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สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตาม  ที่รักทุกท่าน
 ฤดูร้อนกำ�ลังจะผ่านพ้นไป พร้อมๆ กำับกำารย่างกำรายเข้ามาของพายุฤดูร้อนท่ีน�พาฝนและลมแรง รวมท้ังลูกำเห็บ และฟ้าผ่า 

เข้ามาด้วย สร้างความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนท่ีทางภาคเหนือและอิสานอยู่เนืองๆ ส�หรับภาคกลางโดยเฉพาะ กทม.  

และปริมณฑลนั้น ได้รับอาริสงส์จากฝนที่โปรยปรายลงมาดับร้อนบ้าง ความเสียหายจากความแรงของพายุและฟ้าผ่าแทบไม่ปรากฎ

 ท่ามกลางภัย COVID-19 ท่ีระบาดไปเกือบท่ัวโลก คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วใกล้สามล้านคนและเสียชีวิตราวสองแสนศพภายในเวลา 

ไม่กี่เดือน นับเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงกว่าการสู้รบกันในสงครามใหญ่ๆ เสียอีก  ฉบับนี้จึงน�เสนอแง่คิดมุมมองที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการสู้ภัย COVID-19 ในบ้านเมืองเรา ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเชิงเปรียบเทียบทั้งภายในและกับบางประเทศ 

เชื่อว่าเราจะมีความเห็นใกล้เคียงกันมากขึ้นเกี่ยวกับผลการด�เนินงานต่อต้านมหันตภัยนี้ของประเทศไทย

 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันที่นับว่าน่าสนใจ คือการใช้เรือพยาบาล USNS Comfort ขนาด 1,000 เตียง ของสหรัฐอเมริกา เข้าช่วย 

รักษาพยาบาลผู้ที่ป่วยด้วยโรคอื่นที่มหานครนิวยอร์ค เพื่อให้สถานพยาบาลบนฝั่งมีศักยภาพสูงขึ้นในการรักษาผู้ป่วยจาก COVID-19  

 นอกจากน้ีกย็งัมเีร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการตัง้ช่ือและการก�หนดหมายเลขให้แก่เรือรบในราชนาวีไทย รวมท้ังวิวัฒนาการด้านแท่นเครือ่ง 

และเครื่องยนต์เกาะท้ายเรือรุ่นใหม่ของ YANMAR Suzuki Marine มีความน่าสนใจไม่น้อยเลย ลองติดตามอ่านกันดูนะครับ

บรรณาธิการบริหาร
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กลุ่มบริษัท มารีนไทย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19  
มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำาดื่ม SEVEN SEAS 
ให้หน่วยงานต่างๆ

คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป คุณจารุภา  
วฒัน์ประกายรตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด คณุณฐัพร  
มิง่ศริธิรรม ผูบ้รหิารโรงเรยีนสยามการเดนิเรือ เป็นตวัแทนกลุม่บรษิทั มารนีไทย 
สมาคมความปลอดภัยทางน�้า และ สกาย มารีน ร่วมใจสู ้ภัย COVID-19  
มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน�้าดื่มสะอาด SEVEN SEAS ให้หน่วยงานต่างๆ  
ทั้งท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ กองบังคับการต�ารวจน�้า ส�านักงาน 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง  
และส�านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ์ป ่า และพันธุ ์พืช  
รวมถงึฐานทพัเรอืกรงุเทพ กไ็ด้มกีารมอบฐานเหยียบแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกนั

ตามที ่ คณะรฐัมนตร ี มมีตริบัทราบแนวทางการด�าเนนิการมาตรการช่วยเหลอื 
ผูใ้ช้ไฟฟ้าทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามทีก่ระทรวงพลงังาน เสนอเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2563 น้ัน มาตรการ
ดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 
บ้านอยูอ่าศยั มรีายละเอยีด ดงันี้

1. ส�าหรบัผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่าศยั ทีใ่ช้ไฟฟ้าไม่เกนิ 150 หน่วยต่อเดอืน 
(ประเภทที ่ 1.1 หรอื 1.1.1) ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดอืน ในรอบการใช้ไฟฟ้า 
เดอืน มีนาคม ถงึ พฤษภาคม 2563 หากใช้ไฟฟ้าเกนิ 150 หน่วยภายใน 3 เดอืนดงักล่าว
จะไม่ถกูจัดอยู่ในประเภทที ่1.2 หรอื 1.1.2

2. ส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่าศยั ทีใ่ช้ไฟฟ้าเกนิ 150 หน่วยต่อเดอืน 
(ประเภทท่ี 1.2 – 1.3 หรือประเภทที่ 1.1.2-1.1.3) ให้จ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือน 
ส�าหรับรอบการใช้ไฟฟ้าเดือน มนีาคม ถงึพฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้า 
ของเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 เป็นฐานในการอ้างองิ ดงัน้ี

MEA เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ ไฟฟ้า 
ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19  
เพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล

 2.1 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือน
กมุภาพนัธ์ 2563 ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจรงิในเดอืนนัน้ๆ

 2.2 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดอืนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2563 แต่ไม ่ถึง 800 หน่วย ให้จ ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
ของเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563

 2.3 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดอืนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2563 และมากกว่า 800 หน่วย แต่ไม่ถงึ 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากบัหน่วย
การใช้ไฟฟ้าของเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 บวกด้วยค่าไฟฟ้าส�าหรบัหน่วยทีม่ากกว่าหน่วย
การใช้ไฟฟ้าของเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าไฟฟ้าจรงิ

 2.4 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดอืนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2563 และมากกว่า 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือน
กมุภาพนัธ์ 2563 บวกด้วยค่าไฟฟ้าส�าหรบัหน่วยทีม่ากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดอืน
กมุภาพนัธ์ 2563 ในอตัราร้อยละ 70 ของค่าไฟฟ้าจรงิ

เพื่อการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน MEA จะคืนเงินด้วยวิธีการหัก 
จากค่าไฟฟ้าของแต่ละเดอืน โดยผูท้ีช่�าระค่าไฟไปแล้ว จะมกีารหกัคนืให้ในบลิค่าไฟฟ้า
รอบถัดไป นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอื่นๆ ท่ีผ่านมา จะยังคงอยู่  
เช่น การลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 กจ็ะถกูค�านวนหลงัจากมกีารลดจากมาตรการอืน่ๆ 
ทั้งหมดแล้ว รวมถึงมาตรการผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต�่า และขยายเวลา 
ช�าระค่าไฟฟ้า 6 เดอืนกับกลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
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Suzuki Marine มคีวามภมูใิจท่ีจะแนะน�าเครือ่งยนต์เกาะท้าย
เรือรุ่นใหม่ DF300B ซึ่งเปรียบเสมือนพี่น้องที่มี DNA เดียวกันกับ
เครื่องยนต์รุ ่น DF350A ท่ีสร้างชื่อให้กับ Suzuki เครื่องยนต์ 
รุ่น DF300B นี้ ถูกผลิตขึ้นโดยค�านึงถึงความสมบูรณ์แบบระหว่าง
ความสมดุลของก�าลังกับแรงบิด และอัตราการส้ินเปลือง 
น�้ามันเชื้อเพลิงท่ีโดดเด่น พร้อมกับความไว้วางใจได้ ทั้งหมดนี้ 
ถูกรวมไว้ในรูปทรงที่สวยงามแต่น�้าหนักเบา 

ความแตกต่างจากเครื่องยนต์เกาะท้ายเรือทั่วไปอย่างเห็น 
ได้ชัดก็คือ ระบบ “ใบจักรคู่” ของ Suzuki ซ่ึงหมุนสลับทางกัน  
การออกแบบใบจักรเป็น 6 แฉก เป็นครั้งแรกในโลกที่ใช้ใบจักรน้ี 
ในเครื่องยนต์เกาะท้ายเรือ 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า ล้วนเป็น
ประสบการณ์ใหม่กบัอตัราเร่งทีส่ดุยอด และการบงัคับเลีย้ววงแคบ
ที่ดีที่สุดส�าหรับเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าขนาดนี้ 

ไม ่ว ่าคุณจะใช้งาน DF300B อย่างหนักในเชิงพาณิชย์  
หรือต้องการก�าลังส�ารองเพื่อความมั่นใจในการเล่นกีฬาทางน�้า 
หรอืพกัผ่อนหย่อนใจกบัการตกปลา DF300B เหมาะอย่างยิง่ส�าหรบั
การใช้งานในชีวิตประจ�าวัน บล็อกเครื่องยนต์ขนาดความจุ 
กระบอกสูบ 4.4 ลิตร เป็นแหล่งก�าเนิดแรงบิดมหาศาล ท�าให้ 
DF300B เป็นเครือ่งยนต์เกาะท้ายแบบ V6 ทมีขีนาดความจกุระบอก
สูบใหญ่ที่สุด DF300B ใช้น�้ามันเบนซิน 91 RON เป็นเชื้อเพลิง  
พร้อมด้วยระบบการเผาไหม้แบบ “Lean Burn Technology”  
ทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบั Suzuki โดยมอีตัราก�าลงัอดัที ่10.5:1 DF300B 
จึงเป ็นส ่วนผสมที่ลงตัวระหว ่างสมรรถนะ ความวางใจได ้  
และค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่สุดแสนประหยัด 

ใบจักร 6 แฉกที่หมุนอยู่ใต้ผิวน�้า ถูกขับด้วยเกียร์ที่ผลิตขึ้น 
โดยใช้วัสดุใหม่ซึ่งเป็นวัสดุสุดยอดแห่งความแข็งแรงเพื่อรองรับ 

SUZUKI  MARINE 
NEW  DF300B
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การใช ้งานที่หนักหน่วง ทั้ งยังได ้ ถูกปรับปรุงคุณสมบัติพิ เศษ 
ด้วยความร้อนเพือ่ความแขง็แรงและความวางใจได้ทีเ่พิม่ข้ึน ทัง้หมดนี้ 
ไม่เพยีงแต่จะได้มาซึง่ความเรว็ทีส่งู แต่ยงัได้แรงดนัถอยหลงัทีท่รงพลงั 
ท�าให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่างแม่นย�า และง่ายดาย

ระบบบานเกล็ดคู่ที่ช่องไอดีประกอบขึ้นด้วยบังใบ 2 ชั้นที่ถูก
ออกแบบให้มรีปูร่างงอเลก็น้อย ระบบนีจ้ะช่วยก�าจดัน�า้ออกจากอากาศ 
และป้องกันไม่ให้น�้าถูกดูดเข้าไปในกระบังดักอากาศ ผลที่ได้ก็คือไอดี
จะไม่มีความชื้น และถูกรักษาให้อยู่ในอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
แวดล้อมเพื่อสมรรถนะสูงสุด

DF300B มีหัวฉีดคู่ในแต่ละสูบ การฉีดน�้ามันเช้ือเพลิงเข้าไปใน
ห้องเผาไหม้ท�าให้เกิดผล 2 ประการ คือ 1) ท�าให้น�้ามันเชื้อเพลิงเป็น
ละอองฝอยเพ่ือการเผาไหม้ทีส่มบรูณ์ และ 2) เป็นการหล่อเยน็กระบอก
สบู และเพือ่ให้ได้ผลทัง้ 2 ประการนี ้น�า้มนัเชือ้เพลงิจะต้องถกูฉีดเข้าไป
ในเวลาและมุมของหัวฉีดที่ถูกต้องแม่นย�า ส�าหรับระบบหัวฉีดคู่น้ี  
ใช้หัวฉีด 2 หัวที่มีขนาดเล็กลง ท�าให้มีความแม่นย�าสูง ได้ละอองฝอย
ของน�้ามันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น ท้ังยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด 
น�้ามันเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นอีกด้วย

Ty Hawkins ผู้จัดการฝ่ายบริการและรับประกัน ของ Suzuki 
Marine Australia กล่าวว่า “เครื่องยนต์ DF300B รุ่นใหม่นี้ ถูกเพิ่ม
เข้าไปในสายการผลติเครือ่งยนต์ V6 ขนาดความจกุระบอกสบู 4.4 ลิตร 
ใบจักรคู่ ซึ่งเป็นสายการผลิตเดียวกันกับ DF325A และ DF350A  
ที่ได้สร้างชื่อให้ Suzuki มาแล้วกว่า 2 ปี DF300B ถูกออกแบบมาเพื่อ
ขับเคลื่อนเรือท่ีหนักกว่า หรือส�าหรับผู้ที่ต้องการอัตราเร่งที่แรงทันใจ 
ดงันัน้ DF300B จงึเป็นตวัเลอืกทีล่งตวัทีส่ดุ Suzuki Marine มชีือ่เสียง
มาอย่างยาวนาน และเครื่องยนต์เกาะท้ายเรือของ Suzuki ก็เป็นที่
ยอมรบักนัอย่างกว้างขวางในด้านความวางใจได้ คณุภาพ ประสทิธภิาพ
การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง (Lean Burn Technology) และ
สมรรถนะที่โดดเด่น”

DF300B มใีห้เลือก 2 ส ีคอื สขีาวและสดี�า มคีวามยาวหาง 25 นิว้ 
และ 30 นิว้ พร้อมทีจ่ะตดิตัง้เข้ากบัระบบควบคุม “Suzuki’s Precision 
Control System” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hull co.th
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การปฏิวัติครั้งล่าสุดของแท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate  
ซึ่งเป็นการน�าส่งเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมผ่านการให้ข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากตัวผู้ใช้โดยตรง

คุณลักษณะ
- Xtreme Jackplate ทุกรุ่นเป็นแท่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์
 ขนาด 400HP
- ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง
- ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่นรองแท่นเครื่องท้ายเรือ 
- จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่หนาขึ้น
- การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
- สมอน�้าตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
- การตดิตัง้ SmartStick ส�าหรับการยกระดบั ProTap ท�าได้อย่างง่ายดาย
- น�้าหนักเบาขึ้น
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SeaStar 
Jackplates

แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate รุ่นมาตรฐาน เป็นแท่น
ยึดเครื่องยนต์ที่มีขนาดบางที่สุดและทนทานที่สุดรุ ่นหนึ่งเท่าที่มี 
อยู่ในตลาด อุปกรณ์เสริมท่ีมีความจ�าเปป็นต่อสมรรถนะจะช่วยให้ 
เรือแล่นได้เร็วขึ้น ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น และสามารถ 
แล่นเรือในน�้าตื้นได้ดีชึ้น แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate  
มคีณุสมบตัทิีบ่างเฉยีบ แต่บกึบนึ ท�าให้รปูร่างของแท่นยดึเครือ่งยนต์
เปลี่ยนไป 

มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10  
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคท่ีสามารถยกเครื่องยนต์ได ้ 
5.8″ ภายใน 8.5 วินาที ซึ่งนับว่าเร็วมาก แท่นยึดเครื่องยนต์  
SeaStar Jackplate รุ ่นมาตรฐาน เหมาะส�าหรับเครื่องยนต์ 
ขนาด 300 แรงม้า และปรับเอียงได้เมื่อใช้ควบคู่กับระบบบังคับเลี้ยว
แบบไฮดรอลิคของ SeaStar

คุณสมบัติ
- แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์
 ได้ถึงขนาด 300 แรงม้ได้อย่างง่ายดาย
- ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
- แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
- การปรับเครื่องยนต์ขึ้นลง ท�าได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิด
 สูงสุด
- ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�าให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
- ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์
 จากทางด้านข้าง
- ใช้งานร่วมกับ Power Pole® และ Talon® ได้
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“เรือรบ” ของไทย ก็ถือเป็นอาวุธส�าคัญ 
ในด้านการรบทางน�า้ของทหาร โดยเรือล�าล่าสดุ
กค็งจะเป็น เรอืหลวงภมูพิลอดลุยเดช เรอืฟรเิกต
สมรรถนะสงู ทีม่าเสริมเขีย้วเลบ็ และเข้าประจ�า
การเมือ่ปีทีผ่่านมา เคยสงสยักนับ้างไหมเกีย่วกับ
ทีม่าของเรอืแต่ละล�า รวมไปถึงการตัง้ช่ือเรอืรบ
ของราชนาวีไทย ท่ีเป็นไปตามระเบียบของ 
กองทัพเรือ ว ่าจะต้องมีรายละเอียดอะไร 
 ในการตั้งชื่อเรืออย่างไรบ้าง

การตั้งชื่อเรือ 
1. เรือตั้งแต่ช้ัน 1 ถึงชั้น 3 ท่ีมีระวาง 

ขับน�้าปรกติ ตั้งแต่ 150 ตันขึ้นไป ให้ตั้งชื่อเรือ 
ตามหลักเกณฑ์ ที่ก�าหนดไว้ (ดูข้อ 3) และให้ใช้
ค�าว่า “เรือหลวง” (ร.ล.) น�าหน้าชื่อเรือ (ร.ล. 
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า H.T.M.S ซึ่งย่อมา
จาก His Thai Majesty Ship)

2. เรือที่มีระวางขับน�้าปรกติ ต�่ากว ่า  
150 ตันลงมา และเรือขนาดเล็ก ให้ตั้งชื่อเรือ 
ด้วยอักษรย่อตามชนิด และหน้าที่ของเรือ  
มหีมายเลขเรอืต่อท้ายอกัษร เช่น เรอืตรวจการณ์ 
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การต้ังชื่อเรือ 
ของราชนาวไีทย

ใช้ชื่อ เรือ ต., เรือยามฝั่ง ใช้ชื่อ เรือ ร.ย.ฝ.
3. การตั้งชื่อเรือหลวง ให้ถือหลักเกณฑ์

ดังนี้
 3.1 เรือพิฆาต (destroyer) ตั้งตาม 

ชื่อตัว ชื่อบรรดาศักดิ์ หรือ ชื่อสกุลของบุคคล
ที่เป็นวีรบุรุษของชาติ เช่น ร.ล.พระร่วง  
(ปลดระวางประจ�าการแล้ว)

 3.2 เรือฟริเกต (frigate) ตั้งตามชื่อ
แม ่น�้ าสายส�าคัญ เช ่น ร.ล.เจ ้าพระยา 
ร.ล.บางปะกง ร.ล.กระบุรี ร.ล.สายบุรี

 3.3 เรือคอร์เวต (corvette) ตัง้ตามชือ่
เมืองหลวง หรือเมืองส�าคัญในประวัติศาสตร์
เช่น ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล. สุโขทัย

 3.4 เรือเร็วโจมตี (fast attack craft)
  - เรือเร็วโจมตี (อาวุธน�าวิถี) (fast 

attack craft guided missile) ตั้งตามช่ือ
เรือรบในทะเลสมัยโบราณ ที่มีความหมาย
เหมาะสมแก ่หน ้าที่  ของเรือนั้นๆ เช ่น  
ร.ล.ราชฤทธิ์ ร.ล. วิทยาคม ร.ล. อุดมเดช

  - เรือเร็วโจมตี (ปืน) (fast attack 
craft gun) และเรือเร็วโจมตี (ตอร์ปิโด)  
(fast attack craft torpedo) ตั้งตามชื่อ
จังหวัดชายทะเล เช่น ร.ล. สงขลา ร.ล. ชลบุรี 
ซึ่งเป็นเรือเร็วโจมตี (ปืน)

 3.5 เรอืด�าน�า้ (submarine) ตัง้ตามช่ือ
ผู้มีอิทธิฤทธิ์ ในนิยายหรือวรรณคดี เกี่ยวกับ
การด�าน�้า : ราชนาวีไทยเคยมีเรือด�าน�้าประจ�า
การจ�านวน 4 ล�า คือ ร.ล.มัจฉานุ ร.ล.วิรุณ 
ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุมพล ซึ่งปลด
ประจ�าการหมดแล้ว

 3.6 เรอืทุน่ระเบดิ (mine ship) ตัง้ตาม
ชื่อสมรภูมิ ท่ีส� า คัญ เช ่น ร .ล.ลาดหญ้า 
ร.ล.ท่าดินแดง

 3.7 เรือยกพลข้ึนบก (landing ship) 
เรือระบายพล (landing craft) เรือส่งก�าลัง 
บ�ารุง เรือน�้ามัน (oiler) เรือน�้า เรือลากจูง 
(harbor tug) และเรือล�าเลียง ตั้งตามชื่อเกาะ 
เช่น ร.ล. ช้าง และ ร.ล. พงัน ซึ่งเป็นเรือยกพล
ขึ้นบกขนาดใหญ่ ร.ล.สมุย ซึ่งเป็นเรือน�้ามัน

 3.8 เ รื อ ต ร ว จ ก า ร ณ ์  ( p a t r o l  
com batants)

  - เรือตรวจการณ์ (ปืน) (patrol 
craft gun) ตามชื่ออ�าเภอชายทะเล เช่น 
ร.ล.สัตหีบ ร.ล.ท้ายเหมือง ร.ล.กันตัง

  - เรอืตรวจการณ์ (ปราบเรอืด�าน�า้) 
(patrol craft antisubmarine) ตั้งตามช่ือ
เรือรบในล�าน�้า สมัยโบราณท่ีมีความหมาย
เหมาะสมแก ่หน ้า ท่ี  ของเรือ น้ันๆ เช ่น  
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ขึ้นบก (amphibious command and  
support ship)

- เรือด�าน�้า (submarine)
- เรือเร็วโจมตี (fast attack craft)
- เรือพิฆาต เรือฟริเกต และเรือคอร์เวต 

(destroyer, frigate and corvette)
- เรือตรวจการณ์ (patrol vessel)
- เรือสงครามทุ่นระเบิด (mine ship)
- เรือยกพลขึ้นบก (landing ship)
- เรืออุทกศาสตร์ เรือช่วยรบ และเรือ

ประเภทอื่นๆ
- เรือบรรทุก เคร่ืองบิน/เฮลิคอปเตอร์ 

(aircraft/helicopter carrier)
หมายเลขหลักที่ 2 แสดงชั้นของเรือ
โดยนบัจากล�าดบัเรอืทีต่่อเสรจ็และปล่อย

ลงน�้าก่อนของแต่ละชั้น เช่น เรือประจัญบาน
ไอโอวา ซึ่งเป็นเรือล�าแรกของชั้น ไอโอวา 
เป็นต้น ส่วนเรือที่มีชั้นใกล้เคียงกัน จะได้
พิจารณารวมไว้ในชั้นเดียวกัน

หมายเลขหลักที่ 3 และ 4 แสดงล�าดับที่
ของเรือ

โดยนบัจากเรอืทีต่่อเสร็จและปล่อยลงน�า้
ก่อน เริ่มจากล�าดับที่ 1 เรียงต่อไปตามล�าดับ 
ในกรณีที่มีเรือในชั้นเดียวกัน มีมากกว่า 9 ล�า 
หมายเลขเรือจะเพิ่มเป็น 4 ตัว

13

ร.ล.ทยานชล, ร.ล.ค�ารณสินธุ (ปลดระวาง
ประจ�าการแล้ว)

 3 .9  เ รือส� ารวจ (ขนาดใหญ ่  -  
oceanographic research ship) (ขนาดเล็ก 
- surveying ship, coastal) ตั้งตามชื่อดาว 
ที่ส�าคัญ เช่น ร.ล. จันทร และ ร.ล.ศุกร์

 3.10 เรอืหน้าทีพ่เิศษ ตัง้ชือ่ด้วยถ้อยค�า 
ที่มีความหมาย เหมาะสมแก่หน้าที่ ของเรือ
นั้นๆ

 3.11 เรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ ในระเบียบนี้ 
ให ้พิจารณาตั้ ง ช่ือ ตามความเหมาะสม  
เป็นคราวๆ ไป

ทั้ งนี้  ชื่ อ เ รือที่มี ระวางขับน�้ าปรกติ  
ตั้งแต่ 150 ตัน ขึ้นไปให้ขอพระราชทาน 
พระมหากษัตริย์ทรงตั้ง ส่วนชื่อเรือที่มีระวาง
ขับน�้าปรกติต�่ากว่า 150 ตันลงมา กองทัพเรือ
เป็นผู้ตั้งชื่อ การเขียนช่ือเรือ มีหลักปฏิบัติ 
ประกอบไปด้วย 

1. ชื่อเรือที่มีระวางขับน�้าปรกติ ตั้งแต่ 
150 ตัน ขึ้นไป ให้ท�าด้วยทองเหลือง ตรึงติด
กับตัวเรือตอนท้ายสุดเหนือแนวน�้า บนพ้ืน
สีน�้าเงิน เว้นแต่เรือบางล�า หรือบางประเภท 
จะติดช่ือเรือตรงนั้นไม่สะดวก ก็ให้ติดไว้ข้าง

เรือ ตอนท้ายทั้งสองข้าง ส่วนเรือด�าน�้าให้ตรึง
ตดิไว้กบัตวัเรอืทัง้สองข้างค่อนทางหวัเรอืเหนอื
แนวน�้า ขณะลอยล�าเต็มที่

2. ชื่อเรือที่มีระวางขับน�้าปรกติต�่ากว่า 
150 ตันลงมา ให้เขียนด้วยสีขาวทั้งสองข้าง
ตอนหวัเรอืตรงกึง่กลาง ระหว่างแนวน�า้กบัแนว
กราบเรือ

3. ให้ติดป้ายชื่อเรือ ตามข้อ 1 และข้อ 2 
ที่มีระวางขับน�้า ตั้งแต่ 100 ตันขึ้นไป และเรือ
ประเภทเรือเร็วตรวจการณ์ใกล้ฝั ่งติดที่ข้าง
สะพานเดินเรือทั้งสองกราบ เป็นภาษาไทยอยู่
ด้านบน และภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง ลักษณะ
ของป้ายชือ่เรอื ให้เป็นไปตามทีก่องเรอืยทุธการ
ก�าหนด

4. การเขียนหมายเลข (Hull number)
ให้ใช้ตัวเลขอาระบิค หมายเลขตัวเรือ (Hull 
number) จะถูกเขียนไว้ที่หัวเรือ (ในเรือด�าน�้า 
หมายเลขตัวเรือจะเขียนไว้บริเวณหอกล้อง
ตาเรอื) หมายเลขตวัเรอืจะช่วยยนืยนัรปูพรรณ
ของเรือ ค�านี้ใช้อีกอย่างหนึ่งได้ว่า “bow  
number” เช่น หมายเลขหลักที่ 1 แสดง
ประเภทของเรือ มี 9 ประเภท เรียงตาม
หมายเลข 

- เรือบัญชาการและสนับสนุนการยกพล
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U S N S  C o m f o r t  ( T - A H - 2 0 )  
เป็นเรือสนับสนุนการรบมิใช่เรือรบโดยตรง  
แต่ประจ�าการอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐฯ เช่นกัน 
ลูกเรือส ่วนใหญ่เป ็นพลเรือน โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทย์ สามารถให้การรักษา
โรคต่างๆ ได้ค่อนข้างครอบคลมุเช่นโรงพยาบาล
ทั่วไป อาทิ การผ่าตัดและทันตกรรม รับผู้ป่วย
ได้ถึง 1,000 เตียง มีเครื่องมือ และอุปกรณ ์
การแพทย์ที่ทันสมัย

ในภารกิจร่วมต่อสู้ภัย COVID-19 ครั้งน้ี 
USNS Comfort ได้รบัค�าสัง่ให้เข้าปฎบิตัหิน้าที่ 
ณ มหาวิทยาลยันวิยอร์ค ตัง้แต่วนัท่ี 30 มนีาคม 
2563 โดยมิได้รับมอบหมายให้รักษาผู้ป่วย 
ที่ ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง แต่ให้การ 
ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคอื่นท่ีจ�าเป็นต้องได้รับ
การบ�าบัดอย่างเร่งด่วน การรอคิวจากสถาน
พยาบาลตามระบบปกตอิาจไม่ทนัการณ์ เพราะ
ต้องใช้เวลาคอยนานกว่าเดมิมาก เนือ่งจากต้อง
ดูแลผู ้ป่วยจ�านวนมากที่ติดเชื้อ COVID-19 
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นั่นเอง การแบ่งเบาภาระส ่วนน้ีมาจาก 
สถานพยาบาลบนบก ย่อมมีส่วนช่วยให้การ 
สู ้ภัย COVID-19 ของมหานครนิวยอร์ค  
และสหรัฐอเมริกาโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงขึ้น

คุณลักษณะทั่วไปของ USNS Comfort
- วางกระดูกงูเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 

2518 (ออกแบบให้เป็นเรือบบทุกน�้ามัน)
- ปล่อยลงน�้าเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2519
- ปรับปรุงเป็นเรือพยาบาล และขึ้น

ระวางประจ�าการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530
- สร ้างโดย National Steel and  

Shipbuilding Co., San Diego, California
- ความยาว 884 ฟุต  (ประมาณ  

272.6 เมตร)
- ความกว ้าง 106 ฟุต (ประมาณ  

32.3 เมตร)

- กินน�้าลึก 33 ฟุต (ประมาณ 10 เมตร)
- ระวางขับน�้าเต็มที่ 69,350 ตัน
- ความเร็ว 17.5 นอต หรือประมาณ  

31.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
-  มดีาดฟ้าเฮลคิอปเตอร์ รบั-ส่งได้ทกุแบบ
-  ไม่มีอาวุธ
- ลูกเรือระหว่างปฏิบัติภารกิจ ประกอบ

ด้วย
- MSC (Military Sealift Command  

ผู้ควบคุมเรือ) จ�านวน 63 คน
- บุคลากรทางการแพทย์ 956 คน
- ก�าลังสนับสนุนที่เป็นทหารเรือ 258 คน
- ลูกเรือในระหว่างจอดพัก ประกอบด้วย
- MSC 16 8o
- บุคลากรทางการแพทย์ 40 คน
- ที่ตั้งปกติ (Home Port) อยู ่ที่เมือง 

นอร์ฟอล์ก เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
แม้จะมีตัวช่วยอย่าง USNS Comfort  

เข้าร่วมกู้ภัย COVID-19 มาราว 3 สัปดาห์แล้ว 
สถานการณ ์ ระบาดจาก โรคร ้ ายค ร้ั งนี ้
ในสหรัฐอเมริกายังมิได ้ลดความรุนแรงลง 
เท่าใดนัก ยังมีผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึน 
ในแต่ละวนัเป็นจ�านวนมาก ณ วนันี ้20 เมษายน 
2563 สหรฐัฯ มผีูต้ดิเช้ือ 755,533 ราย เสยีชีวติ 
41,379 ศพ ในขณะที่ทั่วโลกมีผู้ติดเช้ือรวม 
2,386,893 ราย เสียชีวิต 165,408 ศพ  
จึงเห็นได้ว่าปัญหานี้ของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับ
รุนแรงมาก ผู ้ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 31.59  
ของทุกประเทศรวมกัน ในขณะผู้เสียชีวิต 
ราวร้อยละ 25.02 ซ่ึงนับเป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก 
ก็ ได ้แต ่หวังว ่าทางรัฐบาลสหรัฐฯจะเพิ่ม
มาตรการต่างๆ ในการต่อต้านภัยมืดครั้งนี้ให้
ครอบคลุมและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งการหาเรือ
พยาบาลล�าอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่มากพอสมควร
มาช่วยเสริมทัพ รับมือกับ COVID-19 ได้ดีขึ้น 
และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างถาวร

USNS Comfort เรอืพยาบาล
ของสหรัฐฯ ร่วมสูภ้ยั COVID-19
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Special Report

ในเดือนธันวาคม 2562 มีการ
ตรวจพบผูป่้วยจากเชือ้ไวรสัทีแ่ปลก
ใหม่ รู ้จักกันในช่วงนั้นว่า Virus 
Corona สายพันธุ์ใหม่ ต่อมาทาง
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO 
(World Health Organization) 
ก�าหนดให้ใช้ชื่อ COVID-19 ซ่ึงย่อ
มาจาก Corona Virus Decease 
2019 และใช้กันเป็นสากลจนถึง
ปัจจุบัน

การระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นที่
เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีการแพร่เชื้ออย่าง
รวดเร็ว ยังไม่มีคัวยาใดสามารถ
ยับยั้งการคุกคามของภัยมืดนี้ได้
โดยตรง ต้องรักษากันตามอาการ มี
ผู ้ป ่วยและผู ้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป ็น
จ�านวนมากอย ่างน ่าตกใจ จน
ทางการจีนต้องใช้มาตรการที่เฉียบ
ขาด ประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น ในวันที่ 
13 มกราคม 2563 ห้ามคนเข้าออก
เมืองนี้ ปิดร้านค้าและสถานบริการ
ต่างๆ มากข้ึนโดยล�าดับ จนถึงขั้น
บงัคบัให้คนอยูแ่ต่ในบ้านตน ผ่านไป
ราวสองเดอืนคร่ึงจงึสามารถควบคมุ
สถานการณ์ได้ ประกาศเปิดเมือง
และผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม
ต่างๆ ในปลายเดือนมีนาคม 2563 
มียอดผู ้ติดเชื้อเวลานั้นกว่าแปด
หมื่นคน และเสียชีวิตสามพันคน
เศษ

ในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันนั้น 
COVID-19 ก็แพร่ระบาดเข้ามาใน
ไทย และอีกหลายประเทศเกือบทั่ว
โลก ในอัตราการขยายตัวท่ีสูงมาก 
โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา 
มี คนติด เชื้ อและ เสี ยชี วิ ต เป ็น 

หลากหลายความคิด
กับ COVID-19

จ�านวนมากอย่างคาดไม่ถึง หลาย
ประเทศแซงหน้าจีนไปไกล เช่น 
สหรัฐอเมริกา สเปน และ อิตาลี 
จนถึงปัจจุบัน (13 เมษายน 2563) 
ท่ัวโลกมีผู้ติดเช้ือ 1,917,239 คน 
เสียชีวิต 119,090 คน ส่วนใหญ่อยู่
ในซีกโลกตะวันตก ส่วนในเอเชียซึ่ง
มีการระบาดเป็นวงกว้างเช่นกัน 
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อน
ข้างดกีนัเป็นส่วนใหญ่ จ�านวนคนตดิ
เช้ือลดลงอย่างมีนัยยะส�าคัญ มี
อัตราผู้เสียชีวิตเฉลี่ยราวร้อยละ 4 
ในขณะที่ทั่วโลกมีสัดส่วนผู้เสียชีวิต
ร้อยละ 6.21 ส่วนของไทยค่อนข้าง
ต�่าเพียงร้อยละ 1.55 เท่านั้น

ส� า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ร า
สามารถจัดการแก้ปัญหานี้ได้อย่าง
น่าพอใจ เริม่จากการตระหนกัรู ้และ
เตรียมการตั้งรับตั้งแต่เน่ินๆ หลัง
จากจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮ่ันเพียง
วันเดียว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของไทย
ก็เร่งปรึกษาหารือกัน วางแผนต้าน
ภยันีด้้วยการก�าหนดมาตรการต่างๆ 
จากเบาไปหาหนัก จัดตั้ง ศบค. 
(ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้โควดิ-19) ขึน้ควบคมุ
ในภาพรวม มี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น 
ผู ้อ�านวยการ มีการออกพระราช
ก�าหนดการแพร่ระบาดของเชื้อใน
ลักษณะกฎหมายฉุกเฉิน ประกาศ
ปิดสถานศึกษาและสถานบริการ
ต่างๆ เกือบทุกประเภท ห้ามเดิน
ทางเข้าออกประเทศโดยไม่ได้รับ
อนญุาต รวมทัง้ห้ามออกจากบ้านใน
ช่วงเวลาที่ก�าหนด ทั้งยังให้อ�านาจ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่า กทม. และ

นายกเทศมนตรเีมอืงพทัยา สามารถ
ก�าหนดมาตรการเสริมได้ตามที่เห็น
สมควร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนอาจ
กล ่าวได ้ว ่าเราสามารถควบคุม
สถานการณ์ได้แล้วอย่างน่าพอใจ 
ทีเดียว

จากสถิติวันที่ 13 เมษายน 
2563 ไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 
28 คน ต�่าสุดในรอบสามสัปดาห์ 
ยอดติดเชื้อรวม 2,579 คน เสียชีวิต
เพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 40 ศพ รักษา
หายเพ่ิม 70 ราย รวมกลับบ้านได้
แล้ว 1,288 คน หรือราวร้อยละ 
49.9 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด จ�านวนผู้
หายป่วยในแต่ละวันเริ่มสูงกว่า
จ�านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ อาทิในวัน
ที่ 11 เมษายน 2563 ส่วนต่าง 50 
คน วันที่ 13 ได้ก�าไรอีก 42 คน 
ท�าให้ผู้ประสบภัยรับการรกัษาในโรง
พยาบาลต ่ า งๆ  ลดลง เ รื่ อยๆ 
บุคลากรทางการแพทย์ก็รับภาระ
เบาลง พอมั่นใจได้ว่าอีกไม่นาน
สถานการณ์ที่คุกคามชีวิตจิตใจคน
ไทยมาราวสามเดือนจะคล่ีคลายไป
ในทางที่ดีชัดเจนขึ้นอีกมาก

จากการด�าเนนิการของไทยราว
สามเดือนที่ผ่านมา พอม่ันใจได้ว่า
เรามาถูกทางแล้ว มาตรการต่างๆ 
รวมทั้งความร่วมมือของทุกฝ่ายก่อ
ให้เกิดผลดีอย ่างชัดเจน ปัจจัย 
ที่มีส่วนเสริมอย่างส�าคัญ คือ การ
รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดครบ
ถ้วน มีการวิเคราะห์และแถลงให้
ประชาชนทราบรายวัน ช่วยให้ทุก
คนทราบความเป็นไปที่แท้จริง ลด
ความตื่นตระหนกและปฎิบัติตนได้

ถูกต้องมากขึ้น
กระนั้นก็ตาม การมองต่างมุม

ของคนบางกลุ่ม ท้ังโดยสุจริตและ
ความมีอคติต่อฝ่ายรัฐ รวมทั้งผู ้ที่
ขาดความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม ได้
ก่อกระแสทีไ่ม่พงึประสงค์อยูเ่นืองๆ 
นับเป็นอุปสรรคและการบั่นทอน
ก�าลังใจผู้ท�างานอย่างไม่น่าจะเกิด
ขึ้นเลย ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของ
ทุกฝ่ายที่มีความตั้งใจจริงในการต่อ
ต้านภัยมืดในครั้งนี้ ภารกิจโดยรวม
ก็ยังคงด�าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
ตามสมควร และเช่ือว่าจะน�าไปสู่
ความส�าเร็จในอนาคตอันใกล้นี้

การมีความเห็นต่างในเร่ือง
เดยีวกนันบัเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์
ถ้าเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมรับ
ฟังเหตผุลของกนัและกนั น�าไปสูข้่อ
สรุปที่ดีได้ไม่ยากนัก ในทางกลับกัน
หากการมองต่างมุมเกิดจากความมี
อคติของผู้ที่มีความไม่พอใจฝ่ายรัฐ 
ย่อมหาทางโต้แย้งและต�าหนติิเตยีน
มาตรการต่างๆ รวมทัง้วธิปีฎบิตัขิอง
ผู้ที่หน้าที่อยู่เสมอ จึงไม่ควรสนใจ
และให้ความส�าคัญกับความคิดเช่น
นี้ มุ่งแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ต่อ
ไป ความเหน็ทีส่มเหตสุมผลไม่ว่ามา
จากฝ่ายใดกต็าม ควรรบัมาพจิารณา
ประกอบการปรบัแผนงานให้เหมาะ
สมยิง่ขึน้ตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง

เรื่องแนวโน้มสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ก็เช่นกัน  
คนไทยทัง่ไปมคีวามเห็นแตกต่างกนั
มากมายจนแทบไม่น่าเชื่อหลายคน
คิดว่าจะควบคุมไม่อยู่ ภายในเดือน
เมษายน 2563 อาจมีคนติดเชื้อ
มากกว ่าสามแสนราย คนตาย 
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คงหลักหมื่น ทั้งท่ีตัวเลขต่างๆ ใน
ปัจจุบันต�่ากว่ากันอย่างเทียบไม่ได้ 
ดังที่ได้ให้ข้อมูลสถิติไว้แล้วในตอน
ต้น สาเหตุส�าคัญของการมีมุมมอง
และความเชื่อท่ีผิดแผกกันมีหลาย
ประการ อาทิ ความแปลกใหม่ของ
ป ัญหานี้  ซึ่ งมีทั้ งความซับซ ้อน 
คลมุเครอื ส่งผลร้ายค่อนข้างรนุแรง
และรวดเร็ว การมีความรู ้และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของ
ประชาชนทั่ วไป แม ้แต ่ ในหมู ่
บคุลากรทางการแพทย์ด้วยกนั และ
ที่ ส� าคัญไม ่น ้ อบไปกว ่ า กันคือ 
ทศันคตใินการมองโลกของแต่ละคน 
ซึ่งอาจจะต่างกันได้จนคล้ายเป็น
คนละเรื่อง ผู้ที่คิดบวกก็จะมองหา
แต่แง่ดขีองปรากฎการณ์ต่างๆ ส่วน
ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายก็มองเห็นแต่
เรือ่งทีจ่ะน�าทกุภัยและความสญูเสยี
มาให้ นับเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ในทุกสังคม

แ ง ่ คิ ด ที่ ใ ค ร ่ น� า เ ส น อ ใ น
บทความนีก้ค็อื เราควรมองทุกอย่าง
ด้วยใจเป็นกลางเพ่ือให้เหน็ภาพรวม
ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น ยึดข้อ
เท็จจริงที่เกิดขึ้นและมีการน�าเสนอ
อย่างละเอียดในแต่ละวันเป็นพื้น
ฐาน น�าข้อมลูทางสถติต่ิางๆ รวมทัง้
ความเห็นของผู้รู ้มาวิเคราะห์ด้วย
หลักความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) ย่อมน�ามาซ่ึง
ข้อสรุปที่เชื่อถือได้สูง รวมท้ังการ
ประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าได้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงด้วย

ข้อเท็จจริงที่น่าวิเคราะห์มาก
ประการหนึง่ คอื ความแตกต่างของ
จ�านวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่ายที่ต้องรับการ

ในสถานพยาบาล ผู้ที่หายแล้ว และ
ผู ้เสียชีวิต แต่ละประเทศมีความ
ผิดแผกกันมากอย่างน่าแปลกใจที
เ ดี ย ว  ตั วอย ่ า ง เช ่ น ในจี นกั บ
สหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันจีนมีผู้ติด
เชื้อ 82,160 นราย เสียชีวิต 3,341 
ศพ ราวร ้อยละ 4 ในขณะที่ 
สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 583,411 
ราย เสียชีวิต 23,426 ศพ คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 เช่นกนั ความแตกต่างที่
ส�าคัญคือการแพร่ระบาดในสหรัฐฯ 
เกดิหลงัจนีราวสองสามเดอืน แต่มผีู้
ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก 
เฉพาะในมหานครนิวยอร์คเมืองง
เดียวขณะน้ีมีผู ้ติดเชื้อสูงกว่าทุก
ประเทศในโลก แต่อตัราการสยีชวีติ
เม่ือเทียบกับจ�านวนผู้ติดเชื้อกลับ
ใกล้เคียงกันมากกับจีน จากการ
วเิคราะห์ขัน้ต้นพอสรปุได้ว่าสหรฐัฯ 
ตั้งรับช้าเกินไป คงคาดไม่ถึงว่าโรค
ร้ายจะระบาดถึงประเทศตนรวดเรว็
และรุนแรงเพียงนี้ การใช้มาตรการ
ควบคุมต่างๆ ไม่เข้มข้นเฉียบขาด 
โดยเฉพาะในระยะแรกของการแพร่
ระบาด สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ในการใช้ชีวิตก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ซึ่งมีผลค่อนข้างมากเช่นกัน ส่วนที่

อัตราการเสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ค่อน
ข ้างต�่ านั้นน ่าจะเป ็นผลมาจาก
ศักยภาพทางการแพทย์ และความ
เข้มแขง็ด้านสาธารณสขุของประเทศ

ทางด้านยุโรปยิ่งมีสถิติที่น ่า
วิเคราะห์มากขึ้นไปอีก อาทิ สเปน
และอิตาลี มีผู ้ติดเชื้อจ�านวนมาก
และอตัราการเสยีชวีติ สงูเกนิร้อยละ 
10 อย่างน่าตกใจ กล่าวคือขณะนี้
สเปนมีผู้ติดเชื้อ 169,628 ราย เสีย
ชีวิต 17,628 ศพ คิดเป็นร้อยล่ะ 
10.4 ในขณะที่อิตาลีมีผู ้ติดเช้ือ 
159,516 ราย เสียชีวิต 20,465 ศพ 
หรอืราวร้อยล่ะ 12.8 ซึง่เป็นอตัราที่
สูงที่สุดในโลก มากกว่าอัตราเฉลี่ย
ทั่วโลกสองเท่าเศษ สูงกว่าจีนและ
สหรัฐฯ สามเท่ากว่า และมากกว่า
ไทยเกนิแปดเท่า ตวัเลขเหล่านีน้บัว่า
มปีระโยชน์มาก ส�าหรับการประเมนิ
สถานการณ์เพื่อก�าหนดแผนรวมทั้ง
มาตรการต่างๆ ในการแก้ปัญหานี้
ต่อไป ที่นับว่าส�าคัญยิ่งส�าหรับเรา
ชาวไทยก็คือ ความรู้ชัดในศักยภาพ
ที่สูงส่งของการแพทย์ และระบบ
สาธารณสุขของประเทศ การมีแผน
และมาตรการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
และความร่วมมือร ่วมใจกันของ 

ทุกภาคส่วน เราจึงอยู ่ในสถานะ 
ที่ เ หนื อกว ่ า เกื อบ ทุกประ เทศ 
ในการต่อต้านภัยจากโรคระบาด 
COVID-19 ครั้งนี้

การมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิใชเรื่องแปลก 
และก็ไม่จ�าเป็นต้องมีฝ่ายหนึ่งผิด 
อีกฝ่ายหนึ่งถูกเสมอไป อาจผิดหรือ
ถูกทั้งคู ่ก็ ได ้  จึงไม ่ควรเอาชนะ
คะคานกันจนเป ็นความขัดแย ้ง 
ส่วนตวั ซึง่ไม่เกดิประโยชน์อนัใดเลย 
สร้างปัญหาให้ส่วนรวมอีกต่างหาก 
หลักการ “แสวงจุดร่วมและสงวน 
จดุต่าง” ยงัใช้ได้ผลอยูเ่สมอตลอดมา 
และคงตลอดไป โดยเฉพาะในยาม 
ที่สังคมระส�่าระสาย ก�าลังเผชิญ 
ทุกข์ภัยร้ายแรงร่วมกัน ความรู ้
รั ก ส ามั คคี คื อพลั ง อั นยิ่ ง ใ หญ ่  
ที่จะช่วยให้วิกฤตการณ์ท้ังหลาย
คลีค่ลายได้เรว็ยิง่ข้ึน การช่วยกนัคดิ
และมองในหลายแง่มมุทีอ่าจจะเหน็
ภาพต่างๆ กันไป ย่อมมีส่วนช่วยให้
เราเหน็ภาพรวมของปัญหาท่ีถกูต้อง
ชัดเจนมากกว่าการเลือกมองใน 
บางมุม อันจะน�าไปสู่การแก้ปัญหา 
ที่ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงในที่สุด

ผองไทยรวมใจต้านภัย COVID-19
 ไข้โควิด ท�าจิตตก ตระหนกทั่ว ต่างหวาดกลัว หัวปั่น ชวนหวั่นไหว
ยังไม่รู้ ต้องสู้กัน ถึงวันใด รักษาใจ ไว้ให้มั่น อย่าสั่นคลอน
 ติดตามข่าว ทุกเช้าค�่า น�ามาคิด เพียรพินิจ ถึงพิษภัย ให้ชัดก่อน
ตั้งสติ ริเริ่มท�า ตามค�าวอน ผู้รู้สอน อย่าชอนเฉ เหนอกทาง
 การแพทย์ไทย ไม่น้อยหน้า นานาชาติ  รวมคนกล้า สามารถ เข้าขัดขวาง
พร้อมปกป้อง ผองภัย ในทุกทาง ทุกคนต่าง ร่วมกางกั้น มิหวั่นเกรง
 ศึกครั้งนี้ มีวันจบ สงบได้ หากผองไทย ใจเข้มแข็ง แกร่งกล้าเก่ง
อดทนสู้ อยู่ไม่นาน ผ่านไปเอง รอบรรเลง เพลงพิชิต โควิดเอย

นรชาติ 
3 เมษายน 2563 (ปรับปรุงเล็กน้อย 14 เมษายน 2563)
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