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สวัสดีครับ ผู้เป็นแรงใจให้  ทุกท่าน
ท่ามกลางความผันผวนของสถารการณ์บ้านเมืองเรา ทั้งปัญหา COVID-19 และด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวพันกัน 

อย่างแยกไม่ออก สร้างผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินชีวิตของคนเรามากมายหลายลักษณะ แต่เราไม่มีทางเลือกมากนักจ�าต้องต่อสู้กันต่อไป  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามก�าลังสตปัิญญาและโอกาสยงัพอมอียูบ้่างไปเรือ่ยๆ ด้านความเชือ่และความหวงัในทางบวกว่า อกีไม่นานนกัทกุอย่างจะคลีค่ลาย
ไปในทางทีด่ข้ึีน

สาระทีน่�าเสนอในฉบบันีก้เ็ข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนัพอสมควร ให้ทัง้ความรูแ้ละก�าลงัใจในการฝ่าวกิฤตทิีเ่ผชญิอยู่ รวมทัง้เรือ่งน่ารูเ้กีย่วกบั 
การใช้ชวีติในทะเล เช่น หลกัคดิในการขบัเรอืให้ปลอดภยั และการก�าหนดหน่วยความเรว็เรอืเป็นไมล์ทะเลต่อชัว่โมง หรอืเรยีกเป็นศัพท์เฉพาะว่า  
นอต (Knot) ท่ีมมีาอย่างไร น่าสนใจนะครบั

 ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และส�าเร็จ 
ในสิง่ทีห่วงัโดยทัว่กนัครับ

บรรณาธิการบริหาร
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บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำากัด  
ส่งมอบเรือยางท้องแข็ง จำานวน 14 ลำา  
ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมเจ้าท่า ผลึกพลัง ศรชล. ยกระดับความปลอดภัย
คมนาคมขนส่งทางน้ำา พร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

นายวทิยา ยาม่วง อธบิดกีรมเจ้าท่า พร้อมคณะผูบ้ริหาร ร่วมให้การต้อนรบั  
พลเรอืเอก ชาตชิาย ศรวีรขาน รองผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ 
ของชาตทิางทะเล / ผูบ้ญัชาการทหารเรอื และคณะ พร้อมกล่าวต้อนรบั เนือ่งในโอกาส
เย่ียมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน�้า กรมเจ้าท่า  
วนัที ่19 สงิหาคม 2564 ณ อาคาร 39 กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานทีรั่บผดิชอบด้านการส่งเสรมิ 
พฒันา ก�ากับดแูล ความปลอดภยัทางน�า้ให้เกดิเป็นรูปธรรม ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
การพัฒนาโครงสร้างการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการขนส่งทางน�้า 
มคีวามปลอดภยัสะดวกรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพเชือ่มโยงเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และสนบัสนนุการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 2561-2580

นายวทิยา ยาม่วง อธบิดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรบัพร้อมบรรยายพเิศษในหวัข้อ 
“ระบบการบรหิารจดัการการคมนาคมขนส่งทางน�า้ของประเทศ“ โดยศนูย์ปฏบิตักิาร
ควบคมุความปลอดภยัและการจราจรทางน�า้ กรมเจ้าท่า (Maritime Safely and  
Surveillance Operations Center) เป็นศนูย์ทีต่ัง้ขึน้ภายในกรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงาน
หลกัก�ากบัดแูลและบรหิารจดัการระบบคมนาคมและการขนส่งทางน�า้ประเทศไทย 
ครอบคลมุพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลอนัดามนั ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์อ�านวยการทีม่กีารน�าเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัมาใช้เพือ่บริหารจดัการระบบคมนาคมและการขนส่งทางน�า้ประเทศไทย 
ควบคมุการจราจรป้องกนัอบุตัเิหตทุางทะเล ยกระดบัและเพ่ิมศกัยภาพเส้นทางการ 
ขนส่งสินค้าทางเรือให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  
รวมถงึช่วยในการสนบัสนนุหน่วยงานทีบ่งัคบัใช้กฎหมายในทะเล ในหน่วยงานหลกั
จ�านวน 6 หน่วยงาน ภายใต้ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล  
(ศรชล.) โดยมกีารบรูณาการข้อมลูสารสนเทศเพือ่ประโยชน์ของชาตด้ิานขนส่งทางน�า้
ประเทศไทยอย่างเต็มระบบ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามการ 
กระท�าผิดกฎหมายในทะเล หรือภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง ยัง่ยนื

ด้านพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน รองผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแสดงความยินด ี
พร้อมลงนามในการตรวจเยีย่มศนูย์ฯ โดยกล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้น�าระบบเทคโนโลย ี
มาใช้ในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน�้า กรมเจ้าท่า  
ในการบรหิารจดัการดแูลความปลอดภยัทางน�า้ สร้างความเชือ่มัน่ให้กับประชาชน  
ดูแล ตรวจตรา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล การสื่อสารประสาน 
ให้ความช่วยเหลอื กรณเีกดิอบุตัเิหตทุางน�า้ในประเทศไทย รวมทัง้การให้ความช่วยเหลอื
เรือไทยในต่างประเทศ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้ศูนย์อ�านวยการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทีมี่ความพร้อมในด้านเทคโนโลยเีพ่ือความสะดวกรวดเรว็ 
แก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสงูสดุ

วนัที ่3 สงิหาคม 2564 ทมีงาน บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากดั ได้ส่งมอบ
เรือยางท้องแขง็ขนาด 6.60 เมตร พร้อมเคร่ืองยนต์ขนาด 140 แรงม้า จ�านวน 14 ล�า  
ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นางวนบุษป์ อรรถวิทย์  
ประธานกรรมการการตรวจรับพัสด ุพร้อมด้วย นายพิษณุ ยุน่สมาน และนายพรีวฒัน์ 
ค�าค�า้เลศิ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ ณ อู่ต่อเรือ บริษทั เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั 
ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

ส�าหรบัเรอืยางท้องแข็งทัง้ 14 ล�า จะส่งมอบต่อเพ่ือใช้งานไปยงัอุทยานแห่งชาติ
ต่างๆ ดงันี้

1.  อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะช้าง  จ�านวน 1 ล�า
2. อทุยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอด  จ�านวน 2 ล�า
3.  อทุยานแห่งชาตลิ�าน�า้กระบรีุ  จ�านวน 1 ล�า
4.  อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะชุมพร  จ�านวน 1 ล�า
5.  อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะระนอง  จ�านวน 1 ล�า
6.  อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะอ่างทอง  จ�านวน 1 ล�า
7.  อทุยานแห่งชาตแิหลมสน  จ�านวน 1 ล�า 
8.  อทุยานแห่งชาตติะรุเตา  จ�านวน 1 ล�า 
9.  อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะเภตรา  จ�านวน 1 ล�า
10.  อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสิมลัิน  จ�านวน 1 ล�า 
11.  อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสุรินทร์  จ�านวน 1 ล�า
12.  อทุยานแห่งชาตหิาดนพรัตน์ธารา-หมูเ่กาะพีพี  จ�านวน 2 ล�า
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ประสบการณ์การเล่นเรอื
กบั DF140BG / DF115BG

DF140BG / DF115BG อัดแน่นด้วยพลังและความสะดวกสบาย 
เพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะ

Suzuki ได้ท�าการเปิดตัวเครื่องยนต์ รุ่น DF140BG/115BG ในปี 
2563 และยังได้รับการตอบรับท่ีดีจากตลาดอีกด้วย ต่อไปนี้คือความ
คิดเหน็ของผู้ใช้จรงิ และประสบการณ์ทีผู่ใ้ช้เครือ่งยนต์เหล่านีไ้ด้รบัจาก 
DF140BG/115BG

ผูใ้ช้รายหนึง่ในประเทศนวิซแีลนด์ได้ตดิตัง้ DF140BG โดยเปลีย่น
แทนเครื่องยนต์เดิมที่เป็นเครื่องที่ควบคุมโดยใช้สายควบคุมแบบเก่า  
ผู้ใช้รายนีไ้ด้กล่าวว่า “ทัง้สมรรถนะและแรงบิดของเครือ่งยนต์ตวัใหม่นี้
น่าประทบัใจอย่างเหลอืเช่ือ ตอนนีเ้รือของผมเต็มไปด้วยแรงบดิส�ารอง
มหาศาล ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้านับได้ว่าสุดยอดมากๆ  
นี่เป็นเรือล�าแรกของผมที่ได้ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ และผมจะไม่มีทาง
กลับไปใช้สายควบคุมแบบเก่าอีกเป็นอันขาด แม้นกระท่ังลูกชายของ
ผมในตอนนี้ก็ยังขับเรือของผมได้อย่างราบรื่น และนุ่มนวลสุดๆ”
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ผู้ใช้อีกรายหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ เลือกที่จะติดตั้งเครื่องยนต์
คู่ รุ่น DF140BG บนเรือบ้านของเขา และแน่นอนว่าผู้ใช้รายนี้ประทับ
ใจกับสมรรถนะและแรงบิดของเครื่องยนต์รุ่นนี้เช่นกัน

DF140BG/115BG มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง เหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับผู ้ใช้งานที่มีเรือขนาดใหญ่และหนัก สังเกตเห็นได้ชัดถึง
สมรรถนะและการบ�ารุงรักษาที่แสนจะง่ายดาย ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก 
ในการตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์รุ่นนี้ ในแง่ของสมรรถนะ แรงบิดที่สูง
เป็นผลมาจากการผสมผสานกันระหว่างอัตราทดเกียร์ 2 ระดับและ
อัตราส่วนก�าลังอัดที่สูงถึง 10.6 แรงบิดท่ีสูงน้ีเหมาะมากส�าหรับเรือ 
ที่หนัก ในแง่ของการบ�ารุงรักษา ตัวกรองน�้ามันเคร่ืองได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อให้เข้าถึง และเปลี่ยนได้ง่าย เพียงเปิดฝาครอบเครื่องเท่านั้น  
นอกเหนือจากคุณสมบัติพิ เศษที่ กล ่ าวมาแล ้ว  เครื่ องยนต ์  
รุน่ DF140BG/115BG ยังประหยดัน�า้มนัเช้ือเพลงิได้อย่างน่าประทบัใจ 
ซึ่งเป็นผลมาจากระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า (Drive by Wire) นั่นเอง



Boat report  2

MAGAZINE I PAGE

10
ARTICLE / PHOTO : HULL

 
การควบคุมด้วยไฟฟ้า : เพื่อ การควบคุมระยะไกล การท�างานและการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวล ง่ายต่อการติดตั้ง และการประหยัดน�้ามันเชื้อ
เพลิงที่เพิ่มขึ้น

ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา : เช่น ง่ายต่อการเข้าถึงตัวกรองน�้ามันเครื่อง ตัวดักน�้ามันหก มาตรวัดระดับน�้ามันเครื่อง เป็นต้น
  
ความคงทนแข็งแรงของฝาครอบเกียร์ที่ถูกปรับปรุง : เพื่อ ลดอุณหภูมิของน�้ามันเกียร์ และยืดอายุการใช้งานของเฟืองย่อย (pinion gear)
  
ระบบไอดทีีไ่ด้รบัการออกแบบใหม่ : เพือ่ แรงม้าทีสู่งขึน้ เพ่ิมประสทิธภิาพในการก�าจดัน�า้ออกจากอากาศขณะทีอ่ากาศไหลเข้าฝาครอบเครือ่ง 
และ ลดอุณหภูมิของไอดี
  
ระบบฉีดเชื้อเพลิงตรง : เพื่อ ลดจ�านวนชิ้นส่วนและท�าให้ระบบการเดินสายไฟต่างๆง่ายขึ้น ช่วยในการจุดระเบิด โดยการถอดสายไฟแรงสูง
ออก เนื่องจากการจุดประกายไฟที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สูงขึ้น
  
ระบบตรวจจับน�้า : เพือ่ หลกีเลีย่งไม่ให้มนี�า้ในน�า้มนัเชือ้เพลิง เพิม่ความคงทนแขง็แรงและความไว้วางใจได้ และสามารถเปลีย่นตวักรองน�า้มนั
เชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้น
  
อัตราส่วนก�าลังอัดที่สูง : เพื่อ อัตราส่วนก�าลังอัดที่สูงถึง 10.6 ท�าให้ได้แรงบิดที่สูงขึ้น
  
เพลาขับเยื้องศูนย์กลาง : เพื่อ ลดแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความกระทัดรัด และ สมรรถนะในการบังคับเลี้ยวที่สูงขึ้น
  
อัตราทดเกียร์ 2 ระดับ : เพื่อ แรงบิดที่สูงขึ้นแม้นในขณะบรรทุกหนัก และมีก�าลังเพียงพอที่จะหมุนใบจักรขนาดใหญ่ได้
  
ระบบควบคุมการเผาไหม้แบบ Lean Burn : เพื่อ ประสิทธิภาพในการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงดีขึ้นอย่างมากในทุกช่วงความเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงความเร็วประหยัด ท�าให้ประหยัดค่าน�้ามันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก
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DF140BG/115BG ยังได้รวมเอาคุณสมบัติเด่นอื่นๆ เอาไว้อีก
มากมาย เพื่อสมรรถนะท่ีสูงข้ึน ความสะดวกสบายท่ีเพิ่มขึ้น  
ความแขง็แรงทนทานยาวนาน และอตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลิง
ที่ได้รับการปรับปรุง คุณสมบัติเหล่าน้ีได้แก่ จากชิ้นส่วนเล็กๆ  
ไปจนถึงระบบทั้งหมด เครื่องยนต์ Suzuki DF140BG/115BG  
เป็นงานฝีมือที่เต็มไปด้วยความประณีตบรรจงจากวิศวกรของ  
Suzuki แล้วท่านจะไม่ลองค้นหาประสบการณ์ในกรเล่นเรือ 
ที่เพลิดเพลินจากเครื่องยนต์ Suzuki บ้างหรือ?
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นับตั้ งแต ่ชาวยุโรปได ้ เรียนรู ้วิธีการ
ประดษิฐ์เขม็ทศิแม่เหลก็จากชาวจนี และเริม่น�า
เขม็ทศิแม่เหล็กมาใช้อย่างแพร่หลายในการเดนิ
เรือ ประกอบกับเทคนิคการหาท่ีเรือรายงาน  
ได้ถกูพฒันาขึน้โดยการโยนวตัถลุอยน�า้ลงข้าง
กราบ และสังเกตความเร็วที่เรือเคลื่อนที่ผ่าน
ระหว่างจดุ ทีท่�าเคร่ืองหมายสองจดุบนเรอืและ
ต่อมาได้พัฒนาขึน้เป็นการโยนท่อนไม้ทีผ่กูเชอืก
เป็นปมลงท้ายเรือ และนับจ�านวนปมเชือกท่ี
ปล่อยออกไปขณะใช้นาฬิกาทรายจบัเวลา ซึง่วธิี
นี้เป็นที่มาของการนับหน่วยความเร็วเรือเป็น
นอต (knot) ซึง่หมายถึงปมเชอืกนัน่เอง

ในช่วงกลางศตวรรษที ่19 ความเรว็เรอืใน
ทะเลถกูวดัโดยใช้ chip log ทีป่ระกอบไปด้วย
แผงไม้ทีผ่กูกบัสายเชอืก ถ่วงน�า้หนกัให้ลอยตัง้
ฉากกบัผวิน�า้ทีท้่ายเรือใช้ความต้านทานของน�า้
ท�าให้สายเชอืกหมนุที ่ 8 ฟาทอม จะได้ระยะ  
47 ฟุต 3 นิว้ หรือ 14.4018 เมตร

ไมล ์ ทะ เล วัดที่ ผิ ว โ ลก  โดยอาศั ย
เส้นศนูย์สูตรแบ่งเป็น 360 องศา แล้วแบ่งองศา
ออกเป็น 60 ลปิดา (minute -นาท)ี ใน 1 ช่ัวโมง
มี 60minute คือ1 องศา นอกจากน้ันแล้ว 
ลปิดายงัแบ่งเป็น 60 ฟิลปิดา เรยีกว่า second 
- วนิาท ี 1 ไมล์บก คดิจากระยะ 1,760 หลา  
หรือประมาณ 1,609 เมตร แต่ไมล์ทะเล  
(Nautical mile) คดิ จากการแบ่งเส้นสมมุติ

การเคลื่อนที่คือการเปลี่ยนต�าแหน่งของ
วตัถใุนช่วงเวลาหนึง่ โดยมคีวามเรว็เป็นอตัรา
การเปลี่ยนแปลงของต�าแหน่งต่อหน่วยเวลา  
ซึง่ประกอบด้วยอตัราเรว็และทศิทางความเรว็
ของเรือหรือเครื่องบินคิดเป็น นอต (Knot)  
หรอืไมล์ทะเลต่อชัว่โมง (Nautical miles/hour) 

ไมล์ทะเล (KNOT)

ไมล์ทะเลคอื หน่วยวดัระยะทางในทะเล
ซึง่ก�าหนดให้ยาวเท่ากบั 1 ลปิดาของละตจิดู 
หรือ 1 ลิปดาของขอบโค้งวงใหญ่ใดๆ หรือ
เท่ากบัความยาว 6,076.1 ฟตุ ตามข้อตกลงใน
ทีป่ระชุมองค์การอทุกศาสตร์สากลได้ก�าหนด
ความยาว 1 ไมล์ทะเลสากล เท่ากับ 1,852 
เมตร ในการเดนิเรอืหากไม่มกีารระบใุดๆ หาก
ใช้ค�าว่าไมล์ กจ็ะหมายถงึไมล์ทะเลเสมอ ไมล์
ทะเลก�าหนดตามความยาวของความโค้งของ
ผวิโลก คอืเอาเส้นรอบวงโลกเฉลีย่ มาคดิเป็น 
360 องศา และ 1 ลิปดาของเส้นรอบวงโลก
เฉลีย่ จะได้ค�าตอบประมาณ 1.852 กิโลเมตร

โดยปกติไมล์บก ใช้วัดระยะบนแผ่นดิน
หน่วยน้ียังคงมีใช้อยู่ในบางประเทศที่รับเอา
ระบบชัง่ตวงวัดขององักฤษมาใช้ ความเรว็บน
บกคดิเป็น ไมล์ต่อชม. (miles per hour หรอื 
mph บางทีเขียน m.p.h.) หรือ กม./ชม.  
ซ่ึง 1 ไมล์ทะเล = 1.15077945 ไมล์บก 1 ไมล์ทะเล 
= 1.85200 กโิลเมตร และหน่วยความเร็วนี ้
ใช้กับเครือ่งบนิอกีด้วย

นอต (Knot) เป็นหน่วยของความเร็ว
เท่ากับ หนึ่งไมล์ทะเล (1.852 กิโลเมตร)  
ต่อชั่วโมง ประมาณ 1.151 ไมล์ต่อช่ัวโมง 
สญัลกัษณ์มาตรฐานของนอตเป็น KN หรอื KT

 1 นอต (international knot) 
 = 1 ไมล์ทะเลต่อชัว่โมง (1 Nautical 

mile per hour)
 = 1.852 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (ตรง) 

  = 0.514 เมตรต่อวนิาท ี(โดยประมาณ) 
 = 1.151 ไมล์ต่อช่ัวโมง (โดยประมาณ) 
 = 20.254 นิว้ต่อวนิาท ี(โดยประมาณ)

ความยาวของนอต คอื 1,852 เมตร เป็น
ความยาวของไมล์ทะเลสากล ทีส่หรฐัน�ามาใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 นี่เอง และไมล์ทะเลของ
สหรัฐมคีวามยาว 1,853.248 ม. ส่วนองักฤษ
น�าค�าว่าไมล์ทะเลมาใช้เป็นระบบสากลในปี 
พ.ศ.2513 นีเ่อง หลงัจากก่อนหน้านีม้กีารใช้ใน
กิจการทหารเรือของอังกฤษ ซึ่งมีความยาว
เท่ากบั 6,080 ฟตุ หรือ 1,853.184 เมตร
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การใช้งานนั้นค�าว่า นอต ใช้วัดความเร็วของเรือท่ีเดินทางผ่านน�้า 
เป็นการวัดความเร็วของการเดินเรือที่เดินทางผ่านผืนน�้า กระแสน�้า และ
ความเรว็ลม มหีลกัไมล์ใช้เป็นเคร่ืองหมายอย่างหนึง่ ส่วนมากจะเป็นเสาหนิ
หรือเสาปูนแล้วจารึกหรือเขียนด้วยสีติดตั้งไว้เป็นระยะๆ ห่างกัน 1 ไมล์  
เพือ่เป็นการบอกระยะทาง 1 ไมล์ ใช้วดัความเรว็เรอืทีแ่ล่นในระยะทาง 1 ไมล์ 
นัน้มคีวามเรว็เท่าใด
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ข้อแนะน�าจากมอือาชพีในการแล่นเรอืเรว็
ให้ปลอดภัยหกประการน้ีมีความส�าคัญมาก  
เรือยิ่งเร็วนักแล่นเรือต้องยิ่งให้ความส�าคัญ 
กบัค�าแนะน�าเหล่านี ้การบงัคบัเรอืทีส่มรรถนะสงู
ผูค้วบคมุเรอืต้องตืน่ตวัและใช้ความระมดัระวงั
ตลอดเวลาที่ควบคุมเรือนั้น Tres Martin  
ผู ้ก ่อตั้งโรงเรียนสอนขับเรือเร็ว บัญญัต ิ
ข้อก�าหนดให้คนขบัเรอืเรว็ไว้ปฏิบตัดิงัต่อไปนี้

Safety

การแล่นเรือเร็ว ใหป้ลอดภัย
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1.ไม่ดืม่ขณะขบัเรอืเรว็
ปัจจบุนัเรอืทีม่ปีระสทิธิภาพสงู สามารถ

แล่นทีค่วามเรว็สงูมาก ผูข้บัขีจ่ะผดิพลาดไม่ได้ 
ความผิดพลาดแม้แต่น้อยก็อาจจะหมายถึง 
การสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ได้ และต้องมคีวามสามารถ
ทีจ่ะน�าความช�านาญและประสบการณ์เฉพาะที่
ตนมมีาใช้ได้ทันทเีมือ่อยู่บนผวิน�า้แล้ว ขณะขบั
เรือคุณต้องอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่สุด 
การดืม่สุราจะท�าให้ความสามารถดงักล่าวของ
คณุถดถอย เป็นต้นเหตขุองอบุตัเิหตรุ้ายแรง 

2. เตอืนตนเองให้ลดความเรว็
การท่ีเรอืของคณุสามารถท�าความเรว็ได้ถงึ 

100 ไมล์/ชม. ไม่ได้หมายความว่าคณุต้องขับที่
ความเร็วนั้นตลอดเวลา ในทางตรงกันข้าม
ความเร็วที่เหมาะสมคงที่จะให้ความปลอดภัย
กบัตวัคณุเอง และสมาชกิบนเรอืด้วย

3. ใช้ความเรว็ทีเ่หมาะสม 
นกัขบัเรอืแรงมกัจะเข้าใจตนเองผดิไม่เคย

คิดว่าผู้โดยสารเขาคิดอย่างไรกับการขับเรือ 
ของคุณ การขบัเรอืทีด่ ีด้วยความเรว็ทีผู้่โดยสาร
น่ังได้สบาย ไม่หวาดกลัวเป็นสิ่งที่นักขับเรือ 
ทกุคนควรรบัรู้ไว้

4. ขณะแซงเรือให้ใช้ความระมัดระวัง
และตระหนกัถงึความปลอดภยัตลอดเวลา 

เช่นในเส้นทางทีเ่รือของคณุอยูใ่นต�าแหน่ง
ให้ทางและจะต้องแซงเรืออีกล�าหนึ่งที่อยู่ข้าง
หน้า หากผู้ขับข่ีเรอืล�าหน้าหนัมามองผมเพยีง
แค่ครัง้เดยีว เช่ือว่าเรือล�านัน้จะรกัษาเส้นทาง
และระยะเดมิเพ่ือให้ผมแซง ในทางตรงกนัข้าม 
หากผู้ขับขี่เรือล�าดังกล่าว หันมามองมากกว่า
หนึ่งครั้ง จะรู้ทันทีว่าผู้ขับขี่เรือนั้นประหม่า 
จะไม่รักษาเส้นทางเดิม หากเข้าใกล้จะแซง 
ในระยะห่างที่สุด เพื่อให้เขาเห็นส่วนหน้า 
ของเรอืล�าทีจ่ะแซงได้ง่าย 

5. ให้เวลากบัการเทยีบท่า
การเร่งรีบเข้าจอดจะท�าให้คุณพลาดได้  

ให้ใช้แรงเฉือ่ยของเรอืพาเรอืเข้าท่า อย่าใช้แรง
เครือ่งหรอืแรงคนจะดกีว่า ความผดิพลาดมกัจะ
เกิดจากการเร่งรบี ขาดความอดทนและใช้แรง
เครือ่งมากเกินไป

6. อย่าเอาเรอืลงน�า้โดยไม่ตรวจเชค็
เช่นเดียวกันกับนักบิน คุณจะต้องตรวจ

ความพร้อมใช้งานเรอื ก่อนน�าลงน�า้ด้วยตัวคณุ
เองทุกคร้ัง ความไม่พร้อมใช้งานเกิดขึ้นได้  
ตรวจหามนัให้พบขณะอยูบ่นฝ่ังจะดกีว่า
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นบัร้อยปีมาแล้วทีค่นเรามกีารค้าขายข้าม
ประเทศกันได ้  โดยเฉพาะในยุคการล ่า
อาณานคิมของมหาอ�านาจต่างๆ อาท ิ องักฤษ 
ฝรั่งเศษ และสเปน ความมุ่งหมายหลักก็เพื่อ
แสวงหาทรพัยากรทีป่ระเทศตนไม่ม ีเช่น เกลอื
และเคร่ืองเทศ ส�าหรบัใช้ในการถนอมอาหารให้
เกบ็ไว้กนิได้นานๆ นอกจากนัน้กเ็พือ่หาวตัถดุบิ
และแรงงานไปป้อนการผลติภาคอตุสาหกรรม
ในประเทศตน รวมท้ังหาตลาดส่งออกสินค้า 

ที่ตนผลิตได้ด้วย การเข้ายึดครองประเทศที ่
อ่อนแอกว่า คือการตอบสนองความต้องการต่างๆ  
ข้างต้นได้อย่างครบถ้วน ท�าให้เกดิการค้าขายและ
การลงทนุข้ามประเทศอย่างกว้างขวางสืบเนือ่ง
มาจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยระบบการค้าเสรีใน
ระบอบทนุนยิมเป็นกลไกส�าคัญ

ววิฒันาการดงักล่าวมทีัง้ประโยชน์และโทษ
อยูใ่นตวัของมนัเอง โดยส่งผลกระทบต่อคนแต่ละ
กลุม่ผดิแผกกนัไป แน่นอนละ ผูท้ีเ่ข้มแขง็กว่า

Special report

ย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบ เข้าต�าราปลาใหญ่กิน
ปลาเล็กน่ันแหละ การค้าเสรีจึงเป็นสาเหตุ
ส�าคญัทีก่่อให้เกดิความเหลือ่มล�า้ในชวีติความ
เป็นอยูข่องมวลมนษุย์มากข้ึนทกุท ี สภาพรวย
กระจุกจนกระจายมใีห้เหน็อยูท่ัว่ไป ในเกอืบทกุ
ประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ ความมั่นคงของมนุษย ์
(Human Security) ก�าลงัเสือ่มถอยลงอย่างน่า
วติกย่ิงนกั

องค์การสหประชาชาติ โดย UNDP  
(United Nation Development Program) 
ได้ก�าหนดองค์ประกอบพื้นฐานความมั่นคง 
ของมนุษย์ไว้ 12 ประการ ดงันี้

1. ด้านทีอ่ยูอ่าศยั  
2. ด้านสขุภาพ

การค้าเสรกีับความมั่นคง
ของมนุษย์
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Special report

ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เห็นผลชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับในวงที่กว้างขึ้นทุกขณะ ได้มีส ่วน
ปลดเปลือ้งความทุกข์ยากให้คนจ�านวนมากมาย
มาแล้วในหลายประเทศ ผู้ที่มีความเข้าใจจริง
และลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการ 
ย่อมได้รบัผลดตีามสมควรแก่เหตทุกุราย

หลักการพื้นฐานของปรัชญานี้ไม่ซับซ้อน
เท่าใดนกั ประกอบด้วย 3 หลกั ได้แก่ ความพอดี 
ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน กับอีก  
2 เง่ือนไข คอื การใช้ความรูค้วบคูก่บัคุณธรรม 
กล่าวคือ การด�าเนินชีวิตบนทางสายกลาง  
ไม่สดุโต่งไปด้านใดด้านหนึง่มากเกนิควร คดิและ
ท�าทุกเรื่องอย่างมีตรรกะ ไม่ตัดสินใจตาม
อารมณ์และความรู้สกึ รวมทัง้ไม่สุมเสีย่งเกนิไป 
มีหลักประกันความล ้มเหลวล ่วงหน ้าไว ้  
ผิดพลาดเพียงใดก็ยังมีก�าลังสู้ต่อได้ ไม่ถึงกับ 
สิน้เน้ือประดาตัว 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของ 
COVID-19 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลง 
เมื่ อ ใด ส ่ งผลกระทบอย ่างรุนแรงมาก 
เป็นวงกว้าง การค้าการลงทุนและการค้าเสร ี
โดยรวมเกิดการสะดุดหยุดชงักเป็นช่วงๆ  
จ�าต้องปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อความอยู่รอด  
ในอนาคตก็คงจะไม่กลับมาเป็นเช่นแต่ก่อน 
อีกแล้ว ทุกฝ่ายจึงต้องก�าหนดแนวทางตั้งรับ 
ที่เหมาะสมส�าหรับตน จึงจะสามารถด�ารง 
ความม่ันคงของมนุษย์เอาไว้ในระดับที่พอ
ยอมรับได้ ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก การหันมา 
พึ่งตนเองกินใช้ของที่ผลิตเองกันให้มากขึ้น 
ด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
คอืทางรอดทีย่งัเหลอือยูค่รบั

3. ด้านอาหาร  
4. ด้านการศกึษา
5. ด้านการมงีานท�าและมรีายได้
6. ด้านครอบครวั 
7. ด้านชมุชนสนับสนนุสงัคม
8. ด้านศาสนาวัฒนธรรม
9. ด้านความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สิน
10. ด้านสทิธคิวามเป็นธรรม
11. ด้านการเมือง
12. ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ

พลงังาน
จากการพจิารณาปัจจยัดงักล่าว พอเหน็ได้

อย่างชัดเจนว่า การค้าเสรีได้บั่นทอนท�าลาย
ความมั่นคงของมนุษย์ทั้งโลกไปแล้วมากมาย
มหาศาล ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ถูกใช้แบบล้างผลาญเพื่อน�าไปป้อนการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ จนมีสภาพ
เสือ่มทรามลงเกิดมลภาวะทัง้ในดนิ ในน�า้ และ
ในอากาศ น�ามาซ่ึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
รนุแรงและเกดิถ่ียิง่ขึน้ นอกจากนีก้ารค้าเสรยีงั
ก่อให้เกดิลทัธวิตัถนุยิมและบรโิภคนยิมขึน้อย่าง
แพร่หลาย คนทัว่ไปกินใช้กนัแบบเกนิพอดที�าให้
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ความล�าบากยากจน
และหนีส้นิท่วมท้นกต็ามมามเีพยีงคนส่วนน้อย
เท่านัน้ทีค่รอบครองสนิทรพัย์จ�านวนมหาศาล 
สภาพการณ์เช่นน้ีนบัวนัจะเลวร้ายลงทุกที

แต่อย่าเพิง่รูส้กึท้อแท้และสิน้หวงันะครบั 
ทางรอดยงัพอมีเหลอือยูบ้่าง การด�าเนนิชีวติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) ของ ในหลวงรชักาลที ่9 คือวถิทีาง
ทีช่่วยกอบกู้ความมัน่คงของมนษุย์ให้กลับคืนมา
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