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สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตาม  ที่รักทุกท่าน
	 ฉบับต้นฤดูฝนที่ยังร้อนระอุเกือบทุกวันอยู่นี้	 เรามีความยินดีน�าเสนอสาระน่ารู้อย่างหลากหลายเช่นเดิม	 อาทิ	 กิจกรรมอันเป็นมงคลใน	 
”วันอาภากร”	 (19	พ.ค.63	 :	 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)	ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร	 ได้จัดพิธีวาง 
พวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน	ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือในช่วงเช้า	และได้จัดพิธีทักษิณานุปทาน	ที่วัดราชบพิตร	
สถิตมหาสีมาราม	เพื่อถวายเป็นพระกุศลในเวลาต่อมา
	 การน�าอากาศยานไร้คนขับ	หรือ	UAV	เข้าประจ�าการในทัพเรือภาค	3	เพื่อให้	ศรชล.	(ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล)	
ใช้ในภารกิจควบคุมเรือประมงมิให้กระท�าผิดกฏหมาย	 เป็นกลไกส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 ซึ่งจะช่วยป้องกันการละเมิดกฎหมายของ	 IUU	ที่ได้เคย
สร้างความเสียหายให้แก่การประมงไทยมาแล้วอย่างมหาศาล
	 การรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้มีความสะอาดและอุดมสมบูรณ์	 นับเป็นงานที่ยุ่งยากตรากตร�า	 ต้องท�ากันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 
จ�าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเข้าช่วยผ่อนแรง	 จึงนับเป็นข่าวดีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ได้จัดหาเรือ	 ECOTHAI	 
จ�านวน	2	ล�า	ส�าหรับเก็บขยะ	ท�าความสะอาดผิวน�้าซึ่ง	บริษัท	เอ.	แอนด์	มารีน	(ไทย)	จ�ากัด	ได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	
	 นอกจากนี้ยังมีข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจอีกพอสมควรในฉบับนี้	 ได้แก่	 การติดต่อวิทยุสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 การคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ	และการจัดสร้างเรือประมงที่ทันสมัยของอู่ในออสเตรเรีย	เพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาล	Mauritius	เป็นต้น	ลองติดตามอ่านดูนะครับ

บรรณาธิการบริหาร
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“มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ”
เมือ่วนัที	่19	พฤษภาคม	2563	ทีผ่่านมา	นายโสภณ	ทองด	ีอธบิดกีรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังเป็นประธานในพธิ	ีมอบเครือ่งหมายเชดิชเูกยีรตยิศยิง่	“รกัษ์ทะเล 
ยิง่ชีพ”	ให้แก่นายหมวดโท	วทิวสั	ยอแสง	ผูช่้วยผูต้รวจการประจ�าส�านกังานลูกเสอื
แห่งชาต	ิ ซึง่เป็นผูท้ีต่ระหนกัถงึความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
พร้อมรับมอบเงิน	 200,000	 บาท	 สนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง	น�า้ดืม่	200	แพค็	และเจลแอลกอฮอล์	200	ขวด	เพือ่น�าไปใช้ใน
การสนบัสนนุภารกิจ	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชัน้	9	กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

วันที่	 19	 พฤษภาคม	 2563	พลเรือเอก	 ลือชัย	 รุดดิษฐ์	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 
และหม่อมราชวงศ์จิยากร	อาภากร	เสสะเวชร่วมเป็นประธานในพธิวีางพวงมาลาถวาย
สกัการะ	พลเรอืเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าอาภากรเกยีรตวิงศ์	 กรมหลวง
ชมุพรเขตอดุมศักดิ	์องค์บิดาของทหารเรอืไทย	เนือ่งในวนัอาภากร	ณ	พระอนสุาวรย์ีฯ	
หน้ากองบัญชาการกองทพัเรอื	พืน้ทีวั่งนนัทอทุยาน	ถนนอสิรภาพ	แขวงบ้านช่างหล่อ	
เขตบางกอกน้อย	กรงุเทพมหานคร	โดยม	ีนายทหารชัน้ผูใ้หญ่และผูแ้ทน	หน่วยขึน้ตรง
กองทพัเรอืในพืน้ทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล	เข้าร่วมในพธีิ	โดยภายหลงัพธิวีางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ	กองทพัเรือ	 และราชสกลุอาภากร	 ได้จดัให้มพีธิทีกัษณิานปุระทาน
อทุศิถวาย	ณ	วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม	โดยม	ีผูบ้ญัชาการทหารเรอื	เป็นประธาน
ในพธีิ

กองทัพเรือ จัดงานวัน “อาภากร” ประจำาปี 2563

ศรชล.ภาค 3 เสริมเขี้ยวเล็บใหม่  
เพิ่มอากาศยานไร้คนขับ ORBITER 3B

ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	 ภาค	 3	 (ศรชล.ภาค	 3)	 
เสริมเขี้ยวเล็บใหม่ด้วยการเพิ่มอากาศยานไร้คนขับ	 (UAV)	 เเบบ	 Orbiter	 3B	 
ที่มีสมรรถนะสูงในการตรวจค้นการท�าประมงผิดกฏหมาย	 หรือ	 IUU	 Fishing	 
ในพืน้ทีท่ะเลอาณาเขตฝ่ังอนัดามนั

ขดีความสามารถของ	UAV	เเบบ	ORBITER	3B
	 -	มรีศัมีปฏบิตักิารประมาณ	50	ไมล์ทะเล
	 -	เวลาในการปฏิบตักิารคร้ังละ	4	ช่ัวโมง
	 -	สามารถปฏบิตักิารได้ทัง้กลางวนัเเละกลางคืน
	 -	มคีวามเเม่นย�าในการระบตุ�าบลทีข่องเป้าผวิน�า้ด้วยการค้นหาเป้าตามพกิดั
	 	 ทีก่�าหนด
	 -	สามารถพสิจูน์ทราบเรอืประมงด้วยการมองเห็น	เครือ่งหมายประจ�าเรอื	
	 	 หรอืช่ือเรอื	หรอืลกัษณะเรือ	เช่น	สเีก๋งเรอื	อปุกรณ์เครือ่งมอืประมงบนเรอื	
	 	 ได้อย่างชดัเจน
การเพิ่ม	 UAV	 เเบบ	ORBITER	 3B	 นี้จะท�าให้การแก้ปัญหาการท�าประมง 

ผดิกฏหมายในพ้ืนทีฝ่ั่งทะเลอนัดามนัมีประสทิธิภาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ไป
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YANMAR	6HYM-WET	เป็นขุมก�าลังให้กับเรือเพื่อการส�ารวจ
ล�าใหม่ในการท�าการประมงอย่างยั่งยืนของประเทศ	Mauritius	

Steber	International	เป็นอู่ต่อเรือที่มากประสบการณ์แห่ง
หนึ่งในออสเตรเลีย	 ได้ต่อเรือล�าหนึ่งให้กับรัฐบาลของประเทศ	
Mauritius	 ซึ่งมีขนาดตัวเรือใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีอู่เคยต่อมา	 และใช้
เครื่องยนต์	Yanmar	ตัวเรือพัฒนามาจาก	Westcoaster	มีหน้าที่
ในการส�ารวจการท�าประมงอย่างยั่งยืนในมหาสมุทรอินเดีย

เรือ	 “Investigator	 II”	 ต่อโดย	 Steber	 International	 
ยาว	60	ฟุต	ใหญ่ที่สุดเท่าที่	Steber	International	เคยต่อขึ้น

หากคุณจะต้องขับเรือเครื่องยนต์เดี่ยวเป็นระยะทางกว่า	 
1,000	ไมล์ทะเลห่างฝ่ังในมหาสมทุรอนิเดยี	คณุจะต้องมีความมัน่ใจ
ในเครื่องยนต์ของคุณอย่างยิ่งยวด

นัน่คอืความไว้วางใจและความมัน่ใจที	่Steber	International	
และรัฐบาล	Mauritius	มีต่อ	Yanmar	6HYM-WET	(H-rating	500	
mhp)	 ในฐานะตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นขุมก�าลังเพื่อขับเคลื่อน	
“Investigator	II”	เรือส�ารวจทางทะเลล�าใหม่นี้

“เมื่อ	32	ปีก่อน	เราได้ต่อเรือล�าแรกให้กับรัฐบาล	Mauritius”	
Alan	 Steber	 ผู้รับผิดชอบอู่	 Steber	 International	 ในปัจจุบัน	 
ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในครั้งนั้น	 “มันเป็นเรือประมงขนาด	 
41	ฟุต”

2	ปีต่อมา	รัฐบาล	Mauritius	ก็ได้ซื้อเรือจาก	Steber	Craft	
อีกล�า	เป็นเรือประมงขนาด	47	ฟุต	เพื่อใช้เป็นเรือฝึก

เรอืทัง้สองล�านี	้ไม่เคยมปัีญหาด้านโครงสร้างหรอืปัญหาตวัเรอื
แต่อย่างใด	 ตลอดระยะเวลาการใช้งาน	 และระบบบังคับเลี้ยว 
และระบบควบคุมต่างๆก็ยังคงเป็นของเดิมท่ีติดตั้งไปตั้งแต่ต้น	 
ท�าให้	 Steber	 Craft	 มีช่ือเสียงแพร่หลายในฐานะอู่ต ่อเรือ 
คุณภาพสูง

เรือล�าล่าสุดของ	 Alan	 ที่ต่อให้กับรัฐบาล	 Mauritius	 นี้	 
เป็นการยกมาตรฐานการต่อเรือของอู่ขึ้นไปอีกระดับหน่ึง	 อู่เรือ	
Steber	International	ที่ตั้งอยู่ในเมือง	Taree	ได้ต่อเรือที่มีขนาด
ตัวเรือใหญ่ที่สุด	โดยพัฒนามาจากตัวเรือของ	Westcoaster

INVESTIGATOR II 
กับ YANMAR
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เรือขนาด	 60	 ฟุตนี้	 ตัวเรือมีต้นแบบมาจาก	 Westcoaster	 
ซึ่ง	Steber	 ได้ซื้อแม่พิมพ์และสิทธิบัตรมาเมื่อไม่นานนี้	และปรับปรุง
ให้ดีขึ้นเป็น	AMSA	รหัสใหม่

Investigator	 II	 เป็นเรือวิจัยและเรือฝึกการจับปลา	 ซึ่งถูก 
ต่อขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการน้ี	 ไม่ว่าจะเป็นการวางรูปแบบของเรือ 
และอุปกรณ์บนดาดฟ้า

บนเรือมีห้องทดลองพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน	 พร้อมถังดูดควัน 
เพื่องานจ�าแนกทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับตัวอย่างปลา

อีกทั้งยังมีห้องเก็บปลาขนาด	 8	 ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งถูกออกแบบ 
และใส่ฉนวนเพื่อให้เป็นห้องเย็นโดยใช้น�้าแข็ง	 ระบบปั้นจั่นท้ายเรือ 
ถูกออกแบบมาเพื่อการวางสมอและถอนสมอ	 ส�าหรับการหาปลา
บริเวณผิวน�้าและพื้นทะเล	 และยังสามารถปล่อย	 “แพล่อปลา”	 หรือ	
FAD	 (Fish	 Aggregating	 Device)	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ท�าให้ปลามาอยู่
รวมกัน	อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของ	Investigator	II.

อุปกรณ์บนดาดฟ้าเรือยังประกอบไปด้วยรอกตกปลาแบบ 
ไฮดรอลิค	 3	 ตัว	 (ผลิตในออสเตรเลีย)	 เพื่อปล่อยสายเบ็ดได้ยาวถึง	 
3	กิโลเมตรบริเวณพื้นทะเล	และยังมีกลไก	PTO	(Power	Take	Off)	
โดยแปลงก�าลงัจากเคร่ืองจกัรใหญ่	ผ่านเกียร์ส่งก�าลงั	ZF325-1	(พร้อม
ถังน�้ามันไฮดรอลิค	200	ลิตร)	เชื่อมต่อเข้ากับระบบอวนลากทั้งหมด

ในเรือยังมีห้องโถงซึ่งจุคนได้ถึง	 12	 คนอย่างสบายๆ	 พอสมควร	
และยังมีห้องครัวเปิดขนาดใหญ่ติดกันกับบริเวณนี้	โครงสร้างนี้บนเรือ	
Investigator	 II	 จะใหญ่กว่าโครงสร้างเดียวกันบนเรือ	Westcoaster	
ทั่วไปเกือบ	 2	 เท่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ฝึกอบรมผู้เข้าอบรมเมื่อต้องการ	 
อีกทั้งยังมีห้องนอน	5	ห้องส�าหรับคนทั้ง	12	คนนี้			

หลังจาก	 8	 เดือนของการออกแบบและการคัดสรรอุปกรณ ์
ส�าหรับ	 Investigator	 II	 แนวคิดหลักในการออกแบบเรือล�านี้	 คือ	
“ความเรียบง่าย”	

“เราต้องการให้เรือเรียบง่ายทีส่ดุเพือ่ความเหมาะสมกบัการใช้งาน	
เราพยายามที่จะใช้มาตรวัดดิจิตัลในระบบท�างานต่างๆ	 ให้น้อยที่สุด	 
ใช้เฉพาะในที่ที่จ�าเป็นเท่านั้น	 สวิทช์ทุกตัว	 วาล์วทุกตัว	 และอุปกรณ์
อื่นๆ	มีการติดป้ายก�ากับ”	Alan	อธิบาย	

“และนี่คือหลักคิดอย่างหน่ึงในการเลือกใช้เครื่องยนต์	 Yanmar	
เครื่องเดียวเพื่อติดตั้งในเรือล�าน้ี	 เรียบง่าย	 ความจุกระบอกสูบใหญ	่ 
ไว้วางใจได้	และง่ายต่อการบ�ารุงรักษา”

เครื่องยนต์	 Yanmar	 6HYM-WET	 เป็นเครื่องยนต์ท่ีผลิตขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ	ซึ่งมีสมรรถนะอันโดดเด่น	และเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ประกอบการเดินเรือพาณิชย์ทั่วโลก

เครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่อง	 6	 สูบเรียง	 เทอร์โบคู่	 ท่อไอเสียเดี่ยว	
และมีความจุกระบอกสูบ	13.733	ลิตร	หนัก	1,385	กิโลกรัม	(ไม่รวม
ของเหลว)
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เครื่องยนต์	 รุ ่น	 6HY	 มีการจัดระดับก�าลังแรงม้าไว้	 4	 ระดับ	 จาก	 
500	mhp	(368	kW)	ถึง	700	mhp	(515	kW)	ส�าหรับเรือ	Investigator	II	
เพื่อความไม่ประมาท	 เราจึงเลือกใช้เครื่องยนต์ท่ีมีการจัดระดับส�าหรับ 
งานหนักต่อเนื่อง	500	mhp	(368	kW)	@	1950	รอบ/นาที	โดยท�าความเร็ว
ได้	 13.7	 นอตในช่วงทดลองว่ิง	 นับว่าไม่เลวเลยส�าหรับเครื่องยนต์เดี่ยว 
ขนาด	500	แรงม้ากับเรือที่หนักเกือบ	30	ตัน

เครื่องยนต์รุ ่นนี้มีห้องเผาไหม้ท่ีได้รับการออกแบบใหม่ล่าสุดโดย	 
Yanmar	ที่เรียกกันว่า	ASSIGN	ซึ่งเป็นระบบที่บุกเบิกโดย	Yanmar	ส�าหรับ
เครื่องยนต์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบขนาดใหญ่และความเร็วต�่า											

เทคโนโลยี	 ASSIGN	 ร่วมกับระบบเชื้อเพลิงแบบเชิงกลของ	 Yanmar	 
ช่วยให้อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิลดลงอย่างเหน็ได้ชดั	และยงัมมีลพษิ
จากไอเสียต�่าในระดับ	Tier	2	ตามมาตรฐานของ	IMO	อีกด้วย

ถังน�้ามันเชื้อเพลิง	4	ถัง	มีความจุรวมกันเกือบ	8,500	ลิตร	คาดว่าจะ
เพียงพอส�าหรับการเดินทางเป็นระยะทางกว่า	1,000	ไมล์ทะเล

“ระยะเวลาบ�ารุงรกัษาทกุๆ	500	ชัว่โมง	ปลอกกระบอกสูบเคลอืบซลิิกา	
และแหวนลูกสูบเสตนเลสไนไตรด์	 รวมกันเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่า	
“ทนทานตลอดกาล”	ส�าหรับเรือ	Investigator	II	ล�านี้”	Alan	เชื่อเช่นนั้น			

“Yanmar	 เป็นเครื่องยนต์ท่ีไว้วางใจได้	 และลูกค้าก็ชื่นชอบ	 Yanmar	 
ทั้งในแง่ของการซ่อมบ�ารุง	 การสนับสนุนด้านเทคนิค	 และช่ือเสียงของ	 
Yanmar	เอง”	Alan	กล่าว

“และมันก็เป ็นความคิดของลูกค้าอีกเช ่นกันที่จะใช ้เครื่องยนต์ 
เครื่องเดียว	ในความเป็นจริงแล้ว	เครื่องยนต์ดีๆ	ที่วางใจได้เพียงเครื่องเดียว	
สามารถอยู่คู่เรือได้ตลอดไป”

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	Mase	Mariner	1600		จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเรือ
โดยมีเครื่องยนต์ดีเซลต้นก�าลังเป็น	 Yanmar	 4TNV88	 เพื่อให้ก�าลังไฟฟ้า	 
15.3	kW	โดยเดนิเครือ่งในรอบประหยดัที	่1,500	รอบ/นาท	ีเป็นการลดเสยีง
เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ต้นก�าลังขนาด	 2.1	 ลิตร	 นี้	 ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งก�าเนิด 
ไฟฟ้าที่พร้อมใช้เท่านั้น	 แต่ต�าแหน่งของเครื่องสูบน�้าทะเล	 กรองอากาศ	 
กรองน�้ามันเคร่ือง	 และกรองน�้ามันเชื้อเพลิง	 ยังเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย	 
อีกทั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 Mariner	 ยังมีการติดตั้งกลไกนิรภัยเพื่อหยุด 
การท�างานของเครื่องยนต์ในกรณีท่ีแรงดันน�้ามันเคร่ืองต�่า	 หรืออุณหภูมิ 
ของน�้า	ไอเสียสูงเกินค่าที่ก�าหนด	เพื่อป้องกันความเสียหาย	

แม้จะถูกติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บเสียง	 แต่เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 Mariner	 
กลับมีที่ว่างมากมายเพื่อการตรวจสอบและการท�าการบ�ารุงรักษา	 จึงเป็น 
ตัวเลือกที่สมบูรณ์ส�าหรับตอบสนองความต้องการในการท�างานของลูกเรือ

ของรัฐบาล	Mauritius
Alan	ได้เดินทางไปที่	Mauritius	หลายครั้งในรอบหลายปี	และยังได้มี

โอกาสเยีย่มเยยีนลกูเรอืและผูบ้งัคบัการเรอืทีไ่ด้ต่อขึน้ท่ีอู่ของเขา	เพือ่เป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

การที่ มีโอกาสได้พบกับผู ้บังคับการเรือท่ีรับผิดชอบควบคุมเรือ 
ที่เขาต่อขึ้น	 ตั้งแต่เรือล�าแรก	 ขนาด	 41	 ฟุต	 เมื่อกว่า	 30	 ปีแล้ว	 ถือเป็น 
ความตื่นเต้นที่สุดอย่างหนึ่งของ	Alan	–	ผู้บังคับการเรือท่านนั้นได้ขอบคุณ	
Alan	 ที่ต่อเรือคุณภาพสูงให้กับรัฐบาล	Mauritius	 และได้บอกกับ	 Alan	 
อีกว่า	 “พวกเรือเคยตกอยู่ท่ามกลางทะเลอันบ้าคลั่งหลายครั้ง	 และเรือ 
ของคุณไม่เคยท�าให้เราผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียว!”

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้พบกับบุคคลซึ่งได้ให้ความไว้วางใจเรา
มาเป็นเวลานาน”	Alan	กล่าว

วัตถุประสงค์หลักของ	 Investigator	 II	 คือการเดินทางไปยังพื้นที	่ 
และหมู่เกาะที่ห่างไกล	 เพื่อส�ารวจแหล่งประมง	 และความยั่งยืนในการ 
ท�าประมงในพื้นที่เหล่านั้นอย่างครบถ้วน	ตัวอย่าง	เช่น	มีกุ้งอยู่สายพันธุ์หนึ่ง
ในแถบน่านน�้านอกประเทศ	 Mauritius	 ที่มีขนาดล�าตัวยาวถึง	 18	 นิ้ว	 
เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและงานวิจัยของ	 Investigator	 II	 
ที่เกี่ยวพันธุ์ปลาและการเปลี่ยนสีผิวเพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในทะเล					

Alan	 และ	 Steber	 International	 มีความละเอียด	 ถี่ถ้วนในการ 
ฝึกอบรมการท�างานบนเรือของพวกเขา	และยังมีมาตรฐานในการจัดท�าคู่มือ
การท�างานบนเรือมาแล้วกว่า	 30	 ปี	 เหล่านี้เป็นหลักการที่	 Alan	 พบเห็น 
ในผลิตภัณฑ์ของ	Yanmar	ด้วยเช่นกัน	ค�าแนะน�าที่ชัดเจน	เรียบง่าย	เพื่อให้
เครื่องยนต์ท�างานได้อย่างวางใจได้เป็นระยะเวลากว่า	1,000	ชั่วโมง
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“ในวันที่ปล่อยเรือลงน�้า	 และระหว่างการทดสอบเรือครั้งแรก	 
เรือแทบจะไม่มีแรงสั่นสะเทือนใดๆเลย	 นุ่มนวล	 และเงียบสนิทที่สุด”	
Alan	กล่าวเพิ่มเติม

“เครื่องยนต์	 Yanmar	 เป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ในทุกแง่มุม	 
จากสิ่งที่ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองจากการทดสอบทุกครั้ง”

อุปกรณ์ตกปลาทั้งหมดถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา	 ซ่ึงนับเป็น 
ข้อเสนอพิเศษส�าหรับเรือที่ส่งออกจากออสเตรเลีย

Investigator	II	ออกเดนิทางจาก	Taree	ไป	Sydney	และ	Yanmar	
6HYM-WET	กไ็ด้รับการตรวจสอบและเปลีย่นน�า้มนัเครือ่ง	เตรยีมพร้อม
ส�าหรับการขนส่งไปยังประเทศ	Mauritius	 และพร้อมท�างานทันที 
เมื่อไปถึงปลายทาง

และความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่าง	 Steber	 International,	
Yanmar	และ	Power	Equipment	ท�าให้ได้รบัความไว้วางใจไปทัว่โลก

YANMARS	ตลอดเวลา	20	ปี	กับ	STEBER	CRAFT
Steber	 International	 เริ่มติดตั้งเครื่องยนต์	 Yanmar	 ในเรือ 

ที่ต่อขึ้นมาแล้วกว่า	20	ปี
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 เคร่ืองยนต์กว่า	 140	 เคร่ือง	 ได้ถูกติดตั้ง 

ในเรือใหม่ของ	 Steber	 ตัวเลขน้ียังไม่รวมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 
และเครื่องยนต์ส�ารองเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	 เช่น	 เคร่ืองสูบน�้าดับเพลิง	
ทั้งนี้	 Steber	 ยังแนะน�าเจ้าของเรืออีกมากมายที่ต้องการเปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม่	และ	Yanmar	ก็มักจะเป็นตัวเลือกด้วยความไว้วางใจ 
ที่ไม่อาจเทียบได้

“เคร่ืองยนต์	 Yanmar	 ทุกเครื่องนับจากวันแรก	 มีข้ันตอน 
ในการทดสอบก่อนส่งมอบท่ีเข้มงวด	 เพื่อเป็นการรับประกันว่า 
ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของ	Yanmar	อย่างแท้จริง”	 
Alan	Steber	กล่าว

“เนื่องจากเรือส่วนใหญ่ท่ีเราต่อ	 เป็นเรือส�ารวจ	 ห้องเกียร์	 อัตรา
ทดของเกียร์	 ขนาดของเพลาขับ	 ต้องถูกต้องและเหมาะสม	 เหล่าน้ี 
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญและมีผลต่อการใช้งาน”

“Steber	 International,	 Yanmar	 และ	 Power	 Equipment	
พร้อมน�าส่งเรอืคณุภาพตามวตัถปุระสงค์ของลกูค้า	และบรกิารหลงัการ
ขายตามมาตรฐานที่ลูกค้าจะประทับใจ”
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การตดิต่อวทิยสุื่อสาร
อย่างมปีระสทิธผิล

การติดต่อวิทยุส่ือสารกันในแต่ละครั้ง
ย่อมมีความต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
อยู่เสมอ	ทั้งนี้เพราะการติดต่อวิทยุสื่อสารนั้น
จะต้องมีเป้าหมาย	 ในบางครั้งก็เพ่ือการแลก
เปล่ียนข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน	
หรือต้องการตอบสนองให้เกิดขึ้นจากอีกฝ่าย
หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการติดต่อวิทยุสื่อสารคร้ัง
นั้นๆ	 เพราะฉะนั้น	 การที่เราจะติดต่อวิทยุ
สือ่สารให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธผิล
นั้น	 จึงมีความจ�าเป ็นที่จะต ้องเข ้าใจถึง 
องค์ประกอบ	และกระบวนการสือ่สารเสยีก่อน	 
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาส่วน
ต่างๆ	ขององค์ประกอบและกระบวนการของ
การติดต่อวิทยุสื่อสาร	 เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องต่างๆ	 ไม่ให้การติดต่อวิทยุสื่อสาร
ล้มเหลวลง

ในองค ์ประกอบของการติดต ่อวิทยุ
สือ่สาร	การตดิต่อวทิยสุือ่สารก็คอืกระบวนการ
ที่น�าเอาข่าวสารจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับ
ข่าวสาร	ด้วยเจตนาทีจ่ะให้ฝ่ายรบันัน้รบัรูเ้รือ่ง
ราวและน�าข้อมูลข่าวสารบางประการไปใช้
เป็นประโยชน์ต่อไป

ส�าหรับผู ้ส ่งสารน้ันจะหมายถึงบุคคล
ที่ท�าการส่งวิทยุสื่อสารหรือบุคคลท่ีท�าการส่ง
ในนามกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะท�าการสื่อสาร	
เพี่อที่ จะน�าความคิดความต ้องการหรือ
วัตถุประสงค์ของตนส่งไปยังผู้รับ	 ดังนั้นผู้ส่ง
ข่าวสารอาจจะเป็นคนๆ	เดยีว	หรอืคนหลายคน
ที่รวมกลุ่มกันก็ได้

ส่วนสารนั้นหมายถึง	 ผลผลิตของผู ้ส่ง
ข่าวสารที่จะถ่ายทอดความคิด	 ความต้องการ	
ข่าวสาร	 หรือวัตถุประสงค์ของตนออกมาให ้
ผู้รับ	เช่น	เมื่อเราพูดวิทยุสื่อสาร	สารก็คือเสียง
พดูทีเ่ป็นถ้อยค�าทีอ่อกมาจากเครือ่งรบั	เมือ่เรา
เขียนสารก็คือตัวหนังสือท่ีเราเขียน	 เมื่อเรา
พมิพ์สารกค็อืข้อความทีป่รากฏอยูบ่นกระดาษ
ที่เราพิมพ์

สื่อหมายถึงสิ่งท่ีเป็นตัวน�าหรือท�าการ
ถ่ายทอดสารของผู ้ส ่งสาร	 เมื่อเราพูดวิทยุ
สื่อสาร	สื่อก็คือตัววิทยุและคลื่นวิทยุนั้นเอง	

ท้ายสดุคอืผู้รับสาร	ซึง่หมายถงึ	บคุคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่ได้รับข่าวสารจากผู้ส่งสาร	 ผู้รับ
อาจเป็นคนๆ	เดยีวหรอืหลายคน	เช่น	เครอืข่าย
ของการรับแจ้งเหตุ	
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การพูดในการติดต่อวิทยุส่ือสารน้ันควร
ค�านึงถึงความถูกต้องตามหลักภาษาหรือ
อักขระวิธีทุกครั้งที่กดคีย ์พูดออกอากาศ	
พนักงานสื่อสารจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ	นอกจากนั้นก็ควรมีคู่มือการ
ออกเสียงการอ่านหรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ		
เช่น	 พจนานุกรม	 หรือเอกสารอื่นเกี่ยวกับ 
เรือ่งกฎระเบยีบและการใช้ภาษาเอาไว้ประจ�า
สถานีเพื่อพร้อมที่จะน�ามาใช้ได้โดยรวดเร็ว

การมีจังหวะลีลาในการพูดที่ดีจะสร้าง
ความสละสลวยในการติดต่อสื่อสาร	 ถึงแม้ว่า
จะมีการออกเสียงอักขระได้อย่างถูกต้องแต่
ลีลาการพูดไม่ดี	 ผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วยหรือผู้ท่ี
เฝ้าฟังก็จะไม่เกิดความสนใจเท่าที่ควร	 ท�าให้
ไม่สามารถสร้างความสนใจในความส�าคญัของ
เนื้อหา	 ซึ่งคุณสมบัติส่วนตัวของพนักงาน
สื่อสารนั้นสามารถฝึกหัดกันได้ด้วยการพูด 
ที่ ใ ช ้ เ สี ย งดั งชั ด เจนระดับ เ สีย ง ไม ่ เบา	 
หรือดงัเกนิไป	โดยหม่ันฝึกฝนอยูเ่สมอจนกลาย
เป็นความเคยชิน	 และท�าหน้าท่ีได้ดีอย่าง 
เป ็นธรรมชาติ 	 น� ามาซึ่ งการสื่ อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
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องค์ประกอบทัง้	4	อย่างนีม้คีวามสมัพนัธ์
กันอย่างใกล้ชิด	 มีผลกระทบซึ่งกันและกัน	 
การติดต ่อวิทยุสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ 
ม า ก ที่ สุ ด ก็ ต ่ อ เ มื่ อ อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บทุ ก 
องค์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงสุด		

ในส่วนอุปสรรคของการสื่อสารท่ีจะเกิด
ขึน้	กจ็ะมกีารขัดข้องอยูท่ีอ่งค์ประกอบทัง้	4	นี้	
ถ้าหากว่าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง
ขาดประสิทธิภาพจะท�าให้การติดตื่อวิทยุสาร
สารไม่สะดวกหรืออาจล้มเหลวได้

การพดูและการออกเสยีงทางวทิยสุือ่สาร	
เป็นเรื่องที่น่าคิดกันมากว่าท�าอย่างไรสถานี
วิทยุสื่อสารของเราจึงจะมีผู ้ให้ความสนใจ
ติดตามเฝ ้าฟ ังอยู ่ เสมอโดยความเต็มใจ	 
หรือชนะใจลูกข่ายได้มากกว่าสถานีวิทยุ
สื่อสารแห่งอ่ืนๆ	 การส่งสัญญาณออกอากาศ
ไปแต่ละครัง้จงึต้องระมัดระวงัในการใช้ถ้อยค�า
และการออกเสียงอยู่เสมอ

เรื่องเสียงในการพูดวิทยุส่ือสารน้ันเป็น
ศลิปะอย่างหน่ึงซึง่จะต้องประกอบด้วยความรู	้
ความช�านาญพอสมควร	เพราะการพดูทางวทิยุ
สื่อสารน้ันไม่เหมือนกับการพูดคุยกันตาม
ธรรมชาต	ิเป็นการพูดกนัโดยไม่รูจั้กกนัมาก่อน

เป็นส่วนมาก	 และมองไม่เห็นหน้ากัน	 จึงไม่ได้
เห็นแววตาหรืออากัปกิริยาซ่ึงกันและกัน	 
เพยีงแต่ใช้การฟังเสยีงพดูเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้	
เพราะฉะนั้นเสียงที่เปล่งออกอากาศนั้นจะต้อง
เป็นเสียงซ่ึงแสดงความมั่นใจมั่นคงปราศจาก
ลักษณะลังเลหรือไม่แน่ใจ	 หากเสียงที่พูด 
ออกไปนัน้แสดงความไม่แน่ใจ	ผู้ทีต่ดิต่อส่ือสาร
ด้วยย่อมขาดความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร

อารมณ์ของพนกังานสือ่สารโดยธรรมชาติ
แล้วจะมีส ่วนสัมพันธ ์อย ่างลึกซึ้งกับเสียง 
และน�า้เสยีงท่ีเปล่งออกมาเสมอ	เพราะเมือ่เวลา
ที่เราอยู่ในอารมณ์โกรธเสียงพูดก็จะเป็นอีก
อย่างหนึ่งแตกต่างไปจากเสียงธรรมดา	 เสียงที่
เปล่งออกไปจากปากเราน้ันจะเป็นเหมือน
กระจกเงาท่ีจะสะท้อนให้ทราบถึงอารมย์ของ 
ผู ้พูดได ้	 หากผู ้พูดมีอารมณ์ไม ่ดีหงุดหงิด 
หรือขุ ่นมัว	 เสียงท่ีออกอากาศไปก็จะห้วน
กระด้างไม่นุ่มนวล	ถ้าผู้ใช้วิทยุสื่อสารมีอารมณ์
แจ่มใสเบิกบาน	 เสียงที่เปล่งออกอากาศไปนั้น 
ก็จะไพเราะรื่นหูไปด้วย	 ผู ้ ใช ้วิทยุสื่อสาร 
จึงต้องค�านึงถึงเรื่องนี้เป็นส�าคัญ	 และต้อง
พยายามปรับ เปลี่ ยนอารมณ ์ ให ้แจ ่ม ใส 
อยู่เสมอ
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เรืออีโคไทย	“ECOTHAI”	คือเรือที่ใช้ใน
การท�าความสะอาดพืน้ผิวน�า้	สามารถเก็บขยะ
ที่ลอยอยู ่บนผิวน�้าได้ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง	 
ของเหลว	 หรือกึ่ งลอยน�้ ารวมถึ งคราบ 
น�า้มนับนพืน้ผวิน�า้ตามท่าเรอื	ทะเล	มหาสมทุร	
และพื้นที่อื่นๆ	 เรืออีโคไทย	 เป็นเรือท่ีมีการ

ต่อเน่ืองเข้าใจในการท�าความสะอาด	 และเก็บ
ขยะทีล่อยบนผวิน�า้อย่างถกูวธิ	ีขนาดของตวัเรอื
สะดวกในการขนย้ายด้วยรถบรรทุก	 ส่วนของ
หัวเรือประกอบด้วยปากคีบ	2	ด้าน	ซึ่งท�างาน
ด้วยระบบไฮดรอลิก	 และจัดการกับขยะ
ของแข็ง	 ของเหลว	 ที่ลอยน�้าและท�าการเก็บ 
สิ่งที่เป็นมลพิษต่างๆ	เข้าทางหัวเรือ	พร้อมเก็บ
ลงกล่องคอนเทนเนอร์	 โดยส่ิงท่ีเป็นของแข็ง 
จะถูกจัด เก็บ ให ้อยู ่ ในกล ่องแบบยกใส 	่ 
ส่วนของเหลวลักษณะน�้ามันจะท�าการจัดเก็บ	
โดยการดูดพื้นผิวและจัดการโดยระบบแยก
น�า้มนัออกจากน�า้	ส�าหรบัคราบน�า้มนัขนาดเลก็
หรือเป ็นเพียงจุด	 ตัว เ รือยังติดตั้ งระบบ 

หวัฉีดโฟม	ซึง่จะท�าการฉีดสารย่อยสลายได้ด้วย
เรอือโีคไทยนัน้สามารถตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิ

เพื่อน�าไปใช้ในการดับไฟตามท่าเรือได้	 เพราะ
บนเรอืตดิตัง้มอเตอร์สูบน�า้แรงดนัสงู	ซึง่ช่วยใน
การดึงน�้าทะเลปริมาณมาก	 และส่งไปยังพื้นท่ี
ไฟไหม้เพื่อดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วย
หัวฉีดแรงดันสูงที่จะติดตั้งเพิ่มบริเวณท้ายเรือ	
นอกจากนี้ตัวเรือยังมีความสามารถในการ
เคลื่อนที่หมุนโดยรอบตัวได้	360	องศา

โดยล่าสุด	บริษัท	เอ.	แอนด์	มารีน	(ไทย)	
จ�ากัด	ได้มกีารส่งมอบเรอือโีคไทย	จ�านวน	2	ล�า	
ให ้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ ง	 
โดยท�าการส่งมอบ	ณ	จังหวัดสมุทรสาคร	1	ล�า	
และจังหวัดภูเก็ต	 1	 ล�า	 พร้อมการอบรม 
และทดสอบการใช้งานจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรืออีโคไทย	
“ECOTHAI”	 ได้ที่	 บริษัท	 เอ.	 แอนด์	 มารีน	
(ไทย)	จ�ากัด	โทร.	0	2703	5544

 
 

เรืออโีคไทย 
“ECOTHAI”

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 มีการออกแบบมาเพื่อสนอง 
ต่อระบบบริการการท�าความสะอาดและ
จัดการขยะในทะเลและแม่น�้าอย่างเป็นระบบ	
ทนทานในทุกสภาวะแวดล้อม	 เทคโนโลยี 
อนัก้าวหน้าของเรอือโีคไทย	มกีารพฒันาอย่าง 
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Special Report

สภาเศรษฐกิจโลกหรือ	 WEF	 (World	
Economic	Forum)	ได้สรุปการวิจัยเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในโลกยุค	 4.0	 หรือการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 มีประเด็นหนึ่งซึ่งน่า
สนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่ง	 คือปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นนับแต่น้ีต่อไปจะมีลักษณะแปลกใหม่	
ซับซ้อนและคลุมเครือ	 จ�าเป็นต้องใช้ความรู้
และประสบการณ์หลายด้าน	 รวมทั้งบุคลากร
หลายฝ่ายเข้าร่วมกันแก้ไข	 นับเป็นค�าท�านาย
ที่แม่นย�าอย่างน่าทึ่งทีเดียว	 ตัวอย่างใกล้ตัวที่
ยืนยันได้อย่างชัดเจน	 คือปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID	 19	 ซึ่งเป็น
มหันตภัยมืด ท่ีได ้คร ่าชี วิตผู ้คนในเกือบ 
ทุกประเทศทั่วโลกไปแล้วกว่าสองแสนราย	 
จากจ�านวนผู้ติกเชื้อทั้งหมดราว	 3.6	 ล้านคน	 
(ณ	ต้น	พ.ค.63)

WEF	 ได้ระบุไว้ด้วยว่า	 โลกในยุค	4.0	มี
ความเปลีย่นแปลงอย่างผนัผวน	(Disruption)	
จนยากต่อการคาดคะเน	 เกิดเทคโนโลยี	 
และนวัตกรรมแปลกใหม่ขึ้นอย่างหลากหลาย	
อันมีที่มาจาก	 Digital	 Technology	 และ	 
Internet	 เป็นต้นเหตุส�าคัญ	ท�าให้คนเราต้อง
ศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้มีความรู้เท่า

ทันส�าหรับเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต	
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 ข้อสรุปที่นับว่า 
มี คุณค ่ามากส�าหรับคนทุกหมู ่ เหล ่าก็คือ	 
ความสามารถที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานใน 
ยุค	4.0	นี้	มี	10	ประการ	ดังนี้

1.	 ความสามารถแก้ปัญหาซับซ้อน	
	 (Complex	Problem	Solving)
2.	 ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
	 (Critical	Thinking)
3.	 ความคิดสร้างสรรค์	(Creativity)
4.	 การบริหารจัดการคน	
	 (People	Management)
5.	 ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น	
	 (collaboration	with	others)
6.	 ความฉลาดทางอารมณ์	
	 (Emotional	intelligence)
7.	 การประเมินและตัดสินใจ	
(Judgement	and	decision	making)
8.	 การมีจิตมุ่งบริการ	
	 (Service	Orientation)
9.	 การเจรจาต่อรอง	(Negotiation)
10.	การวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น	
	 (Cognitive	Flexibility)

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
CRITICAL THINKING
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Special Report

กระจายตามจังหวัดต่างๆ	 อย่างไร	 อะไรคือ
สาเหตุหลักที่ท�าให้แพร่เชื้อในอัตราสูงเป็นต้น

จากข้อเท็จจริงข้อเดียวกัน	 แต่ละคน
สามารถจะใช้วิจารณญาณส่วนตัววิเคราะห	์
(Analyze)	และสงัเคราะห์	(Synthesize)	เพือ่
หาจุดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ	ที่ทุกฝ่ายก�าลังด�าเนินการอยู่	พร้อมกับ
ก�าหนดแนวความคิดของตนท่ีเห็นว่าน่าจะ 
แก้ปัญหาได้ดีกว่า	 ซ่ึงจะได้รับค�าตอบจาก 
ความจริงที่เกิดขึ้นในวันต่อๆ	 ไป	 ตัวเลขสถิติ
ต่างๆ	 จะเป็นตัวชี้ชัดว่า	 มาตรการท่ีใช้อยู่น้ัน 
มีประสิทธิผลสูงต�่าเพียงใด	 สมควรแก้ไข
ปรับปรงุส่วนใดบ้างหรอืไม่	รวมทัง้ความเห็นที่
แต่ละคนมักมีอยู่นั้นมีเหตุผลรองรับดีพอไหม	
ถ้าน�าไปปฏิบัติจริงน่าจะได้ผลดีหรือแย่กว่า	 
เช่นนี้เป็นต้น

เท่าที่กล่าวมานี้คงพอชี้ชัดได้ตามสมควร	
ถงึความส�าคญัของการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	
จ�าเป็นที่คนทุกหมู่เหล่าในยุค	4.0	นี้	ต้องสร้าง
เสริมให้มีขึ้นในตน	 เพื่อเป็นหลักประกันความ
มัน่คงในการแก้ปัญหาและการประกอบอาชพี
การงานในอนาคต

โดยภาพรวมแล ้ว	 คุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ทั้ง	10	ประการนี้มีความเชื่อมโยงกัน
ค่อนข้างชัดเจน	จ�าเป็นต้องใช้อย่างผสมผสาน
กันตามความเหมาะสมในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ	
แต่ถ ้าจะให้ชี้ชัดว ่าความสามารถข้อใดมี 
ความจ�าเป็นต้องใช้สูงสุด	ผู้เขียนเห็นว่ามันคือ	
“การคิดอย่างมวีจิารณญาณ”	ซึง่หมายถึงการ
คิดที่อยู่บนหลักการของเหตุ	และผล	 (Cause	
and	 effect)	 มีตรรกะ	 (Logic)	 รองรับอย่าง
ชัดเจน	โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ปัญหาและ
การสังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ	
มีการหาข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอ	 คิดอย่าง
ละเอียดรอบคอบ	ค�านงึถงึความเป็นไปได้ต่างๆ	
ไม่ด่วนสรปุหรอืตดับางประเดน็ทิง้เรว็เกนิควร	
อะไรท�านองนั้น

เ มื่ อ ใ ดที่ เ ร ามี หลั กการคิ ดอย ่ า งมี
วิจารณญาณเข ้มแข็งมั่นคงเพียงพอแล้ว	 
การพัฒนาคุณสมบัติหรือขีดความสามารถ 
ท่ีพึงประสงค์ด้านอื่นๆ	 ก็น่าจะเป็นไปโดยมี
ความสะดวกราบรื่นมากข้ึน	 เราจึงควรมุ่ง
พัฒนาศักยภาพในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กันอย่างจริงจัง	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถ
ท�าได้ด้วยตนเอง	เช่น	การศกึษาหาความรูจ้าก 

การบอกเล่าของผู้มีสติปัญญาสูง	ประสบความ
ส�าเรจ็มาแล้วมากมายในการแก้ปัญหาทียุ่ง่ยาก
ซับซ้อนต่างๆ	การฝึกวิเคราะห์/สังเคราะห์จาก
เหตุการณ์จริงที่ก�าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน	 เพื่อ
ท�านายผลที่ตามมาในอนาคต	ก็นับเป็นอีกวิธีที่
ดีส�าหรับการพัฒนาศักยภาพในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของตนเอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	
COVID	 19	 คือกรณีศึกษาที่ดีมาก	 มีแง่มุมที่
ท้าทายหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู ่
มากมาย	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 มีความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ค่อนข้างสูง	 มีการแถลงให้ทราบ
รายวนัอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะรายงานประจ�า
วนัของ	ศบค.	(ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ	COVID	19)	ซึง่มรีายละเอยีดชดัเจน
มาก	 ท้ังข้อมูลและความเห็น	 เหตุผลท่ีรองรับ
มาตรการต่างๆ	 ส�าหรับการต่อต้านภัยมืดน้ี	
ตัวเลขสถิติในแต่ละวัน	 อาทิ	 จ�านวนผู้ติดเชื้อ
เพิ่ม	 ผู้เสียชีวิต	 และผู้ที่ได้รับการรักษาจนหาย
แล้ว	 สามารถบ่งบอกอะไรได้มากมาย	ที่นับว่า
ส�าคัญ	ได้แก่	มาตรการที่ก�าหนดมีความเหมาะ
สมเพียงใด	 น�าปสู ่การปฏิบัติ ได ้อย ่ างมี
ประสิทธิผลสูงพอหรือยัง	 กลุ่มผู้ติดเช้ือมีการ 
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