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เปิดตัวเครื่องยนต์ 4 จังหวะรุ่นใหม่
ที่ GENOA  BOAT  SHOW
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วิถีกระแสน�้ำในมหำสมุทร
Ocean Currents

จอดเรือให้งำ่ยด้วยเคล็ดลับสิบประกำร

Ten Tips 
to Make Docking 
Easy and Safe
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	 ผ่านพ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 อันเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า 

ของปวงชนชาวไทย	 ในโอกาสนี้	  Magazine	 ขอร่วมน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้	 และขอปฏิญาณว่าจะน้อมน�า 

พระราชด�ารัสมาปฏิบัติ	 และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป	 ดังบทเพลง	 “แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอต้ังปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้  

จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ท�าให้พ่อผิดหวัง”

	 ในเดือนพฤศจิกายน	 2560	 นี้	  Magazine	 ก็ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่	 9	 แล้ว	 aBoat	 มีความมุ่งมั่นที่จะน�าเสนอข่าวสาร	 สาระความรู ้

อันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง	และไม่หยุดยั้งที่จะก้าวสู่อนาคตไปพร้อมๆ	กับชาวเรือทุกท่าน

	 ในฉบับนี	้  Magazine	 ขอน�าเสนอบทความต่างๆ	 ที่น่าสนใจ	 ไม่ว่าจะเป็น	 “ท�างานอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่ออยู่บนเรือ” “จอดเรือ 

ให้ง่ายด้วยเคล็ดลับสิบประการ”	และ	“วิถีกระแสน�้าในมหาสมุทร”	อีกทั้งข่าวสารการเปิดตัวเครื่องยนต์	4	จังหวะรุ่นใหม่ล่าสุดของ	Suzuki	ซึ่งมาพร้อมกับ

คุณสมบัติ	สมรรถนะ	และความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น

   Magazine	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้ไปไม่มากก็น้อย
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ส�าหรับงานแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรตหน้าครั้งที่	 4	 จะจัดขึ้น 
ในวนัท่ี	15-17	พฤศจกิายน	2560	เวลา	10.00	น.	-	18.00	น.	ณ	อาคาร	PEACH	
(Pattaya	Exhibition	And	Convention	Hall)	โรงแรม	Royal	Cliff	Hotel	
เมอืงพัทยา	 อ�าเภอบางละมงุ	 จงัหวัดชลบรุ	ี โดยมกีรมอูท่หารเรอืเป็นผู้ด�าเนนิ
การจัดงาน	4th	Ship	Technology	for	the	Next	Decade	มวีตัถปุระสงค์	
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต	 อาวุธยุทโธปกรณ์	 
การสือ่สาร	ดาวเทยีม	เรดาห์	ระบบรกัษาความปลอดภยั	อตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้อง
กับการอนุรักษ ์ทรัพยากรทางทะเลและการเป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

NEWS

เมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 2560	 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 (กทท.)	
จัดพิธีปล่อยเรือ	 “เรือท่าเรือ	 124”	
โดยมี	 นางปรารถนา	 มงคลกุล	
กรรมการ	กทท.	ให้เกยีรติเป็นประธาน
ในพิ ธี 	 พร ้อมด ้วย	 ดร.ฐิติพงศ ์	 
นันทาภิ วัฒน ์ 	 กรรมการ	 กทท.	 

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย ์ 	 จังหวัด
สมทุรปราการ	

ส� า ห รั บ เ รื อ 	 ท ่ า เ รื อ 1 2 4	 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 ได้จ้าง
เหมาบริษัท	 ซีเครสท์	 มารีน	 จ�ากัด	 
ต่อขึ้นเพื่อทดแทนเรือลากจูงเดิม 
ที่เส่ือมสภาพเนื่องจากการใช้งาน 
มาเป็นระยะเวลานาน	 เรือมีขนาด
ก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า	 35	 เมตริกตัน	 

มีความยาว	 32	 เมตร	 ความ
กว้าง11.50	 เมตร	ความลกึกลางล�า	
5.30	 เมตร	 กินน�้าลึก	 4.27	 เมตร	
ค ว า ม เ ร็ ว สู ง สุ ด 	 1 3 	 น อ ต	 
ซึ่ ง เรือล� าดั งกล ่ าวจะใช ้ ระบบ
เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดึง	 และดัน 
เรอืสินค้าได้อย่างรวดเรว็	 ปลอดภยั
และประหยดัเวลา

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีปล่อยเรือ 
เรือท่าเรือ 124 ลงน�้า

เรือตรี	 ทรงธรรม	 จันทประสิทธิ	์ 
รองผูอ้�านวยการ	กทท.	สายวศิวกรรม	
รักษาการแทนผู ้อ� านวย	 กทท.	 
ผูบ้รหิารระดบัสงู	กทท.	แขกผูม้เีกยีรติ
แ ล ะ สื่ อ ม ว ล ชน เ ข ้ า ร ่ ว มพิ ธี ฯ	 
ณ 	 ท ่ า เ ที ย บ เ รื อ อู ่ ท ห า ร เ รื อ 
พระจุลจอมเกล้า	 กรมอู่ทหารเรือ	

4th Ship Technology for the Next Decade 
(Ship Tech IV)

การจัดการบรรยายทางวิชาการ	 
การจัดแสดงผลงาน	 ตลอดจนการ	
สาธิตน�าเสนอผลิตภัณฑ์	 เครื่องมือ	
อุปกรณ์ของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ผูร่้วมงานจะได้รบัข้อมลู
และความรูจ้ากบรษิทัผูผ้ลิตโดยตรง

ข อ เ ชิ ญ เ ยี่ ย ม ช ม บู ธ ข อ ง	 
บรษัิท	เอ.	แอนด์	มารนี	(ไทย)	จ�ากดั	
และบรษิทั	 มารนี	 เซอร์วเิทค	 จ�ากดั	
ได้ที่บูธหมายเลข	 C17	 และ	 C18	 

ซ่ึงในการนี้	 ผู้ผลิตกล้อง	 ระบบช่วย 
เดินเรือแบบ	 Gyro	 และเครื่องมือ
ประเภทต่างๆ	ประเภท	Optronics	
ตราอักษร	 Safran	 จากประเทศ
ฝรั่งเศส	 และผู้ผลิตระบบกันโคลง 
แบบไยโร	ตราอักษร	Seakeeper	จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้มาร่วมจัด
แสดงเทคโนโลยแีละวทิยาการพร้อม
บุคลากรผู้เช่ียวชาญมาในงานแสดง
ครัง้นีด้้วย
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Boat Report

เปิดตัวเครื่องยนต์ 4 จังหวะรุ่นใหม่
ที่ GENOA  BOAT  SHOW

Suzuki	Marine	 ได้ใช้โอกาสในงาน	
Genoa	 Boat	 Show	 เพื่อประกาศ 
การเปิดตวัพร้อมกนัทัว่โลกของเครือ่งยนต์	 
4	จังหวะ	รุ่นล่าสุด	นั่นคือ	DF100B	

เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ได้ถูกบันทึกว่า
เป็นเครื่องยนต์ที่มีน�้าหนักเบาที่สุดในรุ่น	
คือหนักเพียง	 157	 กิโลกรัม	 ซึ่งเบากว่า	
DF100A	ถึง	25	กิโลกรัม	ทั้งยังมีชุดเกียร์
ทีม่อีตัราทดสูงทีส่ดุในรุ่นอกีด้วย	ตวัเครือ่ง
ใช ้บล็อคเคร่ืองยนต ์ขนาด	 1502cc	 
เช่นเดียวกันกับรุ่น	DF70A/80A/90A
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Suzuki	 ได้เพิ่มระบบตรวจจับ
น�้าไว้ในเครื่องยนต์รุ่นใหม่น้ี	 โดยมี
สัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเตือน	
หากตรวจพบน�้าในน�้ามันเช้ือเพลิง	
ท�าให ้การขับขี่ เรือเป ็นไปอย ่าง
ปลอดภั ย 	 และลดโอกาสการ 
เกิดสนิมและการสูญเสียก� าลั ง
เครื่องยนต์

“การขับขี่ท่ีดีข้ึนเป็นเป้าหมาย
ที่ Suzuki เพียรพยายามที่จะบรรลุ
จากเครื่องยนต์ 4 จังหวะทุกรุ ่น  
และ DF100B ก็ได้ส่งต่อความได้
เปรียบหลายๆ อย่างให้กับลูกค้า 
ของเรา” Sean	 Allen	 ผู ้จัดการ 
ฝ่ายการตลาดของ	Suzuki	Marine	
Aust/NZ	กล่าว

“ขนาดทีก่ระทดัรดัและน�า้หนกั
ที่เบา ท�าให้ DF100B เป็นตัวเลือก
ของขุมก�าลังท่ีไม่มีใครจะมาเป็น 
คู่แข่งส�าหรับเรือทุกขนาด และเป็น
ตั ว เลือกของเครื่ องยนต ์ขนาด 
100hp ที่เหมาะกับเรือของท่าน
ที่สุด” 

คุณสมบัติอื่นของ	 DF100B	 
ยังรวมถึงเทคโนโลยีการเผาไหม  ้
แบบ	Lean	Burn,	เพลาขบัเยือ้งศนูย์	 
โ ซ ่ 	 T im i n g 	 ที่ ไ ม ่ ต ้ อ ง ก า ร 
การบ�ารงุรกัษา	และระบบจ�ากดัการ 
ยกตัวของเคร่ืองยนต์	 ทั้งหมดนี ้
รวมอยู่ในเครื่องยนต์	 รุ่น	 DF100B	
พร้อมสัญลักษณ์รูปตัว	 “S”	 3	 มิติ
ขนาดใหญ	่ตัวเครื่องมี	2	สีให้เลือก	
สีด�า 	 Pearl	 Nebular	 Black	 
และสีขาว	Cool	White

ทั้ง	 DF100B	 และ	 DF100A	 
มีจ� าหน ่ายเ พ่ือเป ็นตัว เลือกให  ้
กับเจ ้าของเรือว ่าเครื่องยนต์ใด 
เหมาะกับเรือของตนท่ีสุด	 ส�าหรับ	
DF100B	จะมจี�าหน่ายในช่วงฤดรู้อน 
ที่จะมาถึงนี้
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Safety

ท�ำงำนอย่ำงไร
ให้ปลอดภัยเมื่อ
อยู่บนเรือ

โดยปกตแิล้วเมือ่อยูบ่นเรอื	 คณุต้อง
ไม่ไปตรวจดสูนิค้าหรอืเอาตวัอย่างไปจาก
เรือ	 แต่ถ้าคุณท�า	 ต้องแน่ใจไว้เสมอว่า	
กปัตนัเรือ	คนประจ�าเรือ	และใครอืน่กต็าม	
ทีป่ฏิบตังิานอยูใ่นพืน้ทีน้ั่นๆ	รูว่้าคณุตัง้ใจ
จะท�าอะไร	 แนวทางแนะน�าน้ีต้องการ 

ช้ีให้เห็นภาพของอันตรายต่างๆ	 ที่คุณ 
อาจจะต้องพบเจอเมื่อก�าลังท�างานอยู ่
บนเรือสนิค้า	และเรอือืน่ๆ	ใดกต็าม

-	 คุณควรจะต้องใส่ใจในส่ิงที่เป็น
อันตรายทั้งหลายเหล่านี้	 และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ทีอ่นัตรายต่างๆ

-	 คณุไม่ควรเข้าไปในพืน้ท่ีใดๆ	ของ
เรอืซึง่มไิด้เปิดให้เข้าโดยทัว่ไป	 โดยทีไ่ม่มี
การอนุญาติเป็นทางการ	 ถ้าจ�าเป็นต้อง
เข้าไป	จะต้องมกีารควบคมุ	ดแูลตรวจตรา

-	 ถ้าไม่สามารถหลกีเล่ียงความเสีย่ง
หรอือนัตรายได้	 คณุกต้็องไม่ไปท�าโดยไม่

ARTICLE : MSC

PHOTO : INTERNET

ได้มคี�าแนะน�า	หรือไม่ได้รบัการฝึกมาก่อน	
ถ้ามคีวามจ�าเป็น	กใ็ห้แจ้งขออนุญาตตาม
ความเหมาะสมจากกปัตนัเรอื	หรอืเจ้าของ
เรือของเรือน้ันเสียก่อน	 ซึ่งการประเมิน
ความส่ียง	 และวิธีการท่ีจะท�างานอย่าง
ปลอดภัยควรจะมีแสดงพร้อมไว้ส�าหรับ 
ผูท้ีป่ฏบิตังิานบนเรอื
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Personal	Protection	Equipment	
(อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	:	
PPE)	 หมายถงึ	 อปุกรณ์ทีส่วมใส่ปกคลมุ
ส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย	 เพือ่ป้องกนั
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพ 
และสิ่ งแวดล ้อมในขณะปฎิ บัติ งาน	 
จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลมาใช้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน	
ดงันี้

กำรขึ้นไปบนเรือ
ทางเข้าถึงตัวเรือปกติจะเป็นบันได

ขึน้ไป	ซึง่จะต้องยดึแน่นไว้อย่างปลอดภยั
ด้วย	 เมื่อบันไดพาดข้ามผ่านน�้าจะต้องมี
ตาข่ายคลุมป้องกันการตกน�้าไว้ด ้วย	 
คณุต้องไม่พยายามขึน้เรอื	จนกว่าจะแน่ใจ
ว่าปลอดภัยในการทีจ่ะขึน้	 บนัไดทางข้ึน
มักจะ ล่ืนรองเท ้ า กันลื่นจะช ่วยลด 
ความเสี่ยงของอุบัติเหตุได้	 แต่คุณยังคง
ต้องระวัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ใน 
ความมดื

กำรท�ำงำนบนเรือ
อันตรายบนเรือนั้นมีความรุนแรง	

คณุไม่ควรเริม่งานก่อนโดยเดด็ขาด	 ถ้ายงั
มไิด้แจ้งต่อกปัตนัเรอื	หรอืนายยามบนเรือ
ทีร่บัผดิชอบอยู่

-	 ถ ้าคุณต้องเข ้าไปในพื้นที่อับ
อากาศ	 (เช่นห้อง	 fixedco2),	 ต้องเพิ่ม
อปุกรณ์พเิศษ	 รวมถงึอปุกรณ์ตรวจสอบ
แก๊สพิษ	 วิทยุสื่อสาร	 ชุดเคร่ืองหายใจ 
ด้วยตนเอง	เป็นต้น

-	 ถ้าคณุต้องท�างานท่ีสงู	 ต้องแน่ใจ
ว่ามกีารสวมใส่อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยั	
หรือจัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว	 (รวมถึง 
เสือ้ชูชีพ	harnesses	ตาข่าย	และอ่ืนๆ)	

Hazard อันตราย Countermeasure มาตรการที่ต้องปฏิบัติ

Working alone: There is a danger that, when 

working alone, you might become trapped or 

injured and be unable to call for assistance.

การทำางานคนเดียว : หลีกเลี่ยงการทำางานตามลำาพังถ้าจำาเป็นต้อง

ทำา ก็จะต้องมีการทดสอบการติดต่อสื่อสารกับผู่ที่รับผิดชอบให้ดี

ก่อนเริ่มงาน

Slips and falls: The deck of the vessel might be 

wet or coated with oil or fish residues which add to 

the risk of slipping.

การลื่นและล้ม : ใส่รองเท้าอย่างสมป้องกันการลื่น ต้องระวังพื้น 

deck ที่อาจเปียกและมีคราบน้ำามันทำาให้ลื่นล้มได้ง่าย

Machinery: A variety of machinery may be in use 

when the vessel is berthed, including:

           ventilation equipment;

           generators;

           winches;

cargo-moving machinery, including fork-lift trucks, 

cranes, conveyors or elevators.

เครื่องจักร : อยู่ห่างจากส่วนของเครื่องจักรที่กำาลังทำางานอยู่ สวม

ใส่เสื้อผ้าและหมวกที่ทำาให้มองเห็นได้ง่าย จำาไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงาน

อยู่บนเรืออาจมีมุมมองจำากัดทำาให้มองไม่เห็นเราก็ได้ คอยสังเกต

ว่าคนประจำาเรือมีคำาสั่งคำาแนะนำาไว้ว่าอย่างไร  อยู่ให้ห่างจากการ

ทำางานของกว้านเชือกผูกเรือด้วยบางทีเขาต้องมีการใช้งานเพื่อปรับ

ให้เชือกตึง

Ship’s equipment: You may be offered the chance 

to use safety equipment supplied by the vessel. 

However, you should not do so unless you have 

been trained how to use it and are satisfied that it 

is in working order.

อุปกรณ์ของเรือ : ปกติเราไม่ควรไปใช้  แต่ถ้าบางครั้งมีความจำาเป็น

ต้องใช้อุปกรณ์ของทางเรือ ก็ควรจะเรียนรู้วิธีการใช้ให้ดีหรือมีการ

ฝึกอย่างเหมาะสมก่อน

Confined spaces : As mentioned earlier, confined 

spaces on board ships, including:

         ballast tanks,

         storage lockers,

         cargo holds and tanks, and

         engine and machinery rooms

can pose a wide range of hazards, including toxic 

fumes and substances.

พื้นที่จำากัด : เช่น ถังน้ำาถ่วงเรือ,  สโตร์เก็บของต่างๆ, ระวางสินค้า

และถังน้ำามัน, ห้องเครื่องและห้องเครื่องจักรกล รวมทั้งห้อง fixed 

CO2/gas/foam นั้น สามารถทำาให้เกิดแก๊สพิษอันตรายในวงกว้าง

ได้ เราต้องไม่เข้าไปโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันและการฝึกอบรม

อย่างเหมาะสม. ควรจะต้องประเมินความเสี่ยงเสียก่อน และขอ

อนุญาตกัปตันหรือนายยามประจำาเรือที่ทำาหน้าที่อยู่ ก่อนที่จะเข้าไป

ในพื้นที่จำากัดใดๆก็ตาม
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จอดเรือให้ง่ำย
ด้วยเคล็ดลับ
สิบประกำร

การน�าเรือเข้าเทียบท่า	 อาจจะเป็น
เรื่องที่ต้องกังวลมากส�าหรับนักเดินเรือ	 
ไม่ว่าคุณก�าลังน�าเรือขนาดไหนอยู่ก็ตาม	
เมื่ออยู ่ในภาวะท่ีคับขันจ�าต้องน�าเรือ 
เข ้าท่าที่มีการใช้ท ้องน�้าอย่างคับคั่ง	 
ใช้เคล็ดลับสิบประการน้ี	 แล้วทุกอย่าง 
กเ็ข้าทีเ่ข้าท่า	

1.ควบคุมความเร็วของเรือให้ช้า
ปล่อยให้เรือหยดุพอดโีดยไม่ต้องใช้ก�าลงั
เครื่องช่วยหยุดเรือ	 คนขับเรือหลายคน 
มักจะ	 อวดฤทธิ์ เดช	 ความสามารถ 
ของเครือ่งและตวัเอง	 จะเก่งแค่ไหนกเ็คย
มีการผิดพลาด	 เช่น	 เพิ่มก�าลังเคร่ือง 
ขณะเรอืก�าลงัแกว่งตวั	 ท�าให้ควบคมุเรอื 
ไปในทศิทางทีต้ั่งใจไว้ไม่ได้	 แรงเหวีย่งพา
เรอืชน	หรอืเกยท่า	การน�าเรอืเข้าเทยีบท่า
ด้วยความเรว็สม�า่เสมอค่อยๆ	เข้าท่าพอดี
เป็นอาการของนกัขบัเรือมอือาชพี

2.วางแผนเส้นทางเดนิเรอืเข้าเทยีบ
ท่าก่อนน�าเรอืเข้าท่าทกุคร้ัง	 การวางแผน
ทีด่	ีจะท�าให้คณุน�าเรอืเข้าเทียบท่าได้อย่าง
สมบรูณ์ไม่มทีีต่�าหนิ

3.ส่ือกับลกูเรอืให้ชดัแจ้ง	ทกุขัน้ตอน
ของแผนการน�าเรือเข้าเทยีบท่า	ผูโ้ดยสาร
บางคนกช่็วยคุณได้	เช่นช่วยส่งเชอืกหัวเรอื	
(bow	 line)	 เชอืกท้ายเรือ	 (stern	 line)	
หรอืเชอืกไกล	(spring	line)	ผูโ้ดยสารคน
อื่นๆ	 อาจช่วยคุณวางทุ่นกันกระแทก 
ได้ด้วย	 ทั้งหมดส�าคัญอยู่ที่การสื่อสาร 
การวางแผนงานล่วงหน้า	 และขั้นตอน 
ของการท�างานด้วย

ARTICLE : aBOAT

PHOTO : INTERNET



MAGAZINE I PAGE

13

Ten Tips 
to Make Docking 
Easy and Safe

4.แจ้งให้ผู้โดยสารรู้เรื่องอันตรายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเรือเทียบท่า	 เช่น	
อย่ายืน่ส่วนใดๆ	ของร่างกายออกไปนอก
ตัวเรือโดยเฉพาะระหว่างแคมเรือกับ
ท่าเรือ	 การเตรียมวางทุ่นกันกระแทก 
ในต�าแหน่งที่เรือจะกระแทกกับท่าเรือ 
ช่วยลดรอยขดีข่วนบนตวัเรือได้

5.เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให ้
ผู้โดยสารก้าวกระโดดจากเรือขึ้นฝั่งก่อน
เรือเข้าเทียบท่า	 และผูกยึดเชือกโยง
เรยีบร้อยแล้ว	เพราะจะเกิดแรงผลกัท�าให้
เรอืเปลีย่นแนวได้	แรงนีจ้ะผลกัให้เรอืห่าง
ออกไปจากท่า	อาจท�าให้ตวัผูก้ระโดดเอง
ตกลงไปในน�า้ได้	หากเป็นขณะเดยีวกนักบั
ทีผู่บั้งคบัเรือต้องเร่งเครือ่งเพือ่เพิม่แรงดนั
เรอืเข้าท่าอาจจะถกูใบจกัรฟันอีกด้วย	

	 6.เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดอีกข้อ
หนึ่ง	 อย่าให้บุคคลใดช่วยดันไม่ให้เรือ
กระแทกท่าเรือ	 มีรายงานอุบัติเหตุ
มากมายเก่ียวกับเรื่องนี้	 ถึงแม้จะมีน�้าใจ
ช่วยผูค้วบคมุเรอื	ผูค้วบคมุเรอืต้องไม่ยอม
ให้พวกเขาช่วย	 นอกจากจะมีอันตราย 
มากแล้ว	 ยังเป็นการน�าเรือเข้าเทียบท่า 
ทีไ่ม่ถกูต้องด้วย	

7.ก่อนทีจ่ะน�าเรอืเข้าสถานทีท่ีจั่ดไว้
เพื่อเป็นท่าจอดเก็บเรือ	 ให้ใช้วิทยุเรือ 
แจ้งนายท่าถึงการเข้ามาของเรือของคุณ
ทุกครั้ง	 เพื่อรับทราบแนวทางเดินเรือ	 
หรือข้อจ�ากัดของการเดินเรือ	 ณ	 ที่น้ัน 
เรอืย่ิงใหญ่	เร่ืองนีย้ิง่ส�าคญั	หากไม่ปฏบัิติ
คุณอาจต้องถอยเรือกลับในสภาวะท่ีคุณ 
ไม่คุ้นเคย	

9.กระแสลมแรงมักจะเป็นอริกับ 
นักแล่นเรือยนต์	 ไม่เป็นพันธมิตรที่ดีกับ 
นกัแล่นใบขณะจอดพกั	ประเมนิความแรง	
และ	ทศิทางลม	 แล้วตดัสนิใจว่าจะไปใน
ทศิทางเดยีวกับลมหรอืจะสวนลม	การน�า
เรือเข้าท่า	 หากมีแรงลมมาทางท้ายเรือ	
งานก็เบากว่าว่ิงสวนทางลม	 เว้นระยะ
ปลอดภยัให้มากไว้ปล่อยให้สายลมค่อยๆ	
พดัเรอืของคณุเข้าจอดอย่างนิม่นวล

10.คุณเป็นคนเดียวที่ต ้องรับผิด 
รับชอบกับคนบนเรือในเรื่องของความ
ปลอดภยั	 ไม่ว่าขณะเรอืแล่นหรอืจอดพกั
ระหว่างทาง	 การตระเตรยีมให้เกดิความ
พร ้อมเป ็นหน ้าที่ของคุณให ้ลูกเรือ
แขง็แกร่งด้วยวิธทีีน่ิม่นวลแต่หนกัแน่น

8.การน�าเรือเข ้า เทียบท ่าสวน 
กระแสน�า้	ถ้าท�าได้จะดทีีส่ดุ	เพราะทศิทาง
ของกระแสน�า้	และแรงผลักดนัเป็นตวัก�าหนด
ความยากง่ายและความปลอดภัยด้วย	
กระแสน�้ายิ่งแรงการควบคุมบังคับเรือ 
ให้ไปตามทิศทางที่ก�าหนดยิ่งท�าได้ยาก	
กระแสน�้าที่แรงมากอาจพัดพาเรือเล็ก
เข้าไปอยู่ใต้ท่าเรือได้	 ดังนั้น	 อย่าลืมให้
ความส�าคัญของการประเมินความแรง 
ของกระแสน�า้ก่อนน�าเรอืเข้าท่า
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ชาวเรือส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานความรู	้
ความเข้าใจเกีย่วกบักระแสน�า้ทีม่ผีลกระทบ
ต่อการเดนิเรือ	 ซึง่เรือ่งกระแสน�า้อุน่	 กระแส
น�้าเย็นในมหาสมุทร	 เป็นอะไรที่น่าสนใจ
มากกว่าการเกิดผลกระทบในการเดินเรือ	 
ในเมือ่ระบบการไหลของกระแสน�า้ในทศิทาง
ต่างๆของมหาสมุทรในเขตหนาวและเขต
อบอุ่นนั้นเป็นระบบระเบียบ	 และซับซ้อน	 
อนัน�ามาซ่ึงการก�าเนดิชีวติ	ความเป็นความตาย	
พายตุ่างๆและฤดกูาล	ทีห่ากมาท�าความรู้จกั
กบัสิง่เหล่านี	้กน่็าจะช่วยให้ระมดัระวงั	ทัง้การ
เดินเรือ	 และการดูแลสภาพแวดล้อมกัน
มากกว่านี้

นั่นเพราะพื้นผิวบนดาวดวงน้ี	 ปกคลุม
ด้วยน�า้เป็นส่วนใหญ่	คอื	70%	ของพืน้ผวิโลก	
เป็นตวัแปรส�าคัญต่อความเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ	ร้อน-เยน็	ฝน	เป็นสิง่ทีช่่วยให้บรเิวณ
ทีห่นาวเยน็ไม่หนาวเยน็จนเกนิไป	เมือ่กระแส
น�้าอุ่นได้ไหลผ่านมาอย่างช้าๆและลอยตัว 
สงูขึน้	ความอบอุน่จงึกระจายไปทัว่	จากผนืน�า้
ลอยสู่ผืนดิน	 ท�าให้ต้นไม้ได้มีชีวิต	 ผลิดอก	 
ออกผล	เป็นอาหารของสิง่มชีวีติในแถบนัน้ต่อไป

กระแสน�า้ในมหาสมทุรไม่ได้ท�างานเพยีง
ล�าพัง	ทกุสิง่ล้วนเชือ่มโยงกนั	โดยการไหลจาก

ไปยงัทศิตะวนัออก	 เมือ่ปะทะกบัแผ่นดนิ	
จะท	 าให้มวลน�้าบางส่วนจะเป็นกระแส 
น�า้เย็นไหลกลบัไปทีเ่ส้นศูนย์สตูรดังเดมิ

การปะทะกันของอากาศเย็นจาก 
ขั้วโลกที่มาชนกับอากาศอุ่นท่ีอยู่ใกล้กับ
กระแสน�้าอุ่น	 จะท�าให้เกิดลมพายุต้ังแต่
ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่	 ขณะเดยีวกนั	
การปะทะกันดังกล่าวก็เกิดท�าให้เกิด
ฤดกูาล	 เนือ่งจากผนืน�า้จะเกบ็ความร้อน
ไว้ได้นานกว่าผนืดนิ	 แต่จะค่อยๆ	ปล่อย
ออกมาเพือ่ให้ความเย็นลดต�า่ลง	ในช่วงฤดู
หนาว	และการด�าเนนิไปอย่างช้าๆของการ
ค ล า ย ค ว า ม ร ้ อ น จ า ก ผิ ว น�้ า ก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดู	 และก ่อนที่

บริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งอันห่างไกล
อย่างช้าๆนัน้	ได้รบัอทิธพิลจากลม	โดยกระแส
ลมจะพดัจากบรเิวณทีม่คีวามกดอากาศสูงไป
สู่บรเิวณทีม่คีวามกดอากาศต�า่	 เป็นการไหล
ตามเขม็นาฬิกาทางซีกโลกเหนอื	และไหลทวน
เขม็นาฬิกาทางซีกโลกใต้	ซึง่กระแสน�า้เยน็จะ
เกิดขึ้นมากในบริเวณตะวันตกของทวีป	 
ขณะทีก่ระแสน�า้อุน่จะเกดิขึน้มากในบรเิวณ
ชายฝ่ังทางตะวนัออก	

กระแสน�้าพื้นผิวมหาสมุทรเกิดขึ้น
เนือ่งจากแรงเสยีดทานระหว่างอากาศกับผวิน�า้	
อากาศเคล่ือนที่ด ้วยการพาความร ้อน	 
(Convection	cells)	ซึง่สะสมพลังงานมาจาก
แสงอาทติย์		พลงังานจากอากาศถ่ายทอดลง
สู ่ ผิวน�้าอีกทีหนึ่ง	 โดยกระแสลมพัดพา 
ให้กระแสน�้าเคล่ือนที่ไปในทางเดียวกัน		 
และเป็นไปตามนี้คือ	 ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตร	
ลมสินค ้าจะพัดน�้าผิวหน้าให ้ไหลไปยัง 
ทศิตะวนัตก	 เมือ่ปะทะกบัแผ่นดนิ	 จะท�าให้
มวลน�้าบางส่วนเกิดการไหลย้อนบริเวณ
เส้นศนูย์สตูร	(Equatorial	counter	current)	
และมวลน�า้ส่วนใหญ่กลายเป็นกระแสน�า้อุน่
ไหลไปยงับริเวณอืน่	ส่วนทีบ่รเิวณแนวละตจิดู	
30	 องศา	 ลมตะวนัตกจะพดัพาผิวน�า้ให้ไหล
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มหาสมทุรจะมอีณุหภมูติ�า่สดุในแต่ละปี	 จะเกดิ
ผลกระทบของความต่างระหว่างผืนดินและ
มหาสมทุร	นอกจากนีปั้จจยัหนึง่นอกเหนอืจาก
อากาศเย็นและอบอุ่นแล้ว	 ยังเป็นเรื่องของ 
ความเคม็ทีต่่างกนัของน�า้ทะเล	 คอืเมือ่น�า้ทะเล
ความหนาแน่นสงู	อณุหภมูติ�า่จมตวัลงใต้มหาสมทุร
แอตแลตตกิเหนอื	ไหลลงใต้	เลีย้วไปทางตะวนัออก	
โดยเมื่อไหลสู่มหาสมุทรอินเดียก็จะมีอุณหภูมิ 
สูงขึ้น	 จึงลอยตัวข้ึนเม่ือถึงมหาสมุทรแปซิฟิก	
ขณะที่น�้าทะเลความหนาแน่นต�่า	 อุณหภูมิสูง 
ทางมหาสมุทรแปซิฟิกไหลวกกลับไปทางเก่า	 
จะเกิดการระเหยของน�้าจึงท�าให้น�้าทะเลเค็ม 
ขึน้	อกีอุณหภมูทิีข่ั่วโลกเหนอืต�า่ลง	จงึจมตวัลง
สู่ใต้มหาสมุทรอีกครั้ง	 วงจรนี้ใช้เวลา	 500- 

วิถีกระแสน�้ำในมหำสมุทร

2,000	 ปี	 และได้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ
ระยะยาว	อนัท�าให้เกดิยคุต่างๆ	เช่นยคุน�า้แขง็

เม่ือโลกร้อน	 น�้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลาย	
พวกเราจึงต้องกังวลสิ่งท่ีก�าลังตามมาคือ	 
น�า้แขง็ละลายไหลลงสูม่หาสมทุรเป็นจ�านวนมาก
ย่อมท�าให้ความเคม็ลดลง	และจะเกดิอะไรขึน้
เมือ่วถิขีองกระแสน�า้อาจเปลีย่นไป	ทีแ่น่ๆจะ
ต้องกระทบกบัชีวติในมหาสมทุรทีข่ึน้อยูก่บัสิง่
เหล่านีโ้ดยตรง	 รวมถงึการเดนิเรอืทีปั่จจบุนั
การละลายของน�า้แขง็และการพดัพาน�า้แขง็
โดยกระแสน�า้มากดีขวางการเดนิเรอืกเ็ป็นอกี
ปัญหา	ไหนจะการเกดิลมพายทุีไ่ม่อาจคาดเดา	
การเปลีย่นแปลงเส้นทางลมพาย	ุและอืน่ๆ

ทุกฝ่ายรู้ถึงปัญหาเหล่านี้และพยายาม 
ที่จะไม่พาโลกใบนี้ไปถึงวันท่ีไม่อาจคาดเดา	
ชาวเรือเองก็ช ่วยได้ด ้วยการศึกษาที่มา 
ของปัญหาให้มากขึ้นและต้องไม่ละเลย 
ที่จะช่วยกัน	 “ลดโลกร้อน”	 อย่าปล่อยให ้
วันนั้นมาถึงวันท่ีต ้องถามกันและกันว ่า	 
“เรามาถงึจดุน้ีได้ยงัไง”

Ocean Currents
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