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สวัสดีครับ มิตรรักนักอ่าน  ที่รัก
ความสนใจตดิตามของท่านคือก�าลงัใจอนัส�าคญัส�าหรบัทีมงานเราครบั ช่วยให้พยายามสรรหาสาระน่ารูม้าน�าเสนออย่างจริงจงัตัง้ใจสงูในทุกเล่ม 

ส�าหรับฉบับปลายฝนต้นหนาวนี้ มีเร่ืองท่ีควรค่าแก่การอ่านมากทีเดียว อาทิ ข้อควรรู้เพื่อความปลอดภัยในการออกเรือช่วงฤดูฝน ให้ข้อมูล 
ท่ีเป็นประโยชน์มากส�าหรับชาวเรือ ช่วยให้เข้าใจสภาพลมฟ้าอากาศตามฤดูกาล และข้อพิจารณาในการออกเรือในช่วงที่สภาพคลื่นลมไม่ปกติ  
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและความยาวของคลื่นกับความยาวของเรือ ความพอเหมาะพอดีที่จะออกทะเลได้อย่างปลอดภัยเป็นอย่างไร  
น่ารูม้ากครบั

การน�าเอาเทคโนโลยีในยุค 4.0 (การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ซึ่งมีเรื่องของดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
มาใช้กบัการท�าประมงของเรอืขนาดเลก็ จะช่วยให้เกดิเรอืจบัปลาอจัฉรยิะ สามารถประกอบอาชพีได้อย่างมปีระสทิธิภาพละประสทิธผิลสงูย่ิงข้ึน  
มคีวามเสีย่งน้อยทีจ่ะไม่ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้

ทศันคตขิองผูน้�าและผูบ้รหิาร โดยเฉพาะทางภาคธรุกจิ มคีวามส�าคญัต่อความมัน่คงอย่างยัง่ยนืขององค์กรมาก ความมใีจกว้างพร้อมรบัฟัง 
ความเห็นที่แตกต่างจากที่ตนคิด คือกุญแจน�าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษณ์ ช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงขึ้นจากบุคลากรที่องค์กรหนึ่งๆ มีอยู่  
ท้ังยังมีส่วนสร้างเสริมความผูกพัน (Engagement) และความภักดี (Loyalty) ให้แก่สมาชิกขององค์กรอีกด้วย ซ่ึงนับเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 
ทีจ่ะน�ามาซึง่ความส�าเร็จของส่วนรวมเช่นกัน

ลองอ่านดนูะครบั เชือ่ว่าทกุท่านคงเหน็ด้วย พบกนัฉบับหน้าครบั
บรรณาธิการบริหาร
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เคลื่อนเรือของพ่อ “ต.91” นำาไปตั้งแสดง  
ณ อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ อ่าวดงตาล

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ 130 ฟุต

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.)  
ได้ให้ก�าลังพลด�าเนินการเคลื่อนย้าย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 ถือเป็นเรือ 
แห่งประวัตศิาสตร์ ปกป้องท้องทะเลไทยมายาวนานถงึ 5 ทศวรรษ ทีป่ลดประจ�าการ
ไปแล้ว ล�าเลียงโดยรถพ่วง ผ่านถนนหลวงหมายเลข 3 จากกรมอูท่หารเรอื มาตัง้ไว้
ยงัแท่นรองรบั ให้เป็นอนสุรณ์แด่ชาวทหารเรอื ณ อทุยานประวัตศิาสตร์เรอืของพ่อ 
“เรอื ต.91” รมิชายหาด หน้าสโมสรสญัญาบตัร กองเรอืยทุธการ อ่าวดงตาล อ.สตัหบี 
จ.ชลบรุ ี การเดนิทาง “เรอืของพ่อ” จงึเป็นครัง้ส�าคัญ ทีไ่ด้ออกสูส่งัคม อวดโฉม 
ความสง่างาม ให้เป็นท่ีประจักษ์สู่สายตาประชาชน เป็นภาพตราตรึงอยู่ในความ 
ทรงจ�า และไม่อาจเห็นเรอืล�านี ้อยูใ่นท้องทะเลไทยอีกต่อไป

ส�าหรับ เรอื ต.91 เป็นเรอืทีม่คีณุค่าต่อประวติัศาสตร์การต่อเรือรบไทย ได้รบั
พระมหากรณุาธิคุณจาก พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบ 
และต่อเรือ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่ง  
ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 เมื่อพระองค์เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย 
ได้พระราชทานพระราชด�ารัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ 
ใช้เองบ้าง” จนน�ามาซึง่ โครงการต่อเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง ต.91 ได้เสรจ็สมบรูณ์  
เข้าประจ�าการในปี พ.ศ.2511 โดยพระองค์ ได้เสดจ็ฯ มาประทบับนเรือ เพือ่ท�าการ
ทดสอบสมรรถนะด้วยพระองค์เอง จากพระมหากรณุาธคิณุถอืได้ว่า เป็นจดุเริม่ต้น 
ในการพัฒนาการต่อเรือใช้เองของกองทัพเรือและประเทศชาติ จึงเปรียบได้ว่า  
เรอื ต.91 เป็นเรอืของพ่อ

เรอื ต.91 มปีระวัตกิารใช้ราชการยาวถงึ 51 ปี  กระทัง่ กองทพัเรือ ได้พจิารณา
เหน็ว่า เรอืมสีภาพทรดุโทรมมาก การซ่อมบ�ารงุไม่มคีวามคุม้ค่า จงึเสนอกระทรวง
กลาโหมให้ปลดออกจากระวางประจ�าการ ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2562 เนือ่งจากพระองค์
ทรงมพีระราชด�ารว่ิา กองทพัเรอืควรจะอนรุกัษ์เรือรบเก่าไว้ แล้วจดัเป็นพพิธิภณัฑ์
ประวัติศาสตร์ทางทหาร เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน ให้เป็นต�านานของ 
กองทัพเรือ ที่แสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่าง พระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือ  
และประเทศชาติ

วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 พลต�ารวจโท พงษ์วฒุ ิ พงษ์ศร ี  ผูช่้วยผูบ้ญัชาการ 
ต�ารวจแห่งชาติ เป็นประธานประกอบพิธวีางกระดกูงเูรอืตรวจการณ์ขนาด 130 ฟตุ 
ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ณ อู ่ต ่อเรือบริษัท ซีเครสท์ มารีน จ�ากัด  
ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

ปัจจบุนั กองบังคับการต�ารวจน�า้ มเีรอืตรวจการณ์ ขนาด 110 ถึง 180 ฟตุ  
ในสังกัด จ�านวน 6 ล�า อายุการใช้งานมีสภาพเก่า ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน  
โดย 5 ล�า มีอายุการใช้งานกว่า 45 ปี อีก 1 ล�า มีอายุการใช้งาน 27 ป ี 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เห็นความส�าคัญของกองบังคับการต�ารวจน�้า ที่มีหน้าที ่
และภารกิจทางน�้า ในการถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย ป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม และภารกจิทีเ่ป็นนโยบายส�าคญัของรฐับาล ในการรกัษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยกองบังคับการต�ารวจน�้า เป็นหน่วยงานหลัก  
1 ใน 6 หน่วยงาน ของศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
หรอืทีรู่จ้กักนั ในนาม “ศรชล.” ซ่ึงทกุหน่วยงานท่ีร่วมปฏบิตัหิน้าท่ี เป็นหน่วยงาน
ทางทะเลของประเทศ มยุีทโธปกรณ์ท่ีส�าคญัคอื เรอืในการปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นส�าคญั

กองบังคับการต�ารวจน�้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรือตรวจการณ์ 130 ฟุต ล�านี้  
จะเป็นยุทโธปกรณ์ของหน่วยงาน ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติภารกิจ 
ในสถานการณ์ปัจจบุนั อกีท้ังทดแทนเรือทีม่สีภาพการใช้งานมานาน อันเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการใช้งานของทางราชการต่อไป
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ในฤดูใบไม้ผลิของปี 2017 ระหว่างการเปล่ียนเครื่องยนต์ 
ของเรือ Statum ท่ีเมือง Urk เรือ “Statum” เป็นเรือดัน 
และลากจูง (15.5 x 9.2 เมตร, 220 ตัน) ได้ถูกติดตั้งเครื่องยนต์คู่
ของ Yanmar 6AYM-WET เป็นเครื่องจักรใหญ่เพื่องานหนักมาก 
เครื่องยนต์มีก�าลัง 555 bKW (755 HP) ที่ 1840 รอบ/นาที

เรือ Statum มีภารกิจประจ�าและต้องท�างานปีละกว่า  
5,000 ชั่วโมง Statum มีหน้าที่ดันเรือล�าเลียง 2 ล�าที่ต้องบรรทุก
วัตถุดิบในการท�าอาหารสัตว์ขนาด 4,000 ถึง 6,000 ตัน ทั้งเรือดัน
และเรือล�าเลียงรวมกันอาจมีความยาวถึง 176 เมตร ถึงตอนนี้  
เรอืได้ถกูใช้งานไปแล้วกว่า 2,000 ชัว่โมง และ Gjalt van der Meer 
ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของเรือและนายท้ายเรือพอใจมากกับเคร่ืองยนต์คู่นี้ 
“มันเป็นเครื่องยนต์ที่ดีมากและผมพอใจมาก ทุกอย่างท�างาน 
ได้อย่างยอดเยี่ยม และนั่นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด เพราะพวกเรา 
ท�างานกันทั้งวันทั้งคืนและลูกค้าของเราต้องการความม่ันใจ 

YANMARS แสดงสมรรถนะ
ยอดเย่ียมใน STATUM PUSHER
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ในการส่งมอบสินค้า นั่นหมายความว่าเราต้องการเครื่องยนต ์
ที่ทนทานและวางใจได้” ถึงแม้ว ่าก่อนหน้าน้ี Gjalt ได้ใช ้ 
เครื่องยนต์อ่ืนอยู่ แต่ครั้งน้ี Gjalt van der Meer และหุ้นส่วน 
ของเขาจงใจที่จะใช้ Yanmar “โดยท่ัวไป Yanmar ไม่ได้เป็น
เครื่องยนต์ที่ใช้กันมากนักในการเดินเรือน�้าจืด แต่พวกเราก็ช่ืนชม
ในชื่อ เ สียงอันยอดเยี่ยมของ Yanmar ในเรือเดินสมุทร  
และเรือส�าราญต่างๆ มาหลายปีแล้ว Yanmar ผลิตเครื่องยนต์
ความเร็วปานกลางและความเร็วสูงให้กับเรือเดินทะเล จนถึง  
4,500 แรงม้า เครือ่งยนต์ของเรากถ็กูผลติขึน้ตามมาตรฐานคณุภาพ
เดียวกัน นอกจากนี้ Yanmar ยังออกแบบเครื่องยนต์เหล่านี ้
อย ่างเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม ่ ได ้ เป ็นเครื่องยนต ์รถบรรทุก  
หรือรถแทร็คเตอร์ที่น�ามาดัดแปลงเพื่อใช้งานในทะเล เราจึงไม่มี
ความสงสัยใดๆในความไว้วางใจได้ของเครื่องยนต์ บริษัทญ่ีปุ่น 
มชีือ่เสยีงในการผลติสนิค้าท่ีมมีาตรฐานสงูอยูแ่ล้ว ในงานแสดงเรอื
ครั้งหนึ่ง เราได้คุยกับ Hero Bouwman ซึ่งเป็นวิศวกรฝ่ายขาย 
ของ Yanmar และเขากไ็ด้เสนอเงือ่นไขทีด่มีากๆ ซึง่น�าไปสูข้่อสรปุ
ของเรา”

การบริการ
แน่นอนว่าคุณภาพของการบริการเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง 

ในการเลือกเครื่องยนต์ “เมื่อพูดถึงการบริการ ผมพูดได้อย่างเดียว
ว่าพวกเขาท�างานกันหนักมาก” Gjalt van der Meer กล่าว  
“แผนกบริการเปิดตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์  
และพวกเขาสร้างความมั่นใจกับพวกเราว่า หากมีอะไรเกิดขึ้น 
อะไหล่จะต้องมีพร้อมตลอดเวลาใน Almere ปกติแล้วมีการ 
รับประกันเครื่องยนต์เป็นเวลา 1 ปี (ถ้านานกว่านี้ก็จะดีมาก)  
แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะไม่ค่อยประสบปัญหากับเครื่องยนต์เหล่าน้ี 
มันต้องท�างานกว่า 50,000 ชั่วโมง นานกว่า 10 ปี และหลังจากนั้น 
25,000 ถึง 30,000 ช่ัวโมง และหลังจากที่ท�างานมาแล้ว 15 ปี  
เราก็จะเปลี่ยนเคร่ือง” ส�าหรับ Van der Meer แรงม้าของ
เครือ่งยนต์ใหม่นีม้ากเกนิพอ “มนัมแีรงม้ามากกว่าเครือ่งยนต์ V12 
เดิมเล็กน้อย และข้อได้เปรียบหลักของเครื่องยนต์ Yanmar  
คือระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีเป็นแบบเชิงกล ซ่ึงในกรณีท่ีต้องมี 
การเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ คุณแทบจะท�าได้ด้วยตัวเอง และจ�านวน
ลูกสูบก็เหลือเพียงครึ่งเดียวในตอนนี้”
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YANMARS แสดงสมรรถนะ
ยอดเย่ียมใน STATUM PUSHER
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การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง
เครือ่งยนต์นีไ้ด้รบัการรบัรองมาตรฐานมลพิษ CCR2 และมกีาร

ติดตั้งมาตรวัดน�้ามันเชื้อเพลิงบนท่อน�้ามันเชื้อเพลิงท้ังไปและกลับ 
จึงท�าให้บันทึกอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นย�า 
จากสะพานเดินเรือ “เจ้าของเรือพยายามที่จะใช้เครื่องยนต  ์
อย ่างประหยัดที่สุด โดยการปรับความเร็วของเครื่องยนต ์ 
ให้เหมาะสมกับการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงและเวลาท่ีจะต้องไปถึง 
จุดหมายปลายทาง เครื่องยนต์คู่ใหม่น้ีดูเหมือนจะประหยัดกว่า
เครื่องยนต์เดิม แต่จริงๆแล้วการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย บางครั้งอาจต้องมีการเดินเรือต้านลมหรือทวนน�้า  
หรือในทางกลับกันลมหรือกระแสน�้ า ก็ เป ็นตัวช ่วยอย ่างดี  
อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์คู ่ น้ีก็ได้แสดงสมรรถนะให้ได้เห็น”  
ในขณะที่มีการพิจารณาการเปลี่ยนเครื่องยนต์ ได้มีแนวความคิด 
ที่จะใช้ระบบ Hybrid หรือเครื่องยนต์ดีเซลร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 
“ปรากฏว่าเป็นระบบที่แพงมาก ส่วนต่างของระบบ Hybrid  
กับเครื่องยนต์ปกตินั้นมากเกินไป” Van der Meer กล่าว  
“ในห้องเคร่ืองยนต์ น�้ามันเชื้อเพลิงจะไหลเข้าเครื่องยนต์โดยผ่าน
เครือ่งกรองของ Alfa Laval ซึง่กรองได้แม้นแต่สารแขวนลอยทีเ่ลก็
ที่สุดออกจากน�้ามันเชื้อเพลิง เราเพียงต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 2 ปี 
และเราก็ไม่เคยประสบปัญหาห้วฉีดตันแต่อย่างใด”

การเปลี่ยนเครื่องยนต์
“การเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้เวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ เครื่องยนต์

เดนิกย็งัสามารถใช้งานได้อยู ่และได้ถกูขายต่อไปยงัผูใ้ช้ในอาฟรกิา” 
Mr. Van der Meer กล่าว “การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น  
เรายกเครื่องเดิมออก ใส่เครื่องยนต์ใหม่ลงไป ห้องเกียร์ถูกเปลี่ยน 
ให ้ มีอัตราทด 6.57:1 ท�า ให ้รอบหมุนของเพลาขับอยู ่ที่  
280 รอบ/นาที ซึ่งเป็นรอบที่เหมาะสมส�าหรับเรือดันและลากจูง” 
ใบจักรก็ถูกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

เครื่องยนต์หัวฉีดตรง รุ่น 6AYM ขนาดแรงม้า 659 ถึง 755  
ที่ ใช ้ กับระบบรางร ่วม (common-rail) พร ้อมชุดควบคุม 
อิเล็คทรอนิกส์ มีให้เลือกในชื่อรุ่นว่า 6AYEM เครื่องยนต์รุ่นใหญ่
ขนาด 1,200 ถึง 1,550 แรงม้า ก็มีให้เลือกเช่นกันในรุ่น 12AYM
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ออกเรือในฤดูฝน 
กับขนาดของเรือที่ปลอดภัย

ก่อนจะออกเรือ 
มารู้จักฤดูฝนบ้านเรากันก่อนดีกว่า

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็น
ทางการตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมไปจนถงึตลุาคม 
แต่อยู่ดีๆ ฝนก็ตกนั้นมันต้องมีที่มา คือมรสุม 
ที่พัดผ่านมาฝนบ้านเรานั้นเกิดจากมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านมาจากมหาสมุทร
อินเดีย หอบเอาความชื้นมาให้ โดยจะพัด 
เข้าสู ่ทางภาคใต้ก่อนในช่วงเดือนเมษายน  
แล ้วพัดมาถึงภาคกลาง ภาคตะวันออก  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือน
พฤษภาคม–มิถุนายน หลังจากน้ันก็พัดเข้าสู่
ประเทศจีน ไปก่อความชื้นอยู่ที่ประเทศจีน 
ในเดือนมิถุนายน ช่วงนี้บ้านเราก็จะเกิดสิ่ง 
ที่เรียกว่า “ฝนทิ้งช่วง” หรือ “ช่วงฝนทิ้ง”  
อยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หากหายไปนาน 
เป็นเดือน คนท�าเกษตรก็จะล�าบากกันหน่อย 
แต ่ คน เ รื อ ก็ เ ต รี ยมออก เ รื อ กั นต ่ อ ไ ด ้  
ทั้งเรือประมง และเรือท่องเที่ยว

หลังจากนั้นเมื่อความกดอากาศต�่ า 
ได ้พาฝนกลับมาจากจีน ก็จะเกิดฝนตก 
อย่างต่อเนื่องจากภาคเหนือ ลงไปถึงภาคใต้ 
แบบค่อยๆ ไล่ลงไป หากผ่านมาถึงทางเหนือ 
ทางใต้ของประเทศกต้็องเตรยีมรบัมอืกนัเอาไว้ 
อาจมีบางช่วงที่รุนแรง บางช่วงที่ฝนเบาๆ  
น�้าไม่พอใช้ นั่นก็ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งแนวร่อง
ความกดอากาศต�่าว่าไปอยู่ตรงไหน

นอกจากฝนที่ ตกตามฤดู กาลแล ้ ว  
ยังมีพายุหมุนเขตร้อนตามฤดูกาลอีกด้วย 
ทีต้่องรับมอื เพราะไม่ใช่แค่ฝนตกหนกัหรอืเบา 

เม่ือฤดูฝนที่มีผลต่อการออกเรือของทาง
ผ่านมรสุมอย่างบ้านเรา แน่นอนว่าคนเรือ 
อย่างชาวประมงย่อมรู ้จักสภาวะอากาศดี  
วิถีชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศ เพราะผืนน�้า
คือชีวิต การท�าความเข้าใจกับสภาพอากาศ 
จึงคือการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยโลก ใบใหญ่
สีฟ้า ซึ่งบางครั้งการพยากรณ์ของคนทะเล 
อาจจะแม ่นย�า เสียยิ่ งกว ่าพยากรณ ์โดย
คอมพิวเตอร์ แต่ถึงกระนั้นชาวเรือก็ยังคงต้อง
พึ่งพาการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยากัน 
ไปด้วย เรียกว่าใช้กันทุกวิธีเพื่อความปลอดภัย
และเพื่อปากท้อง
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เขาจะออกเตือนก็ต ้องผ่านการพยากรณ ์
กันมาถึง 3 ขั้นตอน คือ ต้องตรวจอากาศ 
เพื่อให ้ทราบสภาวะอากาศปัจจุบันก ่อน  
เก็บข ้อมูลสภาวะอากาศของในประเทศ 
และของเพื่อนบ้านด้วย จากน้ันจึงรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจอากาศ แล้วน�ามาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยบันทึกผลที่ได้มาทั้งหมดลงบน
แผนท่ีหรือแผนภูมิชนิดต่างๆ มีการลากเส้น
แสดงองค ์ ประกอบทางอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา 
เพื่อคาดหมายการเปล่ียนแปลง และการ
เคลือ่นทีข่องระบบอากาศ โดยในการพยากรณ์
น้ันจะมีการน�าทุกวิธีมาใช้ร่วมกัน ทั้งการดู 
แนวโน้มและทิศทาง วิธีภูมิอากาศคาดหมาย 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากสถิติหลายๆ ปี รวมกับ
ค�านวณโดยคอมพิวเตอร์แบบ Numerical 
mode หรือการใช้แบบจ�าลองเชิงตัวเลข 
นั่นแหละ

แต่คนก็ยังมักบ่นถึงความไม่แม ่นย�า 
ของการพยากรณ์โดยกรมอุตุฯ น่ันก็เพราะ
ว ่าการพยากรณ์เขตร ้อนจะไม ่แม ่นเท ่า 
เขตหนาว นอกจากเทคโนโลยีกับความรู ้ 
ที่ไม ่เท่ากันแล้ว ยังเกิดจากระบบอากาศ 
ท่ีต่างกัน เพราะระบบอากาศแบบบ้านเรา
ถือว่าเป็นขนาดเล็ก ไม่ใช่ขนาดใหญ่เหมือน 
เขตหนาว โดยระบบอากาศขนาดใหญ่นั้น 
เกิดจากมวลอากาศที่แตกต่างกันมาพบกัน
ท�าให้ตรวจพบได้ง่าย ขณะที่บ้านเราจะเป็น
ระบบอากาศขนาดเล็ก ไม่ได้เกิดจากความ 
แตกต่างของมวลอากาศ จะมฝีนตกเป็นบรเิวณ
แคบๆ แล้วหากต้องออกเรอืในฤดูฝน นอกจาก
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศโดยฟังค�าเตือน
จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาอัพเดทกัน 
ทกุวนัแล้ว เราต้องท�าอย่างไรต่อ แล้วแบบไหน
กันคือเรือเล็กที่ห้ามออกจากฝั่ง

จากผลการศึกษาโดย SNAME (Society 
of Naval Architects and Marine  
Engineers) สรุปได้ว ่า เรือจะล่มได้นั้น 
ขึ้นอยู ่กับ ความสูงของคลื่นต่อความยาว 
ของเรือจะต้องมากกว่าหรือเท ่ากับ 0.3  
จึงจะท�าให้เรือล่มได้ ก็ได้ตัวเลขออกมาแบบนี้ 
ความสูงของคลื่นกับขนาดของเรือ

1 เมตร เรือออกทะเล
ควรยาวมากกว่า 3 เมตร
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แต่ฝนจะมาพร้อมกับคลื่นลมแรงท่ีชาวเรือ
จ�าเป ็นต ้องระมัดระวังถ ้าจะต้องออกเรือ  
ส ่วนชาวบกก็อาจไม ่รอดจากน�้ าท ่วมขัง 
และน�้าท่วมฉับพลันเหมือนกัน

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนไม่เหมือนที่อื่น
จังหวัดที่ตั้งอยู ่หลังเทือกเขาตะนาวศรี

อย่าง สุราษฎร์ธานี ท่ีฝนตกน้อยกว่าใครเขา 
ในฤดูฝนของประเทศไทย ก็เพราะมีเทือกเขา 
บังอยู่ รวมถึงจังหวัดอื่่นๆ ในฝั่งอ่าวไทยทางใต้
ที่ฝนจะไม่มากเท่าฝั่งอันดามัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี นี่จะแล้งกว่าใคร 
ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยตามสถิติคือน้อยท่ีสุด  
ขณะท่ีฝนมากสุดต้องยอมให้แก่จังหวัดระนอง 
ฝน 8 แดด 4 ของจริง แต่ถึงแม้จะไม่ได้ฝน
เหมือนจังหวัดอื่นในช่วงเดือนพฤษภาคม- 
ตุลาคม สุราษฎร ์ธานี  และจั งหวัดทาง 
ฝั ่งตะวันออกของด้ามขวานก็จะไปโดนฝน 
หนักหน่อยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
แทน เพราะมรสมุได้น�าความชืน้มาจากอ่าวไทย
และทะเลจีนใต้ ดังนั้นชาวเรือฝั่งตะวันออก 
ของภาคใต้หากจะต้อง ออกเรือก็ต้องระวังตัว
เอาไว้ไม่กีเ่ดอืน ต้ังแต่พฤศจกิายน - กลางเดอืน
กุมภาพันธ์ แต่ที่หนักจริงๆ ก็ช่วงปลายปี

ธรรมชาตินั้นช่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน 
ทั้งในน�้าและบนบก เพียงแต่ในน�้าอาจจะ
อนัตรายมากกว่าหากใครคดิจะออกเรือฝ่าพายุ
เพื่อไปจับปลา หรือพานักท่องเท่ียวข้ามเกาะ  
ก็ต้องเชื่อฟังธรรมชาติกันบ้างอย่างระมัดระวัง 
เชื่อฟังค�าแนะน�าจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่กว่า

2 เมตร เรือออกทะเล
ควรยาวมากกว่า 6 เมตร
3 เมตร เรือออกทะเล
ควรยาวมากกว่า 9 เมตร
4 เมตร เรือออกทะเล
ควรยาวมากกว่า 12 เมตร
นอกจากขนาดของเรือต่อขนาดของคลืน่

แล้ว ยังเป็นเร่ืองของเทคนิคการขับเรือ  
ที่แน่นอนว่าคนขับเรือเป็นย่อมรู้ดีว่า การที่
เรือเคล่ือนที่แบบตั้งฉากกับคลื่น คือหัวเรือ 
สู้คลื่นกระแทก นั่นคือปลอดภัย คว�่ายากกว่า
ให้ล�าเรือขนานกับคล่ืน และเรือสูงๆ ก็จะ 
คว�่ า ง ่ ายกว ่ า เ รือลักษณะแบนอีกด ้ วย  
หากคลื่นแตกเป ็นฟองน้ันใหญ่กว ่าเรือ  
โอกาสคว�่าก็สูงมาก แต่หากคลื่นแตกเป็น 
ฟองเล็กกว่ากว่าเรือมากๆ ก็จะสามารถ 
ฝ่าไปได้

ส�าหรบัสูตรหาจดุแตกตวัของคลืน่นัน้คอื
ค�านวณแบบนี้เลย

ความสูงคลื่น X 7 = ความยาวคลื่น  
ซึง่หากผลคณูได้มากกว่าหรอืเท่ากบัความยาว
นัน้หมายถงึคลืน่จะแตกตวันัน่คอืคลืน่ทีท่ัง้สงู
และยาว จะมีโอกาสแตกตัวสูง และอาจเป็น
อันตรายต่อเรือเล็กของเราได้ เมื่อคลื่นสูง 
กว่าเรือเรา แต่น่ันคือทฤษฎี ที่เหลือมาจาก
ฝีมือของกัปตันและลูกเรือ ประสบการณ์ 
ความเก๋า ไหวพรบิ และความไม่ประมาทด้วย 
จะเก่งแค่ไหน หากประมาท ไม่เชื่อพยากรณ์
อากาศ ก็คว�่ากันมานักต่อนักแล้ว

นอกจากจะมีทั้งทฤษฎี ฝีมือ และความ
ไม่ประมาทแล้ว ปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีก็ยังมา
ไกลมาก ทั้งวิศวกรรมการต่อเรือที่ท�าให้
สามารถสู้คลื่นลมได้ดีในระดับหน่ึง เรดาร์ 
ดาว เที ยม  appl i ca t ion ตรวจสอบ 
สภาพอากาศก็ยังจะช่วยให้การเดินเรือ 
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แต่หากมันจะต้องล่มจริงๆ ล่ะ เราได้
เตรียมเ ส้ือชูชีพ เรือยาง หรืออุปกรณ ์
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนเรือกันไว้
ครบถ้วนจ�านวนคนหรือไม่ นี่ก็ยังส�าคัญ 
ไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตาม ขอให้คนเรือทุกคน
ออกเรือด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย 
ในฤดูฝนนี้ จนกว่าจะถึงวันฟ้าใสอีกครั้ง
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ส�าหรับเรอืจบัปลาอจัฉรยิะ ทีย่งัเป็นเพยีง 
ประกายความคิด เป็นไอเดียท่ีจริงๆ แล้ว 
เทคโนโลยีเราไปถึงได้แล้ว หากมีนักพัฒนาคิด
จะเอาจริงจัง เพราะวงการอ่ืนเขาก็หยิบเอา
ดจิติอลไปใช้กนัหมดแล้ว แล้วโลกกจ็ะไปถึงวนั
ที่ 5 จี ขับเคลื่อนชีวิตในทุกวงการกันหมด

แต่ในวันนี้เรือหาปลาของประมงพื้นบ้าน
ในทะเลบ้านเรา ยงัใช้เรอืเดมิๆ กบัวถิสีโลว์ไลฟ์ 
แบบกินอยู่พอเพียงเลี้ยงตัว ไม่เป็นหนี้ แต่เมื่อ
มาคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของ “ยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ัง ท่ี4” ซ่ึงหมายถึงเป ็น
อตุสาหกรรม ดจิิตอล ทีข่ยายวงกว้างไปทัว่ทกุ
ภาคส่วน แต่กลบัยงัมาถงึประมงพืน้บ้านไม่เท่า
ไหร่ เพราะคงไม่ค่อยมีประมงไทยเรือเล็ก  
คิดติดตัง้ระบบช่วยเหลอือะไรบนเรอืให้มากมาย 
อย่างมากก็พกโทรศัพท์มือถือไปด้วย แล้วใช้
แอพลิเคชั่น ขายของกันกลางทะเล และนั่นก็

ไม่ได้เกี่ยวกับเรือจับปลาอัจฉริยะ ตัวช่วยให้
เรือล�าน้อยของพวกเขาสามารถจับปลาให้ได้
ปลาที่ต้องการโดยไม่ต้องลากเอาชีวิตท่ีไม่
ต้องการขึ้นมาด้วย

ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ประมงพื้นบ้าน
แบบฝร่ังกย็งัไปไม่ถึงไหนกนัสกัเท่าไหร่ ยกเว้น
เรือจับปลาของกลุ่มท่ีตกปลาเป็นงานอดิเรก 
และสนุกกับการแต่งเรือตกปลาของพวกเขา 
ซึ่งนั่นก็ไม ่ได ้ช ่วยอะไรอีกเช ่นกันในเรื่อง
เศรษฐกิจของชาวประมงผู ้ต้องหาเล้ียงชีพ 
ด้วยเคร่ืองมือจับปลาและเรือล�าน้อยราคา 
หลักหมื่นถึงหลักแสน

ประมงเรือเล็กยังคงจับปลากันไปตามมี
ตามเกิด ได้อะไรมาก็ขายได้หมด ขายไม่ได ้
ก็กิน แจกจ่ายกันไป เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต ์
ของการประมงมากกว่า 10,000 แห่งท่ัวโลก 
ที่ใกล้เคียงกับ เรือจับปลาอัจฉริยะ บ้างมีการ

เรอืจบัปลา อจัฉรยิะ 
อนาคตของประมงเรอืเล็ก
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ใช้สตรีมข้อมูลที่หลากหลายและวิทยาศาสตร์ 
ที่ซับซ้อน ขณะที่การประมงส่วนใหญ่ไม่ได ้
ตรวจสอบสิ่งที่จับได้ คือยังมีอยู่น้อยมากที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

หากเรือจับปลาอัจฉริยะ เกิดขึ้นจริง
จะเป็นไปได้ไหม หากการติดตั้งเรือด้วย

เครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถ
ช่วยลดความสูญเสียในอุตสาหกรรมประมง  
ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการท�าลายล้างเกิน
ความจ�าเป็นในมหาสมุทร

มีการน�าเสนอ การสร้างกลุ ่มยานยนต์ 
“เรืออัจฉริยะ” ที่สามารถเคลื่อนย้ายข้อมูล 
ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
สามารถสร้างข้อมูลใหม่เก่ียวกับการประมง 
และมหาสมุทรในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

การเพิ่มเทคโนโลยีข้ันสูง จะท�าให้การ
จัดการและการตกปลานั้นมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ชาวประมงก็จะเพิ่มผลก�าไรในขณะท่ี
ปกป ้องระบบนิ เวศทางทะเลได ้อีกด ้วย  
เมื่อเทคโนโลยีมีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  
ในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ ท่ีช่วยให้การจับปลา

และเครือ่งมอืรวบรวมข้อมลูอืน่ๆ คอมพวิเตอร์
ออนบอร์ดจะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูลเ พ่ือประมวลผล 
และวเิคราะห์ข้อมลูออนบอร์ดมากขึน้กว่าเดมิ

โมเดม็ดาวเทยีมและเซลลลูาร์จะส่งข้อมลู
ผลิตภัณฑ์ไปยังนักวิทยาศาสตร์ผู ้จัดการ 
และผู ้ซื้ออาหารทะเลแบบไร้สาย ในแบบ 
ใกล้เคียงกับเวลาจริง นอกจากนี้ยังสามารถ
ส่ือสารกบัเพือ่นและครอบครวัได้อย่างง่ายดาย
ในขณะที่อยู่ในทะเลจะช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เพราะบางที บางวันสัญญาณ
อนิเตอร์เนต็กไ็ม่ค่อยจะเสถยีรสกัเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ

ด้วยการน�าการปฏิวัติดิจิทัลมาสู ่การ
ประมง เราจะสามารถให้อ�านาจแก่ชาวประมง
และคนอืน่ๆ ในการตดัสนิใจท่ีจะน�าไปสูก่ารหา
ปลาในน�้ามากขึ้นอาหารบนจานมากขึ้นและ
ชุมชนชาวประมงที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วย

แล้วเมือ่ไหร่ล่ะ ทีเ่หล่านกัพฒันาจะหนัมา
พฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัให้ชาวประมงเรอืเลก็
ได้ยกระดับชีวิตชาวเลร่อนเร่หาปลากันบ้าง 
อาจจะต้องรอให้ 5G ครอบคลมุทัว่ทะเลไทยก่อน 
ก็อยู่กันแบบหวังๆ กันต่อไปนี่แหละ

ในมหาสมุทรไม่เป็นการท�าลายล้างและชีวิต 
จะง่ายขึ้น

สมมุติว่าเรือตกปลาล�าเล็กๆ ของเรา
มีสิ่งเหล่านี้

เซนเซอร์ ช่วยตรวจสอบกิจกรรมการ 
ตกปลาแบบใกล้เคียงกับเวลาจริง และสิ่งนี้
ก�าลังเกิดขึ้นจริง เมื่อ Smart Boat Initiative 
ของ EDF ก�าลังทดสอบระบบใหม่ในแปซิฟิก
ตะวนัตกเฉยีงเหนอืเพือ่ลดต้นทนุการตรวจสอบ

ปัญญาประดิษฐ ์ หรือ AI ช ่วยระบ ุ
และนับปลาในภาพถ่ายและวิดีโอ ตอนนี้ 
นักวิทยาศาสตร์ในอลาสก้า ก็ก�าลังทดสอบ
แมชชนีเลิร์นนิง่ เพือ่ท�าให้กระบวนการตรวจสอบ
เป็นไปโดยอตัโนมตั ิและช่วยลดต้นทุนการจบัปลา

ระบบเครือข่าย ส่งและรับข้อมูลการ 
ตกปลาทีห่ลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ชาวประมง
ในสวีเดนสามารถตรวจสอบโควต้าออนไลน์
ของพวกเขาและการค้ากับชาวประมงอื่นๆ

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นจึงเป็นไปได้ 
ที่จะจินตนาการถึงอนาคตที่เรือสมาร์ทโบ๊ท 
ติ ดตั้ งกล ้ อง ขั้ นสู งตั วติ ดตามเซ็น เซอร  ์
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ความหลงตวัลมืตนว่าเป็นคนดคีนเก่ง นบั
เป็นเรืองปกติวิสัยของปุถุชนคนยังไม่สิ้นกิเลส
ตัณหา ซึ่งเป็นประชาชนเกือบท้ังหมดก็ว่าได้ 
ในสังคมมนุษย์ยุคปัจจุบัน ต่างกันท่ีความเข้ม
ข้นหนักเบาของความรู้สึกนึกคิดดังกล่าว ขึ้น
อยูก่บัระดบัสติปัญญาของแต่ละคน ผู้ทีม่คีวาม
รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมของชีวิตและความ
เป็นไปในโลก ย่อมจะลดละความยึดติดถือมั่น
ใน “ตัวกู ของกู” ได้มาก ปล่อยวางได้อย่าง
สมบูรณ์เมื่อใดก็พ้นทุกข์ได้ถาวร  มีชีวิตจิตใจ
ที่สะอาด สว่าง และสงบ อยู่ในมิติที่ปราศจาก
การปรุงแต่งใดๆ หมดเชื้อกิเลสที่จะเข้าคลุก
เคล้าให้จติเศร้าหมองอย่างสิน้เชิง ผูรู้ย้นืยนัว่า
บุคคลเช่นที่กล่าวนั้นยังคงมีอยู่ในโลกทุกวันน้ี 
แม้จะมีจ�านวนไม่มากเช่นในอดีตก็ตาม

ส�าหรับคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน นับ
วนัจะมผีูท้ีก่เิลสหนาปัญญาหยาบมากขึน้ทกุที 
จึงอ่อนด้อยในด้านคุณธรรมสร้างความทุกข์
ยากเดือดร้อนให้แก่ตนเองละผู้อื่นอยู่เนืองๆ 
ความมีสติปัญญาที่ไม่เข้มแข็งพอ คือสาเหตุที่
ส�าคญัทีท่�าให้หลงตนว่าเป็นคนวเิศษเหนอืใคร 
ดหูมิน่ดแูคลนผูท้ีค่ดิเหน็ต่างจากตนว่าเป็นคน
โง่เขลาเบาปัญญา จงึมกัมนีสิยัดือ้รัน้ไม่เชือ่ฟัง
ใคร แม้แต่พ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิดในบางราย มอง
เห็นไม่ชัดในคุณค่าของความมีจิตใจเปิดกว้าง 
กล้ารับฟังความคิดที่หลากหลาย น�ามาพัฒนา
ความรู้และความคิดของตนให้กว้างขวางและ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นสิยัดงักล่าวถ้าเป็นเรือ่งเฉพาะตวักไ็ม่สูม้ี
ปัญหาร้ายแรงอะไรนัก แต่ถ้าเกิดกับผู ้น�า
องค์กรต่างๆ แล้วย่อมสร้างความยุง่ยากในการ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมากมาย ก่อความขัดแย้งที่
ไม่จ�าเป็นได้ตลอดเวลา ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ผู้ใด
เลย ผลงานในส่วนรวมกด้็อยประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล องค์กรไม่เข้มแข้งเท่าที่ควร อาจ

Special Report

ความสำาคัญผิดคิดว่าตนแน่  
มักสร้างความย่ำาแย่ที่แก้ยาก

น�าไปสู่ความล้มเหลวและถึงขั้นล่มสลายได้ใน
อนาคต

ความเช่ือม่ันในตนเองคือคุณสมบัติที่ดี
ของคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทในการ
เป็นผู้บริหารหรือผู้น�าองค์กร แต่หากมีจิตใจ
คับแคบไม่เปิดรับความเห็นต่างจากผู้ร่วมงาน 
ก็จะเป็นผู้ที่พัฒนายาก จ่อมจมอยู่กับวิธีคิด
เดิมๆ ซึ่งอาจจะตกยุคไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ไม่มี
ใครกล้าช้ีแนะหรือตักเตือน เพราะรู้ว่าไร้ประ
โยขน์ พูดไปก็คงไม่ฟัง แถมยังอาจท�าให้เกิด
ความขุ่นเคืองและเกลียดชังตน จึงเลือกที่จะ
นิ่งเฉย ปฏิบัติตามค�าส่ังที่ดูไม่ฉลาดนักต่อไป 
ซึ่งไม่เป็นผลดีกับผู้ใดเลย

ผู้น�าหรือผู้บริหารองค์กรใดมีทัศนคติดัง
กล่าวข้างต้น ได้สร้างความเสียหายให้แก่ส่วน
รวมมาแล้วมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่มีอ�านาจ
สูงสดุในองค์กรนัน้ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ความมีบทบาทหน้าที่ในการให้คุณให้โทษแก่
คนในบังคับบัญชาของตนได้ มักจะได้รับการ
เอาอกเอาใจและประจบสอพลอจากคนรอบ
ข้าง จะคิดจะพูดอะไรก็มีคนเออออด้วยแทบ
ทั้งนั้น ท�าให้หลงผิดคิดว่าตนเป็นคนปราด
เปรื่อง และตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องที่ก่อให้
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้

เมื่อตระหนักรู้ในพิษภัยของความหลงตัว
ลืมตนเช่นที่กล่าว จึงเป็นภาระของแต่ละคนที่
จะส�ารวจตรวจสอบความคิดและจิตใจตน
อย่างเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเอง ยอมรับความ
จริงว่าไม่มีใครฉลาดรอบรู ้ไปทุกเรื่อง การ
ยอมรับความเห็นต่างที่มีเหตุผลเหนือกว่า
ความคิดตนมิใช่เรื่องน่าละอาย มันคือความ
กล้าหาญและจิตใจท่ีกว้างขวาง ช่วยเพิ่มพูน
ความเคารพรักและศรัทธาเชื่อมั่นในหมู่ผู้ร่วม
งานและสมาชิกโดยรวมในองค์กรนั้นๆ ทั้งยัง
เป็นภมิูคุม้กนัทีด่ใีนการพจิารณาหาข้อตกลงใจ
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ส�าคัญก็สร้างความเสียหายให้ส่วนรวมไว้ 
หลายกรณี โดยท่ีคนทั่วไปมักไม่รู้ชัดเจนนัก 
เพราะอยู่วงนอกเข้าไม่ถึงข้อเท็จจริงทั้งหมด 
ในท่ีสุดก็ไม ่สามารถไปถึงดวงดาวตามท่ี 
วาดหวังไว้ ทั้งที่เหลืออายุราชการอีกสองปี 
หลังจากที่ท่านแรกครบเกษียณอายุไปแล้ว 
ท่านครองยศพลเรือเอกนานถึง 7 ปี ในขณะที่
รุน่พ่ีทีก่ล่าวถงึได้รบัพระราชทานยศพลเรอืเอก
เพียง 3 ปี 6 เดือน เท่าน้ัน แต่กลับได้เป็น 
ผู้บัญชาการทหารเรือถึง 3 ปี

เรื่องจริงข้างต้นสะท้อนให้เห็นสัจธรรม
อย่างชดัเจน เกีย่วกบัผลดขีองการมจีติใจกว้าง
ขวางและคุณธรรมสูงส่ง กับผลร้ายจากความ
ส�าคัญผิดคิดว่าตนเก่งกาจเหนือใคร มีจิตใจ 
คับแคบและด้อยคุณธรรม ผลทุกอย่างย่อมมา
จากเหต ุเรามาร่วมกนัสร้างเหตทุีด่กัีนเถดิครบั

ในเรื่องส�าคัญ ลดความเสี่ยงท่ีจะตัดสินใจ 
ผิดพลาดและก่อให้เกิดความย�่าแย่ที่แก้ไขยาก
ในภายหลัง เรามาลืมความความส�าคัญผิด 
คิดว่าตนแน่กันเถิดครับ เพื่อการท�างานร่วมกัน 
อย่างมีความสุข และสร้างสรรค์ความส�าเร็จอัน 
ยิ่งใหญ่ให้แก่ส่วนรวม 

ผู้เขียนเคยท�างานใกล้ชิดนายทหารผู้ใหญ่
ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
สูง มีจิตใจดีงามเปี่ยมด้วยคุณธรรม จึงมีสติ
ปัญญาสูงตามไปด้วย ท่านมีความหลงตนเอง
น้อยมาก ความคิดเปิดกว้างพร้อมรับฟังข้อ
เสนอต่างๆ จากผู ้น้อยอย่างสงบ ไม่มีการ
ขัดจังหวะหรือโต้ตอบโดยไม่จ�าเป็น แม้จะเป็น
เรื่องที่ท่านรู้ดีกว่าอยู่แล้ว ปล่อยให้พูดจนจบ 
จึงจะเป็นฝ่ายแสดงความเห็นบ้างโดยไม่ยกตน
ข่มท่าน จึงเป็นที่เคารพรักและศรัทธาเชื่อถือ
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ของผู ้ร ่วมงานทุกระดับ ผลจากความมี
คุณสมบัติดีดังกล่าว ในช่วงปลายชีวิตราชการ 
ท่านได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให ้ เป ็นผู ้ บัญชาการทหารเรือนานสามปี  
จนครบเกษียณอายุราชการ

ในช่วงเวลาก่อนหน้าน้ัน ท่านมีรุ่นน้อง 
คนหนึ่งที่มีอาวุโสทางทหารสูงกว่า มีความ 
เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก คิดว ่าตนฉลาด 
ปราดเปรือ่งเหนอืผู้อืน่ ได้รบัการสนบัสนนุจาก
ผู ้มีอ�านาจโดยหวังจะให้เป็นผู ้น�ากองทัพ 
คนต่อๆ ไป จึงมองตนเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ ่
ท่านท่ีกล่าวถึงอย่างออกนอกหน้า พยายาม
แสดงความเก่งกล้าสามารถในโอกาสต่างๆ 
อย ่างเต็ม ท่ีแม ้แต ่ ในเรื่ อง ท่ีตนรู ้ ไม ่จริ ง  
ด้านคุณธรรมก็อ่อนด้อยกว่าอีกท่านหนึ่ง 
อย่างเทียบกันไม่ได้ ในช่วงที่ด�ารงต�าแหน่ง
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