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ผูอํานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
หนาที่สําคัญของนักเดินเรือ 
 เม่ือเรือเดินเขาใกลชายฝงบริเวณที่มีหินโสโครก หรือทีอั่นตราย ความปลอดภัยของเรือและลูกเรอื 
ขึ้นอยูกบัการหาที่เรือที่แนนอนอยางรวดเรว็และแมนยาํ เปนหนาที่ของนักเดินเรือในการหาคําตอบดังกลาว 
ดวยการใชหลักการของการเดินเรือนํารองในการหาที่เรือที่แนนอนจากที่หมายวัตถุตาง ๆ ที่อยูบนฝง  
แตเม่ือเรืออยูในทะเลลึกจนไมเห็นฝงน้ัน ไมอาจจะหาที่เรือที่แนนอนดวยที่หมายบนแผนดินได จึง
จําเปนตองใชวัตถุทองฟามาใชเปนที่หมายสําหรับการหาตําบลที่แนนอนของเรือในทะเล ดวยการวัดสูง
ของวัตถุดังกลาวแลวนํามาคํานวณดวยกรรมวิธีทางคณิตศาสตรออกมาเปนที่เรือที่แนนอนตอไป 
 
อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเดินเรือดาราศาสตร 

การหาตําบลที่บนผิวโลกดวยการวัดสูงของวัตถุทองฟา จําเปนตองใชอุปกรณตาง ๆ ประกอบดวย 
คือ (๑) ปฏิทินเดินเรือ (Nautical Almanac) จัดทําขึ้นโดยนักดาราศาสตร ซ่ึงทํานายตําบลที่ที่แมนยํา
ของวัตถุทองฟาตาง ๆ เชน ดวงอาทิตย ดาวพระเคราะห และดาวฤกษที่คัดสรร โดยใหขอมูลเปนราย
ชั่วโมงตลอดทั้งป ตําบลที่ของวัตถุทองฟาเหลานี้สัมพัทธกับตําบลที่หอตรวจดาวซึ่งจัดพิมพปฏิทิน
ดังกลาว  เชน หอตรวจดาวเมืองกรี นิช ประเทศอังกฤษ เปนตน  (๒) นาฬิกาโครโนเมตร 
(Chronometer) หรือเคร่ืองบอกเวลาชนิดอ่ืน เพ่ือบอกเวลาของหอตรวจดาวในชั่วขณะที่ทําการวัดสูง  
(๓) เครื่องวัดแดด (Sextant)  สําหรับวัดสูงวัตถุทองฟาโดยใชขอบฟาเปนเสนอางอิง  นักเดินเรือใชดาว
ฤกษ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวพระเคราะหในการเดินเรือไดอยางไร (๔) แผนที่เดินเรือ (Nautical 
Chart) จัดสรางโดยนักแผนที่วิทยาที่ตองละเอียดถูกตอง ใหใชสําหรับพล็อตตําบลที่ซ่ึงคํานวณไดเพ่ือหา
คาละติจูดและลองจิจูดออกมา หรือมิฉะนั้นก็พล็อตลงบนแผนพล็อตที่ออกแบบมาเปนพิเศษ  เม่ือได
ตําบลที่เรือที่แนนอนก็จะทราบวาเรือจะมีอันตรายจากโขดหิน ที่ตื้น หรือที่อันตรายตาง ๆ หรือไม    

นักเดินเรือตองการวิธีการทางคณิตศาสตรที่รวดเร็วและงายสําหรับนํามาใชคํานวณขอมูลที่ได
จากการวัดสูงออกมาเปนตําบลที่เรือลงแผนที่ในที่สุด  เปนเวลากวา ๒,๐๐๐ ปมาแลวที่นักเดินเรือมีการ
ใชคาละติจูดซึ่งวัดออกจากเสนศูนยสูตรไปทางเหนือหรือใต โดยขั้วโลกเหนือมีคาละติจูด ๙๐ องศา ซ่ึง
ดาวเหนืออยูที่ตําแหนงตรงศีรษะและมีคามุมสูงจากขอบฟา ๙๐ องศา สวนที่เสนศูนยสูตรซึ่งมีคาละติจูด 
๐ องศา ดาวเหนือปรากฏอยูที่ขอบฟาพอดี  มุมสูงของดาวเหนือซ่ึงอยูระหวางเสนศูนยสูตรกับขั้วโลก
เหนือเม่ือวัดจากขอบฟา จึงมีคาสมนัยกับละติจูดของตําบลที่น้ัน ๆ  ถามองออกไปในทองฟาซีกโลกเหนือ
ในตอนกลางคืนแลววัดสูงดาวเหนือจากขอบฟา        มุมสูงที่ไดคือละติจูดโดยใกลเคียงของผูตรวจนั่นเอง 
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ในสมัยโบราณเม่ือนักเดินเรือตองวางแผนออกเดินทางในทะเลไกลจนไมเห็นขอบฝง  กอนออกเดินทาง
จะวัดสูงดาวเหนือและบันทึกคามุมไว เม่ือเดินทางกลับจะเปลี่ยนเข็มไปทางตะวันออกหรือตะวันตกตาม
ขอบวงขนานละติจูด  รักษามุมสูงของดาวเหนือใหคงที่ตลอดเสนทางจนกลับมาถึงเมืองทาเดิม  
นักเดินเรือชาวอาหรับตางก็รูเทคนิคที่วานี้  ในยุคตน ๆ นักเดินเรือใชความกวางของน้ิวมือเพียงหนึ่ง
หรือสองนิ้ว หรือความกวางระหวางหัวแมมือ
และน้ิวกอยที่กางออก เหยียดแขนตรงไปยัง
วัตถุทองฟา และวัดมุมสูงของดาวเหนือโดย
เทียบกับขอบฟา 
 ในสมัยตอมาชาวอาหรับประดิษฐ
เครื่ อ ง มือวัด มุมแบบง าย  ๆ  ที่ เ รี ยกว า         
คามาล (Kamal) สําหรับใชวัดสูงดาว 
เครื่องมือประกอบดวยแผนไมทรงสี่เหลี่ยม 
ผืนผามีเชือกรอยผานกลางแผน ขมวดปม
ระยะเทา ๆ กัน  กอนออกเดินทางนักเดินเรือ

จะวัดสูงดวยการขบเชือกไวที่ฟน ถือแผนไมเหยียด
แขนเล็งไปที่ดาวเหนือใหขอบบนแตะดาวเหนือขอบ
ลางแตะขอบฟาโดยปรับแต งความยาวเชือกที่
เหมาะสมและนับจํานวนปมไว  ในการเดินทางกลับ
เมืองทาเดิม นักเดินเรือจะแลนเรือไปทางเหนือหรือใต
เพ่ือวัดความสูงใหไดจํานวนปมเชือกเทากับตอนออก
เดินทาง  นักเดินเรือแบงปมออกเปนชวงเทา ๆ กัน  

แตละชวงมีหนวยหนึ่ง อิสซาบาห (Issabah)  ในภาษาอาหรับ
หมายถึงน้ิวมือ  ซ่ึงมีคาเทากับ ๑ องศา ๓๖ ลิปดา หรือความ
กวางของหนึ่งนิ้วมือ   นักเดินเรืออาหรับยังไดเขียนหนังสือนํา
รองบันทึกไววาเมืองทาแตละแหงมีจํานวนกี่ปมเชือกเม่ือวัดสูง
ดาวเหนือ และคิดออกเปนคาความสูงไดเทาใด เครื่องมือดังกลาว
น้ีเองที่ไดวิวัฒนาการตอมาจนกลายเปนเครื่องวัดแดดในยุค
ปจจุบัน ตลอดยุคโบราณทั้งกรีกและอาหรับตางไดพัฒนา
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและดาราศาสตรเพ่ิมมากขึ้นอยาง
ชา ๆ และสม่ําเสมอรวมทั้งทางดานโหราศาสตรดวยเชนกัน  ราว
พันปมาแลวประมาณคริสตศตวรรษที่ ๑๐  ชาวอาหรับไดนําเอา 
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เครื่องมือทางดาราศาสตรที่สําคัญยิ่ง ๒ ชนิด มาสูชาวยุโรป คือ ควอแดรนท (Quadrant) และ   
แอสโตรแลบ (Astrolabe)  
 
แอสโตรแลบของนักดาราศาสตร 
 แอสโตรแลบของนักดาราศาสตรประดิษฐขึ้นโดยนักดาราศาสตรอาหรับชื่อ Hajji Ali แหง 
Kerbala เม่ือราวป พ.ศ.๒๓๓๓  มีเสนผาศูนยกลางประมาณ ๓  ๑/๒ น้ิวฟุต  ใชเปนเครื่องคํานวณหา
เวลาดวงอาทิตยขึ้นและตก  ความสูงดวงอาทิตยและดาวฤกษบางดวง  และสําคัญที่สุดคือใชหาทิศทาง

ของเมืองเมกกะสําหรับการทําละหมาดใน
ตอนเชาและเย็น คําวา Astrolabe น้ัน 
“Astro” หมายถึง “ดาว” และ “labe”  แปล
อยางใกลเคียงหมายถึง “เอา” หรือ “หา”  
เครื่องมือที่ละเอียด สวยงามและซับซอน
ชิ้นน้ี เปรียบดังบรรพบุรุษของอุปกรณการ
เดินเรือที่มีสวนประกอบงาย ๆ และนอย
ชิ้นกวาคือ ควอแดรนท  และ แอสโตร
แลบ สําหรับนักเดินเรือ ควอแดรนทของ

นักเดินเรือทําจากแผนไมหรือทองเหลืองที่มีรูปรางเปนเสี้ยวขนาด ๑/๔ ของวงกลม ซ่ึงนํามาใชในการ
เดินเรืออยางกวางขวางในราวป ค.ศ.๑๙๙๓ และยอนหลังไปถึงป ค.ศ.๑๗๔๓ เลยทีเดียว 
 
ควอแดรนทของนักเดนิเรือ  

 เครื่องมือชนิดนี้แบงขอบโคงออกเปน ๙๐ 
องศา แตละขีดชองมีคา ๑ องศาเต็ม ๆ  มีสายดิ่ง
ประกอบลูกดิ่งใชเปนแนวอางอิงสําหรับอานคามุม   
ในภาพเปนจําลองเครื่องมือแบบเดียวกันกับที่คาด
วาโคลัมบัสใชในการเดินเรือเพ่ือสํารวจหาโลกใหม  
เครื่องที่อยูในภาพนี้ไดจําหลักละติจูดของเมือง 
Lisbon, Cabo Verde และ Serra Leoa  ซ่ึงอยู
ใกลกับเสนศูนยสูตรและโคลัมบัสไดแวะจอด 

 ควอแดรนทเปนเครื่องมือเดินเรือซ่ึงนิยม
ใชกันในหมูนักเดินเรือสํารวจโปรตุเกส    โคลัมบัส 
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อาจจําหลักคาสูงของดาวเหนือของเมืองทาที่เขาจอดลงบน     
ควอแดรนท ในทํานองเดียวกับที่นักเดินเรืออาหรับขมวดปม
เชือกคามาล  หนทางปฏิบัติอีกอยางหนึ่งคือ อาจมีการบันทึก
ความสูงของดาวเหนือลงเปนตัวเลขไวในสมุดบันทึก ไมวาจะ
เปนเมืองทาใด ๆ ที่คาดวาจะเดินทางกลับไปเยือนอีก  ตอมา
ขอมูลความสูงดาวเหนือของเมืองทาตาง ๆ ก็ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในหมูนักเดินเรือ เพ่ือใชสําหรับการเดินเรือขึ้นลองตาม
ชายฝงยุโรปและแอฟริกา ในชวงระหวางป ค .ศ .๑๙๔๓         
นักสํารวจโปรตุเกสไดเดินทางลงใตลัดเลาะตามชายฝงแอฟริกาเพ่ือ
เสาะหาเสนทางสูตะวันออก  แตยิ่งเดินทางเขาใกลเสนศูนยสูตรดาว
เหนือก็ลดระดับต่ําลงเรื่อย ๆ  กระทั่งหายไปจากขอบฟาในที่สุด  การ
เดินเรือในซีกโลกใตจึงตองใชวิธีอ่ืนในการหาละติจูด  ภายใตโองการ
ของเจาชายเฮนรี่ “นักเดินเรือ” ชาวโปรตุเกสในป พ .ศ .๒๐๒๓ 
มอบหมายใหนักดาราศาสตรคนควาหาวิธีการหาละติจูดโดยใชการ
โคจรของดวงอาทิตย ที่คลอยไปทางเหนือหรือใตจากเสนศูนยสูตรใน
แตละฤดูกาล ซ่ึงปจจุบันเรียก “ดิคลิเนชั่น” (Declination) มาชวยใน
การคํานวณหาละติจูด โดยมีวิธีการคือ ใชควอแดรนทวัดสูงดวงอาทิตย
ขณะที่อยู ในตําแหนงสูงสุดบนทองฟาในขณะ เที่ยงจริง (Local 
Apparent Noon - LAN)  นําสูงที่วัดไดมาแกคาตําบลที่ของดวงอาทิตยที่
คลอยไปทางเหนือหรือใตในขณะนั้นมาแกก็จะไดคาละติจูดออกมา 
 ควอแดรนทสําหรับการเดินเรือ นับเปนประดิษฐกรรมที่กาวหนา
สําหรับการเดินเรือดาราศาสตร เชนเดียวกับคามาลของชาวอาหรับ โดย
สามารถใหคาวัดสูงของดาวเหนือและดวงอาทิตยออกมาเปนองศาซึ่ง
สัมพันธกับตําบลที่ภูมิศาสตรคือละติจูดของผูตรวจ  แตเครื่องมือน้ีมี
ขีดจํากัดที่สําคัญคือเม่ือคลื่นลมแรงจนเรือโคลงเคลงไปมา เปนการยากใน
การที่จะรักษาตัวเครื่องใหอยูในระนาบเดียวกับวงสูงของวัตถุทองฟาได 
และเปนไปไมไดที่จะหามมิใหลมพัด และสายดิ่งไมกวัดแกวงไปมา 
 
แอสโตรแลบของนักเดนิเรือ 
 แอสโตรแลบที่เห็นในภาพสรางขึ้นที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสโดย J. de Goes ในป  พ.ศ.๒๑๕๑  
ปจจุบัน 
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ตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวิทยาศาสตรเมือง Florence 
ประเทศอิตาลี  ในปจจุบันแอสโตรแลบเดินเรือหาดูไดยากและมีราคาสูง
มาก ที่หลงเหลือมาจนถึงสมัยปจจุบันมีจํานวนไมถึง ๑๐๐ เครื่อง  สวน
ใหญอยูในสภาพชํารุด  โดยไดมาจากซากเรืออับปาง  เครื่องมือน้ีมี
องคประกอบงาย ๆ เปนการดัดแปลงมาจากแอสโตรแลบของนักดารา
ศาสตรตะวันออกกลางซึ่งมีความซับซอนกวามาก 
 สเกลตาง ๆ ที่ซับซอนไมมีอยูบนแอสโตรแลบเดินเรือ มีแต
เพียงสเกลแบบงาย ๆ ขีดลงบนขอบโคงวงกลมแบงเปนองศา มีแขน
ประกอบศูนยเล็งที่หมุนไดรอบจุดศูนยกลาง  เม่ือใชงานใหยกเครือ่ง

แขวนลอยในระดับสายตาเลง็ผานศูนยเล็งหนาหลังไปยังวัตถทุองฟา อานคามุมสูงเปนองศาที่ปลายแขน 
สําหรับการวัดสูงดวงอาทิตย ผูตรวจตองถือเครื่องใหแขวนหอยเปนอิสระและปรับแขนเล็งให

แสงอาทิตยผานศูนยเล็งดานบนมาตกลงพอดีที่ศูนยเลง็ดานลาง เครื่องมือชนิดนี้เปนที่นิยมมากวา ๒๐๐ 
ปเน่ืองจากมีความเชื่อถือไดสูง ใชงานงายแมในสภาพที่มีคลื่นลมแรงเรือโคลงเคลงไปมา 

 
ไมกางเขน 

เปนเครื่องมือที่นิยมใชในหมูนักเดินเรือในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๘ นับเปนอีกกาวหนึ่งของ
วิวัฒนาการเครื่องมือเดินเรือดาราศาสตร  ตัวเครื่องมีรูปรางแบบ ไมกางเขน (Cross – Staff)  ที่

น าสนใจคือ มีหลักการใช งานเหมือนกับคามาล  
องคประกอบมี ๒ สวนคือไมทอนยาวใชเปนรางเลื่อน 
ทอนสั้นมีรูตรงกลางใชสวมเขาไปในทางขวางและตั้ง
ฉากกับทอนยาว  การวัดสูงใหเล็งไปตามแนวทอนยาว
ไปยังวัตถุทองฟา ปรับใหดานลางทอนสั้นแตะขอบฟา
ในขณะที่ดานบนสัมผัสวัตถุทองฟา  จากน้ันอานมุมสูง
ที่สเกลซึ่งอยูบนทอนยาว นักคณิตศาสตรชาวเปอรเซีย
ชื่อ Avicenna เขียนเกี่ยวกับเครื่องมือน้ีไวเม่ือราว

คริสตศตวรรษที่ ๑๑  คาดวาขอมูลน้ีนาจะตกมาถึงยุโรปเม่ือครั้งที่ Levi ben Gerson ซ่ึงทํางานที่
โรงเรียนเดินเรือสเปนในเมือง Catalan ในป ค.ศ.๑๘๘๕   ไดเขียนบทความเกี่ยวกับเครื่องมือเดินเรือที่
เรียกวา “Balestilla”  โดยบรรยายวาเปนทอนไมสองทอนประกอบกันที่เลื่อนไปมาได 
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การใชไมกางเขน 
 รูปดังกลาวนี้คัดลอกมาจากตําราเดินเรือของสเปนซึ่งตีพิมพขึ้นในป พ.ศ.๒๐๙๕ แสดงใหเห็น
การใชไมกางเขนในการวัดสูงดาวเหนือ วิธีการที่เห็นนี้
เรียกกันมาจนถึงปจจุบันวา การยิงดาว (Shooting the 
Star) เน่ืองจากอากัปกริยาของการใชเปนการถือแลว
เล็งไปตามแนวทอนยาวไปยังวัตถุทองฟาดวยมือขาง
หน่ึง มืออีกขางหนึ่งขยับไมทอนสั้นไปมามีลักษณะ
คลายการโกงคันธนู   ในยุคแรกเครื่องมือน้ีมีเพียง ๒ 
ชิ้นคือทอนยาวและสั้นอยางละทอน  แตเวลาตอมาไดมี
การปรับปรุงใหมีจํานวนทอนสั้นมากกวา ๑ ชิ้น 
 หลังป พ.ศ.๒๑๙๓ ไมกางเขนยุคใหมมีไมทอน
สั้นถึง ๔ ชิ้นที่ความยาวแตกตางกัน ทอนสั้นแตละชิน้
สมนัยกับสเกลที่ดานทั้ง ๔ ของทอนยาว  โดยแตละดานของสเกลมคีามุมสูงสุดคือ ๙๐, ๖๐, ๓๐ และ ๑๐ 
องศาตามลําดับ  ในทางปฏิบัติแลวแตละครั้งที่วัดสูงจะใชไมทอนสัน้เพียงอันเดียวเทานั้น  ปญหาสาํคัญ
ของการใชไมกางเขนคือ ผูตรวจตองมองไปที่ขอบฟาและวตัถทุองฟาในเวลาเดยีวกัน ซ่ึงเปนเรื่องทําได
ยากมากในขณะที่เรือโคลงเคลงไปมา 
 
ควอแดรนทแบบเดวสิ  (Davis Quadrant) 
 เครื่องมือชิ้นนี้ประดิษฐขึ้นโดยชางชาวอังกฤษชื่อ Walter Henshaw ในป พ.ศ.๒๒๕๔ สรางจาก
ไมพะยูงประกอบสเกลในแนวทแยงทําจากไมแกว นิยมใชกันมากที่สุดในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๗ รูจัก
กันในชื่อ ควอแดรนทแบบเดวิส  (Davis Quadrant) หรือ Back – staff  กัปตัน  John Davis  

ประดิษฐเครื่องมือน้ีขึ้นในชวงระหวางที่เขาเดินทางสํารวจ
เพ่ือหาเสนทางเดินเรือทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีคําอธิบาย
ไวในหนังสือชื่อ ความลับของชาวทะเล (Seaman’s 
Secret)  ซ่ึงตีพิมพในป พ.ศ.๒๑๓๘  การที่เรียกเครื่องมือ
น้ีวา ควอแดรนท (Quadrant) เพราะสามารถใชวัดมุมสูง
ไดถึง ๙๐ องศาซึ่งเปนจํานวน ๑/๔ ของวงกลมนั่นเอง 
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 ผูตรวจเม่ือใชงานจะหันหลังใหกับดวงอาทิตย เล็งเครื่องไปที่ขอบฟา และสังเกตดูเงาของ      
ดวงอาทิตยซ่ึงตกลงที่ปลายไม ดวยเหตุน้ีจึงรูจักกันในอีกชื่อ
หน่ึงวา Back – staff  เครื่องมือน้ีแข็งแรง ทนทานราคา
ยอมเยาและใชงานไดผลดี  จนเปนที่นิยมใชกันกวา ๑๕๐ ป 
แมหลังจากที่มีการประดิษฐเครื่องวัดแดดที่มีความซับซอน
กวาซึ่งใชหลักการสะทอนแสงบนกระจกขึ้นมาแลวก็ตาม ขอ
ไดเปรียบสําคัญของควอแดรนทแบบเดวิสที่เหนือกวาไม
กางเขนคือ ผูตรวจมองไปในทิศทางเดียวเทานั้นในขณะวัด
สูง  โดยมองผานชองเล็ก ๆ ในแนวเล็งที่อยูระดับเดียวกับ
ขอบฟา ซ่ึงในชั่วขณะนี้ตองปรับใหเงาดวงอาทิตยตกลงพอดี
ที่ชองเล็งขอบฟา  ปญหาใหญของเครื่องมือชนิดที่ตองหัน
หลังใหกับวัตถุทองฟาคือเปนการยากมาก หรือเปนไปไมได
เลยในการนํามาใชวัดสูงดวงจันทร ดาวเคราะห หรือดาวฤกษ  ดังน้ันในชวงปลายป พ.ศ.๒๑๔๓  จึงมี
การมุงคิดคนประดิษฐเครื่องวัดมุมที่ประยุกตใชทัศนอุปกรณที่มีกระจกเงาและปริซึมเปนองคประกอบ
และนํามาใชวัดสูงวัตถุทองฟาในเวลากลางคืนได 
 การพัฒนาที่เปนจุดสําคัญไดเกิดขึ้นในหวงเวลาเดียวกันโดยปราศจากการเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
คือผลงานการประดิษฐของ John Hadley ในอังกฤษและ Thomas Godfrey ชางตัดกระจกหนาตางที่
เมือง Philadelphia ประเทศสหรฐัอเมริกา แนวคิดพื้นฐานคือการใชกระจกเงา ๒ แผนทําใหเกิดการ
สะทอนภาพสองครั้ง สิ่งประดิษฐน้ีถือเปนบรรพบุรุษของเครื่องวัดแดด (Sextant) ยุคใหม 
 

โครงรางของเคร่ืองวัดแดด 
 เครื่องมือชนิดนี้เม่ือใชงานใหถือในลักษณะวางตัว
ในแนวดิ่งเล็งไปที่วัตถุทองฟา โดยมองไปที่ขอบฟาผาน
ทาง กระจกขอบฟา (Horizontal Mirror)  ดานครึ่งซีกที่
ไมไดฉาบปรอทปรับ แขนดัชนี (Index Arm) จนกระทั่ง
ภาพวัตถุทองฟาที่สะทอนมาจาก กระจกดัชนี (Index 
Mirror)  มาปรากฏบนกระจกขอบฟาครึ่งซีกดานฉาบปรอท
โดยทาบอยูในแนวเดียวกันกับขอบฟา อานคามุมสูงที่วัด
ไดจากสเกลองศาบน ขอบโคง (Arc) ทางตอนลางของ
โครง (Frame) เครื่องวัดแดด 
 เครื่องวัดแดดเครื่องแรกของ  Hadley  เรียกชื่อวา  
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Octant เน่ืองจากขอบโคงเทากับ ๑/๘ ของวงกลม เครื่องนี้ใชหลักการสะทอนภาพ ๒ ครั้ง  สรางขึ้นจาก
แผนทองเหลืองทึบ นํ้าหนักมาก และตานลม  ตอมาจึงเปลี่ยนไปเปนสรางดวยไมที่มีขนาดใหญขึ้น 
นํ้าหนักเบา การแบงสเกลทําไดงายและละเอียดขึ้น ตานลมนอย จึงเปนที่นิยมและเขามาแทนที่ชนิดทํา
จากทองเหลืองอยางรวดเร็ว 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Hadleyในยุคตน 
 ทําขึ้นจากไมมะฮอกกานีราวป  พ .ศ .๒๓๐๓  โดย 
George Adam ชางผูมีชื่อส ียงชาวลอนดอน  หลังจากที่ Hadley 
ไดประดิษฐเครื่องวัดแดดแบบ Octant ขึ้นในป พ.ศ.๒๒๗๔ นับ
ไดวาเปนความกาวหนาครั้งใหญเม่ือเปรียบกับแนวคิดในการ
ออกแบบกอนหนานี้ และยังคงใช เปนพ้ืนฐานสําหรับการ
ออกแบบเครื่องวัดแดดยุคใหม นับเปนเครื่องมือที่ใชงานไดใน
แบบ “เล็งแลววัด” อยางแทจริง  โดยผูตรวจมองไปเพียงจุดเดียว
ผานกระจกขอบฟาไปยังขอบฟา พรอมกับการเห็นภาพวัตถุ
ทองฟาอยูที่เดียวกันในขณะเดียวกัน  การมองภาพทําไดงาย
เน่ืองจากวาทั้งขอบฟาและวัตถุทองฟาตางก็เคลื่อนตัวไปดวยกัน
ในขณะที่เรือโคลงเคลงไปมา 

ชวงเวลาที่ผานมาเห็นไดวานักเดินเรือสามารถหาละติจูดไดมาเปนเวลาหลายศตวรรษแลว แต
ทวายังคงมีลูกเรือรวมทั้งสินคามีคายังคงตองสูญไปในทะเลเมื่อเกิดเรืออับปางเนื่องจากการติดตื้น 
เน่ืองจากยังไมมีขีดความสามารถในการหาลองจิจูดได  ในชวงเวลาระหวางคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ถึง ๑๘
มีความพยายามอยางมากในการพัฒนาเทคนิคสําหรับการหาลองจิจูด ซ่ึงองคประกอบที่สําคัญคือการมี

เครื่องบอกเวลาที่แมนยํา  ชางนาฬิกาตางพยายาม
คิดคนประดิษฐนาฬิกาสําหรับใชในทะเล  ในขณะที่นัก
ดาราศาสตรไดคิดวิธีการที่เรียกวา ระยะดวงจันทร 
(Lunar Distance)  ขึ้นมาโดยถือวาดวงจันทรเปรียบ
ดังประหนึ่ ง เข็มนาฬิกาที่ เคลื่ อนผานทองฟาซึ่ ง
เปรียบเสมือนหนาปดที่มีวัตถุทองฟาตาง ๆ เปนฉาก
หลัง  ในชวงตนของคริสตศตวรรษที่ ๑๘ นักดารา
ศาสตรไดพัฒนาวิธีการทํานายคางามมุมระหวางดวง
จันทรกับดวงอาทติย  ดาวพระเคราะห  และดาวฤกษ 
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บางดวง  ดวยเทคนิคที่วานี้นักเดินเรือจะทําการวัดงามมุมระหวางดวงจันทรและวัตถุทองฟาที่เลือกไว  
จากน้ันคํานวณเวลาอยางละเอียดที่เกิดงามมุมน้ัน นําไปเปรียบเทียบกับเวลาจากนาฬิกาโครโนเมตรบน
เรือซ่ึงบอกเวลาของหอตรวจดาวแหงชาติในขณะนั้น  เม่ือทราบเวลาที่ถูกตองก็แปลงเปนคาละติจูดของ
เรือได   ในขณะที่ดวงอาทิตยผานเมริเดียนใด ๆ เวลาเที่ยงจริง (Local Apparent Noon)  ขณะน้ันคือ 
๑๒๐๐  สมมุติใหเปนเวลาเดียวกันกับ เวลาสมมุติกรีนิช (Greenwich Mean Time – GMT) ๑๒๓๓ 
และเนื่องจาก ๑๕ องศาของลองจิจูดเทากับเวลา ๑ ชั่วโมง ดังน้ันลองจิจูดของสถานที่น้ันคือ ๘ องศา ๑๕ 
ลิปดาทางตะวันตกของกรีนิช  วิธีการระยะดวงจันทรใชสืบเนื่องกันมาจนถึงตนทศวรรษ ๒๔๐๐  
จนกระทั่งการเทียบสัญญาณเวลาทางวิทยุเขามาแทนที่  เครื่องวัดแดดแบบ Octant ของ Davis  วัดมุม
ไดถึง ๙๐ องศา จึงเหมาะสมสําหรับใชวัดสูงวัตถุทองฟาเหนือขอบฟา แตสําหรับการวัดงามมุมระหวาง
ดวงจันทรกับวัตถุทองฟาอ่ืน ดวยวิธีการระยะดวงจันทรแลว ตองการยานการวัดมุมที่กวางกวานี้ ซ่ึงอาจ
ทําไดอยางงาย ๆ ดวยการขยายสเกลเครื่องวัดแดดของ Hadley ที่เรียกวา Octant ออกไปใหกลายเปน 
Sextant ซ่ึงเปน ๑/๖ ของวงกลมทําใหวัดมุมไดมากถึง ๑๒๐ องศา 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Sextant ในยุคแรกของ John Bird 
 ภาพที่เห็นนี้เปนเครื่องวัดแดดแบบ Sextant ยุคแรกที่ John 
Bird สรางขึ้นในป พ.ศ.๒๓๐๒ ปจจุบันตัง้แสดงอยูที่พิพิธภัณฑ 
Scheepvaart กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด  โครงเครื่องทํา
จากไมมะฮอกกานี ขอบโคงประกอบสเกลทําจากงาชาง  มีขนาดใหญ
และหนักมากจนกระทั่งตองมีทอนไมค้ําชวยรับนํ้าหนัก โดยเสียบวางลง
ไปในเตารบัทีเ่ข็มขัดของผูตรวจ 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Sextant ของ Dollond 
 เปนเครื่องวัดแดดที่สรางขึ้นอยางประณีตโดยชาง
ชาวลอนดอนชื่อ John Dollond ในราวตนคริสตศตวรรษที่ 
๑๙  ทั้งน้ีในชวงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ในหมู     
นักเดินเรือ มีแนวโนมวาจะกลับไปนิยมเครื่องวัดแดดที่โครง
ทําขึ้นจากไมอีก  เน่ืองจากมีนํ้าหนักเบากวาชนิดทําจาก
ทองเหลือง 
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เคร่ืองวัดแดดแบบ Sextant ทําจากไมมะเกลือ 
 ภาพนี้เปนเครือ่งวัดแดดแบบ Sextant ที่สราง
ขึ้นอยางประณีตสวยงามโดย H. Limbach แหงเมือง 
Hull ตวัเครื่องสรางขึ้นจากไมมะเกลือ เน่ืองจากมี
คุณสมบัติเน้ือแนน ทนตอความชื้นในทะเล  สเกลและ
เวอรเนียขีดแบงลงบนงาชางหรือกระดูก  แบบดังกลาว
น้ีไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากเนื้อไมตรงขอบโคง
มักปริแยกตัวออกเม่ือเวลาผานไประยะหนึ่ง 
 
โครงเครื่องวัดแดดชนดิตาง ๆ  
 ภาพที่เห็นอยูน้ีเปนตัวอยางสวนหนึ่ง
ของโครงเครื่องวัดแดดที่ไดรับการออกแบบมา
แตกตางกัน ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักคือใหได
เครื่องที่มีนํ้าหนักเบา  ตานลมนอย และมีการ
เปลี่ยนมิตินอยที่สุดเม่ืออุณหภูมิผันแปรไป 
จากตัวอยางที่แสดงนี้เปนเครื่องมือที่สวยงาม
จําเริญตาอยางยิ่ง 
 
 
เคร่ืองวัดแดดแบบ Pentant ของ Ramsden 
 เครื่องวัดแดดนี้มีขนาดขอบโคงคิดเปน ๑/๕ 
ของวงกลมจึงเรียกวา Pentant  มีขนาดรัศมีเพียง 
๑๑ เซนติเมตร  สเกลแบงขีดลงบนแผนเงินใหมีคา
ระหวาง ลบ ๕ องศา ถึง ๑๕๕ องศา ในแตละองศา
ยังแบงยอยละเอียดลงไปตั้งแต ๓ ถึง ๒๐ ลปิดา 
ขอบโคงของสเกลปาดเปนมุม ๔๕ องศา โดยไม
ทราบเหตผุล หรืออาจเปนการแสดงวามีขีด
ความสามารถที่จะทาํไดก็เปนได 
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 บางทีผลงานซึง่ดีที่สุดในยุคคริสตศตวรรษที่ ๑๘ นาจะเปนของชางชาวอังกฤษชื่อ Jesse Ramsden  
ซ่ึงมีความชํานาญมากในการแบงสเกลทีมี่ความละเอียดแมนยํา  ความสําเร็จที่ยิ่งใหญของ Ramsden คือ
การประดิษฐ “เครื่องแบงสเกล” ที่มีความละเอียดถูกตองสูง  เครื่องมือน้ีใชแบงสเกลออกเปนองศาและ
เศษขององศา การออกแบบแสดงถึงความเปนอัจฉริยะมากเสียจนกระทั่ง คณะกรรมการลองจิจดู 
(Board of Longitude)  มอบรางวัลใหเปนเงินถึง ๖๑๕ ปอนด  ซ่ึงในสมัยน้ันถือวาเปนมูลคามากทีเดียว  
ในปจจุบันเครือ่งดังกลาวตั้งแสดงอยูที่สถาบันสมิธโซเนยีน กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา   
การพัฒนา เครื่องแบงสเกลที่มีความละเอียดแมนยําถือเปนจุดสําคัญของการพัฒนาเครื่องวัดแดด  เปนที่
แนนอนวาชวยใหการตรวจวัดมีความแมนยําสูงขึ้น ทั้งยังทําใหไดเครือ่งมือที่มีขนาดกะทัดรัด และใชงานงาย 
 
เคร่ืองวัดแดดยคุใหม 
 เครื่องวัดแดดซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานที่เยี่ยมยอดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงคือ 
ผลงานของบริษัท C. Plath ประเทศเยอรมนี ภาพที่เห็น
อยูน้ีเปนเครื่องที่ผลิตขึ้นในป พ.ศ.๒๕๓๑  องคประกอบ
ของเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ คือ กระจก
ขอบฟา ไมมีการฉาบปรอท ผูตรวจจึงสามารถมองเห็น
ขอบฟาเปนเสนตรงพาดผานตลอดแผนกลมของกระจก
ขอบฟา แขนดัชนี ประกอบเขากับลูกบิด ไมโครมิเตอร 
ที่เลื่อนไปมาบน ขอบโคง ไดอยางคลองแคลว และอาน
ทศนิยมของลิปดาไดหน่ึงตําแหนง  มีไฟแสงสวางสําหรับ
สองอานสเกลองศาและไมโครมิเตอรสําหรับการใชเวลา
กลางคืน  มีกลองประกอบขอบฟาเทียมแบบฟองอากาศ 
ซ่ึงเครื่องประกอบชิ้นนี้ติดเปนชิ้นสวนเดียวกันกับกลอง
ตาเดียว  ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับที่ Hadley เสนอไวในป 
พ.ศ.๒๒๗๔  
 กลุมภาพตอไปน้ีเปนเครื่องวัดแดดแบบ Sextant ซ่ึงสรางขึ้นจากทองเหลือง เครื่องเหลานี้สราง
ขึ้นอยางประณีต งดงาม สมตามคานิยมของนักเดินเรือ  และนํามาใชในการเดนิเรือดาราศาสตรนับแตป 
พ.ศ.๒๓๐๐ เปนตนมา  ไดรับการออกแบบโดยใชพ้ืนฐานจากแนวคิดของกัปตนั Cambel  สวนเครื่อง    
วัดแดดแบบ Octant  ที่ประดิษฐขึ้นโดย John Hadley ราวป พ.ศ.๒๒๗๔ น้ันถือเปนบรรพบุรุษของ
เครื่องวัดแดดในปจจุบัน เครื่องวัดแดดที่เห็นในภาพยังอยูในสภาพดี แตไมอาจนําไปใชงานไดจริงจัง
สําหรับการเดินเรือ แตเหมาะสําหรับใชในการศึกษาประวตัิศาสตรการพัฒนาเครื่องมือเดินเรือในอดีต 
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