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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,  
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์EDITOR
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บริษัท ครูว์ มีเดีย แอนด์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด : 1777/9 หมู่ 6 ซอยสุขุมวิท 107 ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 TEL : 0-2703-3113-4 FAX : 0-2703-3112  
E-mail : info@aboatmagazine.com Websile : www.aboatmagazine.com Facebook : aboatmagazine IG : aboatmagazine บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู ้โฆษณา กาญจน์วรรณ ใจดี  
บรรณาธิการบริหาร พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เพ็ญนภา ใจดี ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ศรายุ บรรเทาวงษ์ ฝ่ายบทความต่างประเทศ คธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์  
บรรณาธิการฝ่ายศิลป ยุทธฉัตร อวนศรี กองบรรณาธิการ A SUTHIDA, THUNDER BIRD, เจ้าชายน้อย, หัวหกก้นขวิด ฝ่ายภาพ  TEAM นักเขียนรับเชิญ ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง,  
NARAPICHAT PUDLA, WWW.THAIBOATCLUB.COM, TUM SIKWAE ฝ่ายประสานงานการตลาดและโฆษณา สุธิดา ช่วงชล ศิลปกรรม ART  MAGAZINE ฝ่ายกฎหมาย ปริพนธ์ ปุรณาคม  
เพลท/พิมพ์  MAGAZINE จัดจ�าหน่าย  MAGAZINE 

สวัสดีครับ ผู้ติดตาม  ที่รักทุกท่าน

คณะผู้จัดท�ำวำรสำรฉบับต้นฤดูฝนนี้ ได้พยำยำมเลือกสรรเรื่องรำวที่เห็นส่ำมีคุณค่ำน่ำอ่ำนมำน�ำเสนอ โดยเน้นควำมหลำกหลำย เป็นประโยขน์ต่อชีวิตจริง 
และตำมทันสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อำทิ สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนกับสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีทีท่ำว่ำจะยืดเยื้อไปอีกนำน ผลกระทบต่อไทยทั้งทำงด้ำนบวก 
และลบ แต่ที่น่ำศึกษำวิเครำะห์มำกก็คือ “วิสัยทัศน์ของผู้น�ำแต่ละฝ่ำย” ซึ่งจะช่วยให้เรำเข้ำใจควำมเคลื่อนไหวของทั้งสองชำติชัดเจนยิ่งขึ้น

วิวัฒนำกำรเกี่ยวกับเรือไม้ก็นับว่ำน่ำสนใจไม่น้อย ผู้เขียนได้ศึกษำข้อมูลย้อนอดีตไปเกือบพันปีก่อน ร้อยเรียงเรื่องรำวให้เรำเห็นควำมเป็นไปในกำรต่อเรือ
ไม้ในยุคต่ำงๆ รวมทั้งกำรจ�ำแนกประเภทตำมลักษณะกำรใช้งำนด้วย

Top of The Gulf Regatta 2019 นับเป็นสุดยอดกำรแข่งขันเรือใบนำนำชำติ ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ได้จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน  
ถึง วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 ณ โอเชี่ยนมำรีน่ำยอช์ทคลับ พัทยำ จ.ชลบุรี มีเรือกว่ำ 200 ล�ำ จำก 30 ประเทศทั่วโลกเข้ำร่วมกำรแข่งขัน นักกีฬำไทย 
ท�ำผลงำนได้ยอดเยี่ยมตำมเคย

พบกันใหม่ต้นเดือนกรกฎาคมครับ



MAGAZINE I PAGE

05

‘’รับรองมาตรฐานโดยกรมเจ้าท่า’’
เลขที่อนุมัติกรมเจ้าท่า 1.01-61-040

450 บาท

เส้ือชูชีพเด็กมาตรฐาน ISO รุ่น LV-126-C

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

ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 12402-3

เทปสะท้อนแสงมาตรฐาน SOLAS

นกหวีดมาตรฐาน CE
สายรัด 3 เส้น สายรัดหว่างขา 1 เส้น
พร้อมบ่วงในการช่วยชีวิตสีฟ้า 1 เส้น
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กรมประมง เตรยีมบงัคบัใช้มำตรกำรในฤดูสตัว์น�ำ้จืดมไีข่ วำงไข่ เลีย้งตวัอ่อน
ทัว่ประเทศ ประจ�ำปี 2562 นี ้ (ฤดนู�ำ้แดง) ตำมประกำศกรมประมง เรือ่ง ก�ำหนด
พืน้ท่ีและระยะเวลำฤดสูตัว์น�ำ้จดืมไีข่ หรอืวำงไข่ เลีย้งตัวอ่อน และก�ำหนดเคร่ืองมอื 
วธิกีำรท�ำประมง และเงือ่นไขในกำรท�ำประมง พ.ศ. 2562 ซึง่กรมประมงได้ประเมิน
ประสิทธิภำพภำยหลังกำรบังคับใช้ประกำศของกรมประมงจำกเมื่อปีท่ีแล้ว  
และปรับปรงุเพือ่ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของทรพัยำกรประมงน�ำ้จดืในปัจจบุนั
และให้สอดคล้องกับฤดูฝนในปี 2562 ที่มำช้ำกว่ำปกติ จะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ระยะเวลำจำกเดมิทีเ่คยก�ำหนดไว้ออกไปอกี 15 วัน ซึง่จำกเดมิจะเริม่ในวนัที ่ 16 
พฤษภำคม เป็นวนัที ่ 1 มถินุำยน เนือ่งมำจำกกำรเข้ำสู่ช่วงฤดฝูนทีล่่ำช้ำกว่ำเดมิ  
โดยแบ่งช่วงเวลำกำรด�ำเนนิมำตรกำรฤดสูตัว์น�ำ้จดืออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ห้ำมมิให้ผู้ใดท�ำกำรประมงในฤดูสัตว์น�้ำจืดมีไข่ หรือวำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  
ประจ�ำปี 2562 ในห้วงเวลำและพืน้ท่ีดงัต่อไปน้ี

• วนัท่ี 1 มถินุำยน ถงึ 31 สงิหำคม 2562 จ�ำนวน 40 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงรำย 
เชยีงใหม่ น่ำน พะเยำ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปำง ล�ำพนู อตุรดติถ์ กำฬสนิธ์ุ นครพนม 
นครรำชสมีำ บงึกำฬ บรุรีมัย์ มหำสำรคำม ยโสธร ร้อยเอด็ มกุดำหำร เลย สกลนคร 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคำย อุดรธำนี อุบลรำชธำนี อ�ำนำจเจริญ กำญจนบุรี 
ประจวบครีขีนัธ์ เพชรบรุ ีรำชบรุ ีกระบี ่ ชุมพร ตรงั นครศรธีรรมรำช พงังำ ภเูกต็ 
ระนอง สตูล สุรำษฎร์ธำนี และพัทลุง รวมถึงพ้ืนที่ทะเลสำบสงขลำตอนบน 
และตอนกลำง

• วนัที ่1 กรกฎำคม ถงึ 30 กันยำยน 2562 ปรบัปรุงลดเหลอื 33 จังหวดั ได้แก่ 
ก�ำแพงเพชร ชัยนำท นครนำยก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธำนี 
พระนครศรอียธุยำ พจิิตร พษิณโุลก เพชรบูรณ์ ลพบรุ ีสมทุรปรำกำร สมทุรสงครำม 
สมทุรสำคร สงิห์บรุ ีสโุขทยั สพุรรณบรุ ีสระบรุ ีอ่ำงทอง อทัุยธำน ีจนัทบรุ ีฉะเชงิเทรำ 
ชลบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตำก ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวล�ำภู  
และกรุงเทพมหำนคร

• วนัที ่1 ตลุำคม ถงึ 31 ธนัวำคม 2562 จ�ำนวน 4 จงัหวัด ได้แก่ นรำธวิำส 
ปัตตำน ียะลำ สงขลำ และพ้ืนทีท่ะเลสำบสงขลำตอนล่ำง 

 โดยกำรปรบัปรงุมำตรกำรฯในปีนี ้มกีำรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสม สอดคล้อง
กบัระบบนเิวศของทรพัยำกรสตัว์น�ำ้จดื และปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำต ิรวมทัง้เพือ่
ใ ห้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตกำรท�ำประมงในแหล่งน�้ำจืดของชำวบ้ำนให้น้อยที่สุด  
ก รมประมงจึงขอควำมร่วมมือพี่น้องชำวประมง โปรดปฏิบัติตำมข้อกฎหมำย 
และค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำทีอ่ย่ำงเคร่งครัด เพือ่รกัษำ ฟ้ืนฟ ูดแูลทรัพยำกรสตัว์น�ำ้
จดืให้มใีช้อย่ำงยัง่ยนื

โรงแรมเคปพนัวำ ภเูก็ต ร่วมกับ บรษัิท มเีดีย บซิเินส เซอร์วสิ จ�ำกัด เจ้ำของ
สทิธิใ์นกำรจัดกำรแข่งขันเรอืใบ นำนำชำต ิ จดักำรแข่งขนั เคปพันวำ โฮเทล ภเูกต็ 
เรซวคี 2019 (Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek 2019) ครัง้ที ่16 ซึง่ถอื
เ ป็นรำยกำรท่ีมีผู้เข้ำแข่งขันจำกทั่วโลก โดยงำนจะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 17 - 21 
ก รกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเคปพนัวำ ภเูกต็ และ โรงแรมแคนทำร ี เบย์ ภเูก็ต  
ท่ำนที่สนใจเข้ำร่วมกำรแข่งขัน เคปพันวำ โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2019 สำมำรถ 
ล งทะเบยีนออนไลน์ และจองห้องพกัสุดหร ู พร้อมสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกครบครนั  
ณ โรงแรมเคปพนัวำ ภูเก็ต และ โรงแรมแคนทำร ีเบย์ ภเูกต็

เตรียมระเบิดศึกความมันส์การแข่งขันเรือใบนานาชาติ 
เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2019 ครั้งที่ 16

กรมประมง ปรับกระชับพื้นที่ - เวลา “ฤดูน้�าแดง 62”
คุ้มครองสัตว์น้�าจืดในฤดูมีไข่ คาดฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ
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Flexible – Various sizes of water bags
Qualified – Calibrated and Tested equipment
Easy – No complex agreement, Day rate available
Convenient – Delivery to your place

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

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

Model Proof Load Weight(MT) Diameter(M) Length(M) Bag Weight (KG) 

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 

Specification

Wireless
dynamometer
with shackless

Wireless display

Rental Services
Davit / Crane / Derrick Load Test Water Bag

Let us support your smooth business!  Let us support your smooth business!  
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ARTICLE / PHOTO : HULL

คันเร่งเท้า ติดตั้งง่าย จาก 
SEASTAR 
SOLUTIONS

ก ำรขับเรือในขณะควำมเร็วสูงต ้องใช ้ ท้ังควำมช�ำนำญและ
ประสบกำรณ์ อกีทัง้กำรควบคมุเรอืทีแ่ม่นย�ำ ฉบัไวผูข้บัเรอืจะได้สมัผสัถงึ
ควำมสะดวกสบำย และควำมวำงใจได้ที่ Pro-Pedal มอบให้

P ro-Pedal เป็นนวัตกรรมล่ำสุดจำกสำยกำรผลิตระบบควบคุม 
และบงัคบัเลีย้วของ SeaStar ทีอ่อกแบบเฉพำะส�ำหรบัเรอืบำสสมรรถนะสงู 
ซึง่รวมถงึชดุบงัคบัเลีย้วไฮดรอลิค “SeaStar Pro”, ชุดยกเครือ่ง “SeaStar 
Gen2”, ชุดสำยบงัคับเล้ียวและคันเร่ง “Xtreme” พร้อมชดุ “Pro-Trim” 
แ ละ “Pro-Tap” ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี่ชั้นสูงนี้  
S eaStar สำมำรถน�ำเสนอระบบปังคับเรือที่สมบูรณ์ให้ได้ท้ังกับอู่ต่อเรือ 
และเจ้ำของเรือ

Boat Report 1
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S eaStar Solutions ซึ่งเป็นผู ้น�ำของโลก 
ในด้ำนระบบควบคมุและบงัคบัเลีย้วของเรอื มคีวำม
ภำคภมูใิจทีจ่ะน�ำเสนอชุดคนัเร่งเท้ำ “Pro-Pedal” 
ชุดคันเร่งเท้ำ Pro-Pedal นี้ เป็นชุดคันเร่งเท้ำ 
ชุดแรกที่สำมำรถปรับแต่งให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของทั้งเรือและคนขับ ท�ำให้กำรขับขี่เรือ
ส มัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงเป็นไปได้อย่ำงง่ำยดำย 
และเพลิดเพลินมำกยิ่งขึ้น Pro-Pedal ถูกออกแบบ 
ใ ห้ตัวสปริงและชุดล็อคมีควำมแข็งแรง ทนทำน  
เ พื่อควำมวำงใจได้และอำยุกำรใช้งำนท่ียำวนำน 
ฤ ดูกำลแล้ว ฤดูกำลเล่ำ และแบบที่กระทัดรัด 
ยงัช่วยให้มีพืน้ทีว่่ำงรอบๆ คนัเร่ง และรำงเลือ่นทีถ่กู
ติดตั้งไว้ยังท�ำให้กำรปรับระยะคันเร่งเพื่อให้เหมำะ
กับคนขับเรือแต่ละคนท�ำได้อย่ำงง่ำยดำย
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การปรับแต่งเฉพาะ พร้อมความสะดวกสบาย
ชุดคันเร่งเท้ำ Pro-Pedal จำก SeaStar มีข้อได้เปรียบท่ีส�ำคัญ 

ห ลำยอย่ำง ในส่วนของกำรปรับแต่งเฉพำะและควำมสะดวกสบำย  
ทั้งนี้เพื่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ขับเรือแต่ละรำย

ในกำรใช้งำน “Pro-Pedal” มมีมุเริม่ต้นอยูท่ี ่12.5o เยือ้งไปด้ำนหน้ำ 
ใ นขณะที่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมีมุมส�ำหรับต�ำแหน่งเครื่องยนต์เดินเบำ 
ที่เกือบเป็นมุมฉำก ซึ่งมุมของคันเร่งเท้ำ Pro-Pedal ท�ำให้ผู ้ขับเรือ 
ว ำงต�ำแหน่งเท้ำได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ ในขณะควำมเร็วต�่ำ หรือขณะ
เครื่องยนต์เดินเบำ

P ro-Pedal ยังสำมำรถปรับระยะของคันเร่งได้ด้วย กำรออกแบบ 
Pro-Pedal (ซึง่ก�ำลงัรอกำรอนุมตัสิทิธบิตัร) ท�ำให้ปรับตัง้ระยะกำรเหยยีบ
คันเร่งตั้งแต่ “เดินเบำ-ควำมเร็วสูงสุด” เพื่อให้เหมำะกับระยะควำมยำว
ข องขำของผู ้ขับเรือแต่ละรำย ไม่ว่ำกำรเดินทำงจะยำวนำนแค่ไหน 
Pro-Pedal กส็ำมำรถควบคมุควำมเรว็ตัง้แต่เดนิเบำ จนถงึระดบัควำมเรว็
สูงสุดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ด้วย เหล่ำน้ีเป็นกำรเพิ่ม 
ค วำมสะดวกสบำยให้กับผู ้ขับเรือ ท้ังยังคงสมรรถนะสูงสุดของเรือ 
และเครื่องยนต์ไว้ได้อย่ำงดีเยี่ยม

P ro-Pedal ออกแบบและประกอบข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกำ  
และจะเริ่มมีจ�ำหน่ำยตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 เป็นต้นไป
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เ รำใช้งำนมันอย่ำงหนัก...ตลอดสองวันของกำรทดสอบ 
ในทะเลที่จัดขึ้นโดย Suzuki Italy: ภำยใต้แนวคิด Suzuki senza 
frontiere (Suzuki ไร้พรมแดน) กำรสำธติสมรรถนะของเครือ่งยนต์
ที่เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมได้ทดสอบสิ่งประดิษฐ์ล่ำสุดจำกค่ำยผลิต
เ ครื่องยนต์เกำะท้ำยสัญชำติญ่ีปุ่น โดยมีนักข่ำวและนักเขียนจำก
นิตยสำรเรือต่ำงๆเข้ำร่วมเป็นจ�ำนวนมำก

เ รำได้ทดสอบเครื่องยนต์ “ท่ีน่ำสงสำร” ขนำด 6 แรงม้ำ 
จ�ำนวน 7 เครื่อง โดยจ�ำลองสถำนกำรณ์เสมือนกำรใช้งำนจริง  
15 วัน และรำงวัลส�ำหรับกำรทดสอบในครั้งนี้ คือ เรือยำง  
Suzumar 2 ล�ำ ซึ่งผู ้ได้รับเรือยำง 2 ล�ำนี้ ได้แก่ Tiziano  
Scanferla และ Francesco Piras

ส�ำหรบัเครือ่งยนต์ใหม่ท่ีใช้ในกำรทอสอบครัง้นี ้ คอื DF6A, DF5A และ DF4A ซึง่เครือ่งยนต์ 
ทั้งหมดนี้มีบล็อคเครื่องยนต์แบบเดียวกัน หลังจำกกำรเปิดตัวที่งำนแสดงเรือใน Dusseldorf  
ในเดอืนมกรำคมทีแ่ล้วมำ ปัจจบุนั เครือ่งยนต์เหล่ำนีไ้ด้มีจ�ำหน่ำยในท้องตลำดอย่ำงเป็นทำงกำร
แล้ว สัญลักษณ์ “A” เป็นบอกว่ำเครือ่งยนต์ชดุนีเ้ป็นเครือ่งยนต์ใหม่ส่ำสดุ และสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของเครื่องยนต์รุ่นนี้ คือ สีด�ำ Pearl Nebular Black ทั้งยังมีกำรออกแบบกรำฟฟิคใหม่อีกด้วย 
นอกจำกจุดเด่นหลำยด้ำนทำงเทคนิคของเคร่ืองยนต์เกำะท้ำยรุ่นนี้แล้ว เรำยังอยำกจะชี้ให้เห็น
คุณสมบัติเฉพำะบำงอย่ำง นั่นคือ ระบบเชื้อเพลิงที่ไม่ต้อง“ล่อ”น�้ำมันเมื่อต้องกำรติดเครื่องยนต์
หลังกำรดับเครื่องเป็นเวลำนำน ประกอบกับ “ระบบหล่อลื่นใหม่” และไส้กรองน�้ำมันเครื่อง  
ซึ่งออกแบบส�ำหรับเครื่องยนต์ขนำดนี้โดยเฉพำะ

 

แต่อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อเรือลงน้�า?
เริ่มต้นจำกกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องยนต์ 

และข้อจ�ำกัด ส�ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยนั้น 
สำมำรถกระท�ำได้โดยง่ำย เนือ่งจำกเครือ่งยนต์
ในรุ ่นนี้ เป็นเครื่องยนต์ขนำดเล็กที่สุด คือ 
มนี�ำ้หนกัเพยีง 23.5 กก (ส�ำหรบัเครือ่งหำงสัน้) 
และ 24.5 กก (ส�ำหรบัเคร่ืองหำงยำว) ในขณะ
ทีเ่ครือ่งยนต์ของคูแ่ข่งมนี�ำ้หนกัถงึ 26/27 กก. 

อกีทัง้ยงัมหีหูิว้ 2 หเูพ่ือสะดวกต่อกำรเคลือ่นย้ำยทีส่ะดวกขึน้: ส่วนหน้ำถกูออกแบบให้ลกึขึน้
ตำมหลักสรีรศำสตร์ ตัวเคร่ืองสำมำรถเคล่ือนย้ำยและจัดวำงได้ถึง 3 ต�ำแหน่ง (ด้ำนข้ำง 
ทั้งสองข้ำง และด้ำนหลัง) โดยปรำศจำกปัญหำเรื่องน�้ำมันรั่วไหลออกจำกตัวเครื่อง 
อีกทั้งยังสำมำรถติดตั้งเครื่องปั่นไฟขนำด 12 V 5 A เข้ำกับเครื่องยนต์นี้ได้อีกด้วย

ส�ำหรับเรื่อง กำรใช้งำนและควำมสะดวกในกำรใช้งำน นั้น ระบบปรับมุมเอียง 
ของตัวเครื่อง ได้มีกำรเพิ่มคุณสมบัติในกำรท�ำงำนใหม่เข้ำไป ซึ่งท�ำให้กำรควบคุมเครื่องยนต์
ง่ำยขึน้และเบำขึน้ มตี�ำแหน่งในกำรปรบัมมุเอยีง 3 ต�ำแหน่ง และคันโยกกถ็กูตดิตัง้ในต�ำแหน่ง

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

“แตกต่าง”
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ที่ง่ำยต่อกำรใช้งำน วงเลี้ยวของเครื่องยนต์ คือ 90° ทั้งขวำและซ้ำย 
และมีกำรติดตั้งตัวปรับควำมฝืดของคันเร่งและระบบบังคับเลี้ยว 
ไว้ด้วย ช่องรับไอดอียู่บริเวณด้ำนหน้ำของเครือ่งเช่นทัว่ไป วำล์วน�ำ้มนั
เชื้อเพลิงถูกติดตั้งบริเวณด้ำนใต้ของช่องลม คันเกียร์มีต�ำแหน่ง  
3 ต�ำแหน่งให้ปรับ

เกี่ยวกับสมรรถนะ?
หำกพิจำรณำกำรติดตั้งเครื่องยนต์ให้กับเรือยำง แทบจะไม่มี

ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องค�ำนงึถงึควำมเรว็ แต่ควรทีจ่ะพจิำรณำว่ำเรอืยำง
นั้นๆ จะขึ้นน�้ำเมื่อไหร่

กำรทีจ่ะมผีูโ้ดยสำรอยูใ่นเรือนัน้ ไม่ใช่ปัญหำ และในกำรทดสอบ
ของเรำครั้งนี้ เครื่องยนต์ Suzuki สำมำรถรับน�้ำหนักบรรทุกได้ถึง  
100 กก. แต่หำกอยูร่ะหว่ำง 100 และ 120 กก กำรควบคมุเครือ่งยนต์
จะเริ่มประสบปัญหำ

ส�ำหรับสมรรถนะที่ดีในด้ำน ควำมเงียบ และกำรปรำศจำกกำร
สั่นสะเทือน เครื่องยนต์ Suzuki ขนำดเล็กนี้ใช้ประโยชน์จำก  
กำรวำงเพลำขับเยื้องศูนย์ ซึ่งมีผลกับสมดุลของเคร่ืองยนต์ที่ดีขึ้น  
แต่บำงท่ำนอำจคิดว่ำถังน�้ำมันเชื้อเพลิงมีขนำดเล็กเกินไป (10%  
เล็กกว่ำของคู่แข่ง)

ท้ำยสุดนี้ เครื่องยนต์ขนำดเล็กของ Suzuki มีคุณสมบัติจ�ำเป็น
ที่ “มองไม่เห็น” ขนำดเล็กและน�้ำหนักเบำ ง่ำยต่อกำรใช้งำน 
และจัดกำร สะดวกต่อกำรใช้งำนและใช้งำนได้จริง
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นักแล่นใบไทยสุดเจ๋ง
คว้าชัยไปครอง

สุดยอดกำรแข่งขันเรือใบนำนำชำติท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในเอเชีย Top of the Gulf Regatta 2019 ซึ่งจัดขึ้น 
เป็นปีที ่15 ต้อนรับนกัแล่นใบจำกทัว่โลก Top of the Gulf 
Regatta เป็นที่รู้จักกันดีท่ัวโลกในฐำนะเป็นกำรแข่งขัน
เรอืใบท่ีมีเรอืเข้ำร่วมกำรแข่งขนัอย่ำงหลำกหลำยประเภท 
ปีนี้มีนักแข่งเรือใบกว่ำ 500 คน เรือใบมำกกว่ำ 200 ล�ำ
จำก 30 ประเทศทัว่โลก และได้เพิม่ประเภทเรอืใบส�ำหรบั
คนพกิำร (Thailand S\V14 Para Sailing Championship) 
เข้ำมำเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ส�ำหรับเรอื S\V 14 นัน้
เป็นเรือฟลีท 8 ล�ำแรกของโลก ออกแบบใหม่เพื่อกำรนี้
โดยเฉพำะได้สั่งต่อเรือขึ้นใหม่ท้ังหมด ท�ำจำกไฟเบอร์
คุณภำพดี เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬำคนพิกำรใช้ในกำร
แข่งขันในครั้งนี้ โดยกำรแข่งขันได้จัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี  
30 เมษำยน ถึงวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ 
ณ โอเชี่ยน มำรีน่ำ ยอช์ท คลับ พัทยำ จ.ชลบุรี

ในกำรแข่งขันในครั้งน้ีนักแล่นใบไทยโชว์ผลงำน 
ยอดเยีย่มคว้ำแชมป์เรือใบถงึ 3 ประเภท ส�ำหรบักำรแข่งขัน
ในวันสุดท้ำยสภำพแรงลมดีตลอดทั้งวัน ท�ำให้นักแล่น 
เรือใบไทยแสดงฝีมือได้อย่ำงเต็มที่ โดยประเภทเรือใบ
ออฟติมิสต์ นักกีฬำเรือใบทีมชำติไทย “พันวำ บุนนำค” 
รักษำฟอร์มยอดเยี่ยมคว้ำแชมป์ออฟติมิสต์ไปครอง 
นักกีฬำเรือใบผู้พิกำร “ไพซอล ปำเต๊ะ” และ “มะซีดิ  
ฮะดมูอ” คว้ำแชมป์ในประเภทเรอืใบ S\V14 ด้ำนประเภท
เรอืปลำททูมีเรือไพน์ แปซฟิิค จำกไทย นำยท้ำย “อทิธนิยั 
ยิ่งศิริ” ท�ำได้ดีที่สุดคว้ำอันดับที่สองไปครอง โดยอันดับ
หนึ่งได้แก่ อีซี่ ไทเกอร์ 111 จำกออสเตรเลีย ส่วนอันดับ
สำม คือ เรือทีม วิว พอยท์ จำกเนเธอร์แลนด์ ด้ำนเรือใบ
ประเภทโอเชีย่น มลัตฮัิลล์ ทมีเบลน็รนัเนอร์ 9 จำกองักฤษ 
ขับเคี่ยวกับทีมเรือใบจำกไทย โซนิค นำยท้ำยโดย  
กีรติ อัสสกุล มำตลอด 5 วัน ซึ่ง โซนิค ท�ำได้ดีที่สุดคว้ำ
อันดับสอง ส่วนอันดับสำม คือ เรืออีเด็นโก้ จำกอังกฤษ

TOP OF THE GULF 
REGATTA 2019
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จากท่อนไม้สู่นาวา
เรือไม้ไทย

มีจำ รึกในภำษำจำม พบในเมืองนำตรั งประเทศ
เวียดนำม รำวศตวรรษที่ 12 เป็นหลักฐำนกล่ำวถึงชนชำติ
สยำมซ่ึงตัง้บ้ำนเรือ่นอยูใ่นบริเวณลุม่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ และอำจ
รู้จักกำรใช้เรือเป็นชำติแรก แต่หลักฐำนที่ชัดเจนเก่ียวกับ 
กำรเดินเรือของคนไทยปรำกฏอยูบ่นศิลำจำรกึพ่อขนุรำมค�ำแหง  
(พ.ศ. 1822-1843) แห่งกรุงสุโขทัย หลักท่ี 4 ด้ำนท่ี 4  
กล่ำวว่ำกำรเดนิทำงด้วยเรอืและถนน แสดงว่ำ มกีำรสร้ำงเรอื
มำแต่สมัยสุโขทัยแล้ว สันนิษฐำนว่ำ ในสมัยนั้นมีกำร 
ต่อเรือจำกไม้ซุงทั้งต้น รวมไปถึงเรือท่ีใช้ไม้กระดำนต่อกัน 
แล้วยำด้วยชัน เดินทำงไปมำหำสู่กันอย่ำงแพร่หลำย 

อีกหลักฐำนที่พบในประเทศไทยมีปรำกฏอยู่หลำยแห่ง
เช ่น กำรพบภำพเขียนสีโบรำณรูปขบวนเรือท่ีถ�้ำนำค  
ในอ่ำวพังงำ เป็นภำพขบวนเรือเขียนด้วยสีแดงบนผนังถ�้ำ  
นักโบรำณคดีสันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นภำพเรือขุดรุ ่นแรกๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม โดยท่ีหัวเรือและท้ำยเรือเป็นรูปโค้ง
เหมือนพระจันทร์เสี้ยว หรือท่ีถ�้ำไวก้ิง เกำะพีพีเล จ.กระบี่  
ก็พบหลักฐำนภำพเขียนสีเป็นรูปเรืออยู ่บนผนังถ�้ำ มีอยู ่
ประมำณ 70 ภำพ เป็นเรือรูปแบบต่ำงๆ เช่นเรือส�ำเภำ  
เรือโป๊ะจ้ำย เรือใบสำมเสำ เรือฉลอมท้ำยญวน เรือก�ำปั่นใบ 
เรือล�ำปั้นแปลง เรือใบสองเสำท่ีใช้กรรเชียง เรือใบอำหรับ  
เรอืฉลอม รวมถงึเรอืใบท่ีใช้กงัหนัไอน�ำ้และเรอืกลไฟ โดยภำพ
เรือส�ำเภำจีนสำมเสำและเรือใบแบบอำหรับเป็นภำพวำด 
รูปเรือที่ ใช ้ใบที่ เก ่ำท่ีสุด สันนิษฐำนว่ำเขียนขึ้นในรำว 
พุทธศตวรรษที่ 19-20

หลักฐำนจำรึก จดหมำยเหตุจีน ต�ำนำนและพงศำวดำร
ระบุว่ำ พุทธศตวรรษที่ 18 มีบันทึกกำรรวมเมืองในลุ่มน�้ำ
เจ้ำพระยำเพื่อสร้ำงเครือข่ำยทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
ออกไปสู่ภำยนอก กระทั่งมีกำรสถำปนำเป็นกรุงศรีอยุธยำ
เม่ือ พ.ศ. 1893 แล้วแผ่อ�ำนำจรวบรวมแว่นแคว้นเข้ำเป็น
อำณำจกัร ช่วงนัน้กำรตดิต่อค้ำขำยระหว่ำงจนีและไทยเรำใช้ 
“เรือส�ำเภำ” เป็นหลัก และในสมัยอยุธยำตอนต้นเรือส�ำเภำ
จนีกม็บีทบำทส�ำคัญในกำรเช่ือมประสำนอำรยธรรม จำกหลกั
ฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำณำจักรอยุธยำกับชำติตะวันตก 
ได้มีโปรตุเกสเป็นชำติแรกที่เข้ำมำในเมืองมะละกำ ได้ส่ง  
“ดูอำร์เต เฟอร์นำน-เดส” เป็นผู ้แทนเดินทำงมำเชื่อม
สัมพันธไมตรีกับรำชส�ำนักโดยใช้พำหนะในกำรเดินทำงคือ 
“เรือส�ำเภำจีน”

“ในแม่น้�าล�าคลองเต็มไปด้วยเรือ จะไปไหนต่อไหนไหน

ก็เจอแต่เรือแน่นขนัดไปหมด จนไม่สามารถแหวกทาง

ผ่านกันได้หากไม่ช�านาญ ทั้งที่เรือแน่นขนัดจอแจ 

เช่นนี้ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างไร  

ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่ง”
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เรือขุด และเรือต่อ ซึ่งยังอำจแบ่งออกเป็น 2 พวก  
คอืเรอืแม่น�ำ้พวกหนึง่ เรอืทะเลพวกหนึง่ เรือแม่น�ำ้คอืเรอืทีใ่ช้
ไปมำในแม่น�้ำล�ำคลอง เป็นเรือขุดหรือเรือต่อ ได้แก่ เรือมำด 
เรือหมู เรือพำยม้ำ เรือม่วง เรือส�ำปั้น เรืออีแปะ เรืออีโปง  
เรือบด เรือป๊ำบ เรือชะล่ำ เรือเข็ม เรือส�ำปันนี เรือเป็ด  
เรอืผีหลอก เรอืเอีย้มจุน๊ เรอืข้ำงกระดำน เรอืกระแชง เรอืยำว 
เรือมังกุ เป็นต้น ส่วนเรือทะเลคือเรือท่ีใช้ไปมำในทะเล 
และเลียบชำยฝั่ง เป็นชนิดเรือต่อ ได้แก่ เรือฉลอม เรือฉลอม
ท้ำยญวน เรือเป็ดทะเล เรือกุแหละ หรือเรือกุไหล่ เรือโล้  
เรือส�ำเภำ เรือปู และแบ่งโดยก�ำลังควำมเร็วท่ีใช้แล่น เช่น  
เรือพำย เรือกรรเชียง เรือแจว เรือโล้ เรือถ่อ เรือใบ เป็นต้น

ไม้ที่ใช ้ท�ำเรือมีทั้งไม ้สัก ไม้ตะเคียน ไม้เค่ียมหรือ 
ไม้ประดู่ซ่ึงมีคุณภำพดีเหมำะในกำรต่อและขุดท�ำเป็นเรือ  
ไม้ตะเคียนจดัเป็นไม้ทีน่ยิมน�ำมำท�ำเป็นเรอื มทีัง้ตะเคยีนทอง  
ตะเคียนหิน ตะเคียนหนู ตะเคียนหยก ตะเคียนไพร ฯลฯ 
เพรำะเป็นไม้เนื้อแข็งลอยน�้ำได้ดี ไม่ผุง่ำยแม้จะแช่อยู่ในน�้ำ
นำนๆ เรือที่นิยมท�ำจำกไม้ชนิดนี้ได้แก่ เรือมำด เรือหมู  
เรือส�ำเภำ และเรือยำวที่ใช้ในกำรแข่งขัน

ส�ำหรับไม้สักนั้นนิยมใช้ท�ำเรือส�ำบั้น ส�ำเภำ เรือชะล่ำ 
เรอืกระแชง เพรำะเป็นไม้เนือ้แขง็ ไม่หดแตกง่ำย ส่วนไม้ประดู่
มีเนื้อเหนียวเป็นพิเศษนิยมใช้ท�ำเรือกระแชง เรือเมล์  
เรือแท็กซี่ ส่วนไม้เคี่ยมมีคุณสมบัติคล้ำยไม้สักแต่เน้ือไม ้
แข็งกว่ำ มีควำมยืดหยุ ่นและน�้ำหนักมำกกว่ำซึ่งหำยำก 
และมีถิ่นก�ำเนินทำงภำคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป

ประเพณแีละควำมเชือ่ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ ปัจจบุนัแม้เรอื
จะลดควำมส�ำคัญ แต่ประเพณทีีเ่กีย่วข้องกบัเรอืยงัคงมใีห้เหน็ 
อำทิ กำรเล่นเพลงเรือ กฐินทำงน�้ำ ประเพณีชักพระภำคใต้  
ประเพณีตักบำตรร้อยพระ จ.ปทุมธำนี ประเพณีแข่งเรือ 
ประเพณีเกี่ยวกับกำรทอดผ้ำป่ำทำงเรือ มีท้ังของหลวง 
และของรำษฎร แตกต่ำงกันตรงขนำดและเครื่องไทยทำน  
และอีกหลำกหลำยประเพณีตำมท้องถิ่น

ควำมเชื่อเกี่ยวกับเรือ เช่น ห้ำมเหยียบหัวเรือเพรำะ 
แม่ย่ำนำงเรอืประทบัตรงนัน้ เป็นกศุโลบำยทีต้่องกำรให้ใช้เรอื
อย่ำงระมัดระวัง ถนอมเพรำะเรือมีรำคำแพง ห้ำมพำยเรือ 
ยังไม่แก้โซ่ จะท�ำให้เรือล่ม ทั้งนี้เพรำะหำกกระชำกเรือ 
จำกโซ่แทนกำรแก้ออกดีๆ จะท�ำให้เรือช�ำรุดเกิดอุบัติเหตุได้ 
ห้ำมเหยียบเรือสองแคม ควำมหมำยตรงๆ โดยไม่เล่นส�ำนวน
คือกำรเหยียบเรือ 2 แคม จะท�ำให้เรือล่มหรือพลิกคว�่ำ 
เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

ในสมัยกรุ งศรีอยุ ธยำได ้มีกำรติดต ่อค ้ ำขำยกับ 
ชำวต่ำงประเทศรุ ่งเรืองมำกขึ้น ท�ำให้เกิดเรือเดินทะเล 
ขนำดใหญ่ เช่นเรือส�ำเภำและเรือก�ำปั่น มีอู ่ต่อเรือหลวง 
เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก ในขณะที่ประชำชนต่ำงอำศัยเรือเล็ก
เรือน้อยสัญจรไปมำหนำตำ ถึงขนำดที่บำทหลวงชำวฝรั่งเศส
บันทึกเอำไว้ 

“ในแม่น�ำ้ล�ำคลองเตม็ไปด้วยเรอื จะไปไหนต่อไหนกเ็จอ
แต่เรือแน่นขนัดไปหมด จนไม่สำมำรถแหวกทำงผ่ำนกันได้
หำกไม่ช�ำนำญ ทั้งที่เรือแน่นขนัดจอแจเช่นน้ีก็ไม่ปรำกฏว่ำ 
เกิดอุบัติเหตุแต่อย่ำงไร ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่ำงยิ่ง”  
และจำกบันทึกของชำวเปอร์เซีย เรียกกรุงศรีอยุธยำว่ำ  
ชะห์รินำว ซึ่งแปลว่ำ เมืองเรือ หรือ นำวำนคร

ยุคทองของกำรเดินทำงด ้วยเรือรุ ่ งเรืองถึงขีดสุด 
อยู ่ในสมัยรัตนโกสินทร์ เพรำะแม่น�้ำล�ำคลองไม่เพียงแต่ 
เป็นเส้นทำงล�ำเลียงสินค้ำและคมนำคม แต่ยังมีหน้ำที่ส�ำคัญ
ในกำรเพำะปลูก กำรอุปโภค บริโภค และอื่นๆ ในสมัยนี ้
จึงมีกำรขุดคลองเป็นจ�ำนวนมำกเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรเดินทำงด้วยเรือ 

ประเภทของเรือไทยแบ่งตำมฐำนะ เรือหลวงคือเรือที่
รำษฎรไม่มีสิทธ์ิน�ำมำใช้ ถือเป็นของสูง เช่นเรือพระรำชพิธ ี
ในกระบวนพยุ หย ำตร ำชลมำรค  เ รื อพระที่ นั่ ง กิ่ ง 
เรือพระท่ีน่ังศรี เป็นต้น ส่วนเรือรำษฎรได้แก่เรือทั่วๆ ไป 
ที่ใช้ตำมแม่น�้ำล�ำคลอง
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Special Report

วิสัยทัศน์ของ
ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่

เมือ่บ่ำยวนัที ่27 เมษำยน 2562 ได้มโีอกำสร่วมงำน
สัมมนำทำงวิชำกำรเก่ียวกับ สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีน
กับสหรัฐอเมริกำท่ียังไม่จบ ส่งผลกระทบต่อไทยอย่ำงไร 
โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน ได้แก่ ดร.ชัยยงค์  
สจัสพิำนนท์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อกัษรศรี พำณชิย์สำส์น 
และนำย ณ กำฬ เลำหะวิไลย ซึ่งจัดขึ้นที่สถำบันวิชำกำร
ป้องกันประเทศ โดยคณะผู้บริหำรหลักสูตรกำรจัดกำร
ด้ำนควำมมั่นคงขั้นสูง เนื่องในโอกำสครบรอบ 10 ปี  
กำรเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่ำว ภำยใต้กำรควบคุมของ 
สมำคมวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ในกำรสัมมนำดังกล่ำวรำวสำมชั่วโมง มีสำระ
น่ำรูค้วรค่ำแก่กำรจดจ�ำและน�ำมำเล่ำต่อ พอสรปุประเดน็
ที่เห็นว่ำน่ำสนใจเป็นพิเศษได้ดังนี้
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Special Report
เท่ำทีย่กตวัอย่ำงมำนีค้งพอเหน็หนัได้ค่อนข้ำงชดัเจน

ในควำมแตกต่ำงของวิสัยทัศน์ผู ้น�ำที่ยิ่งใหญ่ทั้งสอง  
ผู้เขียนเชื่อว่ำควำมคิดของผู้น�ำจีนจะน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน และบังเกิด
ผลที่ยั่งยืนแก่ประเทศชำติและประชำชนของตนชัดเจน
ขึ้นทุกขณะ ติดตำมดูกันต่อไปเถิด

ส่วนผู้น�ำสหรัฐฯ คนปัจจุบัน ดูเผินๆ มีวิธีบริหำร
ประเทศคล้ำยมวยวัด เหวี่ยงซ้ำยป้ำยขวำอย่ำงสะเปะ 
สะปะไปเรื่อย แต ่มองให ้ลึกแล ้วเขำมีควำมฉลำด 
หลักแหลมอยู ่ไม ่น ้อย เพียงแต่ลดควำมอยำกเป็น
มหำอ�ำนำจเหนือใครๆ ลงสียบ้ำง คงสร้ำงควำมรุ่งเรือง 
ให้ชำติของตนได้มำกยิ่งขึ้น เลิกคิดสกัดกั้นควำมเติบโต
ของจีนเสียเถิด เพรำะยำกที่จะท�ำได้ส�ำเร็จ

ทรำบจำกข่ำวทีวีเมื่อไม่นำนมำนี้ว่ำ เมื่อวันที่ 13 
เมษำยน 2562 นำยโดนัล ทรั้มพ์ ได้โทรศัพท์ไปคุยกับ 
นำยจิมม่ี คำร์เตอร์ อดีตประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ปัจจุบัน
อำย ุ94 ปี นำยทรัม้พ์ ปรำรภในท�ำนองว่ำ จนีก�ำลงัเตบิโต
ขึ้นทุกที ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรทหำร อีกไม่นำน 
คงตำมทันสหรัฐฯ กลำยเป็นอีกมหำอ�ำนำจท่ียิ่งใหญ่  
ซ่ึงนำยคำร์เตอร์ ได้ให้ข้อคิดว่ำ ทุกวันนี้จีนได้น�ำหน้ำ 
สหรัฐไปแล้วในบำงเรื่อง เช่น กำรมีรถไฟควำมเร็วสูง  
และกำรขยำยเส้นทำงคมนำคมเชื่อมโยงประเทศต่ำงๆ 
อย่ำงกว้ำงขวำง ที่ท�ำได้เช่นนั้นก็เพรำะจีนแทบไม่ยุ ่ง 
เกีย่วกบัสงครำมเลย นบัแต่เสรจ็สงครำมปฏวิตัปิระชำชน 
สร้ำงชำติตนอย่ำงต่อเนื่องมำตลอด

ในทำงกลับกัน ตลอดระยะเวลำ 242 ปี ที่เริ่มตั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ นำยคำร์เตอร์ กล่ำวว่ำมีเพียง 6 ปี
เท่ำนั้นที่สหรัฐฯ ว่ำงสงครำมอย่ำงแท้จริง งบประมำณ 
ที่สูญเสียไปกับกำรท�ำสงครำมมำกมำยมหำศำล  
หำกน�ำมำสร้ำงรถไฟควำมเร็วสูง คงได้ระยะทำงยำว 
กว่ำชำติใดในโลกนี้

นี่คือกำรตอกย�้ำให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของวิสัยทัศน์
ของผู้น�ำ ทีม่ต่ีอควำมเจรญิก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่คงขององค์กร
ทุกระดับ โดยเฉพำะประเทศที่ต้องกำรเป็นมหำอ�ำนำจ
ของโลก อีกไม่นำนคงปรำกฎให้เห็นชัดเจนว่ำใครคือ 
ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่อย่ำงแท้จริง

ประกำรแรก สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสองมหำอ�ำนำจ
จะยังยืดเยื้อต่อไปอีก แต่คงไม่น�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง 
ที่รุนแรง มีควำมตกลงกันได ้ในประเด็นปลีกย ่อย 
อย่ำงประนีประนอมกันอยู ่ในที ผลกระทบต่อไทย 
มีท้ังด้ำนบวกและลบ ข้อพึงระวังคือ กำรวำงตัวอย่ำง 
พอเหมำะพอดีของเรำเอง ไม่แสดงออกอำกำรเลือกข้ำง
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงชัดเจนเกินไป

ประกำรท่ีสอง ประธำนำธิบดี สี เจิ้น ผิง ผู้น�ำจีน 
อุปมำว่ำ สงครำมกำรค้ำกับสหรัฐฯ เปรียบเสมือน 
คลื่นลม จีนเป็นดั่งทะเลกว้ำงจะไม่ได้รับผลกระทบ 
ที่รุนแรงอะไรนัก บ่อหรือสระน�้ำเท่ำนั้นที่จะเสียหำย
เพรำะแรงคลื่นลม มีปัญหำก็เจรจำกันไป ขณะเดียวกัน
จนีก็มุง่มัน่พฒันำประเทศของตนตำมยทุธศำสตร์ทีว่ำงไว้ 
โดยเน้นควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในยุค 4.0 คือ กำรใช้ระบบ Digital เป็นพื้นฐำน
ในกำรสร้ำงนวตกรรมต่ำงๆ ขึ้นท�ำงำนแทนคน เช่น AI 
(Artificial Intelligence) หรือกำรใช้หุ่นยนต์ (ปัญญำ
ประดิษฐ์) ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรรักษำ
พยำบำล กำรเอำประโยชน์จำก Big Data ส�ำหรับกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ เป็นต้น ด้ำนกำรคมนำคมทำงบก  
จีนก้ำวล�้ำหน้ำชำติอื่นๆ ไปแล้วมำกมำย ในปัจจุบันจีน 
มีทำงรถไฟควำมเร็วสูงควำมยำวประมำณ 29,000 
กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนรำว 2 ใน 3 ของทำงรถไฟ
ควำมเร็วสูงท่ัวโลกรวมกัน ในขณะที่สหรัฐยังไม่มี  
อำจเป็นเพรำะไม่รู้สึกว่ำเป็นเรื่องจ�ำเป็นในขณะนี้

ประกำรท่ีสำม นำยโดนัล ทรั้มพ์ พยำยำมท�ำ 
ทุกอย่ำงเพื่อให้สหรัฐกลับมำยิ่งใหญ่ เป็นมหำอ�ำนำจ
เหนือชำติอื่นในโลก ด้วยกำรพยำยำมสร้ำงแนวร่วม
พนัธมติรเพื่อสกัดกัน้ควำมเตบิโตของจีน โดยเฉพำะทำง
ด้ำนทหำรและเศรษฐกจิ เช่น กำรน�ำเสนอโครงกำร Indo 
Pacific เพื่อถ่วงดุลกับโครงกำร One Belt One Road 
ของจีน ด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือและสิทธิพิเศษ 
บำงอย่ำงท่ีเคยหวงแหนแก่ชำติสมำชิก ซึ่งมีบำงชำติ 
เข้ำร่วมบ้ำงแล้ว ทัง้จำกยุโรปและประเทศอนิเดยี เป็นต้น 
แต่ก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก
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