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สวัสดีครับ ผู ้ติดตาม  ที่รักทุกท่าน ท่ามกลางความผันผวนของลมฟ้าอากาศ สถานการณ์ทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่มีแนวโน้มถดถอย ทีมงานของเราก็ยังยืนหยัดท่ีจะน�าเสนอสาระท่ีมีคุณค่าควรอ่านอย่างสม�่าเสมอ เพื่อกระชับความผูกพันที่เรามีต่อกันให้ยืนยาวต่อไป
ตราบนานแสนนาน

เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�าล่าสุดของราชนาวีไทย ซึ่งเราสามารถสร้างได้เองที่อู่ราชนาวีมหิดล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อันเป็นผลพวง 
จากพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรที่ยาวไกลของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือ 
ทรงชี้แนะให้ท�าเรื่องนี้ตั้งแต่กว่านับสิบปีก่อน ทั้งขนาดรูปแบบของเรือที่เหมาะสมกับภารกิจ ท�าให้กองทัพเรือสามารถสร้างเรือตรวจการณ์ได้เองนับสิบล�า 
โดยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�าที่สอง มีรายละเอียดน่ารู้มากทีเดียว ลองอ่านดูนะครับ

การจ�าแนกประเภทเรือใบออกเป็นชื่อ-ชั้นต่างๆ ไม่ซับซ้อนเท่าท่ีคนส่วนใหญ่คิด มีหลักเกณฑ์ก�าหนดไว้ค่อนข้างชัดเจน ผู้น�าเสนอบทความเรื่องนี ้
ได้รวบรวมข้อมูลส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน ช่วยให้เราเข้าใจและจดจ�าได้ไม่ยากนัก อันจะเป็นประโยชน์ในการชมหรือติดตามข่าวการแข่งขันเรือใบ 
ในโอกาสต่างๆ ต่อไปด้วย

อีกตัวอย่างของเรื่องในเล่มเกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงให้กับองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งมีความยากล�าบากกว่าท่ีผ่านมาในอดีตเป็นอย่างมาก อันเป็นผล 
จากปัจจัยหลักสองประการ คือความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของเทคโนโลยีและนิสัยใจคอของคนรุ่นใหม่ที่ผิดแผกไปจากคนรุ่นก่อนๆ ผู้เขียนได้น�าเสนอ
แนวทางในการแก้ไขไว้บางประการ ลองพิจารณาดูครับ 

พบกันใหม่ต้นเดือนกรกฎาคมครับ
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพติร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัร ี
สริินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัด ี สริกิจิการณิพีีรยพฒัน รฐัสมีาคณุากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธี 
ปล่อยเรอืหลวงประจวบคีรีขนัธ์ ลงน�า้ ณ อูร่าชนาวมีหิดลอดลุยเดช กรมอู่ทหารเรือ 
อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.  
โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทพัเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาทรบัเสด็จฯ

ส�าหรบัการด�าเนนิโครงการสร้างเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ังล�าที ่2 เฉลมิพระเกยีรตฯิ 
มรีะยะเวลาด�าเนนิโครงการ 4 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558 - 2561 แบ่งออกเป็น  
2 ระยะ โดยระยะที ่1 เป็นการจดัหาเฉพาะระบบตวัเรือ จ�านวน 1 ล�า ประกอบด้วย
แบบและพัสดุในการสร้างเรือ พร้อมระบบสนับสนุนการส่งก�าลังบ�ารุงรวม 
และการบรกิารทางด้านเทคนคิ ระยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561  
ระยะท่ี 2 การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ์ และระบบอาวุธ  

เมือ่วันที ่10 สงิหาคม 2562 บรษิทั มารนี เซอร์วเิทค จ�ากดั ผูใ้ห้บรกิารแพชชูพี 
เรอืบด เสือ้ชชูพี ชดุปล่อยแพชชูพีอตัโนมตั ิ (Hydrostatic Release Unit, HRU) 
ระบบดับเพลิงอุปกรณ์ตรวจวัดแก็ส อุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเล อุปกรณ์ 
ช่วยชวีติ และอปุกรณ์ดบัเพลงิ ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัความปลอดภยั
สากล เช่น SOLAS, USCG, CE เพือ่การใช้งานในทะเลทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ใช้งานบนแท่นขุดเจาะน�้ามันกลางทะเล เรือบรรทุกน�้ามัน เรือโดยสาร เรือสินค้า  
เรือประมง หรือแม้กระท่ังเรือยอช์ทอันหรูหรา และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 
ความปลอดภัยทางทะเลอีกมาก ได้จัดให้มีการท�าบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมความ 
เป็นสิรมิงคล เนือ่งในโอกาสครบรอบ 17 ปีการก่อตัง้ โดยมผีูบ้รหิาร และพนกังาน  
พร้อมแขกผูม้เีกยีรตเิข้าร่วมท�าบญุอย่างพร้อมเพรยีง โดยจดัขึน้ ณ บรษิทั มารนี  
เซอร์วเิทค จ�ากดั ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

ทำาบุญครบรอบ 17 ปี มารีน เซอร์วิเทค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จฯ ทรงประกอบพิธี  
ปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ลงน้ำา

ระยะเวลาด�าเนินการตัง้แต่ พ.ศ. 2559 - 2561 ด�าเนนิการสร้างเรอื ณ อูร่าชนาวี
มหดิลอดลุยเดช โดยการด�าเนนิงานท้ัง 2 ระยะ ได้ด�าเนนิการตามแผนเสรจ็สิน้แล้ว 
จึงกล่าวได้ว่า กองทัพเรือได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของก�าลังพล 
กองทพัเรอื ในการด�าเนนิการติดตัง้ ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูม ิแม้ว่าจะใช้แบบเรอื
ของต่างประเทศ แต่ถอืเป็นการสร้างเรอืขนาดใหญ่ด้วยการพึง่พาตนเอง โดยอูร่าชนาวี
มหดิลอดลุยเดช นบัได้ว่าเป็นอูซ่่อมเรอืทีม่ขีนาดใหญ่มากแห่งหนึง่ในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ สามารถให้บรกิารซ่อมบ�ารงุเรอืทกุขนาดทีก่องทพัเรอืมปีระจ�าการ



MAGAZINE I PAGE

07



MAGAZINE I PAGE

 

ARTICLE / PHOTO : HULL Boat Report 1
08

เครื่องยนต์ดีเซลส�าหรับเรือ และเครื่องยนต์
ดีเซลอุตสาหกรรม ทนทานกว่าและให้ก�าลัง
มากกว่าเครื่องยนต์ส�าหรับรถยนต์

Yanmar ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องยนต์ดีเซล
อุตสาหกรรมส�าหรับการใช ้ งานทางทะเล 
การเกษตร และการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน 
ความแตกต ่างระหว ่างเครื่องยนต ์ เหล ่านี้ 
กับเครื่องยนต์ที่ใช ้กับรถยนต์มีความชัดเจน 
ยิ่งนัก เม่ือท่านพิจารณาถึงสภาพการใช้งาน 
ที่ หลากหลายของ เครื่ อ งยนต ์ ประ เภทนี้  
เครื่องยนต์อุตสาหกรรมถูกใช้งานอย่างหนักภาย
ใต้สภาพการใช้งานเยี่ยงนักโทษ กับน�้าหนัก

บรรทุกที่หลากหลาย ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเครื่องยนต์ในรถยนต ์
หรอืรถบรรทกุบนท้องถนน ท่ีได้รบัการบ�ารงุรกัษา
อย่างด ีอกีทัง้ความทนทาน การเข้าถงึการบรกิาร 
และสมรรถนะของเครื่องยนต์ในขณะสตาร์ท 
เครื่องยนต์เรือต้องถูกใช้งานด้วยความเร็วรอบ
เครือ่งยนต์ทีส่งูกว่า และน�า้หนกับรรทุกท่ีมากกว่า
เครื่องรถยนต์

ด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้ เราจึงสามารถ
กล ่ า ว ได ้ ว ่ า เครื่ อ งยนต ์ ดี เ ซลส� าหรั บ เ รื อ  
ทนทานกว่า และให้ก�าลังมากกว่าเครื่องยนต์
ส�าหรับรถยนต์

เครื่องยนต์ขับเคลื่อน (ความเร็วสูง)
เครื่องยนต์เชิงพาณิชย์ความเร็วสูง

YANMAR EXTRA TURBO
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YANMAR EXTRA TURBO COMMERCIAL HIGH-SPEED ENGINES
Marine and industrial diesel engines are tougher  

and more powerful than their automobile counterparts.
Yanmar produces and sells industrial diesel engines for 

a range of marine, agricultural and construction applications. 
The difference between these engines and the ones used 
in automobiles becomes clear when you consider diverse 
ways in which they are used. Industrial engines toil under 
the punishing conditions of widely variable loads and  
high-load continuous operation, a far cry from the well 
maintained roadways that most automobile diesels use, all 
the while maintaining durability, serviceability and start-up 
performance the envy of their automobile brethren. A glance 
at the graphs below shows that marine engines also operate 
at higher revs and under greater loads than automobile 
diesels.

All reasons why we can safely say that marine diesels 
are tougher and stronger than automobile diesels.
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การปฏิวัติครั้งล่าสุดของแท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate  
ซึ่งเป็นการน�าส่งเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมผ่านการให้ข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากตัวผู้ใช้โดยตรง

คุณลักษณะ
- Xtreme Jackplate ทุกรุ่นเป็นแท่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์
 ขนาด 400HP
- ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง
- ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่นรองแท่นเครื่องท้ายเรือ 
- จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่หนาขึ้น
- การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
- สมอน�้าตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
- การตดิตัง้ SmartStick ส�าหรับการยกระดับ ProTap ท�าได้อย่างง่ายดาย
- น�้าหนักเบาขึ้น
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แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate รุ่นมาตรฐาน เป็นแท่น
ยึดเครื่องยนต์ที่มีขนาดบางที่สุดและทนทานที่สุดรุ ่นหนึ่งเท่าที่มี 
อยู่ในตลาด อุปกรณ์เสริมที่มีความจ�าเปป็นต่อสมรรถนะจะช่วยให้ 
เรือแล่นได้เร็วขึ้น ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น และสามารถ 
แล่นเรือในน�้าตื้นได้ดีชึ้น แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate  
มคีณุสมบตัทิีบ่างเฉยีบ แต่บกึบนึ ท�าให้รปูร่างของแท่นยดึเครือ่งยนต์
เปลี่ยนไป 

มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10  
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคท่ีสามารถยกเครื่องยนต์ได ้ 
5.8″ ภายใน 8.5 วินาที ซึ่งนับว่าเร็วมาก แท่นยึดเครื่องยนต์  
SeaStar Jackplate รุ ่นมาตรฐาน เหมาะส�าหรับเครื่องยนต์ 
ขนาด 300 แรงม้า และปรับเอียงได้เมื่อใช้ควบคู่กับระบบบังคับเลี้ยว
แบบไฮดรอลิคของ SeaStar

คุณสมบัติ
- แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์
 ได้ถึงขนาด 300 แรงม้ได้อย่างง่ายดาย
- ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
- แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
- การปรับเครื่องยนต์ขึ้นลง ท�าได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิด
 สูงสุด
- ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�าให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
- ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์
 จากทางด้านข้าง
- ใช้งานร่วมกับ Power Pole® และ Talon® ได้
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ในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�าใหม่ พร้อมกับ 
เสนอแนะให้ปรบัปรงุข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ทีเ่คยเกดิขึน้
กบัเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ังชดุเรอืหลวงปัตตาน ีและเรอืหลวง
กระบี ่ เพือ่ให้เรอืล�าใหม่มคีณุลกัษณะทีเ่หมาะสมมากขึน้ 
ในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรอื โดยกองทพัเรอื
อนุมัติให้โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�าที่ 2  
เป็นโครงการเพือ่เฉลิมพระเกียรติ 

ทั้งนี้ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�าที่ 2  
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาก�าลังรบ 
ตามยทุธศาสตร์กองทพัเรอื โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง 
ขดีความสามารถของกองทพัเรอืในการรกัษาผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล การรกัษากฎหมายในทะเล และการ
ปฏิบัติการรบผิวน�้า รวมท้ังการค้นหาและช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบภัยในทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการ 

โครงการสร ้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั ่งล�าท่ี 2  
เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ เป็นโครงการทีก่องทัพเรอืขออนมุตัิ
กระทรวงกลาโหมด�าเนินการต่อข้ึนจากแบบเรอืท่ีกองทพั
เรอืมใีช้ราชการ ด้วยการน้อมน�าและยดึถอืการพึง่พาตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

ตามกระแสพระราชด�ารสัทีท่รงรบัสัง่แก่ผูบั้งคบัหมูเ่รอื
รกัษาการณ์วงัไกลกงัวล และผูเ้ข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท
รบัเสด็จฯ ณ วงัไกลกงัวล เก่ียวกับการใช้เรอืของกองทพัเรอื 
เมือ่วนัที ่ 15 เมษายน 2545 ทีว่่า “กองทพัเรอืจงึควรใช้ 
เรือท่ีมีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซ่ึงเม่ือสร้าง 
เรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังชดุเรอื ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรอื
ให้ใหญ่ข้ึนและสร้างเพิ่มเติม” ซ่ึงกองทัพเรือได้แต่งตั้ง 
คณะท�างานศกึษาแบบเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ังทีก่องทัพเรอื 
มใีช้ในราชการ โดยมมีติให้ใช้แบบเรือของเรอืหลวงกระบี่  
ท่ีกองทพัเรือได้ต่อขึน้เพ่ือเฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา  
84 พรรษา เมือ่วนัที ่ 5 ธันวาคม 2554 เป็นแบบพืน้ฐาน 

เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ 
เขี้ยวเล็บใหม่แห่งราชนาวีไทย
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ส�าหรบัการด�าเนนิโครงการสร้างเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
ล�าที ่2 เฉลิมพระเกยีรตฯิ มรีะยะเวลาด�าเนินโครงการ 4 ปี 
ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558 - 2561 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดย
ระยะที ่1 เป็นการจดัหาเฉพาะระบบตวัเรอื จ�านวน 1 ล�า 
ประกอบด้วยแบบและพสัดใุนการสร้างเรอื พร้อมระบบ
สนับสนุนการส่งก�าลังบ�ารุงรวมและการบริการทางด้าน
เทคนคิ ระยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่ปี พ.ศ.2558 - 2561 
ระยะที่ 2 การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
ตรวจการณ์ และระบบอาวธุ ระยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่ 
พ.ศ.2559 - 2561 ด�าเนนิการสร้างเรอื ณ อูร่าชนาวมีหดิล
อดลุยเดช โดยการด�าเนนิงานท้ัง 2 ระยะ ได้ด�าเนนิการ 
ตามแผนเสร็จส้ินแล้ว จึงกล่าวได้ว่า กองทัพเรือได้ใช้
ศกัยภาพ และความรูค้วามสามารถของก�าลงัพลกองทัพเรอื 
ในการด�าเนนิการตดิตัง้ ทดสอบ ได้อย่างเตม็ภาคภูม ิแม้ว่า
จะใช้แบบเรือของต่างประเทศ แต่ถือเป็นการสร้างเรือ 
ขนาดใหญ่ด้วยการพึง่พาตนเอง โดยอู่ราชนาวมีหิดลอดลุยเดช 
นบัได้ว่าเป็นอูซ่่อมเรอืทีม่ขีนาดใหญ่มากแห่งหนึง่ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ สามารถให้บรกิารซ่อมบ�ารงุเรอื 
ทกุขนาดทีก่องทพัเรอืมปีระจ�าการ

ทางเรอือืน่ๆ เพือ่ให้เรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ังล�าที ่ 2 นีป้ฏบิตัิ
การตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ 
พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีพ่ระราชทาน
ในพธิวีางกระดกูงเูรือ ต.91 เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2510  
ณ กรมอูท่หารเรอื ทีว่่า “การป้องกนัประเทศทางทะเล 
เป็นหน้าที่โดยตรงและส�าคัญท่ีสุดของกองทัพเรือ  
หน้าที่นี้เป็นภาระหนักที่ต้องอาศัยทหารซึ่งมีความรู ้
ความสามารถ และเรอืรบทีม่คีณุภาพด ี ประกอบพร้อม 
กันไป บรรดาเรือรบที่ใช้ในราชการเป็นเรือที่สั่งท�าจาก 
ต่างประเทศ การทีท่างราชการกองทพัเรือสามารถเริม่ต่อ
เรอืยนต์รกัษาฝ่ังขึน้ใช้ในราชการได้เช่นนี ้ จึงควรจะเป็น 
ทีน่่ายนิด ี และน่าสนบัสนนุอย่างยิง่ นบัว่าเป็นความเจรญิ
ก้าวหน้าส�าคญัก้าวหนึง่ของกองทพัเรอื” 
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1. Dinghy เป็นเรอืใบขนาดเลก็ โดยม ีDragger board 
ใช้ในการควบคุมเรือไม่ให้โครง และไม่ไปด้านข้างเวลาที่ 
แล่นสวนลม โดย Dragger board จะเป็นแบบติดกับเรือ
สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ หรือ แบบแยกออกมาจากกัน โดยเรือ
ประเภทนี้ก็มีหลายรุ่น ด้วยกัน เช่น Optimist, Laser, OK, 
Mod Sailboat

เรือใบออฟติมิสต์ (Optimist Sailboat) เป็นเรือใบ 
ที่เล่นง่าย ไม่อันตราย ถูกออกแบบมาส�าหรับเด็กโดยเฉพาะ 
ส�าหรับเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี

เรือใบเลเซอร์ (Laser Sailboat) เป็นเรือใบประเภท 
Dinghy ที่มีผู ้ นิยมเล่นแพร่หลายมากที่สุด เป็นเรือที่มี 
ส่วนประกอบไม่ยุง่ยากซบัซ้อน เหมาะกบันกัเล่นมอืใหม่ทกุเพศ 
ทุกวัย มีสภาพทนน�้าทะเลสูง ตัวเรือมีน�้าหนักเบาจึงสามารถ
บรรทุกไว้บนหลังคารถได้ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขนาด

เรือใบโอเค (OK Sailboat) ซึง่ช่ือ OK หมายถึง แบบที่
ออกมาใช้ได้ดี เหมาะกับผู้เล่นที่มีน�้าหนักตัว 60-100 กิโลกรัม 
เรือใบ OK ถูกออกแบบและสร้างมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1957  
ณ เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนาย Axel  
Dangaard Olsen บอกให้นาย Knud Olsen นกัออกแบบ 
เรอื Yacht ชาว เดนมาร์ก สร้างเรือใบ dinghy ทีใ่ช้ผูเ้ล่นคนเดยีว 
ท�ามาจากไม้อดั ซึง่เป็นที่นิยมอย่างสูงใน ทศวรรษที่ 60 - 70 
จนกระทัง่เมือ่ทศวรรษ 80 เรือใบ Laser เริม่มาเป็นทีน่ยิมแทน 
ท�าให้เรือใบ OK ได้รับความนิยมน้อยลง

TYPE OF SAILBOAT

เรือใบมด (Mod Sailboat) หรือเรือมด เป็นเรือใบ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ในหลวงรัชกาลที่  9  
ทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้ 
จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class 
ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อ “เรือใบมด” แปลงมา
จากเรือใบ “ม็อธ” ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า ที่ชื่อมดนั้น 
เพราะมันกัดเจ็บๆ คันๆ ดี ทรงพัฒนาแบบเรือต่อๆ มาอีก  
และพระราชทานชื่อว่า เรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด 
เรือมีความกว้าง 1.45 เมตร ยาว 4.98 เมตร 0.5 เมตร  
เนื้อที่ใบเรือ 72 ตารางฟุต

เรือใบ กีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ และมีการจัดการแข่งขันกันอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งเป็น
กีฬาที่ถูกบรรจุไว้ในการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งส�าคัญๆ ทั้งกีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ และกีฬาโอลิมปิก

เรอืใบ (Yachting) เป็นกฬีาใช้ผ้าใบตดิอยูก่บัเสากระโดงเรอืใช้ลมในการเคลือ่นที ่มต้ีนก�าเนดิจากประเทศฮอลแลนด์ 
ได้ถกูน�าเผยแพร่ในประเทศองักฤษโดยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 2 เม่ือปี พ.ศ.2203 หลงัจากท่ีพระองค์เสด็จกลบัจากการถกูเนรเทศ
ในประเทศฮอลแลนด์ แต่สโมสรเรือใบแห่งแรกกลับอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ ชื่อสโมสร คอร์คฮาร์เบอร์ ตั้งในปี พ.ศ. 2263

ส�าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ เป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 16 ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ Dinghy, Keel Boat และ Catamaran
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ชนิดและประเภท
ของเรือใบ

2. Keel Boat เป็นเรือขนาดใหญ่ จะมีกระดูกงูเรือ 
(Keel) จะยื่นยาวลงไปใต้แนวน�้า และจะมีน�้าหนัก (Weight) 
ถ่วงเพื่อให้ เรือไม่ล่ม เม่ือถูกกระท�าจากลมท่ีพัดปะทะใบ  
โดยจะคล้ายกับ ตุ๊กตาล้มลุก บางท่านเรียกเรือประเภทนี้ว่า
เรอืยอช์ท (Yacht) โดยออกแบบมาเพ่ือแข่งขนั และท่องเทยีว 
เช่น เรือใบ Platu มีแข่งขันใน American’s Cup เป็นต้น

เรือใบปลาทู (Platu Sailboat) หรือ เรือใบ Farr 
Platu 25 เป็นเรือใบประเภท Keel boat มีใบจ�านวน 3 ใบ
ที่ใช้ใน 1 ล�า คือ ใบ Main, ใบ Genoa, ใบ Spinnaker  
โดยกระดูกงูกลาง (Keel) เป็นชิ้นเดียวกัน ใช้ผู้เล่น 4 - 5 คน 
เลข 25 คือ ความยาวของเรือ 25 ฟุต ได้รับการออกแบบ 
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคนไทยมส่ีวนร่วมอย่างมาก
กับชาวนิวซีแลนด์ โดยตั้งช่ือว่า ปลาทู ซึ่งเป็นปลาท่ีพบได้ 
ในอ่าวไทยของเราเอง เรือใบ Platu เป็นเรือใบอีกประเภท
หน่ึงของการแข่งเรือใบประเภท Keel boat ของกีฬา  
SEA Games อย่างเป ็นทางการ ออกแบบมาเพื่อให  ้
ใช้งานอย่างง่าย แต่สามารถแล่นได้เร็ว จึงเหมาะส�าหรับ 
ลูกเรือซึ่งมีความช�านาญในระดับต่างๆ ซึ่งบริษัท Farr Yacht 
Design Ltd. เป็นผู้ออกแบบหลัก

ขนาดของล�าเรือ ความกว้าง 2.55 เมตร ความยาว  
7.50 เมตร กินน�้าลึก 1.58 เมตร ระวางขับน�้าประมาณ  
1.3 ตัน ขนาดใบ Main 20 ตารางเมตร ขนาดใบ Genoa 
12.43 ตารางเมตร ขนาดใบ Spinnaker 47 ตารางเมตร 
บรรทุกน�้าหนักได้ 530 กิโลกรัม

3. Catamaran มีตัวเรือ มากกว่า 1 ล�าตัว โดยจะมีแค่เช่ือระหว่างล�าเรือทั้ง 2 ไว้ หากมีล�าเรือ 3 ล�าตัว จะเรียกว่า  
เรือ Trimaran โดยเรือใบประเภทนี้จะมีความเร็วสูง ยกตัวอย่างเรือประเภทนี้เช่น เรือโฮบี้แค็ท (Hobbie Cat)  
เรือไทรมารัน (Trimaran Sailboat) ถึงแม้การแข่งขันของเรือใบประเภทต่างๆ จะลดลงด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่การแข่งขัน
ในแต่ละรายการในบ้านเรากย็งัคงเข้มขนั สนกุ มนัส์ เร้าใจ ส�าหรบัประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทีเ่คยเข้าร่วมแข่งขนัอยูเ่สมอ

 ล�าดับ ชื่อเรือใบ ประเภทใบเรือ จ�านวนผู้เล่น จ�านวนผู้เล่น ขนาดล�าเรือ น�า้หนกัเรอื

 1 OPTIMIST ใบเดี่ยว ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี 1 คน 1.16 x 2.30 x 0.36 เมตร 35 กก.

 2 OK ใบเดี่ยว ชาย/หญิง ไม่จ�ากัดอายุ 1 คน 1.48 x 4 x 0.6 เมตร 70 กก.

 3 LASER ใบเดี่ยว ชาย ไม่จ�ากัดอายุ 1 คน 1.36 x 4.2 x 0.4 เมตร 60 กก.

 4 470 ใบคู่ (3 ใบ) ชาย/หญิง ไม่จ�ากัดอายุ 2 คน 1.65 x 4.2 x 0.65 เมตร 110 กก.

 5 CATAMARAN (HOBIE 16) ใบคู่ (2 ใบ) ชาย/หญิง ไม่จ�ากัดอายุ 2 คน 8 x 16 x 23/4 ฟุต 140 กก.

 6 FIREBALL ใบคู่ (2 ใบ) ชาย/หญิง ไม่จ�ากัดอายุ 2 คน 1.45 x 4.98 x 0.5 เมตร 110 กก.

 7 SUPER MOD ใบเดี่ยว ชาย/หญิง ไม่จ�ากัดอายุ 1 คน 1.45 x 4.98 x 0.5 เมตร 90 กก.

 8 ENTERPRISE ใบคู่ (2 ใบ) ชาย/หญิง ไม่จ�ากัดอายุ 2 คน 1.65 x 4.2 x 0.65 เมตร 95 กก.

รายละเอียดของเรือชนิดต่างๆ



MAGAZINE I PAGE 17

MAGAZINE I PAGE1616
ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET

MAGAZINE I PAGE

Special Report

การสร้างความมั่นคง
ขององค์กร (ตอนที่ 1)

ทุกองค์กรย่อมปรารถนาความม่ันคงเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม แม้แต่ภาคประชาสังคมที่มีการจับกลุ่ม
รวมตัวกันตามความสมัครใจ มีรูปแบบชัดเจนบ้างอยู่ร่วมกันอย่างหลวมๆ บ้าง 
ล้วนปรารถนาความมั่นคงด้วยกันทั้งนั้น อันหมายถึงการด�ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ซึ่งก็ไม่อาจสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายนัก ยิ่งในยุคปัจจุบัน คนรุ่นหลัง
มีความรักอาชีพอิสระกันมากขึ้น ไม่นิยมการเป็นมนุษย์เงินเดือนจากการมีงาน
ประจ�าท�าเช่นคนในยุคก่อนๆ  มีความภักดี (Loyalty) และความผูกพัน  
(Engagement) ต่อองค์กรน้อยลงทุกที ท�าให้อัตราการลาออก (Turn Over 
Rate) จากหน่วยงานที่ตนท�าอยู ่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ ก่อให้เกิดผลกระทบ 
เป็นวงกว้างต่อองค์กร โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชน

ความไม่สามารถรกัษาคนเก่งคนดไีว้ได้ยาวนานพอสมควร คอืความสูญเสยี
อันยิ่งใหญ่ขององค์กร เพราะคนคือทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด กว่าจะสร้างคนดี 
มีความสามารถได้สักคนมิใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้งเวลา 
อย่างมากมาย การท�าให้คนเหล่านั้นมีความภักดีและผูกพันต่อองค์กร  
ยิง่ยากกว่าหลายเท่าทว ีนบัเป็นงานทีท้่าทายและจ�าเป็นต้องท�า ส�าหรบัผูบ้รหิาร
องค์กรในทุกระดับ การเป็นผู ้น�าที่ดีและการมีภาวะผู ้น�าสูง (Strong  
Leadership) คือองค์ประกอบส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในเรื่องดังกล่าว

มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า “ผู้น�าเป็นเช่นไร องค์กรก็เป็นเช่นนั้น” ซึ่งเป็นความจริง 
ทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไป เพราะผูน้�าคอืหวัใจของการท�างานเป็นทีม ความปรารถนา
ของทุกองค์กรคือ การมีผู้บริหารในทุกระดับที่มีภาวะผู้น�าสูง สามารถสร้าง 
ความรูร้กัสามัคคมีีใจเป็นหนึง่เดยีว ให้เกดิขึน้ในหมูผู้่ทีอ่ยูใ่นความปกครองบงัคบั
บัญชาของตน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความผิดแผกแตกต่างจากในอดีต
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Special Report
หนึ่งก็คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะทาง
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ที่มีระบบดิจิตัล (Digital 
System) เป็นพ้ืนฐาน ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ  
เข้ามาท�างานแทนคนมากข้ึนทุกขณะ พร้อมกับลดทอน
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ  
ซ่ึงทั้งสองปัจจัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 
คนเราเกือบสิ้นเชิง กล่าวคือ ไม่มีใครสามารถบังคับจิตใจ
คนรุ่นใหม่ให้กลับไปมีความรู้สึกนึกคิดเช่นคนรุ่นก่อนได้ 
รวมทั้งไม่มีผู้ใดที่อาจยับยั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเกิดนวัตกรรมต่างๆ ได้ คงท�าได้เพียงหาทาง 
ประ คับประคองตน เองและองค ์ ก ร ให ้ อยู ่ ร อด 
โดยได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์น้อยท่ีสุด ท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผัน (Disuruptive Changes) 
ของความเป็นไปในสังคมปัจจุบัน

หนทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสูง คือการปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management System) ด้วยการลดความส�าคัญ 
ของการบริหารโดยยึดกฎเกณฑ์ (Management  
By Regulations) เพิ่มการใช้ระบบบริหารโดยยึด
วัตถุประสงค ์ (Management By Objectives)  
มากยิ่งขึ้น เน้นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ร่วมงาน 
ทุกระดับด้วยการจัดกิจกรรมนอกเหนืองานในหน้าที่ 
ให้ร่วมกันท�า เช่น งานสาธารณะกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม
ในโอกาสส�าคัญต่างๆ และงานสังสรรค์ รื่นเริงในวาระ 
อันควร การรู ้จักกันจริงโดยเฉพาะระหว่างผู ้บริหาร 
กับพนักงานที่อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของตน  
คือกุญแจส�าคัญในการสร้างความผูกพันและความภักดี 
ต่อองค์กร อันจะน�ามาซึ่งความเข้มแข็งมั่นคงขององค์กร
โดยรวมด้วย

การที่คนเราจะรู้จักกันจริงได้นั้น ผู ้ท่ีอยู่ในระดับ
เหนอืกว่าต้องเป็นฝ่ายยืน่ไมตรจีติให้ก่อน อาจเริม่จากการ
ทกัทายชวนคยุอย่างเป็นกนัเองอยูเ่สมอ จนถงึการไถ่ถาม
ทุกข์สุขและให้ความช่วยเหลือในยามจ�าเป็น เมื่อผู้น้อย 
ได้รับการปฎิบัติเช่นนี้อยู่เนืองๆ แล้ว ย่อมเกิดความรัก 
และผูกพันต่อผู้ที่มีฐานะเหนือกว่าตน มีความไว้เนื้อ 
เชื่อใจ ท�างานด้วยความยินดีเต็มใจอย่างสบายใจ ผลงาน
โดยรวมย่อมออกมาดีอย่างแน่นอน  ความมีจิตใจ 
เป ็นธรรมของผู ้บริหารนับเป ็นป ัจจัยที่ ส� าคัญยิ่ ง 
อีกประการหนึ่ง ไม ่เลือกที่รักมักท่ีชังหรือใช้หลาย
มาตรฐานในการปกครองคน ความรูรั้กสามคัคย่ีอมเกดิขึน้
ในหมู ่คณะ ความเข ้มแข็งอย ่างยั่ งยืนขององค ์กร 
ย่อมเกิดตามมา

มากมาย ผู้บริหารก็ต้องรับภาระมากขึ้นในการสร้างทีม
งานให้เข้มแข็ง ไม่แต่เพียงนิสัยใจคอและทัศนคติในการ
ท�างานของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเท่านั้น ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ เข้ามา
ท�างานแทนคนอย่างไม่หยดุยัง้ กน็บัเป็นอกีอปุสรรคหนึง่
ในการสร้างความเข้มแข็งให้ทีมงานและองค์กรโดยรวม 
เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT: Information 
Technology) เข้ามาช่วยในการบริหารส�านักงาน ท�าให้
ผูร่้วมงานมคีวามห่างเหนิกนัมากขึน้ การพบปะพดูคยุใน
ลกัษณะเหน็หน้ากนั (Face to Face Communication) 
มีน้อยลง ความสัมพันธ์ระดับบุคคลก็ลดลงตามไป  
นบัเป็นข้อจ�ากดัส�าคญัอีกประการหนึง่ในการสร้างทมีงาน

เมือ่ความเป็นไปในโลกแปรเปล่ียนไปอย่างมากมาย
อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ เราจะสามารถสร้างความม่ันคงให้
องค์กรได้อย่างไร นับเป็นปัญหาที่ท้าทายนักบริหาร 
ทุกภาคส่วนอยู่ไม่น้อย เชื่อว่าทางออกคงพอมีอยู่ ถ้าเรา
สนใจใฝ่หา ไม่ท�าตวัเป็นทองไม่รูร้้อน คล้ายสวะหรอืซาก
ปลาตายล่องลอยตามกระแสน�้าไปเรื่อยๆ

ประการแรกเราต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากความเปลี่ยนแปลงเช่นที่เป็นอยู่ วิเคราะห์ให้เห็นชัด
ว่ามันก่อปัญหาอะไรบ้างที่สั่นคลอนความมั่นคงองค์กร
ของเรา สาเหตทุีแ่ท้จรงิคอือะไร เราจะมวีธิกี�าจดัหรอืลด
ทอนอิทธิพลของปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไร

ประเด็นหลักของปัญหา คือ ผลกระทบต่อองค์กร 
อันสืบเนื่องมาจากอัตราการลาออกที่สูงเกินควรของ
พนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ มีหน้าที่
ความรบัผดิชอบสงู และเป็นคนดมีคีวามสามารถ การสญูเสยี
บุคลากรเช่นน้ันไปอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อองค์กร 
ในหลายรูปแบบ เช่น ความเสียขวัญของผู ้ร ่วมงาน  
เกดิความไม่มัน่ใจในผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าทีแ่ทน รวมทัง้ความ
มัน่คงในอนาคตของพวกตนด้วย คงใช้เวลานานพอสมควร 
กว่าคนใหม่จะเข้าใจท้ังงานและผู้ร่วมทีม หากผู้บริหาร
ระดับต่างๆ ไม่ใช้ความพยายามมากพอ ในการสร้าง 
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรให้เกิดข้ึนในจิตใจ
ของพนักงานโดยรวม อัตราการลาออกก็มีแนวโน้ม 
ท่ีจะสูงข้ึนเรื่อยๆ จนอาจน�าไปสู่ความล้มเหลวของ 
องค์กรได้

สาเหตุส�าคัญของปัญหาคงมีสองประการหลัก 
เช่นท่ีกล่าวมาแล้วคือ ชีวิตจิตใจคนในยุคปัจจุบันที่มี
ความหนักแน่นอดทนน้อยลง ไม่ชอบความซ�้าซากจ�าเจ
กับการท�างานประจ�า รักอิสระและเรื่องท้าทาย พร้อมที่
จะเปลี่ยนงานเพ่ือทดลองความแปลกใหม่ อีกประการ
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