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สวัสดีครับ ท่านผู้เห็นคุณค่าของวารสาร  
ตลอดระยะเวลากว่าสบิปีท่ีผ่านมา ทีมงานของเราได้พยายามพฒันาคุณภาพของ  อย่างต่อเน่ือง เพือ่เป็นการตอบแทนน�า้ใจไมตรี 

ทกุท่านทีไ่ม่ทอดทิง้เรา ให้การสนบัสนนุเป็นอย่างดช่ีวยให้เรายืนหยดัมาได้อย่างยาวนานจนถงึวนันี ้รูส้กึซาบซึง้ใจและขอบคุณจรงิๆ ครบั
ส�าหรับฉบับต้นเหมันต์ที่ยังไม่รู ้สึกหนาวเย็นนักนี้ เราได้คัดสรรสาระที่เห็นว่าดีมีคุณค่าน�ามาเสนอเช่นเคย เกี่ยวกับความเช่ือแปลกๆ  

ของชาวเรือท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ แม้การเดินเรือได้มีวิวัฒนาการจนผิดแผกจากเดิมไปมากมายแล้ว หลายเรื่องก็ยังคงด�ารงอยู่อย่างมีคุณค่า  
ทัง้ในเชงิประวัตศิาสตร์ และขนบประเพณทีีถื่อปฎบิตักัินต่อไป

คบืกท็ะเล ศอกกท็ะเล เป็นภาษติทีต่ดิเตือนใจชาวเรอื และผูเ้กีย่วข้องกบัทะเลทัง้หลาย ให้ตระหนกัรู้อยูต่ลอดเวลาว่าอนัตรายอาจเกดิข้ึนได้ 
ทกุเม่ือ จงตัง้อยูใ่นความไม่ประมาท เมือ่เกิดเหตเุภทภยัขึน้จะมวีธิขีอความช่วยเหลอือย่างไร อุปกรณ์ใดบ้างทีจ่ะช่วยให้เราเอาตวัรอดกลบัมาข้ึนฝ่ังได้ 
ในเล่มนีม้คี�าตอบครบั

การท�างานคอืการแก้ปัญหา ซึง่ต้องอาศัยสตปัิญญาและความคดิท่ีมีพลงัสงูพอ จงึจะสามารถคลีค่ลายเรือ่งทียุ่ง่ยากซบัซ้อนได้ เรามคี�าแนะน�า 
ข้อควรรูเ้กีย่วกบัคุณภาพและอปุสรรคของความคดิ ซึง่ทกุคนสามารถน�าไปสร้างเสรมิพลงัความคดิของตนองได้ เพือ่พร้อมพชิิตกบัสารพันปัญหา 
ไม่ว่าจะหนกัหนาเพยีงใด ลองอ่านดูครบั เชือ่ว่าท่านจะเหน็ด้วย และน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในชวีติจริง พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั

บรรณาธิการบริหาร
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5  EVAL Model 04324-9 7x50 

 SUZUKI  Model KX1SA1  8X42

SUZUKI Model YDZ82050A 8 x 20 x 50 (ZOOM) 

LALIZAS Model 31317  7X50

EVAL Model 04324-3  7x50  (มีเข็มทิศ) 

กลองสองทางไกล
(Waterproof)
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นายกรัฐมนตรี เปิดท่าเรือปากเมง ประตูสู่อันดามัน 
หนุนการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
“เชื่อมโลก เชื่อมไทย ด้วยโครงข่ายคมนาคม”

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี ให้เกยีรตเิป็นประธาน ในพธิเีปิด 
“ท่าเรอืปากเมง เปิดประตสููอ่นัดามนั” รองรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ  
สูก่ารท่องเทีย่วทะเลฝ่ังอนัดามนั โดยมนีายขจรศกัดิ ์เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั 
กล่าวต้อนรบั นายศกัดิส์ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงาน 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน 
อธบิดกีรมเจ้าท่า กล่าวความเป็นมา พร้อมด้วยผู้บริหารระดบัสูง หวัหน้าหน่วยในพืน้ที่ 
ร่วมพธิเีปิดท่าเรอืปากเมง จงัหวดัตรัง

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มภีารกจิในการพฒันาท่าเรอื เพือ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการใช้งาน ทัง้ด้านการค้า การขนส่ง การสญัจรทางน�า้ เชือ่มโยงกบั 
ระบบขนส่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้า  
โดยได้พฒันาให้ท่าเรอืมรีปูลกัษณ์ทีส่วยงามทนัสมยั มมีาตรฐาน มัน่คง ปลอดภยั  
รวมทั้งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ส�าคัญ  
ท่าเรอืปากเมง จ.ตรัง เป็นหน่ึงในท่าเรอืทีก่รมเจ้าท่า ด�าเนินการพฒันาปรบัปรงุโครงสร้าง
ท่าเรอื เน่ืองจากเป็นท่าเรอืเพ่ือการท่องเทีย่วและคมนาคมทางน�า้ทีส่�าคญัในจงัหวดัตรงั 
โดยเรอืส่วนใหญ่เป็นเรอืรบันักท่องเท่ียวทีเ่ดินทางจากหาดปากเมงไปยงัแหล่งท่องเทีย่ว
ต่างๆในหมูเ่กาะทะเลตรัง อาท ิเกาะมกุ เกาะรอก เกาะเชือก เกาะไหง เกาะกระดาน 
และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ทั้งยังสามารถเช่ือมต่อไปยังเกาะลันตา เกาะพีพี  
หาดอ่าวนาง จงัหวัดกระบ่ี

นอกจากนี ้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มแีผนพัฒนาท่าเรือเส้นทาง “วงแหวน
อันดามนั” เพือ่เชือ่มโยงการเดนิทางทางอากาศ ทางบก และทางน�า้ ของจังหวดั กระบี่ 
พังงา และภเูกต็ สร้างรายได้ให้ภาคธรุกจิ การท่องเทีย่ว เรอื ร้านอาหาร โรงแรม  
ตลอดจนร้านค้าชมุชน น�าความเจรญิสูท้่องถิน่ และประชาชน สนบัสนนุนโยบาย 
ของประเทศให้เกดิความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

ประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้”  
ทพัเรอืภาคที ่ 1 ร่วมกบั ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล  

เขต1 สนบัสนนุการเปิดประตรูะเบยีงเศรษฐกจิ “ภาคตะวนัออก” สู ่ “ภาคใต้” ดแูล 
ความปลอดภยัเส้นทางขนส่งทางทะเล ตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรฐับาล

สบืเนือ่งจากนโยบายของรฐับาลก�าหนดให้เปิดประเทศเมือ่วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 
2564 ท่ีผ่านมา โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของมาตรการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่นโยบายดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นของการฟ้ืนฟปูระเทศ 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีการคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ 
การท่องเทีย่วภายในประเทศให้มทีศิทางทีด่ขีึน้ หลงัจากการผ่อนคลายลอ็กดาวน์

ล่าสดุ ในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564 พลเรอืโท พชิยั ล้อชูสกลุ ผูบ้ญัชาการทพัเรอื
ภาคที ่ 1(ผบ.ทรภ.1)ผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการศูนย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ 
ของชาตทิางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมด้วย พลเรอืตร ีสมพงษ์  ศรอากาศ 
รองผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (รอง ผอ. 
ศรชล.ภาค 1) เดนิทางไปตรวจเยีย่มความพร้อมของห้องควบคมุการจราจรทางน�า้  
ณ อาคารพกัผูโ้ดยสารเรอืเฟอร์รี ่(Ferry Terminal) อ.สตัหบี จว.ชลบรุ ีก่อนทีจ่ะส่งเรอื 
The Blue Dolphin ออกเดนิเรอืเป็นวนัแรก ซึง่เรอืดงักล่าวเป็นเรอืเฟอร์รีใ่ห้บรกิาร 
เดนิเรอืกลุม่ธรุกจิขนส่ง และการท่องเทีย่ว เส้นทาง ไป - กลบัจาก จว.ชลบุร ี(สตัหบี)  
ถงึ จว.สงขลา (เมอืงสงขลา) เป็นการเปิดประตรูะเบยีงเศรษฐกจิ “ภาคตะวนัออก”  
สู ่ “ภาคใต้” ด้วยการขนส่งทางทะเล ส�าหรบัการเดนิทางจาก ชลบรีุ ไปยงั สงขลา  
ด้วยเรอื The Blue Dolphin มรีะยะเวลาเดนิเรอื 18 - 20 ชัว่โมง โดยศนูย์ปฏบิตักิาร 
ทรภ.1 และ ศนูย์ปฏิบตักิาร ศรชล.ภาค 1 จะด�าเนนิการพลอ็ตตดิตามเป้าอย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่เตรยีมพร้อมให้ความช่วยเหลอื กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิระหว่างการเดนิทาง

ส�าหรับ ทรภ.1 และ ศรชล.ภาค 1 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล 
ความมั่นคง และความปลอดภัย ของเส้นทางการเดินเรือในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนบน 
ตัง้แต่ จว.ตราด ถงึ จว.ชมุพร ด้วยการบูรณาการใช้ก�าลงัทางเรอื และอากาศยาน  
ร่วมกนัลาดตระเวนดแูลความเรยีบร้อย และคอยให้ความช่วยเหลอืพีน้่องประชาชน 
ทีเ่ดนิทางสญัจรในทะเล ให้เกดิความปลอดภยั โดยจะด�ารงความพร้อมให้การช่วยเหลอื
หากเกิดเหตุฉุกเฉินในทะเลได้อย่างทันท่วงที พร้อมท้ังประสานงานร่วมกับ  
ทพัเรือภาคท่ี 2 (ทรภ.2) และศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล  
ภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนล่าง  
ให้เกิดความต่อเนื่องในด้านการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางการเดินเรือ  
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ ประชาชน รวมถงึนกัท่องเทีย่วเกดิความม่ันใจในการเดนิเรอื  
และการขนส่งได้อย่างปลอดภยั เป็นการสนบัสนนุนโยบายเปิดประเทศของรฐับาล  
เพื่อช่วยในการฟื้นฟูประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐ และสร้างแรงขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ 
การท่องเทีย่วภายในประเทศให้มทีศิทางทีด่ขีึน้
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เครื่องยนต์ใหม่ของ YANMAR ในเรอื 
LUHRS 37 เป็นการสอดประสานทีล่งตวั
ระหว่าง “คน และ เครื่องยนต์” 
ในสดุยอดเกมการตกปลา Yanmar 6LY440 เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์เต็มสูบ ดาวเด่นจาก 

Yanmar ได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่อยู ่เหนือเครื่องยนต์รุ ่นพี ่
หลายขมุ และเป็นการพสูิจน์ให้เหน็ว่า เพยีงการเปลีย่นเครือ่งยนต์ใหม่นัน้ 
สามารถท�าให้เรือที่ดีอยู่แล้ว กลายเป็นเรือที่ “สุดยอด” ได้จริงๆ 

“ทีส่�าคัญกคื็อ เวลาทีเ่พือ่นของเราทีอ่ยูบ่นดาดฟ้าเรอืชัน้ล่างก�าลงั
เย่อกับปลาขนาดใหญ่อยู่ เราจ�าเป็นที่จะต้องควบคุมเรือให้ได้ดี”  
Simon Ahern ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ Luhrs 37 ได้อธิบายไว้

“เครื่องยนต์ใหม่ของเราคู่นี้สุดยอดมาก เหมาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะ
เดินหน้า ถอยหลัง หรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆอย่างรวดเร็ว ท�าให้
การต่อสู้กับปลา และการน�าปลาขึ้นเรือท�าได้ง่ายขึ้น - เครื่องยนต์ของ
เราตอบสนองได้เร็วกว่าจริงๆ” Simon กล่าวอย่างกระตือรือร้น

Brad Belcher จาก Belcher Diesel 
Services ได้ลองถอืท้ายเรอื Luhrs 37 
ที่เขาเพิ่งติดตั้งเครื่องยนต์คู่ใหม่ของ 
Yanmar 6LY440 เพื่อการตอบสนอง
ที่เร็วกว่า นุ่มนวลกว่า และเงียบกว่า

Yanmar 6LY440 คู ่ใหม่ 
ติดตั้งในต�าแหน่งที่เหมาะสม 
ในห้องเครือ่งขนาดทีก่ระทดัรดั
ท�าให ้การติดตั้งในท่ีจ�ากัด
ท�าได้ง่ายขึ้น
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ค�าชมเหล่านี้มอบให้กับเครื่องยนต์ Yanmar 6LY440 คู่ใหม่ที่
ควบคุมด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หมด และได้ถกูตดิตัง้ไว้ในเรอื Reef 
Raine ของ Luhrs ขนาด 37 ฟุตที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี โดยมี 
“Belcher Diesel Services” ใน North Queensland เป็นผู้ติดตั้ง

Simon ตื่นเต้นกับเกมการตกปลาของเขาเสมอ แต่ถึงแม้นว่าเขา
จะยงัห่างไกลจากความเป็นนกัตกปลามอือาชพี เขากต็ระหนกัดว่ีาเขา
จ�าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตกปลาชั้นดี เพื่อเตรียม
พร้อมส�าหรบัสมรภมูกิารต่อสูร้ะหว่างตวัเขาเองกับปลาทีม่นี�า้หนกักว่า 
200 กิโลกรัม หรือใหญ่กว่า

“Reef Raine” เป็นเรือท่ีต่อข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
เครื่องยนต์เดิมเป็น Yanmar ที่มีก�าลัง 480hp ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนมา
เป็น Yanmar 6LY440 และผลลัพท์เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ตอนนี้
ความเรว็สงูสดุของเรืออยูท่ี ่32 นอต และแทบจะไม่มคีวนัไอเสยีให้เห็น
เลยในขณะท�างาน หรือแม้แต่ในช่วงที่สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเย็น

ก่อนหน้านี ้“Reef Raine” ท�าความเร็วสงูสดุได้ประมาณ 29 นอต
ในฐานะผู้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และจากข้อได้เปรียบของเครื่องยนต์ท่ี
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ ท�าให้ Simon วางใจได้
กับคุณภาพอากาศที่สะอาดขึ้น แม้นในขณะท่ียืนอยู ่ด้านท้ายเรือ  
และแน่นอนว่าส่วนรวมก็มีความพึงพอใจมากขึ้น

Simon คาดว่า ในขณะที่เขาแล่นเรือ “Reef Raine” ที่ความเร็ว
ประมาณ 20 นอต จะมีอัตราสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงที่ 100 ลิตร/
ชั่วโมง (โดยรวม)

“ท่ีความเร็วประมาณ 24 นอต เราอาจใช้น�้ามันเชื้อเพลิง  
120 ลิตร/ชั่วโมง โดยประมาณ แต่ผมว่ามันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราจะ 
แล่นเรือโดยใส่เกียร์เอาไว้ที่ ‘Laminex’ เพื่อลองดูว่า Reef Raine  
แล่นได้ดีแค่ไหน” (ค�าว่า ‘เกียร์อยู่ท่ี Laminex’ เป็นค�าท่ี Simon  
มักจะใช้เมื่อใช้งานเรือเต็มคันเร่ง)

Simon ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้เครื่องยนต์ใหม่ (Run-In) อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยนต์ Yanmar ของเขาจะมีอายุการใช้
งานท่ียาวนานสมค�าร�่าลือ และตอนนี้ Simon ก็ได้ใช้งานเครื่องยนต์
ใหม่คู่นี้ไปแล้ว 100 ชั่วโมง และก็เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ตกปลาที่ดีที่
ต้องมีการบ�ารุงรักษาอยู่เป็นประจ�าเพื่อความพร้อมในสงครามเย่อกับ

จุดควบคุมเรือบนดาดฟ้า (Flybridge) มีชุดควบคุมเครื่องยนต์ของ  
Palm-Beach ติดตั้งเอาไว้ เพื่อความแม่นย�าในการควบคุมเรือ ทั้งยังเป็นตัว
ช่วยเอาไว้ใช้สูก้บัปลาทีอ่าจจะชนะรางวลัในการแข่งขนัอกีด้วย “Reef Raine”
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ปลาได้ทุกเมื่อ ส�าหรับเคร่ืองยนต์แล้ว Simon จะใช้น�้ามันเครื่องที่
สะอาด และเปลีย่นใส้กรองน�า้มนัเครือ่งตามระยะเวลาทีก่�าหนดทกุครัง้ 
ระยะเวลา Run-In มาตรฐานส�าหรับเครื่องยนต์ Yanmar 6LY440  
คือ 250 ชั่วโมง

“ผมอยากจะแนะน�าให้เจ้าของเรือทุกคนเก็บบันทึกประวัติการ
บ�ารงุรกัษาเครือ่งยนต์ไว้เป็นอย่างด ี– ส�าหรบัตวัผมเองนัน้ ผมได้บันทกึ
วันท่ีและชั่วโมงท่ีผมเปล่ียนไส้กรองต่างๆเอาไว้ต่างหากอีกด้วย”  
Simon ได้ให้ค�าแนะน�าไว้

ชุดควบคุมเครื่องยนต์ชุดใหม่ของ Palm Beach ถูกติดตั้งอยู่บน
จุดควบคุมเรือบนดาดฟ้า (Flybridge) ของ Luhrs พร้อมด้วยมาตรวัด
ต่างๆ ของ Yanmar และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ถูกจัดวางไว้ใน
ต�าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อการค้นหาฝูงปลาและความพร้อมในเกมตก
ปลาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ภายในห้องควบคุมหลัก ได้มีการติดตั้งชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ไว้อีกหนึ่งชุด ดังนั้น Simon จึงสามารถน�าเรือเข้าเทียบท่าได้เองหาก
จ�าเป็น

เรือ Luhrs สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วในระหว่าง 
การแข่งขันตกปลาที่เอาจริงเอาจัง และ Simon ก็สนุกสนานกับการ
ตอบสนอง และการควบคุมที่แม่นย�าที่ได้จากเครื่องยนต์ใหม่ของเขา

ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด
ของนายท้ายเรือ ท่ีอาจเกิดความสับสนในการเปลี่ยนเกียร์ (เดินหน้า 
ถอยหลัง) ขณะที่เรือแล่นอยู่ ซึ่งเป็นค่าความปลอดภัยที่เหมาะสมมาก 
โดยเฉพาะขณะที่ความสนใจส่วนใหญ่ไปอยู ่กับปลากระโทงด�า  
หนักเกือบ 400 กิโลกรัม ที่กระโดดอยู่ใกล้เรือ

ผูม้เีทคโนโลยคีอืผูช้นะ…“มกีารน�าเทคโนโลยใีหม่ๆมากมายเข้ามา
ใช้ใน 6LY440” Brad Belcher ผูบ้รหิารของ Belcher Diesel Services 
ในเมือง Townsville ของ North Queensland ได้กล่าว ในฐานะที่
เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องยนต์คู่ใหม่ให้กับ “Reef Raine”

“ผมช่ืนชอบเครือ่งยนต์คูใ่หม่คูน่ีม้าก ถงึแม้ว่าจะมแีรงม้าน้อยกว่า
เครือ่งเดมิถงึ 40 แรงม้ากต็าม และจรงิๆ แล้ว เครือ่งยนต์คูใ่หม่สามารถ
ผลักดันเรือได้เร็วกว่า”

 “เคร่ืองยนต์ใหม่นีท้�างานได้ราบรืน่กว่า และแน่นอนว่าเงยีบกว่า” 
Brad กล่าวไว้ Brad เป็นผูท้ีช่ื่นชอบ และพอใจทีไ่ด้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย
เครื่องยนต์ Yanmar ที่ได้รับการแต่งตั้งในเดือนกันยายน 2559

เครือ่งยนต์รางร่วม (Common-rail) รุน่ใหม่นีย้งัง่ายต่อการตดิตัง้ 
โดยเฉพาะในมุมของการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆของเรือ โดยม ี
สายเชื่อมต่อต่างๆที่น้อยกว่าเครื่องยนต์ Yanmar ที่ควบคุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นก่อนๆ มาก

สมรรถนะที่ดีกว่าของเครื่องยนต์ 6LY440 เป็นประสบการณ์ 
ที่ Power Equipment คุ้นเคยเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นผลลัพท์
เดียวกันจากเครื่องยนต์อีก 3 โมเดลท่ีอยู่ในรุ่นเดียวกัน และได้รับ 
การตดิตัง้ใหม่ในเรอืล�าอืน่ทัว่ทัง้ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้อนาคตของ
เครื่องยนต์รุ่นนี้จึงดูสุดใสมาก แบบแยกชิ้น“Reef Raine” เป็นเรือ Luhrs ขนาด 37 ฟุต ที่มีจุดควบคุมเรือบนดาดฟ้า หรือ Flybridge 

ส�าหรับการเดินทางเพื่อค้นหาเกมการตกปลาที่ยิ่งใหญ่

“Reef Raine” มักจะเดินทางไป 
North Queensland เพื่อหาแหล่ง
ตกปลาอยู่บ่อยๆ เช่น Myrmidon 
Reef พร้อมความมั่นใจในเครื่องยนต์ 
Yanmar 6LY440s คู่ใหม่ของเขา



11

MAGAZINE I PAGEMAGAZINE I PAGE

 

Yanmar 6LY440 ให้แรงม้า 324kW (440mhp @ 3,300 รอบ/
นาที) เป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุ 5.8 ลิตร 6 สูบเรียง ซึ่งมีพื้นฐานมา
จากบล็อคเครื่องยนต์ของรุ่น LY2 และ LY3 ซึ่งมีมาแล้วกว่า 20 ปี

อีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้ 6LY โดดเด่น นั่นคือเป็นเคร่ืองยนต ์
ที่มีขนาดกระทัดรัด ซึ่งท�าให้ลดขนาดลูกสูบและช่วงชักลงได้  
(106 มม x 110 มม) ท�าให้ง ่ายต่อการติดตั้งในห้องเครื่อง  
และมีพื้นที่ว่างรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น

แน่นอนว่าพัฒนาการใหม่ๆย่อมท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เครื่องยนต์ใหม่ของ Yanmar ให้แรงม้าที่สะอาดกว่า ทุกอย่างตั้งแต่
การจ่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิผ่านท่อร่วมท่ีถูกออกแบบมาเพือ่การเผาไหม้
ที่สมบูรณ์กว่า สะอาดกว่า จากทุกมุมมอง 

Yanmar 6LY440 ยังได้รับการรับรองระดับการปลดปล่อย
มลพิษที่น่าประทับใจ เช่น มาตรฐาน European RCD2, IMO/GL 
และ EMC รวมถึงมาตรฐาน US EPA Tier 3

เห็นได้ชัดว่า 6LY440 มีการปลดปล่อยควันไอเสียออกมาน้อย
มาก จนแทบมองไม่เห็น ในทุกรอบเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ทีท่�าให้บรรดานกัตกปลาท้ังหลายพงึพอใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงความเร็วต�่า ขณะที่เย่ออยู่กับปลาใหญ่

Power Equipment ได้รับสิทธิพืเศษในการสาธิตความ
สมรรถนะของ Reef Raine ในทะเลเรยีบ เตม็คันเร่ง เพือ่การบนัทกึ
ภาพจาก Townsville โดย Luhrs ทิง้ไว้เพยีงคลืน่สขีาวให้เหน็เท่านัน้ 
โดยปราศจากควันด�าใดๆ

Reef Raine จะถูกใช้งานตามปกติไปยัง การแข่งขันตกปลาใน 
North Queensland บริเวณ Myrmidon Reef นอกชายฝั่ง 
Townsville ไปประมาณ 120 กิโลเมตรพร้อมความมั่นใจกับ
เครื่องยนต์คู่ใหม่จาก Yanmar 6LY440

ทีน่ี ่ที่ซึง่ Simon และเพื่อนนกัตกปลาของเขาตามล่าหารางวลั
ที่แฝงอยู่ในน่านน�้า 300 ถึง 1000 เมตรนี้เท่านั้น ที่ซึ่งอยู่ห่างจาก
ความเงียบสงบบริเวณแนวปะการังเพียงไม่กี่กิโลเมตร

โดยตระหนักดีว่าเครื่องยนต์ Yanmar สามารถท�างานได้อย่าง
ยอดเยี่ยม ทั้งในช่วงการตกปลาระหว่างวัน และ “ช่วงการท�างาน
เต็มคันเร่ง” ในขากลับ ทั้งหมดนี้ท�าให้การเดินทางทางน�้าที่ Simon 
หลงใหลยิ่งเป็นความสุขที่เหลือล้นโดยไม่ต้องสงสัย

ความเร็วสูงสุดที่ 32 น๊อท บน Luhrs 37 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอย 
ของควันไอเสียแต่อย่างใด ในขณะที่แล่นเรือแบบเต็มคันเร่ง



MAGAZINE I PAGE 013

MAGAZINE I PAGE01212
ARTICLE / PHOTO :  Boat Story

เพราะเรือคือพาหนะในการเดินทางท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นที่เก่าแก่ท่ีสุด ในวันท่ีพิ้นท่ีเดิน
เท้าส่วนใหญ่คอืป่ารกชฏั และมนษุย์เราต้องเดนิ
ทางค้าขายแลกเปลีย่น เมือ่แต่ละสงัคมมคีวาม
อดุมสมบรูณ์แตกต่างกนัไป ขาดแคลนสิง่ส�าคญั
ที่ต้องใช้ ในการด�ารงชีวิตต่างกัน เรือจึงคือ
พาหนะที่สามารถขนสินค้าจ�านวนมากล่องไป
ตามแม่น�า้ล�าคลอง หรอืข้ามจากแผ่นดนิ หนึง่สู่
แผ่นดนิอืน่ ต้องฝ่าคลืน่ลมมรสมุในช่วงเวลาที่
มนษุย์ยงัขาดความเข้าใจธรรมชาต ิ “ความเชือ่” 
และ “ศรัทธา” ในส่ิงทีอ่ธบิายได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 
จงึเป็นเสมอืนอปุกรณ์การเดนิเรือทีส่�าคญัไม่ยิง่
หย่อนไปกว่าใบเรือหรอืหางเสอื 

เมือ่ค้นหาจากหลายข้อมลู เราอาจพบว่า 
ความเชือ่ต่างๆ ของชาวเรือนัน้ แตกต่างกันไป
บ้างในแต่ละสังคม และหลายๆ ความเชื่อก็
ค่อยๆ สาบสญูหายไป อย่างเรือ่ง ห้ามผูห้ญงิลง
เรือท้ังที่แม่ย่านางเรือก็เป็นผู้หญิง เรือจึงใช้
สรรพนาม แทนตวัว่า เธอ หรอื She แต่คงต้อง
ถอยกลบัไปหลายศตวรรษ เพือ่จะไปถึงวนัทีก่าร
เดินเรือห้ามผู ้หญิงลงเรือ เมื่อในศตวรรษ 
ที ่19 นัน้ ในพธิปีล่อยเรอืลงน�า้ทีป่ฏบัิตสิบืต่อ
กนัมานาน องักฤษเป็นผูเ้ริม่ให้สภุาพสตรีสงูศกัดิ์
เป็นผู้ประกอบพิธีการขว้างขวด แชมเปญกับ
ขวดไวน์ทีห่วัเรือ ต่อมามเีหตกุารณ์ขว้างพลาด

ไปถกูแขกในงานได้รับบาดเจบ็ การขว้างขวด
จงึต้องใช้เชือกผกูคอ ขวดไว้ด้วยเสมอ  

และนัน่กไ็ม่ได้หมายถงึการยอมให้ผู้หญงิ
ลงเรือจะเพิง่เริม่มใีนศตวรรษที ่19 แต่หมายถงึ
การมีผู้หญิงอยู่บนเรือนั้น ได้มาถึงจุดท่ีได้รับ
เกียรติให้ท�าพิธีแล้วด้วยซ�้า ซ่ึงจะว่าไปแล้ว  
ผู้หญิงดูจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติตั้งแต่ 
สิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นเรอื อย่างแม่ย่านางเรอื มาจนถงึ
การท�าพิธีปล่อยเรือลงน�้า ข้อกล่าวหาเก่าแก่ 
ท่ีบอกว ่าผู ้หญิงลงเรือจะท�าให ้โชคร ้าย 
จงึถูกตตีก ไปในทีส่ดุ 

ส�าหรับคนไทยโบราณมีความเช่ือเรื่อง 
วญิญาณทีส่งิสถติย์อยูใ่นต้นไม้ โดยเฉพาะต้น
ตะเคียน ซึ่งเป็นไม้ที่นิยมน�ามา ใช้ต่อเรือ  
แต่ไปๆ มาๆ จะเป็นเรอืเหลก็ เรือไฟเบอร์ กย็งั
คงต้องมแีม่ยานางเรอือยูด่ ีเมือ่ตดัไม้มาจากป่า
แล้วกต้็องท�าพธิอีนัเชิญ เจ้าของไม้ต้นนัน้ลงมา
ไว้บนเรอืด้วย เพือ่ช่วยปกป้องคุ้มครองเมือ่ออก
เรอื หลงัจากนัน้กจ็ะมกีารผกูผ้าสามสทีีห่วัเรอื
เพือ่บชูา แม่ย่านางบรเิวณโขนเรอื โดยมข้ีอห้าม
ต่างๆ เพือ่เป็นการให้เกยีรตแิก่แม่ย่านางเรอื

ในช่วงศตวรรษแรกๆ ทางฝ่ังตะวนัตกนัน้
นอกจากเรือ่งห้ามผูห้ญงิลงเรอืเพือ่ไม่ให้ทะเล
พโิรธแล้ว ยงัมกีารห้ามน�าของ บางอย่างลงเรอื 
เช่น กล้วยหอม เพราะจะน�าโชคร้ายมาสูช่าว
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เรอื ซึง่เป็นความเชือ่ในศตวรรษที ่17 จากนัน้
การขนส่งกล้วย ทางเรอืกก็ลายเป็นเร่ืองกล้วยๆ 
ไปแล้ว มข้ีอสนันษิฐานว่า แต่เดมินัน้การขน
กล้วยจ�านวนมากลงเรือจะเกิดการเน่าเสียได้
ง่าย และท�าให้เกิดแก๊สที่ท�าให้ลูกเรือป่วย 
เพราะในยุคนั้นการรอนแรมในทะเลใช้เวลา
นานเป็นปี หากใครเจ็บป่วยบนเรือหนักๆ 
โอกาสรอดน่าจะยาก ขณะทีอ่กีทฤษฎกีบ็อกว่า
กล้วยทีถ่กูขนลงเรอืมานัน้ จะมแีมงมมุมพีษิตดิ
มาด้วย แล้วเคยมีประวัติกัด ลูกเรือเสียชีวิต 
กล้วยจงึเป็นข้อห้ามในยคุหนึง่

ชาวเรือต่างรู ้จักความเชื่อเรื่อง ห้าม
ผิวปากบนหัวเรือ เพราะจะเหมือนเรียกลม 
เรียกพายุ โดยความเชื่อนี้มาจากยุค ที่ยังใช้
พลังงานจากลมเพื่อช่วยให้เรือเคลื่อนที่ไปได้
ด้วยใบ ซึง่ชาวไวกิง้ผูเ้ชือ่ในเรือ่งของเทพเจ้าจะ
ใช้การผวิปากเพือ่เรยีก เทพเจ้าแห่งพายใุนช่วง
เวลาที่ท้องทะเลไร้ลมและเรือต้องหยุดน่ิงอยู่

กับที่  แต ่ ในอีกความจริงบนเรือรบคือ  
การผิวปากนั้น อาจเหมือนเสียงของนกหวีด 
ที่ใช้ในการบอกท�าความเคารพและการออก 
ค�าส่ัง ทหารเรอืจงึมีข้อห้ามผวิปากบนเรอืรบด้วย 

นอกจากความเชื่อที่พวกเรารู้จักกันดี
เหล่านีแ้ล้ว บางสงัคมในยคุน้ัน ยงัมคีวามเชือ่
เรือ่งวนัทีห้่ามน�าเรอืออกทะเลอย่าง Unlucky 
Friday หรอืวนัศุกร์โชคร้าย อกีความเช่ือทีดู่
เหมือนจะพบเจอในทุกสังคมชาวเรือคือ  
“ค�าห้ามพดู” ทัง้หลายเวลาลงเรอื เวลาออก
ทะเล เช่น ห้ามพูดว่า ลาก่อน หรือค�าว่า  
จม ล่ม ประมาณนี ้ แล้วบางสงัคมยงัห้ามพูด
ค�าว่าโชคดอีกีด้วย 

มาถึงวันนี้แล้ว ความเชื่อหลายอย่าง 
ได้กลายมาเป็นเพียงเรื่องเล่า เป็นต�านาน 
ความตืน่เต้นของยคุสมยัซึง่อุปกรณ์ ท่ีช่วยให้
ชาวเรอือุน่ใจระหว่างการเดนิเรอืยงัเป็นเหมือน
นิยายไซไฟ เพราะยุคที่แม้แต่เครื่องยนต์เรือ 
ยังไม่มีน้ัน คงยังไม่มี ใครฝันไปถึงอุปกรณ์
ส่ือสาร และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ 
ที่ล�้าสมัยข้ึนทุกวัน แต่กระนั้นเมื่อความเชื่อ 
ได้กลายมาเป็นประเพณี มันก็กลายมาเป็น
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท่ีวิถีชาวเรือยังคง 
ถูกยึดโยงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่า
งมงายแต่อย่างใด
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เรือทุกๆ ล�าไม่ว ่าจะเป็นเรือแบบใด 
แน่นอนว่าหากท่านเป็นเจ้าของเรือ หรือเป็น 
ผู้โดยสารเรือล�านั้นๆ สิ่งท่ีท่านจะต้องใส่ใจ 
เป็นอนัดบัแรก คอืความปลอดภยัของคนบนเรอื
นัน่เอง

ในปัจจบุนันีม้อีปุกรณ์ช่วยชีวิตคนประจ�า

Knowledge

เรือ และผู ้โดยสารจ�านวนมากมายหลาย
ประเภท ทัง้ แพชชูพี เรอืช่วยชวีติ และอืน่ๆ  
ซึ่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหล่านี้จะไม่มีทางใช้งาน 
ได้เตม็ประสทิธภิาพเลยหากปราศจากอปุกรณ์
จ�าพวกพลคุวนัสญัญาณ (Pyrotechnics) 

หากท่านลองนึกภาพสถาณการณ์ยามที่

เรอืของท่านประสบปัญหาใดๆ อันเป็นเหตใุห้
ต้องสละเรอืกลางทะเลใหญ่อนัเวิง้ว้างว่างเปล่า 
ตวัท่านเองต้องย้ายไปอยูใ่นอุปกรณ์ช่วยชวีติที่
ท่านหนอีอกจากเรอืใหญ่ วนัและคนืผ่านพ้นไป
อย่างเช่ืองช้า สวนทางกบัก�าลงัใจของผูร้อดชวีติ
ทีล่ดต�า่ลงอย่างรวดเรว็ ในเวลานัน้เองท่ีหน่วย

PYROTECHNIC พลุควันสัญญาณ ค�าตอบสุดท้าย
ของการขอความช่วยเหลือทางทะเล
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ค้นหาและกูภ้ยัผ่านมาเพือ่ค้นหาผูร้อดชวีติทีย่งั
หลงเหลอือยู ่ ซึง่ ณ ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่
ส�าคัญที่สุด พลุควันสัญญาณจะกลายเป็น
พระเอกของเร่ือง โดยท�าหน้าทีร่ะบตุ�าแหน่งของ
ผูร้อดชวีติ ซึง่เป็นเพยีงจดุเลก็ๆ กลางทะเลเปิด
อนักว้างใหญ่ไพศาล ไม่ว่าจะด้วยสญัญาณแสง
ส�าหรับการค้นหาตอนกลางคืน หรือสัญญาณ
ควนัการค้นหาตอนกลางวันกต็าม ว่าแล้วก็ไปดู
รายละเอียดที่น ่าสนใจ และวิธีใช้พลุควัน
สญัญาณท่ีใช้ในทะเลกนัดกีว่า

พลสุญัญาณมอืถอื (Hand Flares)
มาเริ่มกันที่อุปกรณ์จ�าพวกสัญญาณแสง 

ส�าหรับการค้นหาผู้รอดชีวิตยามกลางคืนกัน
ก่อน ซ่ึงพลุสัญญาณมือถือนี้แลดูรูปร่างจะ
คล้ายๆ กับไฟเยน็ท่ีเดก็ๆ ชอบซ้ือมาจุดเล่น กนั
ตามเทศกาลต่างๆ นัน่แหละ เพยีงแต่คณุสมบตัิ
ของเจ้าพลุสัญญาณมือถือน้ันเหนือกว่าพลุท่ี
เดก็ๆ ซือ้มาเล่นตามงานวัดงานบนัเทงิอยูม่าก 
โดยมคุีณสมบตัดิงันี้

- ให้สญัญาณแสงสแีดงท่ีสว่างชัดเจน โดย
มคีวามเข้มแสงไม่น้อยกว่า 15,000 แรงเทยีน

- มยีะระเวลาการให้แสงสว่างต่อเนือ่งไม่
น้อยกว่า 1 นาที

- สามารถคงสภาพการให้แสงสว่างได้แม้
ตวัพลุจะจมน�า้ไปนาน 10 วินาท ีทีร่ะดบัความ
ลกึ 100 มลิลลิติร

- บรรจภุณัฑ์สามารถกนัน�า้ได้ และมกีลไก
การจุดระเบดิให้สญัญาณแสงในตวั

พลุสัญญาณมือถือนั้นจะใช้งานควบคู่ไป
กบัตาราง (Life-saving signal) ทีโ่ดยปกตแิล้ว
จะมอียูใ่นอปุกรณ์ช่วยชีวิต โดยท่ีผูใ้ช้จะต้องส่ง
สญัญาณเป็นรหสัผ่านทางท่าทางของการกวดั
แกว่งพลุสัญญาณมือถือของท่านเองโดย
อตัโนมตัิ

พลุสัญญาณยิงขึ้นทางสูงพร้อมร่มพยุง 
(Rocket parachute Flares)

พลุสัญญาณชนิดท่ีสองนี้ก็ยังคงเป ็น

การจุดระเบดิให้สญัญาณแสงในตวั

ทุน่สัญญาณแสงและควนัลอยน�า้ 
(Manoverboard)

พลุสัญญาณชนิดที่สี่นี้จะพิเศษกว่าพลุ
สัญญาณทั้งสามแบบที่ได้กล่าวมา ตรงที่การ
ออกแบบให้มีการรวมสัญญาณแสง และ
สัญญาณควันไว้ในอปุกรณ์ตวัเดยีวกัน เรยีกว่า
เป็นแบบทอูนิวนันัน่เอง ซึง่เหตกุารณ์คนพลดั
ตกน�้ากลางมหาสมุทท่ีท้ังใหญ่และเต็มไปด้วย
สภาพคลืน่ลมแรง หากเกิดขึน้จริงไม่ว่าจะตอน
กลางวนัหรอืกลางคนื การระบตุ�าแหน่งคนตก
น�า้ด้วยสายตาของคนบนเรอืนัน้แทบจะเป็นไป
ไม่ไดเลย จงึต้องมกีารออกแบบอปุกรณ์ทีพ่เิศษ
เพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือคนที่ตกน�้าไป
จากเรอืกลางมหาสมทุรนัน่เอง โดยมคุีฯสมบตัิ
ดงันี้

- ให้สญัญาณสขีาวทีแ่สงสว่างไม่น้อยกว่า 
2 แรงเทยีน และมองเหน็ได้จากทกุทศิทาง โดย
ไฟนี้สามารถแสดงเป็นไฟกระพริบก็ได้โดยมี
ความถีก่ารกระพรบิ 50-70 ครัง้/นาที

- ไม่ก่อให้เกดิประกายไฟใดๆ ทัง้ส้ินขณะ
ปล่อยควนัสญัญาณ

- สามารถให้สญัญาณควนัได้แม้ตวัพลจุะ
จมน�้าไปนานถึง 10 วินาที โดยจะต้องให้
สัญญาณควนัโดยอตัโนมตัเิมือ่ทุน่ถกูปล่อยลงน�า้

- มีคณุสมบตัลิอยน�า้ได้โดยไม่จมหายยาม
ทีใ่นทะเลมคีลืน่

-บรรจภุณัฑ์สามารถกนัน�า้ได้ และมกีลไก
การจุดระเบดิให้สญัญาณแสงในตวั

พลสุญัญาณเหล่านีถ้กูออกแบบเพือ่การใช้
งานด้านการขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะ  
โดยส่วนใหญ่จะมีอายกุารใช้งานประมาณ 3 ปี 
นับจากวันที่ผลิต และท่ีส�าคัญจะนึกเอาไป 
จุดเล่นกลางทะเลเปิดไม่ได้ ยกเว้นจะท�าการ 
แจ้งเรือรอบข้างว่าเป็นขั้นตอนการฝึกซ้อม 
ใช้งานเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิกเหตุการณ์ 
ที่ทีมช ่วยเหลือจากเรือรอบข้างของท่าน 
แห่กันเข้ามาท่ีเรอืของท่านเป็นแน่นอน

สญัญาณแสงส�าหรบัการค้นหาผูร้อดชวีติกลาง
คืนอยู ่  ท ่านผู ้อ ่านคงจะสงสัยว ่ามันจะมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกับพลุสัญญาณมือถือ
อย่างไรบ้าง ว่าแล้วก็มาดูคุณสมบัติของพลุ
สญัญาณตวันีก้นั

- หลังจากยงิพลุสัญญาณขึน้ขึน้ทางสูงแล้ว 
อปุกรณ์ส่วนทีเ่ป็นร่มของพลสุญัญาณจะกางตวั
ออกเพ่ือให้พลุสัญญาณตกลงมาไม่เร็วกว่า  
5 เมตร/วนิาที

- ให้สัญญาณแสงสีแดงทีส่ว่างชัดเจนโดย
มคีวามเข้มแสงไม่น้อยกว่า 30,000 แรงเทยีน

- มรีะยะเวลาการให้แสงสว่างต่อเนือ่งไม่
น้อยกว่า 40 วนิาที

- บรรจุภณัฑ์สามารถกนัน�า้ได้ และมกีลไก
การจุดระเบดิให้สญัญาณแสงในตวั

เจ้าพลสุญัญาณยงิขึน้ทางสงูพร้อมร่มพยงุ
น้ี ในเรือใหญ่ที่เดินทางในทะเลเปิดนั้นต้อง
จดัหาทีไ่ว้ทีส่ะพานเดนิเรอื 12 อนั นอกเหนอื
ไปจากทีถ่กูบรรจอุยูใ่นอปุกรณ์ช่วยชวีติ

ทุน่ควนัสญัญาณลอยน�า้ (Buoyant smoke 
signals)

มาถึงพลุควันสัญญาณชนิดที่สามซ่ึงจะ
แตกต่างกบัพลุควนัสัญญาณสองแบบแรกตรงที่
เมือ่ถกูใช้งาน เจ้าตวัทุน่ควนันีจ้ะปล่อยสญัญาณ
ควันออกมาเพื่อการระบุต�าแหน่งในยามกลาง
วนั ไม่ได้แสดงสญัญาณแสงอย่างพลสุองแบบ
แรก ซึง่ทุน่ควนัมคีณุสมบตัดิงันี้

- ให้สญัญาณควนัทีม่แีสงสว่างชดัเจน โดย
สามารถให้สัญญาณต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 3 
นาที

- มีคณุสมบตัลิอยน�า้ได้โดยไม่จมหายยาม
ทีใ่นทะเลขมคีล่ืน

- ไม่ก่อให้เกดิประกายไฟใดๆ ทัง้ส้ินขณะ
ปล่อยควนัสญัญาณ

- สามารถคงสภาพการให้แสงสว่างได้แม้
ตัวพลุจะจมน�้าไปนานถึง 10 วินาที ที่ระดับ
ความลกึ 100 มิลลเิมตร

- บรรจุภณัฑ์สามารถกนัน�า้ได้ และมกีลไก
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ในตอนที่แล้วได้น�าเสนอองค์ประกอบ
ส�าคญัของคณุภาพความคดิ ซ่ึงช่วยขบัเคลือ่น
ให้มีพลังในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธิผลสงู ส่วนทีเ่ป็นด้าน
ตรงข้ามกม็อียูเ่ช่นกัน คอื อปุสรรคของความคดิ 
ผูรู้้ได้ก�าหนดไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ภาษา ความคดิแม้จะมคีณุภาพสงูเพยีง
ใด หากต้องน�าไปถ่ายทอดด้วยภาษาทีผู่น้�าเสนอ
รวมทั้งผู้รับสาส์นขาดความรู้ความช�านาญใน
ภาษานัน้ การสือ่สารระหว่างกันย่อมไม่ราบรืน่
เท่าทีค่วร ไม่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจทีถู่กต้อง
ถ่องแท้อย่างสมบรูณ์ได้ มักจะเกดิความคลาด
เคลือ่นจากความหมายทีแ่ท้จรงิไปมากบ้างน้อย
บ้าง

2. ผลประโยชน์ของตนเอง การน�าเสนอใน
เรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ด้วย จะโดย
เจตนาบดิเบอืนให้เกดิความล�าเอยีงหรอืไม่ก็ตาม 
มักลงเอยด้วยความไม่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอ 
เพราะคนส่วนใหญ่ยังมีความเป็นปุถุชน จิตใจ 
เจอืปนด้วยกเิลส อาท ิความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง จงึยากทีจ่ะรกัษาความเทีย่งธรรมไว้ได้
อย่างแท้จรงิ นบัเป็นอปุสรรคส�าคญัประการหนึง่
ทีบ่ัน่ทอนคณุภาพของความคดิ หนทางแก้ไขที่
ได้ผลดกี ็ คอื การหลกีเลีย่งทีจ่ะเข้าไปร่วมการ
พจิารณาในเรือ่งทีต่นมผีลประโยชน์เกีย่วข้องอยู่
ด้วย ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องผูม้ใีจเทีย่งธรรมและ
ไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน พจิารณากนัไปอย่าง
อสิระเสรี

Special report

3. ความเคยชิน คนจ�านวนมากใช้ความ
เคยชนิในการพจิารณาหาข้อตกลงใจในการแก้
ปัญหา เคยมกีระบวนการทางความคิดอย่างไร
ในเรือ่งท�านองเดยีวกนันัน้ กจ็ะด่วนสรปุง่ายๆ 
ด้วยความมัน่ใจว่าตนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว ทัง้ที่
ปัญหาต่างๆ มักมีความผิดแผกกันไปไม่มาก 
ก็น้อย จึงควรใช้ความคิดอย่างมีวิจารญาณ 
(Critical Thinking) วิเคราะห์แง่มุมต่างๆ  
อย่างรอบคอบรอบด้าน กล้าคิดนอกกรอบความ
คุน้ชินเดมิๆ ของตน หรอืวธิท่ีีใช้กนัโดยทัว่ไป 
โอกาสผดิพลาดกย่็อมน้อยลงด้วย

4. อารมณ์ การใช้ความคดิเพือ่พจิารณา
เรือ่งใดๆ กต็ามในยามทีม่อีารมณ์แปรปรวนไป
จากภาวะปกติ ผลลัพท์ท่ีได้มักแตกต่างกัน  

พลังความคิด : 
พิชิตได้ทุกปัญหา (ตอนจบ)
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Special report
บ้างครัง้แทบจะตรงกนัข้ามทเีดยีว ยามอารมณ์
ดีก็เห็นเป็นอย่างหน่ึง แต่หากก�าลังหงุดหงิด 
ขุน่เคอืงใจความคดิกเ็ลือ่นไหลไปเป็นอย่างอืน่ 
การพิจารณาเรืองส�าคัญใดๆ จึงควรอย่างยิ่ง 
ทีจ่ะเลอืกท�าในช่วงเวลาทีอ่ารมณ์ปกติ

5. การช้ีแนะ คอือปุสรรคของความคดิท่ีมี
ความส�าคัญยิ่งโดยเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งมี
ลกัษณะอ�านาจนยิมและยกย่องผูท้ีม่ฐีานะทาง
สงัคมสงู เขาชีแ้นะอะไรกม็กัจะเออออตามกัน
ไปโดยง่าย แม้ไม่เหน็คล้อยตามกไ็ม่กล้าท้วงตงิ
หรอืคดัค้าน น�าไปสูค่วามผดิพลาดเสยีหายอยู่
เนืองๆ ดังนั้นผู้มีอ�านาจเหนือกว่าควรเปิดใจ
กว้าง อย่าชี้แนะผู้อื่นในจังหวะที่ไม่เหมาะสม 
ควรปล่อยให้ผู ้น ้อยมีอิสระทางความคิด  
กล้าเสนอมมุมองของตนในบรรยากาศทีท่กุคน
กล้าแสดงออกและแลกเปลีย่นความเหน็กนัได้
อย่างเสรี เม่ือเห็นว่ามีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางเพยีงพอแล้ว ผูท้ีม่อี�านาจเหนอืกว่า 

จึงค่อยเสนอมุมมองของตน และร่วมกัน
สงัเคราะห์ข้อมลูทีต่่างน�าเสนอกนัไว้อย่างหลาก
หลาย ให้เป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเป็นที่
ยอมรับของส่วนใหญ่ อันเป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตยและมาตรฐานทางวิชาการ 
โดยทัว่ไป

“ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต” เป็นเรื่องที่
ผูกพันกันอย่างแนบแน่นราวกับเนื้อเดียวกัน 
การท�างานคือการแก้ปัญหา ซึง่เกิดขึน้อยูต่ลอด
เวลากว่็าได้ ในรปูแบบทีม่กัไม่ซ�า้กนั หากผู้มหีน้า
ทีเ่ป็นผูท่ี้มีสตปัิญญา ความรู้ และประสบการณ์
สูงพอ รวมทั้งมีความคิดที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ 
และขจดัอปุสรรคต่างๆ ออกไปได้มาก การแก้ไข
ทกุปัญหาย่อมเป็นไปด้วยด ี มข้ีอสรปุทีส่มเหตุ
สมผล สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ ประสบความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลสูง เป ็นเครื่องยืนยันว ่า  
“พลงัความคดิพิชติได้ทุกปัญหา”

                                     คณุค่าของความคดิ
 อนัความคิด แม้ผดิผัน กนัไปบ้าง
 คอืเครือ่งสร้าง ทางก้าวหน้า ฝ่าทกุข์เข็ญ
 สูว่นัใหม่ ในวถิ ีท่ีอยากเป็น
แม้ยากเยน็ ควรเหน็ค่า อย่าท้อใจ
มองต่างมมุ ช่วยคลมุครอบ กรอบปัญหา
พึง่ปัญญา หาเหตผุล พ้นสงสยั
รูเ้จนจบ พบทางแก้ ก่อนแพ้ภัย
สบโชคชยั ทีไ่ขว่คว้า น่าชืน่ชม
 มอี�านาจ ฉลาดใช้  ไม่ข่มขู่
 ชนชืน่ชู อยูห่นใด ใจสขุสม
 ต่างพร้อมพรกั รกัแนบชดิ จติเกลยีวกลม
 ปราศจากทกุข์ตรม ภริมย์รืน่ ทกุคนืวนั

        นรชาติ
          5 พฤศจกิายน 2564
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