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 สวัสดีครับ แนวร่วมผู้มีใจผูกพันกับ  แม้ฤดูกาลและวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไร คณะผู้จัดท�าวารสาร  ก็คงมุ่งม่ัน 
ท�าหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อน�าเสนอสาระดีๆ มีคุณค่าส�าหรับผู้อ่านทุกท่าน พวกเราท�างานนี้กันอย่างจริงจังตั้งใจจนก้าวมาสู่ปีที่ 11 ในฉบับนี้แล้วครับ
 เรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังชดุ เรอื ต. 91 ซึง่กรมอูท่หารเรอืสร้างเองตามแนวพระราชด�ารขิองในหลวง รชักาลท่ี 9 พระองค์ทรงให้แนวทางในการออกแบบ 
พร้อมทัง้ทรงตดิตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชดิ ทัง้ในการสร้างและการน�ามาใช้งาน ซึง่ผลการปฏิบตัภิารกิจเป็นเครือ่งยนืยนัอย่างชดัเจนในพระอัจฉรยิภาพ
ของพระองค์ท่าน เรือตรวจการณ์ชุดนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเกินคุ้มจริงๆ บัดนี้เรือ ต.91 ถึงเวลาที่สมควรปลดระวางประจ�าการแล้ว หลังจากที่
ได้รับใช้ชาติและราชนาวีนานถึง 52 ปี ทางกองเรือยุทธการจึงได้จัดพิธีปลดระวางประจ�าการและเชิดชูเกียรติเรือล�านี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
 การบริหารโครงการ นับเป็นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์รวมท้ังประสบการณ์ของผู้ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถ จึงจะส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ในเล่มนี้มีค�าแนะน�าที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ส�าหรับทุกท่านครับ
 การสร้างเรอืตรวจการณ์นับเป็นอตุสากกรรมหนึง่ ซึง่มกีารพฒันามาโดยตลอด มเีรอืแบบและขนาดต่างๆ เกิดขึน้ใหม่อยูเ่นอืงๆ เรอืยนต์ไฟเบอร์กลาส 
AMR รุ่น FB330 ความยาวตลอดล�าเพียง 10 เมตร แต่มีสมรรถนะสูงเกินตัวทีเดียว คงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป
 เชือกกับเรือเป็นของคู่กันมาแต่โบราณกาล การผูกเรือในลักษณะต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงดีนั้น จ�าเป็นต้องเลือกใช้เงื่อนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ 
ด้วย ในเล่มนี้มีผู้ค้นคว้ามาบอกเล่าไว้อย่างครอบคลุมทีเดียว
 ปัญหาขยะและมลภาวะทางทะเล นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงขึน้ทุกที จงึเป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบร่วมกนัของทุกฝ่าย ในการหาทางแก้ไขผ่อนคลาย
วิกฤติการณ์นี้ให้บรรเทาเบาบางลง ทั้งภาครัฐผู้มีหน้าที่โดยตรง ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เกิดความร่วมมือเช่นที่ว่า
ขึ้นที่บริเวณชายฝั่งและเกาะใกล้เคียง ที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ขอแสดงความชื่นชมจิตอาสาทุกฝ่ายครับ 
หวังว่าจะเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป พบกันใหม่ฉบับปลายปีครับ
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วันท่ี 26 ก.ย.62 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  
เป็นประธานในพิธีปลดระวางประจ�าการ และเชิดชูเกียรติให้กับ “เรือของพ่อ”  
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ,ต.94 ,ต.95 ที่รับใช้ราชการในกองทัพเรือ 
มายาวนาน ปฏิบัติภารกิจในท้องทะเลมากว่า 52 ปี ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน 
ฐานทัพเรอืสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบรุี

เรอืตรวจการณ์ ต.91 เป็นเรือทีไ่ด้รับพระมหากรณุาธคุิณจาก พระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ
พระราชทานพระราชด�าร ิ และพระบรมราชวนิิจฉยั เกีย่วกบัการต่อเรอื เพือ่พึง่พา
ตนเองของกองทัพเรือ นับต้ังแต่การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91  
ถึงเรือ ต.99 จ�านวน 9 ล�า ระหว่างปี พ.ศ.2510-2530 อันเป็นโครงการของ 
กองทัพเรือ ตามพระราชด�าริของพระองค์ จนสมัญญาเรือชุดนี้ว่า “เรือของพ่อ”  
การปลดระวางประจ�าการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ได้เป็นไปตามอนุมัติ กระทรวง
กลาโหม เนือ่งจากเรอืทัง้ 3 ล�า ใช้ราชการมานานจนมสีภาพเสือ่มตามอายกุารใช้งาน 
ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ�ารุง และมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการ จึงมีค�าสั่งตาม 
ค�าเสนอของ กองทัพเรอื ให้ปลดระวางต้ังแต่วนัที ่1 ต.ค.62 เป็นต้นไป โดยเรอื ต.91 
ประจ�าการคร้ังแรกเมือ่ 12 ส.ค.2511 และครัง้ที ่2 เมือ่ 15 เม.ย.35 รวมระยะเวลา
ประจ�าการ 52 ปี เรอื ต.94 ประจ�าการครัง้แรกเมือ่ 16 ก.ย.24 รวมระยะเวลา 
ประจ�าการ 38 ปี และเรอื ต.95 ประจ�าการครัง้แรกเมือ่ 27 ธ.ค.25 รวมระยะเวลา
ประจ�าการ 37 ปี โดยเรอืทัง้ 3 ล�า สร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ เป็นการพึง่พาตนเองของ 
กองทพัเรอื

ดังนั้น เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อ 
กองทพัเรือ จงึได้จดัพธีิเชดิชเูกยีรติให้แก่ เรือตรวจการณ์ชดุเรอื ต.91 และอ�าลา 
การปฏบัิตงิานของเรอืทัง้ 3 ล�า อย่างสมเกียรต ิให้คงเป็นทีจ่ารกึจดจ�าแด่ เหล่านกัรบ
แห่งราชนาวีไทย ตลอดไป

“ปลดระวาง เรือ ต.91 “เรือของพ่อ”  
หลังปฏิบัติภารกิจมาร่วม 52 ปี” โอเชี่ยน มารีน่า ทุ่มจัดงาน  

“โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ้ท โชว์”  
กระตุ้นเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง

โอเชีย่น พรอพเพอร์ตี ้เตรยีมจดั “โอเชีย่น มารน่ีา พทัยา โบ้ท โชว์” งานแสดง
เรอืยอช์ทนานาชาตริะดับเอเชยี ซึง่มีการจัดโชว์เรอืยอช์ทชัน้น�าระดบัโลกและสนิค้า
ไลฟ์สไตล์ทีเ่ก่ียวข้องกับการล่องเรอื จดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 8 ระหว่าง 21-24 พฤศจิกายน 
2562 นี ้ ณ โอเชีย่น มารน่ีา ยอช์ท คลบั พทัยา ท่าจอดเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ หวงักระตุน้ธรุกิจและตลาดท่องเทีย่วทางทะเลและตอบรบักระแส
ความนยิมล่องเรือยอช์ททีเ่ตบิโตสงูข้ึน

ในปีท่ีผ่านมา งานโอเชีย่น มารน่ีา พัทยา โบ้ท โชว์ ได้ช่วยกระตุ้นอตุสหกรรม 
การท่องเทีย่วทางทะเลกว่า 2,500 ล้านบาท แม้ว่าปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจไทยอาจมี
การชะลอตวัเพราะภาวะผนัผวนจากเศรษฐกิจโลก แต่ในส่วนของปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ 
ของไทยยงัคงแขง็แกร่ง และการท่องเทีย่วทางทะเลบรเิวณภาคตะวนัออกของไทย 
มีโอกาสเติบโตได้อีกมากและมีส่วนส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรม 
การท่องเทีย่วไทยให้เติบโตสงูขึน้ได้

โอเชีย่น มารน่ีา พทัยา โบ้ท โชว์ ในปีนีม้กีารจดัแสดงเรอืยอช์ทแบรนด์ช้ันน�า
จากทัว่โลกกว่า 40 ล�า พร้อมด้วยการจดัแสดงสนิค้าและการบริการด้านไลฟ์สไตล์ 
และการท่องเที่ยวทางทะเล สินค้าเทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม  
รถยนต์หร ูและอกีมากมาย นอกจากนัน้ ยังมกีารสาธิตกฬีาทางน�า้ ตลอดการจดังาน
ทั้ง 4 วัน รวมถึงกิจกรรมประสบการณ์ล่องเรือยอช์ทฟรี บริการล่องเรือชม 
พระอาทิตย์ตกดนิ (sunset cruises), แฟชัน่โชว์ และพบกบัป๊อบอพัร้านอาหารชัน้น�า 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ตลอดงาน พร้อมด้วยกจิกรรมพเิศษส�าหรบัครอบครวั

งานโอเช่ียน มารีน่า พัทยา โบ้ท โชว์ คร้ังท่ี 8 เตรียมจัดขึ้นระหว่าง  
21-24 พฤศจิกายน 2562 นี ้ ณ โอเชีย่น มารน่ีา ยอช์ท คลบั พัทยา จ. ชลบรุี  
ผู ้ สนใจเข ้าร ่วมชมงานได ้ฟรี  ไม ่มีค ่ าใช ้จ ่ าย ต ้องการข ้อมูลเพิ่ม เติม  
www.oceanmarinapattayaboatshow.com
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เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ไทยซูซูกิ มอเตอร์ ร่วมกับ 
บริษัท ฮัล จ�ากัด และ ชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร ร่วมท�ากิจกรรม 
“World Clean-up Campaign’’ ซึ่งเป็นแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ จาก 
ซูซูกิ มอเตอร์ โดยร่วมมือกับ Partner ทั่วโลกในการจัดแคมเปญนี้ 
เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ไทยซูซูกิ มอเตอร์  และ บริษัท ฮัล จ�ากัด 
พร้อมชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร กับกิจกรรม 
“World Clean-up Campaign’’
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โดยครั้งนี้ได้ไปท�ากิจกรรมกันที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบกับมีเกาะต่างๆ หลาย
เกาะส�าหรับด�าน�า้ ทีไ่ด้รบัความนยิมสงูเพราะมคีวามสวยงามมากๆ
ในขณะนี้ พร้อมยังมีระบบนิเวศน์ทางทะเลที่ถือว่าสมบูรณ์ 

ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ไทยซูซูกิ มอเตอร์ บริษัท ฮัล จ�ากัด 
และชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร น�ากองทัพทีมงานกว่า 200 คน  
ในการร่วมเก็บขยะ และท�าความสะอาดบริเวณเกาะต่างๆ  
ใน ต.แสมสาร ซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวและกระแสน�้าที่พัดมา 
จากฝั่ง โดยทีมงานทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะช่วย
ฟื ้นฟูระบบนิเวศน ์ในบริ เวณน้ันให ้ดีขึ้น และช ่วยให ้ ผู ้คน  
ทั้งนักท่องเที่ยว และชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  
และช่วยกันฟื้นฟู ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ชุมชน เพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในขณะนี้ต่อไป
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ProTap Controller ก�าจัดการคาดเดาในการปรับแต่ง 
ความสูงของ Jackplate หรือมุมเอียงของเครื่องยนต์ทุกครั้ง 
ที่ท่านขับเรือ ProTap จะช่วยให้ท่านสามารถจดจ�าต�าแหน่ง 
การปรับแต่งมุมเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งาน 
ร่วมกับ Jackplate และสวิทช์ควบคุมมุมเครื่องยนต์ยี่ห้อใดก็ได้  
และยังให้ท่านปรับแต่งทั้งต�าแหน่ง Jackplate และมุมเครื่องยนต์
ที่คาดการณืไว้อย่างละเอียดเพียงสัมผัสเล็กน้อย

SEASTAR PROTAP 
JACKPLATE 
CONTROLLER
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ท�ำควำมเร็วสูงสุดอย่ำงรวดเร็วด้วย ProTap 
Controller ด้วยโหมด “Bay/Bass-B”

เมือ่ท่านใช้งาน ProTap Controller ในโหมด B ท่านไท่จ�าเป็น
ที่จะต้องจับจ้องที่มาตรวัดหรือท้ายเรือเพื่อปรับ Jackplate  
หรือมุมเครื่องยนต์เพื่อให้ได้ต�าแหน่งท่ีดีท่ีสุด เพียงท่านปล่อยให้ 
ProTap จดจ�าต�าแหน่งต่างๆแทนท่าน การขยบัสวทิช์ของ ProTrim 
ขึ้นหรือลงเป็นเวลา 1 วินาที ProTap ก็จะปรับ Jackplate  
และมุมเครื่องยนต์ให้อยู่ในต�าแหน่งที่จดจ�าไว้ การปรับความสูง 
และมุมเอียงของเคร่ืองยนต์โดยละเอียด ท�าได้โดยการแตะเร็วๆ 
ที่สวิทช์ของ ProTrim ทั้ง Jackplate และมุมเครื่องยนต์ก็จะถูก
ปรับตามต้องการ 

ท�ำควำมเร็วสูงสุดให้ได้ก่อนคู่แข่ง....!
เวลาตอบสนองที่รวดเร็วในบริเวณน�้าต้ืนด้วย ProTap  

Controller ในโหมด “Flats-F”
ปรับปรุงเวลาตอบสนอในบริเวณน�้าตื้นให้นวดเร็วขึ้นด้วย 

ProTap Controller inในโหมด F เพียงแตะที่สวิทช์ของ ProTrim 
ขึ้นหรือลง 2 ครั้ง จะเป็นการเลื่อน Jackplate ขึ้นหรือลงจนสุด 
การแตะสวทิช์ขึน้หรือลงเพียงครัง้เดยีวจะเป็นการเลือ่น Jackplate 
ขึ้นหรือลงครั้งละ 2 นิ้ว หากเลื่อนสวิทช์ ProTrim ค้างไว้  
ขึ้นหรือลง ก็จะเป็นการเลื่อน Jackplate ขึ้นลงตามปกติ

ท่านไม่จ�าเป็นต้องกดสวทิช์ค้างเอาไว้เมือ่เข้าสู่บรเิวณน�า้ต้ืน 
ตัวควบคุมจะเลื่อน Jackplate ให้กับท่าน ในขณะที่ท่านจดจ่อ
กับการบังคับเรือ

ป้องกันกำรปรับมุมเอียงของเครื่องยนต์
ไม่ว่าจะอยูใ่นโหมดใดก็ตาม หากแกนปรับมมุเครือ่งต่อเข้าตรง

หรือผ่านเครือข่าย NMEA 2000 ตัว ProTap จะท�าการตรวจสอบ
เมื่อท่านปรับเครื่องยนต์ตามระยะมุมเอียง และเลื่อน Jackplate 
ขึ้นให้อยู่ในต�าแหน่งปลอดภัยที่ได้ตั้งไว้ 

ท่านจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าระบบบังคับเลี้ยว ท้ายเรือ  
หรือเครื่องยนต์จะได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
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ในอดตีมนษุย์รูจ้กัการน�าเงือ่นมาใช้ในการด�ารงชวีติ  
โดยใช้เส้นใยที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเถาวัลย์  
เยือ่เปลอืกไม้ มาท�าเป็นเชอืกเพือ่ผกูรัดหนิ หรอืวสัดแุขง็ 
ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิแล้วน�าไปใช้เป็นอาวธุในการล่าสัตว์ 
ดงัทีเ่ราเหน็ในสารคดต่ีางๆ

ต่อมาเมือ่มนษุย์ในยคุต่างๆเจรญิมากข้ึน จงึเริม่ใช้เชือก
ทีท่�าจากวสัดดุงักล่าวมาผูกรดัเป็นเงือ่นปม ใช้ในการมดัวสัดุ
ต่างๆ เช่น มดัท่อนซุง ล�าไม้ไผ่ เพือ่ใช้ในการต่อเป็นพาหนะ
ในการด�าเนินชีวิต และล่าสัตว์หาอาหารทั้งทางบก 
และทางน�้า โดยจะเห็นจากการที่มนุษย์เริ่มมีแพในการ 

เชือกเงื่อนที่ใช้กับเรือ 
และวิธีการใช้งาน

- ใช้จอดเรอื ผูกสมอเรอื ผกูเรอื
- ผูกทุน่
- ใช้ช่วยเหลือคนจมน�า้
- ซ่อมแซมส่ิงของ
- ใช้ควบคุมการบงัคบั ของเรอืใบ ฯลฯ

เงือ่นเชอืกแบ่งออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆได้ 3 กลุม่ คอื
1. ประเภทต่อเชอืกเข้าด้วยกนั เพือ่ใช้ประโยชน์ต่อเชือก
ให้ยาวขึน้

- เงือ่นพริอด
- เงือ่นขดัสมาธิ
- เงือ่นประมง
- เงือ่นยายแก่
- เงือ่นนายพราน ฯลฯ

2. ประเภทท�าเป็นบ่วง เพือ่ใช้ประโยชน์ส�าหรบัคล้องหรอื
สวมกบัหลกั

- เงือ่นบ่วงสายธนู
- เงือ่นผูกคนลาก
- เงือ่นเก้าอี้
- รอกเชือก ฯลฯ

3. ประเภทผกูกบัวตัถ ุเพือ่ใช้ประโยชน์ส�าหรบัผกูให้แน่น 
ใช้รัง้ให้ตงึ หรอืดงึให้แน่น

- เงือ่นผูกซงุ
- เงือ่นบกุเบกิ
- เงือ่นตะกรดุเบ็ด
- เงือ่นกระหวดัไม้
- เงือ่นผูกรัง้
- เงือ่นขนัชะเนาะ
- เงือ่นผูกแน่น ฯลฯ

เดนิทางทางน�า้  การปลกูสร้างบ้านในสมัยโบราณ และอืน่ๆ
อกีมาก ดงันัน้เชือก กับ เรอื จงึเป็นสิง่ทีต้่องมีคูก่นัตลอดเวลา 
มาดวู่าเราใช้เชอืกท�าอะไรบ้างบนเรอืบ้าง
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4. เงือ่นตะกรดุเบด็ Clove 
Hitch

ใช้ผกูเบด็ ผกูเรือกบั
เสาให้แน่น เพื่อจอดเรือ 
และอ่ืนๆ เช่น ผูกเหล็ก  
ผูกรั้ว ผูกตอม่อในการ 
สร้างสะพาน ผกูแขวนรอก 
ผูกสมอเรือ ผูกบันได  
ผกูสิง่ของต่างๆ

ทกัษะเงือ่นเรอื 6 แบบทีค่วรทราบ (Six Knot Skill)
1. เงื่อ่นพริอด Square Knot

ใช้ต่อปลายเชอืกทีข่นาดเท่ากัน ความเหนยีวเท่ากัน   
2 ข้าง เข้าด้วยกัน ซึง่เงือ่นนีจ้ะแน่นมากแต่ก็แก้ออกได้ง่าย
ประโยชน์

1. ใช้ต่อเชอืกขนาดเท่ากนั เหนยีวเท่ากนั
2. ใช้ผกูปลายเชอืกเส้นเดยีวกนั เพือ่ผกูมดัห่อส่ิงของ

และวตัถุต่างๆ
3. ใช้ประโยชน์ในการปฐมพยาบาลผูท้ีไ่ด้รบับาดเจ็บ 

เช่น ผกูชายผ้าพนัแผล ผูกชายผ้า
4. ผกูเชอืกรองเท้า ผูกโบ

2. เงือ่นขดัสมาธ ิSheet Bend
ใช้ต่อเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั หรอืขนาดเดยีวกันกไ็ด้  

โดยใช้เส้นใหญ่พนัเป็นบ่วง เส้นเลก็เป็นเส้นพนัขดั ใช้ผกูเชอืก
กับสิง่ทีเ่ป็นขอ หรอืห ูเช่น ใช้ผูกเชอืกสมอเรอื
ประโยชน์ 

1. ใช้ต่อเชอืกขนาดต่างกนั หรอืขนาดเดยีวกนักไ็ด้
2. ใช้ต่อเชือกแข็งกับเชือกอ่อน (เส้นอ่อนเป็นเส้น 

พนัขดั)
3. ใช้ต่อเชอืกทีค่่อนข้างแขง็ เช่น เถาวลัย์
4. ใช้ผกูเชือกกบัสิง่ทีมี่ลักษณะเป็นขอหรอืหอูยูแ่ล้ว 

เช่น ธงชาติ
5. ใช้ต่อเส้นด้าย เส้นไหมทอผ้า

3. เงือ่นบ่วงสายธน ูBowline
 ใช้ท�าเป็นบ่วง เป็นเงือ่นทีไ่ม่รูด ไม่เลือ่นเข้าไปรดั 

กบัสิง่ทีผ่กู ตวับ่วงจะคงที ่ ใช้ท�าบ่วงเพือ่คล้องเรอืกบัหลัก
จอดเรอื ขงึใบเรือ หรอืท�าบ่วงเพือ่ไว้ลากของหนกั
ประโยชน์ 

1. ใช้ผกูสตัว์ไว้กบัหลักหรอืต้นไม้ เป็นเงือ่นทีไ่ม่รดู 
และไม่เลือ่นเข้าไปรดั กบัหลักเพราะสามารถหมนุรอบได้

2. ใช้ผูกเรือกับหลัก เมื่อเวลาน�้าขึ้นหรือน�้าลงบ่วง 
จะเลือ่นข้ึนลงได้เอง

3. ใช้คล้องกันธนเูพือ่โก่งคนัธนู
4. ใช้คล้องคนให้หย่อนตวัจากทีสู่งลงสู่ทีต่�า่แทนเงือ่น

เก้าอี้
5. ใช้ผกูปลายเชอืก ผูกถงัตัง้หรอืถงันอน

ประโยชน์
1. ใช้ผกูเชอืกกับเสาหรอืหลกัเพือ่ล่ามสตัว์เลีย้งหรอืแพ
2. ใช้ผูกบนัใดเชอืก บนัใดลงิ
3. ใช้ในการผูกแน่น เช่น ผกูประกบ ผกูกากบาท

5. เงือ่น Backhand Hitch
ใช้ผูกเชอืกทีเ่สาแบบ 2 รอบเพิม่ความความเหนยีว  

ลดการล่ืนไหล

6. เงือ่นขดัสมาธ ิ2 ชัน้ Double sheet bend
ใช้ผูกกับของทีเ่ป็นห่วง เช่น ห่วงธง หรอืห่วงเชอืก 

เป็นต้น เช่นเดยีวกบัเงือ่นขัดสมาธห่ิวงชัน้เดียว แต่เพิม่ความ
แน่น และมัน่คงยิง่ขึน้ไม่หลุดง่าย
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เรือยนต์ไฟเบอร์กลาส AMR รุน่ FB330 เป็นเรอื
อเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง เหมาะส�าหรับใช้ใน
ภารกิจเป็น เรือตรวจการณ์ เรือค้นหาและกู้ภัยทาง
ทะเล เรือขนส่งและโดยสาร หรือ เรือใช้งานปฏิบัติ
การทางทะเลทั่วไป เรือมีความแข็งแรงทนทานต่อ
การใช้งานหนักในลักษณะสมบุกสมบัน ตัวเรือสร้าง
ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส Glass Reinforced Plastic 
(G.R.P.) Single Skin ซึ่งเป็นเกรดที่ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานระดับสากล มีความแข็งแรงทนทานในการ
ใช้งาน การทรงตัวดีขณะแล่นด้วยความเร็วสูง ทั้งใน
การวิ่งทางตรงและไม่ลื่นแฉลบเมื่อบังคับเรือเลี้ยว

การออกแบบหัวเรือมีลักษณะป้านกึ่งแหลม  
มคีอนโซลถอืท้ายเรอือยูด้่านท้าย ท้ายเรอืตดั ท้องเรอื
มีลักษณะ เป็นแบบท้องแบนกึ่งตัววี “V” ตัวเรือ
ออกแบบให้มกีารทรงตวัทีด่ ีทัง้ทางยาวและทางขวาง 
มีที่นั่งภายในเรือเป็นแบบนั่งข้างกราบเรือพร้อมลาย
กนัลืน่ และพืน้เรอืตลอดล�ามลีายกนัล่ืน ภายนอกเรอื
ตดิยางกนักระแทกรอบกราบเรอื หวัเรอืและท้ายเรอื
ติดตั้งพุกผูกเชือก 

บริเวณที่นั่งผู้โดยสารติดตั้งโครงหลังคาผ้าใบ 
ท�าด้วยสแตนเลส สามารถพับเก็บได้ กราบเรือ 
มีราวจับสแตนเลสขนาดเหมาะสม ส่วนหัวเรือ  
ด้านข้างทั้งสองด้านติดตั้ง Rack เพื่อใช้เก็บชุดถัง
อากาศด�าน�้าได้ 4 ถัง คอนโซลคนขับบริเวณท้ายเรือ
มีโครงหลังคาผ้าใบท�าด้วยสแตนเลสพับได้ ผนังท้าย
เรือเสริมความแข็งแรงเพื่อติดตั้งเครื่องยนต์ติดท้าย 
(Outboard Motor) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า 
จ�านวน 2 เครื่อง

ระบบไฟฟ้าภายในเรือเพียงพอส�าหรับไฟ 
แสงสว่าง ไฟเดินเรือ สปอตไลท์ เครื่องวิทยุสื่อสาร 
เครื่องมือเดินเรือ สัญญาณแตร และอุปกรณ์อื่นๆ  
ที่เกี่ยว ข้องกับระบบไฟฟ้า และมีอุปกรณ์มาตรฐาน
ส�าหรับใช้งานอื่นๆ ครบครัน เช่น ลูกตะเพรายาง  
สมอเรือ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ เชือกผูกเรือ เป็นต้น
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการบริหารโครงการ
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Special Report

โดยทั่วไป โครงการหมายถึง “กลุ ่มของงานที่มี 
ความเช่ือมโยงกนั มกี�าหนดวันเริม่ต้นและสิน้สดุท่ีชดัเจน” 
การบริหารโครงการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)  
สูงเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ที่นับว่า
ส�าคัญยิ่ง ได้แก่ การวางแผน (Planning) การวิเคราะห์
งาน (Job Analysis) การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผูบ้ฏบิตัติ�าแหน่งส�าคญัต่างๆ (Job Description) และการ
มีระบบบริหารโครงการที่ดี

“ประสิทธิภาพ” คือ ความคุ ้มค่า ซ่ึงเน้นเรื่อง 
การประหยัดทรัพยากรต่างๆ เพื่อลดต้นทุนให้ต�่าเพื่อการ
มีก�าไรสูง ในขณะที่ “ประสิทธิผล” ยึดถือเอาความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นหลัก การบริหารโครงการใดๆ 
จ�าเป็นต้องค�านึงถึงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ควบคู่กันไป หากเน้นเพียงความประหยัดแต่งานไม่บรรลุ
เป้าหมาย ก็ถือว่าล้มเหลว หรือสูญเสียทรัพยากรไปอย่าง
ไม่คุ้มค่า ในอีกแง่มุมหน่ึง ถ้าผู้บริหารมุ่งแต่ความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยไม่ค�านึงเท่าที่ควรถึงความคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพยากร ย่อมเกิดความสูญเสียที่ไม่จ�าเป็นขึ้นได้

“การวางแผน” คือขั้นตอนแรกที่มีความส�าคัญยิ่ง 
ในการบริหารโครงการ ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจตรงกันในเนื้องานท้ังหมด รวมท้ังการแยกแยะ 

ออกเป็นกลุ่มงานย่อยๆ ระยะเวลาและทรัพยากร (คน  
เงิน วัสดุ ฯลฯ) ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการท�างานแต่ละส่วน 
และการก�าหนดผู ้รับผิดชอบที่เหมาะสมในต�าแหน่ง 
ที่ส�าคัญ เป ็นต ้น แผนงานที่จัดท�าไว ้อย ่างชัดเจน  
คือเครื่องมือที่ส�าคัญในการบริหารโครงการ เมื่อลงมือ
ปฎิบัติจริงแล้วโอกาสที่งานจะไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้น
ได้เสมอ จ�าเป็นต้องมีการปรับแผนตามห้วงเวลาที่เหมาะ
สม เพื่อให้การด�าเนินโครงการโดยรวมลุล่วงไปด้วยดี  
แล้วเสร็จทันตามเวลาที่ก�าหนด

ในบรรดาปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โครงการ “คน” คอืองค์ประกอบทีส่�าคญัท่ีสดุ ท้ังผูบ้ริหาร
ในระดับต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย หลักการใช้คนให้
เหมาะกับงานยังเป็นแนวคิดที่ยึดถือได้เสมอ ผู้บริหาร 
ทุกคนจ�าเป ็นต ้องมีภาวะผู ้น�าที่ เข ้มแข็ง (Strong  
Leadership) สามารถครองใจผู้ที่อยู่ในความปกครอง
บังคับบัญชาได้ เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนในองค์กร  
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากันได้กับทุกฝ่าย การร่วมกัน
บริหารโครงการในภาพรวมย่อมเป็นไปอย่างราบรื่น  
มีป ัญหาหรืออุปสรรคใดก็ช ่วยกันแก้ไขให้ลุล ่วงไป  
ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชิงดีชิงเด่น เอาชนะคะคานกัน 
ในเรื่องหยุมหยิม ต่างยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น 
ที่ตั้ง สภาพในอุดมคติเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ง่ายนักในสังคมไทย 
แต่ตัวอย่างดีๆ ก็พอมีให้ศึกษาและน�ามาประยุกต์ใช้ได้

โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่า การบริหารโครงการจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงได้นั้น 
จ�าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี จัดกลุ่มงานอย่างเหมาะสม 
ก�าหนดผู้รับผิดชอบตามความถนัด ผู้บริหารทุกต�าแหน่ง
จ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าที่เข้มแข็ง มีการวิเคราะห์และ
ประเมนิผลความก้าวหน้าของโครงการ และปรบัปรงุตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ร่วมกันว่า 
“คนคือองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด”
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