การนํารอง เลม ๒ การนํารองในเขตทาเรือกรุงเทพฯ

คํานํา
หนังสือ " การนํารอง เลม ๒ การนํารองในเขตทาเรือกรุงเทพฯ " เลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียด
ปลีกยอยที่จําเปนตอการเปนผูนํารอง ณ เขตทาเรือกรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนํารองที่
กลาวไวในหนังสือ " การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง " ผูที่จะเปนผูนํารองประจําเขตทาเรือ
กรุงเทพฯ จําเปนตองศึกษาทั้ง หนังสือ " การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง " และ หนังสือ "
การนํารอง เลม ๒ การนํารองในเขตทาเรือกรุงเทพฯ " จึงจะถือไดวามีความรูครบถวนสําหรับการเปนผูนํา
รองประจําเขตทาเรือกรุงเทพฯ
นาวาตรี อนันต สดับพจน
จนร.๑๓๔
ผูเรียบเรียง
๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
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๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

การนํารอง เลม ๒ การนํารองในเขตทาเรือกรุงเทพฯ

สารบัญ
หัวขอ

หนา

บทที่ ๑ การนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา
๑
๑. การเลี้ยวเขารองน้ําสันดอนเจาพระยา
๑
๒. หลักการนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา
๑
๓. การนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา ขณะ หมอกลงจัดหรือฝนตกหนัก
๔
บทที่ ๒ ตัวบวกประจํารองน้ําสันดอนเจาพระยา
๕
๑. หลักการของตัวบวกประจํารองน้ําสันดอนเจาพระยา
๕
๒. ผลจากการฝาฝนการกําหนดคา " ตัวบวก ฯ ( BAR ADDER )"
๗
บทที่ ๓ อื่น ๆ ที่สําคัญ
๘
๑. การสงเชือกขณะเขาเทียบหลักบางหัวเสือ
๘
๒. การสงเชือกขณะเขาเทียบหลักคลองเตย
๙
๓. การออกเรือจาก ทาฯ ๑๘ , ทาฯ ๒๔ , ทาฯ ๒๘, ทาฯ ๓๐ ขณะน้ําลงแรง กระแสลมกําลังปานกลาง ๙
ถึงแรงพัดอัดเรือเขาหาทาฯ และตองกลับลําหนาทาฯ
๔. การทิ้งสมอ ๒ ตัว
๙
๕. AIR DRAUGHT
๑๑
๖. บริเวณที่ตองระวังการเกิดการเสียหลักเบนไปทางซายอยางรุนแรง
๑๒
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บทที่ ๑ การนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา
๑. การเลี้ยวเขารองน้ําสันดอนเจาพระยา
เนื่องจากอัตราผิดเข็มทิศไยโรที่กัปตันบอกหรือไมไดบอกจะมีความถูกตองเพียงใด และกระแสน้ําที่
ไหลขึ้นหรือกําลังไหลลงขณะนั้นมีผลกับเรือลํานั้น ๆ มากนอยเพียงใด และถาขณะเดียวกันพบวาบริเวณทุนฯ ๒
มีเรือใหญกําลังแลนสวนออกมา ซึ่งคาดวาจะสวนกับเราหลังจากเลี้ยวผานทุนฯ ๑ เขาไปไดเพียงเล็กนอย กรณี
นี้ การสั่ งเข็มที่คิด วาแกอัตราผิดและแกก ระแสลมกระแสน้ําเรียบรอยแลว ทัน ทีที่เ ลี้ยวผานทุนฯ ๑ เขาเข็ม
๐๓๔ องศา นับวาอันตรายอยางยิ่ง การเลี้ยวเรือผานทุนฯ ๑ เขาไปในรองน้ําสันดอนเจาพระยาใหปลอดภัย
ไมล้ําเขาไปโดนเรือที่กําลังแลนสวนออกมา และ สามารถบังคับทิศทางเรือใหไดเข็มที่จะทําใหเกิด COURSE
OVER GROUND ๐๓๔ องศา มากที่สุด ตองใชวิธีสั่งหางเสือตั้งแตเริ่มเลี้ยวเพื่อไปเขาเข็ม ๐๓๔ องศา โดย
จะตองสั่งหางเสือเลี้ยงแนวกราบซายจนนิ่งในทิศทางที่ปลอดภัย และ จะตองพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
ประกอบการตัดสินใจสั่ง " ตรงไป" กลาวคือ
 แนวกราบซายตองปลอดภัยจากเรือที่กําลังแลนสวนมา
 หากไมมี กระแสลม กระแสน้ํา แนวกราบซายตองขนานแนว INLINE ของ LIGHT MARK หนา
กับ LIGHT MARK หลัง
 หากมี กระแสลม กระแสน้ํ า ตองพิ จ ารณาเพิ่ม เติ มว า แนวกราบซา ยเพีย งพอที่จ ะขื น กระแสลม
กระแสน้ํา เพื่อใหเรือเคลื่อนไปตามแนว INLINE ของ LIGHT MARK หนา ( A ) กับ LIGHT MARK หลัง
( B ) หรือ ขนานกั บ แนวดั งกลาว ( ในกรณีที่ เ รื อ เราตกขวาเพราะเรื อลํา หน า แล น สวนออกมากลางแนว
INLINE เกินไป ) แลวจึงสั่ง " ตรงไป " จากนั้นใหจําคา HEADING ที่นายทายอานขณะนั้นและใหคอยเฝาเพง
ตรวจดูอัตราการเปดของ LIGHT MARK A และ B แลวสั่งปรับแตงเข็มไปทางซาย หรือทางขวา ครั้งละ
๑ – ๒ องศา ตามความเหมาะสมเพื่อปรับแกอาการเปดแยกออกจากกันของ LIGHT MARK A และ B การสั่ง
ตรงไปครั้งแรกนี้ใหสังเกตแนวกราบซายเปนหลักโดยไมตองสนใจวา HEADING ที่อานจากเข็มทิศจะเปน
เทาใด ( หรือวาอัตราผิดเข็มทิศจะเปนเทาใด ) อัตราผิดเข็มทิศไยโรที่กัปตันเรือสวนใหญบอกมักไดจากการ
ประมาณการที่นํามาใชประกอบการสั่งเข็มในรองน้ําสันดอนเจาพระยาทันทีไมได

หมายเหตุ ดานตะวันออกของรองน้ําฯ ระหวางทุนฯ ๑ ถึงประมาณ ทุนฯ ๔ ไมมีขอบรองน้ํา จึงไมเกิด
SHIP-BANK INTERACTION เรือเขาจึงแลนตกขวาไดมากตั้งแตทุนฯ ๑ โดยไมมีโอกาสเกิดการเสียหลักไป
ทางซายอันเนื่องมาจาก SHIP-BANK INTERACTION สิ่งที่เรือเขาพึงกระทํา เพื่อความปลอดภัยของทั้งเรือ
เขาและเรือออก หากตองแลนสวนกันบริเวณดังกลาวก็คือ เลยทุนฯ ๒ ไปแลวจึงคอยเริ่มเปลี่ยนเข็มปรับ
ทิศทางเรือใหกราบซายเขาหาแนว LIGHT MARK A และ B

๒. หลักการนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา
๒.๑ คุณลักษณะที่สําคัญของรองน้ําสันดอนเจาพระยา
 COURSE OVER GROUND ระหวางทุนฯ ๓๑ ถึงทุนฯ ๒๕ คือ ๑๒๖.๕ องศา หรือ ๓๐๖.๕ องศา
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 COURSE OVER GROUND ระหวางทุนฯ ๑๙ ถึงทุนฯ ๑๒ คือ ๒๑๐ องศา หรือ ๐๓๐ องศา
 COURSE OVER GROUND ระหวางทุนฯ ๑๒ ถึงทุนฯ ๗ คือ ๑๙๘ องศา หรือ ๐๑๘ องศา
 COURSE OVER GROUND ระหวางทุนฯ ๗ ถึงทุนฯ ๑ คือ ๒๑๔ องศา หรือ ๐๓๔ องศา
 ความกวางที่กนรองน้ําระหวาง ทุนฯ ๑ ถึง ทุนฯ ๑๘ และ ระหวาง ทุนฯ ๒๗ ถึง ทุนฯ ๓๑ กวาง
๑๕๐ เมตร
 ความกวางที่กนรองน้ํา บริเวณโคงบางปู กวาง ๒๕๐ เมตร เริ่มตั้งแต ทุนฯ ๑๙ ( เริ่มขยายความกวางฯ
ตั้งแตทุนฯ ๑๘ ) ถึงทุนฯ ๒๖ ( เริ่มแคบลงตั้งแตทุนฯ ๒๖ )
 ระยะหางระหวางทุนฯ แตละทุนฯ ประมาณ ๑ กิโลเมตร ( ยกเวน ทุนฯ ๑๘ A และ ทุนฯ ๒๒ A
หางทุนฯ ขางเคียงประมาณ ๐.๕ กิโลเมตรเพราะเปนทุนฯเสริมใหเห็นความโคงของรองน้ําไดชัดเจนขึ้น )
 ตําบลที่ ทุน ๓๑ คือ ตําบลที่หลักกิโลเมตรที่ ๐
ระยะทางจากทุน ๓๑ ถึง ทุน ๑ ๑๘
กิโลเมตร ระยะทางจากทุน ๑ ถึง สถานีนํารอง ๔ กิโลเมตร

๒.๒ การนําเรือขณะแลนในทางตรง
๒.๒.๑ ขณะ มิไดกําลังจะสวน มิไดกําลังจะแซง หรือ มิไดกําลังจะถูกแซง
รายละเอียดการปฏิบัติสําหรับกรณี การนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา บริเวณทางตรง มิไดกําลัง
จะสวน มิไดกําลังจะแซง หรือ มิไดกําลังจะถูกแซง ศึกษาไดจาก หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐาน
เพื่อการนํารอง บทที่ ๘ SHIP - BANK INTERACTION ขอ ๖.๑

๒.๒.๒ ขณะกําลังจะสวนกัน และ ขณะสวนกัน
รายละเอียดการปฏิบัติสําหรับกรณี การนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา บริเวณทางตรง ขณะกําลัง
จะสวนกัน และ ขณะสวนกัน ศึกษาไดจาก หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๘
SHIP - BANK INTERACTION ขอ ๖.๒

หมายเหตุ ขอเนนย้ําอีกครั้ง จากที่กลาวไวในหมายเหตุตอทาย ขอ ๖.๒ หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรู
พื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๘ SHIP - BANK INTERACTION วา ไมวาเรือที่จะแลนสวนกันจะมี
DRAUGHT มากหรือนอยเพียงใด เรือทั้งสองฝายก็ตองนําเรือหลบออกไปจากแนวกึ่งกลางรองน้ําดวยกันทั้งคู
เพราะเรือทุกลําไมวาจะมี DRAUGHT เทาใด ตางก็ มีโอกาสเกิดเสียหลักเบนไปทางซายอยางรุนแรงเพราะ
SHIP-BANK INTERACTION เหมือนกัน มีวิธีปองกันเรือเสียหลักเบนไปทางซายอยางรุนแรงเพราะ SHIPBANK INTERACTION ที่เหมือนกัน มีวิธีบังคับเรือที่เสียหลักเบนไปทางซายอยางรุนแรงเพราะ SHIP-BANK
INTERACTION ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยรวดเร็วที่เหมือนกัน ขณะแลนสวนกัน ผูนําเรือที่ไมยอมนําเรือ
ออกไปจากแนวกึ่งกลางรองน้ํา ( ไมวาจะอางเหตุผลใด ) จึงเปนการเอาเปรียบอีกฝายหนึ่งอยางเห็นไดชัด

๒.๒.๓ ขณะกําลังจะแซงกัน หรือ ขณะกําลังจะถูกแซง
รายละเอียดการปฏิบัติสําหรับกรณี กําลังจะแซงเรืออื่น หรือ กรณีกําลังจะถูกเรืออื่นแซง ศึกษาไดจาก
หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๙ อื่น ๆ ที่สําคัญ ขอ ๑
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๒.๓ เมื่อตองแลนสวนกันบริเวณ ทุนฯ ๑๙
๒.๓.๑ เรือแลนเขา
เรือแลนเขาเมื่อแลนผาน ทุนฯ ๑๘ มาแลว ใหเริ่มนําเรือเปดไปทางขวา ซึ่งสามารถแลนเปดไปได
จนถึงแนวหลักนําหนา ( หลักนํา E ) ตรงกับชองบันไดดานซายของตึกที่มีแถบสีแดงทางดิ่งตรงกึ่งกลางตึกแทน
สีของหลักนํา F ( ตําแหนงกระโจมไฟ หลักนํา F ที่แทจริงอยูหลังตึกนี้ลึกเขาไปบนแผนดิน ) โดยเรือแลน
เขาจะไมติดตื้นและจะไมเกิดปญหาเดงไปทางซายจาก SHIP - BANK INTERACTION แตประการใด เรือเขา
ควรเริ่มเลี้ยวซายเมื่อเรือมาอยูในระดับ ทุนฯ ๒๐ การเลี้ยวตั้งแต ทุนฯ ๒๐ ถึง ทุนฯ ๒๓ ศึกษาไดจาก
หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๘ SHIP - BANK INTERACTION ขอ ๘

รูปที่ ๑ - ๓
๒.๓.๒ เรือแลนออก
เรือแลนออกตองเลี้ยวโคงหางทุนฯ แดงพอควร ( ปองกันเสียหลักพุงไปทางซาย หรือ ปองกันติดตื้น )
แตกราบซายของเรือจะตองไมล้ําแนวหลักนํา EF( หรือแนวหลักนํา JK ) ตั้งแตเริ่มเลี้ยวโคงจนถึงทุนฯ ๒๐ ถึง
ทุนฯ ๒๑ ควรลดกําลังเครื่องลงเหลือเดินหนาครึ่งตัว เพื่อจะไดมีกําลังเครื่องสํารองไวสําหรับ KICKING เมื่อ
จําเปน ขณะเลี้ยวควรควบคุมมุมหางเสือดวยตัวเอง เพื่อจะไดทราบปริมาณ SHIP - BANK INTERACTION
ที่เกิดขึ้น และใชมุมหางเสือที่เหมาะสมกับปริมาณ SHIP - BANK INTERACTION ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เรือ
ก็จะไมเสียหลักเดงไปทางซายอันเนื่องมาจาก SHIP – BANK INTERACTION ( กรณีเรือบรรทุกสินคามามาก
ๆ ) หรือจะไดไมพลาดเขาไปติดตื้น ( กรณีเรือเปลาไมมีสินคาบนเรือ ) รายละเอียดการปฏิบัติสําหรับเรือแลน
ออก ศึกษาไดจาก หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๘ SHIP - BANK
INTERACTION ขอ ๗
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๒.๔ เมื่อตองแลนสวนกัน ณ จุดเลี้ยวบริเวณ ทุนฯ ๗ และ ทุนฯ ๑๒
เรือทั้งสองลําตองลดความเร็วลงมาอยางนอย ๑ STEP กอนถึงจุดเลี้ยวประมาณ ๐.๕ ชวงทุนฯ เพื่อ
เหลือกําลังเครื่องจักรไว KICK รวมกับมุมหางเสือทางดานที่จําเปนตามอาการของเรือ และเรือทั้งสองลําตอง
ไมนําเรือใหกราบซายล้ําเขาไปในชองทางเรือเดินตรงขามอยางเด็ดขาด (และควรใหแนวหลักนําเปดเล็กนอยใน
ลักษณะเรือเราอยูในชองทางเรือเดินของเรา ) เมื่อเรือทั้งสองลําเกือบถึงจุดเลี้ยว ( หรือเมื่อถึงจุดเลี้ยว ) ใหผูนํา
เรือควบคุมมุมหางเสือดวยตนเอง จนกวาเรือจะแลนผานกันไปไดโดยปลอดภัย หากใชหางเสือหมดแลวยังไม
พอ ก็ให KICK กําลังเครื่องขึ้นไปอีกอยางนอย ๑ STEP ก็จะสามารถแลนเลี้ยวผานกันไปไดโดยปลอดภัย
รายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ศึกษาไดจาก หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง
บทที่ ๘ SHIP - BANK INTERACTION ขอ ๗ และ ขอ ๘

๒.๕ เมื่อตองแลนสวนกัน ระหวาง ทุนฯ ๒๕ ถึง ทุนฯ ๒๗
ระหวาง ทุนฯ ๒๕ ถึง ทุนฯ ๒๗ เปนบริเวณอันตรายมากอีกบริเวณหนึ่งที่ผูนําเรือสวนใหญคาดไมถึง
เพราะเปนบริเวณเปลี่ยนแปลงความกวางของกนรองน้ําจาก ๑๕๐ เมตร ตั้งแตทุนฯ ๓๑ ถึงทุนฯ ๒๗ เปนความ
กวาง ๒๕๐ เมตร ตั้งแตทุนฯ ๒๖ ถึงทุนฯ ๑๙ โดยความกวางคอย ๆ เพิ่มขึ้นตั้งแตทุนฯ ๒๗ จนถึง ทุนฯ
๒๖ ระหวางทุนฯ ๒๖ ถึงทุนฯ ๒๗ จึงมีลักษณะตีบเหมือนคอขวด ลักษณะดังกลาวไมสรางปญหาใด ๆ
ใหกับเรือแลนออก แตสําหรับเรือแลนเขานับวามีอัตราเสี่ยงตอการเกิดเรือเสียหลักไปทางซายโดยไมสามารถ
ควบคุมดวยหางเสือไดจาก SHIP - BANK INTERACTION สูงมาก ( ในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้จาก
สาเหตุเรือแลนเขาเสียหลักฯ เพราะ SHIP - BANK INTERACTION ไปโดนเรือแลนออกมากมายหลายครั้ง )
ดังนั้นการนําเรือแลนสวนกันบริเวณนี้ สําหรับเรือแลนออกจึงไมตองปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมเปนพิเศษไปกวาการ
ปฏิบัติตาม ขอ ๒.๒.๒ แตสําหรับเรือแลนเขาแลวจะตองปฏิบัติตามวิธีปองกันการเสียหลักเบนไปทางซาย
อยางรุนแรงของเรือที่กลาวในหนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๘ SHIP BANK INTERACTION ขอ ๓ โดยเครงครัด

หมายเหตุ
ควรหลีกเลี่ยงการแลนสวนกัน บริเวณ ทุนฯ ๗ , ทุนฯ ๑๒ , บริเวณ ทุนฯ ๑๘ ถึง ทุนฯ ๒๒ และ
บริเวณ ทุนฯ ๒๖ ถึง ทุนฯ ๒๗ เพราะทั้ง ๔ บริเวณดังกลาวมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง และตองใช
ความประณีตในการบังคับเรือเปนพิเศษ หากฝายใดฝายหนึ่งพลาด ยอมเกิดความเสียหายตามมาอยางแนนอน
ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงได จงหลีกเลี่ยงการแลนสวนกันที่ ๔ บริเวณดังกลาว

๓. การนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา ขณะ หมอกลงจัดหรือฝนตกหนัก
ศึกษารายละเอียด การนําเรือในรองน้ําสันดอนเจาพระยา ขณะ หมอกลงจัดหรือฝนตกหนัก ไดจาก
หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๖ การนําเรือในรองน้ําสันดอนปากแมน้ํา
ขอ ๒
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บทที่ ๒ ตัวบวกประจํารองน้ําสันดอนเจาพระยา
ตัวบวก ( BAR ADDER ) ประจํารองน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา เปนจํานวนเลขที่
สํานักนํารอง กรมเจาทา กําหนด เพื่อนําจํานวนเลขดังกลาวไปบวกกับจํานวนเลขความลึกน้ําจากระดับ
LOWEST LOW WATER ( LLW ) ที่ทํานายโดย กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ บริเวณสันดอนปากแมน้ํา
เจาพระยา ณ ชวงเวลาที่ตองการนําเรือผาน ผลบวกที่ไดจะเปนคา SEA WATER DRAUGHT สูงสุดของเรือ
ที่สามารถแลนผานรองน้ําสันดอนฯ ดวยความเร็วประมาณ ๑๐ น็อต ณ ชวงเวลานั้นไดโดยปลอดภัย
คําวา นําเรือผานรองน้ําสันดอนฯ ณ ชวงเวลานั้นไดโดยปลอดภัย หมายถึง ใตทองเรือตองมีความลึก
น้ําเพียงพอ ใหเรือแลนผานไปไดดวยความเร็วประมาณ ๑๐ น็อต โดยไมติดตื้นและไมกระแทกพื้นทองน้ํา
การบังคับทิศทางเรือกระทําไดโดยไมประสบปญหาจาก SQUAT จนหางเสือไมสามารถบังคับทิศทางเรือได

๑. หลักการของตัวบวกประจํารองน้ําสันดอนเจาพระยา

มีดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของคาตัวบวกแตละคาดูไดจาก รูปที่ ๒-๑ และ ตารางตอไปนี้

ระดับน้ํา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

MSL
เลขระดับน้ําตามมาตราน้ําฯ

LLW
DRAUGHT

CHANNEL ADDER

พื้นทองน้ํา

ผลรวมคาตาง ๆ ที่กําหนดไว
เพื่อความ ปลอดภัย

เมื่อ DRAUGHT = Max. ship’s sea water draught ที่สามารถแลนผานรองน้ําไดโดยปลอดภัย

รูปที่ ๒ - ๑
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ความยาวเรือตั้งฉาก (LBP)
UNDER KEEL CLEARANCE
SQUAT OR SINKAGE
TIDAL PHENOMENA
OTHER :- TRIM , WAVE ,
LACK OF MAINTENANCE ,
SHIP’S SHAPE ETC.
ผลรวมคาตาง ๆ ที่กําหนดไว
เพื่อความปลอดภัย
ความลึกน้ํา คิดจาก LLW
คาตัวบวก ฯ ( BAR ADDER )

 445ft  470ft 500ft
- 6 dm - 6 dm - 6 dm
- 2 dm - 4 dm - 6 dm
- 1 dm - 1 dm - 1 dm
- 4 dm - 4 dm - 4 dm

> 500ft
- 6 dm
- 8 dm
- 1 dm
- 4 dm

- 13 dm

- 17 dm

- 19 dm

+ 61 dm + 61 dm + 61 dm
+ 48 dm + 46 dm + 44 dm

+ 61 dm
+ 42 dm

- 15 dm

คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักการของตัวบวกประจํารองน้ําสันดอนเจาพระยา มีดังนี้
 SPECIFICATION ของรองน้ําสันดอนเจาพระยา กําหนดความลึกน้ําตลอดรองน้ําสันดอนฯ ตองไมต่ํา
กวา ๘.๕ เมตร จากระดับ MEAN SEA LEVEL ( MSL ) ซึ่งหมายถึง จะตองมีการขุดลอกดินที่ตกตะกอน
สะสมอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาความลึกน้ํา ๘.๕ เมตรจาก MSL ใหไดตลอดเวลา
 บริเวณรองน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา MSL สูงกวาระดับ LOWEST LOW WATER ( LLW )
๒.๔๒ เมตร ดังนั้นตาม SPECIFICATION แลว ความลึกน้ําตลอดรองน้ําสันดอนฯ จาก LLW จึงตองไมต่ํา
กวา ๘.๕ เมตร - ๒.๔๒ เมตร = ๖.๐๘ เมตร หรือ ประมาณ ๖.๑ เมตร ตลอดเวลา
 จํานวนเลขความลึกน้ําที่อานจาก มาตราน้ํา กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เปนจํานวนเลขที่ทํานาย
ความสูงของน้ําจากระดับ LLW
 สํานักนํารอง กรมเจาทา กําหนดคาตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยสําหรับการนํารองระหวาง ทุนฯ ปาก
รอง ถึง ทุน ฯ ๓๓ ดังตอไปนี้ [ กองนํารอง กําหนดไวตั้งแต ๒๑ มกราคม ๒๕๐๘ ]
ก. ความลึกน้ําใตทองเรือ ( UNDERKEEL CLEARANCE ) สําหรับเรือทุกขนาด ตองมี ๐.๖ เมตร
ตลอดเวลา
ข. การจมลงไปมากกวาปกติอันเนื่องมาจาก SQUAT กําหนดไว ดังนี้
 เรือที่มี LBP ไมเกิน ๔๔๕ ฟุต
กําหนดไว ๐.๒ เมตร
 เรือที่มี LBP ระหวาง ๔๔๖ ฟุต ถึง ๔๗๐ ฟุต กําหนดไว ๐.๔ เมตร
 เรือที่มี LBP ระหวาง ๔๗๑ ฟุต ถึง ๕๐๐ ฟุต กําหนดไว ๐.๖ เมตร
 เรือที่มี LBP ตั้งแต ๕๐๑ ฟุต ขึ้นไป
กําหนดไว ๐.๘ เมตร
ค. ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได ในการทํานายความลึกน้ําของ กรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือ สําหรับเรือทุกขนาด กําหนดไว ๐.๑ เมตร
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ง. ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอื่น ๆ เชน TRIM ของเรือขณะนั้น , การขุดลอกรองน้ําที่อาจไมได
ตาม SPECIFICATION , ผลจากคลื่น , รูปรางลักษณะตัวเรือที่มีผลตอ SQUAT ฯลฯ ตาง ๆ เหลานี้
สําหรับเรือทุกขนาด กําหนดไว ๐.๔ เมตร
จากหลักการทั้งหมดดังที่กลาวมา จึงไดคาตัวบวกสําหรับเรือขนาดตาง ๆ ดังนี้
 เรือที่มี LBP ไมเกิน ๔๔๕ ฟุต
ตัวบวก ๔.๘ เมตร
 เรือที่มี LBP ระหวาง ๔๔๖ ฟุต ถึง ๔๗๐ ฟุต ตัวบวก ๔.๖ เมตร
 เรือที่มี LBP ระหวาง ๔๗๑ ฟุต ถึง ๕๐๐ ฟุต ตัวบวก ๔.๔ เมตร
 เรือที่มี LBP ตั้งแต ๕๐๑ ฟุต ขึ้นไป
ตัวบวก ๔.๒ เมตร

๒. ผลจากการฝาฝนการกําหนดคา " ตัวบวก ฯ ( BAR ADDER )"
คาตัวบวกประจํารองน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา สําหรับเรือแตละกลุมความยาว เปนมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยสําหรับการนําเรือในรองน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา การฝาฝนการกําหนดคาตัวบวกดังกลาว
คือ การนําเรือที่มี SEA WATER DRAUGHT สูงสุด เกินผลลัพธที่ไดจากการนําคาตัวบวกฯ ไปรวมกับ คา
ตัวเลขความลึกน้ําจากมาตราน้ํา ที่จัดทําโดย กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ บริเวณรองน้ําสันดอนปากแมน้ํา
เจาพระยา ณ ชวงเวลาที่เรือจะแลนผานนั้น เชน เรือที่มีความยาว ๔๔๐ ฟุตซึ่งกําหนดคาตัวบวกไว ๔.๘
เมตร ถาตองการนําเรือผานรองน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยาระหวางชวงเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ซึ่ง
ชวงเวลาดังกลาว มาตราน้ําฯระบุตัวเลขความลึกน้ําที่มีคานอยที่สุดไว ๒.๒ เมตร ดังนั้น SEA WATER
DRAUGHT สูงสุดของเรือที่มีความยาว ๔๔๐ ฟุต ลําดังกลาวจึงตองไมเกิน ๗.๐ เมตร ( ๔.๘ เมตร + ๒.๒
เมตร = ๗.๐ เมตร ) ถา SEA WATER DRAUGHT สูงสุดของเรือลําดังกลาวขณะนั้นเปน ๗.๕ เมตร การนํา
เรือลําดังกลาวผานรองน้ําสันดอนเจาพระยาระหวางชวงเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. จึงเปนการฝาฝนการ
กําหนดคาตัวบวก ๐.๕ เมตร ( หรือ ที่เรียกกันโดยทั่วไปวา " DRAUGHT เกิน ๐.๕ เมตร " )
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการฝาฝนการกําหนดคาตัวบวกฯ ก็คือ ความสูงของน้ําใตทองเรือรวมจะต่ํากวา
เกณฑปลอดภัยที่ สํานักนํารอง กรมเจาทา กําหนด เปนเหตุใหเกิดผลตาง ๆ ดังที่กลาวไวใน หนังสือ
การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๖ การนําเรือในรองน้ําสันดอนปากแมน้ํา ขอ ๑
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บทที่ ๓ อื่น ๆ ที่สําคัญ
๑. การสงเชือกขณะเขาเทียบหลักบางหัวเสือ
ขณะนําเรือเขาเทียบหลักผูกเรือที่บางหัวเสือ การสงเชือกไกหัวกอนแลวตามดวยเชือกไกทาย จะเปน
วิธีที่ดีที่สุด การสงเชือกหัวเปนเสนแรกแลวตามดวยเชือกไกทาย มีโอกาสเกิดปญหาใหตองแกไขดังตอไปนี้
สภาพหลักผูกเรือที่บางหัวเสือแตละชุดประกอบดวย หลักสําหรับคลองเชือกไกหัว และ หลักสําหรับ
คลองเชือกไกทาย อยางละ ๑ หลัก อยูใกลกัน เปนหลักสัมผัสกราบเรือใหญ สวนหลักสําหรับคลองเชือก
หัวและสําหรับคลองเชือกทาย จะอยูแนวเดียวกันอีกแนวหนึ่ง ล้ําเขาไปดานขอบฝง หลักคูหลังนี้จึงไมมีโอกาส
สัมผัสเรือใหญ รายละเอียดดัง รูปที่ ๓-๑

รูปที่ ๓ - ๑
สภาพหลักผูกเรือดังกลาวขางตนประกอบกับการทาเรือแหงประเทศไทยกําหนดใหตองใช TUG
BOAT ๒ ลํา เสมอ การสง เชื อ กไกหั ว และเชื อ กไกทา ยขึ้น ไปกอน เป น วิธีที่กอ ใหเ กิ ด ประโยชน ๒
ประการ คือ ประการแรก ขณะ TUG BOAT ดันหรือ ดึง การวางตัวของ TUG BOAT จะทําใหเรือใหญเกิด
HEADWAY หรือ STERNWAY เสมอ ประการที่สอง กระแสน้ําจะทําใหเรือใหญเกิด HEADWAY หรือ
STERNWAY เสมอ การสงเชือกวิธีนี้จะแกปญหาการเกิด HEADWAY หรือ STERNWAY จากทั้ง ๒ กรณี
อีกทั้งยังทําให TUG BOAT ทั้ง ๒ ลํามีอิสระที่จะ ดัน หรือ ดึง ปรับแตงเรือใหญไดทุกวินาทีที่ตองการ
เพราะไมมีเชือกหัวและไมมีเชือกทายเปนอุปสรรค ( ขณะอยูใกลหลัก เชือกหัวและเชือกทาย จะทําหนาที่เปน
เหมือนเชือกกันถางอีกหนาที่หนึ่ง )
ถาเราสงเชือกหัวเปนเสนแรก แลวตามดวยเชือกไกทาย โอกาสที่จะประสบปญหาดังรูปเสนประ
รูปที่ ๑ หรือ รูปที่ ๒ จะมีสูงมาก เพราะการใชเชือกของคนประจําเรือสวนใหญมักขาดความพอดี และมักจะ
หะเบสตึงอยูเสมอ ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดในการปรับแตงกําลังดันของ TUG BOAT เพียงเล็กนอย ยอม
ทําใหสวนหัวหรือสวนทายของเรือใหญเคลื่อนเขาหาหลักมากกวาอีกสวนหนึ่ง การหะเบสเชือกตึงตลอดเวลา
ของคนประจําเรือดังกลาวจะทําให TUG BOAT ที่อยูสวนนั้นของเรือใหญไมสามารถดึงสวนนั้นของเรือใหญ
ออกมาได การหะเบสเชือกตึงตลอดเวลาดังกลาวจึงอาจกระทําเกินเลยคําสั่งจนเกิดปญหาดังกรณีเสนประใน
รูปที่ ๒ ซึ่งเกิดจากการหะเบสเชือกหัวตึงและเร็วเกินไป ผูนําเรือ และ TUG BOAT ทั้ง ๒ ลํา ไมสามารถ
ปรับแตงการปฏิบัติไดทัน เรือจึงเขาแนบหลักลักษณะดังกลาว ซึ่งนับวาอันตรายมากเพราะกระแสน้ําจะดันเรือ
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ใหญเบียดหลักไกหัวตลอดเวลา TUG BOAT หัวก็ดึงหัวเรือใหญออกไมได เพราะเชือกหัวรั้งอยู TUG
BOAT ทายก็ดันทายเรือใหญไมได เพราะจะไปเพิ่มแรงกดที่หลักไกหัว และกรณีเสนประใน รูปที่ ๑ ซึ่งเกิด
จากการหะเบสไกทายตึงและเร็วเกินไป TUG BOAT ที่หัวจึงดันเรือใหญสูกระแสน้ําไมไหว ประกอบกับ
การหะเบสเชือกหัวลาชา
จึงทําใหเรือใหญเขาแนบหลักในลักษณะดังกลาว กรณีนี้จะเกิดแรงดึงมหาศาลที่
หลักเชือกหัว และ หลักไกทาย อันเนื่องมาจากแรงดันของกระแสน้ําที่กราบซายเรือใหญ ซึ่งปญหาดังรูป
เสนประทั้ง ๒ กรณี หากกระแสน้ําแรงมาก และหรือ เรือใหญมี DRAUGHT มากทั้งที่หัวเรือและที่ทายเรือ
ทั้ง ๒ กรณีดังกลาวอาจสรางความเสียหายใหกับหลักผูกเรือได ปญหาที่กลาว ทั้ง ๒ กรณี จะไมเกิดขึ้นเลย
หากการสงเชือกใชวิธีสงเชือกไกหัว และ เชือกไกทาย ขึ้นไปกอน

๒. การสงเชือกขณะเขาเทียบหลักคลองเตย
ขณะนําเรือเขาเทียบหลักผูกเรือที่คลองเตย วิธีการสงเชือกที่กลาวใน ขอ ๑ ก็เปนวิธีที่ดีที่สุดเชนกัน
แมสภาพหลักผูกเรือที่คลองเตยทุกหลักจะวางตัวอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน
แตละหลักอยูไมหางกันดังเชน
หลักผูกเรือที่บางหัวเสือ แมเรือที่มีความยาวต่ํากวา ๔๐๐ ฟุต เขาเทียบ ตลอดแนวลําเรือจะแนบหลักไมนอย
กวา ๓ หลักเสมอ สภาพหลักผูกเรือที่คลองเตยจึงมีคุณลักษณะใกลเคียงกับทาเทียบเรือโดยทั่วไป โอกาสที่หัว
เรือใหญหรือทายเรือใหญจะล้ําแนวหลักเขาไป อยางกรณีหลักที่บางหัวเสือจึงแทบจะไมมีโอกาสเกิดขึ้นไดเลย
เพราะขณะเรือใหญเขาใกลหลัก จะมีหลักพรอมที่จะสัมผัสกราบเรืออยูคอนไปทางหัวเรือและคอนไปทางทาย
เรือมาก ทั้ง ๒ แหง ซึ่งเปนการปองกันไมใหทั้งหัวเรือและทายเรือล้ําแนวหลักเขาไปไดเปนอยางดี แตดวย
เหตุและผลที่กลาวใน หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๓ การเทียบเรือ ขอ ๓
วิธีสงเชือกที่กลาวใน ขอ ๑ ของบทนี้ จึงเปนวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการนําเรือเขาเทียบหลักผูกเรือที่คลองเตยดวย
เชนเดียวกัน

๓. การออกเรือจาก ทาฯ ๑๘ , ทาฯ ๒๔ , ทาฯ ๒๘, ทาฯ ๓๐ ขณะน้ําลงแรง
กระแสลมกําลังปานกลางถึงแรงพัดอัดเรือเขาหาทาฯ และตองกลับลําหนาทาฯ
การนําเรือ TANKER ที่ไมมีสินคาบนเรือ ออกจาก ทาฯ ๑๘ , ทาฯ ๒๔, ทาฯ ๒๘ และ ทาฯ ๓๐ ซึ่ง
ขณะนั้นหัวเรือยกลอยสูงมาก ทายเรือจมอยูในน้ํามาก หากขณะนั้นกระแสน้ําไหลลงแรง กระแสลมกําลังปาน
กลางถึงกําลังแรงพัดอัดเรือเขาหาทาฯ เรือหันหัวเรือเขาขางใน ไมมี BOW THRUSTER และ ไมมี TUG
BOAT ชวย การออกเรือที่ตองกลับลําหนาทาฯ เพื่อเดินทางออกทะเลเปนสิ่งที่กระทําได โดยใหปฏิบัติตาม
วิธีใดวิธีหนึ่งใน หนังสือ การนํารอง เลม ๑ ความรูพื้นฐานเพื่อการนํารอง บทที่ ๒ การกลับลําเรือใหญ ขอ ๙

๔. การทิ้งสมอ ๒ ตัว
การทิ้งสมอ ๒ ตัว ในแมน้ําเจาพระยา มีวิธีการดังนี้
ก. ตําบลที่ของสมอทั้ง ๒ ตัวขณะอยูในน้ําจะตองทํามุมเฉียงกับแนวกึ่งกลางแมน้ํา ดัง รูปที่ ๓-๒
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ข. การนําเรือแลนทวนกระแสน้ําเขาทิ้งสมอ ๒ ตัว สมอตัวแรกที่ปลอยลงน้ําตองเปนสมอตัวที่อยูตน
กระแสลม และ อยูใตกระแสน้ํา โดยปลอยสมอตัวแรกขณะสะพานเดินเรือ( กรณีสะพานเดินเรืออยูทายเรือ )
อยูระดับเดียวกับหัวเรือสุดของเรือลําที่จะอยูทายเรือของเรือเราภายหลังการทิ้งสมอแลวเสร็จ จาก รูปที่ ๓-๒ ก็
คือ เมื่อเรือมาถึงตําแหนงที่ ๑ ใหปลอยสมอซายเมื่อตัวสมอถึงพื้นดิน HEADWAY ที่เหลืออยูจะกระตุกโซสมอ
และยกกานสมอใหผานสมอกินดินไดเองโดยอัตโนมัติ
หลังจากปลอยสมอตัวแรกแลว ใหใชเครื่องเดินหนาเบามากนําเรือทวนกระแสน้ําตอไปโดยใชหางเสือ
บังคับเรือใหแลนเฉียงไปทางดานใตของทิศทางกระแสลม ( ระหวางนี้ควรมี TUG BOAT เตรียมพรอมคอยอยู
บริเวณหัวเรือดานใตกระแสน้ํา หรือ ถามี TUG BOAT ชวย ๒ ลํา ก็ใหเตรียมพรอมบริเวณหัวเรือขางละลํา
เพื่อใหชวยดันปรับแตงทิศทางเรือ ) โดยมีเปาหมายวาจะตองบังคับหัวเรือใหญไปยังจุดที่จะปลอยสมอตัวที่ ๒
ตามที่ไดวางแผนไวใหได ( ตําแหนงที่ ๒ ใน รูปที่ ๓-๒)

รูปที่ ๓ - ๒
เมื่อโซสมอตัวแรกไหลลงไปได ๗ เสกลในน้ํา ใหโฮโซสมอตัวแรกโดยยังคงใชเครื่องเดินหนาเบา
มากตอไปเพื่อดึงโซสมอตัวแรกใหตึงใหมากที่สุด เพื่อตําบลที่สมอตัวที่ ๒ จะไดอยูหางจากตําบลที่สมอตัว
แรกมากที่สุด จากนั้นใชหางเสือปรับแตงทิศทางเรือรวมกับการชวยเหลือของ TUG BOAT จนกระทั่งหัวเรือ
ใหญมาอยูที่จุดปลอยสมอตัวที่ ๒ ตามที่ไดวางแผนไว ( ตําแหนงที่ ๒ ใน รูปที่ ๓-๒ ) ซึ่งควรเปนระดับ
เดียวกันกับระดับทายเรือของเรือลําหนา เมื่อไดตําแหนงดังกลาวแลวใหสั่งหยุดเครื่องแลวใชเครื่องถอยหลัง ทั้ง
กําลังเครื่องถอยหลัง กระแสน้ํา และ แรงดึงของโซสมอที่เริ่มตกทองชาง จะทําใหเรือใหญเกิด STERNWAY
ทันทีที่ตรวจพบ STERNWAY ใหปลอยสมอตัวที่ ๒ ลงไป รอจนเกิด STERNWAY มากพอที่จะสามารถดึงโซ
สมอเสนที่ ๒ ลงไปไดไมนอยกวา ๓ เสกล จึงสั่งหยุดเครื่อง สมอตัวที่ ๒ ก็จะกินดินอยางมั่นคงโดยอัตโนมัติ
หะเบสโซสมอเสนแรกพรอมกับหะเรียโซสมอเสนที่ ๒ ใหไหลลงไปตามการดึงของ STERNWAY
ของเรือใหญ หลังจากหยุดเครื่องถอยหลังแลว และโซสมอเสนที่ ๒ ไหลลงไปไดประมาณ ๓.๕ เสกลในน้ํา
ใหปรับแตงโซสมอทั้ง ๒ เสนใหยาวประมาณ ๓.๕ เสกลในน้ํา โดยโซสมอตองตึงทั้ง ๒ เสน จึงเปนอันเสร็จ
สิ้นการทิ้งสมอ ๒ ตัว
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ค. การนําเรือแลนตามกระแสน้ําเขาทิ้งสมอ ๒ ตัว ตาม รูปที่ ๓-๒ เมื่อกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางเปน
ตรงกันขาม เรือที่ทิ้งสมออยูกอนแลวทั้ง ๒ ลําจะหันหัวเรือไปในทิศทางตรงกันขาม ถาทิศทางกระแสลมเปน
ดัง รูปที่ ๓-๒ ใหนําเรือตามกระแสน้ําเขามาทางดานตนกระแสลมเหมือนกรณี ขอ ข. เมื่อสะพานเดินเรือ
( กรณีสะพานเดินเรืออยูทายเรือ ) อยูระดับเดียวกับหัวเรือสุดของเรือลําที่จะอยูหัวเรือของเรือเราภายหลังการ
ทิ้งสมอแลวเสร็จ ใหปลอยสมอตัวขวาเปนตัวแรก สั่งหยุดเครื่องแลวใชหางเสือรวมกับแรงดึงของโซสมอขวา
รวมทั้งความชวยเหลือของ TUG BOAT บังคับใหเรือกลับลําทางขวา กลับลําได ๑๐๐ % แลวใหใชเครื่องถอย
หลังและให TUG
BOAT ดันหัวเรือขวาเพื่อนําหัวเรือไปยังจุดปลอยสมอตัวที่ ๒ ตามที่ไดวางแผนไว
( ตําแหนงที่ ๒ ใน รูปที่ ๓-๒ ) ณ จุดปลอยสมอตัวที่ ๒ ตัวเรือเราจะวางตัวคูขนานกับเรือลําที่ทิ้งสมออยูกอน
แลว โดยเรือเราจะตองมีกระแสน้ําแทงทางกราบขวาเล็กนอย และมีเรือลําดังกลาวอยูทางกราบขวา ใชเครื่อง
ถอยหลังตอไปและให TUG BOAT ดันหัวเรือขวาตอไป ( เพื่อไมใหเรือเราไปโดนเรือลําที่ทิ้งสมออยูกอนซึ่งอยู
ทางกราบขวาของเรือเรา ) เมื่อโซสมอขวาไหลลงไปได ๗ เสกลในน้ําและโซสมอตึง ใหสั่งหยุดเครื่อง ใช
เครื่องเดินหนา ใชหางเสือ รวมทั้งความชวยเหลือจาก TUG BOAT ที่ใหดันหัวเรือขวา เลี้ยงใหเรือเดินหนา
คูขนานกับเรือลําที่อยูทางขวา ทันทีที่ตรวจพบ HEADWAY ใหปลอยสมอซาย ใชเครื่องเดินหนาตอไปพรอม
กับหะเบสโซสมอขวา หะเรียโซสมอซาย เมื่อทายเรือเราพนหัวเรือลําที่อยูทางกราบขวากอนหนานี้ ให TUG
BOAT หยุดดัน ใชเครื่องเดินหนาตอไปจนโซสมอซายไหลลงไปจนครบ ๓.๕ เสกลในน้ําจึงหยุดเครื่อง แลว
ปรับแตงโซสมอทั้ง ๒ เสนใหยาวประมาณ ๓.๕ เสกลในน้ํา โดยโซสมอตองตึงทั้ง ๒ เสน จึงเปนอันเสร็จ
สิ้นการทิ้งสมอ ๒ ตัว

๕. AIR DRAUGHT
เรือที่จะผานเขามาในเขตทาเรือกรุงเทพฯ ตองพิจารณา AIR DRAUGHT ดวย หากจะตองแลนผาน
สิ่งตอไปนี้
 สายไฟฟาบางโปรง
สูง ๕๗.๒๖ เมตร จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
 สะพานกาญนาภิเษก สูง ๕๒.๖๖๘ เมตร จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
 สายไฟฟาพระประแดง สูง ๕๓.๖๗ เมตร จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
 สะพานภูมิพล ๒
สูง ๕๔ เมตร
จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
 สะพานภูมิพล ๑
สูง ๔๕ เมตร
จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
 สะพานพระราม ๙
สูง ๔๐.๘๓ เมตร จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
 สายไฟฟาถนนตก
สูง ๕๐.๖๓ เมตร จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
 สะพานพระราม ๓
สูง ๓๒.๐ เมตร จากระดับ HIGHEST HIGH WATER ( HHW )
SAFETY FACTORS ที่ สํานักนํารอง กรมเจาทา กําหนดสําหรับเรือที่สามารถลอดผานสถานที่
ตาง ๆ ที่กลาวขางตนไดโดยปลอดภัยคือ ๓.๔ เมตร [ กองนํารอง กําหนดไวตั้งแต ๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๐ ]
เชน เรือที่เดินทางจากสถานีนํารองไปยังทาที่จะตองแลนลอดใต สะพานภูมิพล ๑ จะตองมี AIR DRAUGHT
ไมเกิน ๔๕ เมตร - ๓.๔ เมตร = ๔๑.๖ เมตร เปนตน
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๑๒

การนํารอง เลม ๒ การนํารองในเขตทาเรือกรุงเทพฯ

๖. บริเวณที่ตองระวังการเกิดการเสียหลักเบนไปทางซายอยางรุนแรง
บริเวณที่ตองระมัดระวังการเกิดการเสียหลักเบนไปทางซายอยางรุนแรง อันเนื่องมาจาก SHIP-BANK
INTERACTION ในเขตทาเรือกรุงเทพฯ และ ในรองน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา สรุปกลาวไดดังนี้

๖.๑ ขณะเดินทางเขามาจากทะเล
มีบริเวณที่ตองระมัดระวัง SHIP-BANK INTERACTION ดังตอไปนี้
 โขดที่ตื้นบริเวณทุนฯ ๑
 ตลอดความยาวรองน้ําฯ จาก ทุนฯ ๑ ถึง ทุนฯ ๓๑
 จุดเลี้ยวบริเวณ ทุนฯ ๗ และบริเวณเลย ทุนฯ ๗
 จุดเลี้ยวบริเวณกอนถึง ทุนฯ ๑๒ และ เลย ทุนฯ ๑๒
 ระหวาง ทุนฯ ๒๕ ถึง ทุนฯ ๒๗ โดยเฉพาะบริเวณ ทุนฯ ๒๖ เพราะเปนบริเวณสอบเขาของรองน้ําฯ
จากความกวาง ๒๕๐ เมตร เขาสูความกวาง ๑๕๐ เมตรตามปกติ
 หนาอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ถึง อูอิตัลไทยมารีน
 หนา ทาฯ 1C ถึง โรงไฟฟาพระนครใต
 หนาโรงพยาบาลพระประแดง
 สะพานภูมิพล ๒ ถึง ทา ๖

๖.๒ ขณะเดินทางออกไปสูทะเล












มีบริเวณที่ตองระมัดระวัง SHIP-BANK INTERACTION ดังตอไปนี้
หนา ทาฯ ๒๗ จนเกือบถึง สะพานพระราม ๙
หนา อูพระราม ๓ ( อู LPN ) จนถึง ดานศุลกากร คลองเตย
หนา ทาฯ ๒๐A ถึง ทาน้ําบางนา
หนา ทาฯ ๑๖F ถึง ทาฯ ๑๐
ทาฯ ๑C ถึง หนาทาเรือขามฟากตลาดปากน้ํา
ทุนฯ ๓๘
ทุนฯ ๓๖
ตลอดความยาวรองน้ําฯ จาก ทุนฯ ๓๑ ถึง ทุนฯ ๑
ทุนฯ ๒๒ ถึง ทุนฯ ๑๘
กอนและหลัง ทุนฯ ๑๒
กอนและหลัง ทุนฯ ๗
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