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ความปลอดภัย
ในการทิ้งสมอ

ข้อชวนคิดจาก 
โครงการก้าวคนละก้าว
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DF325A สุดยอดของ
เครื่องยนต์เกาะท้าย 4 จังหวะ

ขุมก�าลังที่ปรารถนา

หลัก 3E ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
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ถ้ามีใครถามว่า “ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของคุณเกิดขึ้นตอนไหน?” คุณจะตอบว่า..............
ค�าตอบอาจจะแตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละคนคงผ่านช่วงเวลาของความสุขมามากน้อยไม่เท่ากัน 

ช่วงเดือนที่ผ ่านมามีข ่าวมหากาพย์ให้ได ้ดูกันหลายๆ ข่าว เป็นข่าวจากบุคคลหลายหลากหลายอาชีพ ทุกข่าวล้วนเป็นเหตุจากความสุข 
ของแต่ละคนกันทั้งสิ้น แต่จะเป็นความสุขท่ีได้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือเป็นความสุขท่ีเกิดจากความเห็นแก่ตัวของตัวเองหรือเปล่า  
อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป  ฉบับนี้มีความสุขในหลากหลายรูปแบบมาน�าเสนอผู ้อ่านทุกท่านเช่นกัน ความสุขแรกเก็บตกบทความ 
ข้อชวนคิดจากโครงการก้าวคนละก้าว โครงการดีๆ ที่สร้างความสุขให้คนทั้งประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงบทความ ความปลอดภัยในการทิ้งสมอ  
และ Safety หลัก 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ บทความดีๆ ที่จะท�าให้ทุกท่านมีความสุขในการอ่าน

และไม่ว่าความสุขจะเกิดขึ้นตอนไหน ความสุขของเราต้องไม่เบียดชีวิต และความรู้สึกของผู้อื่น ความสุขที่แท้จริงคือการ “ให้” ให้ในสิ่งที่คุณสามารถให้ได้ 
เพียงแค่นี้คุณก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น และขอความสุขดีๆ จงเป็นของทุกท่านค่ะ
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พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ  
ผู ้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)  
เ ป ็ นประธาน ใน พิ ธีปล ่ อย เ รื อ
ตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.265 
จ�านวน 5 ล�า ลงน�า้ โดยม ีนางเกสรา 
ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยา
ทหารเรือ ในฐานะภรยิาผูบ้ญัชาการ
ทหารเรือ เป็นสภุาพสตรีผู้ประกอบพธิี
ปล่อยเรือ ณ อูต่่อเรือ บรษิทั มาร์ซัน 
จ�ากัด ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ

คุณลักษณะที่ส�าคัญของเรือ
ตรวจการณ ์ชายฝ ั ่ งชุดใหม ่ของ 

ในสภาพทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 
2 สามารถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย 
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้  
และมีความสามารถการทรงตัวที่ดี 
ในการบังคับเรือ และบังคับเล้ียว 
ในการปฏิ บั ติงานที่ความเร็วสูง  
(Maneuverability)

คุณลั กษณะทั่ ว ไปของ เ รื อ
ตรวจการณ์ชายฝั่ง (Ship System 
Performance) ระวางขับน�้าเต็มที่
โดยประมาณ 45 ตนั ขนาดของเรอื 
ความยาวตลอดล�า 21.40 เมตร  
ความกว้างสงูสุด ของเรือ 5.56 เมตร 
ความลกึของเรอื (Molded Depth) 
3.15 เมตร กนิน�า้ลึกตวัเรอื (Molded 
Draught) 1.05 เมตร ความเรว็สงูสดุ
ต่อเนือ่ง ทีร่ะวางขบัน�า้เต็มทีไ่ม่น้อย
กว่า 30 นอต ก�าลงัพลประจ�าเรอื 9 นาย

สามารถปฏิบัติงานในทะเล 
ได้ต่อเนือ่งได้ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง  
โดยไม่ต ้องรับการส่งก�าลังบ�ารุง  
ระยะปฏบิตักิารไม่น้อยกว่า 350 ไมล์-
ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์  
(15 นอต) ที่ระวางขับน�้าเต็มที่  
(Full Load Displacement)  
ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้าง 

กองทัพเรือ ปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝ่ัง 5 ล�า
กองทพัเรอื มขีีดความสามารถปฏบิติั
การรบ (Combat Capabilities) 
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุม
พื้ นที่ ป ฏิบัติการบริ เวณชายฝ ั ่ ง 
ในอ ่ าวไทยและทะเลอันดามัน 
สามารถตรวจจับ ติดตาม และ 
พสูิจน์ทราบเป้าผวิน�า้ สามารถป้องกนั
ตนเองจากเรอืผวิน�า้ และอากาศยาน
ข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธ
ประจ�าเรอื สามารถปฏิบตักิารทางเรอื
อย่างต่อเน่ือง โดยไม่ต้องรับการ 
ส่งก�าลังบ�ารุงเพ่ิมเติมได้ไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได ้

ตั ว เ รื อ ไ ด ้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  
และรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ 
DNV แห่งประเทศนอร์เวย์ โดย
โครงสร้างตวัเรอืและแผ่นเปลอืกเรอื 
ท�าด้วยอลูมินัมอัลลอยเกรดท่ีใช ้
ในการต่อเรือโดยเฉพาะ (Marine 
Grade) ระบบขับเคลื่อนประกอบ
ด ้วย เครื่องจักรใหญ่ดีเซลเรือ 
ตราอักษร MAN รุน่ D2862 LE463 
พร้อมเพลาใบจักร จ�านวน 2 ชุด  
ซ่ึงผลิตก�าลังได้ เคร่ืองละ 1,029  
กิโลวัตต์ ท�าให้มีก�าลังเครื่องจักร 
รวม 2,058 กิโลวตัต์ ขบัเพลาใบจกัร 
และใบจักรผ่านชุดคลัชท์ เกียร์ทด 
จ�านวน 2 ชุด โดยที่ระบบเพลา 
และใบจกัรซ้าย-ขวาเป็นแบบ Fixed 
Pitch Propeller (FPP) จ�านวน  
2 ชดุ

อาวธุประจ�าเรอื มอีาวธุปืนหลกั 
ปืนกลขนาด 20 มิลลเิมตร จ�านวน  
1 กระบอก บรเิวณหัวเรอื อาวธุปืน
รอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จ�านวน  
1 กระบอก พร้อมกับเครื่องยิง 
ลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกน 
จ�านวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณ 
ท้ายเรอื

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมส�ารวจ
พื้นที่ทางทะเล

เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บัญชาการ 
กองทัพเรือภาคที่  1 และคณะ ลงตรวจพื้นท่ี  
และตรวจ เยี่ ยมท ่ า เ รื ออุ ตสาหกรรมในพื้ นที ่
จังหวัดระยอง เพื่อส�ารวจภูมิประเทศชายฝั่งทะเล 
การน�าเรือรบขนาดใหญ่เข ้าจอดในพื้นท่ีท่าเรือ
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยและประกอบ 
การพิจารณาใช้เป็นท่าเรือส�ารองกรณีเข้าสู ่ภาวะ
สงคราม และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความจ�าเป ็น  
ในการลงตรวจพื้นที่ทางทะเลในครั้งน้ี มีคุณจารุภา 
วฒัน์ประกายรตัน์ และเจ้าหน้าทีจ่าก เอ. แอนด์ มารนี 
(ไทย) มาบตาพดุ เข้าร่วมส�ารวจพืน้ทีพ่ร้อมให้ข้อมลู
ประกอบในการส�ารวจดงักล่าว
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Boat Report

เรามคีวามภาคภมูใิจทีจ่ะแนะน�าเครือ่งยนต์รุน่ใหม่ 
DF325A - เครื่องยนต์เกาะท้ายท่ีให้ความสมดุลย์
ระหว่างก�าลังที่เหลือเช่ือและแรงบิดท่ีน่าประทับใจ 
ประกอบกับประสิทธิภาพด้านการประหยัดเชื้อเพลิง 
ที่เป็นเยี่ยม และความไว้วางใจได้ของเครื่องยนต ์
ที่ทั้งน�้าหนักเบาและการออกแบบที่โฉบเฉี่ยว

DF325A ถูกออกแบบมาเพ่ือการใช้งานในชีวิต
ประจ�าวนัทีน่ยิมใช้เรอืขนาดใหญ่ เครือ่งยนต์รุน่ใหม่ของ 
Suzuki นี้ สามารถใช้ได้กับน�้ามันเชื่อเพลิงอ๊อกเทน 91 
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เกาะท้ายเครื่องแรกท่ีมีแรงม้าเกิน 
300 แรงม้า และใช้น�้ามันเชื่อเพลิงอ๊อกเทน 91 ได้

เทคโนโลยีชั้นสูงและความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ใน 
DF525A ท�าให้เครื่องยนต์มีความแข็งแรง ทนทาน  
ใช้งานง่าย และเหมาะส�าหรบัการใช้งานในหลากหลาย
รูปแบบ จึงท�าให้เครื่องยนต์รุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ
เรือขนาดใหญ่เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าท่าน
จะใช้เรือของท่านเพ่ืองานหรอืการพกัผ่อน ไม่ว่าท่านจะ
อยูท่ี่ใดในโลก DF325A คอืสดุยอดของเครือ่งยนต์เกาะ
ท้ายส�าหรับเรือของท่าน

คณุสมบัต ิ1 : น�ำ้มนัเชือ้เพลงิอ๊อกเทน 91
วศิวกรของเราได้พฒันาเครือ่งยนต์เกาะท้ายขนาด

และถูกระบายออกวิศวกรที่มากประสบการณ ์
ของเราท�างานบนพื้นฐานของทฤษฎีนี้ และน�าไป
สู ่ การปฏิบัติ โดยการเพิ่มการไหลของไอด ี
เพื่อ เปลี่ยนไอของน�้ าให ้กลายเป ็นอนุภาค  
และออกแบบใบปัด เพือ่ดกัจบัและเปลีย่นทศิทาง 
ของอนุภาคเหล่านี้จากระบบไอดี ระบบเปลี่ยน
ทิศทางการไหลของอากาศแบบคู่ประกอบด้วย 
ใบปัด 2 ชั้น แต่ละช้ันถูกออกแบบให้ใบปัด 
มีรูปร่างคล้ายกับ “ขาสุนัข” ใบปัดแถวนอก 
ท�าหน้าที่ก�าจัดละอองน�้า ส่วนใบปัดชั้นในท�า
หน้าที่ดักจับและระบายละอองน�้าส่วนที่เหลือ  
ผลจากการนี้ อุณหภูมิของไอดีจะสูงกว่าอุณหภูมิ
ภายนอกไม่เกิน 10° C และปราศจากละอองน�้า

คณุสมบัต ิ4 : หัวฉดีคู่
การฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้

ท�าหน้าที่ 2 อย่าง คือ 1) ท�าให้น�้ามันเชื้อเพลิง
กลายเป็นละอองทีล่ะเอยีด และ 2) ท�าให้อณุหภมูิ
ในห้องเผาไหม้ลดลงในขณะดียวกัน เป็นการลด
อาการน๊อค (knocking) ของเครื่องยนต์การท่ี 
จะให้ได้แรงม้าที่ต้องการนั้น 100% ของน�้ามัน 
เช้ือเพลิงจะต้องถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม ้

DF325A สุดยอดของเครื่องยนต์เกาะท้าย 4 จังหวะ
ขุมก�าลังที่ปรารถนา

กระทัดรัด น�้าหนักเบา แรงม้าสูง และประสิทธิภาพ 
ในการท�างานที่ไม่สามารถหาได้จากเทคโนโลยีทั่วไป 
ทีใ่ช้เพยีงเทอร์โบชาร์จหรอืซปูเปอร์ชาร์จยิง่ไปกว่านัน้ 
DF325A ยังได้ถูกพัฒนาเพื่อให้ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 
อ๊อกเทนต�่า (91) คุณสมบัติเหล่านี้ประกอบกับ 
ความไว้วางใจได้ของ Suzuki ทีม่มีานาน ท�าให้ DF325A 
เป็นเครื่องยนต์เกาะท้ายที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับ 
เรือขนาดใหญ่เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ทั่วโลก 

คณุสมบัต ิ2 : อตัรำกำรบบีอดั 10.5:1
ทางออกเพื่อที่จะพัฒนาก�าลัง 74 แรงม้า/ลิตร  

ในเครื่องยนต์ V6 325 แรงม้า ก็คือการเพิ่มอัตราการ
บีบอัดให้ได้10.5:1 ซึ่งเป็นอัตราการบีบอัดที่สูงสุด 
เท่าทีเ่คยมใีนการผลติเครือ่งยนต์เกาะท้าย และเพือ่ให้
เครือ่งยนต์ท�างานได้โดยไม่เกดิอาการน๊อค (knocking) 
ซึง่เป็นปัญหาทีม่กัพบกนัเป็นประจ�าทีอ่ตัราการบบีอดั
ขนาดน้ีเราจึงพัฒนาระบบที่ผสมอากาศที่เย็นกว่ากับ
ละอองน�้ามันที่ละเอียดเพื่อสร้างสถาวะที่เหมาะสม
ที่สุดส�าหรับการจุดระเบิดที่สมบูรณ์และควบคุมได้ 

คณุสมบัต ิ03 : ระบบไอดตีรง และ ระบบเปลีย่น
ทศิทำงกำรไหลของอำกำศแบบคู่

ขณะความเร็วสูง ละอองน�้าอาจถูกดูด ถูกกัก  

ARTICLE : HULL

PHOTO : HULL
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ในครั้งเดียว ในเวลาและมุมฉีดท่ีแม่นย�า เพื่อท่ีจะลดอุณหภูมิในห้อง 
เผาไหม้และท�าให้เกิดการเผาไหม้บริเวณใจกลางของห้องเผาไหม้พอดี  

ระบบหัวฉีดคู่แบบใหม่น้ีใช้หัวฉีดท่ีมีขนาดเล็กกว่าเดิม 2 ตัว  
เพื่อให้ได้ทั้งความแม่นย�า และละอองน�้ามันเชื้อเพลิงที่ละเอียด  
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ขึ้นอีก 3% โดยไม่เกิด 
อาการน๊อค (knocking) 

คณุสมบัต ิ5 : ใบจกัรทีห่มนุในทศิทำงตรงกนัข้ำม
การใช้ใบจกัร 2 ใบทีห่มนุในทศิตรงกนัข้ามท�าให้การบงัคบัทศิทาง

เป็นไปอย่างแม่นย�าขึ้น และเนื่องจากเพลาขับกระจายแรงบิดให้กับ 
ใบจักรทั้งใบได้อย่างเท่ากัน ดังนั้นแรงบิด/ใบพัดจะลดลง จึงสามารถ 
ลดขนาดของเกียร ์ลงได ้อีกด ้วย หลักการนี้ท�าให ้การลดขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางของเกียร์เป็นไปได้ ส่งผลถึงการออกแบบห้องเกียร์ 
ที่เล็กลง และเป็นไปตามหลักอุทกพลศ่สตร์ได้มากขึ้น

คณุสมบัต ิ6 : กำรออกแบบใบจักร
ใบจักรแบบ 3 ใบพัดทั้ งใบหน ้าและใบหลังถูกพัฒนาขึ้น 

เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะในน�้าให้ดีขึ้น หลักการนี้ไม่เพียงท�าให้ 
DF325A ท�าความเร็วได้สูงสุดเท่าท่ีจะบันทึกได้เท่าน้ัน แต่ยังส่งผล 
ต ่ออัตราเร ่งอย ่างเหลือเชื่อ แม ้อยู ่ ในขณะที่ต ้องบรรทุกหนัก  
และในความเร็วที่รอบจัด

คณุสมบัต ิ7 : ช่องน�ำ้เข้ำแบบคู่
ส�าหรับ DF325A แสดงสมรรถนะสูงสุดได้ก็ต่อเม่ือช่องน�้า 

เข้าหลักอยู่ในต�าแหน่งบริเวณหน้าห้องเกียร์ และต�าแหน่งช่องน�้า 
เข้าที่สองอยู่บริเวณเหนือหางปลาด้านล่างเล็กน้อยน่ีคือวิธีท่ีดีที่สุด 
ในการจัดวางต�าแหน่งของช่องน�้าท้ังสองให้ห่างกันมากท่ีสุดเท่าที ่
จะเป็นได้ และออกแบบให้ช่องทั้งสองสามารถรับน�้าเพ่ือการหล่อเย็น
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในขณะความเร็วสูง

คณุสมบัต ิ8 : กำรออกแบบเพ่ือแรงบดิขณะถอยหลงัทีส่งูขึน้
วัสดุที่ใช้ท�าเกียร์ถูกเปลี่ยนและปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน

เพื่อความแข็งแรงทนทานเพื่อรองรับแรงบิดที่เพิ่มขึ้นและแรงเฉื่อย 
ทีเ่กดิจากแรงบดิในขณะถอยหลงัซึง่สงูกว่าเมือ่มกีารใช้ระบบ 2 ใบจกัร 
นอกจากนี้ เกียร์ถอยหลังยังถูกย้ายมาอยู่เหนือ cavitation plate  
และต�าแหน่งของขายึดเครื่องยนต์ด้านล่างถูกปรับเปลี่ยนจากแบบ
ขนานกัน มาเป็นแบบรูปตัว V เพื่อใช้เป็นต�าแหน่งของเกียร์ถอยหลัง 
เหนือ cavitation plate

คณุสมบัต ิ9 : กำรควบคุมทีด่กีว่ำในทกุทศิทำง
ปรกติแล้ว เมื่อมีการติดตั้งเครื่องยนต์เกาะท้ายมากกว่า 1 เครื่อง 

มักจะประกอบด้วยเครื่องยนต์มาตรฐาน 1 เครื่องยนต์และเครื่องยนต์
ที่หมุนในทิศทางตรงกันข้ามอีก 1 เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ของ Suzuki 
รุ่น AP ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เกาะท้ายท่ีสามารถเลือกทิศทางการหมุนได้ 
จะช่วยให้สามารถใช้เครื่องยนต์รุ่นเดียวกันได้ท้ังหมด เพียงเปล่ียน
ทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นDF325A ที่ใช้เทคโนโลยี
ใบจักรคู่ จึงล�้าหน้าไปอีกหนึ่งขั้น คือการก�าจัดแรงบิดจากหางเสือ  
และท�าให้มีแรงขับเคลื่อนในทางตรงที่สูงสุด
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สมอเรือ เม่ือใช้ก็จะทิ้งลงไปในน�้า 
เพือ่ยดึเรือไว้ไม่ให้เรือเคลือ่นทีไ่ปจากจดุที่
ต้องการ การยึดของสมอก็จะต้องให้
สามารถทนต่อการพดัของลมและกระแส
น�า้ด้วย หรอืจะใช้ในการชลอการเคลือ่นที่
ของเรือแบบฉกุเฉนิด้วยก้ได้ 

ก่อนการทิ้งสมอจะท�าการหยั่งน�้า
ก่อนด้วย แต่ก่อนจะใช้ดิ่งน�้าตื้นในการ 
หยั่งน�้าประกอบการแผนท่ี หรือสภาพ
ภูมิประเทศที่คุ ้นเคย แต่ป ัจจุบันใช ้ 
เคร่ืองหยั่งน�้าซ่ึงเป็นอุปกรณ์อิเลกทรอ
นิกส์ที่ทันสมัยเข้าช่วย ที่จะต้องท�าการ 
หยั่งน�้านั้นก็เพื่อเป็นการตรวจสอบดู 
ความลึกของน�้าและลักษณะพื้นท้องน�้า 
โดยจะดูประกอบกับแผนท่ีเพื่อน�าข้อมูล 
ที่ ได ้ไปก�าหนดจุดทิ้งสมอให ้มีความ
ปลอดภยั

ในการเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะทิง้สมอจะต้อง
ค�านงึถงึสิง่ต่างๆ หลายสิง่ ประกอบด้วย 
ความเพียงพอของเครื่องหมายช่วย 
การเดนิเรอืในพืน้ทีใ่กล้เคียง ซ่ึงเครือ่งหมาย
ช่วยการเดินเรือนั้นจะบอกเราได้หลาย
เรื่อง ท�าให้เราไม่ไปทอดสมอกีดขวาง  
หรอืท�าให้เรืออืน่ๆ เดนิทางไม่สะดวก เช่น 
การไปทอดสมอในแนวร่องน�า้ทางเรอืเดิน 
หรือไปทอดสมอในพ้ืนที่ห้ามทอดสมอ
เพราะมีสายเคเบิลใต ้น�้า หรือมีทุ ่น
เครือ่งหมายช่วยการเดนิเรอืท่ีแสดงว่าเป็น
พื้นท่ีต้ืนท�าให้เราหลีกเล่ียงการเดินเรือ
เข้าไปใกล้บริเวณนัน้ เป็นต้น 

สภาพคล่ืนลมและลักษณะอากาศ  
ที่จะสามารถท�าการทอดสมอได้อย่าง
ปลอดภยั โดยการพิจารณาจากสภาพโดย
ทั่วไปว่าในบริเวณที่เราตั้งใจจะทอดสมอ
นัน้ มกีระแสน�า้แรง กระแสลมแรงหรือไม่ 
ทิศทางลมและคลื่นที่จะส่งผลกระทบ 
ในขณะเรือจอดทอดสมออยู่ และควร 
จะฟังพยากรณ์อากาศประกอบถ้าเหน็ว่า
สภาพลมฟ้าอากาศไม่ค่อยจะปกติ

ลักษณะพืน้ท้องน�า้ในพืน้ทีท่ีต่ัง้ใจจะ
ทอดสมอนัน้ จะเป็นหนิ เป็นดนิ เป็นเลน 
เป็นทราย นอกจากนั้นพื้นที่อันตราย  
เช่น มสีายเคเบลิใต้น�า้ หรือสิง่อ่ืนท่ีจะเป็น
อปุสรรค อืน่ๆ ซ่ึงจะมผีลต่อความปลอดภัย
ในการทอดสมอท้ังสิน้

ความลึกของน�า้ในต�าบลท่ีจะต้องการ
ทอดสมอนั้นเพียงพอเหมาะสมกับอัตรา
การกินน�า้ลกึของเรอื เพือ่ให้เรอืปลอดภยั 
รวมทัง้การขึน้น�า้ลงของน�า้ด้วยว่าในขณะ
ที่น�้าลงสุดแล้วเรือจะสามารถลอยอยู่ได้
โดยไม่ตดิตืน้
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หากการจอดทอดสมอนัน้มีกจิกรรม
ที่จะต้องล�าเลียงคนหรือส่ิงของขึ้นบก  
จะต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการ
ทอดเรือ เพื่อให้เรือล�าเลียงหรือเรือเล็ก 
ที่ จะล� า เลี ยงคนหรือ ส่ิ งของขึ้ นฝ ั ่ ง  
หรือท�ากิจกรรมในน�้านั้นสามารถกระท�า
ได้โดยสะดวกรวดเรว็

เพราะฉะนัน้ ในพืน้ทีท่ีไ่ม่ปลอดภยั 
ก็ไม่ควรที่จะทิ้งสมอ หรือในพื้นท่ีที่มี 
น�้าลึกมาก โดยเฉพาะน�้าลึกมากเกิน 
ความยาวของสายสมอ นอกจากนั้น 
หากเลอืกพืน้ทีท่ิง้สมอไม่ดอีาจเกดิปัญหา
หลายๆ อย่างขึน้ได้  เช่น ถ้าพืน้ท้องน�า้แขง็
ไม่เป็นดนิอ่อนทิง้สมอลงไปสมอกไ็ม่กนิดนิ 
กระแสน�า้กจ็ะสามารถพดัเรอืไปตามน�า้ได้ 
สมอกจ็ะเกาไปเรือ่ยๆ
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- E ตัวแรก คือ Engineering คือ  
การใช้ความรูท้างวชิาการ ด้านวศิวกรรม-
ศาสตร์ และออกแบบเครือ่งจกัร เครือ่งมอื 
ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด  
การติดตั้งเครื่องป้องกัน อันตรายให ้
แก่ส่วนที่เคลื่อนไหว หรืออันตรายของ
เคร่ืองจกัร การวางผงัโรงงานระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็นต้น

- E ตัวที่สอง คือ Education คือ  
การให้การศึกษา หรือการฝึกอบรม  
และแนะน�าคนงาน หวัหน้างาน ตลอดจน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�างาน ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ 
และการเสริมสร้างความปลอดภัยให้รู้ว่า
อบุติัเหตจุะเกดิข้ึน และป้องกนัได้อย่างไร 
และจะท�างานวิธีใดจะปลอดภัยที่สุด 
เป็นต้น

- E ตัวที่สาม คือ Enforcement  
คือ การก�าหนดวิธีการท�างานอย่าง
ปลอดภยั และมาตรการควบคมุบงัคบัให้
คนงานปฏิบัติตามเป็นระเบียนปฏิบัติ 
ที่ต้องประกาศให้ทราบท่ัวกันหากผู้ใด
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจะต้องถูกลงโทษ 
เมือ่ให้เกดิส�านกึ และหลกีเลีย่ง การกระท�า 
ทีไ่ม่ถกูต้อง หรอืเป็นอนัตราย

หลกั 3E จะต้องด�าเนินไปพร้อมๆกนั 
จึ ง จ ะท� า ให ้ ก า รป ้ อ ง กันอุ บั ติ เ หตุ  
และการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
โรงงานมปีระสทิธภาพสงูสุด

หลักความปลอดภัยในการ
ท�างานโดยทั่วไป

เรื่องสุขภาพความปลอดภัยไม่ใช ่
เร่ืองของใครคนใดคนหน่ึง เป็นเรื่องท่ี 
ทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือสถานประกอบการ และลูกจ้าง  
ต ้องตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ 
เรื่องสุขภาพความปลอดภัย ปฎิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัย วางนโยบาย  
เรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงัเคร่งครดั และร่วมมอื
กับผู้ปฎิบัติงานช่วยกัน ดูแลตรวจสอบ
อย่างจริงจัง และต้องค�านึงถึงเรื่อง 
ดงัต่อไปนี้

1. จะต้องยอมรับ และปฏิบัติตาม 
กฎความปลอดภัยของโรงงานโดยเคร่งครดั

2. ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี ถูกขนาด 
และถกูกบังาน

3. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงงาน และใช้เครือ่งป้องกนัอันตราย
ทุกครั้ งที่ปฏิบัติงานท่ีก�าหนดให ้ ใช  ้
เคร่ืองป้องกัน

4. หลกีเลีย่งการใช้อุปกรณ์เครือ่งมอื 
หรอืเครือ่งจักรทีช่�ารดุเสยีหาย หรอือยูใ่น
สภาพทีไ่ม่เหมาะสมต่อการใช้งาน

5. เกบ็รักษาอปุกรณ์ และเครือ่งมอื
ทีใ่ช้ในการท�างานให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย
อยู่เสมอ เม่ือน�าไปใช้งานต้องเก็บไว้ให ้
ถกูจุดทกุคร้ัง

6. รักษาความสะอาดทางเดิน 
ในโรงงาน และติดป้ายแสดงให้ชัดเจน 
ทีบ่ริเวณปฏบิติังานทีม่อัีนตราย

7. รู ้ จักต� าแหน ่ ง  ห รือที่ ติด ต้ั ง 
เคร่ืองดบัเพลงิตลอดจนวธิกีารใช้

8. ป ฏิ บั ติ ต า ม ค� า เ ตื อ น ห รื อ
เครื่องหมายแสดงอันตรายใดๆ ภายใน
โรงงาน

9. ในกรณี เ กิดอุบั ติ เหตุ ให ้ รี บ 
ช่วยเหลอืทนัที
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เครื่องป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล

เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
หมายถงึสิง่หนึง่ส่ิงใดทีส่วมใส่ลงบนอวยัวะ
ส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย หรอืหลายๆ  
ส่วนรวมกนั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกนั
อนัตรายให้แก่อวยัวะส่วนนัน้ๆ ไม่ให้ต้อง
ประสบกบัอนัตราย คือ เป็นการป้องกนั
อนัตรายจากสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ในการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
จากการท�างาน จะต้องพิจารณาข้อเท็จ
จรงิดังต่อไปน้ี

1. อบุตัเิหตเุป็นเรือ่งทีป้่องกนัได้
2. สิ่งส�าคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ 

คอืต้องค้นหาสาเหต ุ และด�าเนินการขจดั
สาเหตหุรอืความเสีย่งนัน้ๆ

3. ฝ ่ายบริหารหรือฝ ่ายจัดการ  
เป็นผู ้ที่ควรริเริ่มงานด้านการป้องกัน
อบุติัเหตุ

3E
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4. ผู ้บังคับบัญชา ผู ้ควบคุมงาน 
หัวหน้างาน เป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญ 
ในการป้องกนัอุบตัเิหตุ

5. การป้องกันอุบัติเหตุจะประสบ 
ผลส�าเรจ็ได้ด้วยความร่วมมอืจากทุกฝ่าย

หลักในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความปลอดภัย

1. ผู้ปฏิบตังิานจะต้องยอมรบั และ
ปฏบัิตติามกฎ ระเบยีบความปลอดภัยใน
การท�างานโดยเคร่งครดั

2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงงาน และใช้อปุกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภัยฯ ทกุครัง้ทีป่ฏบัิตงิานทีก่�าหนด
ให้มีการใช้

3. ป ฏิ บั ติ ต า ม ค� า เ ตื อ น ห รื อ
เครื่องหมายแสดงอันตรายใด ๆ ภายใน
โรงงาน 

การด�าเนินงานการจัดการ
ความปลอดภัย

1. หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา 
ทกุระดบัชัน้ มีหน้าทีค่วบคมุให้พนกังาน
ทกุคนปฏบิตัติามกฎความปลอดภยั

2. หากพบเห็นสภาพการท�างาน 
ทีไ่ม่ปลอดภยัโปรดแจ้งผูบั้งคบับญัชา

3. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
แก่ผูบ้รหิารและผูค้วบคมุงานทกุระดับ
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ตามทีคุ่ณอาทวิราห์ คงมาลยั หรอืคณุตนู 
บอดีแ้สลม ได้เป็นผู้รเิริม่โครงการก้าวคนละก้าว 
เพื่อรวบรวมเงินบริจาค จากคนทั้งประเทศ
ส�าหรบัสนบัสนนุโรงพยาบาลทีข่าดแคลนงบ
ประมาณ จ�านวน 11 แห่ง ในทกุภมิูภาคหลกั 
ตัง้เป้าไว้ 700 ล้านบาท ด้วยหลกัการค�านวณ
ง่ายๆ คือ ขอคนละ 10 บาท จากคนไทย  
70 ล้านคน โดยออกว่ิงจาก อ.เบตง จ.ยะลา  
ในวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560  
ตามแผนงานท่ีวางไว้ รวมระยะทางว่ิงจริง
ประมาณ 2,250 กิโลเมตร มากกว่าทีป่ระมาณ
การไว้เดมิหลายสบิกิโลเมตร (2191 กม.) ได้รบั
เงินบริจาค ณ.วันน้ันราว 1200 ล้านบาท 
มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้เกือบเท่าตัว ในปัจจุบัน 
เชื่อว่าน่าจะทะลุ 1400 ล้านบาทไปแล้ว  
ทั้งยังคงเปิดรับบริจาคต่อไปอีก จนถึง 
สิน้เดอืนพฤษภาคม 2561 

หากจะมีการตั้งค�าถามว่า อะไรคือ 
ปัจจัยส�าคัญท่ีอยู ่ เ บ้ืองหลังความส�าเร็จ 
อนัยิง่ใหญ่ของโครงการนี ้น่าจะสรปุได้ดงันี้

1. ความมภีาวะผู้น�าสูงยิง่ ของคณุตนูฯ ซึง่กล้าหาญ 
เด็ดเดี่ยวอย่างเหลือเชื่อ กล้าคิด และท�าในเรื่องที่คน 
ส่วนใหญ่เหน็ว่าน่าจะส�าเรจ็ได้ยาก

2. การมทีมีงานทีเ่ข้มแขง็ ประกอบด้วยผูท่ี้มคีวามรู้ 
และประสบการณ์ทุกด้าน ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนิน
โครงการเช่นนี้

3. มีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้ง 
มีการปรับแต่งให้เหมาะสมแบบวันต่อวัน โดยไม่ท้ิง 
จดุมุง่หมายทีจ่ะถงึปลายทางให้ได้ ในวนัที ่25 ธนัวาคม 2560

4. ความเป็นคนด ีมจีติใจเสียสละเพือ่ส่วนรวม ทัง้ของ
คุณตนู และทมีงาน เป็นทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาของประชาชนท่ัวไป
จากพฤตกิรรมทีท่�ามาในอดตี เช่น การวิง่ระยะทางประมาณ 
400 กโิลเมตร ไม่กีเ่ดอืนก่อนหน้านัน้ ซึง่หาเงนิบรจิาคให้โรง

ข้อชวนคิดจาก 
โครงการก้าวคนละก้าว
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พยาบาลบางสะพานได้ราว 85 ล้านบาท อนัเป็นทีม่าของ 
“โครงการก้าวคนละก้าว” เพราะมีโรงพยาบาลอื่นๆ 
จ�านวนมาก ขอให้คณุตนูช่วยหาเงนิสนบัสนนุพวกเขาบ้าง 
ซึง่มคีวามขาดแคลนต่างๆ กนัไป

5. ก�าลังใจจากมหาชนทุกหมู่เหล่าท่ีส่งเสียงเชียร์  
และร่วมบริจาคระหว่างทางท่ีทีมงานว่ิงผ่าน นับเป็น 
องค์ประกอบที่ส�าคัญยิ่งช่วยละลายความเหนื่อยหน่าย
ท้อแท้ทีเ่กดิขึน้ในบางช่วง ซ่ึงถอืเป็นเรือ่งปกตขิองปถุชุน 
การท�างานหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นนั้น ร่างกาย 
ย่อมสกึหรออ่อนล้า ถ้าจติใจไม่เข้มแข็งพอกค็งยอมแพ้ 
ได้ไม่ยากนกั คนทัว่ไปคงไม่ต�าหนติว่ิาอะไรพร้อมให้อภยั  
และเห็นใจอยูแ่ล้ว ท�าได้แค่ไหนก้อเป็นคณุแก่ส่วนรวมอยูด่ี 
คนจ�านวนมากเป็นห่วงไม่อยากให้พวกเขาฝืนทนต่อไป 
เพราะเกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น 
และช่วงชวิีตส่วนทีเ่หลอื

ทีมงานเล่าให้สื่อฟังว่า เมื่อออกวิ่งมาได้ราว 700 
กิโลเมตร คณุตนูอ่อนล้ามาก ขาทัง้สองข้างร้าวระบมท�าท่า
จะว่ิงต่อไปไม่ไหวแล้ว พร้อมจะยกธงขาวยอมแพ้ 
ยุติโครงการแต่เพียงแค่นั้น แต่ทีมพยาบาลขอให้พัก 
สามวนั (ปกตว่ิิง 4 วัน พัก 1 วนั) เพือ่บ�าบดัด้วยวธิต่ีางๆ 
และดูอาการผลปรากฏว่า สภาพร่างกายกลับฟื้นคืนสู่ 
ความแขง็แรง พร้อมทีจ่ะวิง่ต่อได้อกี โดยไม่เกิดความรูส้กึ

หรอืนัน่คอืเครือ่งยนืยนัถงึพลงัทพิย์ ท่ีแทรก
ผสานอยู่ในชวีติจติใจของพวกเขาตลอดระยะ
ทางทีผ่่านมา ช่วยให้ท�าอะไรได้มากกว่าปกติ 
เสมือนคนที่ครึ่งหลับครึ่งตื่น อยู่ในโลกของ
ความฝันแบบรูต้วับ้างไม่รูต้วับ้าง ในทีส่ดุทกุ
อย่างกจ็บลงด้วยดี

ผลดีต ่อส ่วนรวมจากโครงการก้าว 
คนละก้าว ช่างมมีากมายเหลอืเกนิ การได้รบั
เงินบริจาคกว่าพันล้านบาทส�าหรับช่วย  
11 โรงพยาบาล นั่นเป็นเพียงประโยชน ์
เฉพาะหน้าส่วนทีม่คีณุค่าอย่างยัง่ยนืกว่านัน้ 
ได ้ แก ่  การ เห็นคุณค ่ าของบุ คลากร 
ทางการแพทย์ ทีต้่องท�าหน้าทีอ่ย่างเหนือ่ยหนกั
ต่อเนือ่งยาวนานไปไม่มวีนัจบเหมอืนโครงการ 
ท่านเหล่านั้นก็คงมีส�านึกหรือจิตใจในการ 
ให้บรกิารผู้ป่วยสูงส่งขึน้ด้วย เมือ่มคีนกลุม่หนึง่
ยกย่องเชิดชูท่าน ปลุกจิตส�านึกให้ผู้คนเห็น 
คุณงามความดทีีพ่วกท่านมต่ีอมหาชน ทีน่บัว่า
มคีณุค่าเหนอืเรือ่งอ่ืนใดก็คอืการสร้างกระแส 
ให้คนไทยเสียสละเพือ่ส่วนรวมมากขึน้ รวมทัง้
การเอาใจใส่ดแูลสขุภาพตนเอง และรกัการ 
ออกก�าลังกายมากขึน้ ช่างเป็นโครงการท่ีสร้าง
คุณปูการต่อชาตแิละแผ่นดนิไทยจรงิๆ

ข้อชวนคิดจากโครงการนีค้งมอีกีมากมาย 
ผูน้�าและคณะผูบ้รหิารประเทศ น่าจะจดัทมี
วิเคราะห์/สังเคราะห์ในเชิงลึก หาบทเรียน 
และข้อสรปุทีจ่ะน�าไปใช้ประกอบการท�าหน้าท่ี
ของท่าน คงช่วยให้ประเทศไทยพบทาง 
แก้ปัญหาและการพัฒนาไปสู่ความเจริญ 
อย่างยัง่ยนืได้ ในอนาคตอนัใกล้นี้   
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ท้อแท้ หรอืคดิถอยอกีเลย
6. ความมีเจตนาบริสุทธ์ิของผู้ด�าเนินโครงการ  

มุ่งท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้ไม่มีเจตนาแฝง 
เพือ่ตน และพวกพ้องจึงได้รบัทัง้แรงใ จและก�าลังทรัพย์ 
จากผู้บริจาคมากมายมหาศาล แม้แต่เด็กยังมอบเงิน 
ในกระปุกออมสินให้ ผู ้สูงวัย และผู้พิการบางราย 
ยอมอดนอนมารอร ่ ว มบริ จ าคตั้ ง แต ่ ก ่ อนรุ ่ ง  
เพราะช่วงหลังๆ ของโครงการ ทีมงานเลือกออกวิ่ง 
ตอนเช้ามืด บางครั้งเริ่มตีสองตีสาม เพื่อลดปัญหา 
เรือ่งอากาศร้อน และการจราจร

7. ถ้าเชือ่ว่าส่ิงศกัดิสิ์ทธิม์จีรงิ (ผมเชือ่) ทีมงานคงได้
รบัพรอย่างเตม็ๆ จากกศุลอนัยิง่ใหญ่ทีพ่วกเขาร่วมกันสร้าง
ด้วยเจตนาอนับรสิทุธิ ์เพือ่ประโยชน์ของมหาชนโดยแท้จรงิ
พลงัทีม่องไม่เห็นเช่นนี ้ มีส่วนสร้างความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่
ให้ใครต่อใครมามากแล้ว

จ�าได้ว่าในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าท่ีหมาย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ในค�า่วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2560 คุณตนูขอวิง่ 
ตามล�าพังโดยไม่รับบริจาคหรือหยุดคุยกับประชาชน 
สองข้างทาง เมือ่เขาผ่านเส้นชยัทีม่คีณุพ่อ คณุแม่ รอรบัอยู่ 
เขาหยุดนิ่งราวคร่ึงนาที ท�าท่าเหมือนจะร้องไห้ด้วย 
ความตืน้ตนัซึง่เจ้าตวัอธบิายภายหลังว่า เขาถามตวัเอง 
ในขณะนัน้ มันคอืความฝันหรอืความจรงิ เขาท�าส�าเรจ็จรงิ
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