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เรือยนต์ ไฟเบอร์กลาส คอนโซลถือท้ายเรือ

AMR
FB330
Glass Reinforced Plastic
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์
สวัสดีครับ แนวร่วมผู้มีใจผูกพันกับ
แม้ฤดูกาลและวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไร คณะผู้จัดท�ำวารสาร
ก็คงมุ่งมั่น
ท�ำหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อน�ำเสนอสาระดีๆ มีคุณค่าส�ำหรับผู้อ่านทุกท่าน พวกเราท�ำงานนี้กันอย่างจริงจังตั้งใจจนก้าวมาสู่ปีที่ 11 ในฉบับนี้แล้วครับ
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝง่ั ชุด เรือ ต. 91 ซึง่ กรมอูท่ หารเรือสร้างเองตามแนวพระราชด�ำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงให้แนวทางในการออกแบบ
พร้อมทัง้ ทรงติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในการสร้างและการน�ำมาใช้งาน ซึง่ ผลการปฏิบตั ภิ ารกิจเป็นเครือ่ งยืนยันอย่างชัดเจนในพระอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ท่าน เรือตรวจการณ์ชุดนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเกินคุ้มจริงๆ บัดนี้เรือ ต.91 ถึงเวลาที่สมควรปลดระวางประจ�ำการแล้ว หลังจากที่
ได้รับใช้ชาติและราชนาวีนานถึง 52 ปี ทางกองเรือยุทธการจึงได้จัดพิธีปลดระวางประจ�ำการและเชิดชูเกียรติเรือล�ำนี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
การบริหารโครงการ นับเป็นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ จึงจะส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ในเล่มนี้มีค�ำแนะน�ำที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ส�ำหรับทุกท่านครับ
การสร้างเรือตรวจการณ์นบั เป็นอุตสากกรรมหนึง่ ซึง่ มีการพัฒนามาโดยตลอด มีเรือแบบและขนาดต่างๆ เกิดขึน้ ใหม่อยูเ่ นืองๆ เรือยนต์ไฟเบอร์กลาส
AMR รุ่น FB330 ความยาวตลอดล�ำเพียง 10 เมตร แต่มีสมรรถนะสูงเกินตัวทีเดียว คงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป
เชือกกับเรือเป็นของคู่กันมาแต่โบราณกาล การผูกเรือในลักษณะต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงดีนั้น จ�ำเป็นต้องเลือกใช้เงื่อนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ
ด้วย ในเล่มนี้มีผู้ค้นคว้ามาบอกเล่าไว้อย่างครอบคลุมทีเดียว
ปัญหาขยะและมลภาวะทางทะเล นับวันจะทวีความรุนแรงขึน้ ทุกที จึงเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย 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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“ปลดระวาง เรือ ต.91 “เรือของพ่อ”
หลังปฏิบัติภารกิจมาร่วม 52 ปี”
วันที่ 26 ก.ย.62 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็นประธานในพิธีปลดระวางประจ�ำการ และเชิดชูเกียรติให้กับ “เรือของพ่อ”
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ,ต.94 ,ต.95 ที่รับใช้ราชการในกองทัพเรือ
มายาวนาน ปฏิบัติภารกิจในท้องทะเลมากว่า 52 ปี ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน
ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เรือตรวจการณ์ ต.91 เป็นเรือทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ
พระราชทานพระราชด�ำริ และพระบรมราชวินจิ ฉัย เกีย่ วกับการต่อเรือ เพือ่ พึง่ พา
ตนเองของกองทัพเรือ นับตั้งแต่การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91
ถึงเรือ ต.99 จ�ำนวน 9 ล�ำ ระหว่างปี พ.ศ.2510-2530 อันเป็นโครงการของ
กองทัพเรือ ตามพระราชด�ำริของพระองค์ จนสมัญญาเรือชุดนี้ว่า “เรือของพ่อ”
การปลดระวางประจ�ำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ได้เป็นไปตามอนุมัติ กระทรวง
กลาโหม เนือ่ งจากเรือทัง้ 3 ล�ำ ใช้ราชการมานานจนมีสภาพเสือ่ มตามอายุการใช้งาน
ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ�ำรุง และมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการ จึงมีค�ำสั่งตาม
ค�ำเสนอของ กองทัพเรือ ให้ปลดระวางตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป โดยเรือ ต.91
ประจ�ำการครัง้ แรกเมือ่ 12 ส.ค.2511 และครัง้ ที่ 2 เมือ่ 15 เม.ย.35 รวมระยะเวลา
ประจ�ำการ 52 ปี เรือ ต.94 ประจ�ำการครัง้ แรกเมือ่ 16 ก.ย.24 รวมระยะเวลา
ประจ�ำการ 38 ปี และเรือ ต.95 ประจ�ำการครัง้ แรกเมือ่ 27 ธ.ค.25 รวมระยะเวลา
ประจ�ำการ 37 ปี โดยเรือทัง้ 3 ล�ำ สร้างโดยกรมอูท่ หารเรือ เป็นการพึง่ พาตนเองของ
กองทัพเรือ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อ
กองทัพเรือ จึงได้จดั พิธเี ชิดชูเกียรติให้แก่ เรือตรวจการณ์ชดุ เรือ ต.91 และอ�ำลา
การปฏิบตั งิ านของเรือทัง้ 3 ล�ำ อย่างสมเกียรติ ให้คงเป็นทีจ่ ารึกจดจ�ำแด่ เหล่านักรบ
แห่งราชนาวีไทย ตลอดไป
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โอเชี่ยน มารีน่า ทุ่มจัดงาน
“โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ้ท โชว์”
กระตุ้นเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง
โอเชีย่ น พรอพเพอร์ต้ี เตรียมจัด “โอเชีย่ น มารีนา่ พัทยา โบ้ท โชว์” งานแสดง
เรือยอช์ทนานาชาติระดับเอเชีย ซึง่ มีการจัดโชว์เรือยอช์ทชัน้ น�ำระดับโลกและสินค้า
ไลฟ์สไตล์ทเี่ กีย่ วข้องกับการล่องเรือ จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 8 ระหว่าง 21-24 พฤศจิกายน
2562 นี้ ณ โอเชีย่ น มารีนา่ ยอช์ท คลับ พัทยา ท่าจอดเรือทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หวังกระตุน้ ธุรกิจและตลาดท่องเทีย่ วทางทะเลและตอบรับกระแส
ความนิยมล่องเรือยอช์ททีเ่ ติบโตสูงขึน้
ในปีทผี่ า่ นมา งานโอเชีย่ น มารีนา่ พัทยา โบ้ท โชว์ ได้ชว่ ยกระตุน้ อุตสหกรรม
การท่องเทีย่ วทางทะเลกว่า 2,500 ล้านบาท แม้วา่ ปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจไทยอาจมี
การชะลอตัวเพราะภาวะผันผวนจากเศรษฐกิจโลก แต่ในส่วนของปัจจัยพืน้ ฐานต่างๆ
ของไทยยังคงแข็งแกร่ง และการท่องเทีย่ วทางทะเลบริเวณภาคตะวันออกของไทย
มีโอกาสเติบโตได้อีกมากและมีส่วนส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วไทยให้เติบโตสูงขึน้ ได้
โอเชีย่ น มารีนา่ พัทยา โบ้ท โชว์ ในปีนมี้ กี ารจัดแสดงเรือยอช์ทแบรนด์ชนั้ น�ำ
จากทัว่ โลกกว่า 40 ล�ำ พร้อมด้วยการจัดแสดงสินค้าและการบริการด้านไลฟ์สไตล์
และการท่องเที่ยวทางทะเล สินค้าเทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม
รถยนต์หรู และอีกมากมาย นอกจากนัน้ ยังมีการสาธิตกีฬาทางน�ำ้ ตลอดการจัดงาน
ทั้ง 4 วัน รวมถึงกิจกรรมประสบการณ์ล่องเรือยอช์ทฟรี บริการล่องเรือชม
พระอาทิตย์ตกดิน (sunset cruises), แฟชัน่ โชว์ และพบกับป๊อบอัพร้านอาหารชัน้ น�ำ
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ ตลอดงาน พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษส�ำหรับครอบครัว
งานโอเชี่ยน มารีน ่า พัทยา โบ้ท โชว์ ครั้งที่ 8 เตรียมจัดขึ้นระหว่า ง
21-24 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ โอเชีย่ น มารีนา่ ยอช์ท คลับ พัทยา จ. ชลบุรี
ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มชมงานได้ ฟ รี ไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย ต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
www.oceanmarinapattayaboatshow.com
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ไทยซูซูกิ มอเตอร์ และ บริษัท ฮัล จำ�กัด
พร้อมชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร กับกิจกรรม
“World Clean-up Campaign’’

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ไทยซูซูกิ มอเตอร์ ร่วมกับ
บริษัท ฮัล จ�ำกัด และ ชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร ร่วมท�ำกิจกรรม
“World Clean-up Campaign’’ ซึ่งเป็นแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ จาก
ซูซูกิ มอเตอร์ โดยร่วมมือกับ Partner ทั่วโลกในการจัดแคมเปญนี้
เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกที่ก�ำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
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โดยครั้งนี้ได้ไปท�ำกิจกรรมกันที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบกับมีเกาะต่างๆ หลาย
เกาะส�ำหรับด�ำน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงเพราะมีความสวยงามมากๆ
ในขณะนี้ พร้อมยังมีระบบนิเวศน์ทางทะเลที่ถือว่าสมบูรณ์
ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ไทยซูซูกิ มอเตอร์ บริษัท ฮัล จ�ำกัด
และชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร น�ำกองทัพทีมงานกว่า 200 คน
ในการร่ ว มเก็ บ ขยะ และท� ำ ความสะอาดบริ เ วณเกาะต่ า งๆ
ใน ต.แสมสาร ซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวและกระแสน�้ำที่พัดมา
จากฝั่ง โดยทีมงานทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะช่วย
ฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศน์ ใ นบริ เ วณนั้ น ให้ ดี ขึ้ น และช่ ว ยให้ ผู ้ ค น
ทั้งนักท่องเที่ยว และชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
และช่วยกันฟื้นฟู ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ชุมชน เพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในขณะนี้ต่อไป
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BoatReport2

SEASTAR PROTAP
JACKPLATE
CONTROLLER
ProTap Controller ก� ำ จั ด การคาดเดาในการปรั บ แต่ ง
ความสูงของ Jackplate หรือมุมเอียงของเครื่องยนต์ทุกครั้ง
ที่ท่านขับเรือ ProTap จะช่วยให้ท่านสามารถจดจ�ำต�ำแหน่ง
การปรับแต่งมุมเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งาน
ร่วมกับ Jackplate และสวิทช์ควบคุมมุมเครื่องยนต์ยี่ห้อใดก็ได้
และยังให้ท่านปรับแต่งทั้งต�ำแหน่ง Jackplate และมุมเครื่องยนต์
ที่คาดการณืไว้อย่างละเอียดเพียงสัมผัสเล็กน้อย
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ท�ำความเร็วสูงสุดอย่างรวดเร็วด้วย ProTap
Controller ด้วยโหมด “Bay/Bass-B”

เมือ่ ท่านใช้งาน ProTap Controller ในโหมด B ท่านไท่จำ� เป็น
ที่ จ ะต้ อ งจั บ จ้ อ งที่ ม าตรวั ด หรื อ ท้ า ยเรื อ เพื่ อ ปรั บ Jackplate
หรือมุมเครื่องยนต์เพื่อให้ได้ต�ำแหน่งที่ดีท่ีสุด เพียงท่านปล่อยให้
ProTap จดจ�ำต�ำแหน่งต่างๆแทนท่าน การขยับสวิทช์ของ ProTrim
ขึ้นหรือลงเป็นเวลา 1 วินาที ProTap ก็จะปรับ Jackplate
และมุมเครื่องยนต์ให้อยู่ในต�ำแหน่งที่จดจ�ำไว้ การปรับความสูง
และมุมเอียงของเครื่องยนต์โดยละเอียด ท�ำได้โดยการแตะเร็วๆ
ที่สวิทช์ของ ProTrim ทั้ง Jackplate และมุมเครื่องยนต์ก็จะถูก
ปรับตามต้องการ

ท�ำความเร็วสูงสุดให้ได้ก่อนคู่แข่ง....!

เวลาตอบสนองที่ ร วดเร็ ว ในบริ เ วณน�้ ำ ตื้ น ด้ ว ย ProTap
Controller ในโหมด “Flats-F”
ปรับปรุงเวลาตอบสนอในบริเวณน�้ำตื้นให้นวดเร็วขึ้นด้วย
ProTap Controller inในโหมด F เพียงแตะที่สวิทช์ของ ProTrim
ขึ้นหรือลง 2 ครั้ง จะเป็นการเลื่อน Jackplate ขึ้นหรือลงจนสุด
การแตะสวิทช์ขนึ้ หรือลงเพียงครัง้ เดียวจะเป็นการเลือ่ น Jackplate
ขึ้ น หรื อ ลงครั้ ง ละ 2 นิ้ ว หากเลื่ อ นสวิ ท ช์ ProTrim ค้ า งไว้
ขึ้นหรือลง ก็จะเป็นการเลื่อน Jackplate ขึ้นลงตามปกติ

ท่านไม่จำ� เป็นต้องกดสวิทช์คา้ งเอาไว้เมือ่ เข้าสูบ่ ริเวณน�ำ้ ตืน้
ตัวควบคุมจะเลื่อน Jackplate ให้กับท่าน ในขณะที่ท่านจดจ่อ
กับการบังคับเรือ

ป้องกันการปรับมุ มเอียงของเครื่องยนต์

ไม่วา่ จะอยูใ่ นโหมดใดก็ตาม หากแกนปรับมุมเครือ่ งต่อเข้าตรง
หรือผ่านเครือข่าย NMEA 2000 ตัว ProTap จะท�ำการตรวจสอบ
เมื่อท่านปรับเครื่องยนต์ตามระยะมุมเอียง และเลื่อน Jackplate
ขึ้นให้อยู่ในต�ำแหน่งปลอดภัยที่ได้ตั้งไว้
ท่านจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าระบบบังคับเลี้ยว ท้ายเรือ
หรือเครื่องยนต์จะได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
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BoatTips
-

ในอดีตมนุษย์รจู้ กั การน�ำเงือ่ นมาใช้ในการด�ำรงชีวติ
โดยใช้เส้นใยที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเถาวัลย์
เยือ่ เปลือกไม้ มาท�ำเป็นเชือกเพือ่ ผูกรัดหิน หรือวัสดุแข็ง
ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ แล้วน�ำไปใช้เป็นอาวุธในการล่าสัตว์
ดังทีเ่ ราเห็นในสารคดีตา่ งๆ
ต่อมาเมือ่ มนุษย์ในยุคต่างๆเจริญมากขึน้ จึงเริม่ ใช้เชือก
ทีท่ ำ� จากวัสดุดงั กล่าวมาผูกรัดเป็นเงือ่ นปม ใช้ในการมัดวัสดุ
ต่างๆ เช่น มัดท่อนซุง ล�ำไม้ไผ่ เพือ่ ใช้ในการต่อเป็นพาหนะ
ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และล่ า สั ต ว์ ห าอาหารทั้ ง ทางบก
และทางน�้ำ โดยจะเห็นจากการที่มนุษย์เริ่มมีแพในการ

KNOT SKILL
เชือกเงื่อน
เดินทางทางน�ำ้ การปลูกสร้างบ้านในสมัยโบราณ และอืน่ ๆ
อีกมาก ดังนัน้ เชือก กับ เรือ จึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งมีคกู่ นั ตลอดเวลา
มาดูวา่ เราใช้เชือกท�ำอะไรบ้างบนเรือบ้าง
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ใช้จอดเรือ ผูกสมอเรือ ผูกเรือ
ผูกทุน่
ใช้ชว่ ยเหลือคนจมน�ำ้
ซ่อมแซมสิง่ ของ
ใช้ควบคุมการบังคับ ของเรือใบ ฯลฯ

เงือ่ นเชือกแบ่งออกเป็นกลุม่ ใหญ่ๆได้ 3 กลุม่ คือ
1. ประเภทต่อเชือกเข้าด้วยกัน เพือ่ ใช้ประโยชน์ตอ่ เชือก
ให้ยาวขึน้
- เงือ่ นพิรอด
- เงือ่ นขัดสมาธิ
- เงือ่ นประมง
- เงือ่ นยายแก่
- เงือ่ นนายพราน ฯลฯ
2. ประเภทท�ำเป็นบ่วง เพือ่ ใช้ประโยชน์สำ� หรับคล้องหรือ
สวมกับหลัก
- เงือ่ นบ่วงสายธนู
- เงือ่ นผูกคนลาก
- เงือ่ นเก้าอี้
- รอกเชือก ฯลฯ
3. ประเภทผูกกับวัตถุ เพือ่ ใช้ประโยชน์สำ� หรับผูกให้แน่น
ใช้รงั้ ให้ตงึ หรือดึงให้แน่น
- เงือ่ นผูกซุง
- เงือ่ นบุกเบิก
- เงือ่ นตะกรุดเบ็ด
- เงือ่ นกระหวัดไม้
- เงือ่ นผูกรัง้
- เงือ่ นขันชะเนาะ
- เงือ่ นผูกแน่น ฯลฯ

ที่ ใช้กับเรือ
และวิธีการใช้งาน
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ทักษะเงือ่ นเรือ 6 แบบทีค่ วรทราบ (Six Knot Skill)
1. เงือ่ นพิรอด Square Knot
ใช้ตอ่ ปลายเชือกทีข่ นาดเท่ากัน ความเหนียวเท่ากัน
2 ข้าง เข้าด้วยกัน ซึง่ เงือ่ นนีจ้ ะแน่นมากแต่กแ็ ก้ออกได้งา่ ย
ประโยชน์
1. ใช้ตอ่ เชือกขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากัน
2. ใช้ผกู ปลายเชือกเส้นเดียวกัน เพือ่ ผูกมัดห่อสิง่ ของ
และวัตถุตา่ งๆ
3. ใช้ประโยชน์ในการปฐมพยาบาลผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บ
เช่น ผูกชายผ้าพันแผล ผูกชายผ้า
4. ผูกเชือกรองเท้า ผูกโบ
2. เงือ่ นขัดสมาธิ Sheet Bend
ใช้ตอ่ เชือกทีม่ ขี นาดต่างกัน หรือขนาดเดียวกันก็ได้
โดยใช้เส้นใหญ่พนั เป็นบ่วง เส้นเล็กเป็นเส้นพันขัด ใช้ผกู เชือก
กับสิง่ ทีเ่ ป็นขอ หรือหู เช่น ใช้ผกู เชือกสมอเรือ
ประโยชน์
1. ใช้ตอ่ เชือกขนาดต่างกัน หรือขนาดเดียวกันก็ได้
2. ใช้ต่อเชือกแข็งกับเชือกอ่อน (เส้นอ่อนเป็นเส้น
พันขัด)
3. ใช้ตอ่ เชือกทีค่ อ่ นข้างแข็ง เช่น เถาวัลย์
4. ใช้ผกู เชือกกับสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นขอหรือหูอยูแ่ ล้ว
เช่น ธงชาติ
5. ใช้ตอ่ เส้นด้าย เส้นไหมทอผ้า
3. เงือ่ นบ่วงสายธนู Bowline
ใช้ทำ� เป็นบ่วง เป็นเงือ่ นทีไ่ ม่รดู ไม่เลือ่ นเข้าไปรัด
กับสิง่ ทีผ่ กู ตัวบ่วงจะคงที่ ใช้ทำ� บ่วงเพือ่ คล้องเรือกับหลัก
จอดเรือ ขึงใบเรือ หรือท�ำบ่วงเพือ่ ไว้ลากของหนัก
ประโยชน์
1. ใช้ผกู สัตว์ไว้กบั หลักหรือต้นไม้ เป็นเงือ่ นทีไ่ ม่รดู
และไม่เลือ่ นเข้าไปรัด กับหลักเพราะสามารถหมุนรอบได้
2. ใช้ผูกเรือกับหลัก เมื่อเวลาน�้ำขึ้นหรือน�้ำลงบ่วง
จะเลือ่ นขึน้ ลงได้เอง
3. ใช้คล้องกันธนูเพือ่ โก่งคันธนู
4. ใช้คล้องคนให้หย่อนตัวจากทีส่ งู ลงสูท่ ตี่ ำ�่ แทนเงือ่ น
เก้าอี้
5. ใช้ผกู ปลายเชือก ผูกถังตัง้ หรือถังนอน

4. เงือ่ นตะกรุดเบ็ด Clove
Hitch
ใช้ผกู เบ็ด ผูกเรือกับ
เสาให้แน่น เพื่อจอดเรือ
และอื่นๆ เช่น ผูกเหล็ก
ผู ก รั้ ว ผู ก ตอม่ อ ในการ
สร้างสะพาน ผูกแขวนรอก
ผู ก สมอเรื อ ผู ก บั น ได
ผูกสิง่ ของต่างๆ

ประโยชน์
1. ใช้ผกู เชือกกับเสาหรือหลักเพือ่ ล่ามสัตว์เลีย้ งหรือแพ
2. ใช้ผกู บันใดเชือก บันใดลิง
3. ใช้ในการผูกแน่น เช่น ผูกประกบ ผูกกากบาท

5. เงือ่ น Backhand Hitch
ใช้ผกู เชือกทีเ่ สาแบบ 2 รอบเพิม่ ความความเหนียว
ลดการลืน่ ไหล

6. เงือ่ นขัดสมาธิ 2 ชัน้ Double sheet bend
ใช้ผกู กับของทีเ่ ป็นห่วง เช่น ห่วงธง หรือห่วงเชือก
เป็นต้น เช่นเดียวกับเงือ่ นขัดสมาธิหว่ งชัน้ เดียว แต่เพิม่ ความ
แน่น และมัน่ คงยิง่ ขึน้ ไม่หลุดง่าย

13

14
ARTICLE : AMR
PHOTO : AMR

Boating

AMR FB330

33FT. FIBER
REINFORCED
PLASTIC BOAT
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เรือยนต์ไฟเบอร์กลาส AMR รุน่ FB330 เป็นเรือ
อเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับใช้ใน
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
การออกแบบหั ว เรื อ มี ลั ก ษณะป้ า นกึ่ ง แหลม
มีคอนโซลถือท้ายเรืออยูด่ า้ นท้าย ท้ายเรือตัด ท้องเรือ
มีลักษณะ เป็นแบบท้องแบนกึ่งตัววี “V” ตัวเรือ
ออกแบบให้มกี ารทรงตัวทีด่ ี ทัง้ ทางยาวและทางขวาง
มีที่นั่งภายในเรือเป็นแบบนั่งข้างกราบเรือพร้อมลาย
กันลืน่ และพืน้ เรือตลอดล�ำมีลายกันลืน่ ภายนอกเรือ
ติดยางกันกระแทกรอบกราบเรือ หัวเรือและท้ายเรือ
ติดตั้งพุกผูกเชือก
บริเวณที่นั่งผู้โดยสารติดตั้งโครงหลังคาผ้าใบ
ท� ำ ด้ ว ยสแตนเลส สามารถพั บ เก็ บ ได้ กราบเรื อ
มี ร าวจั บ สแตนเลสขนาดเหมาะสม ส่ ว นหั ว เรื อ
ด้านข้างทั้งสองด้านติดตั้ง Rack เพื่อใช้เก็บชุดถัง
อากาศด�ำน�้ำได้ 4 ถัง คอนโซลคนขับบริเวณท้ายเรือ
มีโครงหลังคาผ้าใบท�ำด้วยสแตนเลสพับได้ ผนังท้าย
เรือเสริมความแข็งแรงเพื่อติดตั้งเครื่องยนต์ติดท้าย
(Outboard Motor) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า
จ�ำนวน 2 เครื่อง
ระบบไฟฟ้ า ภายในเรื อ เพี ย งพอส� ำ หรั บ ไฟ
แสงสว่าง ไฟเดินเรือ สปอตไลท์ เครื่องวิทยุสื่อสาร
เครื่องมือเดินเรือ สัญญาณแตร และอุปกรณ์อ่ืนๆ
ที่เกี่ยว ข้องกับระบบไฟฟ้า และมีอุปกรณ์มาตรฐาน
ส�ำหรับใช้งานอื่นๆ ครบครัน เช่น ลูกตะเพรายาง
สมอเรือ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ เชือกผูกเรือ เป็นต้น
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โดยทั่ ว ไป โครงการหมายถึ ง “กลุ ่ ม ของงานที่ มี
ความเชือ่ มโยงกัน มีกำ� หนดวันเริม่ ต้นและสิน้ สุดทีช่ ดั เจน”
การบริ ห ารโครงการจะเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness)
สูงเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ที่นับว่า
ส�ำคัญยิ่ง ได้แก่ การวางแผน (Planning) การวิเคราะห์
งาน (Job Analysis) การก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผูบ้ ฏิบตั ติ ำ� แหน่งส�ำคัญต่างๆ (Job Description) และการ
มีระบบบริหารโครงการที่ดี
“ประสิ ท ธิ ภ าพ” คื อ ความคุ ้ ม ค่ า ซึ่ ง เน้ น เรื่ อ ง
การประหยัดทรัพยากรต่างๆ เพื่อลดต้นทุนให้ต�่ำเพื่อการ
มีก�ำไรสูง ในขณะที่ “ประสิทธิผล” ยึดถือเอาความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นหลัก การบริหารโครงการใดๆ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ควบคู่กันไป หากเน้นเพียงความประหยัดแต่งานไม่บรรลุ
เป้าหมาย ก็ถือว่าล้มเหลว หรือสูญเสียทรัพยากรไปอย่าง
ไม่คุ้มค่า ในอีกแง่มุมหนึ่ง ถ้าผู้บริหารมุ่งแต่ความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายโดยไม่ค�ำนึงเท่าที่ควรถึงความคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพยากร ย่อมเกิดความสูญเสียที่ไม่จ�ำเป็นขึ้นได้
“การวางแผน” คือขั้นตอนแรกที่มีความส�ำคัญยิ่ง
ในการบริหารโครงการ ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจตรงกันในเนื้องานทั้งหมด รวมทั้งการแยกแยะ

ออกเป็นกลุ่มงานย่อยๆ ระยะเวลาและทรัพยากร (คน
เงิน วัสดุ ฯลฯ) ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการท�ำงานแต่ละส่วน
และการก� ำ หนดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมในต� ำ แหน่ ง
ที่ ส� ำ คั ญ เป็ น ต้ น แผนงานที่ จั ด ท� ำ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
คือเครื่องมือที่ส�ำคัญในการบริหารโครงการ เมื่อลงมือ
ปฎิบัติจริงแล้วโอกาสที่งานจะไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้น
ได้เสมอ จ�ำเป็นต้องมีการปรับแผนตามห้วงเวลาที่เหมาะ
สม เพื่อให้การด�ำเนินโครงการโดยรวมลุล่วงไปด้วยดี
แล้วเสร็จทันตามเวลาที่ก�ำหนด
ในบรรดาปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โครงการ “คน” คือองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทัง้ ผูบ้ ริหาร
ในระดับต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย หลักการใช้คนให้
เหมาะกับงานยังเป็นแนวคิดที่ยึดถือได้เสมอ ผู้บริหาร
ทุ ก คนจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ภ าวะผู ้ น� ำ ที่ เ ข้ ม แข็ ง (Strong
Leadership) สามารถครองใจผู้ท่ีอยู่ในความปกครอง
บังคับบัญชาได้ เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนในองค์กร
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากันได้กับทุกฝ่าย การร่วมกัน
บริ ห ารโครงการในภาพรวมย่ อ มเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น
มี ป ั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคใดก็ ช ่ ว ยกั น แก้ ไ ขให้ ลุ ล ่ ว งไป
ไม่ แ บ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ า ย ชิ ง ดี ชิ ง เด่ น เอาชนะคะคานกั น
ในเรื่องหยุมหยิม ต่างยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง สภาพในอุดมคติเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ง่ายนักในสังคมไทย
แต่ตัวอย่างดีๆ ก็พอมีให้ศึกษาและน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่า การบริหารโครงการจะ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ได้ นั้ น
จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี จัดกลุ่มงานอย่างเหมาะสม
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบตามความถนัด ผู้บริหารทุกต�ำแหน่ง
จ�ำเป็นต้องมีภาวะผู้น�ำที่เข้มแข็ง มีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ และปรับปรุงตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ร่วมกันว่า
“คนคือองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุด”
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