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

สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม
ฉบั บ รั บ ปี ใ หม่ 2563 นี้ คณะผู ้ จั ด หาได้ เ ลื อ กสรรสาระที่ มี คุ ณ ค่ า ควรแก่ ก ารอ่ า นของทุ ก ท่ า นเช่ น เคย มี ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการบริ ห ารในชื่ อ เรื่ อ ง
“หลักธรรมมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ” ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นหลักประกันความก้าวหน้า
อย่างมั่นคงขององค์กร รวมทั้งความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
ความรู้เกี่ยวกับเสื้อชูชีพก็นับว่ามีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกับเรือ ไม่ว่าจะเป็นชาวประมง นักท่องเที่ยวทางน�้ำ
และผู้ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน�้ำ สาระในเล่มนี้จะช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เกี่ยวกับเสื้อชูชีพ
การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส�ำหรับพระมหากษัตริย์ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้ำค่าของไทยที่ได้อนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปี
เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งส�ำหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เราจึงควรศึกษาหาความรู้ในรายละเอียดของเรื่องนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรือต่างๆ
ในขบวน และโอกาสที่จะใช้เรือเหล่านี้ส�ำหรับการเสด็จพระราชด�ำเนินทางน�้ำ ลองอ่านดูครับมีรายละเอียดที่น่าจดจ�ำอยู่มากทีเดียว
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เรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 33 ปิดฉากการแข่งขัน
พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจัดขึ้น ณ บียอนด์
รีสอร์ต กะตะ ภูเก็ต
การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คพั รีกตั ต้า ซึง่ ได้รบั การยกย่อง
ให้เป็นการแข่งขันเรือใบอันทรงเกียรติสงู สุดแห่งเอเชีย ด�ำเนินการแข่งขันต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 33 และจัดงานส�ำเร็จโดยสมบูรณ์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นผูแ้ ทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผชู้ นะการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ต
คิงส์คพั รีกตั ต้า ครัง้ ที่ 33 ณ ห้องประชุมกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ
ภูเก็ต โดยในปีนมี้ เี รือใบใหญ่ประเภทคีลโบ๊ทและมัลติฮลั ล์จากทัว่ โลกเข้าร่วมแข่งขัน
75 ล�ำ เรือใบเล็กในรายการอินเตอร์เนชัน่ แนล ดิงกี้ คลาส 119 ล�ำ และเรือใบบังคับวิทยุ
24 ล�ำ รวมจ�ำนวนเรือใบทุกประเภทของงานในปีนมี้ ากถึง 218 ล�ำ
ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 33 จัดการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคีลโบ๊ท
และมัลติฮลั ล์รวม 10 รุน่ ได้แก่ ไออาร์ซี 0, ไออาร์ซี 1, ไออาร์ซี 2, พรีเมียร์, แบร์โบ๊ต
ชาร์เตอร์ เอ, แบร์โบ๊ตชาร์เตอร์ บี, มัลติฮลั ล์, ไฟร์ฟลาย 850, มัลติฮลั ล์ครูซงิ่ , และ
ครูซงิ่ คลาส รายการเรือใบเล็ก อินเตอร์เนชัน่ แนล ดิงกี้ คลาส ประกอบด้วย 6 รุน่
ได้แก่ รุน่ ออพติมสิ ต์ชายและหญิง, เลเซอร์ 4.7 (รวม), เลเซอร์สแตนดาร์ด, เลเซอร์
เรเดียล และ 420 โดยมีการจัดการฝึกอบรมภูเก็ต ดิงกี้ คลีนกิ (Phuket Dinghy
Clinic) เพือ่ เป็นการพัฒนาทักษะฝีมอื นักแล่นเรือใบรุน่ เยาว์สคู่ วามเป็นเลิศในช่วงการ
แข่งขันและส่งเสริมวงการกีฬาเรือใบของเมืองไทยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ในปีนภี้ เู ก็ต
คิงส์คพั รีกตั ต้ายังได้เพิม่ การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ (International One Meter
Class: IOMC) เพือ่ สมาชิกเรือใบบังคับวิทยุทวั่ ไปทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้ นอกจากนี้
ยังมีการแข่งขันเรือใบเล็กรายการดิงกี้ ซีรสี่ ์ ซึง่ จัดน�ำร่องก่อนรายการคิงส์คพั รีกตั ต้า
โดยจัดแข่งขันเฉพาะรุ่นออพติมิสต์ เก็บคะแนน 3 สนาม ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา

ราชาเฟอร์รี่ปรับตารางเดินเรือใหม่
บริการข้ามเกาะ 24 ชั่วโมง
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ปรับตารางเดินเรือใหม่ เส้นทางดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก
และสมุย-พะงัน-สมุย พร้อมเปิดให้บริการเทีย่ วเช่าเหมาล�ำรอบพิเศษ รับนักท่องเทีย่ ว
รัสเซีย 1.2 หมืน่ คน เริม่ 25 ธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา
นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ RP กล่าวว่า ท่าเรือราชาเฟอร์รไี่ ด้ปรับตารางเดินเรือในเส้นทางดอนสักพะงัน-ดอนสัก และเส้นทางสมุย-พะงัน-สมุย เพือ่ เพิม่ ความสะดวกแก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการ
เดินทางในเส้นทางดังกล่าว พร้อมเปิดให้บริการเรือเที่ยวเช่าเหมาพิเศษ เส้นทาง
ดอนสัก-สมุย และสมุย-ดอนสัก
ทั้งนี้ เพื่อรองรับลูกค้าทั้งกลุ่มคนในพื้นที่ กลุ่มลูกค้าโลจิสติกส์ และกลุ่ม
นักท่องเทีย่ วเช่าเหมาล�ำ (Charter flight) โดยจะเริม่ ทดลองให้บริการใน 2 เส้นทาง
คือ เส้นทางดอนสัก-สมุย โดยออกจากท่าเรือดอนสักเวลา 22.30 น. และเส้นทาง
สมุย-ดอนสัก ออกจากท่าเรือลิปะน้อย (สมุย) เวลา 00.00 น. ลูกค้าสามารถจองล่วง
หน้าได้กอ่ นเดินทาง 2 ชัว่ โมง ส�ำหรับลูกค้าทัว่ ไป (Walk in) สามารถซือ้ ตัว๋ เรือเทีย่ ว
เช่าเหมาได้ทหี่ น้าท่าเรือฝัง่ สมุยถึง 23.30 น.
“การที่ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ตัดสินใจเปิดให้บริการเรือรอบพิเศษเช่าเหมาล�ำ
ในเส้นทางนี้ เพือ่ ท�ำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ รองรับลูกค้าได้ทกุ กลุม่
ไม่วา่ จะเดินทางมาทางรถ รถไฟ สายการบิน รวมทัง้ กลุม่ เช่าเหมาล�ำทีล่ งเครือ่ งแล้ว
อยากเดินทางข้ามไปเกาะก็สามารถไปได้ทนั ที” นายอภิชาติ กล่าว
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ARTICLE : เวปไซต์กองทัพเรือ
PHOTO : เพจเรือพระราชพิธี

การเสด็จพระราชด�ำเนินของพระมหากษัตริย์
ไทยนับแต่โบราณกาลมา นอกจากการเสด็จ
พระราชด�ำเนินทางบก ทีเ่ รียกว่า “พยุหยาตราทาง
สถลมารค” แล้ว การเสด็จพระราชด�ำเนินทางน�ำ 
้
คือ พยุหยาตราทางชลมารค” ก็เป็นเส้นทางการ
คมนาคมทีส่ ำ� คัญยิง่ เช่นกัน ตัง้ แต่ครัง้ สมัยสุโขทัย
เป็น ราชธานีของไทยเรา ปรากฏว่าพระร่วงทรงเรือ
ออกไปลอยกระทงหรือพิธจี องเปรียง ณ กลางสระ
กลางน�ำ ้ พร้อมทัง้ เผาเทียนเล่นไฟในยามเพ็ญเดือน
สิบสอง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซงึ่ เป็น
เมืองเกาะล้อมรอบไปด้วยแม่นำ�้ ล�ำคลองมากมาย
หลายสาย ชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวกรุงเก่าจึงต้อง
อาศัยเรือ ในการสัญจรไปมา รวมทัง้ ในเวลารบทัพ

ขบวน

เรือพระราชพิธี
จับศึกก็จะใช้กระบวนทัพเรือเป็นส�ำคัญ จึงปรากฏ
ว่ามีการสร้างเรือรบมากมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในเวลาบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามได้ใช้
เรือรบฝึกซ้อมกระบวนยุทธ์กนั เป็นนิจ เพราะฉะนัน้
เมือ่ ถึงฤดูนำ�้ หลากอันเป็นเวลาทีร่ าษฎรว่างจากการ
ท�ำนา จึงเรียกระดมพลมาฝึกซ้อมกระบวนทัพเรือ
โดยอาศัยฤดูกาลประจวบกับเป็นช่วงของประเพณี
การทอดกฐิน พระเจ้าแผนดินจึงเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนเรือรบแห่แหน เพือ่
ให้ไพร่พลได้รนื่ เริงในการกุศล จึงจัดเป็นประเพณีที่
แห่เสด็จกฐิน
นอกจากนัน้ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ในอดีต ยังได้จัดในคราวที่พระมหากษัตริย์เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปในการต่างๆ ทัง้ ส่วนพระองค์และ
ทีเ่ ป็นพระราชพิธี ตลอดจนโอกาสส�ำคัญ เช่น พระ
ราชพิธบี รมราชาภิเษก การเสด็จพระราชด�ำเนินไป
นมัสการรอยพระพุทธบาท การอัญเชิญพระพุทธรูป
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ทีส่ ำ� คัญจากหัวเมืองเข้าประดิษฐานในเมืองหลวง
การต้อนรับทูตต่างประเทศ เป็นต้น
ตามทีม่ ปี ระกาศสาํ นักพระราชวัง เรือ่ งทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ตงั้ การ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีการเสด็จเลียบ
พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วง
การพระราชพิธที รงบาํ เพ็ญพระราชกุศลถวายผ้า
พระกฐิน ปลายปี พ.ศ.๒๕๖๒ นัน้ ถือเป็นพระราช

ราชการในพระองค์เป็นทีป่ รึกษาและอนุกรรมการ
คอยให้คาํ ปรึกษาและข้อแนะนําการปฏิบตั ติ า่ งๆ
เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม
และสมพระเกียรติ
การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้จดั
เตรียมเรือพระราชพิธี รวมทัง้ สิน้ จํานวน ๕๒ ลํา
โดยมีเรือทีส่ าํ คัญเป็นเรือพระทีน่ งั่ ได้แก่ เรือพระทีน่ งั่
สุพรรณหงส์ เป็นเรือพระทีน่ งั่ ทรง เรือพระทีน่ งั่

พิธบี รมราชาภิเษกเบือ้ งปลาย และการจัดขบวน
พยุหยาตราทางชลมารคในครัง้ นี้ นับเป็นครัง้ แรก
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียม
ความพร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ โดยแต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
มีผบู้ ญั ชาการทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการ
และมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ เช่น กรมศิลปากร กรมเจ้าท่า
กรุงเทพมหานคร เป็นต็น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน

อนันตนาคราช เป็นเรือ ทรงผ้าไตร เรือพระทีน่ งั่
นารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ และเรือพระทีน่ งั่
อเนกชาติภชุ งค์ เป็นเรือพระทีน่ งั่ รอง นอกจากนี้
ยังมีเรือพระราชพิธีอื่นด้วย เช่น เรือรูปสัตว์
เรือดัง้ เรือแซง เป็นต้น สาํ หรับกาํ ลังพลประจาํ
เรือพระราชพิธี ได้คดั เลือกกําลังพลจากหน่วยต่างๆ
ของกองทัพเรือ จํานวน ๒,๒๐๐ นาย เป็นกําลังพล
ประจาํ เรือพระราชพิธี ทัง้ นี้ การจัดรูปขบวนจัดตาม
รูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการโดยจัด
รูปขบวนเรือแบ่งออกเป๋น ๕ ริว้ ๓ สาย
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ริว้ สายกลาง ซึง่ เป็นเรือสายส�ำคัญ ประกอบ
ด้วย เรือพระทีน่ งั่ ๔ ล�ำ มีเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์
เรือพระทีน่ งั่ อนันตนาคราช เรือพระทีน่ งั่ นารายณ์
ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙  และเรือพระทีน่ งั่ อเนก
ชาติภชุ งค์ นอกจากนีม้ เี รืออีเหลือง เป็นเรือกลอง
นอก เรือแตงโม ซึง่ เป็นเรือของผูบ้ ญั ชาการขบวน
เรือ เป็นเรือกลองใน พร้อมด้วยเรือต�ำรวจนอก และ
เรือต�ำรวจใน
ริว้ สายใน ขนาบข้างสายเรือพระทีน่ งั่ มีเรือ
ทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิน่ เป็นเรือประตูหน้า
เรือเสือทยานชล และเรือเสือค�ำรณสินธุ์ เป็นเรือ
พิฆาต เรือรูปสัตว์ ๘ ล�ำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือ
เอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึง่ เป็น
เรือคูช่ กั
ริว้ สายนอก ประกอบด้วยเรือดัง้ และเรือแซง
สายละ ๑๔ ล�ำ รวมทัง้ สิน้ ๕๒ ล�ำ

เรือพระราชพิธี จํานวน ๕๒ ลาํ ซึง่ เรือทุกลาํ
ท�ำจากไม้ มีอายุในการสร้างมาก โดยเฉพาะเรือ
พระทีน่ งั่ ทัง้ ๓ ลาํ มีอายุมาก กล่าวคือ เรือพระทีน่ งั่
อเนกชาติภชุ งค์ สร้างในรัชกาลที่ ๕ มีอายุกว่า ๑๐๒
ปี เรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ สร้างในรัชกาลที่ ๕ แล้ว
เสร็จสิน้ ในรัชกาลที่ ๖ มีอายุ ๑๐๘ ปี เรือพระทีน่ งั่
อนันตนาคราช สร้างในรัชกาลที่ ๖ มีอายุ ๙๕ ปี
ส่วนเรือพระทีน่ งั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
ซึง่ สร้างเสร็จเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีอายุ ๒๓ ปี ส่วน
เรืออืน่ ๆ ในขบวน โดยเฉพาะเรือรูปสัตว์แต่ละลํา
มีอายุการสร้างนับร้อยปี
ในการนี้กองทัพเรือจึงได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตในการซ่อมทําบูรณะเรือ
พระราชพิธี โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ส่วนคือ

ส่วนการซ่อมตัวเรืออยู่ในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ โดย กรมอูท่ หารเรือ และส่วนการตกแต่ง
ตัวเรืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร
โดยส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ด้านกําลังพล
ประจําเรือพระราชพิธี ได้คัดเลือกกําลังพลจาก
หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จํานวน ๒,๒๐๐ นาย
เป็นกาํ ลังพลประจําเรือพระราชพิธี ซึง่ เป็นกําลังพล
ของกองทัพเรือทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกําลังพล
ทีไ่ ม่เคยเป็นกําลังพลประจําเรือพระราชพิธมี าก่อน
และได้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น
ขบวนเรือพระราชพิธี มีกําหนดการซักซ้อมใน
แม่นำ�้ เจ้าพระยา ตามแผนการซ้อม จาํ นวน ๑๐ ครัง้
เพือ่ ให้มคี วามพร้อมทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยเส้นทางเสด็จ
พระราชดาํ เนิน เป็นเส้นทางเดียวกับทีเ่ คยใช้มาตัง้ แต่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ เส้นทางจาก
ท่าวาสุกรี ถึงท่าราชวรดิษฐ์
ด้วยข้อจ�ำกัดด้านกระแสน�ำ ้ และความจ�ำเป็น
บางประการ จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นก�ำหนดการเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบพระนครทางน�้ำ  โดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค จากวนที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่วนการ

ทอดถวายผ้าพระกฐินทีว่ ดั อรุณนัน้ ราชวรารามนัน้
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทางบกแทน
เรื อ พระที่ นั่ ง สุ พ รรณหงส์ ได้ รั บ รางวั ล
เกียรติยศ รางวัลเรือโลก (World Ship Prize) จัด
แสดงเหรียญรางวัลทีอ่ งค์กรเรือโลก (World Ship
Trust) เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๓๕
นายอีเวนเซาท์บ-ี เทลยัวร์ ประธานองค์การเรือโลก
นายไมเคล ไทยแนน นักกฏหมายประจ�ำองค์การ
และนายเจมส์ ฟอร์ไซธ์ เป็นผู้แทนทูลเกล้าฯ
ถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก
ประจ�ำพุทธศักราช ๒๕๓๕ (THE WORLD SHIP
TRUST MARITIME HERITAGE AWARD
“SUPHANNAHONG ROYAL BARGE”)
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่ ดร.สุวชิ ญ์ รัศมิภตู ิ
อธิบดีกรมศิลปากร น�ำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี แสดงถึง
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงฟื้นฟูกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
และอนุรกั ษ์เรือพระราชพิธี จนกระทัง่ เป็นทีป่ ระจักษ์
ทัง้ แก่ชาวไทย และเป็นทีช่ นื่ ชมของชาวโลก
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เสื้อชูชีพ

ส�ำคัญแค่ ไหน?
“เสื้ อ ชู ชี พ ” มี ห น้ า ที่ ช ่ ว ยพยุ ง ตั ว ผู ้ ที่ ส วมใส่ เ สื้ อ ชู ชี พ ลอยตั ว อยู ่ ใ นน�้ำ โดยที่ ป ากและจมู ก
อยู่เหนือน�้ำแม้ในช่วงที่หมดสติ และลดความเสี่ยงต่อการจมน�้ำทั้งผู้ที่ว่ายน�้ำเป็นและว่ายน�้ำไม่เป็น
โดยเสื้อชูชีพที่ดีต้องสามารถบอกต�ำแหน่งที่อยู่ของผู้ที่สวมใส่ได้เด่นชัดที่สุด เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการเข้าช่วยเหลือ จึงไม่แปลกที่เสื้อชูชีพที่ดีส่วนใหญ่จะมีสีสันสดใสสะท้อนแสง และมักมีนกหวีด
ติดอยู่ด้วยเสมอ
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ท�ำใมจึงต้องใส่อปุ กรณ์ชชู พี และใครบ้างทีจ่ ำ� เป็น
ต้องสวมใส่เสือ้ ชูชพี
ก็เพราะว่ามีคนเสียชีวติ เพราะไม่สวมเสือ้ ชูชพี ถึง
88% จากการเกิดอุบตั เิ หตุเกีย่ วกับเรือ การสวมใส่
อุปกรณ์ชูชีพส่วนบุคคล (Personal Flotation
Devices - PFD) นัน้ เป็นการป้องกันอันตรายส�ำหรับ
บุคคลทีพ่ งึ ต้องกระท�ำ  โดยต้องสวมใส่อปุ กรณ์ชชู พี
ส่วนบุคคลเมือ่ ลงเรือ หรือเล่นน�ำ 
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส�ำหรับเด็กๆ หรือบุคคลใดๆ แม้คนเหล่านัน้ จะว่าย
น�ำ้ เก่งก็ตาม
ทั้งนี้ก็เพราะว่า เสื้อชูชีพส�ำหรับเล่นน�้ำนั้นจะ
ท�ำให้ไม่เหนื่อยจนเกินไป หรือเมื่อเกิดการหมดสติ
เพราะอุ บั ติ เ หตุ เช่ น ศี ร ษะไปกระแทกของแข็ ง
เสือ้ ชูชพี ก็จะช่วยเอาไว้ได้ เพราะไม่มใี ครรูล้ ว่ งหน้า
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราอยู่บนเรือ หรือ
เล่นน�้ำ  นอกจากนั้นเสื้อชูชีพยังช่วยไม่ให้ร่างกาย
สูญเสียความร้อนจนท�ำให้เกิดตะคริว หรืออาการ
Hypothermia ทีภ่ าวะร่างกายสูญเสียความร้อน
เมือ่ เราจะใช้เสือ้ ชูชพี เรามาดูกนั ว่า เสือ้ ชูชพี ลอย
น�ำ้ ได้อย่างไร และเสือ้ ชูชพี สามารถรับน�ำ้ หนักได้
เท่าใด
โดยปกติปริมาตรน�ำ ้ 1 ลูกบาศก์ฟตุ จะมีนำ�้ หนัก
62 ปอนด์ แต่สำ� หรับไม้ ปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟตุ
จะมีน�้ำหนัก 50 ปอนด์ และไม้สามารถลอยน�ำ้ ได้
เพราะว่า ไม้มนี ำ�้ หนักน้อยกว่าน�ำ 
้ แต่ถา้ เป็นลังไม้ทมี่ ี
ขนาดเท่ากัน คือ 1 ลูกบาศก์ฟตุ จะมีนำ�้ หนักเพียง
10 ปอนด์ ลังไม้กจ็ ะลอยน�ำ้ ได้สงู กว่า เพราะมีนำ�้ หนัก
น้อยกว่า แต่ถา้ เอาโฟมปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟตุ มา
ลอยน�้ำ  โฟมนั้นก็จะลอยอยู่บนผิวน�้ำ  จะลอยน�้ำ
สูงกว่าลังไม้มาก เพราะโฟมปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟตุ
นัน้ มีนำ�้ หนักพียง 1 ปอนด์เท่านัน้
การใช้เสือ้ ชูชพี นัน้ ก็เพือ่ ใช้พยุงตัวเราให้ลอยน�ำ 
้
แต่เสือ้ ชูชพี ก็มกี ารออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะ
การใช้งานในน�ำ้ ทีม่ หี ลากหลาย ท�ำให้เสือ้ ชูชพี มีความ
หลากหลายไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามเสือ้ ชูชพี ทุกตัว
ก็จะพยายามออกแบบให้สามารถท�ำให้ศรี ษะของเรา
ลอยอยู่เหนือน�้ำตลอดเวลาที่สวมใส่ เมื่อสวมใส่
เสือ้ ชูชพี จึงต้องให้ขนาดพอดีกบั ตัวเรา ไม่ใหญ่เกินไป
เพราะจะท� ำ ให้ เ สื้ อ ชู ชี พ หลุ ด ออกจากตั ว เราได้
หรือเสือ้ ชูชพี เล็กเกินไปก็จะไม่สามารถพยุงน�ำ้ หนัก
ของเราให้ลอยอยูไ่ ด้
สีของเสื้อชูชีพนั้นจะใช้สีสว่าง หรือติดแถบ
สะท้อนแสงเพือ่ ให้สามารถมองเห็น และค้นหาได้งา่ ย
สีทนี่ ยิ มใช้คอื สีสม้ เพราะเป็นสีในโทนสีสว่างสามารถ

มองเห็นชัดเจนกว่าสีอนื่ ใดในพืน้ ทีธ่ รรมชาติ ถ้าเรา
ต้องการทีจ่ ะไปช่วยเหลือคนตกน�ำ ้ เราก็จะต้องค้นหา
ให้พบก่อน แต่ถา้ เขาสวมใส่เสือ้ ชูชพี สีสม้ แล้ว เราจะ
พบเขาได้ง่ายกว่าการที่เขาสวมใส่เสื้อชูชีพสีน�้ำเงิน
หรือสีเขียว
ทีนเี้ รามาดูกนั เรือ่ งความหมายของการลอยตัวของ
เสื้อชูชีพบ้าง เนื่องจากเสื้อชูชีพมีหลากหลาย
ประเภท และแต่ละประเภทจะมีความหมายอย่างไร
อุปกรณ์การลอยตัวนัน้ เป็นอุปกรณ์ซงึ่ สามารถ
ลอยตัวอยู่เหนือน�้ำได้ เพราะมีน�้ำหนักน้อยกว่าน�้ำ 
ถ้าหากเรามีเสื้อชูชีพประเภทหนึ่ง ซึ่งมีอัตราการ
ลอยตัว 22 ปอนด์ จะสามารถรองรับน�ำ้ หนักโลหะได้
22 ปอนด์ โดยไม่จมลงสู่พื้นดินใต้น�้ำ  ถ้าเราผูก
สมอเรือหนัก 20 ปอนด์ กับเสือ้ ชูชพี ตัวนี้ เสือ้ ชูชพี
จะพยุงให้สมอเรือลอยอยูโ่ ดยไม่จมลงไปสูพ่ นื้ ดินใต้นำ้�
แต่เสือ้ ชูชพี ขนาด 22 ปอนด์สามารถพยุงตัวคน
ทีน่ ำ�้ หนัก 200 ปอนด์ ทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ ได้อย่างไร เมือ่ คน
เราลงไปอยูใ่ นน�ำ 
้ น�ำ้ หนักจะหายไป 80% ของน�ำ้
หนักตัวในอากาศ เพราะว่าน�ำ้ ในร่างกายจะไม่ทำ� ให้
เกิดน�ำ้ หนักเมือ่ อยูใ่ นน�ำ้ นัน่ เอง เพราะฉะนัน้ น�ำ้ หนัก
80% ส�ำหรับคนทีม่ นี ำ�้ หนักตัว 200 ปอนด์ ในอากาศ
น�ำ้ หนักก็จะเหลือเพียง 40 ปอนด์ เท่านัน้ คือ
200 lbs. x 80% = 160 lbs.
200 lbs. – 160 lbs. = 40 lbs.
แต่ ถ ้ า เสื้ อ ชู ชี พ ของเรามี อั ต ราลอยตั ว เพี ย ง
22 ปอนด์ จะสามารถรองรับน�้ำหนักที่มากกว่า
40 ปอนด์ ได้หรือไม่ ก็สามารถรองรับได้ เพราะว่า
ร่างกายของคนเรานัน้ ส่วนใหญ่จะมีไขมันอยูป่ ระมาณ
15% และไขมันเป็นสิง่ ทีล่ อยน�ำ 
้ เพราะฉะนัน้
200 lbs. x 15% = 30 lbs.
40 lbs. – 30 lbs. = 10 lbs.
ตอนนี้เราก็คงเห็นกันแล้วว่า คนที่มีน�้ำหนัก
200 ปอนด์ บนบกนัน้ เมือ่ ลงไปอยูใ่ นน�ำ้ แล้วจะมี
น�ำ้ หนักเหลือเพียง 10 ปอนด์เท่านัน้ และเสือ้ ชูชพี
ขนาด 22 ปอนด์ นั้นจึงมีความสามารถเพียงพอ
ในการรองรับการพยุงตัวของเขาให้สามารถลอยน�ำ้
อยู่ได้ และเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย ต่อไปนี้
จะลงเรือ หรือเล่นน�้ำก็ควรต้องสวมใส่เสื้อชูชีพกัน
ทุกครั้งทุกคน ส่วนวิธีเก็บรักษาเสื้อชูชีพก็ไม่ยาก
เพียงหลังการใช้งานเสร็จแล้วทุกคร้ง ให้นำ� ไปผึง่ แดด
จนแห้งสนิทกครั้งก่อนเก็บในชั้นวางหรือในที่ร่ม
เพราะหากเราเก็บในทีร่ ม่ ขณะที่ “เสือ้ ชูชพี ” ยังเปียก
หรือยังไม่แห้งสนิท จะท�ำให้มกี ลิน่ เหม็นอับ และเกิด
เป็นราขึน้ ได้
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หลักธรรมาภิบาล
ในการดำ�เนินธุรกิจ
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หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นอีก
เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง กั น อยู ่ โ ดยทั่ ว ไปในปั จ จุ บั น
ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นคล้อยตามกันว่ามีความส�ำคัญยิ่ง
ต่ อ สั ง คมทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารบ้ า นเมื อ ง
การปกครองหมู ่ ช น และการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ต้ น
ถ้าหากจะให้แต่ละคนอธิบายความหมายของหลักการนี้
คงได้ค�ำตอบที่ผิดแผกแตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง
อย่างหลากหลายทีเดียว ยิ่งการน�ำไปสู่ภาคปฏิบัติจริง
ด้วยแล้วนับว่ามีน้อยมากอย่างน่าเสียดาย ซึ่งเป็นผล
มาจากขาดความเข้าใจทีช่ ดั ตรงในคุณค่าและความหมาย
ของธรรมาภิบาล ความเป็นไปในบ้านเมืองมีความลุ่มๆ
ดอนๆ กันต่อไปเช่นที่เป็นมา ยังหาจุดลงตัวที่พอเหมาะ
พอดีไม่ได้สักที เราจึงควรร่วมกันตั้งหลักคิดที่ถูกต้อง
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ส อดคล้ อ งกั น ในเรื่ อ งนี้
เพือ่ สร้างสังคมทุกระดับชัน้ ให้มคี วามเป็นปกติสขุ มากขึน้
กว่าที่เป็นอยู่ อันจะน�ำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของ
ทุกภาคส่วนต่อไป
ในแวดวงวิ ช าการยุ ค นี้ มี ก ารยอมรั บ กั น ว่ า
“ธรรมาภิ บ าล” มี อ งค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ 6 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. หลักคุณธรรม
2. ความรับผิดชอบ
3. การมีส่วนร่วม
4. ความโปร่งใส
5. หลักนิติธรรม
6. ความคุ้มค่า
“หลักคุณธรรม” นับว่ามีความส�ำคัญสูงสุดในการ
ด�ำเนินชีวิตของคนเรา เพราะมันคือพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม
อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารกระท� ำ ที่ ถู ก ท� ำ นองคลองธรรม
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ในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันท�ำมาหาเลี้ยงชีพ
ในลักษณะการประกอบธุรกิจ หากผู้เป็นเจ้าของกิจการ
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า งๆ ในองค์ ก รหนึ่ ง ๆ มี ค วาม
อ่อนด้อยทางคุณธรรมแล้วคงยากทีจ่ ะประสบความเจริญ
อย่างยัง่ ยืนได้ เพราะคนส่วนใหญ่อยูก่ นั แบบตัวใครตัวมัน
ไม่มีความรู้รักสามัคคีเท่าที่ควร ยึดเพียงผลประโยชน์
ส่ ว นตนเป็ น ที่ ตั้ ง ผู ้ น ้ อ ยมั ก ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจาก
นายจ้ า งและผู ้ มี อ� ำ นาจเหนื อ ตน มี ก ารแก่ ง แย่ ง
ชิงดีชงิ เด่นกันอย่างผิดๆ แบ่งพวกแบ่งฝ่ายนินทาว่าร้ายกัน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง กั น อยู ่ เ นื อ งๆ ในที่ สุ ด องค์ ก ร
เช่นนี้จะไปไม่ตลอดรอดฝั่ง รอวันล่มสลายในอนาคต
“ความรับผิดชอบ” ก็เป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งเช่นกัน
ในองค์กรหนึ่งๆ แต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะตน บทบาท
ที่ได้รับมอบหมายอาจอยู่ในรูปของวัฒนธรรมประเพณี
หรื อ ตามที่ ร ะบุ ใ น Job Description ขององค์ ก ร
ทางธุรกิจ หากผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีร่ บั ผิดชอบของตน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเท่าที่ควรแล้ว
ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งต่อตนเอง
และส่วนรวม
“การมีส่วนร่วม” ซึ่งหมายถึงการท�ำงานเป็นทีม
นัน่ เอง การพัฒนาองค์กร ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดจ�ำเป็น
ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ย ยากที่ ใ ครคนใด
คนหนึง่ จะรอบรูไ้ ปทุกเรือ่ ง การร่วมกันคิดร่วมกันท�ำจาก
ทุกคนในองค์กร ย่อมช่วยให้การด�ำเนินงานโดยรวม
มี ค วามราบรื่ น เพราะต่ า งมี ค วามเข้ า ใจตรงกั น ใน
เป้าหมายขององค์กร แผนงานและหลักปฏิบัติทั่วไป
ผู้บริหารที่ดีจึงไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ พยายามให้คน
ทุกระดับมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม เพื่อความเจริญ
รุ่งเรืองและความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรก�ำหนดไว้

“ความโปร่งใส” คือองค์ประกอบทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่
และความไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น ของทุกคนในองค์กร
ช่วยสร้างเสริมก�ำลังใจให้แต่ละคนทุ่มเทท�ำหน้าที่ของตน
อย่างเต็มความสามารถ อันจะน�ำมาซึ่งผลประกอบการ
ที่ดีมีคุณภาพสูงและความมั่นคงขององค์กรสืบไป
“หลักนิติธรรม” คือเรื่องที่ทุกองค์กรต้องมีความรู้
ความเข้าใจอย่างชัดตรง เพือ่ ใช้ประกอบการด�ำเนินกิจการ
ของตนอย่างถูกต้อง ลดความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายที่ร้ายแรงจากการละเมิดกฎหมาย จะด้วยเจตนา
หรื อ ความรู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ก็ ต าม ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ
จ�ำเป็นต้องใส่ใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้ และถ่ายทอดให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้ร่วมกัน การด�ำเนิน
กิจการโดยรวมย่อมเป็นไปอย่างราบรื่น
“ความคุ ้ ม ค่ า ” องค์ ป ระกอบสุ ด ท้ า ยของ
หลักธรรมาภิบาล คงไม่มผี ใู้ ดปฏิเสธความส�ำคัญในเรือ่ งนี้
การด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม ย่อมมีการใช้ทรัพยากร
เช่น คน เงิน และวัสดุ หากขาดการศึกษาวิเคราะห์
และวางแผนงานอย่างรอบคอบแล้ว อาจเกิดความสูญเสีย
ทีไ่ ม่จำ� เป็นได้ ท�ำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่คมุ้ ค่า
เท่าที่ควร ผลประกอบการโดยรวมย่อมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต�่ำกว่าเกณฑ์ที่พึงได้ ซึ่งคงไม่มีองค์กร
ภาคธุรกิจใดปรารถนาสภาพการณ์เช่นนั้นอย่างแน่นอน
จึงเห็นได้ชดั เจนว่าหลักธรรมาภิบาลมีความส�ำคัญยิง่
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภท หากผู ้ ป ระกอบการ
และผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งพนักงานทุกคนในองค์กร
มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอและใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยว
ในการท�ำหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้ว
ย่อมน�ำมาซึ่งประโยชน์สุขของทุกฝ่าย และความเจริญ
รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนขององค์กรด้วย
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