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สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน  ฉบับปลายฝนต้นหนาว ยังคงเปี่ยมด้วยเรื่องราวที่มีสาระน่ารู้ และน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง อันเป็นผล 
มาจากความมุ่งมั่นของทีมงานที่ต้องการน�าเสนอเรื่องที่มีคุณค่าควรแก่การอ่าน ส�าหรับทุกท่านที่กรุณาสนับสนุนเรามาโดยตลอด 

เรื่อง “ทัศนวิสัยกับวิศัยทัศน์” มีแง่มุมชวนให้คิดอยู่มากทีเดียว ส�าหรับผู้บริหารทุกระดับในทุกวงการก็ว่าได้ เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการสร้างความ
เจริญและความส�าเร็จให้แก่ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน จนถึงระดับประเทศ

ประวติัของเรอืประจญับาน รเีซอรีเยอ ของฝรัง่เศส ระวางขับน�า้ 35,000 ตนั อาวธุนานาชนดิจ�านวนมหาศาล โดยเฉพาะปืนใหญ่และปืนกลต่อสูอ้ากาศยาน 
เข้าประจ�าการตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง มีบทบาทส�าคัญในการสู้รบมากมาย ตลอดอายุการใช้งานกว่าสามสิบปี นับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอยู่ไม่น้อย  
ในความสามารถด้านการสร้างเรือรบในยุคนั้น รวมทั้งความทุ่มเทในการสร้างอ�านาจเหนือชาติอื่นด้วยการท�าสงคราม

แพชูชีพส�าหรับเรือส�าราญ และชุดผ่อนก�าลัง SeaStar Power Assit ก็เป็นเรื่องควรรู้ส�าหรับชาวเรือและผู้นิยมท่องเที่ยวทางทะเล ลองสละเวลา 
อ่านดูเถิดครับ เชื่อว่าเราจะมีความเห็นที่สอดคล้องกัน
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ประชุมความร่วมมือทางธุรกิจ
พลเรอืเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานทีป่รกึษา มารนีไทย กรุป๊ 

พร้อมด้วย คุณวิชัย วัฒน์ประกายรตัน์ ประธานผูบ้ริหาร มารนีไทย กรุป๊, 
คุณไชยากร วัฒน์ประกายรัตน์ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท มารีน  
เซอร์วิเทค จ�ากดั และคุณณฐัธร์ี แก่นสาร ผูจั้ดการฝ่ายขาย บรษัิท มารนี 
เซอร์วิเทค จ�ากัด เข้าพบ คุณบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานชมรม 
เบยีร์สงิห์ภาคตะวนัออก ที ่ หจก.บรรลอืการค้า อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี  
เพ่ือหารือความร่วมมือทางธุรกิจ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น 
เป็นกันเอง และบรรยากาศแห่งมติรภาพ

พลเรือเอก นวพล ด�ารงพงศ์  
ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารเรือ เป็นประธาน
ในพธิวีางศลิาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์
พิ พิธภัณฑ ์ทหารเรือ  (แห ่ ง ใหม ่ )  
ณ บรเิวณพืน้ทีโ่รงจอดรถกองเรอืล�าน�า้ 
กองเรือยุทธการ เขตบางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานครพพิธิภณัฑ์ของกองทพั
เรอืได้เริม่มขีึน้ เมือ่ พ.ศ.2485 ซึง่เริม่แรก
เป็นเพยีงข้ันตอนรวบรวมวตัถพุพิธิภณัฑ์ 
ที่ มีคุณค ่าทางประวัติศาสตร ์และ
โบราณคดี จากที่ต่างๆ ในกองทัพเรือ  
น�ามาสงวนรักษาไว้ ที่อาคารราชนาวิก
สภาช้ันล่าง ตรงข้ามท่าราชวรดฐิ ต่อมา

ในปี พ.ศ.2501 ได้ย้ายพพิธิภณัฑ์ทหาร
เรือไปอยู ่ที่ป ้อมพระจุลจอมเกล ้า  
จนกระทัง่ พ.ศ.2515 ได้ย้ายพพิธิภณัฑ์
ทหารเรอืไปอยูท่ี ่ ต�าบลปากน�า้ จงัหวดั
สมุทรปราการ จนถงึปัจจบุนั แต่เนือ่งจาก
สิ่งของส�าหรับสถานท่ีการจัดแสดง
นิทรรศการมีสภาพเก่าและอยู ่ไกล 
จ า ก ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ก อ ง ทั พ เ รื อ  
ประกอบกับมโีครงการย้ายกองเรือล�าน�า้ 
กองเรือยุทธการ ไปยังพื้นท่ีบางนา  
โดยพืน้ทีก่องเรอืล�าน�า้เดมิมีความส�าคญั
ทางประวตัศิาสตร์ กองทพัเรอืจงึเล็งเหน็
ถึงความส�าคัญนี้ และได้ท�าโครงการ 
ย้ายพิพิธภัณฑ์ทหารเรือมายังพ้ืนท่ี 
พระนิเวศน์ซึ่งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา 
ฝ่ังตรงข้ามพระบรมมหาราชวงั อาคารที่
ตั้ งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งใหม่ น้ี  
เป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ใช้เป็นพื้นท่ี
อเนกประสงค ์  สามารถจัดแสดง
นิทรรศการ จัดการประชุม และจัด 
กิจกรรมอ่ืนๆ ได ้ท�าให ้พิพิธภัณฑ  ์
ทหารเรือแห่งใหม่น้ีมีความสมบูรณ์  
เป็นแหล่งให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา 
และประชาชน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ส�าหรับทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ทัง้ยงัเป็นการปลกูจติส�านกึก�าลงัพลของ 
กองทัพเรือ ที่ได้ดูตัวอย่างการเสียสละ
ของอดีตบรรพบุรุษทหารเรือในอดีต  
จึงนับเป็นความมีวิสัยทัศน์ท่ีดีย่ิงของ 
กองทัพเรือที่ได้ย้ายพิพิธภัณฑ์มาไว้ที่นี่
รวมทั้งมีการพัฒนาในด้านต่างๆให้มี
ความทันสมัย และมีคุณค่าน่าสนใจ 
เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก 

06
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่)

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย)จัดสาธิตระบบกันโคลงเรือ
บรษัิท เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากัด ผูจ้�าหน่ายเครือ่งมอืสือ่สาร เครือ่งช่วยเดนิเรอื และอปุกรณ์เรอืทุกชนดิ เป็นผูแ้ทน

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท Seakeeper Marine ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตระบบกันโคลงของเรือ  
(Stabilizer Systems) ได้จดัสาธติระบบกนัโคลงของเรอื ตราอกัษร Seakeeper โดยมผีูแ้ทนจากบรษิทัผูผ้ลติร่วมในการสาธติ 
ซึง่ระบบกันโคลงเรอืเป็นอปุกรณ์ส�าหรบัลดอาการโคลงของเรอื ช่วยให้ผูท้ีอ่ยูบ่นเรอืสามารถปฏบิตังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น การสาธิตดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด ถ.ท้ายบ้าน  
ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ
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เบำแรงด้วย 

SeaStar 
Power aSSiSt

สุดยอดของความสะดวกสบายในการขับเรือ…
เปิดฉากความสะดวกสบายอุตสาหกรรมเรือมีการเจริญเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง เครื่องยนต์เกาะท้ายมีน�้าหนักมากข้ึน แรงม้าสูงขึ้น  
ใบจักรฟันน�้ามากขึ้น ตัวเรือขนาดใหญ่ขึ้นและเร็วขึ้น เจ้าของเรือ 
จึงถามหาความสะดวกสบายและพวงมาลัยที่เบาขึ้นในขณะขับเรือ  
ทั้งหลายนี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบชุดผ่อนก�าลัง 
ของ SeaStar และ SeaStar PRO Power Assist
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นวัตกรรมชิ้นใหม่ล่าสุดนี้เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับเครื่องยนต์เกาะท้าย
ขนาดต้ังแต่ 200 HP ข้ึนไป เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกในการ 
ขับเรือที่คุ้นเคยเช่นเดียวกับในรถของท่าน Power Assist ยังเหมาะกับ 
การใช้งานต่อไปนี้ :

การวางเครื่องยนต์แบบสองเครื่องและสามเครื่อง
เรือบาส (Bass Boats)
เรือสองท้องติดเครื่องยนต์
เรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์ภายในตัวเรือ (Inboard) แบบท่ีไม่มีชุดผ่อน

ก�าลังที่ขับโดยเครื่องยนต์
รหัสสินค้า # PA1200-2, PA1225-2 และ PA1315-2 (PRO Series)

กำรใช้งำน
เครื่องยนต์เกาะท้ายขนาด 150HP+ เครื่องเดียว
เครื่องยนต์เกาะท้าย 4 จังหวะ
เครื่องยนต์เกาะท้ายสองเครื่องและสามเครื่อง
เครื่องยนต์ติดตั้งภายในตัวเรือ (Inboards) ซึ่งแรงบิดจากหางเสือ

ท�าให้พวงมาลัยหนักหรือรู้สึกไม่สบายในขณะขับเรือ

คุณสมบัติ
เพิ่มความสะดวกสบายในการขับเรือขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
พวงมาลัยเบาขึ้น
ติดตั้งง่าย
ติดตั้งเพิ่มเข้ากับระบบของ SeaStar ท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย  

(ใช้กับดุมพวงมาลัยได้ถึงขนาด  2.0cu.in.)
จ�านวนการหมุนของพวงมาลัยเท่าเดิม
ใช้กันได้กับระบบไล่ลม SeaStar Power Purge System
ใช้กับระบบน�าร่องอัตโนมัติได้
มาพร้อมสายรัดท่อ
ป้องกันประกายไฟ (SAE J-1171)
เลือกก�าลังไฟฟ้าได้เองโดยอัตโนมัติ (12V หรือ 24V)
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ABYC, CE, NMMA, ISO 10592
ติดตั้งได้ทั้งบนพื้นหรือติดผนัง ไม่จ�าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์อื่นเพิ่ม

เบำแรงด้วย 

SeaStar 
Power aSSiSt
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Power aSSiSt 
ท�ำงำนอย่ำงไร?
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ชุดผ่อนก�าลัง SeaStar P/A (Power Assist) ใช้ปั๊มไฮดรอลิค
ที่ควบคุมโดยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้มีก�าลังท่ีจะช่วยขับ  
ระบบ SeaStar P/A ประกอบด้วยวงจร 2 วงจร คอื 1) ระบบท�างาน
ด้วยมือ ซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวควบคุม และ 2) ปั๊มไฮดรอลิค ซึ่งเป็น 
ตัวท�างาน

ระบบควบคุมด้วยมือประกอบด้วยปั ๊มทีมีวาล์วกันกลับ  
(check valve) และ วาล์วลดความดัน (relief valve) พร้อมอ่าง
เกบ็น�า้มนัตดิตัง้อยูภ่ายใน ท่อไฮดรอลคิ 2 ท่อ และท่อชดเชย 1 ท่อ 
ท�าหน้าทีเ่ป็นทางเดนิให้น�า้มนัเพือ่ส่งก�าลงัผ่านระบบ และกระบอก
ไฮดรอลิคท�าหน้าที่ขยับหางเสือ (หรือเคร่ืองยนต์) จากด้านหนึ่ง 
ไปยังอีกด้านหนึ่งเพื่อเป็นการบังคับเลี้ยว

ระบบไฮดรอลคิคอืป๊ัมน�า้มนัทีค่วบคมุโดยระบบอเิลค็ทรอนกิส์
เพือ่เพิม่แรงดนัให้กบัน�า้มนัไฮดรอลคิทีถู่กส่งจากดมุพวงมาลยัไปยงั
กระบอกไฮดรอลิค (ท�าให้พวงมาลัยเบาข้ึนอย่างมาก แม้ว่าจะอยู่
ภายใต้การใช้งานอย่างหนัก) สายชดเชยต่อเชื่อมชุดผ่อนก�าลัง 
กับดุมพวงมาลัย ท�าใช้ชุดผ่อนก�าลังสามารถใช้น�้ามันร่วมกันกับ 
ดุมพวงมาลัยได้

ชุดผ่อนก�าลัง SeaStar P/A สามารถใช้งานร่วมกันกับ 
ชดุพวงมาลยัได้หลายชดุและระบบน�าร่องอัตโนมตั ิในกรณท่ีีชดุผ่อน
ก�าลังไม่สามารถใช้งานได้ ระบบไฮดรอลิคจะถูกบังคับให้กลับไป
ควบคุมด้วยมือโดยอัตโนมัติ
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เล่ำเรื่องเก่ำเรือประจัญบำน

รีเชอรีเยอ

ท ่ ามกลางความร ้อนแรงของ
สงครามกลางเมอืงในซีเรยี ถงึกลุ่มนกัรบ 
ไอเอสทีล่กุลามไปเรือ่ยๆ ถึงตรุก ีอริกั โดย
มปีระเทศมหาอ�านาจอย่างฝรัง่เศส อเมรกิา 
และรัสเซีย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อหยุด
สงคราม หรือเพือ่ก่อสงครามก็ยงัไม่แน่ใจ 
แต ่ที่แน ่ๆ หลายคนต่างกังวลใจว ่า
สถานการณ์เช่นนี้จะกลายมาเป็นชนวน
สงครามโลกครัง้ทีส่ามทีไ่ม่คิดว่าจะเกิดขึน้ 

ย้อนหลงักลับไปเมือ่สมยัสงครามโลก
ครัง้ทีส่องทีเ่ริม่ต้นขึน้จากสงครามในยโุรป 
ตัง้แต่วนัที ่  1 กนัยายน ค.ศ. 1939 หรอื 
พ.ศ.2482 เม่ือเยอรมันบุกโปแลนด์  
จึงท�าให้ฝรั่งเศสและหลายประเทศใน
เครอืจกัรภพประกาศสงครามกบัเยอรมนั 
การท�าสงครามในยคุนัน้ กองเรอืทีเ่ข้มแขง็
มคีวามส�าคญัมาก และฝรัง่เศสกม็เีรอืรบ 
ทีม่ปีระสิทธภิาพหลายล�า ซึง่เราก�าลงัจะมา
ย้อนอดตีไปรูจ้กักบัเรอืรบทีท่นัสมัยทีส่ดุ 
ในขณะนัน้ของกองเรอืฝรัง่เศส เป็นเรอืรบ
ขนาดใหญ่ท่ีสุดและทันสมัยที่สุดล�าหนึ่ง
ของโลกซ่ึงถูกต่อขึน้ใน ปี ค.ศ. 1935 เป็น

World  War 
Battleship 
Richelieu 

ช่วงเวลาทีส่งครามก�าลงัเริม่ก่อตวัขึน้จาก
แทบทกุมมุโลก และเป็นปีท่ีฮิตเลอร์ได้ฉีก
สัญญาแวร์ซายหรือสัญญาสันติภาพที่
เยอรมันจะต้องรับผิดชอบจากการแพ้
สงครามในครัง้นัน้ 

เมือ่โลกไม่มสัีนตภิาพอกีต่อไป เรอืรบ 
เดอะ รีเชอรีเยอ หนึ่งในสองของเรือรบ
คลาสส์รเีชอรเียอ ซ่ึงอยูใ่นดันเคิร์กคลาสส์
อีกทีก็เตรียมพร้อมออกปฏิบัติการในปี 
1940 พร้อมด้วยคุณสมบตัอินัน่าเกรงขาม 
ปืนใหญ่ 380 มม. 8 กระบอก ยงิได้ไกลถงึ 
40 กโิลเมตร และ 152 มม. 9 กระบอก,  
ปืนใหญ่ต ่อสู ้อากาศยาน 100 มม.  
12 กระบอก ปืนโบเฟอรส์ 40 มม. 56 
กระบอก, แท่งยงิฟาลังซ์ (Phalanx CIWS) 
4 กระบอก, ปืนกลอากาศ เอเอ กนัส์เออร์
รคิอน จ�านวน 48 กระบอก ซึง่รเีชอรเียอ
นั้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับเรือรบ 
วิตตอริโอ เบเนโน ของอิตาลี ด ้วย
แสนยานภุาพทีใ่กล้เคียงกนั 

เรอืรบรเีชอรเียอ มคีวามยาว  247.9 
เมตร กว้าง  33 เมตร กนิน�า้ลึก 9.7 เมตร 



MAGAZINE I PAGE 13

MAGAZINE I PAGE12
aBOAT Focus

13

MAGAZINE I PAGE

เข้าร่วมกบัเยอรมนัหลงัจากนัน้ ยทุธการท่ีดาการ์  
ทีฝ่ั่งพันธมติรยกพลเข้ารกุวีชฝีรัง่เศส กไ็ด้เกิดกระทบ
กระทัง่กนัจน รเีชอรเียอ ได้รบัความเสยีหาย แต่พอ
ถงึเดอืนตลุาคม 1943 ผูบ้ญัชาการเรอืรเีชอรเียอ  
กต็ดัสินใจเข้าร่วมกบัทพัสหรฐัแทน เรือจึงแล่นออก
จากดาการ์ไปยงันิวยอร์ก มกีารเพิม่ปืนตดิตัง้เข้าไป
พร้อมโฉมใหม่หลังการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหาย  
ก่อนเข้าร่วมท�าสงครามบริเวณคาบสมุทรอินเดีย 
กบัองักฤษ ในปี 1944 และ 1945 

ชีวิตในบั้นปลายของเรือรบอายุเพียงสิบป ี
ยังหนุ่มยังแน่น ก็ได้กลับมารับใช้ชาติบ้านเกิด 
ร่วมกับกองทพัฝรัง่เศสอกีครัง้ ในปี 1945 ในสงคราม
อนิโดจนีครัง้ที ่ 1 และได้ใช้เรือ่ยมาจนถึง ปี  1967 
ก่อนทีจ่ะมเีรอืพฆิาต ฌอง บาร์ท ในคลาสส์เดยีวกนั
มารับหน้าที่แทนและรีเชอรีเยอก็ต้องกลายเป็น 
เศษเหลก็ไปเมือ่ปี 1968 ฟังดนู่าเศร้าท่ีต้องจบลง 
แบบนี้ แต่ก็ยังถือได้ว่าตลอดระยะเวลา 32 ปี  
รเีชอรเียอ กไ็ด้ใช้ความสามารถของการเป็นเรอืรบ 
ในสงครามมาอย่างสมศักด์ิศรีแล้ว ถงึจะกลายเป็น
เศษเหล็กไปแล้ว แต่ช่ือจะยงัคงอยูต่ลอดไป

ท�าความเรว็ 30 นอต ด้วยแรงเครือ่งยนต์ 150,000 
hp. หรอื  110,000 กโิลวตัต์ สามารถบรรทกุเครือ่ง
บนิน�า้ได้ 3 ล�า รีเชอรีเยอร์ ถือเป็นเรอืประจญับาน
ล�าแรกของฝร่ังเศสทีม่รีะวางขบัน�า้ถงึ 35,000 ตนั  
ซึง่ถอืเป็นการต่อเรือเกนิขนาดตามสนธสิญัญานาวกิ
วอชิงตัน ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วย การจ�ากัดอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ทางนาวีของประเทศที่ร่วมลงนาม 5 
ประเทศ คอื สหรัฐอเมริกา, องักฤษ, ญ่ีปุน่, ฝรัง่เศส, 
และอติาล ีทีห้่ามต่อเรือรบทกุชนิดเกิน 10,000 ตนั 
จนต่อมาได้เกดิสงครามขึน้ท�าให้สนธสิญัญานีไ้ม่มผีล
ใช้ได้เป็นรปูธรรมได้อีกต่อไป ท�าให้ฝรัง่เศสจึงต่อเรอื
ขึน้ล�าน้ีขึน้ นบัว่าเป็นเรือประจัญบานรุน่ใหม่ล�าแรก
ตัง้แต่ปี 1922 เป็นต้นมา (เรือประจญับานรุน่ก่อนๆ 
มรีะวางขบัน�า้ไม่เกนิ 10,000 ตัน)

รเีชอรเียอ ได้ออกปฏบิติัการกลางทะเลในเดอืน
มถินุายน ปี 1940 โดยแล่นออกจาก เมอืงเบรสต์  
ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศฝรัง่เศส 
มุ่งสู่เมืองดาการ์เมืองหลวงของประเทศเซเนกัล  
ซึ่งตั้งอยู ่บริเวณชายฝั ่งมหาสมุทรแอตแลนติก  
บริเวณตะวนัตกของแอฟริกาใต้ และได้ถูกเยอรมนั 
เข้าควบคมุท้ังหมดในฝร่ังเศส รวมถึงเรอืล�าน้ีด้วย 
ท�าให้เรอืเป็นของวชีฝีร่ังเศส รัฐของฝรัง่เศสทีด่นัไป
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ส�าหรบัเจ้าของเรอืหรอืผู้โดยสารนัน้ คงไม่มใีครอยาก
ประสบเหตกุารณ์อนัเป็นเหตใุห้ต้องสละเรอือย่างแน่นอน 
แต่อบุตัเิหตนุัน้ร้อยท้ังร้อยย่อมไม่มทีางป้องกันได้ทัง้หมด 
เรือส�าราญระดับโลกสมัยใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยก�าลังคน 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่าง “Costa Concordia”  
ก็ยังประสบเหตุอันท�าให้ต้องสละเรือ เป็นต้น ซึ่งใน
เหตกุารณ์ร้ายแรงเช่นนีส้ิง่แรกและส่ิงเดยีวท่ีต้องรกัษาไว้ 
คือชีวิตของคุณนั่นเอง อันเป็นที่มาของแพชูชีพพองลม 
ที่จะกล่าวถึงกันในฉบับนี้

แพชูชีพพองลมใช้กับเรือส�าราญ จะถูกออกแบบ 
ให ้ เหมาะสมกับเรือที่ วิ่ งชายฝ ั ่ งหรือในทะเลสาบ  
มีคุณลักษณะท�าด้วยวัสดุประเภท PVC เกรดพิเศษ 
ที่แข็งแรง ทนทาน สามารถพองลมได้โดยใช้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ถกูบรรจไุว้ในกระบอกแก๊สภายใน
แพชูชีพซึ่งสามารถพองลมได้เอง แม้ยามที่เรือจมลงเพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตของผู้โดยสาร นอกจากนี้
ภายในแพยังบรรจุน�้า, อาหารฉุกเฉิน, พลุสัญญาณ และ
ชุดปฐมพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์ด�ารงชีพที่จ�าเป็นอื่นๆ  
ไว้ด้วย

บรรจภัุณฑ์จะมอียู ่2 ลักษณะ คอื แบบกล่องไฟเบอร์
แข็ง และแบบกล่องผ้า ซึ่งเป็นกล่องอ่อนโดยที่คุณสมบัติ
การใช้งานนัน้เหมอืนกนั ซึง่การเลอืกใช้กข็ึน้อยูก่บัการใช้

แพชูชีพส�ำหรับเรือส�ำรำญ
ที่สุดของควำมปลอดภัยในทะเล
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งานของผู้ใช้ โดยที่แบบกล่องแข็งสามารถติดตั้งภายนอกประจ�าที่ได้ ขณะที่แบบกล่อง
อ่อนจะสามารถพกพาและเก็บในบริเวณใดๆ ที่เจ้าของเรือต้องการได้

ปัจจุบันผู้ผลิตแพชูชีพท่ีดีจะมีการรับประกันสินค้า โดยบางผู้ผลิตนั้นรับประกัน 
ถึง 12 ปีเลยทีเดียว แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือ ท่านเจ้าของเรือก็ต้องส่งแพชูชีพเข้ารับบริการ
ตามวงรอบที่ผู้ผลิตแพก�าหนดไว้ เพื่อความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเป็นช่วงทุกๆ 2 หรือ 3 ปี แล้วแต่ผู้ผลิต

แพชูชีพพองลมนั้นจัดเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่ยอมรับ
ว่าสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้จริงในระดับสากล ดังนั้นแพชูชีพจึงเป็นทางเลือก 
ที่น่าสนใจส�าหรับท่านที่ใช้เวลาอยู่กับเรือ และในปัจจุบันนี้ราคาของอุปกรณ์ประเภทนี้
ในประเทศไทยก็ไม่ได้จัดว่าสูงมาก และหาซื้อได้ง่ายขึ้นอันเนื่องมาจากความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในชีวิตของชาวเรือในไทยนั่นเอง

Pleasure Boat Lift raft 
The highest safety level 
on board

Undoubtedly, neither ship owners nor passengers 
want to be in a vessel abandon situation. However, no one 
can completely  avoid this even an international  cruise 
ship “Costa Concordia” which was sunk on January 2012 
at Isola del Giglio, Italy. Second to none important thing  
is your life and it can be effectively supervised by Inflatable 
Liferaft on board.

Pleasure Boat Inflatable Lift raft is designed to suit 
coastal or lake-operated vessel. Most of them are made 
from extra strong PVC and can be self-inflated while 
sinking by Carbon dioxide from cylinder beneath life raft 
chamber. Besides, each life raft also stows emergency 
drinking water, food ration, pyrotechnic signal, first aid kit, 
and other life-saving equipments. All of packaging, Rigid 
Fiber Canister or Soft Valise up to customers’ choices.

Good product always comes with warrantee witch 
some manufacturers offer 12 years period. However, the 
most important thing is sending whatever life raft’s brand 
to service station for operation readiness which can be 
every two to three years up to each manufacturer.

Inflatable Liferaft is one of the most effective  
life-saving equipment. So, it is another alternative with 
affordable cost and well available source to seek for  
in Thailand.

We wish you a safe trip on board.
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD : Human Resource 
Development) รวมทั้งในการด�าเนินธุรกิจทั่วไป จนเรา
รู้สึกคุ้นเคยกับค�านี้มากกว่า ค�าว่า “ทัศนวิสัย” ที่รู้จักกัน
มาก่อน

ความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือ วิสัยทัศน์ หมายถึง  
การมองเห็นการณ์ไกลในอนาคต ด้วยปัญญาหรือ 
ความคิดอย่างมีตรรรกะ (Logical Thinking) เป็นกลไก
ส�าคัญ โดยอาศัยความช่างสังเกตปรากฎการณ์ต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น ทั้งในอดีตเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน และน�ามา
วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อท�านายความเป็นไปในอนาคต 
ศักยภาพในด้านนี้ของคนเรามีความแตกต่างกันมาก  
คนส่วนใหญ่ในปัจจบุนัมกัใช้อารมณ์และความรูส้กึในการ

“ทัศนวิสัย” (Visibility) เป็นค�าที่เราได้ยินได้ฟังกัน 
จนคุ้นชินมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะในการรายงาน
สภาพลมฟ้าอากาศ ความหมายที่ตรงไปตรงมาก็คือ  
ระยะท่ีเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ วันใดที่อากาศ
ไร้ม่านหมอกหรอืฝนโปรยปราย ทศันวสัิยกจ็ะมรีะยะไกล
จนสุดขอบฟ้าก็ว่าได้ ส่วนในวันที่อากาศเย็นจัด มีละออง
หมอกหนาหรือฝนตกหนัก การมองเห็นของคนเรา 
ก็จะมีระยะไปข้างหน้าไม่ไกลนัก เรียกว่ามีทัศนวิสัยต�่า 
(Low Visibility) 

ส�าหรับ “วิสัยทัศน์” (Vision) แม้จะเป้นค�าที่เกิดขึ้น
ภายหลัง แต่ก็มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายวงการ 
เช่น ในแวดวงวชิาการด้านงานบรหิาร ภาวะผูน้�า และการ

“ทัศนวิสัย” กับ 
“วิสัยทัศน์” แตกต่ำงกันอย่ำงไร?
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Special Report
ให้คุณค่าและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์เฉพาะ
ตน น�ามาซึ่งความเห็นต่างในเรื่องเดียวกันได้อย่าง
มากมายหลากหลาย จนเกิดความขัดแย้งที่ไม่จ�าเป็น 
อยู่เนืองๆ

ส่วนบรรพบุรุษเราในยุคก่อนๆ ย้อนหลังไปสัก 
สองสามร้อยปีเป็นต้นมา ท่านเหล่านี้ให้ความส�าคัญ 
กับการใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผล ในการหาข้อสรุป
เรื่องที่อาจจะก่อผลกระทบต่อความเป็นไปในสังคม 
มากกว่าการใช้อารมณ์และความรูส้กึเช่นคนจ�านวนมาก
ในปัจจุบัน ท่านเหล่านั้นจึงมีวิสัยทัศน์ท่ีดี มีความเห็น
ในเรื่องเดียวกันคล้ายๆ กัน ความขัดแย้งจึงมีน้อยต่าง
ร่วมมือร่วมใจกนัสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ส่วนรวมได้มาก

วสิยัทศัน์ของผูน้�าในทกุระดบั นบัว่ามคีวามส�าคัญ
มากต่อการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะในระดับประเทศ 
ชนชาติใดที่มีผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ดี ย่อมน�ามาซึ่งความสุข
ความเจริญของประชากรทุกหมู่เหล่า การใช้ทรัพยากร
ต ่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ ก็เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง มีความสูญเปล่า 
น ้อยมาก ในทางกลับกัน หากผู ้น�าประเทศใด 
มีวิสัยทัศน์ต�่า อันมักเป็นผลมาจากความมีกิเลสหนา 
ปัญญาหยาบ ลุแก ่อ�านาจ หลงตัวลืมตนว่าเป ็น 
คนปราดเปรื่อง รอบรู ้เรื่องต่างๆ ทั้งที่อาจรู ้ไม่จริง  
วิบากกรรมก็จะตกกลับและประเทศชาติโดยส่วนรวม  
การใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างอิรุ ่ยฉุยแฉก  
แฝงประโยชน์ตนและพวกพ้องไว้ในการด�าเนนิโครงการ
ต่างๆ ความล�าบากยากจนของคนในชาตกิจ็ะระบาดไป
ทัว่เป็นวงกว้าง ผูท้ีเ่ดือดร้อนมากทีส่ดุกค็อืผูด้้อยโอกาส
ในท้องถิ่นชนบท ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

วิสัยทัศน์เป็นคุณสมบัติที่พัฒนาได้ในคนทุกเพศ 
ทุกวัย โดยเริ่มจากการเห็นคุณค่าว่าเป็นเรื่องส�าคัญ  
รักการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฎ
การณ์ต่างๆ เน้นเฉพาะส่วนที่อาจให้คุณให้โทษแก่เรา
ได้ ศึกษาเรื่องคล้ายๆกันที่เคยเกิดมาแล้ว มองให้เห็น
ความเชือ่มโยงจากจุดเร่ิมต้นจนถงึผลทีเ่กดิในบัน้ปลาย 
หลีกเลี่ยงกับการด่วนสรุปด้วยอารมณ์และความรู้สึก
ของตน การดูตัวอย่างของนักคิดที่ดี หรือผู้ที่มีวิสัยทัศน์
สูงกเ็ป็นอกีทางหนึง่ซึง่จะช่วยพฒันาวสิยัทศัน์ของเราได้ 
หากท�าเช่นนี้อยู่เสมอแล้ว สติปัญญาของเราก็จะเข้ม
แขง็แกร่งกล้าขึน้ และกลายเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์กว้างไกล
ได้เช่นกัน
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