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สวัสดีครับ ผู้เป็นก�าลังใจให้  ทุกท่าน
ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายเกือบทุกวัน สร้างความยุ่งยากหลากหลายรูปแบบให้แก่พวกเรา ภัยร้ายจาก COVID-19 ในบ้านเมืองเรา 

กม็ทีท่ีาว่าจะทเุลาเบาบางลงไปบ้าง แต่ยังต้องระมดัระวงัช่วยกันประคับประคองต่อไป ภยัธรรมชาติท่ีรนุแรงเกิดข้ึนในหลายประเทศ ทัง้ดนิถล่ม  
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น�้าท่วม พายุแรง และไฟป่า ครบถ้วนธาตุหลักทั้งส่ี คือ ดิน น�้า ลม ไฟ สร้างความทุกข์ยากอย่างมากมาย 
ให้แก่ผู ้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการกระท�าของมนุษย์ทั้งสิ้น ท�าให้เราต้องทบทวนและปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ให้เป็นมติรกบัธรรมชาติมากขึน้

ไม่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึน้ ชีวติกต้็องด�าเนนิต่อไป ด้วยความมีสตแิละใช้ปัญญาสงูข้ึน เพือ่ให้เป็นความปกตสิขุตามสมควรแก่อตัภาพ  
ท�าหน้าทีต่่างๆ อย่างมกีลักการทีถ่กูต้อง ดังทีท่มีงาน  ของเรายดึถอืเป็นแนวปฏบัิตติลอดมา โดยพยายามคัดสรรเรือ่งทีม่สีาระน่ารูค้วรค่า 
แก่การอ่านมาเสนอ ส�าหรับในเดือนปลายฤดูฝนนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการแล่นเรือกลางคลื่นลม หลักการที่ถูกต้องในการ 
น�าเรือเข้าเทยีบท่า และแนวทางเสริมสร้างสมัพันธ์ทีด่ใีนการท�างานร่วมกนั เป็นต้น ลองอ่านดูนะครบั เช่ือว่าท่านจะได้รบัประโยชน์อย่างคุม้ค่า

บรรณาธิการบริหาร
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กรมเจ้าท่า จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ผนึกพลังเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยคมนาคม 
ขนส่งทางน้ำา

พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง กองทัพเรือ
วนัที ่13 กนัยายน 2564 พลเรอืเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

เป็นประธานในพธิวีางกระดูกงูเรือลากจงูขนาดกลาง ณ อู่ต่อเรือ บรษิทั เอเชยีน มารนี 
เซอร์วสิส์ จ�ากดั (มหาชน) อ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี จงัหวัดสมุทรปราการ 

ตามยทุธศาสตร์กองทัพเรอื พ.ศ.2558 - 2567 โครงสร้างก�าลงัรบ ได้ก�าหนด 
ให้มเีรอืลากจงู ส�าหรบัใช้ปฏบิตัริาชการในพืน้ทีต่่าง ๆ จ�านวน 8 ล�า โดยปัจจุบนั 
มีเรือลากจงูใช้ปฏิบตัริาชการแล้ว จ�านวน 6 ล�า และมแีผนปลดระวางประจ�าการ 1 ล�า 
ซ่ึงจะเหลอืเรอืลากจงูใช้ในราชการ เพียง 5 ล�า กองทพัเรือจงึมคีวามจ�าเป็นในการจดัหา
เรอืลากจูงขนาดกลางเพือ่มาทดแทน ซึง่การต่อเรอืลากจูงขนาดกลางล�าน้ี จะท�าให้ 
มีเรือลากจูงที่เพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือด�าน�้าที่กองทัพเรือ 
จะได้รบัมอบมาใช้ปฏบิตัริาชการในปี 2567 

ส�าหรบัเรอืลากจงูขนาดกลางล�าน้ี จดัสร้างข้ึนโดยใช้แบบเรือ Ramparts 3200 
CLASS TUG เป็นแบบพืน้ฐาน โดยพฒันาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรบั
ความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการ ซ่ึงจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุน 
เรอืขนาดใหญ่ และเรอืด�าน�า้ของกองทพัเรือ ในการเข้า - ออกจากท่า การขจัดคราบ
น�้ามันในทะเล การดับเพลิงในเรือในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน 
ภารกจิอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ ซ่ึงการด�าเนนิการจัดซือ้ 
จดัจ้างดงักล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามพระราช
บญัญตักิารจัดซือ้จัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 ทุกประการ โดยมกี�าหนด
ส่งมอบภายใน 540 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา หรือภายในวนัที ่16 พฤศจกิายน 
2565 ส�าหรบัเรือลากจูงขนาดกลางทีจ่ดัให้มพิีธวีางกระดกูงูในวนัน้ี มคุีณลกัษณะเฉพาะ
ท่ีส�าคญั คอื มคีวามยาวตลอดล�า 31.5 เมตร ความกว้างตวัเรือ 12.6 เมตร กินน�า้ลกึ 
เต็มที ่4.5 เมตร ความเรว็สูงสุดต่อเน่ืองทีร่ะวางขบัน�า้เต็มที ่12.1 นอต ห้องพกัส�าหรบั
ก�าลงัพล 20 นาย มพีืน้ท่ีจัดเก็บเสบยีงอาหารและระบบน�า้จดืเพียงพอต่อการปฏบิตังิาน
ในทะเลได้ต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 3 วนั ระยะปฏบิตักิารไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล  
ด้วยความเรว็ 8 นอต ท่ีระวางขบัน�า้เต็มทีแ่ละมกี�าลังดงึไม่น้อยกว่า 55 เมตรกิตนั

  ในส่วนของพธิวีางกระดูกงเูรือของประเทศไทยและต่างประเทศ ถอืเป็นพธิกีรรม
ทีม่คีวามส�าคญั และได้ปฏิบัติสบืต่อเนือ่งกนัมาอย่างยาวนานนับตัง้แต่สมยัโบราณ  
อันถือเป็นจุดเริม่ต้นของการสร้างเรอืทีจ่ะก่อให้เกดิความสวสัดมีชียั และความวฒันา
ถาวรให้แก่เรอื และยงัถือว่าเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือ ให้เข้าสถติประจ�าเรอือกีด้วย

นายวทิยา ยาม่วง อธบิดกีรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายภรูพิฒัน์ ธรีะกลุพศิทุธ์ิ  
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ   
นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกล่าวต้อนรับ  
เนือ่งในโอกาสเยีย่มชมศนูย์ปฏบิตักิารควบคมุความปลอดภยัและการจราจรทางน�า้   
ณ อาคาร 39 กรมเจ้าท่า

อธบิดกีรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ศนูย์ปฏบิตักิารควบคมุความปลอดภยัและการจราจร
ทางน�้า กรมเจ้าท่า หรือ ศปก.จท. ท�าหน้าที่ ก�ากับ ดูแล ด้านความปลอดภัย 
และเป็นศนูย์กลางในการประสานระบบสือ่สารทางทะเล บรูณาการข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ประโยชน์ของชาต ิ สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนในการดแูลความปลอดภยั 
ป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2561 - 2580 และสร้างความเชือ่มัน่ในฐานะประเทศไทย 
เป็นสมาชกิถาวรในเวทอีงค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึง่ภายในอาคารเต็มไปด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมพื้นท่ีทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามัน 
ได้อย่างเตม็ระบบ และช่วยในการสนบัสนนุบรูณาการงานด้านการสือ่สาร 6 หน่วยงาน
หลกัของศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล เป็นการเพิม่ศกัยภาพ 
ในการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานอย่างรวดเรว็ ทนัต่อเหตกุารณ์ รวมถงึการร่วม
รกัษาผลประโยชน์ของประเทศชาตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 
แก่ประชาชน
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SIABO ให้สมรรถนะเหนอืความคาดหมาย
ส�าหรับ FOR NORMAN R. 

NORMAN R. WRIGHT & SONS เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะอู่ต่อเรือ
คุณภาพที่มีอายุกว่า 110 ปี อันเกิดจากการออกแบบท่ีเป็นไปตาม 
ค�าม่ันสัญญา เครื่องยนต์คู่ของ YANMAR รุ่น 6CXBM-GT ที่ติดตั้ง 
ในเรือน�าร่องล�าใหม่ล่าสุด ได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่เหนือความ
คาดหมาย และ ยิ่งไปกว่านั้น! 

เป็นครั้งแรกอีกครั้งส�าหรับ Yanmar Marine สุดยอดเรือน�าร่อง
ของ Norman R. Wright & Sons ชั้นเรือ XLW (Extra Long  
Waterline ซึง่เป็นการออกแบบตัวเรอืให้มแีนวน�า้ยาวเป็นพเิศษ) ทีต่่อ
ให้กับ PNG Ports Corporation ใน Papua New Guinea ได้รับการ
ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ของ Yanmar รุ่น 6CXBM-GT เพื่อให้เป็นขุมก�าลัง
ในการขับเคลื่อน

เรอืล�า้ยคุล�าแรกของสายการผลตินี ้มชีือ่ว่า “Siabo” เป็นตวัแทน
ของเรือน�าร่องที่ล�้าสมัย ทั้งด้านการออกแบบ และการใช้งานในการ
ปกป้องผืนน�้า - โดยใช้เทคนิคการต่อเรือด้วยวัสดุเชิงประกอบส�าหรับ 
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XLW ซึ่งรวมถึงการใช้แผ่นโพลีเอสเตอร์เรซ่ิน การทดสอบล่าสุด 
นอกชายฝั่ง Queensland พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบเรือได้ส่งผล
อันยอดเยี่ยมต่อสมรรถนะ ความเสถียร และประสิทธิภาพของเรือ 
ที่มี 6CXBM-GTเป็นตัวขับเคลื่อน

Tony Riek กรรมการผู้จัดการของ Norman R. Wright & Sons 
ได้พูดคุยกับ Power Equipment เกี่ยวกับเรือน�าร่องล�าใหม่  
ขนาด 14.2 เมตร ของบริษัท และเครื่องยนต์ Yanmar ว่า

“จากประสบการณ์การการต่อเรือตลอด 110 ปี และการต่อเรือ
น�าร่องมาแล้วนบัสบิๆล�า อาจกล่าวได้ว่าเราเข้าใจถงึความต้องการของ
เจ้าหน้าท่ีน�าร่อง และลูกเรือ ในการใช้งานเรือแต่ละล�าเป็นอย่างดี” 
Tony กล่าว

“จากการที่เราได้ท�างานออกแบบตัวเรือมาเป็นเวลายาวนาน  
ถอืได้ว่าเรอืชัน้ XLW เป็นตวัแทนของการพฒันาและระยะเวลาทีเ่ราใช้
ในโครงสร้างทั้งหมดนี้”

Tony อ้างถึงการพัฒนาการออกแบบตัวเรือของเรือชั้น XLW  
เช่น จุดศูนย์ถ่วงท่ีอยู ่ต�่ากว่า และตัวเรือท่ีข้ึนน�้าได้รวดเร็วอย่าง 
น่าประทับใจ สะพานเดินเรือได้ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนท่ีแยกออกมา  
และยึดติดเข้ากับตัวเรือโดยใช้แท่นยึดที่มีแผ่นยางรองรับเพื่อลดแรง 
สั่นสะเทือน ท�าให้สถาพแวดล้อมในการท�างานดีขึ้น
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การที่เรือชั้น XLW มีจุดศูนย์ถ่วงที่อยู่ต�่ากว่าท�าได้โดยการจัดวาง
ต�าแหน่งของอุปกรณ์หลักต่างๆภายในท้องเรืออย่างระมัดระวัง  
รวมถงึเครือ่งยนต์ Yanmar ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ ถงัน�า้จดื และแบตเตอรี่

ที่ระวางบรรทุกเพียง 17.4 ตัน (รวมน�้ามันเชื้อเพลิง 2,400 ลิตร 
น�้าจืด 300 ลิตร และลูกเรือ 9 คน) การลดน�้าหนักยังมีผลมาจาก
เครื่องยนต์ 6CXB ท่ีมีน�้าหนักเบา (ตัวเครื่องเปล่าหนัก 856 กก)  
และขนาดเครื่องยนต์ที่เพรียวบาง

“ความจริงที่ว ่าเครื่องยนต์ Yanmars มีขนาดกระทัดรัด  
และน�้าหนักเบา ท�าให้เข้ากันได้ดีกับการออกแบบนี้ และดูเหมือนว่า
พวกมันมีทุกอย่างที่ต้องการเพื่อการใช้งานน�าร่องนี้” Tony กล่าวอีก

“เรือชั้นนี้มีแนวน�้าท่ียาวกว่าเรือชั้นอื่น ซ่ึงถ้าเปรียบเทียบแล้ว 
ก็จะมีแนวน�้าเท่ากับเรือขนาดยาวกว่า 15 เมตร ซึ่งเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะของเรือได้เป็นอย่างดี” Tony อธิบาย

 
เครื่องยนต์ที่เรียบง่าย และง่ายต่อการบ�ารุงรักษา

PNG Ports Corporation ต้องการใช้เครื่องยนต์ Yanmars  
ในเรอืน�าร่องล�าใหม่ของพวกเขา ซึง่มปัีจจยัในการพจิารณามาจากการ
ที่ Yanmar มีตัวแทนจ�าหน่ายในท้องที่ เพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิค 
และการยอมรับในความเป็นเครื่องยนต์ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพดี

ผู ้ประกอบการและเจ้าของเรือรายอื่นๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าของเรือในพื้นที่ห่างไกลออกไป) พอใจกับสมรรถนะของ Yanmar 
6CXB เป็นอย่างมาก และชื่นชอบการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน และราคา
ทีไ่ม่แพงส�าหรบัการเป็นเจ้าของ ซึง่ Yanmar 6CXB ขนาด 7.413 ลติร 
มีให้

“พวกเขาเหล่านั้นยังต้องการเครื่องยนต์ที่เรียบง่าย และง่ายต่อ
การซ่อมบ�ารุงหรือบ�ารุงรักษา หากจ�าเป็น” Tony อธิบาย

เครื่องยนต์ รุ ่น 6CXB ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางน�้า 
โดยเฉพาะ อีกท้ังยังง่ายต่อการบ�ารุงรักษา เช่น มีระยะเวลาการ 
ซ่อมบ�ารุงยาวนาวถึง 500 ช่ัวโมง/รอบ สะดวกในการหมุนเปล่ียน 
กรองน�้ามันเครื่องในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังมีช่องตรวจสอบขนาดใหญ่ 
ด้านข้างของเครื่องยนต์ ซึ่งหากต้องมีการเปล่ียนลูกสูบ ณ ที่น้ัน  
ก็สามารถท�าได้ในกรณีจ�าเป็น

เช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์ Yanmar ทุกรุ ่นที่ถูกสร้างขึ้นมา 
เพื่อความแข็งแรงทนทาน และได ้รับการปรับปรุงตลอดเวลา 
เพื่อสมรรถนะที่สูงขึ้นไปกว่าเครื่องยนต์รุ่นก่อนหน้า เช่น สลักลูกสูบ 
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ปั๊มฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับการปรับปรุงร่วมกัน 
กบัป๊ัมน�า้ทะเลเพ่ือการหล่อเยน็ และอนิเตอร์คลูเลอร์ทีม่ขีนาดใหญ่ข้ึน

Yanmar ยังมีเกียร์ฝาก หรือ Power Take Off (PTO) ที่บริเวณ
ด้านหน้าเคร่ืองยนต์ ในเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์ทางทะเลทุกรุ ่น  
ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ของคู ่แข่งทั่วไปที่ดัดแปลงเครื่องยนต ์
ส�าหรับรถยนต์เพื่อมาใช้งานในทะเล

อย่าเข้าใจผดิในเรือ่ง PTO การทีเ่ครือ่งยนต์ Yanmar มกีารตดิตัง้ 
PTO มาด้วย ก็เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในกรณีที่ต้องม ี

การใช้ก�าลังของเคร่ืองยนต์เพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม  
เฉพาะในตัวของเครื่องยนต์ Yanmar เองนั้น มีก�าลังล้นเหลือ  
ง่ายต่อการตรวจสอบและบ�ารุงรักษา

เครื่องยนต์ Yanmar 6CXBM-GT ระดับ M ที่ติดตั้งบนเรือน�าร่อง
ชั้น XLW นี้ เหมาะส�าหรับการใช้งานในระดับปานกลาง (ประมาณ 
3,000 ชั่วโมง/ปี) ให้ก�าลัง 294kW @ 2500 รอบ/นาที เพื่อการขับ
เคล่ือน แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือก คือ เครื่องยนต์ที่ให้ก�าลัง 341kW 
และ 374kW @ 2700 รอบ/นาท ีส�าหรบัการใช้งานในรอบปีทีน้่อยกว่า

“เรอืล�าน้ีมอีตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิน้อยกว่าเรอืน�าร่อง
ล�าอื่นที่เราเคยออกแบบมาประมาณหนึ่งในสาม…”

เมื่อบรรทุกเต็มระวาง เครื่องยนต์ทั้งคู่ให้ก�าลังในการขับเคลื่อน
มากเกินพอ และยังมีแรงบิดขณะถอยหลังอย่างเหลือเฟือ ท�าให้เกิด 
ข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน�้าหนักบรรทุกอย่าง
กระทันหัน ซึ่งส่งผลน้อยมากต่อความเร็ว

อีกหนึ่งข้อได้เปรียบ นั่นคือการบังคับควบคุมตัวเรือท�าได้โดยง่าย 
เม่ือนายท้ายเรือจ�าเป็นท่ีจะต้องน�าเรือน�าร่องเข้าเทียบข้างเรือใหญ่
อย่างปลอดภยั ทัง้ในขณะจอดทอดสมอ และในขณะทีเ่จ้าหน้าทีน่�าร่อง
ต้องขึ้นเรือใหญ่เมื่อเรือก�าลังแล่นอยู่

เครื่องยนต์คู ่นี้ยังสามารถจับคู ่กับใบจักรได้อย่างหลากหลาย  
ท�าให้เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในทุกกรณี ใบจักร 
ที่ใช้กับเรือ Siabo เป็นใบจักรสี่แฉก ขนาด 27.5 X 28.5 X 4

เครือ่งยนต์ 6CXBM-GT ให้แรงบดิสงูสดุในขณะท่ีรอบเครือ่งยนต์
ไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที และยังให้ก�าลังและสมรรถนะอย่างเต็มที่ 
ไปจนถึงความเร็วสูงสุด
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ในช่วงการท�างานเต็มคันเร่ง ความเร็วของ Siabo ในการ
ทดสอบทางทะเลอย่างเป็นทางการคงที่อยู่ที่ 25 นอต และยังไปได้
ถึง 25.8 นอต ตามการสังเกตของ Tony

“จากการค�านวณของเรา ส�าหรับการออกแบบใหม่นี้ เราพอที่
จะคาดเดาสมรรถนะของเรือได้ดีพอสมควร” Tony กล่าว “แต่เมื่อ
มกีารตดิตัง้เครือ่งยนต์ Yanmar ลงไป เราต้องยอมรบัว่าตวัเรอืแสดง
ให้เห็นถึงสมรรถนะที่ดีเกินความคาดหมายของเรา”

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันที่ประมาณ 76 ลิตร/ชั่วโมง  
(รวม 2 เครื่อง) ด้วยความเร็ว 18 นอต Tony ต้องยอมรับว่าอัตรา
การสิ้นเปลืองน�้ามันระดับนี้ถือเป็นคุณลักษณะอันโดดเด่นอย่างยิ่ง
ของเครื่องยนต์ Yanmar

“เรือล�านี้ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงน้อยกว่าเรือน�าร่องล�าอื่นท่ีเราเคย
ออกแบบมาประมาณหนึ่งในสาม” Tony กล่าว

“แน่นอนว่าการออกแบบตัวเรือที่ดี และการกระจายน�้าหนัก 
เป็นปัจจัยหนึ่ง แต่เครื่องยนต์ Yanmar ก็ยิ่งท�าให้เราประหยัดได้
มากขึ้นอย่างมาก”

“ลูกค้าอย่าง PNG Ports Corporation จะต้องพอใจ 
เป็นอย่างมากจากผลงานในครัง้นี ้เพราะว่าผู้ประกอบการมกัจะมอง
ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ในขณะเดียวกันก็พยายาม 
ที่จะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

เป็นไปตามคาด PNG Ports Corporation ประทบัใจในผลงาน
ระดับ XLW ของ Norman R. Wright & Sons ร่วมกับการใช้
เครื่องยนต์ Yanmar ดังนั้น PNG Ports Corporation จึงได้สั่งต่อ
เรือเพิ่มอีก 2 ล�า เพื่อยืนยันความพึงพอใจ
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สถาณการณ์ที่ท้าทายของชาวเรือมาก
ทีส่ดุกค็อื เมือ่เราแล่นเรอืไปเจอกบัคลืน่ลมแรง
โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อน เพราะเรือของเรา
ล�าเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับความใหญ่ของ
ทะเล เมื่อเกิดคลื่นลมแรงเราจะรับมือกับกับ
ความโหดร้ายของทะเลได้แค่ไหน ฉะนั้นจึงไม่
ควรออกเรือไปในสถานการณ์ท่ีคลื่นลมแรง 
เว้นแต่ว่าเรือของเรานั้นจะใหญ่พอ และมีการ
ออกแบบเรือที่มีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะ
ผจญกับความรุนแรงของคลื่นลมในลักษณะ
นั้นๆ ได้

บางคร้ังดู เหมือนว ่าผู ้น�า เรือที่อ ่อน
ประสบการณ์จะไม่สามารถต่อสู ้กับสภาพ
อากาศที่เลวร้ายได้ เว้นแต่ว่าผู้น�าเรือน้ันจะ
เรียนรู้วิธีการน�าเรือในลักษณะท่ีมีคลื่นลมแรง
มาแล้วเป็นอย่างดี จึงจะใช้ความชาญฉลาด
ของผูน้�าเรอืพาเรอืให้อยูร่อดปลอดภยัได้ แม้ว่า
บางครัง้อาจจะท�าอะไรกบัสภาพของคลืน่ไม่ได้
มากนักก็ตาม น�้าท่ีลึกและกว้างใหญ่น้ัน 
จะสร้างคลื่นลูกใหญ่กว่าในที่ตื้น ในน�า้ลึกนั้น
กระแสลมอาจจะเป็นเพยีงแค่ท�าให้เกิดคลืน่ใน
ระดับปานกลางเท่าน้ัน และลมมีความแรง
ขนาดเท่าเดิมจะท�าให้การม้วนตัวของคลื่น
ขนาดใหญ่ในน�้าตื้นสูงชันกว่าและมีก�าลัง
มากกว่า

แล่นเรือสู้คลื่น
ในทะเลท่ีมีคล่ืนปานกลาง (Sea State 

= 4, ความสูงของคลื่น 1.25 - 2.5 เมตร)  
เราควรจะลดความเร็วเรือลง เพื่อที่จะให้ 
เรือแล่นไต่เหนือลูกคลื่นได้ ถ้าใช้ความเร็วสูง
จะท�าให้หัวเรือพุ่งเข้าชนคล่ืน นอกจากน้ี 
การแล่นเรือขวางคลื่นจะท�าให้เรือแล่นไปบน
ยอดคลื่น และเมื่อพ้นยอดคลื่นแล้วหัวเรือ 
จะทิ่มลง และยกท้ายเรือข้ึนสูงจนท�าให้ 
หัวเรือมุดคลื่นได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมหันต์  
ในสภาพเช่นนีจ้ะต้องลดความเรว็ลงพร้อมกับ
ใช้หางเสือบังคับท�าให้เรือท�ามุม 45 องศา  
กับลูกคลื่น เรือก็จะแล่นเฉียงๆ ไปอย่าง
ปลอดภัย โดยที่หัวเรือไม่มุดน�้าและท้ายเรือ 
ไม่ลอยโผล่พ้นน�้า

นอกจากนัน้การแล่นเรอืในขณะท่ีมคีล่ืน 
โดยใช้ความเรว็สงูจะเกดิแรงปะทะระหว่างหวั
เรอืกบัคลืน่ ซึง่จะท�าให้เรอืและโครงสร้างของ
เรือโยกคลอนเสียหาย โดยเฉพาะที่ช ่อง
อากาศและหน้าต่างนีไ้ด้ ในการน�าเรอืโต้คลืน่
ต่อเนื่องนานๆ จึงควรลดความเร็วให้เรือแล่น
ไต่ไปบนคล่ืนให้ได ้โดยไม่เกิดแรงปะทะ
ระหว่างเรือกับคลื่น
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การแล่นเรอื 
สูค้ลื่น ตามคล่ืน 
และแล่นเรอืในร่องคลื่น
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แล่นเรือในร่องคลื่น
ถ้าสถานการณ์บังคับให้เราต้องแล่นเรือ

ไปในร่องคลื่นโดยแล่นขนานไปกับคลื่นนั้น  
เราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
เพราะว่าในระหว่างทีเ่รอืเปลีย่นจากร่องคลืน่
ลูกหนึ่งไปยังร่องคลื่นอีกลูกหนึ่งนั้น จะท�าให้
เรือของเราส่ายโคลงอย่างมาก และอาจเกิด
อันตรายถึงกับล่มได้

ในสถานการณ ์ เช ่นนี้  เ ราควรใช ้
เครื่องยนต์บังคับเรือให้เปลี่ยนเส้นทางเรือให้
ท�ามุม 45 องศา กับลมและคลื่น โดยบังคับ
หัวเรือหันเข้าหาส่วนของลูกคล่ืนแบบเฉียง 
เป็นการแล่นเรือแบบซิกแซก (Zig-zag)  
เพื่อให้เรือออกจากร่องคล่ืนหน่ึงแล้วให้เรือ
ค่อยๆ ไต่ไปในอกีร่องคลืน่หนึง่ ถ้าคณุต้องการ
ที่จะปลอดภัยที่สุด จะต้องแล่นเรือเข้าไป 
ในร ่องคล่ืนที่กว ้างที่ สุดแล ้วจึงไต ่ไปบน 
ลูกคลื่นซัดเรือม้วนลงจนอาจล่มได้

แล่นเรือน�าหน้าคลื่น
เมื่อคล่ืนเคล่ือนตัวตรงมาทางท้ายเรือ 

การที่จะแล่นเรือหนีคล่ืนน้ันเป็นเรื่องที่ยาก 
เมื่อคลื่นเดินทางมาถึงเรือคลื่นจะยกท้ายเรือ
ของเราขึ้น และแรงของคล่ืนจะดันท้ายเรือ
เฉยีงไปอกีด้านหน่ึง ท�าให้เรอืเสยีทศิทาง และ
เสียการทรงตัว เพราะฉะน้ันเม่ือคล่ืนผ่านไป
แล้วเราจะต้องบงัคบัทศิทางของเรอืให้กลบัไป
รักษาระดับที่ให้ท้ายเรือตั้งฉากกับคลื่นลูก
ใหม่ที่จะตามมาอีก

ในกรณีที่คลื่นยกท้ายเรือของเราขึ้น  
จะเห็นว่าหัวเรือมีแนวโน้มที่จะทิ่มลงมาจาก
ยอดคล่ืนลงสู ่ร ่องคลื่นที่มีความลาดชัน  
เมือ่ท้ายเรอืถกูยกขึน้สงูมากๆ ใบพดักจ็ะโผล่
ขึ้นมาเหนือน�้า และหางเสือก็จะไม่กินน�้า  
ซึง่กจ็ะไม่สามารถบงัคบัเรอืได้จนกว่าท้ายเรอื
จะลดระดบัลงไปในน�า้เหมือนเดมิ และหัวเรอื
อาจจะส่ายโยกไปมาด้วยความแรงของคลื่น 
และอาจจะเซลงไปในร ่องคลื่นจนเกิด
อันตรายได ้  เมื่อหัวเรือก�าลังทิ่มลงนั้น 
เรือจะเพิ่มความเร็วขึ้นอีก และหัวเรือจะจม
ลงไปในน�้ามากว่าเดิมอีกด้วย

คลื่นลมเพิ่มความรุนแรง
ถ้าสถานการณ์เพิ่มความรุนแรงขึ้น  

คลื่นลมซัดเรือเรามากขึ้น เราควรหัน 
หัวเรือยนต ์ของเราเข ้าหาลมและคลื่น  
พร้อมกับเร่งเครื่องพอประมาณ นอกจาก 
การประหยัดพลังงานแล้วก็จะเป ็นการ
ประคองเรือเอาไว้ให้ได้อีกด้วย

สิ่งส�าคัญที่สุดคือเราควรท่ีจะหลีกเลี่ยง
สภาพอากาศที่รุนแรง โดยที่เราไม่ได้เตรียม
ตัวที่จะผจญกับมัน ซึ่งถ้าเราวางใจไม่เตรียม
การและบงัเอิญประสบกบัมนัแล้ว เราจะต้อง
เสียใจและจดจ�าเหตุการณ์นั้นไปอีกนาน  
การป ้องกันท่ีดี ท่ี สุดก็คือการหาความรู ้ 
เกี่ยวกับวิธีการผจญภัยกับคลื่นลมแรง  
พร้อมกับฝึกหัดให้ช�านาญ และเตรียมตัว 
ให้พร้อมทุกครั้งก่อนที่จะออกไปแล่นเรือ
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การน�าเรือเข้าเทยีบท่า อาจจะเป็นเรือ่งท่ี
ต้องกังวลมากส�าหรับนักเดินเรือ ไม่ว่าคุณ
ก�าลงัน�าเรอืขนาดไหนอยูก่ต็าม เมือ่อยูใ่นภาวะ
ที่คับขันจ�าต้องน�าเรือเข้าท่าที่มีการใช้ท้องน�้า
อย่างคับคั่ง ใช้เคล็ดลับสิบประการนี้ แล้วทุก
อย่างก็เข้าที่เข้าท่าครับ 

BOAT tips

จอดเรือให้ง่ายด้วย
เคล็ดลับสิบประการ

1. ควบคุมความเรว็ของเรอืให้ช้าปล่อย
ให้เรือหยุดพอดีโดยไม่ต้องใช้ก�าลังเคร่ืองช่วย
หยุดเรือ คนขับเรือหลายคนมักจะ อวดฤทธิ์
อวดเดช ความสามารถของเคร่ืองและตัวเอง 
จะเก่งแค่ไหนก็เคยมีการผิดพลาด เช่น เพิ่ม
ก�าลังเครื่องขณะเรือก�าลังแกว่งตัว ท�าให้
ควบคุมเรือไปในทิศทางที่ตั้ ง ใจไว ้ ไม ่ ได ้  
แรงเหวี่ยงพาเรือชนหรือเกยท่า การน�าเรือ 

เข้าเทียบท่าด้วยความเร็วสม�่าเสมอค่อยๆ  
เข้าท่าพอดีเป็นอาการของนักขับเรือมืออาชีพ
ครับ

2.ง่ายนิดเดียวครับ วางแผนเส้นทาง
เดินเรือเข้าเทียบท่าก่อนน�าเรือเข้าท่าทุกครั้ง 
การวางแผนที่ดี จะท�าให้คุณน�าเรือเข้าเทียบ
ท่าได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติ
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3.สื่อกับลูกเรือให้ชัดแจ้ง ทุกขั้นตอน
ของแผนการน�าเรือเข้าเทียบท่า ผู้โดยสาร 
บางคนก็ช่วยคุณได้ เช่นช่วยส่งเชือกหัวเรือ 
(bow line) เชือกท้ายเรือ (stern line)  
หรอื เชอืกไกล (spring line) ผู้โดยสารคนอ่ืนๆ 
อาจช ่วยคุณวางทุ ่นกันกระแทกได ้ด ้วย  
ทัง้หมดส�าคญัอยูท่ีก่ารสือ่สารการวางแผนงาน
ล่วงหน้า และขั้นตอนของการท�างานด้วย

4.แจ้งให้ผู้โดยสารรูเ้รือ่งอันตรายทีอ่าจ
จะเกดิขึน้ได้ขณะเรือเทยีบท่า เช่น อย่ายืน่ส่วน
ใดๆ ของร่างกายออกไปนอกตัวเรอืโดยเฉพาะ
ระหว่างแคมเรือกับท่าเรือ การเตรียมวางทุ่น
กันกระแทกในต�าแหน่งที่เรือจะกระแทกกับ
ท่าเรือช่วยลดรอยขีดข่วนบนตัวเรือได้

5. เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ 
ผู้โดยสารก้าวกระโดดจากเรือขึ้นฝั่งก่อนเรือ
เข้าเทยีบท่า และผกูยดึเชอืกโยงเรยีบร้อยแล้ว 
เพราะจะเกิดแรงผลักท�าให้เรือเปล่ียนแนว 
ได้ แรงนี้จะผลักให้เรือห่างออกไปจากท่า  
อาจท�าให้ตัวผู้กระโดดเองตกลงไปในน�้าได้ 
อาจจะอับอายผู ้อื่นที่ เห็น หากเป็นขณะ
เดยีวกนักับทีผู่บ้งัคบัเรอืต้องเร่งเครือ่งเพือ่เพิม่
แรงดันเรือเข้าท่าอาจจะถูกใบจักรฟันอีกด้วย 

 6.เป็นข้อห้ามอย่างเดด็ขาดอกีข้อหนึง่ 
อย่าให้บุคคลใดช่วยดันไม่ให้เรือกระแทก
ท่าเรือ มีรายงานอุบัติเหตุมากมายเก่ียวกับ
เรื่องนี้ ถึงแม้จะมีน�้าใจช่วยผู ้ควบคุมเรือ  
ผู ้ควบคุมเรือต ้องไม ่ยอมให้พวกเขาช่วย 
นอกจากจะมีอันตรายมากแล้ว ยังเป็นการน�า
เรือเข้าเทียบท่าที่ไม่ถูกต้องด้วย อนึ่งค่าซ่อมสี
เรือถูกกว่าค่าหมอซ่อมแขนขาคนมากครับ 

7.ก่อนที่จะน�าเรือเข้าสถานที่ที่จัดไว้
เพื่อเป็นท่าจอดเก็บเรือ ให้ใช้วิทยุเรือแจ้ง

นายท่าถึงการเข้ามาของเรือของคุณทุกครั้ง 
เพื่อรับทราบแนวทางเดินเรือ หรือข้อจ�ากัด
ของการเดินเรือ ณ ที่นั้นเรือยิ่งใหญ่ เรื่องนี้ยิ่ง
ส�าคัญ หากไม่ปฏิบัติคุณอาจต้องถอยเรือกลับ
ในสภาวะที่คุณไม่คุ้นเคย 

8.การน�าเรอืเข้าเทยีบท่าสวนกระแสน�า้ 
ถ้าท�าได้จะดทีีสุ่ด เพราะทศิทางของกระแสน�า้ 
และแรงผลักดันเป็นตัวก�าหนดความยากง่าย
และความปลอดภัยด้วย กระแสน�้ายิ่งแรง 
การควบคุมบังคับเรือให ้ ไปตามทิศทาง 
ที่ก�าหนดยิ่งท�าได้ยาก กระแสน�้าที่แรงมาก 
อาจพัดพาเรือเล็กเข ้าไปอยู ่ ใต ้ท ่าเรือได ้  
ดังนั้น อย่าลืมให้ความส�าคัญของการประเมิน
ความแรงของกระแสน�้าก่อนน�าเรือเข้าท่า

9. กระแสลมแรงมักจะเป ็นอริกับ 
นักแล่นเรือยนต์ ไม ่เป ็นพันธมิตรที่ดีกับ 
นักแล่นใบขณะจอดพัก ประเมินความแรง  
และ ทิศทางลม แล้วตัดสินใจว่าจะไปใน
ทิศทางเดียวกับลมหรือจะสวนลม การน�าเรือ
เข้าท่า หากมีแรงลมมาทางท้ายเรือ งานก็เบา
กว่าวิ่งสวนทางลม เว้นระยะปลอดภัยให้มาก
ไว้ปล่อยให้สายลมค่อยๆ พัดเรือของคุณ 
เข้าจอดอย่างนิ่มนวล

10.คุณเป็นคนเดียวที่ต ้องรับผิด 
รับชอบกับคนบนเรือในเรื่ องของความ
ปลอดภัย ไม่ว่าขณะเรือแล่นหรือจอดพัก
ระหว่างทาง การตระเตรยีมให้เกดิความพร้อม
เป็นหน้าที่ของคุณให้ลูกเรือแข็งแกร่งด้วยวิธี 
ที่นิ่มนวลแต่หนักแน่น

ด้วยข้อปฏิบัติ ท้ังสิบประการจะช่วย
ให้การจอดเรือเทียบท่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวล
อกีต่อไป แต่เหนอืสิง่อืน่ใดความปลอดภัยของ
คนในเรือต้องมาเป็นสิ่งแรกเสมอ
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การท�างานเป็นทมีทีเ่ข้มแขง็และมเีอกภาพ
ย่อมเป็นยอดปรารถนาของทุกองค์กร โดย
เฉพาะในภาคธรุกิจเอกชน ซ่ึงเป็นเรือ่งทีส่ร้างให้
เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก เพราะคนมีชีวิตจิตใจ 
อารมณ์ และกิเลสตัณหา จึงเป็นทรัพยากรที่
บรหิารยากทีส่ดุ จากการศกึษาค้นคว้า เสวนา
กบัผูร้อบรูจ้�านวนมาก และประสบการณ์จาก
การท�างานอนัหลากหลายมานานนบัสบิปี ขอ
น�าเสนอแนวทางการสร้างเสรมิความสมัพนัธ์ที่
ดใีนการท�างานร่วมกนั ดังต่อไปนี้

1 .  ยอมรับความแตกต ่างระหว ่าง
ปัจเจกบคุคล

2. ค้นหาข้อดีของผูร่้วมงานแต่ละคน
3. มคีวามรกัความปรารถนาดีต่อกนัอย่าง

จริงใจ

4. ช่วยเหลือเกือ้กูลกนัตามก�าลังและโอกาส 
ทัง้ในเรือ่งหน้าทีก่ารงานและส่วนตัว

5. ให้อภัยผู้ที่ท�าผิดพลาดโดยขาดเจตนา 
พร้อมทัง้เปิดโอกาสส�าหรับการแก้ไขปรบัปรุง

โดยความเป็นจริงตามธรรมชาตแิล้ว ทกุสิง่
ในโลกและจกัรวาลนีล้้วนมลีกัษณะเฉพาะทีไ่ม่ซ�า้
กนั คนเราแต่ละคนกม็รูีปร่างหน้าตา นสิยัใจคอ 
และความรู้ความสามารถไม่เหมือนกับผู ้อ่ืน 
เป็นต้น ซึง่มิใช่อปุสรรคในการท�างานร่วมกนัแต่
อย่างใด การหลอมรวมความต่างอย่างลงตวัย่อม
ก่อให้เกดิผลลพัธ์ทีด่มีีคณุค่ามหาศาล อาท ิกรวด 
หนิ ปูน ทราย เหล็ก และน�า้ เม่ือน�ามารวมกนั
อย่างถูกส่วนด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว เกิด
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแกร่ง น�าไปใช้
ประโยชน์ได้มากมาย เราจงึควรท�าความเข้าใจให้

Special report

เหน็ชดัทและยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนั 
ไม่ใช้มาตรฐานของตวัเองไปตดัสนิหรอืก�าหนด
คณุค่าของผูอ้ืน่

นอกจากนี้ยังควรค้นหาข้อดีหรือจุดแข็ง
ของผูร่้วมงานแต่ละคนให้พบ ส่งเสริมให้เขาได้
แสดวออกในโอกาสทีเ่หมาะสม ย่อมท�าให้เขา
เกดิความภาคภมูใิจ ซาบซึง้ในความหวงัดขีอง
เรา และยินดีที่จะใช้ศักยภาพที่เขามีอยู่สร้าง
ประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างเต็มก�าลังความ
สามารถ

ความรกัความปรารถนาดต่ีอกนัอย่างจรวิ
ใจ คอือกีปัจจยัหน่ึงซึง่มีความส�าคัญยิง่ ในการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีให้หมู่คณะ ช่วย
ให้การท�ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัเป็นไปอย่างราบ
รื่น ทั้งในหน้าที่การงานขององค์กรและเร่ือ
งอืน่ๆ ช่วยเพิม่พนูความรกัความผกูพันระหว่าง
กนัให้มีความกลมเกลยีวเหนยีงแน่นมากยิง่ขึน้ 
น�ามาซึ่งการท�างานเป็นทีมที่เข้มแข็งและมี
เอกภาพ

แนวทาง
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในการทำางานร่วมกัน
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Special report

ของทุกคน เมือ่ส่วนรวมประสบความส�าเรจ็ด้วย
ด ีแต่ละคนในองค์กรย่อมได้รบัผลดตีามไปด้วย 
อย่างน้อยก็ความภาคภูมิใจที่ตนมีส่วนร่วมใน
การสร้างผลงานทีน่่าชืน่ชมนัน้

โดยสรปุแล้ว การทีอ่งค์กรใดจะท�างานได้
ส�าเร็จตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว้อย่างมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธิผลสู งนั้น  หัวใจส�าคัญคือ  
การท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีเอกภาพ  
ทกุคนในองค์กรมคีวามส�านกึรับผิดชอบ รวมทัง้
มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนเพียงพอในหน้าที่
ของตน มคีวามรูร้กัสามคัคเีอือ้อาทรต่อกัน ภกัดี
และผูกพันต่อองค์กรอย่างมั่นคงและจริงใจ  
มุ่งม่ันร่วมกันที่จะพัฒนาให้ทีความก้าวหน้า 
ยิง่ๆ ขึน้ไปอย่างยัง่ยนื

สภาพการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ  
ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรมีภาวะผู้น�าสูง 
เป่ียมด้วยศรทัธาบารมี เป็นท่ีเช่ือถอืและเคารพ
ย�าเกรงของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ในองค์กร ซึง่ล้วน
เป็นเร่ืองทีพ่ฒันาให้เกดิขึน้ได้ ด้วยความส�านกึ
ทีถ่กูต้องดงีามของแต่ละคน

การช่วยเหลอืเก้ือกูลกนัตามโอกาส ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องงานหรือส่วนตัว คือเครื่องช่วย
เพ่ิมพูนความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันทแต่ต้อง
พิจารณาความเหมาะสมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า
ความหวังดีของเราจะไม่ท�าให้ผู้รับรู้สึกว่าตน
ต�า่ต้อยด้อยค่าลง หรอืสร้างนสัิยคอยพึง่พาผูอ้ืน่
โดยไม่ขวนขวายช่วยตวัเองก่อน

การท�าผิดพลาดในบางเรื่องย่อมเกิดขึ้น 
ได้เสมอส�าหรับคนท�างาน แต่ถ้ามิได้เป็นไปด้วย
ความจงใจหรือมเีจตนาร้ายก็สมควรไดร้ับการ 
ให้อภัย รวมทั้งโอกาสที่จะปรับปรุงตนเอง  
การเหยียบย�่าซ�้าเติมผู้ท่ีพลาดพลั้งคือความมี
จติใจคบัแคบ ขาดเมตตาธรรม และไม่เป็นผลดี
กบัผูใ้ดเลย

หากคนส่วนใหญ่ในองค์กรสามารถท�าได้
ตามแนวทางเช่นทีก่ล่าวนี ้ ย่อมช่วยเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี น�ามาซึ่งความสุขและการ
ท�างานร่วมกนัอย่างสบายใจ พร้อมเผชญิความ
ยากล�าบากไปด้วยกัน เพือ่การบรรลเุป้าหมาย
ตามวสิยัทศัน์ขององค์กร อนัเป็นยอดปรารถนา

                                               เรือ่งของคน
เกดิเป็นคน ต้องทนสู้ อยูทุ่กเมือ่  อย่าบ่นเบือ่ เพือ่ยนืหยดั พร้อมปัดป้อง
ยามทุกข์ยาก มากปัญหา กล้าประลอง คดิไตร่ตรอง มองให้เหน็ ความเป็นจรงิ

เรือ่งไกลใกล้ ใหญ่น้อย ค่อยพนิจิ เพยีรพชิติ ข้อตดิขัด ซดัทกุส่ิง
มุง่เสรมิสร้าง ทางแก้ไข ไม่ประวงิ มเิกรงกริง่ ทิง้ความขลาด เข้าฟาดฟัน

แม้ยุ่งยาก หากสขุมุ เลิกกลุม้กลดั จกัเหน็ชดั เหตขัุดข้อง ไม่ต้องหวัน่
ใช้ปัญญา เป็นอาวธุ รดุประจัญ พร้อมโรมรนั มารทุกหมู ่สูส้ดุใจ

รูร้กุรบั ปรบัความคดิ มจีติมัน่ ย่อมพบวนั ทีฝั่นหา อย่าสงสยั
เกดิเป็นคน ค้นให้พบ ช่องหลบภยั อยูห่นใด ไกลทกุข์โศก โลกร่ึนรมย์
                                                                                นรชาติ
                                                                        ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๔
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