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

ที่รักทุกท่าน ท่ามกลางความผันผวนของลมฟ้าอากาศ สถานการณ์ทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่มีแนวโน้มถดถอย ทีมงานของเราก็ยังยืนหยัดที่จะน�ำเสนอสาระที่มีคุณค่าควรอ่านอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อกระชับความผูกพันที่เรามีต่อกันให้ยืนยาวต่อไป
ตราบนานแสนนาน
เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�ำล่าสุดของราชนาวีไทย ซึ่งเราสามารถสร้างได้เองที่อู่ราชนาวีมหิดล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อันเป็นผลพวง
จากพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรที่ยาวไกลของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือ
ทรงชี้แนะให้ท�ำเรื่องนี้ตั้งแต่กว่านับสิบปีก่อน ทั้งขนาดรูปแบบของเรือที่เหมาะสมกับภารกิจ ท�ำให้กองทัพเรือสามารถสร้างเรือตรวจการณ์ได้เองนับสิบล�ำ
โดยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�ำที่สอง มีรายละเอียดน่ารู้มากทีเดียว ลองอ่านดูนะครับ
การจ�ำแนกประเภทเรือใบออกเป็นชื่อ-ชั้นต่างๆ ไม่ซับซ้อนเท่าที่คนส่วนใหญ่คิด มีหลักเกณฑ์ก�ำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจน ผู้น�ำเสนอบทความเรื่องนี้
ได้รวบรวมข้อมูลส�ำคัญไว้อย่างครบถ้วน ช่วยให้เราเข้าใจและจดจ�ำได้ไม่ยากนัก อันจะเป็นประโยชน์ในการชมหรือติดตามข่าวการแข่งขันเรือใบ
ในโอกาสต่างๆ ต่อไปด้วย
อีกตัวอย่างของเรื่องในเล่มเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งมีความยากล�ำบากกว่าที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างมาก อันเป็นผล
จากปัจจัยหลักสองประการ คือความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของเทคโนโลยีและนิสัยใจคอของคนรุ่นใหม่ที่ผิดแผกไปจากคนรุ่นก่อนๆ ผู้เขียนได้น�ำเสนอ
แนวทางในการแก้ไขไว้บางประการ ลองพิจารณาดูครับ
พบกันใหม่ต้นเดือนกรกฎาคมครับ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงประกอบพิธี
ปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ลงน้ำ�
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรนิ ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิรกิ จิ การิณพี รี ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น แทนพระองค์ ม าทรงประกอบพิ ธี
ปล่อยเรือหลวงประจวบคีรขี นั ธ์ ลงน�ำ้ ณ อูร่ าชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูท่ หารเรือ
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทัพเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝัง่ ล�ำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ
มีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 4 ปี ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2558 - 2561 แบ่งออกเป็น
2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการจัดหาเฉพาะระบบตัวเรือ จ�ำนวน 1 ล�ำ ประกอบด้วย
แบบและพั ส ดุ ใ นการสร้ า งเรื อ พร้ อ มระบบสนั บ สนุ น การส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง รวม
และการบริการทางด้านเทคนิค ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561
ระยะที่ 2 การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ์ และระบบอาวุธ

ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ พ.ศ. 2559 - 2561 ด�ำเนินการสร้างเรือ ณ อูร่ าชนาวี
มหิดลอดุลยเดช โดยการด�ำเนินงานทัง้ 2 ระยะ ได้ดำ� เนินการตามแผนเสร็จสิน้ แล้ว
จึงกล่าวได้ว่า กองทัพเรือได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของก�ำลังพล
กองทัพเรือ ในการด�ำเนินการติดตัง้ ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ แม้วา่ จะใช้แบบเรือ
ของต่างประเทศ แต่ถอื เป็นการสร้างเรือขนาดใหญ่ดว้ ยการพึง่ พาตนเอง โดยอูร่ าชนาวี
มหิดลอดุลยเดช นับได้วา่ เป็นอูซ่ อ่ มเรือทีม่ ขี นาดใหญ่มากแห่งหนึง่ ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สามารถให้บริการซ่อมบ�ำรุงเรือทุกขนาดทีก่ องทัพเรือมีประจ�ำการ

ทำ�บุญครบรอบ 17 ปี มารีน เซอร์วิเทค
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 บริษทั มารีน เซอร์วเิ ทค จ�ำกัด ผูใ้ ห้บริการแพชูชพี
เรือบด เสือ้ ชูชพี ชุดปล่อยแพชูชพี อัตโนมัติ (Hydrostatic Release Unit, HRU)
ระบบดับเพลิงอุปกรณ์ตรวจวัดแก็ส อุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเล อุปกรณ์
ช่วยชีวติ และอุปกรณ์ดบั เพลิง ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานจากสถาบันความปลอดภัย
สากล เช่น SOLAS, USCG, CE เพือ่ การใช้งานในทะเลทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการ
ใช้งานบนแท่นขุดเจาะน�้ำมันกลางทะเล เรือบรรทุกน�้ำมัน เรือโดยสาร เรือสินค้า
เรือประมง หรือแม้กระทั่งเรือยอช์ทอันหรูหรา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ความปลอดภัยทางทะเลอีกมาก ได้จัดให้มีการท�ำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมความ
เป็นสิรมิ งคล เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 17 ปีการก่อตัง้ โดยมีผบู้ ริหาร และพนักงาน
พร้อมแขกผูม้ เี กียรติเข้าร่วมท�ำบุญอย่างพร้อมเพรียง โดยจัดขึน้ ณ บริษทั มารีน
เซอร์วเิ ทค จ�ำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

07

08
ARTICLE / PHOTO : HULL

BoatReport1

YANMAR EXTRA TURBO
เครื่องยนต์ขับเคลื่อน (ความเร็วสูง)
เครื่องยนต์เชิ งพาณิชย์ความเร็วสูง
เครื่องยนต์ดีเซลส�ำหรับเรือ และเครื่องยนต์
ดี เ ซลอุ ต สาหกรรม ทนทานกว่ า และให้ ก� ำ ลั ง
มากกว่าเครื่องยนต์ส�ำหรับรถยนต์
Yanmar ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซล
อุ ต สาหกรรมส� ำ หรั บ การใช้ ง านทางทะเล
การเกษตร และการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน
ความแตกต่ า งระหว่ า งเครื่ อ งยนต์ เ หล่ า นี้
กั บ เครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ กั บ รถยนต์ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่ ง นั ก เมื่ อ ท่ า นพิ จ ารณาถึ ง สภาพการใช้ ง าน
ที่ ห ลากหลายของเครื่ อ งยนต์ ป ระเภทนี้
เครื่องยนต์อุตสาหกรรมถูกใช้งานอย่างหนักภาย
ใต้ ส ภาพการใช้ ง านเยี่ ย งนั ก โทษ กั บ น�้ ำ หนั ก
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บรรทุกที่หลากหลาย ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ซึ่ ง ต่ า งกั น โดยสิ้ น เชิ ง กั บ เครื่ อ งยนต์ ใ นรถยนต์
หรือรถบรรทุกบนท้องถนน ทีไ่ ด้รบั การบ�ำรุงรักษา
อย่างดี อีกทัง้ ความทนทาน การเข้าถึงการบริการ
และสมรรถนะของเครื่ อ งยนต์ ใ นขณะสตาร์ ท
เครื่องยนต์เรือต้องถูกใช้งานด้วยความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ทสี่ งู กว่า และน�ำ้ หนักบรรทุกทีม่ ากกว่า
เครื่องรถยนต์
ด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้ เราจึงสามารถ
กล่ า วได้ ว ่ า เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลส� ำ หรั บ เรื อ
ทนทานกว่า และให้ก�ำลังมากกว่าเครื่องยนต์
ส�ำหรับรถยนต์
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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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การปฏิ วั ติ ค รั้ ง ล่ า สุ ด ของแท่ น ยึ ด เครื่ อ งยนต์ SeaStar Jackplate
ซึ่งเป็นการน�ำส่งเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมผ่านการให้ข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากตัวผู้ใช้โดยตรง

คุณลักษณะ
- Xtreme Jackplate ทุกรุ่นเป็นแท่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์
ขนาด 400HP
- ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง
- ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่นรองแท่นเครื่องท้ายเรือ
- จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่หนาขึ้น
- การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
- สมอน�้ำตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
- การติดตัง้ SmartStick ส�ำหรับการยกระดับ ProTap ท�ำได้อย่างง่ายดาย
- น�้ำหนักเบาขึ้น
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SeaStar
Jackplates

แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate รุ่นมาตรฐาน เป็นแท่น
ยึดเครื่องยนต์ที่มีขนาดบางที่สุดและทนทานที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่มี
อยู่ในตลาด อุปกรณ์เสริมที่มีความจ�ำเปป็นต่อสมรรถนะจะช่วยให้
เรือแล่นได้เร็วขึ้น ประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และสามารถ
แล่นเรือในน�้ำตื้นได้ดีชึ้น แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate
มีคณ
ุ สมบัตทิ บี่ างเฉียบ แต่บกึ บึน ท�ำให้รปู ร่างของแท่นยึดเครือ่ งยนต์
เปลี่ยนไป
มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคที่สามารถยกเครื่องยนต์ได้
5.8″ ภายใน 8.5 วิ น าที ซึ่ ง นั บ ว่ า เร็ ว มาก แท่ น ยึ ด เครื่ อ งยนต์
SeaStar Jackplate รุ ่ น มาตรฐาน เหมาะส� ำ หรั บ เครื่ อ งยนต์
ขนาด 300 แรงม้า และปรับเอียงได้เมื่อใช้ควบคู่กับระบบบังคับเลี้ยว
แบบไฮดรอลิคของ SeaStar

คุณสมบัติ
- แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์
ได้ถึงขนาด 300 แรงม้ได้อย่างง่ายดาย
- ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
- แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
- การปรับเครื่องยนต์ขึ้นลง ท�ำได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิด
สูงสุด
- ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�ำให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
- ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์
จากทางด้านข้าง
- ใช้งานร่วมกับ Power Pole® และ Talon® ได้
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BoatWorld
ในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�ำใหม่ พร้อมกับ
เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้
กับเรือตรวจการณ์ไกลฝัง่ ชุดเรือหลวงปัตตานี และเรือหลวง
กระบี่ เพือ่ ให้เรือล�ำใหม่มคี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมมากขึน้
ในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือ
อนุมัติให้โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�ำที่ 2
เป็นโครงการเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
ทั้งนี้ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�ำที่ 2
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาก�ำลังรบ
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเล และการ
ปฏิบัติการรบผิวน�้ำ รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภั ย ในทะเล และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก าร

HTMS PRACHUAP
KHIRI KHAN
(OPV 552) ราชนาวีไทย
โครงการสร้ า งเรื อ ตรวจการณ์ ไ กลฝั ่ ง ล� ำ ที่ 2
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการทีก่ องทัพเรือขออนุมตั ิ
กระทรวงกลาโหมด�ำเนินการต่อขึน้ จากแบบเรือทีก่ องทัพ
เรือมีใช้ราชการ ด้วยการน้อมน�ำและยึดถือการพึง่ พาตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ตามกระแสพระราชด�ำรัสทีท่ รงรับสัง่ แก่ผบู้ งั คับหมูเ่ รือ
รักษาการณ์วงั ไกลกังวล และผูเ้ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
รับเสด็จฯ ณ วังไกลกังวล เกีย่ วกับการใช้เรือของกองทัพเรือ
เมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2545 ทีว่ า่ “กองทัพเรือจึงควรใช้
เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้าง
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝง่ั ชุดเรือ ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือ
ให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม” ซึ่งกองทัพเรือได้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานศึกษาแบบเรือตรวจการณ์ไกลฝัง่ ทีก่ องทัพเรือ
มีใช้ในราชการ โดยมีมติให้ใช้แบบเรือของเรือหลวงกระบี่
ทีก่ องทัพเรือได้ตอ่ ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ในวโรกาสที่ ท รงมี พ ระชนมพรรษา
84 พรรษา เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เป็นแบบพืน้ ฐาน
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เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์
เขี้ยวเล็บใหม่แห่ง
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ทางเรืออืน่ ๆ เพือ่ ให้เรือตรวจการณ์ไกลฝัง่ ล�ำที่ 2 นีป้ ฏิบตั ิ
การตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีพ่ ระราชทาน
ในพิธวี างกระดูกงูเรือ ต.91 เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2510
ณ กรมอูท่ หารเรือ ทีว่ า่ “การป้องกันประเทศทางทะเล
เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงและส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของกองทั พ เรื อ
หน้าที่นี้เป็นภาระหนักที่ต้องอาศัยทหารซึ่งมีความรู้
ความสามารถ และเรือรบทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ประกอบพร้อม
กันไป บรรดาเรือรบที่ใช้ในราชการเป็นเรือที่สั่งท�ำจาก
ต่างประเทศ การทีท่ างราชการกองทัพเรือสามารถเริม่ ต่อ
เรือยนต์รกั ษาฝัง่ ขึน้ ใช้ในราชการได้เช่นนี้ จึงควรจะเป็น
ทีน่ า่ ยินดี และน่าสนับสนุนอย่างยิง่ นับว่าเป็นความเจริญ
ก้าวหน้าส�ำคัญก้าวหนึง่ ของกองทัพเรือ”

ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝัง่
ล�ำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ มีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 4 ปี
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2558 - 2561 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดย
ระยะที่ 1 เป็นการจัดหาเฉพาะระบบตัวเรือ จ�ำนวน 1 ล�ำ
ประกอบด้วยแบบและพัสดุในการสร้างเรือ พร้อมระบบ
สนับสนุนการส่งก�ำลังบ�ำรุงรวมและการบริการทางด้าน
เทคนิค ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558 - 2561
ระยะที่ 2 การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
ตรวจการณ์ และระบบอาวุธ ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่
พ.ศ.2559 - 2561 ด�ำเนินการสร้างเรือ ณ อูร่ าชนาวีมหิดล
อดุลยเดช โดยการด�ำเนินงานทัง้ 2 ระยะ ได้ดำ� เนินการ
ตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว จึงกล่าวได้ว่า กองทัพเรือได้ใช้
ศักยภาพ และความรูค้ วามสามารถของก�ำลังพลกองทัพเรือ
ในการด�ำเนินการติดตัง้ ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ แม้วา่
จะใช้แบบเรือของต่างประเทศ แต่ถือเป็นการสร้างเรือ
ขนาดใหญ่ดว้ ยการพึง่ พาตนเอง โดยอูร่ าชนาวีมหิดลอดุลยเดช
นับได้วา่ เป็นอูซ่ อ่ มเรือทีม่ ขี นาดใหญ่มากแห่งหนึง่ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถให้บริการซ่อมบ�ำรุงเรือ
ทุกขนาดทีก่ องทัพเรือมีประจ�ำการ
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ARTICLE :
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
PHOTO :

Sailing

TYPE OF SAILBOAT
เรือใบ กีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ และมีการจัดการแข่งขันกันอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งเป็น
กีฬาที่ถูกบรรจุไว้ในการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งส�ำคัญๆ ทั้งกีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ และกีฬาโอลิมปิก
เรือใบ (Yachting) เป็นกีฬาใช้ผา้ ใบติดอยูก่ บั เสากระโดงเรือใช้ลมในการเคลือ่ นที่ มีตน้ ก�ำเนิดจากประเทศฮอลแลนด์
ได้ถกู น�ำเผยแพร่ในประเทศอังกฤษโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 เมือ่ ปี พ.ศ.2203 หลังจากทีพ่ ระองค์เสด็จกลับจากการถูกเนรเทศ
ในประเทศฮอลแลนด์ แต่สโมสรเรือใบแห่งแรกกลับอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ ชื่อสโมสร คอร์คฮาร์เบอร์ ตั้งในปี พ.ศ. 2263
ส�ำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ เป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 16 ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ Dinghy, Keel Boat และ Catamaran

1. Dinghy เป็นเรือใบขนาดเล็ก โดยมี 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�ำหรับเด็กโดยเฉพาะ
ส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี
เรือใบเลเซอร์ (Laser Sailboat) เป็นเรือใบประเภท
Dinghy ที่ มี ผู ้ นิ ย มเล่ น แพร่ ห ลายมากที่ สุ ด เป็ น เรื อ ที่ มี
ส่วนประกอบไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน เหมาะกับนักเล่นมือใหม่ทกุ เพศ
ทุกวัย มีสภาพทนน�้ำทะเลสูง ตัวเรือมีน�้ำหนักเบาจึงสามารถ
บรรทุกไว้บนหลังคารถได้ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขนาด
เรือใบโอเค (OK Sailboat) ซึง่ ชือ่ OK หมายถึง แบบที่
ออกมาใช้ได้ดี เหมาะกับผู้เล่นที่มีน�้ำหนักตัว 60-100 กิโลกรัม
เรือใบ OK ถูกออกแบบและสร้างมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1957
ณ เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนาย Axel
Dangaard Olsen บอกให้นาย Knud Olsen นักออกแบบ
เรือ Yacht ชาว เดนมาร์ก สร้างเรือใบ dinghy ทีใ่ ช้ผเู้ ล่นคนเดียว
ท�ำมาจากไม้อดั ซึง่ เป็นที่นิยมอย่างสูงใน ทศวรรษที่ 60 - 70
จนกระทัง่ เมือ่ ทศวรรษ 80 เรือใบ Laser เริม่ มาเป็นทีน่ ยิ มแทน
ท�ำให้เรือใบ OK ได้รับความนิยมน้อยลง
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เรือใบมด (Mod Sailboat) หรือเรือมด เป็นเรือใบ
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ในหลวงรั ช กาลที่ 9
ทรงออกแบบและทรงต่ อ ขึ้น มาด้ ว ยพระองค์ เ อง 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
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ชนิดและประเภท
ของเรือใบ

2. Keel Boat เป็นเรือขนาดใหญ่ จะมีกระดูกงูเรือ
(Keel) จะยื่นยาวลงไปใต้แนวน�้ำ และจะมีน�้ำหนัก (Weight)
ถ่วงเพื่อให้ เรือไม่ล่ม เมื่อถูกกระท�ำจากลมที่พัดปะทะใบ
โดยจะคล้ายกับ ตุ๊กตาล้มลุก บางท่านเรียกเรือประเภทนี้ว่า
เรือยอช์ท (Yacht) โดยออกแบบมาเพือ่ แข่งขัน และท่องเทียว
เช่น เรือใบ Platu มีแข่งขันใน American’s Cup เป็นต้น
เรือใบปลาทู (Platu Sailboat) หรือ เรือใบ Farr
Platu 25 เป็นเรือใบประเภท Keel boat มีใบจ�ำนวน 3 ใบ
ที่ใช้ใน 1 ล�ำ คือ ใบ Main, ใบ Genoa, ใบ Spinnaker
โดยกระดูกงูกลาง (Keel) เป็นชิ้นเดียวกัน ใช้ผู้เล่น 4 - 5 คน
เลข 25 คือ ความยาวของเรือ 25 ฟุต ได้รับการออกแบบ
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยคนไทยมีสว่ นร่วมอย่างมาก
กับชาวนิวซีแลนด์ โดยตั้งชื่อว่า ปลาทู ซึ่งเป็นปลาที่พบได้
ในอ่าวไทยของเราเอง เรือใบ Platu เป็นเรือใบอีกประเภท
หนึ่ ง ของการแข่ ง เรื อ ใบประเภท Keel boat ของกี ฬ า
SEA Games อย่ า งเป็ น ทางการ ออกแบบมาเพื่ อ ให้
ใช้งานอย่างง่าย แต่สามารถแล่นได้เร็ว จึงเหมาะส�ำหรับ
ลูกเรือซึ่งมีความช�ำนาญในระดับต่างๆ ซึ่งบริษัท Farr Yacht
Design Ltd. เป็นผู้ออกแบบหลัก
ขนาดของล�ำเรือ ความกว้าง 2.55 เมตร ความยาว
7.50 เมตร กินน�้ำลึก 1.58 เมตร ระวางขับน�้ำประมาณ
1.3 ตัน ขนาดใบ Main 20 ตารางเมตร ขนาดใบ Genoa
12.43 ตารางเมตร ขนาดใบ Spinnaker 47 ตารางเมตร
บรรทุกน�้ำหนักได้ 530 กิโลกรัม
3. Catamaran มีตัวเรือ มากกว่า 1 ล�ำตัว โดยจะมีแค่เชื่อระหว่างล�ำเรือทั้ง 2 ไว้ หากมีล�ำเรือ 3 ล�ำตัว จะเรียกว่า
เรื อ Trimaran โดยเรื อ ใบประเภทนี้ จ ะมี ค วามเร็ ว สู ง ยกตั ว อย่ า งเรื อ ประเภทนี้ เ ช่ น เรื อ โฮบี้ แ ค็ ท (Hobbie Cat)
เรือไทรมารัน (Trimaran Sailboat) ถึงแม้การแข่งขันของเรือใบประเภทต่างๆ จะลดลงด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่การแข่งขัน
ในแต่ละรายการในบ้านเราก็ยงั คงเข้มขัน สนุก มันส์ เร้าใจ ส�ำหรับประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทีเ่ คยเข้าร่วมแข่งขันอยูเ่ สมอ
ล�ำดับ
ชื่อเรือใบ
1
OPTIMIST
2
OK
3
LASER
4
470
5 CATAMARAN (HOBIE 16)
6
FIREBALL
7
SUPER MOD
8
ENTERPRISE

รายละเอียดของเรือชนิดต่างๆ

ประเภทใบเรือ
จ�ำนวนผู้เล่น
จ�ำนวนผู้เล่น
ใบเดี่ยว ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
1 คน
ใบเดี่ยว
ชาย/หญิง ไม่จ�ำกัดอายุ
1 คน
ใบเดี่ยว
ชาย ไม่จ�ำกัดอายุ
1 คน
ใบคู่ (3 ใบ)
ชาย/หญิง ไม่จ�ำกัดอายุ
2 คน
ใบคู่ (2 ใบ)
ชาย/หญิง ไม่จำ� กัดอายุ
2 คน
ใบคู่ (2 ใบ)
ชาย/หญิง ไม่จำ� กัดอายุ
2 คน
ใบเดี่ยว
ชาย/หญิง ไม่จำ� กัดอายุ
1 คน
ใบคู่ (2 ใบ)
ชาย/หญิง ไม่จ�ำกัดอายุ
2 คน

ขนาดล�ำเรือ
น�ำ้ หนักเรือ
1.16 x 2.30 x 0.36 เมตร 35 กก.
1.48 x 4 x 0.6 เมตร
70 กก.
1.36 x 4.2 x 0.4 เมตร
60 กก.
1.65 x 4.2 x 0.65 เมตร 110 กก.
8 x 16 x 23/4 ฟุต
140 กก.
1.45 x 4.98 x 0.5 เมตร 110 กก.
1.45 x 4.98 x 0.5 เมตร 90 กก.
1.65 x 4.2 x 0.65 เมตร 95 กก.
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SpecialReport

การสร้างความมั่นคง
ขององค์กร (ตอนที่ 1)
ทุกองค์กรย่อมปรารถนาความมั่นคงเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม แม้แต่ภาคประชาสังคมที่มีการจับกลุ่ม
รวมตัวกันตามความสมัครใจ มีรูปแบบชัดเจนบ้างอยู่ร่วมกันอย่างหลวมๆ บ้าง
ล้วนปรารถนาความมั่นคงด้วยกันทั้งนั้น อันหมายถึงการด�ำรงอยู่อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ซึ่งก็ไม่อาจสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายนัก ยิ่งในยุคปัจจุบัน คนรุ่นหลัง
มีความรักอาชีพอิสระกันมากขึ้น ไม่นิยมการเป็นมนุษย์เงินเดือนจากการมีงาน
ประจ�ำท�ำเช่นคนในยุคก่อนๆ มีความภักดี (Loyalty) และความผูกพัน
(Engagement) ต่อองค์กรน้อยลงทุกที ท�ำให้อัตราการลาออก (Turn Over
Rate) จากหน่ ว ยงานที่ ต นท� ำ อยู ่ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น ทุ ก ขณะ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อองค์กร โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชน
ความไม่สามารถรักษาคนเก่งคนดีไว้ได้ยาวนานพอสมควร คือความสูญเสีย
อันยิ่งใหญ่ขององค์กร เพราะคนคือทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด กว่าจะสร้างคนดี
มีความสามารถได้สักคนมิใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้งเวลา
อย่ า งมากมาย การท� ำ ให้ ค นเหล่ า นั้ น มี ค วามภั ก ดี แ ละผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
ยิง่ ยากกว่าหลายเท่าทวี นับเป็นงานทีท่ า้ ทายและจ�ำเป็นต้องท�ำ ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
องค์ ก รในทุ ก ระดั บ การเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดี แ ละการมี ภ าวะผู ้ น� ำ สู ง (Strong
Leadership) คือองค์ประกอบส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในเรื่องดังกล่าว
มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า “ผู้น�ำเป็นเช่นไร องค์กรก็เป็นเช่นนั้น” ซึ่งเป็นความจริง
ทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป เพราะผูน้ ำ� คือหัวใจของการท�ำงานเป็นทีม ความปรารถนา
ของทุกองค์กรคือ การมีผู้บริหารในทุกระดับที่มีภาวะผู้น�ำสูง สามารถสร้าง
ความรูร้ กั สามัคคีมใี จเป็นหนึง่ เดียว ให้เกิดขึน้ ในหมูผ่ ทู้ อี่ ยูใ่ นความปกครองบังคับ
บัญชาของตน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความผิดแผกแตกต่างจากในอดีต
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มากมาย ผู้บริหารก็ต้องรับภาระมากขึ้นในการสร้างทีม
งานให้เข้มแข็ง ไม่แต่เพียงนิสัยใจคอและทัศนคติในการ
ท�ำงานของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเท่านั้น ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ เข้ามา
ท�ำงานแทนคนอย่างไม่หยุดยัง้ ก็นบั เป็นอีกอุปสรรคหนึง่
ในการสร้างความเข้มแข็งให้ทีมงานและองค์กรโดยรวม
เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information
Technology) เข้ามาช่วยในการบริหารส�ำนักงาน ท�ำให้
ผูร้ ว่ มงานมีความห่างเหินกันมากขึน้ การพบปะพูดคุยใน
ลักษณะเห็นหน้ากัน (Face to Face Communication)
มี น ้ อ ยลง ความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ บุ ค คลก็ ล ดลงตามไป
นับเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญอีกประการหนึง่ ในการสร้างทีมงาน
เมือ่ ความเป็นไปในโลกแปรเปลีย่ นไปอย่างมากมาย
อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ เราจะสามารถสร้างความมั่นคงให้
องค์กรได้อย่างไร นับเป็นปัญหาที่ท้าทายนักบริหาร
ทุกภาคส่วนอยู่ไม่น้อย เชื่อว่าทางออกคงพอมีอยู่ ถ้าเรา
สนใจใฝ่หา ไม่ทำ� ตัวเป็นทองไม่รรู้ อ้ น คล้ายสวะหรือซาก
ปลาตายล่องลอยตามกระแสน�้ำไปเรื่อยๆ
ประการแรกเราต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิด
จากความเปลี่ยนแปลงเช่นที่เป็นอยู่ วิเคราะห์ให้เห็นชัด
ว่ามันก่อปัญหาอะไรบ้างที่สั่นคลอนความมั่นคงองค์กร
ของเรา สาเหตุทแี่ ท้จริงคืออะไร เราจะมีวธิ กี ำ� จัดหรือลด
ทอนอิทธิพลของปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไร
ประเด็นหลักของปัญหา คือ ผลกระทบต่อองค์กร
อันสืบเนื่องมาจากอัตราการลาออกที่สูงเกินควรของ
พนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบสูง และเป็นคนดีมคี วามสามารถ การสูญเสีย
บุ ค ลากรเช่ น นั้ น ไปอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลร้ า ยต่ อ องค์ ก ร
ในหลายรู ป แบบ เช่ น ความเสี ย ขวั ญ ของผู ้ ร ่ ว มงาน
เกิดความไม่มนั่ ใจในผูท้ จี่ ะมาท�ำหน้าทีแ่ ทน รวมทัง้ ความ
มัน่ คงในอนาคตของพวกตนด้วย คงใช้เวลานานพอสมควร
กว่าคนใหม่จะเข้าใจทั้งงานและผู้ร่วมทีม หากผู้บริหาร
ระดับต่างๆ ไม่ใช้ความพยายามมากพอ ในการสร้าง
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของพนั ก งานโดยรวม อั ต ราการลาออกก็ มี แ นวโน้ ม
ที่ จ ะสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนอาจน� ำ ไปสู ่ ค วามล้ ม เหลวของ
องค์กรได้
สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของปั ญ หาคงมี ส องประการหลั ก
เช่นที่กล่าวมาแล้วคือ ชีวิตจิตใจคนในยุคปัจจุบันที่มี
ความหนักแน่นอดทนน้อยลง ไม่ชอบความซ�้ำซากจ�ำเจ
กับการท�ำงานประจ�ำ รักอิสระและเรื่องท้าทาย พร้อมที่
จะเปลี่ยนงานเพื่อทดลองความแปลกใหม่ อีกประการ

หนึ่งก็คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะทาง
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ที่มีระบบดิจิตัล (Digital
System) เป็ น พื้ น ฐาน ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมต่ า งๆ
เข้ามาท�ำงานแทนคนมากขึ้นทุกขณะ พร้อมกับลดทอน
ปฎิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนด้ ว ยกั น ลงไปอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
คนเราเกือบสิ้นเชิง กล่าวคือ ไม่มีใครสามารถบังคับจิตใจ
คนรุ่นใหม่ให้กลับไปมีความรู้สึกนึกคิดเช่นคนรุ่นก่อนได้
รวมทั้งไม่มีผู้ใดที่อาจยับยั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเกิดนวัตกรรมต่างๆ ได้ คงท�ำได้เพียงหาทาง
ประคั บ ประคองตนเองและองค์ ก รให้ อ ยู ่ ร อด
โดยได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด ท่ามกลาง
ความเปลีย่ นแปลงอย่างพลิกผัน (Disuruptive Changes)
ของความเป็นไปในสังคมปัจจุบัน
หนทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสูง คือการปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management System) ด้ ว ยการลดความส� ำ คั ญ
ของการบริ ห ารโดยยึ ด กฎเกณฑ์ (Management
By Regulations) เพิ่ ม การใช้ ร ะบบบริ ห ารโดยยึ ด
วั ต ถุ ป ระสงค์ (Management By Objectives)
มากยิ่งขึ้น เน้นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ร่วมงาน
ทุกระดับด้วยการจัดกิจกรรมนอกเหนืองานในหน้าที่
ให้ร่วมกันท�ำ เช่น งานสาธารณะกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม
ในโอกาสส�ำคัญต่างๆ และงานสังสรรค์ รื่นเริงในวาระ
อั น ควร การรู ้ จั ก กั น จริ ง โดยเฉพาะระหว่ า งผู ้ บ ริ ห าร
กับพนักงานที่อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของตน
คือกุญแจส�ำคัญในการสร้างความผูกพันและความภักดี
ต่อองค์กร อันจะน�ำมาซึ่งความเข้มแข็งมั่นคงขององค์กร
โดยรวมด้วย
การที่คนเราจะรู้จักกันจริงได้นั้น ผู้ที่อยู่ในระดับ
เหนือกว่าต้องเป็นฝ่ายยืน่ ไมตรีจติ ให้กอ่ น อาจเริม่ จากการ
ทักทายชวนคุยอย่างเป็นกันเองอยูเ่ สมอ จนถึงการไถ่ถาม
ทุกข์สุขและให้ความช่วยเหลือในยามจ�ำเป็น เมื่อผู้น้อย
ได้รับการปฎิบัติเช่นนี้อยู่เนืองๆ แล้ว ย่อมเกิดความรัก
และผู ก พั น ต่ อ ผู ้ ที่ มีฐานะเหนื อ กว่ า ตน มีค วามไว้เนื้อ
เชื่อใจ ท�ำงานด้วยความยินดีเต็มใจอย่างสบายใจ ผลงาน
โดยรวมย่ อ มออกมาดี อ ย่ า งแน่ น อน ความมี จิ ต ใจ
เป็ น ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารนั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง
อี ก ประการหนึ่ ง ไม่ เ ลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง หรื อ ใช้ ห ลาย
มาตรฐานในการปกครองคน ความรูร้ กั สามัคคียอ่ มเกิดขึน้
ในหมู ่ ค ณะ ความเข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร
ย่อมเกิดตามมา
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