรื อ ไม่ ( เพรำะอำจเป็ นสำเหตุของกระแสไฟไม่เข้ำได้ ) กำรถอดประกอบขึ้นส่ วน
ต่ำง ๆ ปฏิบตั ิตำมวิธีในคู่มือ
๒.๘ กำรชำรุ ดเสียหำยของครอบกั้น ( SCREENS ) ในกรณี ที่ครอบกั้นชำรุ ดเสี ยหำย
ให้ท ำกำรเปลี่ ยนใหม่ แผ่น โค้งครอบกั้น ไฟฉำย และไฟแฟลซ เมื่ อ แตกช ำรุ ดจะเป็ นสำเหตุใ ห้น้ ำ
เข้ำยำนได้ ดังนั้นให้ชำระล้ำงและเช็ด ชิ้นส่ วนให้แห้ง แล้วจึงเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่ชำรุ ดตำมวิธีปฏิบตั ิใน
หนังสือคู่มือ
๒.๙ สำยไฟต่อส่ วนหัว - ส่ วนตัวยำนชำรุ ดเสี ยหำย กำรชำรุ ดเสี ยหำยที่เกิดขึ้นนี้ อำจ
ทำให้น้ ำซึ มเข้ำผ่ำนตรงที่ต่อกับตัวยำนได้ ทั้งทำงส่ วนหัว และส่ วนตัวยำน จึงควรจะต้องเปิ ดตัวยำน
ออกตรวจดู แล้วจึงเปลี่ยนสำยใหม่ ตำมวิธีปฏิบตั ิในหนังสือคู่มือ
๒.๑๐ คลัท ซ์ ข องส่ ว นหั ว ยำนหย่อ นหลวม เมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ ก็ ไ ม่ ค วรน ำยำนลงน้ ำ
เพรำะว่ำในระหว่ำงที่อ ยูใ่ นน้ ำจะทำให้แรงเสี ยดทำนของน้ ำและน้ ำหนักที่กระทำกับส่ วนหัวลดลงไป
ในกำรปรับ แต่ง เฟื องเกี ย ร์ จำเป็ นต้อ งเปิ ดส่ วนหัวของยำนออก แล้ว ดำเนิ น กำรต่อ ไปตำมวิธีป ฏิบ ัติ
ในหนังสือคู่มือ
การปฏิบัติบารุงรักษาตามแผนขั้นตอน
๓. การตรวจตราภายใน ( กระทำทุกครั้งที่เปิ ดตัวยำนออก )
๓.๑ กำรรั่วซึ มของส่ วนหัวยำน ตรวจดู ว่ำมี ครำบน้ ำอยูบ่ ริ เวณด้ำนล่ ำงของส่ วนหัวหรื อ ไม่
ถ้ำมีอำจเป็ นเพรำะสำเหตุดงั นี้.- วำง Sealing Compound ระหว่ำงรอยต่อประกอบ ไม่ถูกที่
- กวดสลักเกลียวของรอยต่อประกบไม่ถูกต้อง ไม่แน่นพอ
- พื้นผิวรอยต่อประกบไม่เรี ยบ มีรอยขีดข่วน ชำรุ ด
- สำยไฟต่อส่วนหัว – ส่วนตัวยำน น้ ำเข้ำได้ตรงรอยต่อกับส่วนหัว
- ตรงแกนกลำงกระดกส่วนหัว วัสดุที่ใช้ผนึกกั้นน้ ำเสื่อมสภำพ
- ช่องต่ำง ๆ ด้ำนหน้ำ วัสดุที่ใช้ผนึกกั้นน้ ำเสื่อมสภำพ
หำกยังหำสำเหตุที่แท้จริ งไม่ได้ ก็ให้ใช้วิธีโรยแป้ งฝุ่ นแล้วตรวจสอบต่อไป ถ้ำสำเหตุ
ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ชิ้ นส่ วนชำรุ ดเสี ยหำย ก็จำเป็ นต้องเปลี่ยนที่ละชิ้น ตำมวิธีกำรปฏิบตั ิที่ได้อธิบำยไว้ใน
หนังสือคู่มือ
๓.๒ กำรกลัน่ ตัวของไอน้ ำที่มีควำมชื้นมำก ตรวจว่ำมีละอองหยดน้ ำเกำะอยูต่ ำมช่องต่ำง ๆ ที่
ส่ วนหัว , กล้องโทรทัศน์ หรื อเลนส์กล้อ งถ่ ำยรู ปหรื อไม่ หำกตรวจพบให้ใช้เครื่ องเป่ ำอำกำศร้อ น
( Hot Air Gun ) เป่ ำบริ เวณที่พบจนกระทัง่ แห้ง
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๓.๓ โซ่สำยพำนกลไก กำรกระดกของส่วนหัว ตรวจดูวำ่ กำรทำงำนของโซ่ สำยพำนต่อกลไก
กำรกระดกของส่ วนหัวถู กต้องดีหรื อไม่ หำกผิดปกติก็ทำกำรปรับแต่ง ควำมตึง – หย่อน ที่ตวั ยึดโซ่
( Stretcher )
๓.๔ กำรรั่ วซึ ม ของส่ วนตัวยำน ตรวจดู ว่ำมี น้ ำขัง อยู่ที่ ด้ำนล่ ำงของส่ วนล ำตัวยำนหรื อ ไม่
หลังจำกที่ยกและปลดหีบแบตเตอรี่ ออกแล้ว หำกพบ เรำพอจะคะเนสำเหตุได้จำก
- กำรกวดสลักเกลียวของรอยต่อประกบไม่ถูกต้อง ไม่แน่นพอ
- วำง Sealing Compound ระหว่ำงรอยต่อประกบ ไม่ถูกที่
- พื้นผิวรอยต่อประกอบไม่เรี ยบ มีรอยขีดข่วน ชำรุ ด
- สำยไฟต่อส่วนหัว – ส่วนตัวยำน น้ ำเข้ำได้ตรงรอยต่อกับส่วนหัวยำน
ซี ล ผนึ ก น้ ำของอุ ป กรณ์ ที่ ต่ อ ทะลุ ต ัว ยำนออกข้ำ งนอก เช่ น เพลำ,
เดื อ ย ฯลฯ
เสื่ อ มสภำพชำรุ ดจะต้อ งยกหี บ แบตเตอรี่ อ อกเสี ยก่ อ น จึงจะเป่ ำน้ ำที่ ขงั อยู่ให้แ ห้งต่อ ไป แต่ถ ้ำเหตุ
ไม่ ไ ด้เ กิ ด จำกข้ำ งต้น นี้ แล้ว ให้ ท ำกำรเปลี่ ย นใหม่ ต ำมวิ ธี ก ำรปฏิ บ ัติ ที่ อ ธิ บ ำยไว้ใ นหนั ง สื อ คู่ มื อ
Maintenance Manual Vol .2 ต่อไป
๓.๕ เครื่ อ งหมำยแสดงบนสลักนอตต่ำง ๆ ตรวจดูควำมถู กต้อ งของสลักนอตต่ำง ๆ ที่กวด
แน่ นพอดี โดยสังเกตุจำกเครื่ อ งหมำยขีดสี แดงที่แต้มไว้ ระหว่ำงหัวนอต หรื อ นอตกับแหวนรองให้
ตรงกับหำกพบว่ำคลำดเคลื่อนไป ก็ให้ดำเนินกำรกวดขันให้แน่นพอดี โดยใช้ประแจ ขนำดที่เหมำะสม
๓.๖ ข้อ ต่อ ยำง ตรวจดู สภำพข้อ ต่อ ยำงทุกตัว ว่ำมี กำรชำรุ ดฉี กหลุ ดไปบ้ำ งหรื อ ไม่ ซ่ ึ งหำก
เกิดขึ้น แสดงว่ำไม่เหมำะที่จะใช้งำนต่อไป เพรำะเริ่ มเสื่อมสภำพ ให้เปลี่ยนอันใหม่แทนตำมวิธีปฏิบตั ิ
ในหนังสือคู่มือ Maintenance Manual Vol .2
๓.๗ ฟิ วส์ ตรวจดูฟิวส์ที่ใส่ ไว้ป้องกันแบตเตอรี่ ให้มีครบทุกตัว หำกพบสภำพผิดปกติหรื อ
จำเป็ นก็ให้เปลี่ยนตัวใหม่แทนตัวขำด โดยใช้ฟิวส์ที่เป็ นอะไหล่จำกบริ ษทั เท่ำนั้น
การเปลี่ยนข้ อต่ อยาง ( Rubbder Joints )
- สำหรับกำรเปิ ดและปิ ดตัวยำนทั้งสอง ปฏิบตั ิตำมวิธีกำร
- กำลังในกำรขับเคลื่ อ นตัว ยำน จะถู กส่ งอำกำรมำจำกมอเตอร์ ภ ำยในตัวยำนไปยัง ใบพัด
ที่อยู่ขำ้ งนอกโดยกำรหมุ นรอบตัวเองของระบบเพลำ ซึ่ งมีขอ้ ต่อ เพลำที่หยุน่ ตัวได้ทำหน้ำที่รับอำกำร
สัน่ และแรงบิดตัวที่จะกระทำกับเพลำใบพัดขับเคลื่อน
- ข้อ ต่อเพลำที่หยุ่นตัวได้น้ ี ประกอบด้วยวงแหวน ๒ อัน ซึ่ งประกอบติดอยู่กับข้อ ต่อ ยำง
( Rubber Joints ) นี้ ทั้งสองปลำยเพื่อสำมำรถส่ งต่อกำลังต่อ ไปได้ เมื่อได้รับกำรส่ งอำกำรมำจำก
แรงเสียดทำนหรื อควำมฝื ดของตัวมันเอง

๘-๖๗

วิธีการประกอบกระทาดังต่ อไปนี้.- คลำยสกรู วงแหวนหนีบข้อต่อ ของแต่ละวงออก
- ทำกำรถอดมอเตอร์ตวั ที่จะซ่ อ มออก คลำยสกรู ๒ ตัว ที่ปลำยฐำนฝำครอบมอเตอร์ ด้วย
กุญแจเหลี่ยม ( Allen key ) แล้วถอดวงแหวน ( half ring ) ออก ขณะที่มือหนึ่งจับมอเตอร์ไว้ให้แน่น
- ยกมอเตอร์ ออกจำกฐำน โดยถอดสลักนอตของวงแหวนจำกข้อ ต่อ ยำงออก ปลดวงแหวน
ทั้งสอง และตัวข้อต่อยำงออก
- ใส่ ขอ้ ต่อยำงใหม่ แทนที่ โดยดันเข้ำไปจนกระทัง่ แตะกับรอยต่อ ใส่ วงแหวนหนี บ แล้วขัน
สกรู ท้งั ๓ ตัว ให้แน่น จนทั้ง ๓ ส่ วน ของวงแหวนหนี บประกบชิดเข้ำที่ จึงใส่ วงแหวนอันที่สองเข้ำ
กับข้อต่อยำงต่อไป
- ประกอบมอเตอร์เข้ำกับฐำน โดยสอดเดือยแกนมอเตอร์เข้ำไปอยูใ่ นข้อต่อยำงแล้วใส่ วงแหวน
หนีบพร้อมทั้งกวดสกรู ท้งั ๓ ตัว ให้แน่นจนส่วนของวงแหวนหนีบชนิดเข้ำที่ดี
การตรวจแปรงถ่ านมอเตอร์ ใบพัด
- สำหรับกำรเปิ ด- ปิ ดตัวยำนทั้งสอง ปฏิบตั ิตำมวิธีกำร
- ถอดสกรู ฝำครอบมอเตอร์ และนำฝำครอบออก
- นำฝำครอบเลื่อนไปตำมสำยไฟเพือ่ ช่วยให้ง่ำยขึ้นในกำรเข้ำไปถึงด้ำนหลังของมอเตอร์
- แปรงถ่ำนจะประกอบอยูใ่ น housing ทองแดงเล็ก ๆ ๒ ตัว ซึ่ งวำงเป็ นแนวเข้ำกับแกนหมุน
ของมอเตอร์
- คลำยสกรู ถอดแปรงถ่ำนออก
- ตรวจดูควำมยำวของแปรงถ่ำน หำกจำเป็ นก็ให้เปลี่ยนอันใหม่แทน
- ประกอบส่วนที่ถอดออกมำเข้ำที่เดิมตำมลำดับ ตรงข้ำมกับกำรถอด
การต่ อสายเคเบิลใหม่ ปฏิบัติเช่ นเดียวกับการต่ อสายของ Pluto Plus (หัวข้ อที่ ๘.๒ )
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