12 เรื่ องน่ารู ้บนเครื่ องบิน
1. ผูท้ ี่มีบทบาทและมีอานาจมากที่สุดบนเครื่ องบินคือใคร?
คาตอบที่ถูกต้องคือ “กัปตัน” เวลาอยูใ่ นเครื่ องอานาจของกัปตันจะมีมากที่สุด หากมีปัญหาเกิดขึ้น!
สามารถสั่งจับกุมคนบนเครื่ อง เขียนค่าปรับ หรื อไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารที่ทาผิดกฎการบินขึ้น
เครื่ องได้เช่นกัน การเดินทางทุกเที่ยวบินต้องมีนกั บิน 2 คน คนแรกคือกัปตัน จะนัง่ ทางซ้าย คนเป็ น
นักบินที่ 2 หรื อโคไพล็อต จะนัง่ ทางขวา นักบินทั้ง 2 ท่าน จะทานอาหารไม่เหมือนกัน เพราะ
ป้องกันการเกิดการท้องเสี ย หรื ออาหารเป็ นพิษ หน้าที่ในการบินจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ การ
บังคับเครื่ องบิน กับการติดต่อสื่ อสาร และต้องทาหน้าที่สาคัญมาก เช่น การสื่ อสารวิทยุกบั
หอบังคับการบิน ในการเข้าเขตน่านฟ้าของประเทศต่างๆ โดยปกติเครื่ องบินจะถูกเรดาร์ภาคพื้นจับ
อยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นจะต้องรายงานไปทุกๆ ที่ที่เรดาร์จบั ได้ สังเกตตรามาตรวัดต่างๆ ว่ามีอะไร
ผิดปกติไหม น้ ามันรั่วไหม เช็คเส้นทาง เฝ้าดูและตรวจสอบสภาพอากาศ ท้องฟ้า ขับหลีกหนีกลุ่ม
เมฆที่มีพลังงานสู ง จากสถิติพบว่าฟ้าผ่าลงบนเครื่ องบินบ่อยมาก แต่ดว้ ยระบบความปลอดภัยสู งสุ ด
กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลเข้าเครื่ องบินได้ ทาให้เราไม่ได้รับอันตรายใดๆ

2. เครื่ องบินบินได้อย่างไร?
หลักๆ แล้วใช้ 2 ส่ วน คือ เครื่ องยนต์และปี ก เครื่ องยนต์ท้ งั ไอพ่นและใบพัด มันจะดูดอากาศเข้าแล้ว
ออกด้านหลังเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว นักบินต้องเร่ งความเร็วจนเครื่ องถึง
ความเร็วที่สามารถยกตัวขึ้นได้ดว้ ยปี กอันแข็งแกรงสองข้าง ด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

3. ใช้น้ ามันอะไร?
น้ ามันที่ใช้เติมเครื่ องยนต์กจ็ ะเป็ นน้ ามันสาหรับเครื่ องบินเจ็ตโดยเฉพาะ รู ้หรื อไม่วา่ ถังน้ ามันไม่ได้
อยูท่ ี่ตวั เครื่ องบิน เพราะเครื่ องไอพ่นติดอยูใ่ ต้ปีก ถังน้ ามันก็เลยซ่อนอยูใ่ นโครงปี กทั้งสองข้าง
นัน่ เอง

4. เครื่ องบินบินบนน่านฟ้าอย่างไรไม่ให้ชนกัน?
หากใครมีแอพพลิเคชัน่ Flight Radar บนมือถือเอาไว้ตรวจสอบตาแหน่งเที่ยวบินแบบเรี ยลไทม์ จะ
เห็นเครื่ องบินมากมายนับร้อยนับพันในเส้นทางที่แสนจะวุน่ วาย แล้วเครื่ องบินทาไมไม่ชนกัน
คาตอบคือ บินด้วยความสู งต่างกัน หลัก 1,000 ฟุต เป็ นต้นไป โดยเครื่ องบินที่บินไปทางทิศ
ตะวันออก จะบินที่ความสู งหลักพันฟุตที่เป็ นเลขคี่ และเครื่ องบินที่บินไปทางทิศตะวันตก จะบินที่
ความสู งหลักพันฟุตที่เป็ นเลขคู่
5. เครื่ องบินพาณิ ชย์ที่ใช้กนั อยูม่ ีกี่บริ ษทั ?
เครื่ องบินที่เรานัง่ ในโลกนี้มี 2 ค่ายใหญ่ๆ คือแอร์บสั และโบอิ้ง แอร์บสั (Airbus) จากฝรั่งเศส มีตวั ท็
อปอย่าง A380-800 มีที่นงั่ กว่า 800 ที่ ในขณะที่ทางโบอิ้ง (Boeing) จากสหรัฐอเมริ กา มีตวั ท็อป
อย่าง Boeing 747-8 มีที่นงั่ กว่า 600 ที่ สังเกตง่ายๆว่าเรานัง่ เครื่ องอะไร ให้ดูที่คู่มือความปลอดภัย
บนเครื่ องจะระบุเครื่ องบินไว้ชดั เจน
6. แถวที่นงั่ บนเครื่ อง
ปกติแถวเรี ยงตามตัวอักษรไล่จากอักษรตัว A, B, D, E, F, H และ I แล้วมีบางตัวที่หายไปมันคือช่อง
ทางเดิน โดยตาแหน่งที่ควรเป็ น C และ G นั้นคือช่องทางเดินนัน่ เอง

7. นัง่ ตรงไหนถึงจะดี
อย่าซีเรี ยสเรื่ องตาแหน่งที่นงั่ ว่าตรงไหนจะปลอดภัยที่สุด เอาเป็ นว่าที่นงั่ ที่สบายที่สุด ไม่เขย่ามาก
ที่สุดคือ ตรงปี กบริ เวณกลางของเครื่ อง ส่ วนการนัง่ ด้านหลังจะสั่นมากสุ ด
8. ที่นงั่ แถวแรกกว้างขวาง ใครๆก็อยากนัง่
ที่นงั่ ตรงส่ วนนี้เรี ยกว่า Exit Row คือแถวประตูฉุกเฉิน ผูโ้ ดยสารต้องมีสภาพแข็งแรง สามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉินได้ โปรดอย่าคิดว่าร่ างกายไม่แข็งแรงจะเป็ นเหตุเพื่อขอให้พนักงานเปลี่ยนที่นงั่ ให้ไป
ที่ Exit Row ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เจ้าหน้าที่สายการบินที่จดั การให้
9. ทาไมต้องห้ามใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะเครื่ องบินทาการวิง่ ขึ้น (Take off)
และแล่นลงสนามบิน (Landing)？
เพราะจะรบกวนสัญญาณวิทยุ ระบบนาทางเครื่ องบิน และระบบสื่ อสารซึ่งเป็ นช่วงสาคัญมาก แม้
เกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงน้อยนิดก็อาจจะส่ งผลต่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารทั้งหมดได้ โดย
สาเหตุที่เกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการบินส่ วนมากนั้น มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เครื่ องบินขึ้น-ลงไม่ใช่ตอน
ที่เครื่ องบินลอยอยูบ่ นฟ้า
10. เวลาเครื่ องขึ้นลงทาไมต้องปรับนัง่ ตัวตรง พับโต๊ะหน้าที่นงั่ และเปิ ดหน้าต่าง？
หลายคนอมยิม้ เพราะโดนพนักงานมาเตือนประจาในช่วงเครื่ องขึ้นและลง ทาไมเราต้องเปิ ด
หน้าต่าง เหตุผลก็เพราะเป็ นช่วงที่สาคัญของความปลอดภัย ต้องการให้ผโู ้ ดยสารและเจ้าหน้าที่ได้
สังเกตเห็นความผิดปกติภายนอกตัวเครื่ องได้ในกรณี ฉุกเฉิน ในขณะที่ภายนอกก็สามารถเห็นได้วา่
ในเครื่ องบินเกิดอะไรขึ้น

11. คาดเข็มขัดตลอดเวลาที่คุณนัง่ อยูท่ ี่เก้าอี้？
อันนี้สาคัญมากที่สุด การคาดเข็มขัดตลอดเวลาที่เราอยูบ่ นเครื่ องบินนั้นจะเป็ นการป้องกันการ
บาดเจ็บเมื่อเครื่ องบินตกหลุมอากาศ (Turbulence) ซึ่งก็คืออากาศแปรปรวนรุ นแรงทาให้เครื่ องบิน
สั่น ลอยขึ้นลงอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงเมื่อเครื่ องบินลงถึงพื้นแล้วยังคงวิ่งบนรันเวย์ ไม่ควรปลดเข็ม
ขัดทันที จะต้องรอสัญญาณรัดเข็มขัดดับลงจึงจะปลดเข็มขัดได้ เพราะอาจจะมีเหตุฉุกเฉินได้ พึง
ระลึกเสมอว่า “รัดเข็มขัดตลอดเวลา” คือสิ่ งสาคัญที่สุด อย่าเอาสายเข็มขัดของคนข้างๆ มารัดตัวเอง
เพราะคนข้างๆ จะไม่มี หรื ออาจจะอยากหาโอกาสทาความรู ้จกั กับคนข้างก็ตามสบาย ถือเป็ นมุกที่
อมยิม้ ได้ดีทีเดียว
12. ห้องน้ าบนเครื่ อง
ในห้องน้ าบนเครื่ อง จะหาสวิตซ์ไฟแบบที่คุน้ เคยนั้นคงไม่มี ตัวล็อคอยูด่ า้ นในเมื่อเข้าไปแล้วตราบ
ใดที่เรายังไม่ลอ็ กประตูไฟมันก็จะไม่สว่าง เมื่อเราปลดล็อคแล้วออกจากห้องไฟก็จะดับ และคุณ
รู ้ม้ ยั ว่าห้องน้ าบนเครื่ องบินทุกห้องสามารถเปิ ดได้จากภายนอกแต่จะบอกให้วา่ ที่เปิ ดมันอยูภ่ ายใต้
ป้ายงดสู บบุหรี่ หน้าห้องนัน่ เอง จะใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นเท่านั้น
อ้างอิง http://www.amwaytodaythai.com/amway-business/we-touch-the-world/airplane-facts.html

