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ความปลอดภัยพื้นฐาน
ในการท�างานนอกชายฝ่ัง

นิทรรศการเทคโนโลยีเรือ
ในทศวรรษหน้า ครัง้ที่ 4

ดูคลื่นให้เป็นก่อนออกทะเล

Big waves 
in the sea
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KP-6299A

ระบบ AIS Class B
แผนที่เดินเรือภาษาไทย ตามมาตรฐาน “กรมเจ้าท่า”

Ship Technology 
for the Next Decade 
(Ship Tech IV)
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อีกหนึ่งงานใหญ่ส�าหรับชาวเรือซึ่งจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยในปีนี้ ก็คือ 4th Ship Technology for The Next Decade นิทรรศการเทคโนโลยีเรือ 

ในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยกรมอู่ทหารเรือ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา นอกจากจะจัดแสดงเทคโนโลยีเรือในอนาคตจากทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ยังมีปาฐกถาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดยเน้นไปที่แนวคิดในการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือที่เรารู้จักกัน 

ในชื่อย่อว่า EEC (Eastern Economic Corridor) ติดตามรายละเอียดได้ใน Special Report

 ในช่วงเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา หลายๆคนคงสมัผสัได้ถงึลมหนาวอ่อนๆ ทีพ่ดัผ่านมาเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ชวนให้ลุน้ว่าฤดหูนาวปีนีป้ระเทศไทย

จะหนาวจริงหรือแค่หลอกให้ดีใจเพียงชั่วครู่ 

 แต่ส�าหรับชาวเรือนั้น สิ่งที่จะต้องค�านึงถึงทุกครั้งเมื่อล่วงเข้าสู่ฤดูหนาวก็คือสภาพคลื่นลมทะเล เพราะในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ 

ฤดูหนาวนั้น ธรรมชาติของอุณหภูมิที่แตกต่างจะก่อให้เกิดมรสุมซึ่งจะส่งผลให้ลมและคลื่นมีความรุนแรงมากขึ้น บทความ “ดูคลื่นให้เป็นก่อนออกทะเล” 

ในเล่มนี้จะชวนชาวเรือทุกท่านมาสังเกตดูคลื่นลมเพื่อความปลอดภัยก่อนออกเรือ

 และเมือ่กล่าวถึงความปลอดภยัทางทะเล งานท่ีเสีย่งภัยและต้องระมดัระวงัเรือ่งความปลอดภยัอย่างสงูตลอดเวลานัน้กห็นไีม่พ้นงานนอกชายฝ่ัง 

คอลัมน์ Safety ในฉบับนี้จึงขอชวนผู้อ่านทุกท่านไปท�าความรู้จักกับความปลอดภัยพื้นฐานในการท�างานนอกชายฝั่ง (Basic Offshore Safety) ค่ะ
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เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2560 ทีผ่่านมา กองทพัเรอืจดัสวนสนามทางเรือ 
โดยกองทพัเรือประเทศสมาชกิอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชญิกองทพัเรอืมติร
ประเทศนอกอาเซยีน ร่วมสวนสนามทางเรอืฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้
อาเซียน และวนักองทพัเรอื111 ปี บริเวณอ่าวพัทยา เมอืงพัทยา จงัหวดัชลบรุี 
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน 
ในการตรวจพลสวนสนาม 

ส�าหรบัการสวนสนามทางเรือนานาชาตใินครัง้นี ้  พล.อ.ประยทุธ์ ได้ลง 
เรอืหลวงถลางเป็นประธานตรวจพลการสวนสนามทางเรอื ซึง่มเีรอืรบนานาชาติ

NEWS

บรษัิท เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) 
จ�ากัด ได้ร่วมออกบูธในงาน Ship 
Technology for the Next Decade 
(Ship Tech IV) ซึ่งจัดข้ึนระหว่าง 
วนัที ่ 15-17 พฤศจกิายน 2560 ณ 
อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition 
And Convention Hall) โรงแรม 

ตราอักษร Seakeeper จากประเทศ
สหรั ฐอ เมริ กามาร ่ วมจัดแสดง
เทคโนโลยพีร้อมบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญ
มาให้ค�าแนะน�าในงานแสดงด้วย

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมงาน Ship Technology 
for the Next Decade (Ship Tech IV)

Royal Cliff Hotel เมอืงพทัยา อ�าเภอ
บางละมงุ จงัหวดัชลบรุใีนงานครัง้นี้
ภายในบธูได้น�านวตักรรมกล้องระบบ
ช่วยเดินเรือแบบ Gyro เครื่องมือ
ประเภท Optronics ตราอักษร  
Sa f ran  จากประ เทศฝรั่ ง เศส  
และผู้ผลิตระบบกันโคลงแบบไยโร 

สวนสนามทางเรือนานาชาติ 
(The 50th Anniversary of ASEAN’s International 
Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017)

ที่ เข ้าร ่วมจ�านวน 25 ล�า จาก  
18 ประเทศ รวมกับเรือรบไทยรวม
ทั้งหมด 40 ล�า และยังมี ผบ.ทร. 
และผู้แทนระดับสูงของกองทัพเรือ
อาเซียน และกองทัพเรือนานาชาติ
กว่า 39 ประเทศ รวมกว่า 5,600 นาย 
เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยทตูทหาร
จากประเทศต่างๆ ทหารระดบัสูงจาก
ทกุเหล่าทพัและสมาคมภรยิาเข้าร่วม
พธิอีย่างพร้อมเพยีง

โดยม ีพล.ร.อ.นรสิ ประทมุสวุรรณ 
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ให้การต้อนรับ 
พลเรือเอกลอืชยั รดุดิษฐ์ รองผบ.ทร. 
ประธานการจัดงานฯ มอบหมวก  
และพล.ร.อ.รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล  
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าว
รายงานบนเรอืหลวงถลาง โดยนายก
รัฐมนตรีได้ขึ้นแท่นรับความเคารพ 
บนดาดฟ้าเรอื ซึง่มเีรอืหลวงป่ินเกล้า
ยงิสลตุจ�านวน 19 นดั และเครือ่งบิน
ขบัไล่แบบ F-16, Gripen บนิผ่าน
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Boat Report

4LV SerieS 
รุ่นใหม่
จาก YANMAr

Yanmar หน่ึงในผู ้ผลิตเครื่องยนต์
ดีเซลล�้าสมัยรายหน่ึงของโลก ได้ท�าการ
เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลรางร่วมรุ ่นใหม่ 
เครือ่งยนต์ใหม่ 4LV นัน้ มอียูด้่วยกนั 5 รุน่ 
ซึ่งมีแรงม้าตั้งแต่ 150hp ถึง 250hp  
เพื่อตอบสนองความต้องการของการ 
ใช้งานในทุกรูปแบบ รวมถึงการติดตั้ง 
ในเรือตรวจการณ์ โดยเฉพาะในเรือยาง
ท้องแข็ง (Rigid Inflatable Boat, RIB)  
ทั้งแบบเครื่องยนต์เดี่ยว และเครื่องยนต์คู่

เ ค รื่ อ ง ยนต ์ รุ ่ น ใหม ่ นี้ มี ก า ร ใ ช ้
เทคโนโลยี่ ล ่ าสุดของระบบรางร ่วม  
(common rail) ที่ควบคุมการฉีดน�้ามัน
เ ช้ือ เพลิ งด ้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส ์ 
เพื่อเป็นการเติมเต็มรุ ่นของเครื่องยนต์ 
ในระดับกลางซ่ึงเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล 
ที่สะอาด และมีประสิทธิภาพแรกเริ่ม 
Yanmar ตัง้ใจจะท�าเครือ่งยนต์เพยีง 3 รุ่น
จาก 5 รุ่น คือ 150, 170 และ 195hp  
ซึ่งถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการใช้งาน 
ที่หนักหน่วงในเรือพาณิชย์ขนาดเล็ก

ค�ากล่าวที่ว ่า Yanmar เป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในบรรดาเครื่องยนต์ 
ประเภทเดียวกันนั้น ได้รับการพิสูจน์อย่างเด่นชัดในเครื่องยนต์รุ่นใหม่ 4LV นี้  
คือเป็นเครื่องยนต์ท่ีสะอาด เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เสียงเงียบ ให้แรงม้าสูง  
และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง และจากประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐานการควบคุม
มลพิษ EPA Tier 3 และ EU RCD Tier 2 ท�าให้เครื่องยนต์รุ่น 4LV นี้แทบจะเรียก
ได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ “ไร้กลิ่น” และ “ไร้ควัน”

ส�าหรับการเช่ือมต่อโดยตรงน้ัน เครื่องยนต์ 4LV ได้ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกัน 
กบัระบบควบคมุและส่ังการแบบอเิล็คทรอนคิส์ของ Yanmar และยงัเชือ่มต่อเข้ากนั
กับระบบเครือข่ายของ NMEA หรือ J1939 อย่างกลมกลืน ดังนั้นจึงสามารถ 
รับประกันด้านการสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยี่ทางทะเลล่าสุด และยังรองรับ 
การควบรวมเพื่อการแสดงผลการใช้งานหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

เครือ่งยนต์ได้รวมเทคโนโลยีร่่นลุา่สดุเอาไว้ จงึเป็นเครือ่งยนต์ทีส่ัน่สะเทอืนน้อย 
และมีเสียงเงียบในขณะท�างาน ทั้งน้ียังรวมถึงการใช้โซ่แทนการใช้สายพานส�าหรับ
เพลาข้อเหวีย่ง และการออกแบบตวัเครือ่งยนต์ทีไ่ด้รบัการปรบัแต่งอย่างระมดัระวงั
เครื่อง 4LV มีอัตรา “ก�าลัง : น�้าหนัก” ที่ดีเยี่ยม ให้แรงบิดสูงในช่วงรอบเครื่องยนต์
ต�่าซึ่งเป็นผลมาจากความจุเครื่องยนต์ 2.8 ลิตร ท�าให้มีอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยม ระบบ
ควบคุมแบบดิจิตัลจะคอยตรวจสอบเครื่องยนต์อย่างสม�่าเสมอเพื่อสมรรถนะสูงสุด 
และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงที่ต�่าสุด จึงมั่นใจได้ว่า 4LV เป็นเครื่องยนต์ 
ที่ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงที่สุดในตลาด
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เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้มีให้เลือก
พร้อมกบัระบบควบคมุของ Yanmar 
ซึง่รวมถงึแผงควบคมุอเิลก็ทรอนกิส์ 
VC10 ซึง่มกีารประมวลผลตามเวลา
จริง (real time) และระบบ JC20 
จอยสติก๊ซ่ึงท�าให้ควบคุมเครือ่งยนต์
และเรือได้อย่างแม่นย�า

เครื่อง 3 รุ่นแรกของ 4LV คือ 
150hp, 170 และ 195hp จะถูกน�า
อ อ ก สู ่ ต ล า ด ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง
เครื่องยนต ์ที่ ใช ้ติดตั้ งในตัวเรือ  
(Inboard) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของ
ป ี2017 เครื่องยนต ์ เหล ่านี้ถูก
ออกแบบให้ท�างานที ่3500 รอบ/นาที 
ส ่ วน เครื่ อ ง รุ ่ นที่ ใ ห ้ แ ร งม ้ าสู ง 
กว่าน้ี คือ 230hp และ 250hp 
ท�างานที่ 3800 รอบ/นาที และมีให้
เลือกทั้งการติดตั้งแบบ Inboard 
และ Sterndrive ในปี 2018

Floris Lettinga, ผู ้จัดการ 
ฝ่ายขายของ Yanmar Marine  
International กล่าวว่า “เครือ่งยนต์
เหล่าน้ีได้ถูกออกแบบเพื่อส่วนของ
ตลาดทีม่คีวามส�าคญั และจากความ
ช�านาญทางด ้านเทคนิคในด ้าน
วิศวกรรมเครื่องยนต์ดีเซลท่ีล�้าหน้า 
ท�าให้ Yanmar เป็นผูผ้ลติเครือ่งยนต์
เพื่อการใช้งานทางทะเลรายเดียวที่
เสนอเครื่องยนต์รางร่วมท่ีให้แรงม้า
ในช่วง 40hp ถึง 440hp ซึ่งเป็น
เครือ่งยนต์ท่ีปล่อยมลพษิในระดบัต�า่ 
สมรรถนะสูง ประหยัดน�้ามันเป็น
เยีย่ม และสามารถไว้วางใจได้สงูสดุ”
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Safety

งานออฟชอร์บ้านเราแทบทั้งหมด 
อยูฝ่ั่งอ่าวไทยมีลกัษณะเป็น PLATFORM 
(แท่นขุดเจาะ) หรือFPSO (เรือผลิต  
& กักเก็บปิโตรเลียม) จุดมุ่งหมายของ 
งานออฟชอร์ คอืขุดเจาะหาแหล่งพลงังาน 
คอืก๊าซธรรมชาต ิรองลงมาคอืน�า้มันดบิ

ชีวิตคนท�างานห่างฝั ่งกลางทะเล 
อ่าวไทย ความปลอดภัยในการท�างาน  
คอืสิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุในการท�างาน อย่างที่
หลายคนพอจะทราบว่างานออฟชอร ์
เป็นงานทีเ่สีย่งอนัตรายมาก เพราะฉะนัน้
วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืเราต้องหาทางป้องกันก่อนที่

จะเกิดอันตราย เราสามารถท�าให้เกิด
ความปลอดภัย ผู ้ที่จะไปปฏิบัติงาน
ออฟชอร์ จะต้องปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัิ 
ทกุๆ ขัน้ตอนดังต่อไปนี้

1.	การตรวจร่างกายและการฝึก
อบรมก่อนเริม่งาน	Medical	checkup	
and	Safety	Training

-  MEDICAL FIT ก่อนทีจ่ะไปท�างาน
ออฟชอร์ได้ ต้องผ่านการตรวจร่างกาย
อย่างละเอียดรวมทั้งตรวจเชื้อไวรัสบี  
ภมูคุิมกนัไวรัสเอ-บแีละโรคตดิต่อต่างๆ

-  HELICOPTER UNDERWATER 
ESCAPE TRAINING (HUET) : ต้องท�าการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการช่วยเหลอื
ตนเองเมือ่เฮลิคอปเตอร์ตกทะเล ซึง่จะมี
การจ�าลองเหตกุารณ์เฮลคิอปเตอร์จมน�า้ 
(ฝึกในสระน�า้) แล้วเรากต้็องหาทางออก
จากตวัเครือ่งบนิให้ได้ แล้วด�าน�า้ออกมา

- SEA SURVIVAL TRAINING 
หลักสูตรการด�ารงชีพในทะเลในกรณี
จ�าเป็นต้องสละเรือเช่น กรณีเรือจม  
หรอืไฟไหม้ เป็นต้น 

-  BAS IC  F I RE  F IGHT ING  
TRAINING หลักสูตรการดับไฟเบื้องต้น 
และ First Aid Course Training หลกัสูตร
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

นอกจากนั้นทุกคนยังต้องผ่านการ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ์ก ่อนขึ้น
เฮลคิอปเตอร์ด้วย ห้ามเกิน 0.05 มก.% 
ถ้าหากใครเกนิก็ลงทะเลไม่ได้ นอกจากนี้
ยังถูกให้ออกจากงานอีก เข้มงวดมาก
เพราะว่า “สตสิมัปชญัญะ” เป็นส่ิงส�าคญั
มากในการท�างานออฟชอร์ และกถื็อเป็น
ความรบัผิดชอบเฉพาะบคุคลด้วย หากเรา
ขาดสตมินักม็ส่ีวนท�าให้เกดิอบุตัเิหตใุนที่
ท�างานได้  เพราะฉะนัน้คนืก่อนท่ีจะไปก็
ต้องงดการดืม่แอลกอฮอล์ไปเลย  

2. การเดินทางและการขึ้น-ลงแท่น 
Arrival and transport offshore  
workers to the platform or vessel

- การเดินทางไปจากฝ ั ่ ง ไปยัง
ออฟชอร์ ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวไทย 
มี  2  แบบ คื อนั่ ง เ ฮลิ คอป เตอร ์  
(HELICOPTER) กบัการนัง่เรือไป (BOAT 
TRANSFER -Supply Boat / Crew Boat) 
สนามบินหลกัมอียู่ 2 ที ่คอื สงขลา และ 
นครศรีธรรมราช แต่ถ้าไปทางเรือจะมี
ท่าเรอืหลกั2 แห่งคอื สงขลา และสตัหบี

- การไปโดยเฮลิคอปเตอร์ จะมี
ความเส่ียงจากใบพัด และความเสี่ยง 
จากการที่เฮลิคอปเตอร์อาจตกน�้าทะเล
เนือ่งจากสภาพอากาศและลมแรงได้

การเดินทางโดยทางเรือจะมีความ
เสีย่งจากเรอืกลางทะเล เนือ่งจากคลืน่ลม

ความปลอดภัยพื้นฐาน
ในการท�างานนอกชายฝ่ัง

Ten Tips 
to Make Docking 
Easy and Safe
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แรง 6-15 ชัว่โมง และความเสีย่งในขณะ
ขึ้นและลงจากเรือ เนื่องจากการเคลื่อน
ย้ายคนขึน้-ลงแท่น (PLATFORM) หรอืเรอื
บรรทุกน�า้มนั (STORAGE TANKER) นัน้ 
ต้องใช้เครนเกี่ยวกระเช้า (Personal  
Basket) ให้คนเข้าไปยืนและเอามือ 
เกี่ยวยึดกับเชือกเอาไว้ โดยมิได้มีการใช้
เข็มขัดนิรภัย (Safety Harness)  
แต ่อย ่างใด มีเพียงสวมใส ่เสื้อชูชีพ  
(Work Vest / Life Jacket) ทีม่ติีดมากบั
กระเช้าเท่านัน้ ดงันัน้ระหว่างการยกนัน้ 
จะปลอดภยัได้ต้องใช้เครนอย่างเหมาะสม
ไม่แกว่งไปมามาก และทุกคนจะต้องใช้
แขนและมือทั้งสองข้างโอบเชือกบน  
Personal Basket น้ีไว ้ให ้แน่นอยู  ่
ตลอดเวลาไม่ให้ตกลงมา 

3. เรยีนรูท้�าความคุน้เคยกบัอปุกรณ์ 
Familiarization after arrival on  
platform or vessel

SAFETY BRIEFING เม่ือข้ึนไปบน
พืน้ทีท่�างานบน Platform แล้วจะต้องเข้า
ห้องประชมุเพือ่ดวูดิโีอสาธติบรรยายสรปุ 
( Safety Briefing) เรยีนรูท้�าความคุน้เคย
กบัอปุกรณ์และต�าแหน่งทีต่ัง้ของอปุกรณ์
เพือ่ความปลอดภัยต่างๆ ในทนัทดีงันี้

- layout of the platform or 
vesselแผนผงัของแท่น หรอืเรอื

- the visual and audible alarm 
signals .สญัญาณเสยีงฉกุเฉนิ

- muster (assembly) stations. 
Often a place in the accommoda-
tion or an area close to the lifeboats 
is used.จดุรวมพลกรณฉุีกเฉนิ

- emergency Response duties.
หน้าท่ีรับผดิชอบกรณฉีกุเฉนิ

- Safety rules and required 
personal protective equipment 
(PPE) ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและ
อปุกรณ์ป้องกนัท่ีก�าหนดไว้

- permit to work system. ระบบ
การแจ้งขออนญุาตก่อนการท�างาน

- house rules, work and rest 
times and hygiene.กฎระเบยีบประจ�า

to participate in the Safety  
Management System : SMS) เม่ือพบ
เหตุร้ายต่างๆ กรณเีจ็บป่วยปฐมพยาบาล
เบื้องต ้นใดๆต ้องแจ ้งให ้ เจ ้าหน ้า ท่ี 
ความปลอดภยัทราบทนัที 

PRE-JOB SAFETY MEETING ก่อน
จะเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน จะต้อง
ประชุมความปลอดภัยร่วมกับทีมงาน 
offshore เรียกว่า Pre-job safety  
meeting เพือ่ออกใบอนญุาตการท�างาน 
(Work permit) และในบางงานที่เป็น 
งานอันตรายก็ต้องมีการวิเคราะห์หา
อันตรายจากขั้นตอนการท�างานเรียกว่า 
Job Safety Analysis ในขณะท�างาน
หากว่ามพีนกังานคนใดท�าผดิวธิ ี หรอืผดิ
ขั้นตอนความปลอดภัย พนักงานทุกคน
สามารถที่จะหยุดการกระท�านั้นๆ ได้ 
พร ้อมทั้ง ช้ีแนะเพื่อนพนักงานว่าผิด
อย่างไร อันตรายอย่างไร และวิธีการ 
ที่ถูกต้องน้ันต้องท�าอย่างไรในระหว่าง 
การปฏิบัติงานจะมี เจ้าหน้าที่ของทาง 
offshore คอยติดตามอยู ่ตลอดเวลา  
เพ่ือให้แน่ใจในขั้นตอนการท�างานที่
ปลอดภัย  หลังการท�างานเสร็จสิ้น 
ในแต่ละวนั จะต้องมกีีป่ระชมุสรปุงานด้วย
ทกุครัง้  

SAFETY OFFICER ปฏบิตัติามค�าสัง่/
ค�าแนะน�าของ SAFETY OFFICER ซึง่เป็น
ผูก้�ากบัดแูลความปลอดภัยทัง้หมด

อย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานจะมี 
เจ้าหน้าที่ของทีมงาน Safety ท�าการ 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ เฝ้าติดตาม
ประเมนิความเสีย่งในแต่ละพืน้ทีข่องการ
ปฏิบตังิานอยูต่ลอดเวลาเมือ่พบความเสีย่ง
และอนัตรายใดๆ กต็าม ต้องรบีแจ้งทนัที 
(Report dangers and hazards) 
นอกจากนี้ต ้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบงัคบัของการท�างานอย่างปลอดภัย

SAFETY RULES ปฏบัิตติามข้อห้าม
เฉพาะต่างๆ เช่น ห้ามดื่มแอลกอฮอล์  
ห ้ ามสูบบุหรี่นอกพื้นที่ที่ ก� าหนดไว ้  
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูป 
ห้ามเสยีบแบตเตอรีค้่างไว้ในห้อง เป็นต้น

พืน้ท่ีและช่วงเวลาพกัผ่อน และสุขอนามยั
SAFETY TOUR เม่ือบรรยายสรุป

แล้ว จะต้องไปเรยีนรูส้ถานทีต่�าแหน่งทีต่ัง้
ต่างๆเหล่านัน้ เช่น

- Assembly stat ions and  
alternative assembly stations จดุรวม
พลหลัก และส�ารอง

- Lifeboats เรือช่วยชวิีต
- A l te rna t i ve  l i f e sav ing  

equipmentอปุกรณ์ ช่วยชวีติส�ารอง
- Escape routesเส้นทางหนีภยั
- Control roomห้องควบคมุ
- Hospitalห้องพยาบาล
- Accommodation, dining-

room, radioroom ห้องพัก ห้องรับ
ประทานอาหาร ห้องติดต่อวิทยุสื่อสาร 
เป็นต้น

- helicopter deck ชั้นส�าหรับ 
ขึน้-ลง เฮลคิอปเตอร์

- work area พืน้ทีท่�างาน
4. ระเบียบปฏิบัติในการท�างาน 

Working Procedures on offshore
กฎความปลอดภั ยขั้ นพื้ นฐาน 

ทีเ่หมอืนกบัการขึน้ไปท�างานบนเรอืสนิค้า
ก็คือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล Personnel Protective 
Equipment (PPE) เช่น หมวกนิรภัย 
แว่นตานิรภยั รองเท้านริภยั ถงุมือ ทีอ่ดุหู
เป็นต้น ทุกครั้งที่อยู่นอกตัวอาคารที่พัก 
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE ต้อง
ปฏิบัติตามระบบการจัดการเพื่อความ
ปลอดภยั (you have the obligation  
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Knowledge 
ดูคลื่นให้เป็น
ก่อนออกทะเล

เมือ่เกดิมรสมุ คนเรอื หรอืคนทะเล
มกัจะดคูลืน่ลมออก เพียงแต่บางคนกค็าด
การณ์พลาดไปบ้างว่าเอาเรอืข้ามไปแล้วจะ
รอดหรือเปล่า ซ่ึงบ่อยครัง้คอืการพาชวีติ
อื่นที่ดูทะเลไม่เป็นออกไปเผชิญกับพายุ
ร่วมกันล่าสุดกับช่วงปลายฤดูหนาวปีนี้  
ทีม่ลีมหนาวพดัมาเป็นระลอก และระลอก
ล่าสุดช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ท่ีเกิด  

โคลด์เสิร์ช (Cold surge) ในอ่าวไทย  
ซึ่งก็ท�าให้ฝั่งอันดามันโดนไปบ้างแม้จะ 
ไม่หนักเหมือนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แต่ก็ 
เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเม่ือเรือหางยาวพา 
นักท่องเที่ยวฝ่าคลื่นลมบริเวณเกาะพีพี
ออกทะเลไปไม่รอด มนีกัท่องเทีย่วชาวจนี
เสยีชวิีตกลางทะเลไปหนึง่คน 

มารูจ้กักบั มรสมุทีเ่กดิขึน้ในทะเลกนั
สกัหน่อย มรสมุจะเกดิข้ึนเมือ่มีความแตก
ต ่างของอุณหภูมิระหว ่างทวีปและ
มหาสมทุร  โดยความแตกต่างของความ
กดอากาศท�าให้เกิดแรงผลักให้อากาศ
เคลื่อนที่จากบริเวณความกดอากาศสูง 
ไปยงับรเิวณความกดอากาศต�า่ จึงท�าให้

เกิดลม ลมจะพัดจากบริเวณความกด
อากาศสูง (อุณหภูมิต�่า) ไปยังบริเวณ 
ที่มีความกดอากาศต�่า (อุณหภูมิสูง)  
ซึง่อตัราเรว็ลมจะข้ึนอยูกั่บความแตกต่าง
ของความกดอากาศซึ่งขึ้นอยู่กับความ 
แตกต ่างของอุณหภูมิ อีกทอดหน่ึง  
ยิง่อณุหภมูมิคีวามแตกต่างกันมากเพยีงใด
ลมจะแรงมากขึน้

และลมมรสุมของเอเชียอาคเนย์ 
นั้นจะรุนแรงแตกต่างจากท่ีอ่ืนเพราะ 
เจ้าโคลด์เสร์ิชหรอืระลอกอากาศหนาวท่ี
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ท�าให้เกดิพายฟุ้าคะนอง และมฝีนตกหนกั 
คลื่นสูงรุนแรงเพราะอาจเกิดการก่อตัว
ของพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้และ
อ่าวไทย ใครสนใจในรายละเอียดตรงน้ี  
สามารถเสิร์ชหาอ่านได้จากเวบไซต์ทาง
วชิาการต่างๆ เพราะเป็นเรือ่งทีค่วรรูเ้อาไว้
ส�าหรับพวกเราที่ต้องอยู่กับมรสุมลูกนี ้
กันไปทั้งชีวิต ถ้าไม่ได้ย้ายบ้านไปอยู ่ 
ต่างประเทศ 

ทีนี้ก็มาสังเกตกัน ด้วยตาน่ีแหละ  
ในวนัท่ีอาจไปติดเกาะ ไม่ได้อ่านข่าวอะไร
กบัใครเขาสญัญาณโทรศพัท์และ 3 จ ี4 จี  
ก็ขาดๆหายๆ แล้วต้องลงเรือกลับฝั ่ง  
แต่ท�าไมทะเลดูป่ันป่วนแปลกๆ คล่ืนแตก
เป็นฟองขาวเต็มทะเล เรอืของเราจะรอด
ไหม อนัดบัแรกควรถามคนเรอืก่อนเลยว่า
ไหวไหม สมมตุว่ิาคนเรอืเองกไ็ม่ได้มเีครือ่ง
มอืสือ่สารใดๆ เพราะขบัเรอืหางยาวแล้ว
ยงัเป็นมอืใหม่หดัขบัเสยีอกี ใบนายท้ายคง
ไม่มอีกีนัน่แหละ แบบนีถ้้าคดิจะเสีย่งกด็ู
ทะเลสกันดิ ว่าลมน่าจะเร็วประมาณไหน 

ภาวะทะเลเรียบสนิท ดแูล้วปลอดภยั
แน่นอน ก�าลงัลม 0 โบฟอร์ต ความเรว็ลม
น้อยกว่า 1 นอต

ก�าลังลม 1 โบฟอร์ต ความเร็วลม
เฉล่ียประมาณ 2 นอต คลืน่พร้ิวๆ สงูไม่ถงึ 
0-0-1 เมตร คือแทบจะไม่มีคลื่น อันนี้
ถอืว่าทะเลสงบดีน่าออกเรือ

ก�าลังลม 2 โบฟอร์ต ทะเลก็ถือว่า
เรยีบอยู ่เพราะความเรว็ลมเฉล่ีย 5 นอต
พอเหน็คลืน่ 0.1-0.5 เมตร กไ็ม่ต้องกลวั 
สบายๆ 

มากข้ึน ความเรว็ลมเฉลีย่ 18 นอต เรอืใบ
ก็คงสนุกกันแต่เ รือหางยาวล�าเล็กๆ  
ต้องระวังมาก ส�าหรับระยะทางไกล 
หรอืต้องผ่านจดุทีค่ลืน่แรง 

ก�าลังลม 6 โบฟอร์ต อันนี้น่ากลัว
แน่นอน คลื่นลูกโตได้ถึง 2.5-4 เมตร  
แตกเป็นฟองขาวทั่วทะเล ความเร็วลม
เฉล่ีย 24 นอต อย่าเสี่ยงเลยดีกว่ากับ 
เรอืเลก็ หรอืแม้แต่เรือใหญ่กย็งัต้องกงัวล 

ก�าลังลม 7 โบฟอร์ต คลื่นจัดมาก 
แต่ละลูกสงู 4-6 เมตร ยอดคลืน่เร่ิมปลวิ
พดัเป็นสายไปตามลม ความเรว็ลมเฉลีย่ 
30 นอต

ก�าลังลม 9 โบฟอร์ต คลื่นลูกโตๆ 
สงูได้ถงึ 9 เมตร พดัไปตามลมเตม็ทะเล
ชัดเจน ทัศนวิสัยเร่ิมไม่ดีแล้ว เรือใหญ่ 
กน่็ากลวัอยู่

ตั้งแต่ 8-12 โบฟอร์ตนี้ ทัศนวิสัย 
เริม่แย่ คลืน่สงูเกนิ 10 เมตรไปเยอะ และ
ก�าลังลม 11-12 นอตนี่เรียกว่าทะเลบ้า 
ก�าลังลมเรว็เกนิ 41-64 นอต ขึน้ไป 

ทีเ่รยีกว่าเป็นระดบัใกล้เคยีงกบัพายุ
คอืตัง้แต่ 7 โบฟอร์ตขึน้ไป ส่วนทะเลบ้า 
11-12 โบฟอร์ต นี่เข ้าสู ่พายุรุนแรง 
และเฮอร์ริเคนกันแล้ว เรือขนาดใหญ่ 
กไ็ม่รอดเหมอืนกนั 

เอามาฝากให้ขยันดูคลื่นลมกันบ้าง 
จะได้รอดตวัในทะเล เพราะตดัสนิใจได้ว่า
จะออกเรอืดไีหม บางทกีเ็ช่ือคนเรอืมากไม่
ได้ กับการท�ามาหากินบางทีพวกเขาก็
อยากออกเรอื ซ่ึงอาจเคยออกไปแล้วรอด
มาได้ (อย่างแย่ๆ) กไ็ม่เขด็ นอกจากอยูก่บั
ทะเลต้องรู้จักคลื่นลมแล้ว ยังควรศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางทะเล 
อืน่ๆ อกีด้วย และต้องคอยอพัเดทกันให้ดี

ก�าลังลม 3 โบฟอร์ต คนที่ไม่คุ้น 
กับทะเลอาจไม่มั่นใจ ก็คลื่นมีแตกบ้าง  
ลมเฉลี่ย 9 นอต คลื่นประมาณไม่ถึง  
1 เมตร เหมือนกบั 2 โบฟอร์ต 

ก�าลังลม 4 โบฟอร์ต คนขับเรือ 
กค็งต้องรีบพากลับกนัหละ คือยงัพอไหว
แต่คล่ืนเริม่สงูและแตกเป็นฟอง 0.5-1.25 
เมตร ยงัไหวอยู ่ กบัก�าลังลม  13 นอต  
โดยเฉลีย่

ก�าลงัลม 5 โบฟอร์ต แม้จะเรยีกว่า
คลื่นปานกลางแต่ก็ลูกโตน่าดู กับขนาด 
ที่สูงได้ถึง 2.5 เมตร เรือเล็กไม่น่าเสี่ยง 
คลื่นจะเป็นลูกยาวๆ แตกเป็นฟองขาว 

Big waves 
in the sea
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จดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 15-17 พฤศจกิายน 
2560 ณ อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition 
And Convention Hall) โรงแรม Royal Cliff 
Hotel เมอืงพทัยา อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดั
ชลบุรี วัตถุประสงค์ของงานเพื่อจัดแสดง
เทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์ 
ระบบอ�านวยการรบ เรดาร์ สือ่สาร ดาวเทยีม
ภาคการขนส่งด้านการส่งก�าลังบ�ารุง ระบบ
รักษาความปลอดภยั อตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการอนรัุกษ์ทรพัยากรทางทะเล  และการเป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม ตลอดจนการสาธติ น�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ เครือ่งมอื อปุกรณ์ ทีม่เีทคโนโลยี 
ล�า้สมยั ของภาครฐัและภาคเอกชน ทีเ่ก่ียวข้อง  
ซึง่ผูร่้วมงานจะได้รับข้อมูล และความรูจ้ากบรษิทั
ผูผ้ลติโดยตรง การเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ ด้านการสือ่สารเก่ียวกับประเทศไทย 
4.0 แนวคิดในการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกจิภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เพือ่น�าไปสูก่ารจูงใจให้เกิดการ
ลงทนุในพ้ืนที ่ EEC ในอนาคต เพือ่ยกระดบั 
ขดีความสามารถการท�าธรุกจิให้กบันกัลงทนุ 
ในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ และเป็นการ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือ และกรมอู่
ทหารเรอื อันเนือ่งจากการเป็นส่วนหนึง่ของ

ด้านการปาฐกถาพิเศษ         
จัดให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ ทางด้านยุทธศาสตร์ของภาครัฐ  
กบัการสนบัสนนุการลงทนุ EEC และแผน
บูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึง
โอกาสการพฒันา EEC ให้สอดคล้องกบั 
Thailand 4.0 ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ปาฐกถาพเิศษได้มโีอกาสแลกเปลีย่นองค์
ความรู ้ แนวคดิส�าคญัทีเ่ก่ียวกบัการลงทนุ 
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ของนกัลงทนุทีเ่ข้าร่วม
งาน เพือ่น�าไปสู่การจงูใจให้เกดิการลงทุน 
ในพืน้ที ่ EEC ในอนาคต สร้างภาพลกัษณ์ 
ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ  

นิทรรศการเทคโนโลยีเรือ
ในทศวรรษหน้า ครัง้ที่ 4

การต่อยอด และพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก (Eastern Economic  
Corridor Development) เพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตาม
ยทุธศาสตร์ของประเทศ การแสดงคอนเสร์ิต 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนและ
เศรษฐกิจ แสดงศักยภาพของประเทศไทย  
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มเป้าหมายในการ 
จดังานในครัง้นีค้อื นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุมมุโลก 
นกัลงทนุทัง้ในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT 
ประชาชน และก�าลังพลทหารเรือของมิตร
ประเทศทีเ่ดนิทางมาร่วมงาน โดยน�าเสนอการ
แสดงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที ่
เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ีรวมถงึการสนบัสนนุ
กจิกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์
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อนัเนือ่งจากการเป็นส่วนหนึง่ของ การต่อยอด 
และพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor Development) 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ ซึง่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ตามยทุธศาสตร์ของประเทศ

ด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
จัดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจ (Business 

Matching) ในการร่วมลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจระเบยีงตะวนัออก (EEC) ของไทย 
โดยส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
(BOI) และ กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้ร่วมสนับสนุน 
ส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมอืและดงึดดูการลงทนุ 
พร้อมเชื่อมโยงและต่อยอดทางธุรกิจใน  
Maritime Industry และอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องภาคต่างๆ อาทิ เช่น การขนส่ง
ประกนัภยัทางทะเล เป็นต้น  ทัง้นี ้ กจิกรรม
ต่างๆ ทีจ่ดัให้มีขึน้ในงานนทิรรศการเทคโนโลยี
เรอืในทศวรรษหน้า ครัง้ที ่4 จะเน้นการส่งเสรมิ  
Maritime Industry และอุตสาหกรรม 
ทีเ่กีย่วข้องทางเรอื ให้มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื
สร ้างภาพลักษณ์ ท่ีดี ให ้กับกองทัพเรือ  
และกรมอูท่หารเรือซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
ของรฐับาลตามยทุธศาสตร์ของประเทศ
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