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สวัสดีครับ ท่านผู้เป็นแรงใจให้  ที่รัก
การติดตามเรื่องท่ีเราน�าเสนอมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน คือพลังส�าคัญที่จะช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นอย่างไม่คิดถอย ที่จะร่วมกันสรรหา 

สาระดีๆ มคีณุค่าสงูมาสมนาคณุท่านเพ่ือแทนค�าขอบคณุ
ในฉบับนี้มีเรื่องราวน่าสนใจอยู ่ไม่น้อย อาทิ ยุทธนาวีที่เกาะช้าง วีรกรรมของทหารเรือไทยที่ต่อสู้กับศัตรูผู ้รุกรานอย่างกล้าหาญ  

ท้ังท่ีมกี�าลงัด้อยกว่าอย่างเทียบกนัไม่ได้เลย แม้จะลงเอยด้วยการสญูเสยีทัง้เรอืและชีวติลกูเรือจ�านวนมาก แต่กส็ามารถป้องอธปิไตยของชาตไิว้ได้  
สร้างความเสยีหายให้ฝ่ายตรงข้ามมากมายจนต้องล่าถอยไป

วิวัฒนาการเกี่ยวกับเรือและเครื่องยนต ์ ก็ ยังไม ่มีท ่าทีว ่าจะถึงจุดอิ่มตัว มีนวัตกรรมที่ เหนือกว ่าเดิมเกิดขึ้นอยู ่ตลอดเวลา  
อาทิ RUNABOUT เรือเล็กยอดนิยม และเรือ Spirit of Migaloo2 ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสมรรถนะโดยรวมมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่า 
เรอืรุ่นก่อนๆ ทีใ่หญ่กว่าเลย สงูกว่าทัง้ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลอกีด้วย

อกีเรือ่งหนึง่คอื “ท�างานอย่างไรให้ใจเป็นสขุ” ซึง่เป็นทีป่รารถนาของทกุชีวติ มคี�าแนะน�าทีป่ฏบิตัติามได้ไม่ยากครบั เนือ้หาค่อนข้างมากอยู่ 
จงึขอน�าเสนอเป็นตอนๆ ไป ลองอ่านตอนแรกและพจิารณาดูนะครบั

บรรณาธิการบริหาร
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กรมเจ้าท่า คุมเข้มต่อเนื่องมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส 
Covid-19 ย้ำาผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้าขณะเดินทางทางน้ำาตลอดเวลา

มารีนไทย กรุ๊ป มอบเสื้อชูชีพ จำานวน 100 ตัว  
น้ำาดื่มขนาด 500 ml จำานวน 500 แพ็ค  
เพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ กองทัพเรือ

วันที่  8 มกราคม 2564 คุณณัฐพร ม่ิงศิริธรรม ผู ้บริหารโรงเรียน 
สยามการเดินเรือ ในนาม มารีนไทย กรุ๊ป ได้มอบเสื้อชูชีพ จ�านวน 100 ตัว  
พร้อมน�้าด่ืม Seven Seas ขนาด 500 ml จ�านวน 500 แพ็ค แก่กองทัพเรือ  
เพือ่น�าไปใช้ในกจิกรรมต่างๆ ของกองทัพเรอืทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 
โดยม ีพลเรอืโท ก้องเกียรต ิสจัวฒุ ิเจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารเรือ ให้การต้อนรบั
และรบัมอบ และในการนี ้ พลเรอืโท เชษฐา ใจเป่ียม โฆษกกองทพัเรือ ได้ร่วมการ 
รบัมอบด้วย ณ กรมกจิการพลเรอืนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นายวิทยา ยาม่วง อธบิดกีรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสั Covid-19 ทีข่ณะนีย้งัคงพบผูต้ดิเช้ือในหลายจงัหวดั ได้สัง่การเน้นย�า้
เจ้าหน้าท่ีในสังกดักรมเจ้าท่า ด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนัเชือ้ไวรสั Covid -19 
ในระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทางน�้า อย ่างเคร ่งครัด พร ้อมลงพื้นที่ 
อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ  
ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางทางน�้า และการเข้ารับบริการในส�านักงาน  
ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน คนประจ�าเรือ และผู ้ใช้บริการโดยสารทางน�้า  
ก�าชับทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก�าหนดให้ 
มรีะยะห่าง Social Distancing และจดัให้มีแอลกอฮอล์บรกิารประชาชน

กรมเจ้าท่า โดยส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา 1-7 ส�านกัพฒันาและบ�ารงุรกัษา
ทางน�้า ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า ได้ก�าชับผู้ประกอบการ 
ให้ด�าเนินการตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมอย่างเข้มงวด ซึ่งกรมเจ้าท่า  
ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน�้า  
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19  
ทั้งในส่วนพื้นที่อาคารส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค ให้ด�าเนินการตรวจวัดอุณหภูม ิ
ผูม้าตดิต่อราชการอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าทีป่ระจ�าส�านกังาน และประชาชนทกุคน 
ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ ก�าหนดให้มี 
ระยะห่าง Social Distancing สแกนแอปพลเิคช่ัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” เพือ่เก็บ
ข้อมลูผูท้ีม่าตดิต่อราชการ พร้อมกบัเพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดอาคารส�านกังาน

ส�าหรบัพืน้ทีอ่าคารห้องพกัผูโ้ดยสารและท่าเทยีบเรอื ได้ก�าชบัตัง้จดุคดักรอง 
วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนลงเรือ โดยบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการเรือโดยสาร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดให้มีระยะห่าง Social Distancing 1-2 เมตร  
ทั้งในอาคารผู้โดยสารและภายในเรือ เจ้าหน้าที่ประจ�าท่าเทียบเรือ พนักงานของ 
บรษิทัเรอื และผูโ้ดยสารสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาพร้อมตรวจสอบ ตดิตาม  
เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาด ฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเช้ือบริเวณอาคารห้องพกัผูโ้ดยสาร 
เรือโดยสาร และห้องสุขา พร้อมทั้งให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว ้บริการ  
ส�าหรบัผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางไปเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี ต้องสแกน QR Code  
“Health Pass Thailand” เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าและออกจากเกาะสมุย  
เพือ่ป้องกนัและติดตามกลุ่มเสีย่งติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เข้ามาในพืน้ที่
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อู ่ ต ่อ เ รือโดยสาร ท่ีมากประสบการณ ์ ในเชิ งพาณิชย ์  
อย่าง ALUMINIUM MARINE และ SEA WORLD CRUISES  
ได ้ เลือกใช ้ เครื่องยนต ์คู ่ของ YANMAR ขนาด 650MHP  
รุ ่น 6HYM-WET ให ้ เป ็นขุมก�า ลังส�าหรับเรือดูวาฬแถบ  
GOLD COAST ของออสเตรเลีย พร้อมกับผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

ในช่วงเวลาและสถานที่หนึ่ง ความเชื่อที่ว ่า “ใหญ่กว่า  
และเ ร็วกว ่ า  คือ  ดีกว ่ า”  เป ็นความเ ช่ือที่ ทรงอิทธิพล  
แต ่แล ้วผู ้ประกอบธุรกิจดูวาฬรายหน่ึงแถบ Gold Coast  
ออสเตรเลีย ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการจับคู ่ระหว่างเครื่องยนต์  
Yanmar ที่เล็กกว่าเล็กน้อย กับการออกแบบตัวเรือที่เหมาะสม 
สามารถท�าให้เรือล�าหนึ่งมีประสิทธิภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

YANMAR 
และ ALUMINIUM MARINE
พสิจูน์แล้วว่าบางครัง้ 
“เลก็กว่ากด็กีว่า”

“Spirit of Migaloo 2” ถูกปล่อยลงน�้าเมื่อไม่นานมาน้ี 
ที่เมือง Brisbane และได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นจ�านวนมากถึง
วันละ 4 เที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสวาฬ 
อย่างใกล้ชิดในแถบบริเวณ Gold Coast ของรัฐ Queensland 
ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การบริหารจัดการของ Sea World 
Cruises จาก Main Beach

ขณะที ่Spirit of Migaloo 2 ซึง่ถกูออกแบบโดย Aluminium  
Marine/Incat Crowther ให้เป็นเรือ 3 ชั้น ตามแบบฉบับที่เป็น
เอกลักษณ์ และน่าประทับใจของ Sea World จริงๆ แล้ว  
ความยาวของตัวเรือได้ถูกตัดออกไปประมาณ 2 เมตร จากเรือ
ต้นแบบ 25.2 เมตร ที่ Aluminium Marine ได้ออกแบบไว้ก่อน
หน้านี้ โดยมีก�าลังขับเคลื่อนรวม 1,300 แรงม้า ความจุผู้โดยสาร 
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195 คน และความกว ้างของเรือ 8 เมตร  
เป็นการออกแบบตัวเรือที่บางแต่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับ เครื่ อ งยนต ์ คู ่ ของ  Yanmar  
6HYM-WET (650 แรงม้า/เครื่อง) และชุดเกียร์
ของ Yanmar ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการจับคู่ที่ 
“เหนือความคาดหมาย”

Sp i r i t  o f  M i ga loo  ถู กออกแบบ 
เพื่อการดูวาฬ และการบรรทุกผู้โดยสารท่ัวไป  
อี กทั้ ง ยั ง มี ก า รติ ด ต้ั ง เ ครื่ อ งก� า เนิ ด ไฟฟ ้ า 
ขนาด 60kVA ถังน�้ ามันเชื้อ เพลิง  2,000  
จ�านวน 2 ถัง ถังน�้าจืดขนาด 1,200 ลิตร 1 ถัง 
และถังเก็บของเสีย

Spirit of Migaloo สามารถท�าความเร็ว
สูงสุดได้เกือบ 25 น๊อต (27 น๊อต ในขณะทดสอบ
ครั้งแรก) โดยที่เครื่องยนต์ให้ความเร็วปกติ
ระหว่าง 18 ถึง 20 น๊อต ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ 
อย่างยิ่ง

“Spirit of Migaloo เป็นเรือที่มีสมรรถนะ 
ดีมากเมื่อพิจารณาจากขนาดของเครื่องยนต์” 
Steve Cordingley จาก Aluminium Marine 
กล่าว

“Spirit of Migaloo เป็นหลักฐานของการ
จับคู่ที่สมบูรณ์แบบระหว่างอัตราทดของเกียร์ 
กับเครื่องยนต์ ใบจักร และการออกแบบตัวเรือ”

Steve ซ่ึงเป็นผู้มากประสบการณ์ในการ 
ต่อเรือสองท้องขนาดใหญ่ และเรือพาณิชย์  
ในประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวว่า “Spirit of 
Migaloo 2 ใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผล 
มาจากการออกแบบตัวเรือท่ีดี การต่อเรือที่ดี  
และแรงบิดมหาศาลที่ ได ้จากการออกแบบ 
เทอร์โบคู่ของ Yanmar 6HY”

“ตัวเรือที่บางกว่าท�าให้การติดตั้งเครื่อง 
6HYM-WET เป็นไปอย่างสะดวก” Steve กล่าว

“ผลของการใช้เครื่องยนต์คู่ 650 แรงม้า  
ให้สมรรถนะเหมอืนกบัเรอืสองท้องทีก่ว้าง 6 เมตร 
และยาว 22 เมตร ซ่ึงน่าประหลาดใจมาก”  
Steve กล่าว

การจับคู ่ เครื่องยนต์ YANMAR ให ้ผล 
การท�างานที่ “เหนือความคาดหมาย”

จากที่ได้ยินมาว่า “ไม่เคยมีใครพูดไม่ดีเก่ียว
กับ Yanmar เลย” Anthony Ardern ซึ่งเป็นทั้ง
ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าของร่วมของ Sea World 
Cruises จึงกล่าวว่า “Yanmar เป็นเครื่องยนต์ 
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YANMAR 
และ ALUMINIUM MARINE
พสิจูน์แล้วว่าบางครัง้ 
“เลก็กว่ากด็กีว่า”

ที่เราเลือกเพียงหนึ่งเดียวตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบเรือ”
“การพานักท่องเท่ียวออกไปดูวาฬแต่ละครั้ง ไม่ได้เป็นระยะ

ทางไกล และเวลาดูวาฬส่วนใหญ่ เครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่รอบเดินเบา 
หรือความเร็วต�่าๆ ดังน้ันเราจึงไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องใช้เคร่ืองยนต์ 
แรงม้าสูงๆ” Anthony อธิบาย

การสั่งต่อเรือที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะส�าหรับการดูวาฬ ท�าให้ 
Anthony ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงการ
ออกแบบเฉพาะก่อนสรุปงาน

“การเลือกเครื่องยนต์ที่แรงม้าต�่ากว่า อย่างเช่น 6HYM-WET 
ยังท�าให้ต้นทุนในการต่อเรือลดลง ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอีกอย่าง
หนึ่งในการพิจารณาลงทุน” 
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การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีต�่ากว่า และการท�างาน 
ของเคร่ืองยนต์ทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นสญัญานทีด่เียีย่มอย่างหนึง่
ในการบริหารธุรกิจที่ค�านึงถึงความสวยงาม และการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม และบรรดาฝูงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วาฬหลังค่อมที่
แวะมายี่ยมเยียนและอวดโฉมต่อนักท่องเที่ยวเป็นประจ�าที่ 
Queensland อีกทั้งฝูงสัตว์น�้าประจ�าถิ่น และแหล่งเพาะพันธุ์
ของโลมาท้องถิ่นอีกด้วย

ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นของ Yanmar Marine  
ที่จะลดระดับการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ได ้พิสูจน ์
ให้ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
อย่าง Sea World Cruises ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะ
ในช่วงทีเ่ครือ่งยนต์ต้องท�างานตดิต่อกันเป็นเวลากว่า 12 ช่ัวโมง
โดยไม่มีการหยุด

อย่างไรก็ตาม การออกแบบตัวเรือท่ีดีเป็นองค์ประกอบ
ส่วนหนึง่ทีเ่กดิขึน้ใต้แนวน�า้ แต่การตดิต้ังเครือ่ง Yanmar เข้าไป
ในห้องเครื่องของ Spirit of Migaloo 2 เป็นการท�าให้เรือ 
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

Steve Cordingley ได้เลือกใช้แท่นเครื่องยนต์แท ้
ของ Yanmar ใน Spirit of Migaloo 2 และผลท่ีได้รับ 
เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

“เราพบวา่แท่นเครื่องยนต์แทข้อง Yanmar ดกีว่า 100%  
เมือ่เทยีบกบัแท่นเครือ่งยนต์อืน่ๆ ทีเ่ราเคยใช้มา” Steve กล่าว

“ทั้งระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนนับได้ว่าดีเยี่ยมแม้แต่
เจ้าของใหม่ยังบอกว่าถ้าเทียบเรื่องแรงสั่นสะเทือนจากเคร่ือง  
Yanmar กับเรือล�าอืน่แล้ว เรยีกได้ว่า “ฟ้ากับเหว” เลยทเีดยีว”

แน่นอนว่าการติดตั้ง “ไฮโดรโฟน (Hydrophone)”  
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ไว้กับ Spirit of 
Migaloo 2 ย่อมท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
เนื่องจากเงียบกว่า และสั่นสะเทือนน้อยกว่า จึงไม่เป็นการ
รบกวนทั้งผู้โดยสาร และบรรดาฝูงวาฬ รวมถึงสัตว์น�้าชนิดอื่น

การจัดที่ นั่ งแบบเป ็นระดับ เห มือนในสนามกีฬา  
บรเิวณชมววิ 6 จดุรอบเรอื ท�าให้เรอืดวูาฬล�านีเ้ป็นทีจ่บัตามอง 
และน่าอิจฉาส�าหรับผู้ประกอบการรายอื่นในออสเตรเลีย

แน่นอนว่าบรเิวณห้องโถงปรบัอากาศบนเรอืทีอ่อกแบบมา 
ในพ้ืนที่จ�ากัดของเรือท่ีถูกต่อข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
พร้อมที่นั่งพิเศษระดับหรูใกล้กับสะพานเดินเรือ ย่อมเป็นที่
ต้องการและหมายปองของเหล่านักท่องเที่ยว VIP ทุกคน

ในช่วงนอกฤดูดูวาฬ Spirit of Migaloo 2 จะถูกใช้งาน 
เพื่อการชมทิวทัศน์รายวัน บริเวณเกาะ Moreton นอกชายฝั่ง 
เมือง Brisbane รัฐ Queensland ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  
1.5 ชั่วโมงต่อเที่ยว โดยใช้ความเร็วปกติท่ี (ท่ีประมาณ  
1,900 รอบ/นาที) ซึ่งเป็นการใช้งานท่ีน้อยกว่าในช่วงฤดู 
ดูวาฬอย่างมาก
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RUNABOUT เรือยนต์เล็กยอดนิยม
เรอืยนต์เลก็นัน้จ�าแนกแยกแยะออกไปได้

หลายรูปแบบหลายวตัถปุระสงค์ในการน�าไปใช้ 
เรอืยนต์เลก็ประเภท Runabout ก็เป็นเรอืยนต์
เล็กอีกแบบหนึ่งซึ่งป็นที่นิยมของคนทั่วไป  
และมวีวิฒันาการมายาวนานจนถงึปัจจุบนั

เ รือยนต ์ เ ล็กประเภท Runabout  
เป็นเรือยนต์ขนาดเล็กที่มีขนาดความยาว  
15 - 25 ฟตุ และเป็นเรือยนต์เลก็ส�าหรบับรรทกุ
ผู้โดยสารประมาณ 4 - 8 คน จึงเป็นเรือ 
ทีเ่หมาะส�าหรับการขับท่องเทีย่วในระยะใกล้ๆ  
เรอืยนต์เลก็ Runabout มกีารน�ามาใช้แข่งขนั
กันบ้าง แต่จะใช้ท�ากิจกรรมและการพักผ่อน 
เสียมากกว่า เช ่น กิจกรรมทางน�้าต ่างๆ  
เช่นตกปลา เล่นสกีน�้า หรือใช้เป็นเรือประจ�า 
เรอืใหญ่ทีเ่อาไว้ส�าหรับขนส่งสิง่ของ และส่งคน

เรอืยนต์เลก็ Runabout ถอืก�าเนดิข้ึนมา
เมือ่ พ.ศ.2463 เป็นนวตักรรมการสร้างเรอืทีใ่ช้
ไม้เป็นวสัดทุ�าเรอื จงึมขีนาดเล็ก แต่ Runabout 
ก็มีความเร็วสูงเมื่อใช้กับเครื่องเกาะท้ายที่มี
ก�าลงัขบัเคลือ่นแรงๆ เครือ่งยนต์ในรุน่แรกๆ นัน้
ใช้เครื่อง Evinrude ท่ีถือก�าเนิดมาก่อนใน 
ปี พ.ศ. 2452 

การออกแบบในส่วนอื่นๆ ก็ปรับเปล่ียน
ตามมาให้เหมาะสมกบัความเรว็ และประโยชน์
การใช้งาน มีการออกแบบเปลีย่นจากคนับงัคบั
หางเสือ และระบบถอืหางเสือมาเป็นระบบพวง
มาลัยทีท่�าให้คนขบัเรือสะดวกสบายขึน้ในการ
ขบัเรอื พร้อมกับการออกแบบท้องเรอืรปูตวัวี 
และการเปลีย่นแปลงการควบคมุเครือ่งยนต์ที่
อยูใ่กล้ทีน่ัง่คนขับ เพือ่ให้การเข้าเกียร์เดินหน้า



MAGAZINE I PAGE 013

MAGAZINE I PAGE012 MAGAZINE I PAGE

13

ถอยหลัง หรือการเร่งการลดรอบเคร่ืองยนต์
สามารถควบคมุได้ด้วยคนัโยกข้างๆ คนขบัเรอื 
รูปแบบเรือยนต์เล็ก Runabout ที่ได้รับการ
พฒันาจงึได้มาซึง่ความเรว็สงู ตวัเรอืกไ็ม่ต้านน�า้ 
ในขณะทีขั่บด้วยความเรว็สงู ตวัเรอืจึงเหมอืน
กบัจะเผนิอยูบ่นผวิน�า้

ผู ้ที่ เป ็นหัวเร่ียวหัวแรงของการสร้าง
นวตักรรมน้ีขึน้มาคอื John L. Hacker ผูซ้ึง่เป็น
ผูก่้อตัง้บรษัิท Hacker Boat Company ในปี 
พ.ศ. 2451 โดยได้รเิริม่บกุสถาปัตยกรรมทาง
เรอื โดยพฒันาเปลีย่นแปลงการออกแบบหลาย
สิง่หลายอย่าง เช่น ท้องเรือรปูตวัวี และท�าให้
เรอื Runabout กลายเป็นรปูแบบทีน่ยิมท�าเห
มือนๆ กันในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2473  
เรอื Runabout กไ็ด้มกีารตดิตัง้กระจกป้องกนัลม 
ที่ช่วยป้องกันลมแรงขณะที่ขับเคล่ือนเรือด้วย
ก�าลงัเครือ่งยนต์ 125 แรงม้า

ในเวลาต่อมาการต่อเรอื Runabout ด้วย
ไม้เคลือบน�้ามันวานิชก็สะดุดหยุดลงเพราะม ี
นวตักรรมแบบใหม่ทีใ่ช้พลาสตกิและไฟเบอร์
กลาสเข้ามาแทนในปี พ.ศ. 2483 และเรือ 
Runabout ก็ได้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาอีก
มากมาย เช่นBowrider, Center console, 
Cuddy boat, Walk around เป็นต้น

เรอืประเภท Runabout สามารถตดิตัง้
เครือ่งยนต์ได้หลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
พลงังานขบัเคลือ่นด้วยเคลือ่งยนต์ทีว่่างอยูใ่น
ตวัเรอื (Inboard engines) หรือเครือ่งยนต์ 
เจทไดร ์ (Jet drive) หรือเครื่องยนต ์
แบบสะเท้ินไดรว์ (Sterndrive engines)  
หรอืเครือ่งยนต์ตดิท้าย (Outboard engines) 
และทั้งระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น�้ามันเบนซิล 
หรอืดเีซล 

ปัจจุบันเรือยนต์ขนาดเล็ก Runabout  
ที่ท�าด้วยไม้อาบน�้ามันวานิชได้กลายมาเป็น 
เรือคลาสสิคที่มีค ่ามีราคาแพงกว ่าเรือ 
ทีท่�าด้วยไฟเบอร์มาก
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ทีร่วมตวักนัเรยีกร้องดนิแดนพพิาทจากฝรัง่เศส
ในกรุงเทพฯได้เกิดการปะทะอย่างต่อเนื่อง
บริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงฝ่ายไทย 
อ้างว่า ฝรั่งเศสเป็นผู้ฉวยโอกาสส่งเครื่องบิน 
ทิ้ งระเบิดมาโจมตีนครพนมก ่อนในวันที่  
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 น�าไปสู ่การ 
เผชิญหน้าแบบเต็มรปูแบบ กรณพีพิาทอนิโดจนี
จึงได้เริ่มขึ้น และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนถึง 
ใช้ก�าลังทหารเข้าสู้รบกนั โดยกองทพับกสนาม 
อันประกอบด้วย กองทัพบูรพา กองทัพอีสาน 
และกองทัพพายัพ ได้ปฏิบัติการรุกเข้าไปใน 
ดินแดนข้าศึก พร้อมกับมีต�ารวจสนามให้การ
สนับสนุนด้วย ซึ่งทางฝรั่งเศสตกเป็นฝ่าย 
เสียเปรียบในการรบภาคพื้นดิน และอากาศ 
ต่อกองทพัไทยทีม่กี�าลังรบทีเ่ยอะและทนัสมยักว่า 

แนวรบ
การปะทะกนัเกิดข้ึนตัง้แต่พืน้ท่ีสามเหลีย่ม

ตรงข้ามหลวงพระบางจรดอ่าวไทยที่อ�าเภอ
คลองใหญ่ จงัหวดัตราด กองทพัอากาศได้ท�าการ
สู้รบกับเครื่องบินข้าศึก และโจมตีทิ้งระเบิด 
เป้าหมายทางบก ทางทะเล และรบร่วมกบัก�าลงั
ทางพืน้ดนิอย่างได้ผล จนได้ชือ่ว่าผูค้รองอากาศ
เหนอืยทุธบรเิวณหลายแห่ง ส่วนกองทพัเรือกไ็ด้
ประกอบวีรกรรมการรบทางทะเลที่ส�าคัญคือ 
“ยทุธนาวทีีเ่กาะช้าง”

สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทอินโดจีน
ระหว่างไทยและฝร่ังเศส ซ่ึงก่อนฝรั่งเศส 
จะประกาศสงครามกับเยอรมนี ในช ่วง
สงครามโลกครัง้ที ่ 2 ฝรัง่เศสเกิดความห่วงใย 
ต่ออาณานคิมของตนในอนิโดจนี เพราะเกรงว่า
ประเทศไทยจะส่งก�าลงัเข้ายดึครองพระตะบอง 
เสียมราฐ และศรี โสภณ ซึ่งถูกฝรั่ ง เศส 
ยดึครองไป เมือ่ปีพทุธศกัราช 2436 ฝรัง่เศส 
จึงได้ขอให้รัฐบาลไทยลงนามในสนธิสัญญา 
ห้ามรุกรานอินโดจีนในปีพุทธศักราช 2482 
ทางการไทยภายใต้การน�าของ พลตรีหลวง  
พบิลูสงคราม ได้ย่ืนเงือ่นไขว่า ไทยยนิดีลงนาม
หากฝร่ังเศสยอมท�าตามข้อเรียกร้องในการ
ปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดน ไทย -อนิโดจนีฝรัง่เศส
เสียใหม่ โดยใช้แนวร่องน�้าลึกเป็นเกณฑ ์
ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ เพือ่ความ
เป็นธรรม และให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวา 
ของแม่น�้าโขงตรงข้ามหลวงพระบาง และ 
ปากเซทีฝ่ร่ังเศสยดึไปจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 

การเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืน
จากฝรั่งเศส

รฐับาลฝรัง่เศสได้ปฏเิสธข้อเสนอดงักล่าว
ของไทย ท�าให้เกิดปฏิกิริยาในหมู่ประชาชน 
ชาวไทยเกือบทั้งประเทศ ได้พร้อมใจกัน 
เดินขบวนของบรรดานักศึกษาฝ่ายชาตินิยม 

ยทุธนาวี ที ่เกาะช้าง

ยุทธนาวีที่เกาะช้าง
วันที่ 16 มกราคม 2484 ฝรั่งเศสได้ส่ง 

ก�าลังทางเรือส ่วนใหญ่ที่มีอยู ่ ในอินโดจีน 
ในบงัคบับญัชาของ นาวาเอก เรจ ีเบรงัเยร์ อันมี
เรือลาดตระเวนลามอตต์ปิเกต์เป ็นเรือธง  
พร้อมด้วยเรอืสลปุ 2 ล�า เรอืปืน 2 ล�า เรอืสินค้า
ขนาดใหญ่ตดิอาวุธ 1 ล�า และเรอืด�าน�า้อกี 1 ล�า 
รวมทัง้สิน้ 7 ล�าเข้ามาในน่านน�า้ไทย ทางด้าน
เกาะช้าง ด้วยความมุ่งหมายที่จะระดมยิง 
หวัเมอืงชายทะเลทางภาคตะวนัออก

เช้าวันที่ 17 มกราคม ก�าลังทางเรือ 
ของข้าศึกได้อาศยัความมดื และความเรว็รุกล�า้
เข้ามาทางด้านใต้เกาะช้าง มีจ�านวนด้วยกัน
ทัง้หมด 5 ล�า คอื เรอืลาดตระเวน ลามอตต์ปิเกต์ 
(Lamotte picquet) ระวางขบัน�า้ 7,880 ตนั 
เรือสลุป 2 ล�า คือ เรือดูมองต์ ดูร ์วิลล ์  
(Dumont.’durville) ระวาง ขบัน�า้ 2,000 ตัน 
และเรอือามริาล ชาร์เนอร์ (Amiral Charner) 
ระวางขับน�้า 2,000 ตัน เรือปืน 2 ล�า คือ  
เรือตาอูร์ (Tahure) ระวางขับน�้า 600 ตัน  
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ปฏิบัติภารกิจการระดมยิงหัวเมืองชายทะเล 
ทางภาคตะวันออกของประเทศได้ส�าเร็จ  
จงึนบัเป็นเกยีรตปิระวตัอินัน่าภาคภมิูใจอย่างยิง่ 
ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
และทหารเรอืสืบไป

ผลที่ไทยได้รับจากกรณีพิพาท 
อินโดจีน ฝรั่งเศส

กรณพีพิาทอนิโดจนีฝรัง่เศสยติุลง โดยการ
ไกล่เกลีย่ของญีปุ่่น พลตร ี หลวงพบิลูสงคราม 
ได้มคี�าสัง่หยดุยงิเมือ่วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2484 
หลงัจากนัน้ คณะผูแ้ทนไทยคณะแรกได้เดนิทาง
ไปเจรจาพักรบที่เมืองไซ่ง่อน และได้มีการ 
ลงนามกนั เมือ่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2484 
บนเรือรบ “นาโตร”ิ ของญีปุ่น่

คณะผู้แทนไทยชุดที่สอง ได้เดินทางไป
เจรจาสันติภาพที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่  
11 มีนาคม พ.ศ.2484 ในสัญญาดังกล่าว 
ฝรั่งเศสต้องคืนดินแดนให้ไทย เป็นเนื้อที่ 
69,069 ตารางกิโลเมตร ดังนี้

1. แคว้นหลวงพระบาง ไทยยกฐานะเป็น
จงัหวัดล้านช้าง

2. แคว้นจ�าปาศักดิ์ ไทยยกฐานะเป็น
จงัหวัดจ�าปาศักดิ์

3. เมอืงเสียมราฐ ไทยยกฐานะและเปลีย่น
นามใหม่เป็นจังหวดัพบูิลสงคราม

4. เมืองพระตะบองและเมืองศรีโสภณ 
ไทยได ้รวมกันและยกฐานะเป ็นจังหวัด 
พระตะบอง

ส�าหรบัดนิแดนทีไ่ทยได้คนืมานี ้ ไทยต้อง
สูญเสียให้แก่ฝรั่งเศสอีกครั้งตามข้อตกลง  
ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ผลการรบ 
ในครั้งนั้น ท�าให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนหลายอย่าง  
เช่น เพลงปลุกใจ วัฒนธรรมไทย รัฐนิยม  
รวมทั้งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นสถานที่ 
จารึกนามวีรบุรุษไทยผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ  
ซึง่ยังคงตัง้ตระหง่านมาจนถงึปัจจุบนั

พืน้หอรบขึน้มา เป็นเหตใุห้ นาวาโทหลวงพร้อม 
วีระพันธุ ์ และทหารในหอรบอีกหลายนาย  
ต้องเสียชวีติในทนัท ีอกีหลายนายได้รบับาดเจบ็
สาหัส เนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดถูกไฟลวก 
ตามตัว กระสนุนดันีเ้องได้ท�าลายเครือ่งส่ือสาร
สัง่การไปยงัปืน และเครือ่งถอืท้ายเรอืซึง่ก�าลงั 
เดนิหน้าด้วยความเรว็ 14 นอต ต้องหมนุซ้าย
เป็นวงกลมอยู ่ถึง 4 รอบ ซึ่งในขณะนี้เอง  
เรือลามอตต์ปิเกต์ได้ระดมยิง เรือหลวงธนบุรี
อย่างหนัก ป้อมปืนทัง้สองของเรอืหลวงธนบรุี
ต ้องท�าการยิงอิสระ โดยอาศัยศูนย ์ข ้าง 
และศูนย ์ ระยะที่ หอกลาง  ปรากฎว ่ า  
เรือลามอตต ์ป ิ เกต ์ได ้ถูกกระสุนป ืนจาก 
เรือหลวงธนบุรี โดยมีแสงไฟจากเปลวระเบิด 
และควันเพลิงพุ ่งขึ้น บริเวณตอนกลางล�า  
จ�าต้องล่าถอยโดยมารวมก�าลังกบัหมูเ่รอืฝรัง่เศส
อีก 4 ล�า ทางตะวันตกของเกาะเหลาใน  
และแล่นหนไีปในท่ีสดุ

ส่วนจ�านวนทหารทีเ่สียชวีติ และบาดเจบ็
ของฝ่ายข้าศึกนั้น ไม่ทราบจ�านวนแน่นอน  
นบัจากได้เกิดการรบทีเ่กาะช้างแล้ว จนกระทัง่
วันลงนามในสัญญาสันติภาพ คือวัน ท่ี  
11 มนีาคม พ.ศ.2484 ทีก่รงุโตเกยีว กไ็ม่ปรากฏ
ว่ามีเรือรบของข้าศึกเข้ามาในอ่าวไทยอีกเลย  
ในการรบครั้ง น้ี ทางฝ่ายไทยได้เสียชีวิต 
เป็นชาตพิล ีรวมทัง้สิน้ 36 นาย เป็นนายทหาร 
2 นาย พันจ่า จ่า พลทหาร และพลเรือน  
34 นาย ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นทหารประจ�า 
เรือหลวงธนบุรี 20 นาย เรือหลวงสงขลา  
14 นาย และเรอืหลวงชลบรีุ 2 นาย

การรบทางเ รือที่ เกาะช ้างในครั้ งนี้  
แม ้จะไม ่จัดว ่ า เป ็นการยุทธใหญ ่ก็ตาม  
แต่ก็นับว่าเป็นการรบทางเรือตามแบบอย่าง
ยุทธวิธีสมัยใหม ่  ก�าลังทางเรือของไทย 
เข้าท�าการสู้รบกับก�าลังทางเรือของข้าศึก  
ซ่ึงเป็นชาติมหาอ�านาจทางเรือ และมีจ�านวน 
เรอืท่ีมากกว่า จนข้าศกึต้องล่าถอย ไม่สามารถ

และเรอืมาร์น (Marne) ระวางขับน�า้ 700 ตนั 
เรือเหล่านี้ ได้แยกออกเป็น 3 หมู่ หมู่ที่ 1  
มีเรือลามอตต์ปิเกต์ล�าเดียว เข้ามาทางช่อง 
ด้านใต้เกาะหวาย และ เกาะใบตั้ง หมู่ท่ี 2  
มีเรือ ดูมองต์ กับเรืออามิราล เข้ามาทางช่อง 
ด้านใต้ระหว่างเกาะคลุม้กบัเกาะหวาย หมูท่ี ่ 3  
มีเรือตาอูร ์ กับเรือมาร์น เข้ามาทางช่อง 
ด้านตะวนัตกระหว่างเกาะคลุม้กบัแหลมบางเบ้า
ของเกาะช้าง ส่วนเรือด�าน�้า และเรือสินค้า 
ติดอาวุธคงรออยู ่ด ้านนอกในทะเลไม ่ได ้ 
เข้าท�าการรบ ก�าลังทางเรือฝ่ายไทยท่ีเข้า 
ท�าการรบม ี3 ล�า เรอืหลวงธนบรุ ีระวางขับน�า้ 
2,200 ตัน ลอยล�าอยู ่ ท่ีบริ เวณเกาะลิ่ม  
ส่วนเรือหลวงสงขลา และเรือหลวงชลบุรี  
ซึ่งมีระวางขับน�้าล�าละ 470 ตัน ลอยล�าอยู่ท่ี 
อ่าวสลักเพช็ร

ในตอนเช้าตรู่ของ วนัที ่17 มกราคม 2484 
ขณะทีท่หารเรอืหลวงธนบรุ ีก�าลงัฝึกกายบริหาร
ตามปกติอยู่นั้น ยามสะพานเดินเรือ ได้เห็น 
เครือ่งบนิข้าศกึ 1 เครือ่ง บนิมาทางเกาะกูดผ่าน
เกาะกระดาษมาตรงหวัเรอื จงึได้ประจ�าสถานรีบ 
แต่ยงัมิได้ท�าการยงิ เนือ่งจากว่าเครือ่งบินข้าศกึ
ได้บินเลี้ยวพ้นไปทางเกาะง่าม ตรงบริเวณที ่
เรอืตอร์ปิโดท้ัง 2 ล�า ลอยล�าอยู่ และทันใดนัน้ 
ทหารทุกคนก็ได้ยินเสียงปืนจากเรือตอร์ปิโด  
คอื เรือหลวงสงขลา และเรอืหลวงชลบรุ ีท�าการ
ยิงสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึก โดยทุกคนได้เห็น 
กลุ ่มกระสุนระเบิดในอากาศใกล้เครื่องบิน  
และเครื่องบินบินลับตาไป ในชั่วขณะน้ันเอง 
ทุกคนกลับได ้ยินเสียงป ืน ถ่ีและหนักข้ึน  
ยามสะพานเดนิเรือ ได้รายงานว่า เหน็เรอืข้าศกึ
ทางใต้เกาะช้าง กับเกาะไม้ซ้ีใหญ่ เรือท่ียาม 
เห็นนี้คือเรือลามอตต์ปิเกต์ ซึ่งก�าลังระดมยิง 
เรอืหลวงสงขลา และเรอืหลวงชลบุรี

การสู้รบของเรือหลวงธนบุรี
ขณะที่เรือหลวงธนบุรีได้ตั้งล�าพร้อมรบ  

เรือลามอตต์ปิเกต์ ก็โผล่จากเกาะไม้ชี้ใหญ่  
และเป็นฝ่ายเริม่ยงิเราก่อนทนัท ีเรอืหลวงธนบรุี
ได้เริ่มยิงตับแรกด้วยป้อมปืนหัว และป้อม 
ปืนท้าย โดยตัง้ระยะ 13,000 เมตร ทนัใดนัน้เอง
กระสุนตับที่ 4 ของเรือลามอตต์ปิเกต์นัดหน่ึง
เจาะทะลุผ่าห้องโถงนายพล และระเบิดทะล ุ
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“ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต” คือค�ากล่าว 
ที่ค่อนข้างคุ้นหูคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน  
นับเป็นองค์ประกอบคู ่แฝดที่ยากจะแยก 
ออกจากกนัได้ หากไม่มกีารท�างานแล้วชวีติก็คง
ด�ารงอยูไ่ม่ได้ ตัง้แต่วนัแรกทีล่มืตาดโูลกทกุคน
ก็เริ่มท�างานทันที ที่เห็นชัดเจนคือการหายใจ 
ทุกคนท�าต่อเนื่องต้ังแต่เกิดจนตายแบบไม่มี 
วันหยุดด้วย ยามหิวหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อใด  
ก็ใช้การส่งเสียงเรียกความสนใจให้ผู ้ดูแล 
มาแก้ปัญหาให้ คร้ันเตบิใหญ่กจ็�าเป็นต้องท�างาน
เพื่อการเลี้ยงชีพ เช่น การหาอาหารที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ และการประกอบอาชีพท่ีมีรายได้
เพยีงพอส�าหรับการใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น ทัง้ส�าหรบั
ตนเองและผูท้ีอ่ยูใ่นความดแูล ค�ากล่าวข้างต้น
จงึสะท้อนสจัธรรมของชีวิตอย่างชัดเจน

ความส�าคญัประการหนึง่ทีห่าค�าตอบชดัๆ 
ไม่ได้ง่ายนักก็คือ “ท�างานอย่างไรใจจึงจะ
เป็นสขุ” ซึง่เป็นยอดปรารถนาของทกุคนก็ว่าได้ 
แต่คนจ�านวนมากมักไม่สู ้สมหวังในเรื่องน้ี  
จ�าต้องฝืนใจท�างานด้วยความหวานอมขมกลนื
ไปวันๆ เพื่อให้ชีวิตด�าเนินต่อไปได้ รอโอกาส 
ที่จะได้งานที่ถูกจริตกว่าเดิม ซึ่งก็ไม่รู ้ว ่า 
จะสมหวงัเมือ่ใด นบัเป็นความสญูเสยีทีแ่ฝงเร้น
อยู ่ในสังคมมนุษย์ตลอดเวลาอันยาวนาน 

ที่ผ่านมา ทั้งยังเห็นไม่ชัดว่าจะคล่ีคลายไป 
ในทางทีด่ขีึน้เม่ือใด

“ความสุข” ย่อมเป็นที่ปรารถนาของ 
ทกุชีวติ ทัง้ท่ีในเชงิของปรมตัถธรรมแล้วมันมไิด้
มีอยู่จริง พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างชัดเจน 
ว่า “ชีวิตคือทุกข์” คือสภาพที่แปรเปล่ียน 
อยู่ตลอดเวลา ไม่อาจด�ารงคงอยู่อย่างเดิมได้ 
แม้ชั่วขณะจิต แต่ในทางโลกแล้วเรายอมรับ 
ร่วมกันว่าความสุขนั้นมีอยู ่ เป็นคู ่ตรงข้าม 
กับความทุกข์ อาทิ ความล�าบากตรากตร�า  
ความเจบ็ใจแค้นใจ ความพลดัพรากจากของรกั
ของหวง และความไม่สมหวังดังที่ใจปรารถนา  
ดงันัน้จงึพออนโุลมได้ว่าความสขุในทางโลกนัน้ 
มีอยู่จริงตามความหมายของปุถุชนคนที่ยังมี
กิเลสครองใจอยู ่ และเป็นเรื่องที่แต่ละคน 
สามารถใฝ ่หาและสรรค ์สร ้างได ้ เองด ้วย  
ส่วนจะสมหวงัเพยีงใดน้ันข้ึนอยูกั่บองค์ประกอบ
หลายประการ ชวีติของคนเราจงึมคีวามส�าเรจ็ 
ในเรื่องน้ีมากน้อยต่างกันไป แต่มีความจริง 
ร่วมกนัอยูป่ระการหนึง่คอื ทกุคนต่างมทีัง้ทกุข์
และสุขคละเคล้ากันไป ตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุ
มรรคผล นพิพาน พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ในสงัสารวฎัฎ์อันไร้ขอบเขตของกาลเวลา

ก่อนทีค่ดิจะสร้างสรรค์ความสุขให้แก่ตวัเอง

Special Report

และสังคมนั้น เราจ�าเป็นต้องหาให้พบก่อนว่า
เหตแุห่งทกุข์คืออะไร และหาวธิจีดัการกบัมนั 
ให้ลดน้อยลงหรอืหมดไปได้กย็ิง่ด ีซึง่คงเป็นเรือ่ง
ทีไ่ม่ง่ายนกัแต่กใ็ช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเสยีเลย 
ขึน้อยูก่บัสติปัญญาและความเพยีรของแต่ละคน
เป็นส�าคญั

ตามหลักพุทธธรรมนั้น อริยสัจ 3 หรือ
ความจรงิอนัประเสรฐิ 4 ประการ ประกอบด้วย 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งพุทธศาสนิกชน 
ทั้งหลายต่างคุ ้นชินกันดี จึงขอไม่แจกแจง 
ความหมายของแต่ละส่วน น�าเฉพาะ “สมทัุย” 
มาขยายความตามค�าสอนของพระพุทธองค์ 
ท่านตรสัสอนไว้อย่างชดัเจนว่ามนัคือ “ตณัหา” 
หรือความอยาก อันเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์  
ทั้งยังทรงแจกแจงประเภทต่างๆ ของตัณหา 
ไว ้ด ้ วย ได ้แก ่  กามตัณหา ภวตัณหา  
และ วภิวตณัหา สรปุความหมายโดยสงัเขปได้
ดงันี้

“กามตัณหา” คือ ความก�าหนัดยินดี 
ใน รปู รส กลิน่ เสยีง และ สมัผสั รวมเรียกว่า 
“กามคุณ 5” อยากเห็นรูปสวยๆ กินอาหาร 
ที่มีรสอร่อยถูกใจ ดมกลิ่นหอมๆ ฟังเสียง 
อันไพเราะ และสัมผัสกับสิ่ งที่ นุ ่ มนวล 
ให้เคลบิเคลิห้ลงใหลโดยมเีกณฑ์ในการให้คุณค่า

ทำางานอย่างไร 
ให้ใจเป็นสุข
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อ่อนแอ หรือแม้กระทั่งอยากท่ีจะไม ่แก ่ 
และไม่ตาย ซ่ึงรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปไม่ได้ เกิด  
แก่ เจบ็ ตาย เป็นเรือ่งธรรมชาตทิีไ่ม่มใีครหนีพ้น 
ผูท้ีท่�าใจได้ก็จะมทีกุข์น้อยกว่าคนทัว่ไป

เมื่อทราบเหตุแห่งทุกข์ดังกล่าวแล้ว  
การแสวงหาความสขุกส็ามารถท�าได้ไม่ยากนกั 
เพียงควบคุมตัณหาหรือความอยากต่างๆ  
ของตนให ้อยู ่ ในระดับที่พอเหมาะพอดี  
ใ ช ้ ชี วิ ต ไปตามครรลองของธรรมชาติ  
ยอมรับความจริงที่ไม่มีใครฝืนได้ ไม่ยึดติด 
ในเรือ่งสมมตุจินเกนิพอด ี ท�าได้เช่นนีแ้ล้วชวีติ
เราก็จะมีความทุกข์กายทุกข์ใจน้อยกว่า 
คนทัว่ไปอย่างแน่นอน 

Special Report

“ภาวตัณหา” หมายถึงความอยากมี
อ�านาจเหนอืผูอ้ืน่ ต้องการเป็นทีเ่คารพย�าเกรง
และยกย่องสรรเสริญ เป็นต้น จึงเป็นผู้ที่ให ้
ความส�าคัญกับยศต�าแหน่ง และฐานะทางสังคม 
ทีเ่รียกกนัว่า ”บ้าหัวโขน” นัน่เอง ซึง่เป็นเพยีง
เรื่องสมมุติที่ ไม ่มีความจีรังยั่ งยืนเช ่นกัน  
ยามได ้มาก็ยินดี มีความสุข เ ม่ือถึงวาระ 
ที่หมดอ�านาจวาสนาคนส่วนใหญ่มักจะปลง 
ไม่ตก จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมอง รู้สึกสูญเสีย 
สิง่ทีต่นเคยม ีทัง้ทีรู้่อยูแ่ก่ใจว่าไม่มใีครสามารถ
ยดึเหนีย่วเอาไว้ได้ตลอดไป

“วิภวตัณหา” คือ ความอยากที่จะไม่ม ี
ไม่เป็นในส่ิงที่ไม่น่าปรารถนา อาทิ การเป็น 
คนโง่เขลาเบาปัญญา ฐานะยากจน และสขุภาพ

ผิดแผกกันไปในความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน 
แต ่มี ส ่ วนที่ เหมือนกันประการหนึ่ งคื อ  
ความไม่รู้จักอ่ิมหรือพอใจอย่างแท้จริงในการ
เสพกามคุณเหล่านี้ รวมทั้งความไม่จีรังยั่งยืน
ของมันด้วย ได้มาตามปรารถนาก็รู ้สึกยินดี  
แต่ไม่นานก็เบื่อหรือเหน่ียวรั้งไว้ไม่ได้ดังใจตน   
มีอันพรากจากไปตามกฎอนิจจัง ท�าให้ต้อง
ดิน้รนไขว่คว้าหาความพอใจในเรือ่งเช่นนีต่้อไป
อีกอย่างไม่รู้จบสิ้น เม่ือไม่สมหวัง ความทุกข ์
กเ็กิดตามมา ยากทีจ่ะหาความสุขสงบทีแ่ท้จรงิ
ให้กับชีวิตจิตใจของตนได้ จึงเห็นได้ชัดเจนว่า 
ถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องพยายามลดละตัณหา 
หรอืความอยากในกามคณุ 5 ให้เหลอืน้อยลง
หรอืหมดไปเสียได้กย็ิง่ดี
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