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สมุยรีกัตต้า ปีที่ 18 
จัดยิ่งใหญ่ ต้อนรับ
นักแล่นใบจากกว่า 
20 ประเทศทั่วโลก 

Sailing
ใหม่ เครื่องยนต์เกาะท้าย 
จาก SUZUKI ประสบการณ์ที่เหนือ
ค�าว่า “แตกต่าง”

Boat Report
อย่างไรหรือ 
คือ “คนเก่ง”
ย่อมเป็นที่ปรารถนา
ของปุถุชน

Special Report

PLATU 
SAILING

โทรศัพท์ประจ�าที่ Contax-R
สมบูรณ์แบบส�าหรับการใช้งานบนเรือ 

คุ้มค่าด้วยค่าโทรสุดประหยัด
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สวัสดีครับ ผู้ติดตาม  ที่รักทุกท่าน
สาระท่ีน�าเสนอในฉบับเร่ิมคร่ึงปีหลังนี้ คงไว้ซ่ึงความคุ้มค่าน่าอ่านอีกเช่นเคย มีเรื่องเกี่ยวกับเรือและกิจกิจกรรมทางน�้าที่น่ารู้อยู่ไม่น้อย อาทิ การแข่งขัน
นานาชาติ “สมุยรีกัตต้า” ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ มีเรือใบหลายประเภทจาก 20 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน นักแล่นใบไทยสร้างผลงานได้อย่าง 
น่าชื่นชมยิ่ง

การเปิดบริการเส้นทางเดินเรือใหม่ในพื้นที่ กทม. ก็นับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรน�ามาบอกเล่าและบันทึกเป็นหลักฐานไว้ แม้จะมีประกาศทางส่ือสาธารณะ 
ไปแล้วก็ตาม เส้นทางระหว่าง บางหว้าถึงท่าช้าง จอดรับส่ง 5 ท่า ให้บริการฟรี 6 เดือน โดยเริ่มในราวกลางเดือนที่ผ่านมา

การสร้างเรือจากพลาสติกในทะเล เป็นนวตกรรมที่น่าชื่นชมมาก ทั้งในแง่ความคิดริเร่ิมและการสร้างจิตส�านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนปัญหา 
ให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว

ใครๆ ก็อยากได้รับการยกย่องว่าเป็นคนเก่ง แต่สังคมไทยค่อนข้างประสบความล้มเหลวจากการสร้างและใช้ประโยชน์จากคนเก่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการ
ใช้เกณฑ์วัดความเก่งที่ไม่ถูกต้อง และการไม่เปิดโอกาสเท่าที่ควรให้คนที่เก่งกล้าสามารถจริงได้ท�าหน้าที่ส�าคัญเพื่อประเทศชาติ บทความหนึ่งในเล่มนี ้
ได้ให้หลักคิดที่น่าจะน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงส�าหรับผู้มีอ�านาจในการบริหารบ้านเมืองทั้งหลาย

พบกันใหม่ต้นเดือนกรกฎาคมครับ
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เมือ่วันที ่21 มถินุายน 2562 พลเรือเอก ลอืชัย รดุดษิฐ์ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 
เป็นประธานเปิดงาน “นาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรม น�าสู ่สายการผลิต”  
ณ ห้องประชุมบริพัตร ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษา 
ทหารเรอื ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยม ีพลเรอืตร ีวรพล 
ทองปรีชา ผู ้อ�านวยการส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ  
ให้การต้อนรบั 

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจัดให้มีงานนาวีวิจัย 
เป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของ 
กองทัพเรือ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้น�าเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการวจิยัและพฒันา สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  น�าไปสูส่ายการผลติ
เพื่อเป็น การพึ่งพาตนเองและเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป การจัดงาน “นาวีวิจัย 2019  
สร้างนวัตกรรม น�าสู่สายการผลิต” ภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวี  
และการประกาศยกย่อง เกยีรตคิณุนกัวจิยัดเีด่นของกองทพัเรอื โดยในปีนี ้ ในส่วน
ของการมอบรางวลัเกยีรตยิศนาว ีให้บคุคลดีเด่นของกองทพัเรือ ประจ�าปี 2562  

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส�าคัญ คือการสาธิตผลงานวิจัยสนับสนุน 
การตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ  
พร้อมทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน  
และ สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก โดยในส่วนของ
การจัดแสดงผลงานวิจัยมีผลงานที่น่าสนใจเช่น การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุน
พลงังานแสงอาทติย์เพือ่ใช้กบัประภาคารกระโจมไฟของกรมอทุกศาสตร์ ทุน่ระเบดิ
ทอดประจ�าที่ปราบเรือด�าน�้าแบบล่องหน ระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพา  
ระบบแผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส์ เครือ่งฝึกจ�าลองยทุธ์ NWS การผลติลกูปืน 30X173 
มิลลิเมตร ชนิดฝึกและผลงานวิจัยอากาศยานไร้นักบินเพื่อการลาดตระเวน 
ทางทะเลในแบบต่าง ๆ  ทีส่�านกังานวจิยัและพฒันาการทางทหารกองทพัเรือได้สร้าง
และน�าไปสูก่ารใช้งาน ตามแนวคดิในการจดังานคือ “นาววีจิยั 2019 สร้างนวตักรรม
น�าสูส่ายการผลติ” (INNOVATION AND BEYOND)

เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง กทม. และกรมเจ้าท่า เปิดทดลองเส้นทาง 
เดินเรือใหม่ จอดรับส่ง 5 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือบางหว้า ท่าเรือวัดอินทาราม  
ท่าเรอืสะพานพุทธ ท่าเรอืราชนิ ีและท่าเรอืท่าช้าง บรกิารฟรี 6 เดอืน

วันท่ี 17 มิ.ย.2562 กรุงเทพมหานคร และกรมเจ้าท่า เปิดทดลองเดินเรือ 
เส้นทางใหม่ ตัง้แต่ท่าเรอืบางหว้า (คลองภาษเีจริญ) ถึงท่าเรือท่าช้าง (แม่น�า้เจ้าพระยา) 
โดยไม่เก็บค่าโดยสาร เป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง  
“ล้อ ราง เรอื” และเพิม่ทางเลอืกในการเดนิทางของประชาชนในจดุทีไ่ม่มเีอกชน 
ให้บรกิาร โดยให้บรกิารรวม 4 เส้นทาง คอื ท่าเรอืบางหว้า - ท่าช้าง ท่าเรอืหวัล�าโพง 
- วัดเทวราชกุญชร ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง - ห้างสรรพสินค้า Paseo และท่าเรือ 
บางหว้า - วัดก�าแพง

ส�าหรับเส้นทางใหม่ที่ เป ิดให้บริการวันน้ี เร่ิมต้นจากท่าเรือบางหว้า  
บรเิวณจดุเชือ่มต่อสถานรีถไฟฟ้า BTS บางหว้า ไปตามคลองภาษเีจรญิ แยกขวา 
เข้าคลองบางกอกใหญ่ ออกแม่น�้าเจ้าพระยา โดยจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือ  
5 แห่ง คอื ท่าเรอืบางหว้า ท่าเรอืวดัอนิทาราม ท่าเรอืสะพานพทุธ ท่าเรอืราชนิี  
และท่าเรอืท่าช้าง

ส่วนเวลาการเดินเรอืม ี3 ช่วง คอื
เวลา 06.00-09.00 น. ออกต้นทางทุก 30 นาที 
เวลา 09.00-15.00 น. ออกต้นทางทุก 1 ชัว่โมง
เวลา 15.00-19.00 น. ออกต้นทางทุก 60 นาที

เปิดบริการ เส้นทางเดินเรือใหม่ “บางหว้า-ท่าช้าง” 
ฟรี 6 เดือน

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
จัดงาน “นาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรม น�าสู่สายการ
ผลิต” (INNOVATION AND BEYOND)
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www.seastarsolutions.com®

SEASTAR XTREME JACKPLATES

APPLICATIONS
The SeaStar Xtreme Jackplate 
is rated for 400 horsepower 
engines and is designed to 
maximize engine tilt when used 
with SeaStar steering cylinders.

FEATURES
• Xtreme jackplate is using high 

strength materials and is easily 
capable of handling up 400  
horsepower engines. 

• Rapid hydraulic response in 
8.5 seconds.

• Complete rigid engine support 
at full thrust.

• Easily moves engine up or 
down at full thrust.

• Smooth operation with com-
posite bushings

• Easy wrench access to engine 
bolts from the side

• Compatible with Power Pole® 
and Talon®.

The SeaStar Xtreme Jackplate is one of the 

sleekest and most durable engine Jackplates 

available. This essential performance 

accessory allows for higher speed, gains in 

fuel economy and the ability to run in 

shallow water. The all new SeaStar Xtreme 

Jackplate features sleek, bold styling that is 

redefining the look for Jackplates.

Available in 4, 6, 8,10 and 12 inch setbacks, 

it also has a new, high-speed, hydraulic 

actuator that lifts engines 5.8” in 8.5 

seconds. The SeaStar Xtreme Jackplate is 

rated for 400 horsepower engines and is 

designed to maximize engine tilt when used 

with SeaStar steering cylinders.

Learn More

Issue Date - Nov 2017

Issue Number - jp3

Page 1 / 2

NOTES:
*   NOTE: JP5040X requires 

adapter kit DK4600 for Pow-
er Pole® or Talon® anchor 

systems mounting.

** Included with Jackplate 
    harness.

ACCESSORIES PART No.

Hole Shot Plate Kit, 6” HSK5060

Hole Shot Plate Kit, 8” HSK5080

Hole Shot Plate Kit, 10” HSK5100

Hole Shot Plate Kit, 12” HSK5120

Jackplate Relay DK3010

Jackplate Wire Harness DK4420

Actuator Kit, 3/8” Mount Bolt, 
5/16” socket

DK4710

Actuator Kit, 7/16” Mount Bolt, 
3/8” socket

DK4720

SeaStar Stabilizer Clips, 
(pack of 2)

HYCL-001

Transom Plate, Small, 2” x 15” 18-79987

Transom Plate, Large, 4” x 17” 18-79988

HYDRAULIC PLATES PART No.

4” Setback JP5040X*

6” Setback JP5060X

8” Setback JP5080X

10” Setback JP5100X

12” Setback JP5120X

ORDER INFORMATION

ACCESSORIES PART No.

Basic Rocker Switch DK4020**

Pro Trim Single Function PT1000-1P

Pro Trim Dual Function PT2000-1P

SmartStick and Gauge Kit DK4220 

Gauge and Harness Kit DK4320 

Accessory Adapter DK4600
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www.seastarsolutions.com®

SEASTAR XTREME JACKPLATES

Learn More

Issue Date - Nov 2017

Issue Number - jp3

Page 2 / 2

FEATURES

• High output integrated 

  actuator to lift and lower 

  engines in all conditions.

• Rated for 400hp engines. 

• Environmentally sealed 

  non-contact SmartStick 

  position sensor kit available 

  for precise height information.

• Complete rigid engine support

  at full thrust.

• Easily moves engine at full 

  thrust.

• Designed to maximize engine

  tilt with SeaStar steering 

  cylinders.

• High visibility lift scale for 

  quick glance operation.

• Integrated circuit breaker 

  gives electrical protection right

  at the battery post.

• All hydraulic Jackplates come

  with basic rocker switch

  DK4020.

TECHNICAL DATA

JP5120X

JP5100X

JP5040X JP5060X JP5080X
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Xtreme Series - 
Dual Top Mount 
Control
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Xtreme Twin Top Mount Series  
The ergonomics and features of our 
Xtreme Series controls are the most 
advanced  ava i lab le  and  a re  
suitable for most kinds of dual engine  
application boats. The shapely,  
balanced handle’s provide a very 
comfortable feel and the state of the 
art mechanism guarantees a smooth 
yet solid action, assuring you have 
maximum control at all times. This 
control is designed for twin engine 
applications.
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Xtreme Series - 
Dual Top Mount 
Control

11
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Xtreme series of controls are suitable 
for use with both 3300/33C universal or OEM 
type control cables without the need for 
adaptation at the control.

FEATURES
• All controls include start in gear  

protection
• Designed for use with both 3300/33C 

universal and OEM shift and throttle cable 
connections

• Suitable for most boat/dual engine 
combinations

• Can be used in dual station, dual  
engine applications with the DS unit

• Dual action levers (throttle and shift 
control in each handle)

• Trim & Tilt options available
• Drag adjustment on all models
• Easy installation and set up
• Designed and assembled in the USA
• New master trim button in handle  

to trim both engines with separate trim 
switches in the base of the control for  
individual trimming
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รีกัตต้า เอเชีย จัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ  
“สมยุ รีกัตต้า” คร้ังที ่18 อย่างยิง่ใหญ่อกีครัง้ และต้อนรบั
ผู้ที่ชื่นชอบการแล่นเรือใบจากกว่า 20 ประเทศท่ัวโลก 
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562  
ที่ผ ่านมา ณ โรงแรม ซินเนอร์จี้ สมุย ซ่ึงเป็นศูนย์ 
การจัดการแข่งขันแห่งใหม่ของปีนี้ บริเวณหาดเฉวง 
เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี

สมุย รีกัตต้า นับเป็นการแข่งขันเรือใบยอดนิยม 
ของเอเชียและออสเตรเลีย ขึ้นชื่อในเร่ืองเส ้นทาง 
การแข่งขันเรือใบที่มีเอกลักษณ์ รายล้อมไปด้วยภูมิทัศน ์
เกาะแก่งและความสวยงามของทะเลฝ่ังอ่าวไทย โดยการ
แข่งขันนอกจากจะเป็นการจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวเกาะสมุยแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
เกาะสมุยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นน�าของการ 

SAMUI 
REGATTA
2019

ล่องเรือในเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นสปอร์ทอีเว้นท ์
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่เกาะสมุยทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง

สมุย รีกัตต้า ได้รับขนานนามว่าเป็นทรอปิคอล  
รีกัตต้า โดดเด่นด้วยการมีทัศนียภาพของเส้นทาง 
การแข่งขันที่สวยงามมาก เหมาะแก่การล่องเรือใบ  
และยังเป็นสนามการแข่งขันที่มีความท้าทายโดยดึงดูด 
เรอืคีลโบ้ทขนาดใหญ่ที่เข้าแข่งขันในปีนี้ และแบ่งเป็น
ประเภทต่างๆ อาทิ ไออาร์ซี ซีโร่, ไออาร์ซี วัน, ไออาร์ซี 
ทู, ไออาร์ซี ครูสซิ่ง และ พรีเมียร์ โดยสมุย รีกัตต้า ได้ถูก
จดัให้เป็นสนามแข่งขนัสดุท้ายปิดฤดกูาลซรีย์ีการแข่งขนั
เรือใบของ เอเชี่ยน ยอช์ทติ้ง กรังซ์ปรี แชมป์เปี้ยนชิพ 
2018/2019 ซึ่งจะเป็นสนามส�าคัญของการค้นหาแชมป์
แล่นใบของเอเชีย 
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สมุยรีกัตต้าปีที่ 18 จัดยิ่งใหญ่ 
ต้อนรับนักแล่นใบจากกว่า 

20 ประเทศทั่วโลก 

ผลการแข่งขันมีดังนี้ 
ประเภท IRC zero 
1. THA72 (ไทย) 
 น�าโดย เควินและทอม วิทคราฟต์ 
2. Team Hollywood (ออสเตรเลีย) 
 น�าโดย เรย์ โรเบิร์ท
3. Zannekin (ฮ่องกง) น�าโดย มาร์เซล ลีดส์

ประเภท IRC One
1. Mandrake III (ฮ่องกง) 
น�าโดย นิค เบิร์น และเฟร็ด คินมอนท์
2. Fujin (ออสเตรเลีย) น�าโดย ทิมโมที ฟ็อกซ์ 
3. Tenacious (ออสเตรเลีย) น�าโดย ฮิวจ์ ฮาลิเบอร์ตัน

ประเภท IRC Premier Monohull Division
1. Bella Uno (มาเลเซีย) น�าโดย มิเชล บริงเกอร์ส
2. Lawana (ไทย) น�าโดย คุณพนา
3. Moonblue2 (ฮ่องกง) น�าโดย ปีเตอร์ เชิร์ทเฮ้าส์

ประเภท NHC Premier Open Division
1. Bella Uno (มาเลเซีย) น�าโดย มิเชล บริงเกอร์ส
2. Scallywang Fuku Bld 60(ฮ่องกง) น�าโดย เดวิด วิทท์ 
3. Lawana (ไทย) น�าโดย คุณพนา 

ประเภท IRC Cruising 
1. Graffiti (ไทย) น�าโดย แอนดรู เดอ บราเวน
2. Moonshadow2 (ไทย) น�าโดย มิค โกรเวอร์
3. Sailquest Hi-jinks (สหรัฐอเมริกา) น�าโดย กับตันทิม
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เรือ Flipflopi สีสันสดใส ความยาว 9 เมตร สร้างขึ้นจาก
ขยะพลาสติกและรองเท้าแตะท่ีเก็บได้จากบริเวณชายหาด 
และรมิถนนบนเกาะ Lamu ทางตอนเหนอืของประเทศเคนยา 
โดยทมีอาสาสมคัรท่ีมาจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีน 
ธรุกจิท่องเทีย่ว องค์กรอนรุกัษ์ธรรมชาต ิและชาวบ้านในพืน้ที ่

Ben Morison, Ali Skanda และ Dipesh Pabari  
ผูก่้อตัง้ทมีสร้างเรอื Flipflopi มุง่หวงัท่ีจะสร้างความตระหนกั
และปลุกจิตส�านึกของชาวบ้านในชุมชน ถึงวิธีการจัดการ 
กับขยะพลาสติกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
จึงริเริ่มโปรเจคสร้างเรือ Flipflopi ขึ้นมา 

ขยะพลาสติกกว่า 10 ตัน ซึ่งรวมทั้งขวดและถุงพลาสติก 
ถูกรวบรวมและน�าไปรีไซเคิลเพื่อใช้ท�าเป็นโครงสร้างเรือ  
ในขณะทีร่องเท้าแตะกว่า 30,000 ข้าง ถกูใช้เป็นส่วนประกอบ
ของพื้นผิวและตัวเรือ

หลังจากใช้เวลาในการสร้างถึง 2 ปี เรือ Flipflopi ที่ท�า
จากพลาสติกรีไซเคิล 100% ล�าแรกของโลก ได้เริ่มแล่นออก
จากเกาะ Lamu ประเทศเคนยา ไปยัง Zanzibar ประเทศ
แทนซาเนีย เป็นระยะทางกว่า 500 km 

โดยระหว่างทางเรือ Flipflopi แวะจอด 6 จุด เพื่อร่วม
กิจกรรมกับชุมชน โรงเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ ในการเก็บขยะ
บริเวณชายหาดและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของ 
ขยะพลาสติกต่อท้องทะเล

THE FLIPFLOPI DHOW

ในขณะที่ เ รือ Fl ipflopi ล�าแรกได ้ออกเดินทาง 
และปฏิบัติภารกิจอยู ่นั้น ทีมงานได้เริ่มวางแผนสร้าง 
เรือล�าใหม่ ขนาดใหญ่กว่าเดิมกับความยาว 20 เมตร เพื่อให้
สามารถล่องไปสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ผู้คนไม่เพียงแค่ในทวีปแอฟริกาแต่ทั่วโลก ในการน�าขยะ
พลาสติกที่แลดูไร้ค่ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง

The Flipflopi Dhow - a 9-meter-long rainbow 
colored boat, is made of recycled plastic waste  
and discarded flip-flops collected from beaches and 
roadsides on Lamu Island in the north Kenya coast. 
Volunteers who helped beach clean-ups were 
teamed up from schools, tourism businesses,  
conservation organizations and local communities. 

Ben Morison, Ali Skanda, and Dipesh Pabari 
co-founders of the Flipflopi Dhow aim to raise  
awareness and change local people’s mindset  
on how to manage plastic wastes and the impacts 
on marine environment. They, therefore, came up 
with The Flipflopi Dhow project. 

Over 10 tons of plastic wastes including plastic 
bottles were gathered and recycled to make  
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the keel, ribs and structural elements, while the hull 
and decking is covered completely by around  
30,000 discarded flip-flops. 

After two years of construction, the world’s very 
first 100% recycled plastic dhow was launched  
in Lamu, Kenya and sailed over 500 km south to 
Zanzibar, Tanzania. 

Along the way, the boat made six stops with  
its crew joining local people, schools and officials 
for beach clean-ups and activities focusing on  
the impact of plastic wastes on the oceans. 

The first Flipflopi has started its voyage and 
worked on achieving the missions. The team is now 
engaged with building a new 20-meter long boat so 
that they can sail the message and inspire people 
not just regionally, but around the world, to find 
their own ways to repurpose ‘discarded plastic.’ 

http://www.theflipflopi.com

เรือจากรองเท้าแตะ
และขยะพลาสติก 



MAGAZINE I PAGE 17

MAGAZINE I PAGE1616
ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET

MAGAZINE I PAGE

Special Report

อย่างไรหรือ 
คือ “คนเก่ง”

การเป็นที่ยกย่องจากสาธารณชนว่าเป็นคนเก่ง  
ย่อมเป็นที่ปรารถนาของปุถุชนผู้ยังไม่พ้นอ�านาจของ 
กิเลสตัณหา แต่หากจะให้ชี้ชัดว่าคุณสมบัติที่ส�าคัญ 
ของคนเก่งมีอะไรบ้าง คงจะได้รับค�าตอบที่หลากหลาย 
ยากแก่การฟันธงในเรื่องความผิดถูก ผู ้เขียนได้อ่าน
บทความเรื่อง “คนเก่ง” ซึ่งเรียบเรียงโดย กองวิชาความ
มัน่คงและวชิาพเิศษ ฝ่ายวชิาการกรมยทุธศึกษาทหารเรอื 
โดยจดัพมิพ์เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2552 เหน็ว่ามตีรรกะ
ที่ชัดเจน ครอบคลุมองค์ประกอบท่ีส�าคัญอย่างครบถ้วน 
สมควรใช้เป็นเครื่องวัดความเก่งของคนทั่วไปได้อย่าง 
น่าเช่ือถือ ท่านสรุปตัวตัวช้ีวัดไว้ 4 ประการ ได้แก่  
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และ เก่งด�าเนินชีวิต โดยสรุป 
สาระส�าคัญไว้ ดังนี้
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Special Report

มีความสามารถครบทั้ง 4 ด ้านเมื่อใด ก็ได ้ ชื่อว ่า 
เป็นคนเก่งแล้ว ส่วนจะมีโอกาสใช้ความเก่งให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหน คงต้องการปัจจัย
อื่นช่วยเสริมด้วย

แม้คนเก่งจริงจะหาได้ค่อนข้างยากในสังคมไทย  
แต ่ก็มีมากพอที่ จะช ่วยเกื้ อกูลชาติบ ้ านมืองให ้มี 
ความรุ ่งเรืองอย่างมั่นคงได้ อุปสรรคส�าคัญคือการ 
ขาดโอกาส คนเก่งคนดีที่มีอยู่มักถูกทอดท้ิงให้ใช้ชีวิต 
ตามล�าพังไปตามวิถีตน ปล ่อยให ้คนโง ่ เป ็นใหญ ่
และคนเลวได้อ�านาจกันดาดดื่น จนกลายเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ความเป็นไปในประเทศจึงมีสภาพลุ่มๆ ดอนๆ 
ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด ชวนให้หดหู่น่าเศร้ายิ่งนัก 
ยังหวังได้ไม่มากนักว่าอีกนานเพียงใดเราจะข้ามพ้นวังวน
แห่งความเสื่อมทรามเช ่นนี้  เพียงแต่เชื่อมั่นในกฎ 
พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา  
คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสรรพสิ่งและปรากฎการณ์
ทัง้หลาย ล้วนอยูท่่ามกลางความปรวนแปรเปลีย่นไปตาม
เหตุและปัจจัย ไม่มีใครสามารถควบคุมหรือกะเกณฑ ์
ให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้ ต้องมีสักวันหนึ่ง 
ที่คนเก่งละคนดีที่เรามีอยู ่ได้รับโอกาสมากขึ้นในการ 
มีส่วนร่วมก�าหนดความเป็นไปในบ้านเมืองเรา เม่ือถึง 
วันนั้นคุณค่าที่แท้จริงของคนเก่งคนดีก็จะปรากฎชัด 
ขึ้นเอง และช่วยน�าพาประเทศไทยไปสู ่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน สมความปรารถนาของปวงชน

1. เก่งงาน หมายถึงคนที่ท�างานดี แล้วเสร็จ 
ทันเวลา ถูกต ้องเรียบร ้อย ถ ้าเกิดป ัญหาก็แก ้ไข 
ลุล่วงไปได้ ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติทั้งความรู้ ความอดทน  
และความตั้งใจจริง ประกอบกัน

2. เก่งคน หมายถึง ต้องสามารถมอบหมาย สัง่การ
หรือร้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือได้ เพราะไม่ว่าจะเก่งงาน 
แค่ไหน แต่คนๆ เดียว มีแค่สองมือสองเท้า ยากที่จะ
ท�างานใหญ่ส�าเร็จ เรื่องเก่งคนนี้ไม่อาจระบุวิธีแบบ
ส�าเรจ็รปูได้ เพราะเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ แต่หลกัใหญ่ๆ 
ก็คือ ต้องมีความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นส�าคัญ 

3. เก่งคิด คือ คิดดี คิดถูก ไม่เห็นผิดเป็นชอบ 
ส�าหรับในการท�างานก็คือ การคิดให้แตกต่างจากเดิม 
เพื่อให้เกิดผลท่ีดีกว่า เช่น ท�าให้ประหยัดมากกว่า 
แต่บรรลุภารกิจได้เท่ากัน ท�าให้ทุ ่นเวลาได้มากกว่า 
แต่ได้ผลเท่ากัน

4. เก่งด�าเนินชีวิต คือ มีการวางแผนชีวิตตน 
ไว้อย่างดี สามารถบริหารชีวิตตนและครอบครัวไปตาม
แผนที่วางไว้ท�าให้ “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตก็เป็นสุข”

พิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ประการ 
ข้างต้นแล้ว คงพอเห็นคล้อยตามกันว่าค่อนข้างยาก 
ที่จะครบถ้วนอยู่ในคนคนหนึ่ง สังคมเราจึงเต็มไปด้วย 
คนที่เก่งแบบครึ่งๆ กลางๆ คือ เก่งแต่ไม่ดี หรือด ี
แต่ไม่เก่งนัก แต่เม่ือรู้หลักการเช่นนี้แล้ว เราก็สามารถ 
น�ามาพัฒนาตนเองได้ ด้วยการพิจารณาตนด้วยใจ 
เป็นกลาง หาข้อด้อยท่ีมีอยู ่แล้วตั้งใจพัฒนาให้ดีขึ้น  
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