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คุณสมบัติส�ำคัญ 4 ประกำร 
ของแว่นกันแดดที่ชำวเรือควรรู้
4  things to look for 
in Boating Sunglass

HAMMAR 
H20 R  

SOLAS,
IMO APPROVED

เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้

THAILAND 
Yacht Show

USS ENTERPRISE
(CVN65) :  

THE WORLD’S FIRST 
NUCLEAR-POWERED 

AIRCRAFT CARRIER
ยูเอสเอส เอนเตอร์ไพรส์ 

(CVN65)
เรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์

ล�ำแรกของโลก

What is a Safety Culture ?
อะไร คือ วัฒนธรรม
ด้ำนควำมปลอดภัย ?

SAFETY 
CULTURE



MAGAZINE I PAGE

02



MAGAZINE I PAGE

03

สนใจติดต่อ สายด่วน
092-251-1217
092-258-8190

โรงเรียนสยามการเดินเรือ

POWER BOAT
หลักสูตรการขับเรือยนต์เล็ก

เปิดอบรม

ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนสยามการเดินเรือ
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สวัสดีเดือนแห่งความรักค่ะ...ขอทักทายตามสมัยนิยมในเดือนแห่งความรักของชาวตะวันตกกันหน่อยค่ะ ประวัติวันวาเลนไทน์ เป็นเรื่องที่เล่า 
ต่อๆ กันมาว่า สมัยนั้นกรุงโรมประสบภาวะสงคราม จักรพรรดิต้องเกณฑ์คนไปรบ ต้องยกเลิกการแต่งงานมากมายในยุคนั้นเพื่อให้ชายหนุ่มไปออกรบ  
แต่นักบุญเซนต์วาเลนไทน์สวนกระแสจัดงานแต่งงานขึ้น จึงถูกจับไปประหารใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผู้คนทั่วไปต่างพากันสรรเสริญ ผู้อุทิศตนให้ความรัก 
จึงก�าเนิดเป็น “วันวาเลนไทน์” สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

ส�าหรับ  ฉบับนี้ ก็ยังคงมีบทความท่ีน่าสนใจมาให้อ่านกันเหมือนเดิม ด้วยคอลัมน์ต้อนรับ Summer ในบทความ 4 คุณสมบัติส�าคัญ 
ของแว่นกนัแดดทีช่าวเรือควรรู้ พร้อมกับพาย้อนกลับไปด ูเรอืบรรทกุเครือ่งบนินวิเคลยีร์ล�าแรกของโลก USS ENTERPRISE(CVN65) ในคอลมัน์ Knowledge 
ในเดือนนี้ยังมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่ส�าคัญ คือ มหกรรมเรือส�าราญและมารีน่า “ไทยแลนด์ ยอช์ทโชว์ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยได้รบัการสนบัสนนุจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จะเป็นอีกหนึง่งานท่ีธรุกิจการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนของประเทศจะได้รบัประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
และผลกระทบในเชิงบวก ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ของภูมิภาค และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะคะ ถ้าเรารักเป็น และรู้จักท่ีจะรัก  ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกๆ ความรัก ขอส่งความรัก ความปรารถนาดี 
ถึงทุกท่าน ผ่านบทความดีๆ ใน  Magazine ฉบับนี้ค่ะ
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NEWS

มหกรรมเรือส�าราญและมารีน่า 
ไทยแลนด์ ยอช์ทโชว ์ ครั้งที่  3  
ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดโดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาและได้รับ 
การสนับสนุนจากการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย จะกลับมาสร้าง
ปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง 
ในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า จงัหวดัภเูกต็ 

และกิจกรรมทางน�้า ในเส้นทาง 
เดินเรือใหม่ที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งใน 
เส ้นทางที่สวยงามที่ สุดของโลก 
ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทางทะเล 
กลุม่ลกูค้าและนกัท่องเท่ียวกลุม่ใหม่
ในเอเชียที่มีก�าลังซื้อสูง ที่ต้องการ
ประสบการณ์ทางทะเลที่แปลกใหม่ 
ด้วยรูปแบบการจัดงานที่แตกต่าง 
จ าก ง านแสดง เ รื อ ยอช ์ ทอื่ น ๆ  
ไทยแลนด์ ยอช์ทโชว์ มุ ่งเน้นการ 
น�าเสนอประสบการณ์จริงให้ลูกค้า 
ที่มีศักยภาพสามารถ “ทดลองและ
สมัผสั” ทัง้การทดลองแล่นเรอืยอช์ท 
เรื อส� าราญ และร ่ วม สังสรรค  ์
ในงานปาร์ตีบ้นเรอืยอช์ท เพือ่สัมผัส
ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับหร ู
ด้วยตัวเอง

งานครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ของเมืองไทยในการเป ็น
ศูนย ์ กลางการแล ่น เ รื อยอช ์ท  

เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้กับมหกรรมเรือส�าราญ
และมารีน่า “ไทยแลนด์ ยอช์ทโชว์ ครัง้ที่ 3”

เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย 
ในฐานะศนูย์กลางกจิกรรมไลฟ์สไตล์
ทางทะเลระดบัสงูของเอเชยี ให้เป็นที่
ประจกัษ์แก่บรรดาผูน้�าอตุสาหกรรม
และผู ้ บริ โภคระดับสู ง ในธุ รกิ จ 
ซูเปอร์ยอช์ทจากทัว่โลก

งานไทยแลนด์ ยอช์ทโชว์ จดัขึน้
เพื่อส่งเสริมธุรกิจการเช่าเรือซูเปอร์
ยอช์ท การท่องเท่ียวด้วยเรือยอช์ท 

และการท่องเที่ยวระดับหรูของโลก 
ซึ่ งจะช ่วยดึงดูดการลงทุนจาก 
ต่างประเทศได้โดยตรง รวมถงึธรุกจิ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้ยงัส่งผลกระทบ
เชิ งบวกต ่ ออุ ตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ของภูมิภาค
อย ่ างต ่อ เนื่ อง  โดยเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์
จากการสร้างงาน การยกระดับ
สาธารณูป โภคและสิ่ ง อ� านวย 
ความสะดวกพ้ืนฐานเพื่อรองรับ 
การท่องเที่ยวระดับหรู รวมไปถึง 
การพัฒนาแหล่งท ่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล ์
ระดบัเฟิร์สคลาสในปัจจบุนัให้ดยีิง่ข้ึน 
กล่าวได้ว ่า ธุรกิจการท่องเที่ยว 
ทุกภาคส่วนของประเทศจะได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และผล 
กระทบเชงิบวกทัง้สิน้

งานวันเด็ก 2561 
ของ เอ. แอนด์ มารีน (ไทย)

เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) ได้จดังานวันเดก็แห่งชาติ
มาอย่างต่อเนือ่งทกุๆ ปี ส�าหรบังานวนัเดก็ในปีนีต้รงกบั
วนัที ่ 13 มกราคม 2561 โดยทางบริษัทได้จดัเตรยีม 
ทั้งของขวัญ ของเล่น เครื่องเขียนพร้อมอุปกรณ ์
การเรยีนต่างๆ มากมายส�าหรบัแจกเดก็ๆ ทีม่าร่วมงาน 
รวมถงึรถจกัรยานอีก 15 คนั ซึง่เป็นอภนินัทนาการจาก 
คณุอศิรศกัดิ ์ธรีะศกัดิ ์จาก บริษทั อาม่ามารนี จ�ากดั 
ร่วมแจกเดก็ๆ ด้วย มเีดก็ๆ มากมายมารอรบัของขวญั
ในงานวนัเดก็ ของ เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) กนัตัง้แต่เช้า 
ในวันงานนอกจากจะแจกของขวัญกันท่ีบริษัทแล้ว  
ยังมีการส่งของขวัญพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน  
ไปร่วมแจกในงานวนัเดก็ของโรงเรียน และชมุชนต่างๆ 
อกีด้วย
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Boat Report

Flinders Ports is South Australia’s 
largest private port operator.

The Hart Marine ORC Fast Pilot 
Boat is a planing hull which has  
a distinctive beak bow. The hull is 
of selfrighting design and is built  
with a unique suspension wheel 
house arrangement.

The suspended wheel house 
serves several purposes none  
the least is a significant reduction  
in the transmission of mechanical 
noise and vibration to the wheel 
house. The great benefit of this is 

the resulting improved working environment and reduced fatigue  
of the skippers.

When it came to the brand and specific model of engines to  
power the new Pilot vessels, key consideration for Flinders Ports was 
standardising the fleet with the one engine for today and beyond. 
Making the correct choice with the first vessel was important.

Thorough research was undertaken and the Hart Marine ORC Fast 
Pilot Boat with the Yanmar 6HYM-WET engine was selected.

 “One of our existing boats, the Norman Carr, has a pair of 
Yanmar 6CX-GTE2 engines installed and has performed well over 
many years,” said David Underwood, Marine Services Superintendent 
at Flinders Ports.

“Quality and timely service work has also been forthcoming 
from the local Yanmar authorised dealer Webb Marine Services 
during this period which we are grateful for.”

“Beyond our previous good experience with Yanmar and their 
local service dealer we felt that the Yanmar brand is reliable and 
performs to a superior level. Weighing heavily in our selection 
criteria was the fact that our Pilot vessels are spread throughout 
South Australia. We favoured a purpose built marine engine with 
a mechanical fuel management system.”

YANMAR 
SELECTED FOR TWO WORLD
BEST PRACTICE PILOT BOATS
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Yanmar’s 6HYM-WET model is a purpose built  
commercial marine engine. It includes Yanmar’s latest  
combustion chamber design, named ASSIGN, a system  
originally pioneered by Yanmar on their large bore, low speed 
propulsion engines. These engines are IMO Tier 2 compliant, 
ensuring emissions are exceptionally low.

This technology combined with Yanmar’s mechanical 
fuel system delivers impressive fuel consumption results 
and provides commercial operators with excellent fuel 
economy. The cylinder head is a quad valve design. In this 
configuration, the Yanmar 6HYM-WET excels in conditions 
demanding continuous commercial use.

The Yanmar 6HYM-WET as specified by Flinders Ports is 
rated at a conservative 478kW (650mhp) at 2150 rpm.

The two vessels commissioned by Flinders Ports were 
named “Alert” and “Reliance” respectively. Both vessels 
are identical in terms of hull, power train and configuration. 
The hull measures 16.0m long with a beam of 5.43m. The 
maximum draft is just 1.5m and the hull displaces 21.5 
tonnes.

In sea trials the Flinders Ports vessels achieved  
a maximum speed of 27 knots with the Yanmar 6HYM-WET 
engines spinning over at 2150 rpm. The normal service speed 
of the Alert and Reliance is 24 knots where the engines  
are operating at a very comfortable pace, and at only 62% 
of their rated capacity.

Operating a normal duty cycle, fuel consumption  
has been measured at approximately 65 litres per hour 
total for both engines. With 3000 litres of fuel on board, the 
vessels have the capability of up to 46 hours of operation, 
assisted by the efficiency of the Yanmar 6HYM-WET engines.

“Our ORC Fast Pilot Boats have been specified to 
have a lot of engine power in reserve,” said Dennis  
Williamson.

“The Yanmar 6HYM-WET engines have plenty of 
power in reserve and are exceptionally responsive to the 
throttle by nature of their twin turbo charger design. 
They are very impressive.”

The feedback from the crews who have worked aboard 
Alert and Reliance has been positive. The independent 
wheelhouse and deep beak bow have proven to be of 
operational benefit. With the most frequently
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ยูเอสเอส เอนเตอร์ไพรส์ (CVN65)
เรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ล�ำแรกของโลก
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ARTICLE : aBOAT

PHOTO : INTERNET

USS ENTERPRISE
(CVN65) :  The World’s First 
Nuclear-powered Aircraft Carrier

ท่านผู้อ่าน  หลายท่านคงเหน็
ภาพยนตร์ชดุ STAR TREK ซ่ึงเป็นเรือ่งราว
ทีม่ฉีากในอนาคตประมาณศตวรรษที ่ 23 
ทีม่กัีปตนัเคร์ิกกบัต้นหนสป๊อค หูยาวชาว
ดาววัลแคนเป็นตัวชโูรง โดยมยีานอวกาศ
ขนาดใหญ่ช่ือ ยูเอสเอส เอนเทอร์ไพรซ์ 
(USS Enterprise) เป็นนายพาหนะพา
ส�ารวจอวกาศอนักว้างใหญ่ มตีอนหนึง่ที่
ยานวกาศยูเอสเอส เอนเทอร์ไพรซ์  
ย้อนเวลามาศตวรรษที่ 20 ลูกเรือของ 
เอน็เตอร์ไพรส์ในอนาคตได้พบเหน็เรอืรบ
เอน็เตอร์ไพรซ์ในศควรรษที ่20 จอดลอยล�า
อยูท่ีฐ่านทพัเรอื ท�าเอาลกูเรอืยานเอน็เตอร์
ไพรส์แห่งอนาคตตืน่เต้นกันมาก

เรือรบทีใ่ช้ชือ่เอน็เตอร์ไพรส์อนัเป็น
ของกองทัพเรือสหรัฐมีหลายล�า ที่มีชื่อ
เสียงโด่งดังที่สุดเห็นจะเป็นเรือบรรทุก
เครื่องบิน ยูเอสเอสเอนเตอร ์ไพรส ์ 

หมายเลขประจ�าเรือ CV-6 ในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่ 2 สร้างเสรจ็ก่อนทีจ่ะ
เกดิเป็นสงคราม เมือ่สหรฐัอเมริกาเข้าร่วม
สงครามหลงัจากญ่ีปุ่นโจมตเีพร์ิลฮาเบอร์ 
เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอสเอนเตอร์
ไพรส์ก็เข้าร่วมปฏิบัติการรบแทบทุก
สมรภมูใินมหาสมทุรแปซฟิิก เช่น  การรบ
ทีม่ติเวย์ ยทุธการกัวดาคาแนล การรบใน
หมูเ่กาะโซโลมอน การรบทีอ่่าวเลเต การ
รบทีอ่โิวจมิา การรบทีโ่อกนิาว่า จนกระทัง่
สงครามสงบก็รับหน้าท่ีในการขนทหาร
สหรฐัฯกลบัประเทศ แล้วจงึปลดประจ�า
การในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946  
(พ.ศ. 2489) 

หลังจาก ยูเอสเอส เอนเทอร์ไพรส์  
ยคุสงครามโลกปลดประจ�าการ โลกเข้าสู่
สงครามเยน็ระหว่างมหาอ�านาจท่ีแบ่งเป็น
สองฝ่าย คือค่ายคอมมิวนิสต์น�าโดย
สหภาพโซเวยีต กบัค่ายประชาธปิไตยน�า
โดยสหรฐัอเมรกิา โดยมปีระเทศลกูหาบ
เลือกข้างกันอย่างชัดเจน เรือบรรทุก 
เครื่องบินยูเอสเอส เอนเทอร์ไพรส์  
ยคุสงครามเยน็ถกูสร้างขึน้ โดยใช้พลงังาน
นวิเคลียร์เป็นล�าแรกของโลก เข้าประจ�า
การในปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) นับเป็น
เรอืล�าทีแ่ปดของกองทพัเรอืสหรฐัอเมรกิา  
ที่ ใช ้ชื่อ ยู เอสเอส เอนเทอร ์ไพรส ์  
ได้รบัหมายเลขประจ�าเรือ CVN-65 (USS  
ENTERPRISE CVN65)  

ยเูอสเอส เอนเทอร์ไพรซ์ (CVN-65) 
สร้างด้วยงบประมาณ 451.3 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ วางกระดกูงเูมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ปล่อยลงน�้า  
24 กันยายน ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503)  
ระวางขบัน�า้สงูสดุ 92,325 ตนั ความยาว 
1,123 ฟุต (342 เมตร) ความกว้าง  
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257.2 ฟตุ (78.4 เมตร) กนิน�า้ลกึ 39 ฟตุ 
(12 เมตร) ความเร็ว 33.6 นอต  
(62.2 กโิลเมตร/ชัว่โมง) บรรทกุเครือ่งบนิ
อตัราปกตไิด้ 70 ล�า สามารถเพิม่ได้สงูสดุ 
90 ล�า

เรือบรรทุกเครื่องบินยู เอสเอส  
เอนเทอร์ไพรซ์ (CVN-65) ประจ�าการใน
กองทพัเรอืที7่ ของสหรฐั ออกปฏบัิตกิาร
ในเหตกุารณ์ส�าคญัๆ เช่น ในวกิฤตการณ์
ควิบาเมอืปี ค.ศ. 1962 ท่ีสหภาพโซเวยีต 
น�าขีปนาวุธมาติดตั้งที่ประเทศคิวบา 
ประธานาธิบดีเคเนดี้ยื่นค�าขาดให้ถอน
ออกไปเพราะถือว ่าเป ็นการคุกคาม
สหรัฐอเมริกาโดยตรง ออกค�าส่ังให้ 
ปฏบิตักิารปิดล้อมควิบา เตรยีมท�าสงคราม
เต็มรูปแบบ ยูเอสเอส เอนเทอร์ไพรซ์ 
(CVN-65) กไ็ด้รบัค�าส่ังให้เข้าร่วมปฏิบตัิ
การปิดล้อมคิวบาด้วย ในที่สุดสหภาพ
โซเวียตยอมถอนขีปนาวุธออกจากคิวบา 
วกิฤตการณ์จงึยตุลิง ยเูอสเอส เอนเทอร์- 
ไพรซ์ (CVN-65) ยงัเข้าร่วมปฏบิติัการใน
สงครามเวียดนาม และอื่นๆ อีก ตลอด
ระยะเวลาประจ�าการ จนปลดระวาง 
เ ม่ือวันที่  1 ธันวาคม ค.ศ. 2012  
(พ.ศ. 2555) นับว่าใช้เวลาประจ�าการ
ยาวนานท่ีสดุถงึ 50 ปี ปิดฉากเรอืบรรทกุ
เครื่องบินพลังงานนิวเคลียร ์ล�าแรก 
ของโลกลงในทีสุ่ด
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Safety
What is 
a Safety 
Culture ?
อะไร คือ 
วัฒนธรรม
ด้ำนควำม
ปลอดภัย ?

a safety culture may be  
described as the values and 
practices that management and 
personnel share to ensure that 
risks are always minimised and 
mitigated to the greatest degree 
possible.  

วัฒนธรรมด ้านความปลอดภัย  
หมายถึงคุณค่าและการปฏิบัติซึ่งทีม 
ผูบ้รหิารและพนักงาน ร่วมกนัท�า เพ่ือให้
แน่ใจว่าความเส่ียงต่างๆ ต้องมน้ีอยทีสุ่ด 
และบรรเทาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

Key Features of an Effective  
Safety Culture

ลกัษณะส�าคญัของวฒันธรรมองค์กร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

1. Recognition that all accidents 
are preventable and only usually 
occur following unsafe actions  
or a failure to follow established 
procedures. 

เป ็ นที่ ยอมรั บกั นว ่ า อุบั ติ เ หต ุ
ทัง้หมดนัน้ ป้องกันได้ และมกัจะเกดิขึน้
มาจากการกระท�าทีไ่ม่ปลอดภยั หรอืมไิด้
ท�าตามระเบยีบปฏบิตัทิีว่างไว้

2. Management and personnel 
who think constantly about safety. 

ทีมผุ้บริหารและพนักงาน ใครที่คิด
อย่างแน่วแน่อยู่เสมอ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย

3. Always setting targets for 
continuous improvement, with  
a goal of zero accidents 

ตั้งเป้าหมายไว้เสมอในการที่จะ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุบัติเหตุ 
เป็นศูนย์
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There are perhaps three key  
components to developing an  
effective safety culture

มีส่วนประกอบ 3 ประการท่ีจะ
พัฒนาไปสู ่วัฒนธรรมความปลอดภัย 
มปีระสทิธภิาพได้

1. Commitment from the top 
การให้ค�ามัน่จากผูบ้รหิารระดบัสูงสดุ

2. M e a s u r i n g  c u r r e n t  
performance and behaviour  
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
และพฤตกิรรมจรงิ ทีเ่ป็นอยู่

3. Mod i f y i n g  behav i ou r  
การปรบัเปลีย่น แก้ไข พฤตกิรรมนัน้ๆ

                     

Historical accident data research 
has shown that for approxi- 
mately every 300 unsafe acts  
(or near-misses), 29 unsafe  
acts  are l i ke ly  to resul t  
in injury. Out of these 29 injuries  
one is statistically likely to result  
in a major injury or even death. 
Thus, the reduction or prevention 
of 300 unsafe acts is likely to  
prevent a major injury!

จากประวตักิารเกิดอุบตัเิหตท่ีุผ่านมา
ได้แสดงให้เห็นว่า ทุกๆ การกระท�าที่ไม่
ปลอดภัยประมาร 300 ครั้ง (near- 
misses), จะม ี29 ครัง้ ทีน่�าไปสู่การบาด
เจบ็ และจะม ี1 ครัง้น�าไปสูก่ารสู่การบาด
เจบ็รุนแรงหรือการเสยีชีวติ 

ดงันัน้การลดหรือป้องกนัการกระท�า
ทีไ่ม่ปลอดภยั 300 ครัง้นัน้ได้ จะน�าไปสู่
การป้องกนัการบาดเจบ็ทีร่นุแรงได้

Reporting accidents, near misses 
and non-conformities

การแจ้งรายงานอบุติัเหต,ุ เหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์ และเหตุการณ์ที่มิได้ 
เป็นไปตามกฏระเบยีบ

it is often discovered that these 
were apparent and visible long 
before the incident occurred.  
Reporting such events at an early 
stage, followed by appropriate  
remedial action, can prevent  
accidents that lead to pollution, 
damage, injury or loss of life.  

มกัจะพบว่า เหตกุารณ์ข้อบกพร่อง
ต่างๆ ท่ีไม่พงึประสงค์ได้เกดิขึน้มาและได้
เหน็กนัมานานแล้วหลายๆคร้ัง ก่อนทีจ่ะ
เกิดอุบัติเหตุ การแจ้งรายงานเหตุการณ์ 
ดงักล่าวนัน้ๆ ทนัทใีนโอกาสแรก แล้วตาม
ด้วยการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม   
จะสามารถป้องกนัมใิห้เกดิอบุตัเิหตไุด้จรงิ

SAFETY 
CULTURE
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aBoat Focus

การใส่แว่นตากันแดดขณะออกเรือ 
เพือ่ป้องกันตามคีวามส�าคญัพอๆ กบัการทา
ครีมกนัแดด เราจะต้องป้องกนัไม่ให้แสงสะท้อน
ผวิน�า้รวมทัง้แสง UV สามารถเข้ามาท�าร้าย
สายตาของเราได้ วธิง่ีายทีส่ดุคอืสวมแว่นตา 
ทีส่ามารถกนัแสง UV ได้ 100% คณุสมบตั ิ
ต่อไปนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องน�ามาพจิารณาด้วย
เมือ่ต้องการซือ้แว่นกันแดดครัง้ต่อไป 

เลนส์ Polarized ยงัช่วยตดัแสงสะท้อน
ต่างๆ เช่นแสงสะท้อนจากผวิน�า้ ท�าให้ภาพ
คมชัด หรือกรณีฝนตกหนักท�าให้แสง
กระเจิ ง เนื่ อ งมาจากละอองน�้ าฝน 
จ�านวนมาก ท�าให้ทัศนะวิสัยในการมอง
เหน็ดขีึน้ การทีม่องเหน็วตัถบุางประเภท
เห็นเป็นสีรุ ้ง เช่นมองหน้าจออุปกรณ ์
ส่ือสารรุน่เก่าๆ ฟิล์มกรองแสงบางยีห้่อนัน้ 
เพราะว่าวัตถุเหล่าน้ันมีระนาบหักเห 
ของแสงเช่นเดยีวกนักับเลนส์ การใช้เลนส์ 
Polarized ทกุชนดิ มโีอกาสมองเหน็วตัถุ
เป็นริ้วรุ ้งได้ โดยที่ไม่เกี่ยวกับคุณภาพ 
ของเลนส์ครบั

คุณสมบัติส�ำคัญ 
4 ประกำร ของแว่นกันแดด
ที่ชำวเรือควรรู้

1. เลือกใช้เลนส์เคลือบกันแสง
ชนิด Polarized Lenses

เลนส์ Polarized มปีระโยชน์มากมาย 
อาทิเช่น ป้องกันรังสี UV ที่มาท�าอันตราย 
กบัดวงตา หรอืเพิม่ทศันะวสิยัในการมองเหน็ 
ภาพผ่านเลนส์ Polarized นั้นจะมีสีสัน 
และ คอนทราส ทีม่ากกว่าภาพปกต ิประโยชน์
ของเลนส์ Polarized ยงัไม่หมดเพยีงแค่นัน้ 

MAGAZINE I PAGE

14
ARTICLE : aBOAT

PHOTO : INTERNET
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for in Boating 
Sunglass
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สรปุ เลนส์ Polarized คอืเลนส์ทีเ่คลอืบ 
Multi Coat สีน�้าเงินม่วง ช่วยลดแสงจ้าท่ีตก 
กระทบกบัวตัถมุนัวาว เช่น กระจก, ผวิน�า้ สะท้อน
เข้ามายังสายตา คล้ายกับลักษณะการตัดแสง  
การท�างานคล้าย Filter เลนส์กล้องถ่ายรูป  
ช่วยป้องกันจากรังสีท่ีก่อให้เกิดอันตรายกับตา  
เช่นเวลามีรถยนต์สวนมาจะเห็นแสงท่ีสะท้อน
กระจก แต่ถ้าใส่เลนส์ Polarized นีจ้ะช่วยลด 
แสงสะท้อนทีม่าจากกระจกนี ้ หรอืเวลาทีเ่ราไป 
ตกปลาตอนเที่ยงมองลงไปในน�้าจะไม่เห็นปลา 
เพราะแสงสะท้อน แต่ถ้าใส่เลนส์ทีเ่ป็น Polarized 
นีจ้ะท�าให้ลดแสงสะท้อน ท�าให้เราเหน็ตวัปลา
ชดัเจน และน�า้ใสข้ึน

2. เลือกใช้เลนส์
ชนิดเคลือบสีกันแสงชนิดต่ำงๆ

สีของเลนส์ไม ่ได ้ให ้ความสวยงาม 
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ละสีแต่ละความเข็ม 
เป ็นตัวก�าหนดปริมาณแสงผ ่านเลนส ์  
ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นตัวก�าหนดประเภท 
การใช้งานด้วย

3. แว่นกันแดดที่โค้งเข้ำรูปใบหน้ำ 
ป้องกันแสงและฝุ่นเข้าตาทางด้านข้าง  

ดูดีน่าซ้ือมาใช้ อย่างไรก็ดี โดยท่ัวไปแล้ว  
เลนส์แว่นตายิ่งมีความโค้งน้อยกว่าจะม ี
การผิดรูปของภาพน้อยกว่า ความโค้ง 
ของเลนส์สามารถท�าให้แสงที่ผ่านบิดเบือน
ท�าให้ภาพไม่คมชดัผดิรปูก่อให้ผูใ้ช้ปวดศีรษะ  
และความเมื่อยล้าของสายตา หากจะซื้อ 
แว่นตาประเภทนีใ้ช้ควรใช้ของท่ีได้รบัการตรวจ
ด้วยกระบวนการ Prism Test แล้ว 

4. ควรจะเลือกชนิดเลนส์
ท�ำด้วยกระจกหรือพลำสติก

ทั้ งสองชนิดมีข ้อเด ่นในตัวมันเอง  
เลนส์ท�าด ้วยกระจกให้ภาพที่ใสชัดเจน  
และไม่ค่อยเป็นรอยขดีข่วน ส่วนเลนส์ทีท่�าด้วย
พลาสติก จะมีน�้าหนักท่ีเบากว่าสวมใส่ 
ได ้สบายกว ่า และทนทานกว ่าเมื่อตก  
หรอืถกูกระแทก
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