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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์
สวัสดีครับ ผู้ติดตาม

ที่รักทุกท่าน

คณะผู้จัดท�ำวารสารฉบับต้นฤดูฝนนี้ ได้พยายามเลือกสรรเรื่องราวที่เห็นส่ามีคุณค่าน่าอ่านมาน�ำเสนอ โดยเน้นความหลากหลาย เป็นประโยขน์ต่อชีวิตจริง
และตามทันสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทีท่าว่าจะยืดเยื้อไปอีกนาน ผลกระทบต่อไทยทั้งทางด้านบวก
และลบ แต่ที่น่าศึกษาวิเคราะห์มากก็คือ “วิสัยทัศน์ของผู้น�ำแต่ละฝ่าย” ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความเคลื่อนไหวของทั้งสองชาติชัดเจนยิ่งขึ้น
วิวัฒนาการเกี่ยวกับเรือไม้ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อย ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลย้อนอดีตไปเกือบพันปีก่อน ร้อยเรียงเรื่องราวให้เราเห็นความเป็นไปในการต่อเรือ
ไม้ในยุคต่างๆ รวมทั้งการจ�ำแนกประเภทตามลักษณะการใช้งานด้วย
Top of The Gulf Regatta 2019 นั บ เป็ น สุ ด ยอดการแข่ ง ขั น เรื อ ใบนานาชาติ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย ได้ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 30 เมษายน
ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ โอเชี่ยนมารีน่ายอช์ทคลับ พัทยา จ.ชลบุรี มีเรือกว่า 200 ล�ำ จาก 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาไทย
ท�ำผลงานได้ยอดเยี่ยมตามเคย

พบกันใหม่ต้นเดือนกรกฎาคมครับ
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บาท
‘’รับรองมาตรฐานโดยกรมเจ้าท่า’’
เลขที่อนุมัติกรมเจ้าท่า 1.01-61-040

ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 12402-3
เทปสะท้อนแสงมาตรฐาน SOLAS
นกหวีดมาตรฐาน CE
สายรัด 3 เส้น สายรัดหว่างขา 1 เส้น
พร้อมบ่วงในการช่วยชีวิตสีฟ้า 1 เส้น
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

อาคารมารีนไทย 555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel: 0-2703-5544, 0-2703-5858 Fax: 0-2703-5525, 0-2703-3322
URL:www.marinethai.net E-Mail: info@marinethai.net
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เตรียมระเบิดศึกความมันส์การแข่งขันเรือใบนานาชาติ กรมประมง ปรับกระชับพื้นที่ - เวลา “ฤดูน้ำ�แดง 62”
เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2019 ครั้งที่ 16
คุ้มครองสัตว์น้ำ�จืดในฤดูมี ไข่ คาดฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ
โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ร่วมกับ บริษทั มีเดีย บิซเิ นส เซอร์วสิ จ�ำกัด เจ้าของ
สิทธิใ์ นการจัดการแข่งขันเรือใบ นานาชาติ จัดการแข่งขัน เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต
เรซวีค 2019 (Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek 2019) ครัง้ ที่ 16 ซึง่ ถือ
เ ป็นรายการที่มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21
ก รกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และ โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต
ท่านที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2019 สามารถ
ล งทะเบียนออนไลน์ และจองห้องพักสุดหรู พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน
ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และ โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต
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กรมประมง เตรียมบังคับใช้มาตรการในฤดูสตั ว์นำ�้ จืดมีไข่ วางไข่ เลีย้ งตัวอ่อน
ทัว่ ประเทศ ประจ�ำปี 2562 นี้ (ฤดูนำ�้ แดง) ตามประกาศกรมประมง เรือ่ ง ก�ำหนด
พืน้ ทีแ่ ละระยะเวลาฤดูสตั ว์นำ�้ จืดมีไข่ หรือวางไข่ เลีย้ งตัวอ่อน และก�ำหนดเครือ่ งมือ
วิธกี ารท�ำประมง และเงือ่ นไขในการท�ำประมง พ.ศ. 2562 ซึง่ กรมประมงได้ประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพภายหลั ง การบั ง คั บ ใช้ ป ระกาศของกรมประมงจากเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว
และปรับปรุงเพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทรัพยากรประมงน�ำ้ จืดในปัจจุบนั
และให้สอดคล้องกับฤดูฝนในปี 2562 ที่มาช้ากว่าปกติ จะมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาจากเดิมทีเ่ คยก�ำหนดไว้ออกไปอีก 15 วัน ซึง่ จากเดิมจะเริม่ ในวันที่ 16
พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถนุ ายน เนือ่ งมาจากการเข้าสูช่ ว่ งฤดูฝนทีล่ า่ ช้ากว่าเดิม
โดยแบ่งช่วงเวลาการด�ำเนินมาตรการฤดูสตั ว์นำ�้ จืดออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ห้ามมิให้ผู้ใดท�ำการประมงในฤดูสัตว์น�้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ประจ�ำปี 2562 ในห้วงเวลาและพืน้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
• วันที่ 1 มิถนุ ายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 จ�ำนวน 40 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮอ่ งสอน ล�ำปาง ล�ำพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรรี มั ย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เลย สกลนคร
สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ กาญจนบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต
ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวมถึงพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน
และตอนกลาง
• วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2562 ปรับปรุงลดเหลือ 33 จังหวัด ได้แก่
ก�ำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา พิจติ ร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สิงห์บรุ ี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทยั ธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตาก ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวล�ำภู
และกรุงเทพมหานคร
• วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา และพืน้ ทีท่ ะเลสาบสงขลาตอนล่าง
โดยการปรับปรุงมาตรการฯในปีนี้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้อง
กับระบบนิเวศของทรัพยากรสัตว์นำ�้ จืด และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ รวมทัง้ เพือ่
ใ ห้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตการท�ำประมงในแหล่งน�้ำจืดของชาวบ้านให้น้อยที่สุด
ก รมประมงจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมง โปรดปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
และค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด เพือ่ รักษา ฟืน้ ฟู ดูแลทรัพยากรสัตว์นำ�้
จืดให้มใี ช้อย่างยัง่ ยืน
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Rental Services

Davit / Crane / Derrick Load Test Water Bag

Wireless display

Wireless
dynamometer
with shackless

Flexible – Various sizes of water bags
Qualified – Calibrated and Tested equipment
Easy – No complex agreement, Day rate available
Convenient – Delivery to your place

Let us support your smooth business!

Specification
Model

Proof Load Weight(MT)

Diameter(M)

Length(M)

MSC-0.5T

0.5

1.0

1.5

10

MSC-5T

5

2.3

3.3

67

MSC-10T

10

2.65

3.9

108

Marine Servitec Co., Ltd.

1111 Moo 6 Soi Thedsaban Bangpoo 10,
Taiban Road, Tumbol Taiban, Amphur Muang,
Samutprakarn 10280
Tel: 0-2703-3477-8 Fax : 0-2703-4572
E-mail: info@msc.co.th
Website : www.msc.co.th
: marineservitec
: @marineservitec

Bag Weight (KG)

Marine Servitec (Songkhla) Co., Ltd.
182 Moo 3 Tumbol Sathing Mo,
Amphur Singhanakon,
Songkhla 90280
Tel: 081-614-4235
E-mail: msc.songkhla@gmail.com
Website : www.msc.co.th
: marineservitec
: @marineservitec
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คันเร่งเท้า ติดตั้งง่าย จาก

SEASTAR
SOLUTIONS
S eaStar Solutions ซึ่งเป็น ผู้น�ำของโลก
ในด้านระบบควบคุมและบังคับเลีย้ วของเรือ มีความ
ภาคภูมใิ จทีจ่ ะน�ำเสนอชุดคันเร่งเท้า “Pro-Pedal”
ชุดคันเร่งเท้า Pro-Pedal นี้ เป็นชุดคันเร่งเท้า
ชุดแรกที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของทั้งเรือและคนขับ ท�ำให้การขับขี่เรือ
ส มัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย
และเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น Pro-Pedal ถูกออกแบบ
ใ ห้ตัวสปริงและชุดล็อคมีความแข็งแรง ทนทาน
เ พื่อความวางใจได้และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ฤ ดู ก าลแล้ ว ฤดู ก าลเล่ า และแบบที่ ก ระทั ด รั ด
ยังช่วยให้มพี นื้ ทีว่ า่ งรอบๆ คันเร่ง และรางเลือ่ นทีถ่ กู
ติดตั้งไว้ยังท�ำให้การปรับระยะคันเร่งเพื่อให้เหมาะ
กับคนขับเรือแต่ละคนท�ำได้อย่างง่ายดาย
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ก ารขั บ เรื อ ในขณะความเร็ ว สู ง ต้ อ งใช้ ทั้ ง ความช� ำ นาญและ
ประสบการณ์ อีกทัง้ การควบคุมเรือทีแ่ ม่นย�ำ ฉับไวผูข้ บั เรือจะได้สมั ผัสถึง
ความสะดวกสบาย และความวางใจได้ที่ Pro-Pedal มอบให้
P ro-Pedal เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากสายการผลิตระบบควบคุม
และบังคับเลีย้ วของ SeaStar ทีอ่ อกแบบเฉพาะส�ำหรับเรือบาสสมรรถนะสูง
ซึง่ รวมถึงชุดบังคับเลีย้ วไฮดรอลิค “SeaStar Pro”, ชุดยกเครือ่ ง “SeaStar
Gen2”, ชุดสายบังคับเลีย้ วและคันเร่ง “Xtreme” พร้อมชุด “Pro-Trim”
แ ละ “Pro-Tap” ด้ ว ยชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี่ ชั้ น สู ง นี้
S eaStar สามารถน�ำเสนอระบบปังคับเรือที่สมบูรณ์ให้ได้ทั้งกับอู่ต่อเรือ
และเจ้าของเรือ
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การปรับแต่งเฉพาะ พร้อมความสะดวกสบาย

ชุดคันเร่งเท้า Pro-Pedal จาก SeaStar มีข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญ
ห ลายอย่าง ในส่วนของการปรับแต่งเฉพาะและความสะดวกสบาย
ทั้งนี้เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ขับเรือแต่ละราย
ในการใช้งาน “Pro-Pedal” มีมมุ เริม่ ต้นอยูท่ ี่ 12.5o เยือ้ งไปด้านหน้า
ใ นขณะที่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมีมุมส�ำหรับต�ำแหน่งเครื่องยนต์เดินเบา
ที่เกือบเป็นมุมฉาก ซึ่งมุมของคันเร่งเท้า Pro-Pedal ท�ำให้ผู้ขับเรือ
ว างต�ำแหน่งเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะความเร็วต�่ำ หรือขณะ
เครื่องยนต์เดินเบา

P ro-Pedal ยังสามารถปรับระยะของคันเร่งได้ด้วย การออกแบบ
Pro-Pedal (ซึง่ ก�ำลังรอการอนุมตั สิ ทิ ธิบตั ร) ท�ำให้ปรับตัง้ ระยะการเหยียบ
คันเร่งตั้งแต่ “เดินเบา-ความเร็วสูงสุด” เพื่อให้เหมาะกับระยะความยาว
ข องขาของผู้ขับเรือแต่ละราย ไม่ว่าการเดินทางจะยาวนานแค่ไหน
Pro-Pedal ก็สามารถควบคุมความเร็วตัง้ แต่เดินเบา จนถึงระดับความเร็ว
สูงสุดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ด้วย เหล่านี้เป็นการเพิ่ม
ค วามสะดวกสบายให้ กั บ ผู ้ ขั บ เรื อ ทั้ ง ยั ง คงสมรรถนะสู ง สุ ด ของเรื อ
และเครื่องยนต์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
P ro-Pedal ออกแบบและประกอบขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
และจะเริ่มมีจ�ำหน่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
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ส�ำหรับเครือ่ งยนต์ใหม่ทใี่ ช้ในการทอสอบครัง้ นี้ คือ DF6A, DF5A และ DF4A ซึง่ เครือ่ งยนต์
ทั้งหมดนี้มีบล็อคเครื่องยนต์แบบเดียวกัน หลังจากการเปิดตัวที่งานแสดงเรือใน Dusseldorf
ในเดือนมกราคมทีแ่ ล้วมา ปัจจุบนั เครือ่ งยนต์เหล่านีไ้ ด้มจี ำ� หน่ายในท้องตลาดอย่างเป็นทางการ
แล้ว สัญลักษณ์ “A” เป็นบอกว่าเครือ่ งยนต์ชดุ นีเ้ ป็นเครือ่ งยนต์ใหม่สา่ สุด และสีทเี่ ป็นเอกลักษณ์
ของเครื่องยนต์รุ่นนี้ คือ สีด�ำ Pearl Nebular Black ทั้งยังมีการออกแบบกราฟฟิคใหม่อีกด้วย
นอกจากจุดเด่นหลายด้านทางเทคนิคของเครื่องยนต์เกาะท้ายรุ่นนี้แล้ว เรายังอยากจะชี้ให้เห็น
คุณสมบัติเฉพาะบางอย่าง นั่นคือ ระบบเชื้อเพลิงที่ไม่ต้อง“ล่อ”น�้ำมันเมื่อต้องการติดเครื่องยนต์
หลังการดับเครื่องเป็นเวลานาน ประกอบกับ “ระบบหล่อลื่นใหม่” และไส้กรองน�้ำมันเครื่อง
ซึ่งออกแบบส�ำหรับเครื่องยนต์ขนาดนี้โดยเฉพาะ

ใหม่
เครื่องยนต์เกาะท้าย
ขนาด 4, 5 และ 6 HP จาก SUZUKI
ประสบการณ์ที่เหนือค�ำว่า

“แตกต่าง”

เ ราใช้ ง านมั น อย่ า งหนั ก ...ตลอดสองวั น ของการทดสอบ
ในทะเลที่จัดขึ้นโดย Suzuki Italy: ภายใต้แนวคิด Suzuki senza
frontiere (Suzuki ไร้พรมแดน) การสาธิตสมรรถนะของเครือ่ งยนต์
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดสอบสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดจากค่ายผลิต
เ ครื่องยนต์เกาะท้ายสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีนักข่าวและนักเขียนจาก
นิตยสารเรือต่างๆเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
เ ราได้ทดสอบเครื่องยนต์ “ที่น่าสงสาร” ขนาด 6 แรงม้า
จ�ำนวน 7 เครื่อง โดยจ�ำลองสถานการณ์เสมือนการใช้งานจริง
15 วั น และรางวั ล ส� ำ หรั บ การทดสอบในครั้ ง นี้ คื อ เรื อ ยาง
Suzumar 2 ล� ำ ซึ่ งผู้ไ ด้รับ เรือยาง 2 ล�ำนี้ ได้แ ก่ Tiziano
Scanferla และ Francesco Piras
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แต่อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อเรือลงน้ำ�?
เริ่มต้นจากการเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์
และข้ อ จ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ การเคลื่ อ นย้ า ยนั้ น
สามารถกระท�ำได้โดยง่าย เนือ่ งจากเครือ่ งยนต์
ในรุ่นนี้ เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่สุด คือ
มีนำ�้ หนักเพียง 23.5 กก (ส�ำหรับเครือ่ งหางสัน้ )
และ 24.5 กก (ส�ำหรับเครือ่ งหางยาว) ในขณะ
ทีเ่ ครือ่ งยนต์ของคูแ่ ข่งมีนำ�้ หนักถึง 26/27 กก.
อีกทัง้ ยังมีหหู วิ้ 2 หูเพือ่ สะดวกต่อการเคลือ่ นย้ายทีส่ ะดวกขึน้ : ส่วนหน้าถูกออกแบบให้ลกึ ขึน้
ตามหลักสรีรศาสตร์ ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายและจัดวางได้ถึง 3 ต�ำแหน่ง (ด้านข้าง
ทั้ ง สองข้ า ง และด้ า นหลั ง ) โดยปราศจากปั ญ หาเรื่ อ งน�้ ำ มั น รั่ ว ไหลออกจากตั ว เครื่ อ ง
อีกทั้งยังสามารถติดตั้งเครื่องปั่นไฟขนาด 12 V 5 A เข้ากับเครื่องยนต์นี้ได้อีกด้วย
ส� ำ หรั บ เรื่ อ ง การใช้ ง านและความสะดวกในการใช้ ง าน นั้ น ระบบปรั บ มุ ม เอี ย ง
ของตัวเครื่อง ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติในการท�ำงานใหม่เข้าไป ซึ่งท�ำให้การควบคุมเครื่องยนต์
ง่ายขึน้ และเบาขึน้ มีตำ� แหน่งในการปรับมุมเอียง 3 ต�ำแหน่ง และคันโยกก็ถกู ติดตัง้ ในต�ำแหน่ง
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ที่ง่ายต่อการใช้งาน วงเลี้ยวของเครื่องยนต์ คือ 90° ทั้งขวาและซ้าย
และมีการติดตั้งตัวปรับความฝืดของคันเร่งและระบบบังคับเลี้ยว
ไว้ดว้ ย ช่องรับไอดีอยูบ่ ริเวณด้านหน้าของเครือ่ งเช่นทัว่ ไป วาล์วน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิงถูกติดตั้งบริเวณด้านใต้ของช่องลม คันเกียร์มีต�ำแหน่ง
3 ต�ำแหน่งให้ปรับ

เกี่ยวกับสมรรถนะ?
หากพิจารณาการติดตั้งเครื่องยนต์ให้กับเรือยาง แทบจะไม่มี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงความเร็ว แต่ควรทีจ่ ะพิจารณาว่าเรือยาง
นั้นๆ จะขึ้นน�้ำเมื่อไหร่
การทีจ่ ะมีผโู้ ดยสารอยูใ่ นเรือนัน้ ไม่ใช่ปญ
ั หา และในการทดสอบ
ของเราครั้งนี้ เครื่องยนต์ Suzuki สามารถรับน�้ำหนักบรรทุกได้ถึง
100 กก. แต่หากอยูร่ ะหว่าง 100 และ 120 กก การควบคุมเครือ่ งยนต์
จะเริ่มประสบปัญหา
ส�ำหรับสมรรถนะที่ดีในด้าน ความเงียบ และการปราศจากการ
สั่ น สะเทื อ น เครื่ อ งยนต์ Suzuki ขนาดเล็ ก นี้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
การวางเพลาขับเยื้องศูนย์ ซึ่งมีผลกับสมดุลของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้น
แต่บางท่านอาจคิดว่าถังน�้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กเกินไป (10%
เล็กกว่าของคู่แข่ง)
ท้ายสุดนี้ เครื่องยนต์ขนาดเล็กของ Suzuki มีคุณสมบัติจ�ำเป็น
ที่ “มองไม่ เ ห็ น ” ขนาดเล็ ก และน�้ ำ หนั ก เบา ง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน
และจัดการ สะดวกต่อการใช้งานและใช้งานได้จริง
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สุ ด ยอดการแข่ ง ขั น เรื อ ใบนานาชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในเอเชีย Top of the Gulf Regatta 2019 ซึ่งจัดขึ้น
เป็นปีที่ 15 ต้อนรับนักแล่นใบจากทัว่ โลก Top of the Gulf
Regatta เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในฐานะเป็นการแข่งขัน
เรือใบทีม่ เี รือเข้าร่วมการแข่งขันอย่างหลากหลายประเภท
ปีนี้มีนักแข่งเรือใบกว่า 500 คน เรือใบมากกว่า 200 ล�ำ
จาก 30 ประเทศทัว่ โลก และได้เพิม่ ประเภทเรือใบส�ำหรับ
คนพิการ (Thailand S\V14 Para Sailing Championship)
เข้ามาเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ส�ำหรับเรือ S\V 14 นัน้
เป็นเรือฟลีท 8 ล�ำแรกของโลก ออกแบบใหม่เพื่อการนี้
โดยเฉพาะได้สั่งต่อเรือขึ้นใหม่ทั้งหมด ท�ำจากไฟเบอร์
คุณภาพดี เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาคนพิการใช้ในการ
แข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันได้จัดขึ้นระหว่างวันที่
30 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา จ.ชลบุรี

นักแล่นใบไทยสุดเจ๋ง
คว้าชัยไปครอง
ในการแข่งขันในครั้งนี้นักแล่นใบไทยโชว์ผลงาน
ยอดเยีย่ มคว้าแชมป์เรือใบถึง 3 ประเภท ส�ำหรับการแข่งขัน
ในวันสุดท้ายสภาพแรงลมดีตลอดทั้งวัน ท�ำให้นักแล่น
เรือใบไทยแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ โดยประเภทเรือใบ
ออฟติมิสต์ นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย “พันวา บุนนาค”
รั ก ษาฟอร์ ม ยอดเยี่ ย มคว้ า แชมป์ อ อฟติ มิ ส ต์ ไ ปครอง
นักกีฬาเรือใบผู้พิการ “ไพซอล ปาเต๊ะ” และ “มะซีดิ
ฮะดูมอ” คว้าแชมป์ในประเภทเรือใบ S\V14 ด้านประเภท
เรือปลาทูทมี เรือไพน์ แปซิฟคิ จากไทย นายท้าย “อิทธินยั
ยิ่งศิริ” ท�ำได้ดีที่สุดคว้าอันดับที่สองไปครอง โดยอันดับ
หนึ่งได้แก่ อีซี่ ไทเกอร์ 111 จากออสเตรเลีย ส่วนอันดับ
สาม คือ เรือทีม วิว พอยท์ จากเนเธอร์แลนด์ ด้านเรือใบ
ประเภทโอเชีย่ น มัลติฮลั ล์ ทีมเบล็นรันเนอร์ 9 จากอังกฤษ
ขั บ เคี่ ย วกั บ ที ม เรื อ ใบจากไทย โซนิ ค นายท้ า ยโดย
กีรติ อัสสกุล มาตลอด 5 วัน ซึ่ง โซนิค ท�ำได้ดีที่สุดคว้า
อันดับสอง ส่วนอันดับสาม คือ เรืออีเด็นโก้ จากอังกฤษ
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จากท่อนไม้สู่นาวา

เรือไม้ไทย

มี จ ารึ ก ในภาษาจาม พบในเมื อ งนาตรั ง ประเทศ
เวียดนาม ราวศตวรรษที่ 12 เป็นหลักฐานกล่าวถึงชนชาติ
สยามซึง่ ตัง้ บ้านเรือ่ นอยูใ่ นบริเวณลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา และอาจ
รู้จักการใช้เรือเป็นชาติแรก แต่หลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การเดินเรือของคนไทยปรากฏอยูบ่ นศิลาจารึกพ่อขุนรามค�ำแหง
(พ.ศ. 1822-1843) แห่งกรุงสุโขทัย หลักที่ 4 ด้านที่ 4
กล่าวว่าการเดินทางด้วยเรือและถนน แสดงว่า มีการสร้างเรือ
มาแต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย แล้ ว สั น นิ ษ ฐานว่ า ในสมั ย นั้ น มี ก าร
ต่อเรือจากไม้ซุงทั้งต้น รวมไปถึงเรือที่ใช้ไม้กระดานต่อกัน
แล้วยาด้วยชัน เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างแพร่หลาย
อีกหลักฐานที่พบในประเทศไทยมีปรากฏอยู่หลายแห่ง
เช่ น การพบภาพเขี ย นสี โ บราณรู ป ขบวนเรื อ ที่ ถ�้ ำ นาค
ในอ่าวพังงา เป็นภาพขบวนเรือเขียนด้วยสีแดงบนผนังถ�้ำ
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพเรือขุดรุ่นแรกๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม โดยที่หัวเรือและท้ายเรือเป็นรูปโค้ง
เหมือนพระจันทร์เสี้ยว หรือที่ถ�้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล จ.กระบี่
ก็ พ บหลั ก ฐานภาพเขี ย นสี เ ป็ น รู ป เรื อ อยู ่ บ นผนั ง ถ�้ ำ มี อ ยู ่
ประมาณ 70 ภาพ เป็นเรือรูปแบบต่างๆ เช่นเรือส�ำเภา
เรือโป๊ะจ้าย เรือใบสามเสา เรือฉลอมท้ายญวน เรือก�ำปั่นใบ
เรือล�ำปั้นแปลง เรือใบสองเสาที่ใช้กรรเชียง เรือใบอาหรับ
เรือฉลอม รวมถึงเรือใบทีใ่ ช้กงั หันไอน�ำ้ และเรือกลไฟ โดยภาพ
เรือส�ำเภาจีนสามเสาและเรือใบแบบอาหรับเป็นภาพวาด
รู ป เรื อ ที่ ใ ช้ ใ บที่ เ ก่ า ที่ สุ ด สั น นิ ษ ฐานว่ า เขี ย นขึ้ น ในราว
พุทธศตวรรษที่ 19-20
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หลักฐานจารึก จดหมายเหตุจีน ต�ำนานและพงศาวดาร
ระบุว่า พุทธศตวรรษที่ 18 มีบันทึกการรวมเมืองในลุ่มน�้ำ
เจ้าพระยาเพื่อสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ออกไปสู่ภายนอก กระทั่งมีการสถาปนาเป็นกรุงศรีอยุธยา
เมื่อ พ.ศ. 1893 แล้วแผ่อ�ำนาจรวบรวมแว่นแคว้นเข้าเป็น
อาณาจักร ช่วงนัน้ การติดต่อค้าขายระหว่างจีนและไทยเราใช้
“เรือส�ำเภา” เป็นหลัก และในสมัยอยุธยาตอนต้นเรือส�ำเภา
จีนก็มบี ทบาทส�ำคัญในการเชือ่ มประสานอารยธรรม จากหลัก
ฐานความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับชาติตะวันตก
ได้มีโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาในเมืองมะละกา ได้ส่ง
“ดู อ าร์ เ ต เฟอร์ น าน-เดส” เป็ น ผู ้ แ ทนเดิ น ทางมาเชื่ อ ม
สัมพันธไมตรีกับราชส�ำนักโดยใช้พาหนะในการเดินทางคือ
“เรือส�ำเภาจีน”

“ในแม่น้ำ�ลำ�คลองเต็มไปด้วยเรือ จะไปไหนต่อไหนไหน
ก็เจอแต่เรือแน่นขนัดไปหมด จนไม่สามารถแหวกทาง
ผ่านกันได้หากไม่ชำ�นาญ ทั้งที่เรือแน่นขนัดจอแจ
เช่นนี้ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างไร
ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่ง”
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ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได้ มี ก ารติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ
ชาวต่ า งประเทศรุ ่ ง เรื อ งมากขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด เรื อ เดิ น ทะเล
ขนาดใหญ่ เช่นเรือส�ำเภาและเรือก�ำปั่น มีอู่ต่อเรือหลวง
เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะที่ประชาชนต่างอาศัยเรือเล็ก
เรือน้อยสัญจรไปมาหนาตา ถึงขนาดที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศส
บันทึกเอาไว้
“ในแม่นำ�้ ล�ำคลองเต็มไปด้วยเรือ จะไปไหนต่อไหนก็เจอ
แต่เรือแน่นขนัดไปหมด จนไม่สามารถแหวกทางผ่านกันได้
หากไม่ช�ำนาญ ทั้งที่เรือแน่นขนัดจอแจเช่นนี้ก็ไม่ปรากฏว่า
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ต่ อ ย่ า งไร ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งอั ศ จรรย์ อ ย่ า งยิ่ ง ”
และจากบั น ทึ ก ของชาวเปอร์ เ ซี ย เรี ย กกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาว่ า 
ชะห์รินาว ซึ่งแปลว่า เมืองเรือ หรือ นาวานคร
ยุ ค ทองของการเดิ น ทางด้ ว ยเรื อ รุ ่ ง เรื อ งถึ ง ขี ด สุ ด
อยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะแม่น�้ำล�ำคลองไม่เพียงแต่
เป็นเส้นทางล�ำเลียงสินค้าและคมนาคม แต่ยังมีหน้าที่ส�ำคัญ
ในการเพาะปลูก การอุปโภค บริโภค และอื่นๆ ในสมัยนี้
จึงมีการขุดคลองเป็นจ�ำนวนมากเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการเดินทางด้วยเรือ
ประเภทของเรือไทยแบ่งตามฐานะ เรือหลวงคือเรือที่
ราษฎรไม่มีสิทธิ์น�ำมาใช้ ถือเป็นของสูง เช่นเรือพระราชพิธี
ในกระบวนพยุ ห ยาตราชลมารค เรื อ พระที่ นั่ ง กิ่ ง
เรือพระที่นั่งศรี เป็นต้น ส่วนเรือราษฎรได้แก่เรือทั่วๆ ไป
ที่ใช้ตามแม่น�้ำล�ำคลอง

เรือขุด และเรือต่อ ซึ่งยังอาจแบ่งออกเป็น 2 พวก
คือเรือแม่นำ�้ พวกหนึง่ เรือทะเลพวกหนึง่ เรือแม่นำ�้ คือเรือทีใ่ ช้
ไปมาในแม่น�้ำล�ำคลอง เป็นเรือขุดหรือเรือต่อ ได้แก่ เรือมาด
เรือหมู เรือพายม้า เรือม่วง เรือส�ำปั้น เรืออีแปะ เรืออีโปง
เรือบด เรือป๊าบ เรือชะล่า เรือเข็ม เรือส�ำปันนี เรือเป็ด
เรือผีหลอก เรือเอีย้ มจุน๊ เรือข้างกระดาน เรือกระแชง เรือยาว
เรื อ มั ง กุ เป็ น ต้ น ส่ ว นเรื อ ทะเลคื อ เรื อ ที่ ใ ช้ ไ ปมาในทะเล
และเลียบชายฝั่ง เป็นชนิดเรือต่อ ได้แก่ เรือฉลอม เรือฉลอม
ท้ายญวน เรือเป็ดทะเล เรือกุแหละ หรือเรือกุไหล่ เรือโล้
เรือส�ำเภา เรือปู และแบ่งโดยก�ำลังความเร็วที่ใช้แล่น เช่น
เรือพาย เรือกรรเชียง เรือแจว เรือโล้ เรือถ่อ เรือใบ เป็นต้น
ไม้ ที่ ใ ช้ ท� ำ เรื อ มี ทั้ ง ไม้ สั ก ไม้ ต ะเคี ย น ไม้ เ คี่ ย มหรื อ
ไม้ประดู่ซึ่งมีคุณภาพดีเหมาะในการต่อและขุดท�ำเป็นเรือ
ไม้ตะเคียนจัดเป็นไม้ทนี่ ยิ มน�ำมาท�ำเป็นเรือ มีทงั้ ตะเคียนทอง
ตะเคียนหิน ตะเคียนหนู ตะเคียนหยก ตะเคียนไพร ฯลฯ
เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งลอยน�้ำได้ดี ไม่ผุง่ายแม้จะแช่อยู่ในน�้ำ
นานๆ เรือที่นิยมท�ำจากไม้ชนิดนี้ได้แก่ เรือมาด เรือหมู
เรือส�ำเภา และเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขัน
ส�ำหรับไม้สักนั้นนิยมใช้ท�ำเรือส�ำบั้น ส�ำเภา เรือชะล่า
เรือกระแชง เพราะเป็นไม้เนือ้ แข็ง ไม่หดแตกง่าย ส่วนไม้ประดู่
มี เ นื้ อ เหนี ย วเป็ น พิ เ ศษนิ ย มใช้ ท� ำ เรื อ กระแชง เรื อ เมล์
เรือแท็กซี่ ส่วนไม้เคี่ยมมีคุณสมบัติคล้ายไม้สักแต่เนื้อไม้
แข็ ง กว่ า มี ค วามยื ด หยุ ่ น และน�้ ำ หนั ก มากกว่ า ซึ่ ง หายาก
และมีถิ่นก�ำเนินทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
ประเพณีและความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ ปัจจุบนั แม้เรือ
จะลดความส�ำคัญ แต่ประเพณีทเี่ กีย่ วข้องกับเรือยังคงมีให้เห็น
อาทิ การเล่นเพลงเรือ กฐินทางน�้ำ ประเพณีชักพระภาคใต้
ประเพณีตักบาตรร้อยพระ จ.ปทุมธานี ประเพณีแข่งเรือ
ประเพณี เ กี่ ย วกั บ การทอดผ้ า ป่ า ทางเรื อ มี ทั้ ง ของหลวง
และของราษฎร แตกต่างกันตรงขนาดและเครื่องไทยทาน
และอีกหลากหลายประเพณีตามท้องถิ่น
ความเชื่อเกี่ยวกับเรือ เช่น ห้ามเหยียบหัวเรือเพราะ
แม่ยา่ นางเรือประทับตรงนัน้ เป็นกุศโลบายทีต่ อ้ งการให้ใช้เรือ
อย่างระมัดระวัง ถนอมเพราะเรือมีราคาแพง ห้ามพายเรือ
ยั ง ไม่ แ ก้ โ ซ่ จะท� ำ ให้ เ รื อ ล่ ม ทั้ ง นี้ เ พราะหากกระชากเรื อ
จากโซ่แทนการแก้ออกดีๆ จะท�ำให้เรือช�ำรุดเกิดอุบัติเหตุได้
ห้ามเหยียบเรือสองแคม ความหมายตรงๆ โดยไม่เล่นส�ำนวน
คือการเหยียบเรือ 2 แคม จะท�ำให้เรือล่มหรือพลิกคว�่ำ
เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
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วิสัยทัศน์ของ
ผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่
เมือ่ บ่ายวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้มโี อกาสร่วมงาน
สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ สงครามการค้าระหว่างจีน
กับสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่จบ ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยยงค์
สัจสิพานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พาณิชย์สาส์น
และนาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ โดยคณะผู้บริหารหลักสูตรการจัดการ
ด้านความมั่นคงขั้นสูง เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
การเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายใต้การควบคุมของ
สมาคมวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในการสัมมนาดังกล่าวราวสามชั่วโมง มีสาระ
น่ารูค้ วรค่าแก่การจดจ�ำและน�ำมาเล่าต่อ พอสรุปประเด็น
ที่เห็นว่าน่าสนใจเป็นพิเศษได้ดังนี้
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ประการแรก สงครามการค้าระหว่างสองมหาอ�ำนาจ
จะยั ง ยื ด เยื้ อ ต่ อ ไปอี ก แต่ ค งไม่ น� ำ ไปสู ่ ค วามขั ด แย้ ง
ที่ รุ น แรง มี ค วามตกลงกั น ได้ ใ นประเด็ น ปลี ก ย่ อ ย
อย่ า งประนี ป ระนอมกั น อยู ่ ใ นที ผลกระทบต่ อ ไทย
มีทั้งด้านบวกและลบ ข้อพึงระวังคือ การวางตัวอย่าง
พอเหมาะพอดีของเราเอง ไม่แสดงออกอาการเลือกข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนเกินไป
ประการที่สอง ประธานาธิบดี สี เจิ้น ผิง ผู้น�ำจีน
อุ ป มาว่ า สงครามการค้ า กั บ สหรั ฐ ฯ เปรี ย บเสมื อ น
คลื่น ลม จีน เป็น ดั่งทะเลกว้ า งจะไม่ ไ ด้ รั บผลกระทบ
ที่รุนแรงอะไรนัก บ่อหรือสระน�้ำเท่านั้นที่จะเสียหาย
เพราะแรงคลื่นลม มีปัญหาก็เจรจากันไป ขณะเดียวกัน
จีนก็มงุ่ มัน่ พัฒนาประเทศของตนตามยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้
โดยเน้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในยุค 4.0 คือ การใช้ระบบ Digital เป็นพื้นฐาน
ในการสร้างนวตกรรมต่างๆ ขึ้นท�ำงานแทนคน เช่น AI
(Artificial Intelligence) หรือการใช้หุ่นยนต์ (ปัญญา
ประดิษฐ์) ให้บริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการรักษา
พยาบาล การเอาประโยชน์จาก Big Data ส�ำหรับการ
บริหารจัดการด้านการตรวจคนเข้าเมืองและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ด้านการคมนาคมทางบก
จีนก้าวล�้ำหน้าชาติอื่นๆ ไปแล้วมากมาย ในปัจจุบันจีน
มี ท างรถไฟความเร็ ว สู ง ความยาวประมาณ 29,000
กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนราว 2 ใน 3 ของทางรถไฟ
ความเร็ ว สู ง ทั่ ว โลกรวมกั น ในขณะที่ ส หรั ฐ ยั ง ไม่ มี
อาจเป็นเพราะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็นในขณะนี้
ประการที่ ส าม นายโดนั ล ทรั้ ม พ์ พยายามท� ำ
ทุกอย่างเพื่อให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่ เป็นมหาอ�ำนาจ
เหนือชาติอื่นในโลก ด้วยการพยายามสร้างแนวร่วม
พันธมิตรเพื่อสกัดกัน้ ความเติบโตของจีน โดยเฉพาะทาง
ด้านทหารและเศรษฐกิจ เช่น การน�ำเสนอโครงการ Indo
Pacific เพื่อถ่วงดุลกับโครงการ One Belt One Road
ของจี น ด้ ว ยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสิ ท ธิ พิ เ ศษ
บางอย่างที่เคยหวงแหนแก่ชาติสมาชิก ซึ่งมีบางชาติ
เข้าร่วมบ้างแล้ว ทัง้ จากยุโรปและประเทศอินเดีย เป็นต้น
แต่ก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก

เท่าทีย่ กตัวอย่างมานีค้ งพอเห็นหันได้คอ่ นข้างชัดเจน
ในความแตกต่ า งของวิ สั ย ทั ศ น์ ผู ้ น� ำ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ทั้ ง สอง
ผู้เขียนเชื่อว่าความคิดของผู้น�ำจีนจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และบังเกิด
ผลที่ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนของตนชัดเจน
ขึ้นทุกขณะ ติดตามดูกันต่อไปเถิด
ส่วนผู้น�ำสหรัฐฯ คนปัจจุบัน ดูเผินๆ มีวิธีบริหาร
ประเทศคล้ายมวยวัด เหวี่ยงซ้ายป้ายขวาอย่างสะเปะ
สะปะไปเรื่ อ ย แต่ ม องให้ ลึ ก แล้ ว เขามี ค วามฉลาด
หลั ก แหลมอยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย เพี ย งแต่ ล ดความอยากเป็ น
มหาอ�ำนาจเหนือใครๆ ลงสียบ้าง คงสร้างความรุ่งเรือง
ให้ชาติของตนได้มากยิ่งขึ้น เลิกคิดสกัดกั้นความเติบโต
ของจีนเสียเถิด เพราะยากที่จะท�ำได้ส�ำเร็จ
ทราบจากข่าวทีวีเมื่อไม่นานมานี้ว่า เมื่อวันที่ 13
เมษายน 2562 นายโดนัล ทรั้มพ์ ได้โทรศัพท์ไปคุยกับ
นายจิมมี่ คาร์เตอร์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปัจจุบัน
อายุ 94 ปี นายทรัม้ พ์ ปรารภในท�ำนองว่า จีนก�ำลังเติบโต
ขึ้นทุกที ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร อีกไม่นาน
คงตามทันสหรัฐฯ กลายเป็นอีกมหาอ�ำนาจที่ยิ่งใหญ่
ซึ่งนายคาร์เตอร์ ได้ให้ข้อคิดว่า ทุกวันนี้จีนได้น�ำหน้า
สหรัฐไปแล้วในบางเรื่อง เช่น การมีรถไฟความเร็วสูง
และการขยายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศต่างๆ
อย่างกว้างขวาง ที่ท�ำได้เช่นนั้นก็เพราะจีนแทบไม่ยุ่ง
เกีย่ วกับสงครามเลย นับแต่เสร็จสงครามปฏิวตั ปิ ระชาชน
สร้างชาติตนอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ในทางกลับกัน ตลอดระยะเวลา 242 ปี ที่เริ่มตั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา นายคาร์เตอร์ กล่าวว่ามีเพียง 6 ปี
เท่านั้นที่สหรัฐฯ ว่างสงครามอย่างแท้จริง งบประมาณ
ที่ สู ญ เสี ย ไปกั บ การท� ำ สงครามมากมายมหาศาล
หากน�ำมาสร้างรถไฟความเร็วสูง คงได้ระยะทางยาว
กว่าชาติใดในโลกนี้
นี่คือการตอกย�้ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของวิสัยทัศน์
ของผูน้ ำ� ทีม่ ตี อ่ ความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงขององค์กร
ทุกระดับ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเป็นมหาอ�ำนาจ
ของโลก อีกไม่นานคงปรากฎให้เห็นชัดเจนว่าใครคือ
ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง
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