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มีความสำ�คัญอย่างไร?

เตรียมตัวอย่างไร?
เพื่อให้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับ
เรือยางพองลม

6 เทคนิค
เอาตัวรอดจากภัยเรือล่ม

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

ONWA
GPS Plotter
หน้าจอ LED ความละเอียดสูง
ใช้งานสะดวกแม้เวลากลางคืน

EDITOR
TALK

OWNER
STAFF

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

ที่เคารพ

เรือ่ งราวในฉบับส่งท้ายฤดูหนาวนี้ ยังเปีย่ มด้วยคุณค่าน่ารูอ้ ย่างหลากหลายเช่นเดิม เพราะทีมงานของเราพิถพี ถิ นั กันมากในการเลือกสรรสาระทีน่ ำ� มา
ถ่ายทอดต่อ เน้นเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มีโอกาสข้องแวะด้วย และสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ทั้งในการแก้ปัญหาของตนเอง
และการช่วยเหลือผู้อ่ืน อาทิ เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยเรือล่ม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การด�ำเนินกิจกรรมทางน�้ำมีความปลอดภัยสูงขึ้น ไม่ว่าจะในด้าน
การประกอบอาชีพ หรือการท่องเที่ยวก็ตาม
การพัฒนาองค์กรเพือ่ ความยัง่ ยืน เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญสูงขึน้ ทุกที โดยเฉพาะในยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ครัง้ ที่ 4 หรือยุค 4.0 นี้ มีความเปลีย่ นแปลง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจ�ำเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องติดตามให้ทัน และมีหลักคิดที่เหมาะสมในการน�ำเอาความแปลกใหม่
เหล่านั้นมาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรของตน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
ความรู้เกี่ยวกับเรือยางพองลมนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญไม่น้อยเลย เพราะมีความหลากหลายชนิดและรูปแบบในการเลือกใช้ ผู้ที่รู้จริง
ย่อมได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการเลือกของที่เหมาะสมกับงานของตน
ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) คือหน่วยงานที่ได้รับการขยายโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่จาก ศรชล. เดิม ซึ่งเป็นเพียง
“ศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อ�ำนวยการ ในโครงสร้าง ศรชล.ใหม่นี้เปรียบเสมือนกองอ�ำนวย
การรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทางทะเล มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด นับเป็นเรื่องที่น่ารู้มาก โดยเฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางทะเล
มีค�ำแนะน�ำที่ดีในทุกเรื่องที่กล่าวข้างต้นนี้ รวมทั้งเรื่องที่ควรค่าแก่การติดตามอื่นๆ ด้วยครับ
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ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์อำ�นวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ 1

มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมพิธีแสดงเจตจำ�นงในการลงนาม
ในสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะเวลา 10 ปี

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 บริษทั มารีนไทย กรุป๊ จ�ำกัด ร่วมพิธแี สดง
เจตจ�ำนงในการลงนามในสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลา 10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2573)
มูลค่า 910,000,000 บาท โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลกึ ผูว้ า่ การการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และ นายไชยากร วัฒน์ประกายรัตน์ กรรมการบริษทั มารีนไทย
กรุ๊ป จ�ำกัด ในการนี้ นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท ประธานบริษทั มารีนไทย กรุป๊ จ�ำกัด
นายวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและผู้บริหารจาก
ทัง้ 2 องค์กร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุม 205 ส�ำนักงานใหญ่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ในฐานะรองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำ� นวย
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบสถานการณ์ทางทะเล ความก้าวหน้า
ในการจัดท�ำร่างอนุบญ
ั ญัตแิ ผนประจ�ำปีราชการประจ�ำปีงบประมาณ 2563 และ
พิจารณาการจัดท�ำงบประมาณและแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
ตลอดจนพิจารณาร่างอนุบญ
ั ญัตทิ อี่ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบพิจารณาพระราช
บัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ตามทีค่ ณะอนุกรรมการ
จัดท�ำอนุบญ
ั ญัตฯิ น�ำเสนอ เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นกลไกของศูนย์อำ� นวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล ภายใต้พระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562 ตลอดจนอ�ำนวยการและประสานงาน
ในการจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมัน่ คงทางทะเล ตามโครงสร้างใหม่ของ
ศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศรชล. ได้เตรียมแผนงานหลักใน
การพัฒนาขีดความสามารถ โดยแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.
ในระยะเริม่ ต้น ประกอบด้วย
1. การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชา และสื่อสาร เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และบริหารสถานการณ์ทางทะเล ครอบคลุมพันธ
กิจการควบคุมบังคับบัญชา การสือ่ สาร การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่าง ศรชล.
และหน่วยในข่ายงาน
2. การสร้างอาคารกองบัญชาการ ศรชล. ในพืน้ ทีก่ องบัญชาการกองทัพเรือ
เพื่อความเป็นเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา และการติดตามสถานการณ์
ทางทะเล ซึง่ ปัจจุบนั ได้ออกแบบเสร็จแล้ว อยูใ่ นขัน้ เตรียมการจัดซือ้ /จัดจ้างโดย
คาดว่าจะได้รบั งบประมาณสนับสนุนในวงเงิน 900 ล้านบาท
3. การจัดหาระบบหรือบริการข้อมูลส�ำหรับการติดตามเรือในทะเล สนับสนุน
การสังเคราะห์ประเด็นปัญหา และการแสวงข้อตกลงใจในการบริหารสถานการณ์
ทะเล
ซึง่ ศรชล. ด�ำเนินงานเพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายวิสยั ทัศน์ คือ “Maritime Security
Excellence for the Safe, Secure, and Sustainable Sea” โดยเริ่มจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
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Suzuki Diagnostic System Mobile
(SDSM) App
เมื่อเร็วๆ นี้ Suzuki Marine ได้ท�ำการเปิดตัว Mobile
Application เพื่อเป็นตัวช่วยในการรวมรวมข้อมูลต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ ซึ่งจ�ำเป็นต่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยอาการและสภาพ
ของเครือ่ งยนต์เกาะท้ายของท่าน ท�ำให้การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
เครื่องยนต์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย
Mobile Application ของ Suzuki นี้ เรียกว่า “Suzuki
Diagnostic System Mobile (SDSM) App” ซึ่งสามารถให้ท่าน
เข้าถึงข้อมูลต่างๆของเครื่องยนต์ของท่านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และท่านยังสามารถส่งต่อข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ให้กับตัวแทน
จ�ำหน่ายเครื่องยนต์ Suzuki ในพื้นที่ของท่านทางอีเมล์เพื่อท�ำการ
วิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ได้ แ ก่
หมายเลขเครือ่ งยนต์ (serial number), ระยะเวลาการใช้เครือ่ งยนต์
(operating hours) และรอบของเครื่องยนต์ (running RPM) การ
บันทึกข้อมูลเหล่านีท้ ำ� ได้ดว้ ยการดาวน์โหลด (download) และจัด
เก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง และจัดส่งให้ตัวแทนจ�ำหน่าย Suzuki
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ในพืน้ ทีเ่ พือ่ วางแผนการบ�ำรุงรักษาตามระยะเวลา หรือการวางแผน
ซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉินเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องอย่างกระทันหัน
App นี้ ท�ำงานอย่างไร?
ระบบบันทึกข้อมูลของตัวเครือ่ งยนต์จะแปลข้อมูลให้เป็นรหัส
QR (QR code) ที่แสดงอยู่บนหน้าจอของมาตรวัดดิจิทัล (digital
gauge) หรือ จอแสดงผลแบบหลากหลาย (multi-function
display)
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รหั ส นี้ จ ะถู ก อ่ า นโดย SDSM App และข้ อ มู ล ก็ จ ะถู ก
ดาวน์โหลด และจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ ไว้ นี้ จ ะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย
เครื่องยนต์โดยตรงจาก SDSM App นี้
SDSM App สามารถใช้งานได้กับเครื่องยนต์รุ่น DF15A
ผลิ ต ในปี 2015 เป็ น ต้ น ไป โดยต้ อ งใช้ ค วบคู ่ กั บ จอแสดงผล
แบบหลากหลาย (multi-function gauge) และมี software
version 1.180 และสูงกว่า
SDSM App ถูกพัฒนาขึ้นโดย Suzuki Motor Corporation
(Japan) ใช้ได้กับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (ไม่มีค่า
ใช้จ่ายใดๆ) โดยค้นหาได้จาก App Store หรือ Google Play
ศึกษารายเพิม่ เติมได้ที่ SDSM app page หรือ https://www.
suzukimarine.com.au/news-and-events/article/
suzukis-new-mobile-diagnostic-app-is-here
Note this app was developed by Suzuki Motor
Corporation (Japan). For any technical assistance, please
get in touch with your nearest dealer.
Need to book in for your outboard’s periodic service?
You can submit a service request with your nearest
dealer via our online service booking form here.
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มารู้จักกับ

Optimus EPS
กว่าศตวรรษที่มนุษย์ได้ใช้แรงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค�ำนึงถึง
สิ่งอื่นใดในการถือท้ายเรือ ในขณะที่การใช้สายเคเบิ้ล และระบบ
ไฮดรอลิค ช่วยให้การถือท้ายเรือเป็นเรื่องง่ายดาย ตัวขับต้นก�ำลัง
ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกับการควบคุมพังงาเรือ สิ่งเหล่านี้ก�ำลัง
จะถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโดย OPTIMUS ELECTRONIC POWER
STEERING (EPS) ซึ่งเป็นการควบคุมการบังคับเลี้ยวด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ Seastar solutions ส�ำหรับเรือที่มีการติดตั้ง
เครื่องยนต์เกาะท้ายแบบ 2 เครื่อง, 3 เครื่อง และ 4 เครื่อง
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น นวั ต กรรมชิ้ น นี้ ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น
เนือ่ งจากบรรดาเจ้าของเรือทัง้ หลายยังคงถามหาความสะดวกสบาย
ที่เพิ่มขึ้น แรงต้านน�้ำที่เบาลง และการตอบสนองที่เหมือนกับการ
ขับขี่รถยนต์ในขณะบังคับเรือในน�้ำ  Optimus EPS ตอบโจทย์
เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อกล่าวถึงความสะดวกสบาย การควบคุม
และการบังคับเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับเรือสายพันธุ์ใหม่
สมรรถนะสูง, เรือประมงในทะเล, เรือสองท้อง, เรือยางท้องแข็ง
และเรือทุ่นต่างๆ
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ความละเอียดอ่อนที่ตอบสนอง
รอบการหมุนพวงมาลัย (พังงาเรือ) กับน�้ำหนักในการหมุนได้
ถูกโปรแกรมให้เปลี่ยนแปลงตามรอบเครื่องยนต์ ขณะความเร็วต�่ำ 
Optimus EPS สามารถถูกตั้งค่าให้รอบการหมุนของพวงมาลัย
ลดลง ตัวอย่างเช่น 4 รอบ และท�ำให้การถือท้ายง่ายขึ้น ในขณะที่
การจราจรคับคัง่ หรือในบริเวณคับแคบ การขยับพวงมาลัยเล็กน้อย
จะช่วยให้การควบคุมเรือแม่นย�ำขึ้น และเมื่อขับเรือด้วยความเร็ว
ในน่านน�้ำเปิด Optimus EPS จะถูกตั้งค่าให้เพิ่มรอบการหมุน
พวงมาลัย เช่น 6 หรือ 7 รอบ และพวงมาลัยจะหนักขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความเสถี ย รในการทรงตั ว ของเรื อ เหล่ า นี้ Optimus EPS
ช่วยผ่อนแรงให้ทา่ น ท�ำให้ทา่ นรูส้ กึ ผ่อนคลายและสะดวกสบายขึน้
เทคโนโลยี่เบื้องหลังระบบ
สัมผัสอันเหลือเชื่อที่ท่านได้รับเมื่อท่านอยู่หลังพวงมาลัย
ของเรือทีต่ ดิ ตัง้ Optimus EPS เป็นผลจากวิศวกรรมและเทคโนโลยี่
ทีเ่ หลือเชือ่ หลายรูปแบบ แต่ละชิน้ ส่วนได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ เกือ้ กูล
ชิน้ ส่วนอืน่ ท�ำให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่างราบรืน่ ไร้รอยต่อแทบ
จะในทุกสภาพการใช้งานขณะอยูใ่ นน�ำ 
้ วิศวกรรมขัน้ สูงยังช่วยเพิม่
ความไว้วางใจได้ของระบบ อีกทัง้ วัสดุคณ
ุ ภาพสูง กระบวนการผลิต
ที่ระมัดระวังรอบคอบ และระบบส�ำรอง เหล่านี้หมายถึงอายุ
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น      
การบังคับเลี้ยวแบบ Ackerman
การโปรแกรมที่ ช าญฉลาดช่ ว ยให้ ร ะบบ Optimus EPS
สามารถควบคุมองศาในการเลี้ยวของเครื่องยนต์แต่ละเครื่องได้
อย่างอิสระ ทั้งเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านในและด้านนอก อันเป็นการลด
ผลกระทบอันเกิดจากเครื่องยนต์ตัวนอก “ฝืน” วงเลี้ยว และเป็น
หลักการของการบังคับเลี้ยวแบบ Ackerman ซึ่งมีความส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ เรื อ สองท้ อ งที่ มี เ ครื่ อ งยนต์ 2 เครื่ อ งติ ด ตั้ ง
อยู่ห่างกันมาก   
การเชื่อมต่อกับระบบน�ำร่องอัตโนมัติ
Optimus EPS ซึ่ ง บั ง คั บ เลี้ ย วด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถเชื่อมต่อเข้าโดยตรงได้กับระบบน�ำร่องอัตโนมัติรุ่นล่าสุด
ของ Garmin, Raymarine และ SIMRAD โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
อุปกรณ์เสริมอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังไม่ตอ้ งเสียเวลาในการติดตัง้ และขัน้ ตอน
ในการไล่ระบบที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน
Optimus EPS โดย SeaStar เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับเรือ
พร้อมเครื่องยนต์ 2 เครื่อง, 3 เครื่อง หรือ 4 เครื่อง และมันจะเป็น
ประสบการณ์แปลกใหม่ในการบังคับเลี้ยวของท่าน แบบที่ไม่เคย
รู้สึกมาก่อน
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สิง่ ควรรูเ้ กีย
่ วกับ

เรือยางพองลม
ทุ ก ภารกิ จ ทางน�้ ำ เรื อ ยางพองลมติ ด
เครื่องยนต์ท้ายเรือมีความส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ
ยิง่ ในช่วงน�ำ้ ท่วมจะเห็นเรือยางออกมาวิง่ เต็มไปหมด
นอกเหนือจากการขนย้ายสะดวกแล้ว สิง่ ทีเ่ รือยาง
เหนือกว่าเรือชนิดอื่นๆ คือ มีแรงพยุงตัวในน�้ำ
มากกว่า เพราะมีถงุ ลมด้านข้างช่วยพยุงเรือให้โผล่
พ้นผิวน�ำ้ ได้ดกี ว่าเรือชนิดอืน่
เรือยางพองลมขนาดยาว 3 เมตร มีความ
สามารถในการออกทะเลเทียบเท่ากับเรือชนิดอืน่
ทีม่ คี วามยาว 5 เมตรเลยทีเดียว ด้วยคุณสมบัตทิ ี่
เรือยางเบานั้นมีแรงยกพยุงตัวสูง ลอยล�ำอยู่บน
ยอดคลื่นได้ดี ในขณะที่เรือไฟเบอร์ซึ่งมีน�้ำหนัก
มาก จะไม่สามารถลอยตัวขึน้ ตามสันคลืน่ ได้เร็วเท่า
เรือยาง เรือยางจึงถูกน�ำไปใช้เป็นเรือกูภ้ ยั ได้อย่าง
เหมาะสม ถ้าหากกล่าวถึงประเภทของเรือยางแล้ว
ก็ต้องยอมรับว่ามีเรือยางมากมายหลายประเภท
ที่ ผ ลิ ต ออกมาใช้ ง านจนเลื อ กไม่ ถู ก ว่ า เรื อ ยาง

MAGAZINE I PAGE
MAGAZINE I PAGE

ประเภทไหนจะเหมาะกับการใช้งานของผูซ้ อื้ มาก
ทีส่ ดุ และหากคุณก�ำลังคิดทีจ่ ะเลือกซือ้ เรือยาง
สักล�ำหนึง่ คุณควรทราบถึงลักษณะต่างๆ ทีเ่ ป็น
ส่วนประกอบส�ำคัญของเรือยางทีอ่ ยากได้เสียก่อน
เช่น อยากได้วส้ ดุเป็นยางพีวซี ี หรือยางไฮพาลอน
ต้องการเรือท้องอ่อนพับได้ หรือเรือท้องแข็ง
ท�ำด้วยไฟเบอร์ หากเป็นท้องอ่อนอยากได้แผ่น
ปูพนื้ เรือท�ำด้วยไม้ ไฟเบอร์ หรืออลูมเิ นียม เป็นต้น

นี่เป็นเพียงค�ำถามเบื้องต้นเท่านั้น ไม่รวม
ค�ำถามทางเทคนิคอืน่ ๆ เช่น จ�ำนวนคนทีบ่ รรทุก
น�ำ้ หนักทีต่ อ้ งการบรรทุก ขนาดของเรือ ความหนา
ของเปลือกเรือ ขนาดของเครือ่ งติดท้ายเรือหรือ
เครือ่ งยนต์เรือ ความเร็วของเรือทีต่ อ้ งการ อุปกรณ์
ประกอบอืน่ ๆ เป็นต้น ค�ำตอบของค�ำถามเหล่านี้
จะช่วยให้คณ
ุ เลือกเรือยางทีเ่ หมาะสมได้
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วัสดุทนี่ ยิ มใช้ทำ� เรือยาง
มีวสั ดุอยู่ 2 อย่างทีน่ ยิ มน�ำมาใช้ในการผลิต
ส่วนของลูกบวบยางลอยน�ำ 
้ ซึง่ เป็นส่วนด้านข้าง
ของตัวเรือและถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญทีเ่ ป็นลักษณะ
เด่นของเรือยาง คือ
วัสดุไฮพาลอน Hypalon หรือเรียกอีกชือ่
หนึง่ ว่า CSM ย่อมาจาก Chlorosulfunated polyethylene ซึ่งการน�ำวัสดุนี้ไปใช้ในการ
เคลือบผิวด้านนอกของลูกบวบทีเ่ ป็น Neoprene
หรือยางเทียม เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงทนทานให้
กับตัวลูกบวบยาง ชือ่ วัสดุไฮพาลอน  Hypalon
เป็นชื่อแผ่นยางสังเคราะห์ที่จดกรรมสิทธิ์ชื่อ
ทางการค้านี้โดยโรงงานดูปองท์ แต่ในขณะนี้

โรงงานดูปองท์ไม่ได้ใช้ชอื่ ไฮพาลอน  Hypalon
กับผลิตภัณฑ์ของโรงงานมาเป็นเวลานานแล้ว แต่
แนวคิดของแผ่นยางสังเคราะห์ยงั มีอยู่ และได้รบั
การพัฒนาต่อยอดผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่เรียกว่า
แผ่ น ยาง CSM ที่ ใ ห้ ค วามแข็ ง แรงอย่ า ง
น่าประหลาดใจ เมือ่ เทียบกับวัสดุไฮพาลอนเดิม
ด้วยการใช้เทคนิคการเคลือบ Neoperne หรือ
ยางเทียมทัง้ ภายในและภายนอกของตัวลูกบวบ
ยางแบบปิดผนึก หรือการเคลือบสองชัน้ นัน่ เอง
เรือยางไฮพาลอน Hypalon/CSM มักใช้
แรงงานและฝีมือคนในการผลิตปะติดกาวแผ่น
ยางของเรือ หรือทีเ่ รียกว่า Hand-glued เพราะ
การท�ำเรือยางด้วยวัสดุประเภทนีจ้ ำ� เป็นต้องมีราย
ละเอียดทีค่ อ่ นข้างซับซ้อน จึงต้องใช้แรงงานคน

ค่อนข้างเยอะ เพราะพวกเขาต้องการความคงทน
ที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับเรือที่ท�ำจากแผ่นยางพีวีซี
เมื่อเรือพองลมแล้วจะสามารถทนทานกับสภาพ
แวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น น�้ำมัน การเสียดสี
ภายใต้อณ
ุ หภูมทิ รี่ นุ แรง น�ำ้ มันเบนซิน และสารเคมี
อื่นๆ เรือยางประเภทนี้จึงมีต้นทุนค่อนข้างสูง
เนื่องจากวัสดุมีราคาแพง ใช้แรงงานมากในการ
ผลิตเรือ ส่งผลให้เรือมีราคาขายที่สูงกว่าเรือยาง
ประเภทพีวซี ี แต่กค็ มุ้ ค่าหากเทียบกับความคงทน
และขีดความสามารถของเรือ ตามปกติผู้ผลิต
มีการรับประกันอายุการใช้งานเรือประเภทนี้
เป็นเวลาถึง 10 ปี
วัสดุแผ่นยางพีวซี ี หรือ PVC - Polyvinyl
Chloride เป็นผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ทใี่ ช้กนั อยู่
ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย โดยน�ำมาประกบ
แบบแซนด์ วิช กับแผ่นใยผ้าไนล่อ น (Woven
nylon core) เพือ่ เพิม่ ความเหนียวและแข็งแรง
ให้กบั ตัววัสดุแผ่นยางพีวซี อี กี ชัน้ หนึง่ ก่อนน�ำไปท�ำ
เป็นเปลือกของลูกบวบของเรือยาง วัสดุแผ่นยาง
พีวีซีเป็นวัสดุที่ท�ำจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วย
แผ่นลามิเนต ป้องกันรอยขีดข่วน และด้านในเป็น

แผ่นเส้นใยถักสานไนลอน (Nylon fiber weave
core) เรือยางพีวซี สี ามารถผลิตหรือประกอบด้วย
ช่างฝีมอื ได้ แต่โรงงานใหม่จะผลิตด้วยเครือ่ งจักร
มากกว่า เพิอ่ ประหยัดแรงงานคน ซึง่ เมือ่ เทียบ
ขนาดและประสิ ท ธิ ภ าพในการรั บ น�้ ำ หนั ก
เท่าๆ กัน เรือยางพีวีซีจะมีราคาถูกกว่าเรือยาง
ไฮพาลอนมาก
เรือยางพีวซี มี กี ารประกอบทีไ่ ม่ยงุ่ ยากมาก
และง่ายต่อการซ่อมแซมตัวเรือหากเกิดช�ำรุดเสีย
หาย หรือมีรอยขาดเกิดขึ้น ถึงแม้ตัวเรือจะไม่
ทนทานเท่ากับเรือยางไฮพาลอนก็ตามที แต่การ
เลือกใช้ยางพีวซี กี บั สภาพอากาศทีร่ อ้ นจัดจ�ำเป็น
ต้องเพิม่ การดูแลรักษาเรือเพิม่ มากขึน้ เช่นต้องใช้
ผ้าคลุมเรือเสมอเมื่อจอด เพื่อป้องกันรังสียูวี
จะท�ำให้แผ่นพีวซี เี สือ่ มสภาพเร็วได้ เรือยางพีวซี ี
ส่วนใหญ่ถกู เลือกน�ำไปใช้งานทางด้านกีฬาทางน�ำ 
้
การด�ำน�ำ 
้ และการท่องเทีย่ วเป็นหลัก
ได้รจู้ กั กับวัสดุทใี่ ช้ทำ� เรือยาง และการน�ำไป
ใช้งานกันแล้ว ในคราวหน้าจะน�ำเรื่องเกี่ยวกับ
ประเภทของพืน้ ตัวเรือของเรือยางพองลมมาน�ำ
เสนอเป็นตอนต่อไป
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6 เทคนิค เอาตัวรอด
จากภัยเรือล่ม

จากเหตุการณ์เรือล่ม หรือเรือสปีดโบ้ทชนกันในที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละเหตุการณ์มักพบจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายในจ�ำนวนมากเสมอ ถือเป็นเรื่องราวการสูญเสียที่ไม่มีใคร
อยากให้เกิด ทุกคนจึงควรตระหนักให้ดีก่อนออกท่องเที่ยวทางทะเลว่าต้องมีความพร้อม ต้องมีการ
เตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้รอดปลอดภัยจากทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น จึงขอแนะน�ำหลักการส�ำคัญ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังนี้
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1. เลือกขึน้ เรือโดยสารทีม่ คี วามพร้อม และสภาพ
ปลอดภัย
ไม่มผี โู้ ดยสารจ�ำนวนมาก หรือบรรทุกน�ำ้ หนัก
เกิน บนเรือต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน�้ำ  อาทิ
เสือ้ ชูชพี ห่วงยาง ไว้บริการผูโ้ ดยสารอย่างพอเพียง
หากว่ายน�ำ้ ไม่เป็น ควรแจ้งนายท้ายเรือและผูค้ วบคุม
เรือ จะได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ การให้ความ
ช่วยเหลือเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน

5. อย่านัง่ หรือยืน ในต�ำแหน่งไม่เหมาะสม
การโดยสารเรือควรกระจายการนัง่ ให้เกิดความ
สมดุล ไม่ยนื บริเวณท้ายเรือ ไม่นง่ั บริเวณกราบเรือ
หรือหลังคาเรือ ไม่นงั่ รวมกลุม่ บริเวณข้างใดข้างหนึง่
ของเรือ รวมถึงสวมเสือ้ ชูชพี ตลอดเวลาทีโ่ ดยสารเรือ
หากเกิดเหตุฉกุ เฉินเรือล่มหรือพลัดตกเรือ จะได้พยุง
ตัวลอยน�ำ้ รอการช่วยเหลือ กรณีเรือเอียงหรือโคลง
ให้ยดึ จับพนักทีน่ งั่ ให้มนั่ พร้อมขืนอาการเอียงของเรือ
ไม่ให้น�้ำหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียง
เพราะจะท�ำให้เรือล่มได้

2. การแต่งกายด้วยชุดที่ ถอดง่าย-ไม่อมุ้ น�ำ้
แต่งกายให้เหมาะสมกับการโดยสารเรือ สวมใส่
เสือ้ ผ้าทีไ่ ม่อมุ้ น�ำ้ และถอดง่าย ไม่สวมรองเท้าหุม้ ส้น 6. หากเรือล่ม รีบว่ายน�ำ้ ออกห่างจากเรือ
หรื อ ชนิ ด ผู ก เชื อ ก หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
การว่ายน�ำ้ ออกห่างจากเรือเมือ่ เรือล่ม และไม่
แอลกอฮอล์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วย เกาะกราบเรือทีก่ ำ� ลังแล่น เพือ่ ป้องกันกระแสน�ำ้ ดูด
เหลือตัวเองได้อย่างปลอดภัย
เข้าไปใต้ท้องเรือและได้รับอันตรายจากใบพัดเรือ
ถอดสิ่ ง ของที่ ถ ่ ว งน�้ ำ หนั ก ออกและหาที่ ยึ ด เกาะ
3. ก่อนออกเดินทางให้ยนื รอเรือบนฝัง่ หรือท่าเทียบ ซึง่ ลอยน�ำ้ ได้เพือ่ พยุงตัวรอการช่วยเหลือ และลอยไป
เรือ - ไม่หยอกล้อกัน
ตามกระแสน�ำ 
้ ไม่วา่ ยน�ำ้ เข้าฝัง่ ด้วยตนเองเพราะเสีย่ ง
สาเหตุที่ให้ยืนรอเรือบนฝังหรือท่าเทียบเรือ ต่อการเป็นตะคริวจมน�ำ้ เสียชีวติ ได้ กรณีโดยสารเรือ
ไม่ยนื รอบนโป๊ะทีม่ คี นจ�ำนวนมาก เพราะเสีย่ งต่อการ และพบผู ้ โ ดยสารพลั ด ตกน�้ ำ ให้ ต ะโกนบอก
เกิดโป๊ะพลิกคว�่ำ  รวมถึงการไม่หยอกล้อเล่นกัน นายท้ายเรือ พร้อมบอกต�ำแหน่งที่คนพลัดตกน�้ำ 
ระหว่างรอเรือ เพราะอาจพลัดตกน�ำ้ ได้
จะได้ควบคุมเรือไปทางอื่น ป้องกันอันตรายจาก
ใบพัดเรือ โยนอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวให้คน
4. การขึน้ - ลงเรือ ก็สำ� คัญ
ตกน�ำ้ ใช้ยดึ เกาะพยุงตัวรอการช่วยเหลือ
ควรรอให้เรือจอดเทียบท่าให้เรียบร้อย จึงเดิน
ขึน้ - ลงเรืออย่างเป็นระเบียบ ไม่ลกุ ขึน้ ยืนพร้อมกัน
เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด ต้ อ งพยาพยามควบคุ ม สติ
เพราะเรือจะรับน�ำ้ หนักข้างเดียวมากเกินไป อาจส่ง เพราะหากยิ่งตกใจ หวาดกลัว ก็จะยิ่งท�ำให้เสี่ยง
ผลให้เรือล่มได้ หากเรือมีคนจ�ำนวนมากควรใช้บริการ ต่ออันตรายมากขึน้
เรือล�ำอืน่
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การพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน
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“องค์กร” คือกลุ่มคนที่รวมตัวกันท�ำกิจกรรมอย่าง
มีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและอยู่ในทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ส�ำหรับองค์กรภาครัฐ มีโครงสร้างและระบบการ
บริหารที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารและสมาชิกในภาคส่วนต่างๆ มีกฎระเบียบเป็น
แนวทางก�ำกับการท�ำงานของทุกฝ่าย จึงเป็นองค์กร
ที่พัฒนาค่อนข้างยาก ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไป
อย่างเชื่องช้า
ในขณะที่องค์กรภาคเอกชน ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง
ด้านธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม มีความอ่อนตัวกว่า
ทัง้ ในด้านการจัดโครงสร้างและกฎเกณฑ์ในการบริหารงาน
เป้าหมายหลักก็คือผลการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ถึงแม้จะมีอิสระเสรีในการด�ำเนิน
งานมากกว่าองค์กรภาครัฐ แต่กย็ งั อยูใ่ นความควบคุมให้
เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนองค์กรภาคประชาสังคมนั้น มักจะเกิดจาก
การรวมตัวกันตามความสมัครใจของประชาชนทั่วไป
อาจอยูใ่ นรูปสมาคม มูลนิธิ หรือชมรมจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น
องค์กรเช่นนี้มีความอ่อนตัวค่อนข้างสูงในการบริหาร
และพัฒนา การควบคุมทางกฎหมายก็จ�ำเป็นต้องมีอยู่
แต่มคี วามยืดหยุน่ มากกว่าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
การพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดนับเป็น
เรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ
โลกในยุคปัจจุบนั ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ครั้งที่ 4 หรือยุค 4.0 เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมากมาย
และเป็นไปอย่างพลิกผัน คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและกลืนกินหรือท�ำลายล้างเทคโนโลยีดั้งเดิมไป
อย่างไม่เหลือเค้าโครงเดิมในหลายเรือ่ ง เช่น การถ่ายภาพ
ด้ ว ยกล้ อ งบรรจุ ฟ ิ ล ์ ม ถู ก แทนที่ ด ้ ว ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(Smart Phone) การท� ำ ธุรกรรมทางการเงินหลาย
ลักษณะ ไม่จ�ำเป็นต้องไปพึ่งพนักงานที่สถาบันการเงิน
สามารถท�ำผ่าน Smart Phone ได้ และการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ (AI : Artificial Intellegence) ท�ำหน้าที่แทน
คนมากขึน้ ทุกที อาทิ การช่วยดูแลคนไข้ตดิ เตียง การเป็น
พนักงานต้อนรับ และการประกาศข่าวทางสื่อสาธารณะ
ในโลกยุค 4.0 หรือการปฎิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
นี้ เป็นช่วงที่มีนวัตกรรมต่างๆ มากมายเข้ามามีบทบาท

MAGAZINE I PAGE

ในการท�ำงานแทนคน ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทาง
ด้านบวกและลบต่อมวลมนุษยชาติอย่างมีนัยยะส�ำคัญ
เป็นวงกว้าง  โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนซึง่ ด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อมุ่งผลก�ำไรเป็นจุดหมายหลัก   จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ความประหยัด ความคุ้มค่าและการบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ กล่าวคือต้องใช้
ความพยายามทุกวิถีทางในการพัฒนาองค์กรของตน
ให้การประกอบการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่อาจท�ำได้
คงไม่ มี ใ ครปฎิ เ สธในความส� ำ คั ญ ของคนที่ มี ต ่ อ
องค์กร ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ล้วนมีบทบาทในการสร้างความเจริญหรือความเสื่อมให้
องค์กรได้ดว้ ยกันทัง้ สิน้ ดังนัน้ การพัฒนาองค์กรให้มคี วาม
มัน่ คงหรือมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน จึงจ�ำเป็นต้อง
เน้นทีค่ นเป็นปัจจัยส�ำคัญ เริม่ จากการใช้คนให้เหมาะกับ
งาน คือมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เน้นการท�ำงาน
เป็นทีม การท�ำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันตามโอกาส
ทีเ่ หมาะสม และการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันทัง้ ในเรือ่ งหน้าที่
การงานและปัญหาส่วนตัว อันจะน�ำมาซึ่งความผูกพัน
(Engagement) และความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร
การศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ก็นับว่ามีความส�ำคัญมากเช่นกัน เพราะมีส่วน
ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) ในการประกอบธุรกิจได้ หากมีการน�ำ
มาใช้อย่างเหมาะสม แต่ละองค์กรจึงจ�ำเป็นต้องมีผู้รู้

รับผิดชอบในการวิเคราะห์วิจัยความเป็นไปต่างๆ ในโลก
ยุคปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ หาทางน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน
ขององค์กร ซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้อีกทางหนึ่ง เป็นหลักประกันความมั่นคงขององค์กร
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
นอกจากนี้ การมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจก็นับ
เป็นปัจจัยเสริมความเข้มแข็งขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ทั้งในด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มยอดขาย ด้วยการใช้
ทรัพยากรบางอย่างร่วมกัน การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ในวิถีทางที่ถูกต้อง ไม่คิดหักโค่นท�ำลายกันเช่นในอดีต
เพราะในโลกยุคปัจจุบนั แต่ละองค์กรมีลกั ษณะเฉพาะของ
ตนชัดเจนขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพของคน การใช้เทคโนโลยี
และมีการมีระบบบริหารที่เหมาะสม จึงควรมุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่าขององค์กรตนให้มีความเข้มแข็ง มีจุดขายที่
แตกต่าง มากกว่าการมององค์กรอืน่ เป็นศตรูคแู่ ข่ง หาทาง
ต่ อ สู ้ กั น แบบเอาเป็ น เอาตายเพื่ อ ให้ ต นเป็ น ฝ่ า ยชนะ
ซึ่งหลายกรณีลงเอยด้วยการได้ไม่คุ้มเสีย ซึ่งเป็นวิธีที่
ไม่ฉลาดเอาเสียเลย
การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนับ
เป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่ง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้ง
ความพยายามอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง จึ ง จะรั ก ษา
สถานภาพของตนไว้ได้ดี อยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลสู ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการใช้ ค น
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมทั้งการมีพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ ที่ ดี คื อ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะน� ำ พาองค์ ก รให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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