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สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม 
	 ฉบับรับปีใหม่	 2563	 นี้	 คณะผู ้จัดหาได้เลือกสรรสาระที่มีคุณค่าควรแก่การอ่านของทุกท่านเช่นเคย	 มีทั้งด้านวิชาการบริหารในชื่อเรื่อง	 

“หลักธรรมมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ”	 ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ	 ได้อย่างกว้างขวาง	 เป็นหลักประกันความก้าวหน้า	 

อย่างมั่นคงขององค์กร	รวมทั้งความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

	 ความรู้เกี่ยวกับเส้ือชูชีพก็นับว่ามีความส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกับเรือ	 ไม่ว่าจะเป็นชาวประมง	 นักท่องเที่ยวทางน�้า 

และผู้ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน�้า	สาระในเล่มนี้จะช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	เกี่ยวกับเสื้อชูชีพ

	 การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส�าหรับพระมหากษัตริย์	 นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้าค่าของไทยที่ได้อนุรักษ์กันมานานหลายร้อยป	ี 

เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งส�าหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	 เราจึงควรศึกษาหาความรู้ในรายละเอียดของเรื่องนี้	 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรือต่างๆ	 

ในขบวน	และโอกาสที่จะใช้เรือเหล่านี้ส�าหรับการเสด็จพระราชด�าเนินทางน�้า	ลองอ่านดูครับมีรายละเอียดที่น่าจดจ�าอยู่มากทีเดียว
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การแข่งขันเรอืใบชิงถ้วยพระราชทานภเูกต็คงิส์คพัรกีตัต้า	ซึง่ได้รบัการยกย่อง
ให้เป็นการแข่งขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรติสงูสดุแห่งเอเชยี	ด�าเนนิการแข่งขนัต่อเนือ่งเป็น
ปีที	่ 33	 และจดังานส�าเรจ็โดยสมบรูณ์ในวนัที	่ 7	 ธนัวาคม	 2562	พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้	พลอากาศเอก	ชลติ	พกุผาสขุ	องคมนตร	ี
เป็นผูแ้ทนพระองค์ไปมอบรางวลัแก่ผูช้นะการแข่งขนัเรอืใบชงิถ้วยพระราชทานภเูกต็
คงิส์คพัรกีตัต้า	ครัง้ที	่33	ณ	ห้องประชมุกานดาฮอลล์	โรงแรมบยีอนด์	รสีอร์ต	กะตะ	
ภเูก็ต	โดยในปีนีม้เีรอืใบใหญ่ประเภทคลีโบ๊ทและมลัติฮลัล์จากท่ัวโลกเข้าร่วมแข่งขัน	
75	ล�า	เรอืใบเลก็ในรายการอนิเตอร์เนชัน่แนล	ดิงกี	้คลาส	119	ล�า	และเรือใบบงัคบัวทิยุ	
24	ล�า	รวมจ�านวนเรอืใบทกุประเภทของงานในปีนีม้ากถึง	218	ล�า

ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า	 คร้ังที่	 33	 จัดการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคีลโบ๊ท 
และมลัตฮิลัล์รวม	10	รุน่	ได้แก่	ไออาร์ซ	ี0,	ไออาร์ซ	ี1,	ไออาร์ซ	ี2,	พรเีมียร์,	แบร์โบ๊ต
ชาร์เตอร์	เอ,	แบร์โบ๊ตชาร์เตอร์	บ,ี	มลัตฮิลัล์,	ไฟร์ฟลาย	850,	มลัตฮิลัล์ครซูิง่,	และ
ครซ่ิูง	คลาส	รายการเรอืใบเลก็	อนิเตอร์เนชัน่แนล	ดงิก้ี	คลาส	ประกอบด้วย	6	รุน่	
ได้แก่	รุน่ออพตมิสิต์ชายและหญงิ,	เลเซอร์	4.7	(รวม),	เลเซอร์สแตนดาร์ด,	เลเซอร์
เรเดียล	และ	 420	 โดยมกีารจดัการฝึกอบรมภเูกต็	ดงิกี	้ คลนีกิ	 (Phuket	Dinghy	
Clinic)	เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะฝีมอืนกัแล่นเรอืใบรุน่เยาว์สูค่วามเป็นเลศิในช่วงการ
แข่งขันและส่งเสริมวงการกีฬาเรือใบของเมอืงไทยให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื	 ในปีนีภ้เูกต็
คงิส์คพัรกีตัต้ายงัได้เพิม่การแข่งขนัเรอืใบบงัคบัวทิย	ุ (International	One	Meter	
Class:	 IOMC)	 เพือ่สมาชกิเรอืใบบงัคบัวทิยุท่ัวไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้	 นอกจากนี้	 
ยงัมกีารแข่งขันเรอืใบเล็กรายการดงิกี	้ซรีีส์่	ซึง่จัดน�าร่องก่อนรายการคงิส์คพัรกีตัต้า	
โดยจัดแข่งขันเฉพาะรุ่นออพติมิสต์	 เก็บคะแนน	 3	 สนาม	 ต้ังแต่เดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนทีผ่่านมา

เรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้�ครั้งที่ 33 ปิดฉ�กก�รแข่งขัน 
พิธีมอบถ้วยร�งวัลพระร�ชท�นจัดขึ้น ณ บียอนด์  
รีสอร์ต กะตะ ภูเก็ต

ร�ช�เฟอร์รี่ปรับต�ร�งเดินเรือใหม่  
บริก�รข้�มเก�ะ 24 ชั่วโมง

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	 ปรับตารางเดินเรือใหม่	 เส้นทางดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก	 
และสมยุ-พะงนั-สมยุ	พร้อมเปิดให้บรกิารเทีย่วเช่าเหมาล�ารอบพเิศษ	รบันกัท่องเทีย่ว
รสัเซีย	1.2	หมืน่คน	เร่ิม	25	ธนัวาคม	2562	ทีผ่่านมา

นายอภิชาติ	 ชโยภาส	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	 จ�ากัด	
(มหาชน)	หรอื	RP	กล่าวว่า	ท่าเรอืราชาเฟอร์รีไ่ด้ปรบัตารางเดนิเรอืในเส้นทางดอนสกั-
พะงนั-ดอนสกั	และเส้นทางสมยุ-พะงนั-สมยุ	เพือ่เพิม่ความสะดวกแก่ลูกค้าทีต้่องการ
เดินทางในเส้นทางดังกล่าว	 พร้อมเปิดให้บริการเรือเที่ยวเช่าเหมาพิเศษ	 เส้นทาง
ดอนสกั-สมยุ	และสมยุ-ดอนสัก	

ทั้งน้ี	 เพื่อรองรับลูกค้าทั้งกลุ่มคนในพ้ืนที่	 กลุ่มลูกค้าโลจิสติกส์	 และกลุ่ม 
นกัท่องเทีย่วเช่าเหมาล�า	(Charter	flight)	โดยจะเริม่ทดลองให้บรกิารใน	2	เส้นทาง	
คอื	 เส้นทางดอนสกั-สมุย	 โดยออกจากท่าเรอืดอนสกัเวลา	 22.30	น.	 และเส้นทาง
สมยุ-ดอนสกั	ออกจากท่าเรอืลปิะน้อย	(สมยุ)	เวลา	00.00	น.	ลกูค้าสามารถจองล่วง
หน้าได้ก่อนเดินทาง	2	ชัว่โมง	ส�าหรับลกูค้าท่ัวไป	(Walk	in)	สามารถซือ้ตัว๋เรอืเทีย่ว
เช่าเหมาได้ทีห่น้าท่าเรอืฝ่ังสมุยถงึ	23.30	น.

“การที่ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ตัดสินใจเปิดให้บริการเรือรอบพิเศษเช่าเหมาล�า 
ในเส้นทางนี	้ เพือ่ท�าให้การเดนิทางสะดวกสบายมากยิง่ขึน้	 รองรบัลกูค้าได้ทกุกลุม่	 
ไม่ว่าจะเดนิทางมาทางรถ	รถไฟ	สายการบนิ	รวมทัง้กลุม่เช่าเหมาล�าทีล่งเคร่ืองแล้ว
อยากเดนิทางข้ามไปเกาะกส็ามารถไปได้ทนัที”	นายอภิชาต	ิกล่าว
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ARTICLE : เวปไซตก์องทพัเรอื

PHOTO : เพจเรอืพระราชพธิี aBoat Focus

จบัศกึกจ็ะใช้กระบวนทพัเรอืเป็นส�าคญั	จงึปรากฏ
ว่ามีการสร้างเรอืรบมากมายในสมยักรงุศรอียธุยา

ในเวลาบ้านเมอืงปราศจากศกึสงครามได้ใช้
เรอืรบฝึกซ้อมกระบวนยทุธ์กันเป็นนจิ	เพราะฉะนัน้
เม่ือถงึฤดนู�า้หลากอนัเป็นเวลาทีร่าษฎรว่างจากการ
ท�านา	 จึงเรยีกระดมพลมาฝึกซ้อมกระบวนทพัเรอื
โดยอาศัยฤดูกาลประจวบกบัเป็นช่วงของประเพณี
การทอดกฐนิ	พระเจ้าแผนดินจงึเสดจ็พระราชด�าเนิน
ไปถวายผ้าพระกฐนิโดยกระบวนเรอืรบแห่แหน	เพือ่
ให้ไพร่พลได้รืน่เรงิในการกศุล	จงึจดัเป็นประเพณีที่
แห่เสด็จกฐนิ

นอกจากนัน้กระบวนพยหุยาตราทางชลมารค
ในอดีต	 ยังได้จัดในคราวท่ีพระมหากษัตริย์เสด็จ
พระราชด�าเนนิไปในการต่างๆ	ทัง้ส่วนพระองค์และ
ทีเ่ป็นพระราชพธิ	ีตลอดจนโอกาสส�าคญั	เช่น	พระ
ราชพิธบีรมราชาภิเษก	การเสดจ็พระราชด�าเนนิไป
นมสัการรอยพระพทุธบาท	การอัญเชิญพระพทุธรปู
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การเสดจ็พระราชด�าเนนิของพระมหากษัตรย์ิ
ไทยนับแต่โบราณกาลมา	 นอกจากการเสด็จ
พระราชด�าเนนิทางบก	ทีเ่รยีกว่า	“พยหุยาตราทาง
สถลมารค”	แล้ว	การเสดจ็พระราชด�าเนนิทางน�า้	
คอื	พยหุยาตราทางชลมารค”	กเ็ป็นเส้นทางการ
คมนาคมทีส่�าคญัยิง่เช่นกนั	 ตัง้แต่ครัง้สมยัสโุขทยั
เป็น	ราชธานขีองไทยเรา	ปรากฏว่าพระร่วงทรงเรอื
ออกไปลอยกระทงหรือพธิจีองเปรยีง	ณ	กลางสระ
กลางน�า้	พร้อมท้ังเผาเทยีนเล่นไฟในยามเพญ็เดอืน
สบิสอง	ต่อมาสมัยกรงุศรีอยธุยาเป็นราชธานซีึง่เป็น
เมอืงเกาะล้อมรอบไปด้วยแม่น�า้ล�าคลองมากมาย
หลายสาย	ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเก่าจงึต้อง
อาศัยเรอื	ในการสญัจรไปมา	รวมทัง้ในเวลารบทัพ

ขบวน

เรอืพระร�ชพธิ ี๒๕๖๒
ทีส่�าคญัจากหวัเมอืงเข้าประดษิฐานในเมอืงหลวง	
การต้อนรับทตูต่างประเทศ	เป็นต้น

ตามทีม่ปีระกาศส�านักพระราชวงั	 เรือ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า	 โปรดกระหม่อม	 ให้ต้ังการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ให้มีการเสด็จเลียบ
พระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	ในช่วง
การพระราชพธิทีรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้า
พระกฐนิ	ปลายปี	พ.ศ.๒๕๖๒	น้ัน	ถอืเป็นพระราช

ราชการในพระองค์เป็นทีป่รกึษาและอนกุรรมการ	
คอยให้ค�าปรกึษาและข้อแนะน�าการปฏบิตัต่ิางๆ	
เพือ่ให้การปฏบิตัเิป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	สง่างาม	
และสมพระเกยีรติ

การจดัขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	 ได้จดั
เตรยีมเรือพระราชพิธี	 รวมทัง้สิน้	 จ�านวน	๕๒	ล�า	
โดยมเีรอืทีส่�าคญัเป็นเรอืพระทีน่ัง่ได้แก่	เรอืพระทีน่ัง่
สพุรรณหงส์	 เป็นเรอืพระทีน่ัง่ทรง	 เรอืพระทีน่ัง่

พิธบีรมราชาภเิษกเบ้ืองปลาย	และการจดัขบวน
พยหุยาตราทางชลมารคในครัง้น้ี	 นับเป็นครัง้แรก
ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่
หวั	 กองทพัเรอืเป็นหน่วยงานหลกัในการเตรยีม
ความพร้อมในด้านต่างๆ	 โดยแต่งต้ังคณะ
อนกุรรมการฝ่ายจดัขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	
มผีูบั้ญชาการทหารเรอื	 เป็นประธานอนกุรรมการ	
และมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ	 เช่น	 กรมศิลปากร	 กรมเจ้าท่า	
กรุงเทพมหานคร	เป็นตน็	นอกจากนี	้ยงัมหีน่วยงาน

อนนัตนาคราช	 เป็นเรอื	ทรงผ้าไตร	 เรอืพระทีน่ัง่
นารายณ์ทรงสบุรรณรชักาลที	่๙	และเรอืพระทีน่ัง่
อเนกชาตภิชุงค์	 เป็นเรอืพระทีน่ัง่รอง	นอกจากนี้	
ยังมีเรือพระราชพิธีอื่นด้วย	 เช่น	 เรือรูปสัตว	์ 
เรอืดัง้	 เรอืแซง	 เป็นต้น	ส�าหรบัก�าลงัพลประจ�า 
เรอืพระราชพธิ	ีได้คดัเลอืกก�าลงัพลจากหน่วยต่างๆ	
ของกองทพัเรอื	จ�านวน	๒,๒๐๐	นาย	เป็นก�าลงัพล
ประจ�าเรอืพระราชพธีิ	ทัง้นี	้การจัดรปูขบวนจัดตาม
รูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการโดยจัด 
รปูขบวนเรอืแบ่งออกเป๋น	๕	ริว้	๓	สาย
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ทอดถวายผ้าพระกฐนิทีว่ดัอรุณน้ันราชวรารามนัน้	 
ได้เสดจ็พระราชด�าเนินทางบกแทน

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์	 ได้รับรางวัล
เกยีรตยิศ	รางวลัเรือโลก	(World	Ship	Prize)	จดั
แสดงเหรยีญรางวลัทีอ่งค์กรเรอืโลก	(World	Ship	
Trust)	เมือ่วนัที	่๔	มถินุายน	พทุธศักราช	๒๕๓๕	 
นายอีเวนเซาท์บ-ีเทลยวัร์	ประธานองค์การเรอืโลก	
นายไมเคล	 ไทยแนน	นกักฏหมายประจ�าองค์การ	
และนายเจมส์	 ฟอร์ไซธ์	 เป็นผู้แทนทูลเกล้าฯ	 
ถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส	์
เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรอืโลก	
ประจ�าพุทธศกัราช	๒๕๓๕	 (THE	WORLD	SHIP	
TRUST	 MARITIME	 HERITAGE	 AWARD	 
“SUPHANNAHONG	 ROYAL	 BARGE”)	 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 หลังจากนั้น 
โปรดเกล้าฯ	พระราชทานให้แก่	ดร.สวุชิญ์	รศัมภิตู	ิ
อธิบดีกรมศิลปากร	 น�าไปจัดแสดง	 ณ	 พิพิธ- 
ภัณฑสถานแห่งชาติ	 เรือพระราชพิธี	 แสดงถึง 
พระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 
ที่ทรงฟื้นฟูกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
และอนุรักษ์เรือพระราชพธิ	ีจนกระท่ังเป็นทีป่ระจกัษ์
ทัง้แก่ชาวไทย	และเป็นทีช่ื่นชมของชาวโลก
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ริว้สายกลาง	ซึง่เป็นเรอืสายส�าคญั	ประกอบ
ด้วย	เรอืพระทีน่ัง่	๔	ล�า	มีเรือพระทีน่ัง่สพุรรณหงส์	
เรอืพระทีน่ัง่อนันตนาคราช	เรอืพระทีน่ัง่นารายณ์
ทรงสบุรรณ	รชักาลที	่๙	 	และเรือพระทีน่ัง่อเนก
ชาตภิชุงค์	นอกจากนีม้เีรอือเีหลอืง	 เป็นเรอืกลอง
นอก	 เรอืแตงโม	ซึง่เป็นเรอืของผู้บญัชาการขบวน
เรอื	เป็นเรอืกลองใน	พร้อมด้วยเรือต�ารวจนอก	และ
เรอืต�ารวจใน

ริว้สายใน	ขนาบข้างสายเรอืพระทีน่ัง่	 มเีรอื
ทองขวานฟ้าและเรอืทองบ้าบิน่	เป็นเรอืประตูหน้า	
เรือเสอืทยานชล	และเรือเสอืค�ารณสนิธ์ุ	 เป็นเรอื
พิฆาต	เรอืรปูสตัว์	๘	ล�า	และปิดท้ายสายในด้วยเรอื
เอกไชยเหนิหาว	และเรือเอกไชยหลาวทอง	ซึง่เป็น
เรอืคูช่กั	

ริว้สายนอก	ประกอบด้วยเรอืดัง้	และเรอืแซง	
สายละ	๑๔	ล�า	รวมท้ังส้ิน	๕๒	ล�า

เรอืพระราชพธิ	ีจ�านวน	๕๒	ล�า	ซึง่เรอืทกุล�า
ท�าจากไม้	 มอีายใุนการสร้างมาก	 โดยเฉพาะเรือ
พระท่ีนัง่	ท้ัง	๓	ล�า	มอีายมุาก	กล่าวคอื	เรอืพระทีน่ัง่
อเนกชาตภิชุงค์	สร้างในรชักาลที	่๕	มอีายกุว่า	๑๐๒	
ปี	เรอืพระท่ีนัง่สพุรรณหงส์	สร้างในรัชกาลที	่๕	แล้ว
เสรจ็สิน้ในรชักาลท่ี	๖	มีอาย	ุ๑๐๘	ปี	เรอืพระทีน่ัง่
อนนัตนาคราช	สร้างในรัชกาลที	่๖	มอีาย	ุ๙๕	ปี	
ส่วนเรอืพระทีน่ัง่นารายณ์ทรงสุบรรณ	รชักาลที	่๙	
ซึง่สร้างเสรจ็เมือ่ปี	พ.ศ.๒๕๓๙	มีอาย	ุ๒๓	ปี	ส่วน
เรอือืน่ๆ	 ในขบวน	 โดยเฉพาะเรอืรูปสตัว์แต่ละล�า	
มอีายกุารสร้างนบัร้อยปี

ในการนี้กองทัพเรือจึงได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตในการซ่อมท�าบูรณะเรือ 
พระราชพิธี	 โดยแบ่งงานออกเป็น	 ๒	 ส่วนคือ	 

ส่วนการซ่อมตัวเรืออยู่ในความรับผิดชอบของ 
กองทพัเรอื	โดย	กรมอูท่หารเรอื	และส่วนการตกแต่ง
ตัวเรืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร	 
โดยส�านกัช่างสบิหมู	่ กรมศลิปากร	 ด้านก�าลังพล 
ประจ�าเรือพระราชพิธี	 ได้คัดเลือกก�าลังพลจาก 
หน่วยต่างๆ	ของกองทพัเรอื	จ�านวน	๒,๒๐๐	นาย	
เป็นก�าลงัพลประจ�าเรือพระราชพิธ	ีซึง่เป็นก�าลงัพล
ของกองทัพเรือทั้งหมด	 ส่วนใหญ่เป็นก�าลังพล 
ท่ีไม่เคยเป็นก�าลงัพลประจ�าเรอืพระราชพธีิมาก่อน	
และได้มีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน	 
ขบวนเรือพระราชพิธี	 มีก�าหนดการซักซ้อมใน 
แม่น�า้เจ้าพระยา	ตามแผนการซ้อม	จ�านวน	๑๐	ครัง้	
เพือ่ให้มคีวามพร้อมทีป่ฏบิตังิาน	 โดยเส้นทางเสดจ็
พระราชด�าเนนิ	เป็นเส้นทางเดยีวกบัทีเ่คยใช้มาตัง้แต่	
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิล
อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	คือ	เส้นทางจาก
ท่าวาสกุร	ีถงึท่าราชวรดษิฐ์

ด้วยข้อจ�ากดัด้านกระแสน�า้	และความจ�าเป็น
บางประการ	จงึได้มกีารปรบัเปลีย่นก�าหนดการเสดจ็
พระราชด�าเนินเลียบพระนครทางน�้า	 โดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค	 จากวนที่	 ๒๔	 ตุลาคม	
๒๕๖๒	 เป็นวันที	่ ๑๒	ธนัวาคม	๒๕๖๒	 ส่วนการ 
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เสื้อชูชีพ 
ส�าคัญแค่ไหน?

“เสื้อชูชีพ” มีหน้าที่ช่วยพยุงตัวผู ้ที่สวมใส่เสื้อชูชีพลอยตัวอยู่ในน�้า โดยท่ีปากและจมูก 
อยู่เหนือน�้าแม้ในช่วงที่หมดสติ และลดความเสี่ยงต่อการจมน�้าท้ังผู้ที่ว่ายน�้าเป็นและว่ายน�้าไม่เป็น 
โดยเสื้อชูชีพที่ดีต้องสามารถบอกต�าแหน่งที่อยู่ของผู้ที่สวมใส่ได้เด่นชัดที่สุด เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการเข้าช่วยเหลือ  จึงไม่แปลกที่เสื้อชูชีพที่ดีส่วนใหญ่จะมีสีสันสดใสสะท้อนแสง และมักมีนกหวีด
ติดอยู่ด้วยเสมอ
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ท�าใมจงึต้องใส่อปุกรณ์ชชูพี และใครบ้างทีจ่�าเป็น
ต้องสวมใส่เสือ้ชูชพี

ก็เพราะว่ามคีนเสยีชีวติเพราะไม่สวมเสือ้ชชูพีถงึ	
88%	จากการเกดิอบุตัเิหตเุก่ียวกบัเรอื	 การสวมใส่
อุปกรณ์ชูชีพส่วนบุคคล	 (Personal	 Flotation	 
Devices	-	PFD)	นัน้	เป็นการป้องกนัอนัตรายส�าหรบั
บคุคลทีพ่งึต้องกระท�า	 โดยต้องสวมใส่อปุกรณ์ชชูพี
ส่วนบุคคลเมือ่ลงเรอื	หรอืเล่นน�า้	โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ส�าหรบัเดก็ๆ	หรอืบคุคลใดๆ	แม้คนเหล่านัน้จะว่าย
น�า้เก่งกต็าม

ทั้งนี้ก็เพราะว่า	 เส้ือชูชีพส�าหรับเล่นน�้านั้นจะ
ท�าให้ไม่เหน่ือยจนเกินไป	 หรือเม่ือเกิดการหมดสติ
เพราะอุบัติเหตุ	 เช่นศีรษะไปกระแทกของแข็ง	 
เสือ้ชชีูพกจ็ะช่วยเอาไว้ได้	 เพราะไม่มีใครรูล่้วงหน้า 
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราอยู่บนเรือ	 หรือ 
เล่นน�้า	 นอกจากนั้นเสื้อชูชีพยังช่วยไม่ให้ร่างกาย 
สูญเสียความร้อนจนท�าให้เกิดตะคริว	 หรืออาการ	
Hypothermia	ท่ีภาวะร่างกายสญูเสียความร้อน

เมือ่เราจะใช้เสือ้ชชูพี เรามาดกูนัว่า เสือ้ชูชพีลอย
น�า้ได้อย่างไร และเสือ้ชชูพีสามารถรบัน�า้หนักได้
เท่าใด 

โดยปกตปิรมิาตรน�า้	1	ลกูบาศก์ฟตุ	จะมนี�า้หนกั	
62	 ปอนด์	 แต่ส�าหรบัไม้	 ปรมิาตร	 1	 ลกูบาศก์ฟตุ	 
จะมีน�้าหนัก	 50	 ปอนด์	 และไม้สามารถลอยน�า้ได้
เพราะว่า	ไม้มนี�า้หนกัน้อยกว่าน�า้	แต่ถ้าเป็นลงัไม้ทีม่ี
ขนาดเท่ากนั	คอื	 1	ลกูบาศก์ฟตุ	 จะมนี�า้หนกัเพียง	
10	ปอนด์	ลังไม้กจ็ะลอยน�า้ได้สูงกว่า	เพราะมนี�า้หนกั
น้อยกว่า	 แต่ถ้าเอาโฟมปรมิาตร	 1	 ลกูบาศก์ฟตุมา
ลอยน�้า	 โฟมนั้นก็จะลอยอยู่บนผิวน�้า	 จะลอยน�้า 
สงูกว่าลงัไม้มาก	เพราะโฟมปรมิาตร	1	ลกูบาศก์ฟตุ
นัน้	มนี�า้หนกัพียง	1	ปอนด์เท่านัน้

การใช้เสือ้ชชูพีนัน้ก็เพือ่ใช้พยงุตวัเราให้ลอยน�า้	
แต่เส้ือชชูพีก็มกีารออกแบบให้เหมาะสมกบัลักษณะ
การใช้งานในน�า้ทีม่หีลากหลาย	ท�าให้เสือ้ชูชพีมคีวาม
หลากหลายไปด้วย	 แต่อย่างไรกต็ามเสือ้ชชูพีทกุตวั 
กจ็ะพยายามออกแบบให้สามารถท�าให้ศรีษะของเรา
ลอยอยู่เหนือน�้าตลอดเวลาท่ีสวมใส่	 เม่ือสวมใส่ 
เสือ้ชชีูพจงึต้องให้ขนาดพอดกีบัตวัเรา	ไม่ใหญ่เกนิไป	
เพราะจะท�าให้เส้ือชูชีพหลุดออกจากตัวเราได้	 
หรอืเสือ้ชชูพีเลก็เกินไปกจ็ะไม่สามารถพยงุน�า้หนกั
ของเราให้ลอยอยูไ่ด้

สีของเส้ือชูชีพนั้นจะใช้สีสว่าง	 หรือติดแถบ
สะท้อนแสงเพือ่ให้สามารถมองเหน็	และค้นหาได้ง่าย	
สทีีน่ยิมใช้คือ	สีส้ม	เพราะเป็นสีในโทนสีสว่างสามารถ

15

มองเหน็ชัดเจนกว่าสอีืน่ใดในพืน้ท่ีธรรมชาต	ิ ถ้าเรา
ต้องการทีจ่ะไปช่วยเหลือคนตกน�า้	เรากจ็ะต้องค้นหา
ให้พบก่อน	แต่ถ้าเขาสวมใส่เสือ้ชชีูพสส้ีมแล้ว	เราจะ
พบเขาได้ง่ายกว่าการที่เขาสวมใส่เสื้อชูชีพสีน�้าเงิน	
หรอืสเีขยีว

ทน้ีีเรามาดูกนัเรือ่งความหมายของการลอยตวัของ
เสื้อชูชีพบ้าง เนื่องจากเสื้อชูชีพมีหลากหลาย
ประเภท และแต่ละประเภทจะมคีวามหมายอย่างไร

อปุกรณ์การลอยตัวนัน้	เป็นอุปกรณ์ซึง่สามารถ
ลอยตัวอยู่เหนือน�้าได้	 เพราะมีน�้าหนักน้อยกว่าน�้า	 
ถ้าหากเรามีเสื้อชูชีพประเภทหน่ึง	 ซึ่งมีอัตราการ
ลอยตวั	22	ปอนด์	จะสามารถรองรบัน�า้หนกัโลหะได้	
22	 ปอนด์	 โดยไม่จมลงสู่พื้นดินใต้น�้า	 ถ้าเราผูก 
สมอเรอืหนกั	20	ปอนด์	กบัเส้ือชชูพีตัวนี	้ เสือ้ชชูพี
จะพยงุให้สมอเรอืลอยอยูโ่ดยไม่จมลงไปสูพ่ืน้ดนิใต้น�า้

แต่เส้ือชูชีพขนาด	22	ปอนด์สามารถพยงุตวัคน
ทีน่�า้หนกั	200	ปอนด์	ทีอ่ยูใ่นน�า้ได้อย่างไร	เมือ่คน
เราลงไปอยูใ่นน�า้	 น�า้หนกัจะหายไป	 80%	ของน�า้
หนกัตัวในอากาศ	 เพราะว่าน�า้ในร่างกายจะไม่ท�าให้
เกดิน�า้หนกัเมือ่อยูใ่นน�า้นัน่เอง	เพราะฉะนัน้	น�า้หนกั	
80%	ส�าหรบัคนทีม่นี�า้หนกัตวั	200	ปอนด์	ในอากาศ	
น�า้หนกักจ็ะเหลอืเพยีง	40	ปอนด์	เท่านัน้	คอื

200	lbs.	x	80%	=	160	lbs.
200	lbs.	–	160	lbs.	=	40	lbs.
แต่ถ้าเสื้อชูชีพของเรามีอัตราลอยตัวเพียง	 

22	 ปอนด์	 จะสามารถรองรับน�้าหนักท่ีมากกว่า	 
40	ปอนด์	 ได้หรือไม่	 กส็ามารถรองรับได้	 เพราะว่า
ร่างกายของคนเรานัน้ส่วนใหญ่จะมีไขมนัอยูป่ระมาณ	
15%	และไขมนัเป็นสิง่ทีล่อยน�า้	เพราะฉะนัน้

200	lbs.	x	15%	=	30	lbs.
40	lbs.	–	30	lbs.	=	10	lbs.
ตอนนี้เราก็คงเห็นกันแล้วว่า	 คนท่ีมีน�้าหนัก	 

200	ปอนด์	 บนบกนัน้	 เมือ่ลงไปอยูใ่นน�า้แล้วจะม ี
น�า้หนกัเหลือเพยีง	 10	ปอนด์เท่านัน้	 และเสือ้ชชูพี
ขนาด	 22	 ปอนด์	 นั้นจึงมีความสามารถเพียงพอ 
ในการรองรบัการพยงุตวัของเขาให้สามารถลอยน�า้
อยู่ได้	 และเพ่ือเป็นการป้องกันอันตราย	 ต่อไปนี้ 
จะลงเรือ	 หรือเล่นน�้าก็ควรต้องสวมใส่เสื้อชูชีพกัน 
ทุกครั้งทุกคน	 ส่วนวิธีเก็บรักษาเสื้อชูชีพก็ไม่ยาก	
เพยีงหลงัการใช้งานเสรจ็แล้วทุกคร้ง	ให้น�าไปผึง่แดด
จนแห้งสนิทกครั้งก่อนเก็บในชั้นวางหรือในที่ร่ม	
เพราะหากเราเกบ็ในทีร่่มขณะที	่“เสือ้ชชูพี”	ยงัเปียก	
หรอืยงัไม่แห้งสนทิ	จะท�าให้มกีลิน่เหมน็อบั	และเกิด
เป็นราขึน้ได้	

เสื้อชูชีพ 
ส�าคัญแค่ไหน?
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Special Report
หลักธรรมาภิบาล	 (Good	Governance)	 เป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่มีการกล่าวถึงกันอยู ่โดยท่ัวไปในปัจจุบัน	 
ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นคล้อยตามกันว่ามีความส�าคัญยิ่ง 
ต่อสังคมทุกระดับ	 ทั้งในด้านการบริหารบ้านเมือง	 
การปกครองหมู ่ชน	 และการด�าเนินธุรกิจ	 เป็นต้น	 
ถ้าหากจะให้แต่ละคนอธิบายความหมายของหลักการนี	้ 
คงได้ค�าตอบที่ผิดแผกแตกต่างกันไป	 มากบ้างน้อยบ้าง
อย่างหลากหลายทีเดียว	 ยิ่งการน�าไปสู่ภาคปฏิบัติจริง
ด้วยแล้วนับว่ามีน้อยมากอย่างน่าเสียดาย	 ซึ่งเป็นผล 
มาจากขาดความเข้าใจทีชั่ดตรงในคณุค่าและความหมาย
ของธรรมาภิบาล	 ความเป็นไปในบ้านเมืองมีความลุ่มๆ	
ดอนๆ	กันต่อไปเช่นที่เป็นมา	ยังหาจุดลงตัวที่พอเหมาะ
พอดีไม่ได้สักที	 เราจึงควรร่วมกันตั้งหลักคิดท่ีถูกต้อง	
สร ้างความรู ้ความเข ้าใจท่ีสอดคล้องกันในเรื่องน้ี	 
เพือ่สร้างสงัคมทกุระดบัชัน้ให้มคีวามเป็นปกตสิขุมากขึน้
กว่าท่ีเป็นอยู ่	 อันจะน�ามาซึ่งความเจริญรุ ่งเรืองของ 
ทุกภาคส่วนต่อไป

ในแวดวงวิชาการยุคนี้ 	 มีการยอมรับกันว ่า	 
“ธรรมาภิบาล”	 มีองค์ประกอบส�าคัญ	 6	 ประการ 
ดังต่อไปนี้

	 1.	หลักคุณธรรม
	 2.	ความรับผิดชอบ
	 3.	การมีส่วนร่วม
	 4.	ความโปร่งใส
	 5.	หลักนิติธรรม
	 6.	ความคุ้มค่า
“หลักคุณธรรม”	 นับว่ามีความส�าคัญสูงสุดในการ

ด�าเนินชีวิตของคนเรา	เพราะมันคือพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม	
อันจะน�าไปสู ่การกระท�าที่ถูกท�านองคลองธรรม 

หลักธรรมาภิบาล 
ในการด�าเนินธุรกิจ
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Special Report

“ความโปร่งใส”	คือองค์ประกอบทีส่ร้างความเชือ่มัน่
และความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของทุกคนในองค์กร	 
ช่วยสร้างเสริมก�าลังใจให้แต่ละคนทุ่มเทท�าหน้าที่ของตน
อย่างเต็มความสามารถ	 อันจะน�ามาซ่ึงผลประกอบการ 
ที่ดีมีคุณภาพสูงและความมั่นคงขององค์กรสืบไป

“หลักนิติธรรม”	 คือเรื่องที่ทุกองค์กรต้องมีความรู้
ความเข้าใจอย่างชดัตรง	เพือ่ใช้ประกอบการด�าเนนิกิจการ
ของตนอย่างถูกต้อง	 ลดความสุ่มเส่ียงที่จะเกิดความ 
เสียหายที่ร้ายแรงจากการละเมิดกฎหมาย	จะด้วยเจตนา
หรือความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม	 ผู้บริหารทุกระดับ 
จ�าเป็นต้องใส่ใจอย่างจริงจังในเรื่องน้ี	 และถ่ายทอดให้ 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความตระหนักรู้ร่วมกัน	 การด�าเนิน
กิจการโดยรวมย่อมเป็นไปอย่างราบรื่น

“ความคุ ้ มค ่ า” 	 องค ์ประกอบสุดท ้ ายของ 
หลกัธรรมาภิบาล	คงไม่มผีูใ้ดปฏเิสธความส�าคญัในเรือ่งนี้	
การด�าเนนิธรุกจิในรูปแบบใดกต็าม	ย่อมมกีารใช้ทรพัยากร	
เช่น	 คน	 เงิน	 และวัสดุ	 หากขาดการศึกษาวิเคราะห ์
และวางแผนงานอย่างรอบคอบแล้ว	อาจเกดิความสญูเสยี
ทีไ่ม่จ�าเป็นได้	ท�าให้การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างไม่คุม้ค่า
เท่าท่ีควร	 ผลประกอบการโดยรวมย่อมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต�่ากว่าเกณฑ์ที่พึงได้	 ซึ่งคงไม่มีองค์กร 
ภาคธุรกิจใดปรารถนาสภาพการณ์เช่นนั้นอย่างแน่นอน

จงึเหน็ได้ชัดเจนว่าหลกัธรรมาภิบาลมคีวามส�าคญัยิง่
ในการด�าเนินธุรกิจทุกประเภท	 หากผู ้ประกอบการ 
และผู้บริหารทุกระดับ	 รวมทั้งพนักงานทุกคนในองค์กร	 
มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอและใช้เป็นหลักยึดเหน่ียว
ในการท�าหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้ว	 
ย่อมน�ามาซ่ึงประโยชน์สุขของทุกฝ่าย	 และความเจริญ
รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนขององค์กรด้วย

ในทุกเรื่อง	 โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันท�ามาหาเล้ียงชีพ
ในลักษณะการประกอบธุรกิจ	หากผู้เป็นเจ้าของกิจการ
และผู ้บริหารระดับต่างๆ	 ในองค์กรหนึ่งๆ	 มีความ 
อ่อนด้อยทางคณุธรรมแล้วคงยากทีจ่ะประสบความเจรญิ
อย่างยัง่ยนืได้	เพราะคนส่วนใหญ่อยูก่นัแบบตวัใครตวัมนั	 
ไม่มีความรู้รักสามัคคีเท่าท่ีควร	 ยึดเพียงผลประโยชน์ 
ส่วนตนเป็นที่ตั้ง	 ผู ้น้อยมักถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ ้างและผู ้มีอ�านาจเหนือตน	 มีการแก ่งแย ่ง 
ชงิดชีงิเด่นกนัอย่างผดิๆ	แบ่งพวกแบ่งฝ่ายนนิทาว่าร้ายกัน	
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันอยู ่เนืองๆ	 ในที่สุดองค์กร 
เช่นนี้จะไปไม่ตลอดรอดฝั่ง	รอวันล่มสลายในอนาคต

“ความรับผิดชอบ”	 ก็เป็นเรื่องส�าคัญยิ่งเช่นกัน	 
ในองค์กรหน่ึงๆ	 แต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะตน	 บทบาท 
ท่ีได้รับมอบหมายอาจอยู่ในรูปของวัฒนธรรมประเพณ	ี
หรือตามที่ระบุใน	 Job	 Description	 ขององค์กร 
ทางธรุกจิ	หากผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามหน้าทีร่บัผดิชอบของตน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเท่าที่ควรแล้ว	
ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม

“การมีส่วนร่วม”	 ซ่ึงหมายถึงการท�างานเป็นทีม
นัน่เอง	การพฒันาองค์กร	ไม่ว่าจะอยูใ่นรปูแบบใดจ�าเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ยากที่ใครคนใด 
คนหนึง่จะรอบรู้ไปทกุเรือ่ง	การร่วมกนัคดิร่วมกนัท�าจาก
ทุกคนในองค์กร	 ย่อมช่วยให้การด�าเนินงานโดยรวม 
มีความราบรื่น	 เพราะต่างมีความเข้าใจตรงกันใน 
เป้าหมายขององค์กร	 แผนงานและหลักปฏิบัติทั่วไป	 
ผู้บริหารท่ีดีจึงไม่ควรละเลยในเรื่องนี้	 พยายามให้คน 
ทุกระดับมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม	 เพื่อความเจริญ
รุ่งเรืองและความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรก�าหนดไว้
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