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สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตาม  ที่เคารพรัก

ฉบับต้นฤดูหนาวที่ยังมีฝนและความร้อนสลับเป็นช่วงๆ นี้ คงเปี่ยมด้วยสาระน่ารู้ที่ทีมงานพยายามเลือกสรรมาน�าเสนอเช่นเคย

เร่ิมด้วยความเป็นไปในยุค 4.0 ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจไม่ค่อยชัดเจนตรงกันนัก ท้ังที่ฟังซ�้าๆ จนคุ้นหูมานาน ได้มีโอกาสฟังจากท่านผู้รู้จริง จึงน�ามา 
ถ่ายทอดต่อ หวังจะให้เราเกิดความสนใจใฝ่รู้มากข้ึน และติดตามพัฒนาการด้านนี้ต่อไป อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
และอนาคต

ปัญหาเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์ดับกลางทะเลเป็นเรื่องที่เกิดโดยทั่วไป บทความหนึ่งในเดือนนี้ได้ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ส�าหรับผู้ที่ออกเรือ 
ไปท�ากิจกรรมต่างๆ ในทะเล ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์  การจัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จ�าเป็น การวิเคราะห์สาเหตุของข้อขัดข้อง
ที่เกิด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยตนเอง

ความรู้เกี่ยวกับพวงชูชีพก็นับว่ามีความส�าคัญไม่น้อย เพราะมันคืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ยุคโบราณ และมีบทบาท 
ในการช่วยชีวิตคนมาแล้วมากมาย ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบของพวงชูชีพ หรือห่วงชูชีพตามลักษณะการน�าไปใช้

นอกจากนี้ วิวัฒนาการด้านเครื่องถือท้ายเรือ และเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือประเภทต่างๆ ที่ใช้งานในทะเล ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  
ชวนให้น่าติดตามต่อไป

พบกันใหม่ฉบับรับปี 2562 ครับ

ส่งท้ายปีเก่า 2561
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วนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2561 พลเรอืเอก ลอืชยั รดุดษิฐ์ ผูบ้ญัชาการทหารเรอืเป็นประธาน 
ในพธีิรบัมอบเรือตรวจการณ์ชายฝ่ัง ชุดเรอื ต.270 - ต.274 จ�านวน 5 ล�า ณ ท่าเรอืหมายเลข 5  
(LST Ramp) ท่าเรอืแหลมเทยีน การท่าเรือสตัหบี อ�าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

คณุลกัษณะของเรือตรวจการณ์ชายฝ่ัง ชดุเรอื ต.270 - ต.274 มขีดีความสามารถปฏบิติัการรบ 
(Combat Capabilities) โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่ง 
ในอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั สามารถตรวจจบั ตดิตามและพสิจูน์ทราบเป้าผวิน�า้ สามารถป้องกนั
ตนเองจากเรอืผวิน�า้และอากาศยานข้าศกึได้ตามสมรรถนะของอาวธุประจ�าเรอื สามารถปฏบิตักิาร
ทางเรืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งก�าลังบ�ารุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  
สามารถปฏบิตังิานได้ในสภาพทะเล ไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้นเรอืทีต้่องสงสยั  
ค้นหาและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได้ และมีความสามารถการทรงตวัทีด่ใีนการบงัคบัเรอืและบงัคบัเลีย้ว
ในการปฏบิตังิานทีค่วามเรว็สงู (Maneuverability) 

คณุลกัษณะทัว่ไป (Ship System Performance) ระวางขบัน�า้เตม็ทีโ่ดยประมาณ 49 ตนั  
ขนาดของเรอื ความยาวตลอดล�า 21.40 เมตร ความกว้างสงูสุดของเรือ 5.56 เมตร ความลกึของเรอื 
(Molded Depth) 3.15 เมตร กนิน�า้ลกึตวัเรอื (Molded Draught) 1.05 เมตร ความเรว็สงูสุด 
ต่อเนือ่ง ทีร่ะวางขบัน�า้เตม็ทีไ่ม่น้อยกว่า 30 นอต ก�าลงัพลประจ�าเรอื 9 นาย สามารถปฏบิตังิาน 
ในทะเลได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งก�าลังบ�ารุง ระยะปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล ด้วยความเรว็เดนิทางมธัยสัถ์ (15 นอต) ท่ีระวางขับน�า้เตม็ที ่(Full Load 
Displacement)

อาวธุประจ�าเรือ อาวธุปืนหลกั ปืนกลขนาด 20 มลิลเิมตร จ�านวน 1 กระบอก ตดิตัง้บรเิวณ 
หวัเรอื อาวธุปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิว้ จ�านวน 1 กระบอก เครือ่งยงิลกูระเบิด 81 มลิลเิมตร  
ร่วมแกน จ�านวน 1 แท่น ติดตัง้บริเวณท้ายเรือ

ก า ร แ ข ่ ง ขั น เ รื อ ใ บ ชิ ง ถ ้ ว ย
พระราชทานภู เก็ตคิงส ์คัพรีกัตต ้า  
คร้ังที่ 32 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ 
ในวนัที ่ 1-8 ธนัวาคม 2561 ทีจ่งัหวดั
ภูเก็ต เพื่อสืบสานต�านานการแข่งขัน 
เรือใบอนัทรงเกยีรตแิห่งเอเชียท่ามกลาง
ทศันยีภาพอนังดงามของหมูเ่กาะทะเลใต้
อนัเล่ืองช่ือของเมอืงไทย โดยการแข่งขนั
ในปีนีจ้ะแบ่งเป็นเรอืใบประเภทคลีโบ้ท
และมัลติฮัลล์ในรุ่นต่างๆ เสริมทัพด้วย
ขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนที่จะมา
แข่งขันในรายการอินเตอร์เนชั่นแนล  
ดงิก้ี คลาส ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการภเูกต็
คงิส์คพัรกีตัต้าเช่นเดียวกบัปีทีผ่่านมา

ก า ร แ ข ่ ง ขั น เ รื อ ใ บ ชิ ง ถ ้ ว ย
พระราชทานภู เก็ตคิงส ์คัพรีกัตต ้า  
ด�าเนินการโดยคณะกรรมการจัดงาน 
การแข่งขันเรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า 
ภายใต้สโมสรเรอืใบราชวรณุ ในพระบรม

น า ย ส ม ช า ย  เ ด ช า ก ร ณ ์  
รองผู ้อ�านวยการส�านักการจราจร 
และขนส ่ ง  กทม .  เ ป ิ ด เ ผ ย ว ่ า 
กรุงเทพมหานครได ้เป ิดให ้บริการ 
ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต ่อล ้อ  
ราง เรือ จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
สายสีน�้าเงิน สถานีรถไฟหัวล�าโพง  
-ท ่าเทวราช โดยสามารถเช่ือมต่อ 
การเดินทางทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  
รถไฟดเีซลราง และรถโดยสารประจ�าทาง 
จากท่าสถานีหัวล�าโพง ใช้เส ้นทาง 
คลองผดุงกรุงเกษม ผ ่านสถานที่ 
และย่านส�าคญัหลายแห่ง อาท ิย่านยศเส 
ย่านมหานาค ย่านนางเลิ้ง ท�าเนียบ
รัฐบาล ย่านเทเวศร์ และปลายทาง 
ทีท่่าเทวราช จากนัน้ประชาชนสามารถ
เช่ือมต่อการเดินทางได้ทั้งรถโดยสาร
ประจ�าทางและเรือด่วนเจ้าพระยา  
ทีท่่าเทเวศร์

ปัจจบุนั มเีรอืให้บรกิารจ�านวน 8 ล�า 
แบ ่งเป ็นเรือขนาดใหญ่ 40 ที่นั่ ง  
จ�านวน 2 ล�า และเรือเลก็ขนาด 12 ทีน่ั่ง 
จ�านวน 6 ล�า ให้บริการแก่ประชาชน 
เป็นประจ�าทกุวนั โดยวนัจนัทร์ - ศกุร์  
ให้บริการเวลา 06.00 - 19.00 น.  

ราชูปถัมภ ์ และการสนับสนุนจาก 
กองทัพเรือ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
และจงัหวดัภเูก็ต

งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าได้รับ
รางวัล “งานแข่งขันเรือใบยอดเยี่ยม 
แห่งเอเชีย (Best Asian Regatta)  
จากงานประกาศผลรางวลั “2016 Asia 
Boat ing Awards” ซึ่ งยืนยันถึง 
ความตั้งใจและทุ่มเทของคณะผู้จัดการ
แข่งขัน ซึ่งมีความเป็นเลิศทั้งในด้าน 
การจัดงาน การประชาสมัพันธ์ คณุภาพ
ของสนามแข่งขัน จ�านวนทีมเรือใบ 
ทีเ่ข้าแข่งขนั ความท้าทายในการแข่งขนั 
และงานสังสรรค์ชั้นเลิศ เป็นหนึ่งใน
รางวัลมากมายที่ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า 
ได้รับมาตลอดระยะเวลาการจัดงาน
ตลอด 32 ปีทีผ่่านมา

ระยะห่างต่อล�าประมาณ 10 - 20 นาที 
วนัเสาร์ - อาทติย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
ให้บริการ เวลา 08.00 - 18.00 น.  
ระยะห่างต่อล�าประมาณ 15 นาที  
ส�าหรับท่าเรือในคลองผดุงกรุงเกษม 
จ� านวน 11 แห ่ ง  ประกอบด ้วย  
ท่าเรือตลาดเทวราช ท่าเรือเทเวศร์ 
ท ่ า เ รื อ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ท ่ า เ รื อ
ราชด�าเนินนอก ท่าเรือนครสวรรค์  
ท่าเรอืแยกหลานหลวง ท่าเรอืกระทรวง
พลังงาน ท่าเรือยศเส ท่าเรือนพวงษ์ 
ท่าเรือหัวล�าโพง และท่าเรือสถานี
รถไฟฟ้าหัวล�าโพง (สร ้างขึ้นใหม่)  
โดยภายหลัง เป ิดให ้บริการตั้ งแต  ่
วนัที ่1 ต.ค. 61 เป็นต้นมา มผีูใ้ช้บรกิาร
วนัละกว่า 300 คน

กรุงเทพมหานครได ้ เดินหน ้า 
เชือ่มต่อระบบล้อ ราง เรอื เพือ่อ�านวย
ความสะดวก และเป็นทางเลือกในการ
เดนิทางให้แก่ประชาชน จงึขอเชญิชวน
ประชาชนเลอืกใช้การเดนิทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นการลดมลพิษ 
รวมทัง้เพือ่เป็นการแก้ปัญหาการจราจร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในระยะยาว 
ต่อไป

พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝ่ัง 
ชุดเรือ ต.270 - ต.274 จ�านวน 5 ล�า 

เปิดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครัง้ที่ 32

กทม. เชิญชวน ใช้บริการเรือโดยสาร
คลองผดุงกรุงเกษม เช่ือมต่อการเดินทางล้อ ราง เรือ
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โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
เครื่องยนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อน…

ไม่ใช่เครื่อง 300 แรง ไม่ใช่เครื่อง 350 แรง: Suzuki DF325A  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสมรรถนะของ 350 แต่สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง
เท ่ากับ 300 เพ่ือความวางใจได ้และโครงสร ้างท่ีมีน�้าหนักเบา 
ตามแบบฉบับของเครื่องยนต์ญี่ปุ่น

เราต้องการเคร่ืองยนต์ขนาดนี้หรือไม่? บางทีค�าตอบแรกคือ  
“ไม่” ตลาดของเคร่ืองยนต์เกาะท้ายมีเครื่องยนต์มากมายหลายขนาด 
หลายรุ่น ทั้ง 4 สูบ 6 สูบ และ 8 สูบ ทั้ง 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ  
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ขนาดแรงม้ามากมาย...แทบจะทุกขนาด เนือ่งจากไม่มใีครคดิถงึเครือ่งยนต์
ที่อยู่ระหว่าง 300 และ 350 แรงม้ามาก่อน

ดังนั้น Suzuki จึงเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์รายแรกท่ีผลิตและเปิดตัว 
DF325A ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ส�าหรับการใช้งานประจ�าวันกับเรือขนาดใหญ่ 
และเป็นเครื่องยนต์เกาะท้ายเครื่องแรกที่มีขนาดเกิน 300 แรงม้าที่ใช้ได้
กับน�้ามันเชื้อเพลิง 91-RON (ซึ่งเป ็นน�้ามันคุณภาพค่อนข้างต�่า)  
เพราะฉะนั้น มันจึงเป็นเครื่องยนต์ท่ีวางใจได้ คุณสมบัติหลากหลาย  
และแข็งแกร่ง โดยใช้เทคโนโลยี่เดียวกันกับพี่ใหญ่ DF350A

เครื่องเดียวก็ก�าลังเกินพอ
เพ่ิมเติมคุณสมบัติที่หลากหลาย Suzuki DF325A มีใบจักร 2 ใบ 

ที่หมุนในทิศทางตรงข้ามกัน : น่ันหมายความว่าจะไม่มีช่วงเวลาที่เรือ 
ถูกผลักไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (ซึ่งมักจะเกิดกับเคร่ืองยนต์ที่ม ี
ใบจักรเดียว) โดยปกติ เรือมักจะไปทางขวาเพราะใบจักรส่วนใหญ ่
หมุนตามเข็มนาฬิกา การแก้ปัญหาน้ีท�าได้โดยการติดตั้งเครื่องยนต์คู่ 
ที่ใบจักรหมุนในทางตรงข้าม อาการดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ส�าหรับ 
DF325A 2 ใบจักร เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึนเพียงใช้เครื่องยนต์ 
DF325A เพียงเครื่องเดียว ยิ่งไปกว่าน้ัน การถ่ายก�าลังผ่านใบจักรคู่  
ยงัหมายถงึการลดขนาดของใบจกัร และขนาดของห้องเกยีร์ จ�ากดัอาการ
ฉุดของน�้า   

“Suzuki เลือกที่จะปิดช่องว่าง (ซ่ึงแคบมาก) 
ระหว่าง 300 และ 350 แรงม้า”

นอกเหนอืจากคณุสมบตัอ่ืินๆแล้ว Suzuki DF325A ยงัมหีวัฉดีน�า้มนั
เชื้อเพลิงคู่ การขัดผิวลูกสูบโดยกรรมวิธี “Shoot-Peening” (เพื่อให้ทน
ต่ออัตราการอัดอากาศที่สูงขึ้น) และระบบปรับทิศทางอากาศแบบ
เอนกประสงค์ ช่วยป้องกันไม่ให้น�้าเข้าเครื่อง แต่ปล่อยให้อากาศแห้ง 
ไหลเข้าไปได้โดยสะดวก 
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มารู้จักกับ OPTIMUS 
EPSกว่าศตวรรษท่ีมนุษย์ได้ใช้แรงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค�านึงถึง

สิ่งอื่นใดในการถือท้ายเรือ ในขณะท่ีการใช้สายเคเบิ้ล และระบบ 
ไฮดรอลิค ช่วยให้การถือท้ายเรือเป็นเรื่องง่ายดาย ตัวขับต้นก�าลัง
ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกับการควบคุมพังงาเรือ สิ่งเหล่านี้ก�าลัง
จะถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโดย OPTIMUS ELECTRONIC POWER 
STEERING (EPS) ซ่ึงเป็นการควบคุมการบังคับเลี้ยวด้วยระบบ 
อิเล็คทรอนิกส์ของ Seastar solutions ส�าหรับเรือที่มีการติดตั้ง
เครื่องยนต์เกาะท้ายแบบ 2 เครื่อง 3 เครื่อง และ 4 เครื่อง 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชิ้นน้ี ได้ถูกพัฒนาขึ้น
เนือ่งจากบรรดาเจ้าของเรอืทัง้หลายยงัคงถามหาความสะดวกสบาย
ที่เพิ่มข้ึน แรงต้านน�้าท่ีเบาลง และการตอบสนองที่เหมือนกับ 
การขับขี่รถยนต์ในขณะบังคับเรือในน�้า Optimus EPS ตอบโจทย์
เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเม่ือกล่าวถึงความสะดวกสบาย การควบคุม 
และการบังคับเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเรือสายพันธุ์ใหม่
สมรรถนะสูง เรือประมงในทะเล เรือสองท้อง เรือยางท้องแข็ง  
และเรือทุ่นต่างๆ



MAGAZINE I PAGE 11

MAGAZINE I PAGE10

11

MAGAZINE I PAGE

ความละเอียดอ่อนที่ตอบสนอง
รอบการหมุนพวงมาลัย (พังงาเรือ) กับน�้าหนักในการหมุนได้

ถูกโปรแกรมให้เปลี่ยนแปลงตามรอบเครื่องยนต์ ขณะความเร็วต�่า 
Optimus EPS สามารถถูกตั้งค่าให้รอบการหมุนของพวงมาลัย 
ลดลง ตัวอย่างเช่น 4 รอบ และท�าให้การถือท้ายง่ายขึ้น ในขณะที่
การจราจรคบัคัง่หรือในบรเิวณคบัแคบ การขยบัพวงมาลยัเลก็น้อย
จะช่วยให้การควบคุมเรือแม่นย�าขึ้น และเมื่อขับเรือด้วยความเร็ว
ในน่านน�้าเปิด Optimus EPS จะถูกตั้งค่าให้เพิ่มรอบการหมุน 
พวงมาลัย เช่น 6 หรือ 7 รอบ และพวงมาลัยจะหนักขึ้น 
เพื่อเพิ่มความเสถียรในการทรงตัวของเรือ เหล่านี้ Optimus EPS 
ช่วยผ่อนแรงให้ท่าน ท�าให้ท่านรูส้กึผ่อนคลายและสะดวกสบายขึน้

เทคโนโลยี่เบื้องหลังระบบ
สัมผัสอันเหลือเชื่อที่ท่านได้รับเมื่อท่านอยู ่หลังพวงมาลัย 

ของเรอืทีต่ดิตัง้ Optimus EPS เป็นผลจากวศิวกรรมและเทคโนโลยี่
ทีเ่หลอืเชือ่หลายรูปแบบ แต่ละชิน้ส่วนได้ถกูออกแบบมาเพือ่เกือ้กลู
ชิ้นส่วนอื่น ท�าให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ 
แทบจะในทุกสภาพการใช้งานขณะอยู ่ในน�้า วิศวกรรมขั้นสูง 
ยังช่วยเพิ่มความไว้วางใจได้ของระบบ อีกท้ังวัสดุคุณภาพสูง 
กระบวนการผลิตที่ระมัดระวังรอบคอบ และระบบส�ารอง เหล่านี้
หมายถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น      

การบังคับเลี้ยวแบบ Ackerman
การโปรแกรมที่ชาญฉลาดช่วยให้ระบบ Optimus EPS 

สามารถควบคุมองศาในการเลี้ยวของเคร่ืองยนต์แต่ละเครื่อง 
ได้อย่างอิสระ ทั้งเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านในและด้านนอก อันเป็นการ
ลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องยนต์ตัวนอก “ฝืน” วงเล้ียว  
และเป็นหลักการของการบังคับเลี้ยวแบบ Ackerman ซึ่งมี 
ความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับเรือสองท้องท่ีมีเครื่องยนต์ 2 เครื่อง 
ติดตั้งอยู่ห่างกันมาก   

การเช่ือมต่อกับระบบน�าร่องอัตโนมัติ 
Optimus EPS ซึ่งบังคับเลี้ยวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถเชื่อมต่อเข้าโดยตรงได้กับระบบน�าร่องอัตโนมัติรุ่นล่าสุด 
ของ Garmin, Raymarine และ SIMRAD โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
อปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ อกีทัง้ยงัไม่ต้องเสยีเวลาในการตดิตัง้และขัน้ตอน
ในการไล่ระบบที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน

Optimus EPS โดย SeaStar เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับเรือ
พร้อมเครื่องยนต์ 2 เคร่ือง 3 เครื่อง หรือ 4 เคร่ือง จะเป็น
ประสบการณ์แปลกใหม่ในการบงัคบัเลีย้วแบบทีไ่ม่เคยรู้สกึมาก่อน
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อา้งอิง INTERESTING ENGINEERING

พวงชูชีพ หรือห่วงชูชีพ จัดว่าเป็นอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็น
อปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธิภาพ และมวีตัถปุระสงค์หลกั
ในการใช ้ป ้องกันและช่วยชีวิตจากอุบัติเหต ุ
การจมน�า้ทีร่าคาไม่สงูนกั มอีายกุารใช้งานทีค่งทน
ยาวนาน ท�าให้ห่วงชูชีพเป็นอุปกรณ์ที่ถูกน�ามาใช้
อย่างแพร่หลายในกิจกรรมทางน�้า ท้ังน�้าทะเล 
และน�้าจืด รวมถึงตามเรือขนาดเล็กไปจนถึง 
เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เดินทางในน่านน�้าสากล 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ เราจึงควรท�าความรู้จัก 
กับเจ้าพวงชูชีพหรือห่วงชูชีพนี้ให้มากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปห่วงชูชีพจะท�าขึ้นจากวัสดุ 2 แบบ 
คือ แบบที่ท�าด้วยฟองน�้าแล้วห่อด้วยผ้าดิบ  
และแบบแข็งท่ีท�าจากไฟเบอร์ หรือโพลีเอทินิล  
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและความคงทนสูงกว่า  
ราคากส็งูกว่าตามไปด้วย นอกจากนีย้งัมห่ีวงชชูพี
ที่ท�าจาก PVC (Polyvinyl Chloride) ด้วย 
เช่นกัน

ในการเลือกห่วงชูชีพน้ัน ท่านจะต้องทราบ
ถึงลักษณะของงานที่จะน�าไปใช้ ก่อนตัดสินใจ
เลือกซื้อ ซึ่งมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้

ขนาด ที่นิยมโดยทั่วไปในท้องตลาดจะมีอยู่ 
2 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนตเิมตร 
และ 65 เซนติเมตร

น�้าหนัก ขนาดที่นิยมทั่วไปในท้องตลาด 
จะมอียู ่2 ขนาด คอื 2.5 กโิลกรมั และ 4 กิโลกรมั

สี สีที่นิยมส่วนใหญ่คือ สีส้ม สีขาวคาดแดง 
เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น หากเป็นการน�าไปพยุงตัว 
เวลาเล่นน�้าทะเลก็สามารถเลือกใช้ห่วงชูชีพ 
แบบ ขนาด และสีใดก็ได้ หรืออาจจะใช้ห่วงยาง 
แผ่นโฟมลอยตัวทั่วๆ ไป ซึ่งมีขนาดและสีสัน 
ที่หลากหลาย แม ้กระทั่ งยางรถยนต ์ เก ่าๆ  
ก็สามารถน�าไปใช้ได้ แต่ถ้าหากท่านน�าไปใช้บน
เรอื เช่นเรอืเดนิสมทุรระหว่างประเทศกจ็ะต้องใช้
ห่วงชูชีพที่ผลิตได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
ในชีวิตทางทะเล หรือ SOLAS โดยจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้

ห่วงชูชีพ อุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยที่ส�าคัญ
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สีส้มเท่าน้ัน และยังต้องจัดเตรียมให้มีไว้บน
เรือ ทั้งแบบน�้าหนัก 2.5 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม
ด้วย เนื่องจากห่วงชูชีพน�้าหนัก 4 กิโลกรัม  
จะถูกออกแบบมาให้ใช ้ร ่วมกับอุปกรณ์ระบุ
ต�าแหน่งคนตกน�้า (Man Overboard) โดย 
ห่วงชูชีพน�้าหนัก 4 กิโลกรัมนั้น มีน�้าหนักมากพอ 
ทีจ่ะสามารถลากอปุกรณ์ระบตุ�าแหน่งคนตกน�า้นี้
ลงไปกับห่วงชูชีพได้

รูปทรงของห่วงชูชีพนั้นยังมีรูปทรงอื่นๆ อีก
คอื รปูทรงเกอืกม้า (Horseshoe) ซึง่ออกแบบมา
เพื่อช่วยให้การช่วยชีวิตท�าได้ง่ายขึ้น ห่วงชูชีพ 
รูปเกือกม้าส่วนใหญ่จะผลิตจากโพลีเอสเตอร์  
และมีปลอกหุ้มภายนอกท�าจาก PVC ซึ่งสามารถ
ถอดซักได้ และยังมีกระเป๋าใส่ห่วงชูชีพชนิดขาย
แยกต่างหากด้วย ในปัจจบุนัห่วงชูชีพชนดินีย้งัไม่มี
มาตรฐานระหว่างประเทศใดๆ รับรองไว้

นอกจากนี้ทางผู ้ผลิตบางรายยังมีการ
ออกแบบอปุกรณ์ใหม่ๆ ขึน้มาอยูเ่สมอ เพือ่ให้การ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เช่น ชดุอปุกรณ์ช่วยเหลอืคนตกน�า้ท่ีประกอบด้วย 
ชุดเข็มขัดรัดตัวผู้ประสบภัย สายช่วยชีวิตลอยน�้า 
และบรรจภุณัฑ์ทีอ่อกแบบมาให้เกบ็ และตดิตัง้ไว้
บริเวณราวเรืออย่างถาวร และง่ายต่อการใช้งาน

ห่วงชูชีพเป็นสินค้าที่มีอุปกรณ์เสริมจ�านวน
มาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัย เช่น ไฟติดห่วงชูชีพ โดยจะส่ง
สัญญาณแสงอัตโนมัติเมื่อลงสู่น�้า และเชือกลอย
น�า้เพือ่ผกูระหว่างห่วงชชูพีกบัตวัเรอื รวมถงึขายดึ
ห่วงชูชีพเพื่อการติดตั้งบนตัวเรือ

ส�าหรับการเก็บรักษานั้น โดยปกติห่วงชูชีพ
ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ  
และแสงแดด อย่างไรกต็ามเพือ่ยดือายกุารใช้งาน 
ควรหลีกเล่ียงอุณหภูมิสูงๆ การเก็บในท่ีชื้น  
การสัมผัสของมีคม และควรหมั่นตรวจสอบ
อุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้ง

ห่วงชูชีพ และอุปกรณ์เสริมนั้น เป็นอีกหนึ่ง
ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือ 
คนตกน�า้ ส�าหรบัท่านทีใ่ช้เวลากบักจิกรรมทางน�า้
อยู ่เป็นประจ�า ก็ควรที่จะพึงระลึกไว้เสมอว่า  
ในเรื่องของความปลอดภัยกันไว้ก่อนย่อมดีกว่า 
แก้แน่นอน
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PHOTO : INTERNET Boat Techinic

ขึน้ชือ่ว่าอบุตัเิหตนุัน้คงไม่มีใครอยากให้เกดิขึน้ จรงิๆ 
แล้วการป้องกนัไม่ให้เกดินัน้เป็นสิง่ทีด่ท่ีีสดุ หรอืลดความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดให้มาก หลังจากนั้นถ้าเกิดข้ึนมาจริงๆ  
ก็คงต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อแก้ไข ดังนั้นการเตรียม
เครือ่งยนต์ก่อนการออกเรอืให้พร้อมน่าจะเป็นสิง่ทีส่�าคญั
ที่สุด

เครื่องยนต์เรือนั้นปัญหาหลักน่าจะมาจากระบบไฟ 
กับระบบน�้ามันเบนซิน ก่อนออกเรือเราต้องเช็คว่า
แบตเตอรี่น้ันมีน�้ากล่ันเพียงพอไหม ดูว่าแบตเตอรี่เสื่อม
เพราะไม่ได้ใช้นานหรือว่าไฟหมดหรือไม่ รวมทั้งสาย
แบตเตอรีพั่บ หกังอ สายขาดใน ข้ีเกลือเกาะ ขัว้แบตเตอรี่
ไม่แน่น ท�าให้สตาร์ทติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เช็คฟิวส์ว่ามีเก็บ
ส�ารองไว้บ้างหรือไม่

ด ้านน�้ ามันก็ต ้องดูว ่ ามีน�้ ามันเครื่องเพียงพอ  
เพราะถ้าขาดอาจท�าให้แรงดันน�้ามันเครื่องตก จนเสียง
ออดร้องวิ่งไม่ได้ ถัดมาก็ดูน�้ามันเบนซินว่าพอในการว่ิง 
ทริปนี้หรือไม่ สายน�้ามันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพียงใด 
ต้องไม่หักพับงอ ข้อต่อไม่มีขยะอุดตัน และตรวจกรอง 
ดกัน�า้ในเครือ่งดูว่ามนี�า้หรอืไม่ ถ้ามกีแ็กะมาเทออกให้หมด

ในการเตรียมพร้อมก็อาจมีฟิวส์ทุกขนาดส�ารองไว้ 
คู ่มือการใช้งานพกไว้ในเรือ ชุดเครื่องมือท่ีแถมมากับ
เครื่องถ้าไม่มีก็ควรซ้ือเก็บไว้ในเรือบ้าง สเปรย์หล่อลื่น 

เครื่องยนต์ดับ
กลางทะเลจะท�าอย่างไร?
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จาระบี หัวเทียน ไขควงเช็คไฟ สายไฟเส้นเล็กเอาไว้ 
ต่อตรง ถงัน�า้มนัเบนซนิส�ารองเผือ่น�า้มนัหมด วทิยสุือ่สาร
เอาไว้ติดต่อขอความช่วยเหลือ ถ้าเป็นไปได้ควรมีใบพัด
ส�ารองไว้ก็ดี เผื่อใบพัดไปฟันหินฉีกขาดระหว่างเดินทาง

ทั้งนี้ เวลาเครื่องดับกลางทะเลนั้น ส่วนมากมีสอง
กรณด้ีวยกนั คอืดับเครือ่งพอสตาร์ทใหม่แล้วสตาร์ไม่ตดิ 
ถ้าเป็นกรณีนี้ส่วนมากจะเป็นระบบไฟ เช่นฟิวส์ขาด  
ฟิวส์เสียบไม่แน่น ขั้วแบตเตอรี่ไม่แน่น มีส่ิงสกปรก 
เกาะตามข้ัว ท�าให้หน้าสัมผัสไม่เพียงพอท่ีจะส่งไฟ 
ไปท่ีเครื่องเพื่อสตาร์ท หรือแบตเตอรี่ไฟหมดเพราะ 
ไดร์ชาร์ทไม่ชาร์ทไฟเมนรีเลย์ (ตัวจ่ายไฟจากแบตเตอรี่) 
อาจจะเสีย คุณสามารถต่อตรงเพื่อสตาร์ทได้ 

ส�าหรับกรณีที่สองนั้น มักเกิดขึ้นตอนวิ่งๆ อยู่แล้ว
เคร่ืองดับกลางทะเล ส่วมมากมาจากน�้ามันเบนซินหมด 
หรือไม่ก็น�้ามันเบนซินสะดุดมาไม่สะดวก ให้ตรวจเช็ค
สายน�า้มนัว่าพบังอไหม ลกูโป่งบบีน�า้มนัเป็นอย่างไรบ้าง 
ถ้าไม่ใช่ท่ีน�้ามันเบนซินก็อาจเป็นเพราะออดเตือน
สัญญาณ ซึ่งก็แนะน�าให้เปิดดูคู่มือว่าสัญญาณไฟโชว์นั้น
แปลว่าอะไร ถ้าความร้อนข้ึนอาจมีความเป็นไปได้ว่า
เกียร์ไปติดถุงพลาสติกหรือขยะ ท�าให้น�้าไม่เข้าไป 
หล่อเย็นเครื่องยนต์ วิธีแก้ก็ดับเครื่องแล้วยกหางขึ้นดูว่า
มีขยะติดหรือไม่

ถ้าไม่สามารถท�าอะไรได้เลย ก็คงต้องรอคนมาช่วย 
การเปิดฝากระโปรงเครื่องแล้วจอดอยู่เฉยๆ ก็ช่วยท�าให้
คนที่ขับผ่านไปมาแวะเข้ามาถามได้                         
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ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET Special Report

สภาพแวดล้อม วิธีคิด วิธีท�างาน รวมท้ังปฎิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน แทบไม่มีความผันแปรใดๆ เลย

เมื่อเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก ซ่ึงนับเป็น
ยุค 1.0 ในปี พ.ศ. 2327 นั้น เกิดความเปลี่ยนแปลง 
ที่ส�าคัญในสังคมมนุษย์ พอสรุปได้ดังนี้

1.เกดิเครือ่งจกัรไอน�า้เข้ามาท�างานแทนคนและสตัว์
ในหลายลักษณะ การผลิตในเชิงอตุสาหกรรมกเ็กดิตามมา

2.เกิดสังคมเมืองขึ้น พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกท้ิงให้รกร้าง
ว่างเปล่า คนอยู่รวมกันเป็นหมู่มากกว่าแต่ก่อน

3.เกดิรถไฟไอน�า้ ใช้ในการเดนิทางของคน และขนส่ง
สินค้าได้ในระยะทางที่ห่างไกลและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.ผู้คนไปมาหาสู่กันมากขึ้น
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 หรือ ยุค 2.0  

เกิดขึ้นในปี คศ. 1870 (พ.ศ. 2413) ราวต้นรัชกาลที่ 5 
(ทรงขึน้ครองราชย์ พ.ศ. 2411) ได้เกดิความเปลีย่นแปลง
เกิดขึ้นมากมาย พอสรุปได้ดังนี้

1.มีการค้นพบกระแสไฟฟ้า และน�าไปสู่การผลิต
รถยนต์

2.ค้นพบน�้ามันและน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง
3.การผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมี Motor และ  

Generator เป็นองค์ประกอบหลัก
4.มนษุย์มกีารตดิต่อสือ่สารได้ในระยะทางทีห่่างไกล 

โดยผ่านระบบโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ และโทรทัศน์
5.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มีรูปแบบท่ีผิดแผกจาก

เดิมเป็นอย่างมาก มีข้อจ�ากัดน้อยกว่าแต่ก่อน

เมื่อบ่ายวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ได้มีโอกาสฟัง
การเสวนาเกี่ยวกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง คสช. และ
รัฐบาลทุ่มเทจัดท�าขึ้นมานานนับปี ด้วยหวังจะให้เป็น 
กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป ไม่ว่า
รัฐบาลในอนาคตจะประกอบด้วยพรรคการเมืองฝ่ายใด
กต็าม กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเปิดการ
ศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
รุน่ที ่10 ณ ห้องบรรยายรวม วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

 หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา คือ ดร.กฤษณพงศ์ กิรติกร 
ประธานกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ท่านได้ให้ความ
รู้ท่ีนับว่าทันสมัยมากเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงในสังคม
มนุษย์ยุค 4.0 สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เรา
ก�าลังฟังจนคุ้นหู โดยที่คนส่วนใหญ่ยังรู้ไม่ชัดว่ามันคือ
อะไรกันแน่ ก็ได้แต่เออออตามๆ กันไป แต่เมื่อได้ฟัง
การน�าเสนอของ ดร.กฤษณพงศ์ แล้ว ช่วยให้เข้าใจเรื่อง
นี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท่านท้าวความถึงยุคโบราณ ก่อนที่จะเกิด
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก ซ่ึงนับเป็นยุค 1.0 (1st 
Industrial Revoltion) เริม่เมือ่ปี คศ. 1784 (พ.ศ. 2327) 
เพิ่งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง 2 ปี ก่อนหน้านั้นมนุษย์
อยู่ในยุค 0.0 ย้อนหลังไปราว 150,000 ปี เมื่อเกิดมนุษย์
ยุคแรก คือ Homosapiens วิถีชีวิตของคนในยุคนั้น 
มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ยึดเกษตรกรรมเป็น 
อาชีพหลกัเพือ่การยงัชีพเป็นส�าคญั ลกัษณะการอยูอ่าศยั 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในยุค 4.0
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ความช�านาญและลักษณะนิสัยแบบใหม่ ที่นับเป็นเรื่อง
จ�าเป็นมีดังนี้

1. Problem solving skills (ทักษะในการ 
แก้ปัญหา)

2. Analytical skills (ทักษะในการวิเคราะห์)
3. Creativ ity ski l ls (ทักษะในความคิด

สร้างสรรค์)
4. People management skills (ทักษะใน 

การจัดการคน)
5. Teamwork skills (ทักษะในการท�างาน 

เป็นทีม)
6. Emotional Quotients (EQ) maturity skills 

(วุฒิภาวะของความฉลาดทางอารมณ์)
7. Decision making skills (ทักษะในการ 

ตัดสินใจ)
8. Negotiation skills (ทักษะในการเจรจา)
9. Human service attitude (ทัศนคติที่ได้จาก

การให้บริการ)
10. Mental flexibility (ความมีจิตใจท่ียืดหยุ่น 

ไม่ถือความคิดตนเป็นใหญ่)
นอกจากนี้ ท่านยังได้กรุณากล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า 

คนหนุ่มสาวในยุค 4.0 นี้ ไม่ให้ความส�าคัญมากนัก 
กับการศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญา เพราะเห็นว่ามี 
ความสญูเปล่าอยูม่าก ต้องเรียนเรือ่งทีไ่ม่สามารถน�ามา
ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงมากกว่าครึ่ง พวกเขาจึงพอใจ 
ทีจ่ะเลอืกเรยีนหลกัสตูรเฉพาะทางซ่ึงใช้เวลาไม่มากนกั 
จบแล้วก็น�าไปประกอบอาชีพได้เลย เน้นอาชีพอิสระ
มากกว่าการท�างานที่มีเงินเดือนประจ�า เมื่อมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแล้ว จึงจะหาโอกาสเรียนเพื่อให้ได้
ปริญญาภายหลัง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความเป็นไปในยุค 4.0 คงมีอีก
มากมายนัก นับเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าติดตามอย่างยิ่ง 
เพราะมีผลกระทบโดยตรงกับคนทุกเพศทุกวัย หวังว่า
บทความน้ีคงมีส่วนช่วยจุดประกายความสนใจใฝ่รู ้
ในเรื่องนี้บ้างนะครับ

6.มีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างโดยทั่วไป ทั้งตามบ้าน
และในเมือง

7.ครัวเรือนต่างๆ มีเครื่องใช้ประจ�าบ้าน ซึ่งอาศัย
ไฟฟ้าและแก๊สเป็นพลังงานหลัก

8.การขนส่งคนและสินค้า ใช้รถยนต์เป็นพาหนะ
มากยิ่งขึ้น

9.เกดิการขยายตวัของเมอืง และเส้นทางคมนาคม
อย่างกว้างขวาง

ส่วนในการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่3 หรอืยคุ 3.0 
นั้น สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่และมีบทบาทส�าคัญจนถึง
ปัจจุบัน คือ คอมพิวเตอร์ ช่วยให้มีระบบอัตโนมัติและ
เครือ่งทุน่แรงต่างๆ เข้ามาท�างานแทนคนอย่างมากมาย
หลายรูปแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ  
IT (Information Technology) คือผลพวงจาก
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีส่วนสร้างนวัตกรรมต่างๆ ตามมา
อย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ในการผลิตของภาค
อุตสาหกรรม รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจในเกือบทุกสาขา 
ยุคนี้น่าจะเริ่มราวห้าหกสิบปีที่ผ่านมานี้เอง

ส�าหรับยุค 4.0 ยังไม่ได้ยินผู้ใดกล่าวว่ามันคือการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 แต่พอเข้าใจได้ว่าเป็น 
ผลพวงจากยุค 3.0 ซึ่งอาจมีเส้นแบ่งที่ไม่สู้ชัดเจนนัก 
อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับผู้รู้หลายท่านพอสรุป 
ได้ว่า ในยคุ 4.0 นี ้คอืการใช้นวัตกรรมต่างๆ ทีม่ ีDigital 
Technology เป็นพื้นฐาน เข้ามาท�างานแทนคน เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึง่ทัว่ไป
หมายถึงหุ ่นยนต์ ในอดีตมักใช ้เฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory Robot) แต่ปัจจุบันนี้สามารถ
ให้บริการได้หลายรูปแบบ กลายเป็น Service Robot 
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ION (Internet Of 
Things) FINTECH (Financial Technology) Big Data, 
Cloud และ Block Chain เหล่านี้ล้วนเป็นนวัตกรรม
ในยุค 4.0 ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน Digital Technology  
และระบบ Internet

ส่วนท่ีนับว่าน่าสนใจไม่น้อยกว่ากันคือ ลักษณะ
นสิยัใจคอและความรูสึ้กนกึคิดของคนในยคุ 4.0 มคีวาม
แตกต่างจากคนในยุคก่อนๆ อย่างไร ดร.กฤษณพงศ์  
ได้กรุณาสรุปไว้ดังนี้

มนุษย์ในยุค Industry 4.0 ต้องการปัญญา ทักษะ 
และลักษณะนิสัยแบบใหม่ ไม่ผูกพันกับความฉลาด 
ความรู ้ ไม่เกิดจากการสอน ต้องได้จากการปฎิบัติ  
เป็น disruption (ความเปล่ียนแปลงแบบพลิกผัน)  
ของกระบวนทั ศน ์  เป ็ นการ เป ล่ียนความ คิด  
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