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ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีทผี่ า่ นมา ทีมงานของเราได้พยายามพัฒนาคุณภาพของ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการตอบแทนน�ำ้ ใจไมตรี
ทุกท่านทีไ่ ม่ทอดทิง้ เรา ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีชว่ ยให้เรายืนหยัดมาได้อย่างยาวนานจนถึงวันนี้ รูส้ กึ ซาบซึง้ ใจและขอบคุณจริงๆ ครับ
ส�ำหรับฉบับต้นเหมันต์ที่ยังไม่รู้สึกหนาวเย็นนักนี้ เราได้คัดสรรสาระที่เห็นว่าดีมีคุณค่าน�ำมาเสนอเช่นเคย เกี่ยวกับความเชื่อแปลกๆ
ของชาวเรือที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ แม้การเดินเรือได้มีวิวัฒนาการจนผิดแผกจากเดิมไปมากมายแล้ว หลายเรื่องก็ยังคงด�ำรงอยู่อย่างมีคุณค่า
ทัง้ ในเชิงประวัตศิ าสตร์ และขนบประเพณีทถี่ อื ปฎิบตั กิ นั ต่อไป
คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล เป็นภาษิตทีต่ ดิ เตือนใจชาวเรือ และผูเ้ กีย่ วข้องกับทะเลทัง้ หลาย ให้ตระหนักรูอ้ ยูต่ ลอดเวลาว่าอันตรายอาจเกิดขึน้ ได้
ทุกเมือ่ จงตัง้ อยูใ่ นความไม่ประมาท เมือ่ เกิดเหตุเภทภัยขึน้ จะมีวธิ ขี อความช่วยเหลืออย่างไร อุปกรณ์ใดบ้างทีจ่ ะช่วยให้เราเอาตัวรอดกลับมาขึน้ ฝัง่ ได้
ในเล่มนีม้ คี ำ� ตอบครับ
การท�ำงานคือการแก้ปญั หา ซึง่ ต้องอาศัยสติปญั ญาและความคิดทีม่ พี ลังสูงพอ จึงจะสามารถคลีค่ ลายเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนได้ เรามีคำ� แนะน�ำ
ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับคุณภาพและอุปสรรคของความคิด ซึง่ ทุกคนสามารถน�ำไปสร้างเสริมพลังความคิดของตนองได้ เพือ่ พร้อมพิชิตกับสารพันปัญหา
ไม่วา่ จะหนักหนาเพียงใด ลองอ่านดูครับ เชือ่ ว่าท่านจะเห็นด้วย และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวติ จริง พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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ประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้”

นายกรัฐมนตรี เปิดท่าเรือปากเมง ประตูสู่อันดามัน
หนุนการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
“เชื่อมโลก เชื่อมไทย ด้วยโครงข่ายคมนาคม”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธเี ปิด
“ท่าเรือปากเมง เปิดประตูสอู่ นั ดามัน” รองรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติ
สูก่ ารท่องเทีย่ วทะเลฝัง่ อันดามัน โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง
กล่าวต้อนรับ นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงาน
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวความเป็นมา พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยในพืน้ ที่
ร่วมพิธเี ปิดท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการพัฒนาท่าเรือ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้งาน ทัง้ ด้านการค้า การขนส่ง การสัญจรทางน�ำ้ เชือ่ มโยงกับ
ระบบขนส่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวส�ำราญทางน�้ำ
โดยได้พฒ
ั นาให้ทา่ เรือมีรปู ลักษณ์ทสี่ วยงามทันสมัย มีมาตรฐาน มัน่ คง ปลอดภัย
รวมทั้งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ส�ำคัญ
ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง เป็นหนึง่ ในท่าเรือทีก่ รมเจ้าท่า ด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
ท่าเรือ เนือ่ งจากเป็นท่าเรือเพือ่ การท่องเทีย่ วและคมนาคมทางน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญในจังหวัดตรัง
โดยเรือส่วนใหญ่เป็นเรือรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางจากหาดปากเมงไปยังแหล่งท่องเทีย่ ว
ต่างๆในหมูเ่ กาะทะเลตรัง อาทิ เกาะมุก เกาะรอก เกาะเชือก เกาะไหง เกาะกระดาน
และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตา เกาะพีพี
หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีแผนพัฒนาท่าเรือเส้นทาง “วงแหวน
อันดามัน” เพือ่ เชือ่ มโยงการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางน�ำ้ ของจังหวัด กระบี่
พังงา และภูเก็ต สร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจ การท่องเทีย่ ว เรือ ร้านอาหาร โรงแรม
ตลอดจนร้านค้าชุมชน น�ำความเจริญสูท่ อ้ งถิน่ และประชาชน สนับสนุนนโยบาย
ของประเทศให้เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ ศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เขต1 สนับสนุนการเปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก” สู่ “ภาคใต้” ดูแล
ความปลอดภัยเส้นทางขนส่งทางทะเล ตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล
สืบเนือ่ งจากนโยบายของรัฐบาลก�ำหนดให้เปิดประเทศเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2564 ทีผ่ า่ นมา โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ นโยบายดังกล่าวเป็นจุดเริม่ ต้นของการฟืน้ ฟูประเทศ
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีการคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ
การท่องเทีย่ วภายในประเทศให้มที ศิ ทางทีด่ ขี นึ้ หลังจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์
ล่าสุด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พลเรือโท พิชยั ล้อชูสกุล ผูบ้ ญั ชาการทัพเรือ
ภาคที่ 1(ผบ.ทรภ.1)ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมด้วย พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ
รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (รอง ผอ.
ศรชล.ภาค 1) เดินทางไปตรวจเยีย่ มความพร้อมของห้องควบคุมการจราจรทางน�ำ้
ณ อาคารพักผูโ้ ดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ก่อนทีจ่ ะส่งเรือ
The Blue Dolphin ออกเดินเรือเป็นวันแรก ซึง่ เรือดังกล่าวเป็นเรือเฟอร์รใี่ ห้บริการ
เดินเรือกลุม่ ธุรกิจขนส่ง และการท่องเทีย่ ว เส้นทาง ไป - กลับจาก จว.ชลบุรี (สัตหีบ)
ถึง จว.สงขลา (เมืองสงขลา) เป็นการเปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจ “ภาคตะวันออก”
สู่ “ภาคใต้” ด้วยการขนส่งทางทะเล ส�ำหรับการเดินทางจาก ชลบุรี ไปยัง สงขลา
ด้วยเรือ The Blue Dolphin มีระยะเวลาเดินเรือ 18 - 20 ชัว่ โมง โดยศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ทรภ.1 และ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร ศรชล.ภาค 1 จะด�ำเนินการพล็อตติดตามเป้าอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินระหว่างการเดินทาง
ส�ำหรับ ทรภ.1 และ ศรชล.ภาค 1 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ความมั่นคง และความปลอดภัย ของเส้นทางการเดินเรือในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
ตัง้ แต่ จว.ตราด ถึง จว.ชุมพร ด้วยการบูรณาการใช้กำ� ลังทางเรือ และอากาศยาน
ร่วมกันลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อย และคอยให้ความช่วยเหลือพีน่ อ้ งประชาชน
ทีเ่ ดินทางสัญจรในทะเล ให้เกิดความปลอดภัย โดยจะด�ำรงความพร้อมให้การช่วยเหลือ
หากเกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในทะเลได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที พร้ อ มทั้ ง ประสานงานร่ ว มกั บ
ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2) และศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง
ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ในเส้ น ทางการเดิ น เรื อ
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ ประชาชน รวมถึงนักท่องเทีย่ วเกิดความมัน่ ใจในการเดินเรือ
และการขนส่งได้อย่างปลอดภัย เป็นการสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล
เพื่อช่วยในการฟื้นฟูประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐ และสร้างแรงขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ
การท่องเทีย่ วภายในประเทศให้มที ศิ ทางทีด่ ขี นึ้
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เครื่องยนต์ใหม่ของ YANMAR ในเรือ
LUHRS 37 เป็นการสอดประสานทีล่ งตัว
ระหว่าง “คน และ เครื่องยนต์”
ในสุดยอดเกมการตกปลา
Brad Belcher จาก Belcher Diesel
Services ได้ลองถือท้ายเรือ Luhrs 37
ที่เขาเพิ่งติดตั้งเครื่องยนต์คู่ใหม่ของ
Yanmar 6LY440 เพื่อการตอบสนอง
ที่เร็วกว่า นุ่มนวลกว่า และเงียบกว่า
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Yanmar 6LY440 คู ่ ใ หม่
ติดตั้งในต�ำแหน่งที่เหมาะสม
ในห้องเครือ่ งขนาดทีก่ ระทัดรัด
ท� ำ ให้ ก ารติ ด ตั้ ง ในที่ จ� ำ กั ด
ท�ำได้ง่ายขึ้น

Yanmar 6LY440 เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์เต็มสูบ ดาวเด่นจาก
Yanmar ได้ แสดงให้เห็ นถึ งสมรรถนะที่อยู่เหนือเครื่องยนต์รุ่นพี่
หลายขุม และเป็นการพิสจู น์ให้เห็นว่า เพียงการเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ใหม่นนั้
สามารถท�ำให้เรือที่ดีอยู่แล้ว กลายเป็นเรือที่ “สุดยอด” ได้จริงๆ
“ทีส่ ำ� คัญก็คอื เวลาทีเ่ พือ่ นของเราทีอ่ ยูบ่ นดาดฟ้าเรือชัน้ ล่างก�ำลัง
เย่อกับปลาขนาดใหญ่อยู่ เราจ�ำเป็นที่จะต้องควบคุมเรือให้ได้ดี”
Simon Ahern ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ Luhrs 37 ได้อธิบายไว้
“เครื่องยนต์ใหม่ของเราคู่นี้สุดยอดมาก เหมาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะ
เดินหน้า ถอยหลัง หรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
การต่อสู้กับปลา และการน�ำปลาขึ้นเรือท�ำได้ง่ายขึ้น - เครื่องยนต์ของ
เราตอบสนองได้เร็วกว่าจริงๆ” Simon กล่าวอย่างกระตือรือร้น
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ค�ำชมเหล่านี้มอบให้กับเครื่องยนต์ Yanmar 6LY440 คู่ใหม่ที่
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด และได้ถกู ติดตัง้ ไว้ในเรือ Reef
Raine ของ Luhrs ขนาด 37 ฟุตที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี โดยมี
“Belcher Diesel Services” ใน North Queensland เป็นผู้ติดตั้ง
Simon ตื่นเต้นกับเกมการตกปลาของเขาเสมอ แต่ถึงแม้นว่าเขา
จะยังห่างไกลจากความเป็นนักตกปลามืออาชีพ เขาก็ตระหนักดีวา่ เขา
จ�ำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตกปลาชั้นดี เพื่อเตรียม
พร้อมส�ำหรับสมรภูมกิ ารต่อสูร้ ะหว่างตัวเขาเองกับปลาทีม่ นี ำ�้ หนักกว่า
200 กิโลกรัม หรือใหญ่กว่า
“Reef Raine” เป็นเรือที่ต่อขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
เครื่องยนต์เดิมเป็น Yanmar ที่มีก�ำลัง 480hp ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนมา
เป็น Yanmar 6LY440 และผลลัพท์เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ตอนนี้
ความเร็วสูงสุดของเรืออยูท่ ี่ 32 นอต และแทบจะไม่มคี วันไอเสียให้เห็น
เลยในขณะท�ำงาน หรือแม้แต่ในช่วงที่สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเย็น
ก่อนหน้านี้ “Reef Raine” ท�ำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 29 นอต
ในฐานะผู้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และจากข้อได้เปรียบของเครื่องยนต์ที่
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ ท�ำให้ Simon วางใจได้
กับคุณภาพอากาศที่สะอาดขึ้น แม้นในขณะที่ยืนอยู่ด้านท้ายเรือ
และแน่นอนว่าส่วนรวมก็มีความพึงพอใจมากขึ้น
Simon คาดว่า ในขณะที่เขาแล่นเรือ “Reef Raine” ที่ความเร็ว
ประมาณ 20 นอต จะมีอัตราสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ 100 ลิตร/
ชั่วโมง (โดยรวม)
“ที่ ค วามเร็ ว ประมาณ 24 นอต เราอาจใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
120 ลิตร/ชั่วโมง โดยประมาณ แต่ผมว่ามันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราจะ
แล่นเรือโดยใส่เกียร์เอาไว้ที่ ‘Laminex’ เพื่อลองดูว่า Reef Raine
แล่นได้ดีแค่ไหน” (ค�ำว่า ‘เกียร์อยู่ที่ Laminex’ เป็นค�ำที่ Simon
มักจะใช้เมื่อใช้งานเรือเต็มคันเร่ง)
Simon ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้เครื่องยนต์ใหม่ (Run-In) อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยนต์ Yanmar ของเขาจะมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานสมค�ำร�่ำลือ และตอนนี้ Simon ก็ได้ใช้งานเครื่องยนต์
ใหม่คู่นี้ไปแล้ว 100 ชั่วโมง และก็เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ตกปลาที่ดีที่
ต้องมีการบ�ำรุงรักษาอยู่เป็นประจ�ำเพื่อความพร้อมในสงครามเย่อกับ

จุ ด ควบคุ ม เรื อ บนดาดฟ้ า (Flybridge) มี ชุ ด ควบคุ ม เครื่ อ งยนต์ ข อง
Palm-Beach ติดตั้งเอาไว้ เพื่อความแม่นย�ำในการควบคุมเรือ ทั้งยังเป็นตัว
ช่วยเอาไว้ใช้สกู้ บั ปลาทีอ่ าจจะชนะรางวัลในการแข่งขันอีกด้วย “Reef Raine”
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ปลาได้ทุกเมื่อ ส�ำหรับเครื่องยนต์แล้ว Simon จะใช้น�้ำมันเครื่องที่
สะอาด และเปลีย่ นใส้กรองน�ำ้ มันเครือ่ งตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดทุกครัง้
ระยะเวลา Run-In มาตรฐานส�ำหรับเครื่องยนต์ Yanmar 6LY440
คือ 250 ชั่วโมง
“ผมอยากจะแนะน�ำให้เจ้าของเรือทุกคนเก็บบันทึกประวัติการ
บ�ำรุงรักษาเครือ่ งยนต์ไว้เป็นอย่างดี – ส�ำหรับตัวผมเองนัน้ ผมได้บนั ทึก
วันที่และชั่วโมงที่ผมเปลี่ยนไส้กรองต่างๆเอาไว้ต่างหากอีกด้วย”
Simon ได้ให้ค�ำแนะน�ำไว้
ชุดควบคุมเครื่องยนต์ชุดใหม่ของ Palm Beach ถูกติดตั้งอยู่บน
จุดควบคุมเรือบนดาดฟ้า (Flybridge) ของ Luhrs พร้อมด้วยมาตรวัด
ต่างๆ ของ Yanmar และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ถูกจัดวางไว้ใน
ต�ำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อการค้นหาฝูงปลาและความพร้อมในเกมตก
ปลาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ภายในห้องควบคุมหลัก ได้มีการติดตั้งชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ไว้อีกหนึ่งชุด ดังนั้น Simon จึงสามารถน�ำเรือเข้าเทียบท่าได้เองหาก
จ�ำเป็น
เรือ Luhrs สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วในระหว่าง
การแข่งขันตกปลาที่เอาจริงเอาจัง และ Simon ก็สนุกสนานกับการ
ตอบสนอง และการควบคุมที่แม่นย�ำที่ได้จากเครื่องยนต์ใหม่ของเขา
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด
ของนายท้ายเรือ ที่อาจเกิดความสับสนในการเปลี่ยนเกียร์ (เดินหน้า
ถอยหลัง) ขณะที่เรือแล่นอยู่ ซึ่งเป็นค่าความปลอดภัยที่เหมาะสมมาก
โดยเฉพาะขณะที่ ค วามสนใจส่ ว นใหญ่ ไ ปอยู ่ กั บ ปลากระโทงด� ำ
หนักเกือบ 400 กิโลกรัม ที่กระโดดอยู่ใกล้เรือ
ผูม้ เี ทคโนโลยีคอื ผูช้ นะ…“มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเข้ามา
ใช้ใน 6LY440” Brad Belcher ผูบ้ ริหารของ Belcher Diesel Services
ในเมือง Townsville ของ North Queensland ได้กล่าว ในฐานะที่
เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องยนต์คู่ใหม่ให้กับ “Reef Raine”
“ผมชืน่ ชอบเครือ่ งยนต์คใู่ หม่คนู่ มี้ าก ถึงแม้วา่ จะมีแรงม้าน้อยกว่า
เครือ่ งเดิมถึง 40 แรงม้าก็ตาม และจริงๆ แล้ว เครือ่ งยนต์คใู่ หม่สามารถ
ผลักดันเรือได้เร็วกว่า”
“เครือ่ งยนต์ใหม่นที้ ำ� งานได้ราบรืน่ กว่า และแน่นอนว่าเงียบกว่า”
Brad กล่าวไว้ Brad เป็นผูท้ ชี่ นื่ ชอบ และพอใจทีไ่ ด้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
เครื่องยนต์ Yanmar ที่ได้รับการแต่งตั้งในเดือนกันยายน 2559
เครือ่ งยนต์รางร่วม (Common-rail) รุน่ ใหม่นยี้ งั ง่ายต่อการติดตัง้
โดยเฉพาะในมุมของการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆของเรือ โดยมี
สายเชื่อมต่อต่างๆที่น้อยกว่าเครื่องยนต์ Yanmar ที่ควบคุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นก่อนๆ มาก
สมรรถนะที่ดีกว่าของเครื่องยนต์ 6LY440 เป็นประสบการณ์
ที่ Power Equipment คุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผลลัพท์
เดียวกันจากเครื่องยนต์อีก 3 โมเดลที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน และได้รับ
การติดตัง้ ใหม่ในเรือล�ำอืน่ ทัว่ ทัง้ ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ อนาคตของ
เครื่องยนต์รุ่นนี้จึงดูสุดใสมาก
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“Reef Raine” มั ก จะเดิ น ทางไป
North Queensland เพื่อหาแหล่ง
ตกปลาอยู่บ่อยๆ เช่น Myrmidon
Reef พร้อมความมั่นใจในเครื่องยนต์
Yanmar 6LY440s คู่ใหม่ของเขา

“Reef Raine” เป็นเรือ Luhrs ขนาด 37 ฟุต แบบแยกชิ
ที่มีจุดควบคุ้นมเรือบนดาดฟ้า หรือ Flybridge
ส�ำหรับการเดินทางเพื่อค้นหาเกมการตกปลาที่ยิ่งใหญ่
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ความเร็วสูงสุดที่ 32 น๊อท บน Luhrs 37 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอย
ของควันไอเสียแต่อย่างใด ในขณะที่แล่นเรือแบบเต็มคันเร่ง

Yanmar 6LY440 ให้แรงม้า 324kW (440mhp @ 3,300 รอบ/
นาที) เป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุ 5.8 ลิตร 6 สูบเรียง ซึ่งมีพื้นฐานมา
จากบล็อคเครื่องยนต์ของรุ่น LY2 และ LY3 ซึ่งมีมาแล้วกว่า 20 ปี
อีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้ 6LY โดดเด่น นั่นคือเป็นเครื่องยนต์
ที่ มี ข นาดกระทั ด รั ด ซึ่ ง ท� ำ ให้ ล ดขนาดลู ก สู บ และช่ ว งชั ก ลงได้
(106 มม x 110 มม) ท� ำ ให้ ง ่ า ยต่ อ การติ ด ตั้ ง ในห้ อ งเครื่ อ ง
และมีพื้นที่ว่างรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น
แน่นอนว่าพัฒนาการใหม่ๆย่อมท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เครื่องยนต์ใหม่ของ Yanmar ให้แรงม้าที่สะอาดกว่า ทุกอย่างตั้งแต่
การจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงผ่านท่อร่วมทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ การเผาไหม้
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 ำ� ให้บรรดานักตกปลาทัง้ หลายพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงความเร็วต�่ำ ขณะที่เย่ออยู่กับปลาใหญ่
Power Equipment ได้ รั บ สิ ท ธิ พื เ ศษในการสาธิ ต ความ
สมรรถนะของ Reef Raine ในทะเลเรียบ เต็มคันเร่ง เพือ่ การบันทึก
ภาพจาก Townsville โดย Luhrs ทิง้ ไว้เพียงคลืน่ สีขาวให้เห็นเท่านัน้
โดยปราศจากควันด�ำใดๆ
Reef Raine จะถูกใช้งานตามปกติไปยัง การแข่งขันตกปลาใน
North Queensland บริเวณ Myrmidon Reef นอกชายฝั่ง
Townsville ไปประมาณ 120 กิโลเมตรพร้อมความมั่นใจกับ
เครื่องยนต์คู่ใหม่จาก Yanmar 6LY440
ทีน่ ี่ ที่ซงึ่ Simon และเพื่อนนักตกปลาของเขาตามล่าหารางวัล
ที่แฝงอยู่ในน่านน�้ำ 300 ถึง 1000 เมตรนี้เท่านั้น ที่ซึ่งอยู่ห่างจาก
ความเงียบสงบบริเวณแนวปะการังเพียงไม่กี่กิโลเมตร
โดยตระหนักดีว่าเครื่องยนต์ Yanmar สามารถท�ำงานได้อย่าง
ยอดเยี่ยม ทั้งในช่วงการตกปลาระหว่างวัน และ “ช่วงการท�ำงาน
เต็มคันเร่ง” ในขากลับ ทั้งหมดนี้ท�ำให้การเดินทางทางน�้ำที่ Simon
หลงใหลยิ่งเป็นความสุขที่เหลือล้นโดยไม่ต้องสงสัย
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ความเชื่อคนเรือรอบโลก
เพราะเรื อ คื อ พาหนะในการเดิ น ทางที่
มนุษย์สร้างขึ้นที่เก่าแก่ที่สุด ในวันที่พ้ินที่เดิน
เท้าส่วนใหญ่คอื ป่ารกชัฏ และมนุษย์เราต้องเดิน
ทางค้าขายแลกเปลีย่ น เมือ่ แต่ละสังคมมีความ
อุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไป ขาดแคลนสิง่ ส�ำคัญ
ที่ต้องใช้ ในการด�ำรงชีวิตต่างกัน เรือจึงคือ
พาหนะที่สามารถขนสินค้าจ�ำนวนมากล่องไป
ตามแม่นำ�้ ล�ำคลอง หรือข้ามจากแผ่นดิน หนึง่ สู่
แผ่นดินอืน่ ต้องฝ่าคลืน่ ลมมรสุมในช่วงเวลาที่
มนุษย์ยงั ขาดความเข้าใจธรรมชาติ “ความเชือ่ ”
และ “ศรัทธา” ในสิง่ ทีอ่ ธิบายได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง
จึงเป็นเสมือนอุปกรณ์การเดินเรือทีส่ ำ� คัญไม่ยงิ่
หย่อนไปกว่าใบเรือหรือหางเสือ
เมือ่ ค้นหาจากหลายข้อมูล เราอาจพบว่า
ความเชือ่ ต่างๆ ของชาวเรือนัน้ แตกต่างกันไป
บ้างในแต่ละสังคม และหลายๆ ความเชื่อก็
ค่อยๆ สาบสูญหายไป อย่างเรือ่ ง ห้ามผูห้ ญิงลง
เรือทั้งที่แม่ย่านางเรือก็เป็นผู้หญิง เรือจึงใช้
สรรพนาม แทนตัวว่า เธอ หรือ She แต่คงต้อง
ถอยกลับไปหลายศตวรรษ เพือ่ จะไปถึงวันทีก่ าร
เดิ น เรื อ ห้ า มผู ้ ห ญิ ง ลงเรื อ เมื่ อ ในศตวรรษ
ที่ 19 นัน้ ในพิธปี ล่อยเรือลงน�ำ้ ทีป่ ฏิบตั สิ บื ต่อ
กันมานาน อังกฤษเป็นผูเ้ ริม่ ให้สภุ าพสตรีสงู ศักดิ์
เป็นผู้ประกอบพิธีการขว้างขวด แชมเปญกับ
ขวดไวน์ทหี่ วั เรือ ต่อมามีเหตุการณ์ขว้างพลาด
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ไปถูกแขกในงานได้รบั บาดเจ็บ การขว้างขวด
จึงต้องใช้เชือกผูกคอ ขวดไว้ดว้ ยเสมอ
และนัน่ ก็ไม่ได้หมายถึงการยอมให้ผหู้ ญิง
ลงเรือจะเพิง่ เริม่ มีในศตวรรษที่ 19 แต่หมายถึง
การมีผู้หญิงอยู่บนเรือนั้น ได้มาถึงจุดที่ได้รับ
เกียรติให้ท�ำพิธีแล้วด้วยซ�้ำ ซึ่งจะว่าไปแล้ว
ผู้หญิงดูจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติตั้งแต่
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิบ์ นเรือ อย่างแม่ยา่ นางเรือ มาจนถึง
การท�ำพิธีปล่อยเรือลงน�้ำ ข้อกล่าวหาเก่าแก่
ที่ บ อกว่ า ผู ้ ห ญิ ง ลงเรื อ จะท� ำ ให้ โ ชคร้ า ย
จึงถูกตีตก ไปในทีส่ ดุ
ส�ำหรับคนไทยโบราณมีความเชื่อเรื่อง
วิญญาณทีส่ งิ สถิตย์อยูใ่ นต้นไม้ โดยเฉพาะต้น
ตะเคียน ซึ่งเป็นไม้ที่นิยมน�ำมา ใช้ต่อเรือ
แต่ไปๆ มาๆ จะเป็นเรือเหล็ก เรือไฟเบอร์ ก็ยงั
คงต้องมีแม่ยานางเรืออยูด่ ี เมือ่ ตัดไม้มาจากป่า
แล้วก็ตอ้ งท�ำพิธอี นั เชิญ เจ้าของไม้ตน้ นัน้ ลงมา
ไว้บนเรือด้วย เพือ่ ช่วยปกป้องคุม้ ครองเมือ่ ออก
เรือ หลังจากนัน้ ก็จะมีการผูกผ้าสามสีทห่ี วั เรือ
เพือ่ บูชา แม่ยา่ นางบริเวณโขนเรือ โดยมีขอ้ ห้าม
ต่างๆ เพือ่ เป็นการให้เกียรติแก่แม่ยา่ นางเรือ
ในช่วงศตวรรษแรกๆ ทางฝัง่ ตะวันตกนัน้
นอกจากเรือ่ งห้ามผูห้ ญิงลงเรือเพือ่ ไม่ให้ทะเล
พิโรธแล้ว ยังมีการห้ามน�ำของ บางอย่างลงเรือ
เช่น กล้วยหอม เพราะจะน�ำโชคร้ายมาสูช่ าว
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เรือ ซึง่ เป็นความเชือ่ ในศตวรรษที่ 17 จากนัน้
การขนส่งกล้วย ทางเรือก็กลายเป็นเรือ่ งกล้วยๆ
ไปแล้ว มีขอ้ สันนิษฐานว่า แต่เดิมนัน้ การขน
กล้วยจ�ำนวนมากลงเรือจะเกิดการเน่าเสียได้
ง่าย และท�ำให้เกิดแก๊สที่ท�ำให้ลูกเรือป่วย
เพราะในยุคนั้นการรอนแรมในทะเลใช้เวลา
นานเป็นปี หากใครเจ็บป่วยบนเรือหนักๆ
โอกาสรอดน่าจะยาก ขณะทีอ่ กี ทฤษฎีกบ็ อกว่า
กล้วยทีถ่ กู ขนลงเรือมานัน้ จะมีแมงมุมมีพษิ ติด
มาด้วย แล้วเคยมีประวัติกัด ลูกเรือเสียชีวิต
กล้วยจึงเป็นข้อห้ามในยุคหนึง่
ชาวเรื อ ต่ า งรู ้ จั ก ความเชื่ อ เรื่ อ ง ห้ า ม
ผิวปากบนหัวเรือ เพราะจะเหมือนเรียกลม
เรียกพายุ โดยความเชื่อนี้มาจากยุค ที่ยังใช้
พลังงานจากลมเพื่อช่วยให้เรือเคลื่อนที่ไปได้
ด้วยใบ ซึง่ ชาวไวกิง้ ผูเ้ ชือ่ ในเรือ่ งของเทพเจ้าจะ
ใช้การผิวปากเพือ่ เรียก เทพเจ้าแห่งพายุในช่วง
เวลาที่ท้องทะเลไร้ลมและเรือต้องหยุดนิ่งอยู่

กั บ ที่ แต่ ใ นอี ก ความจริ ง บนเรื อ รบคื อ
การผิวปากนั้น อาจเหมือนเสียงของนกหวีด
ที่ใช้ในการบอกท�ำความเคารพและการออก
ค�ำสัง่ ทหารเรือจึงมีขอ้ ห้ามผิวปากบนเรือรบด้วย
นอกจากความเชื่อที่พวกเรารู้จักกันดี
เหล่านีแ้ ล้ว บางสังคมในยุคนัน้ ยังมีความเชือ่
เรือ่ งวันทีห่ า้ มน�ำเรือออกทะเลอย่าง Unlucky
Friday หรือวันศุกร์โชคร้าย อีกความเชือ่ ทีด่ ู
เหมื อ นจะพบเจอในทุ ก สั ง คมชาวเรื อ คื อ
“ค�ำห้ามพูด” ทัง้ หลายเวลาลงเรือ เวลาออก
ทะเล เช่น ห้ามพูดว่า ลาก่อน หรือค�ำว่า
จม ล่ม ประมาณนี้ แล้วบางสังคมยังห้ามพูด
ค�ำว่าโชคดีอกี ด้วย
มาถึงวันนี้แล้ว ความเชื่อหลายอย่าง
ได้กลายมาเป็นเพียงเรื่องเล่า เป็นต�ำนาน
ความตืน่ เต้นของยุคสมัยซึง่ อุปกรณ์ ทีช่ ว่ ยให้
ชาวเรืออุน่ ใจระหว่างการเดินเรือยังเป็นเหมือน
นิยายไซไฟ เพราะยุคที่แม้แต่เครื่องยนต์เรือ
ยังไม่มีนั้น คงยังไม่มี ใครฝันไปถึงอุปกรณ์
สื่ อ สาร และอุ ป กรณ์ ช ่ ว ยในการเดิ น เรื อ
ที่ล�้ำสมัยขึ้นทุกวัน แต่กระนั้นเมื่อความเชื่อ
ได้กลายมาเป็นประเพณี มันก็กลายมาเป็น
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่วิถีชาวเรือยังคง
ถูกยึดโยงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่า
งมงายแต่อย่างใด
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ค�ำตอบสุดท้าย
ของการขอความช่วยเหลือทางทะเล
PYROTECHNIC พลุควันสัญญาณ

เรื อ ทุ ก ๆ ล� ำ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื อ แบบใด
แน่นอนว่าหากท่านเป็นเจ้าของเรือ หรือเป็น
ผู้โดยสารเรือล�ำนั้นๆ สิ่งที่ท่านจะต้องใส่ใจ
เป็นอันดับแรก คือความปลอดภัยของคนบนเรือ
นัน่ เอง
ในปัจจุบนั นีม้ อี ปุ กรณ์ชว่ ยชีวติ คนประจ�ำ
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เรื อ และผู ้ โ ดยสารจ� ำ นวนมากมายหลาย
ประเภท ทัง้ แพชูชพี เรือช่วยชีวติ และอืน่ ๆ
ซึ่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหล่านี้จะไม่มีทางใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพเลยหากปราศจากอุปกรณ์
จ�ำพวกพลุควันสัญญาณ (Pyrotechnics)
หากท่านลองนึกภาพสถาณการณ์ยามที่

เรือของท่านประสบปัญหาใดๆ อันเป็นเหตุให้
ต้องสละเรือกลางทะเลใหญ่อนั เวิง้ ว้างว่างเปล่า
ตัวท่านเองต้องย้ายไปอยูใ่ นอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ที่
ท่านหนีออกจากเรือใหญ่ วันและคืนผ่านพ้นไป
อย่างเชือ่ งช้า สวนทางกับก�ำลังใจของผูร้ อดชีวติ
ทีล่ ดต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็ว ในเวลานัน้ เองทีห่ น่วย
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ค้นหาและกูภ้ ยั ผ่านมาเพือ่ ค้นหาผูร้ อดชีวติ ทีย่ งั
หลงเหลืออยู่ ซึง่ ณ ช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วงเวลาที่
ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด พลุ ค วั น สั ญ ญาณจะกลายเป็ น
พระเอกของเรือ่ ง โดยท�ำหน้าทีร่ ะบุตำ� แหน่งของ
ผูร้ อดชีวติ ซึง่ เป็นเพียงจุดเล็กๆ กลางทะเลเปิด
อันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่วา่ จะด้วยสัญญาณแสง
ส�ำหรับการค้นหาตอนกลางคืน หรือสัญญาณ
ควันการค้นหาตอนกลางวันก็ตาม ว่าแล้วก็ไปดู
รายละเอี ย ดที่ น ่ า สนใจ และวิ ธี ใ ช้ พ ลุ ค วั น
สัญญาณทีใ่ ช้ในทะเลกันดีกว่า
พลุสญ
ั ญาณมือถือ (Hand Flares)
มาเริ่มกันที่อุปกรณ์จ�ำพวกสัญญาณแสง
ส�ำหรับการค้นหาผู้รอดชีวิตยามกลางคืนกัน
ก่อน ซึ่งพลุสัญญาณมือถือนี้แลดูรูปร่างจะ
คล้ายๆ กับไฟเย็นทีเ่ ด็กๆ ชอบซือ้ มาจุดเล่น กัน
ตามเทศกาลต่างๆ นัน่ แหละ เพียงแต่คณ
ุ สมบัติ
ของเจ้าพลุสัญญาณมือถือนั้นเหนือกว่าพลุที่
เด็กๆ ซือ้ มาเล่นตามงานวัดงานบันเทิงอยูม่ าก
โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- ให้สญ
ั ญาณแสงสีแดงทีส่ ว่างชัดเจน โดย
มีความเข้มแสงไม่นอ้ ยกว่า 15,000 แรงเทียน
- มียะระเวลาการให้แสงสว่างต่อเนือ่ งไม่
น้อยกว่า 1 นาที
- สามารถคงสภาพการให้แสงสว่างได้แม้
ตัวพลุจะจมน�ำ้ ไปนาน 10 วินาที ทีร่ ะดับความ
ลึก 100 มิลลิลติ ร
- บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถกันน�ำ้ ได้ และมีกลไก
การจุดระเบิดให้สญ
ั ญาณแสงในตัว
พลุสัญญาณมือถือนั้นจะใช้งานควบคู่ไป
กับตาราง (Life-saving signal) ทีโ่ ดยปกติแล้ว
จะมีอยูใ่ นอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ โดยทีผ่ ใู้ ช้จะต้องส่ง
สัญญาณเป็นรหัสผ่านทางท่าทางของการกวัด
แกว่ ง พลุ สั ญ ญาณมื อ ถื อ ของท่ า นเองโดย
อัตโนมัติ
พลุ สั ญ ญาณยิ ง ขึ้ น ทางสู ง พร้ อ มร่ ม พยุ ง
(Rocket parachute Flares)
พลุ สั ญ ญาณชนิ ด ที่ ส องนี้ ก็ ยั ง คงเป็ น

สัญญาณแสงส�ำหรับการค้นหาผูร้ อดชีวติ กลาง
คื น อยู ่ ท่ า นผู ้ อ ่ า นคงจะสงสั ย ว่ า มั น จะมี
คุ ณ สมบั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั บ พลุ สั ญ ญาณมื อ ถื อ
อย่างไรบ้าง ว่าแล้วก็มาดูคุณสมบัติของพลุ
สัญญาณตัวนีก้ นั
- หลังจากยิงพลุสญ
ั ญาณขึน้ ขึน้ ทางสูงแล้ว
อุปกรณ์สว่ นทีเ่ ป็นร่มของพลุสญ
ั ญาณจะกางตัว
ออกเพื่อให้พลุสัญญาณตกลงมาไม่เร็วกว่า
5 เมตร/วินาที
- ให้สญ
ั ญาณแสงสีแดงทีส่ ว่างชัดเจนโดย
มีความเข้มแสงไม่นอ้ ยกว่า 30,000 แรงเทียน
- มีระยะเวลาการให้แสงสว่างต่อเนือ่ งไม่
น้อยกว่า 40 วินาที
- บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถกันน�ำ้ ได้ และมีกลไก
การจุดระเบิดให้สญ
ั ญาณแสงในตัว
เจ้าพลุสญ
ั ญาณยิงขึน้ ทางสูงพร้อมร่มพยุง
นี้ ในเรือใหญ่ที่เดินทางในทะเลเปิดนั้นต้อง
จัดหาทีไ่ ว้ทสี่ ะพานเดินเรือ 12 อัน นอกเหนือ
ไปจากทีถ่ กู บรรจุอยูใ่ นอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ
ทุน่ ควันสัญญาณลอยน�ำ้ (Buoyant smoke
signals)
มาถึงพลุควันสัญญาณชนิดที่สามซึ่งจะ
แตกต่างกับพลุควันสัญญาณสองแบบแรกตรงที่
เมือ่ ถูกใช้งาน เจ้าตัวทุน่ ควันนีจ้ ะปล่อยสัญญาณ
ควันออกมาเพื่อการระบุต�ำแหน่งในยามกลาง
วัน ไม่ได้แสดงสัญญาณแสงอย่างพลุสองแบบ
แรก ซึง่ ทุน่ ควันมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- ให้สญ
ั ญาณควันทีม่ แี สงสว่างชัดเจน โดย
สามารถให้สัญญาณต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 3
นาที
- มีคณ
ุ สมบัตลิ อยน�ำ้ ได้โดยไม่จมหายยาม
ทีใ่ นทะเลขมีคลืน่
- ไม่กอ่ ให้เกิดประกายไฟใดๆ ทัง้ สิน้ ขณะ
ปล่อยควันสัญญาณ
- สามารถคงสภาพการให้แสงสว่างได้แม้
ตัวพลุจะจมน�้ำไปนานถึง 10 วินาที ที่ระดับ
ความลึก 100 มิลลิเมตร
- บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถกันน�ำ้ ได้ และมีกลไก

การจุดระเบิดให้สญ
ั ญาณแสงในตัว
ทุน่ สัญญาณแสงและควันลอยน�ำ้
(Manoverboard)
พลุสัญญาณชนิดที่สี่นี้จะพิเศษกว่าพลุ
สัญญาณทั้งสามแบบที่ได้กล่าวมา ตรงที่การ
ออกแบบให้ มี ก ารรวมสั ญ ญาณแสง และ
สัญญาณควันไว้ในอุปกรณ์ตวั เดียวกัน เรียกว่า
เป็นแบบทูอนิ วันนัน่ เอง ซึง่ เหตุการณ์คนพลัด
ตกน�้ำกลางมหาสมุทที่ทั้งใหญ่และเต็มไปด้วย
สภาพคลืน่ ลมแรง หากเกิดขึน้ จริงไม่วา่ จะตอน
กลางวันหรือกลางคืน การระบุตำ� แหน่งคนตก
น�ำ้ ด้วยสายตาของคนบนเรือนัน้ แทบจะเป็นไป
ไม่ไดเลย จึงต้องมีการออกแบบอุปกรณ์ทพี่ เิ ศษ
เพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือคนที่ตกน�้ำไป
จากเรือกลางมหาสมุทรนัน่ เอง โดยมีคฯุ สมบัติ
ดังนี้
- ให้สญ
ั ญาณสีขาวทีแ่ สงสว่างไม่นอ้ ยกว่า
2 แรงเทียน และมองเห็นได้จากทุกทิศทาง โดย
ไฟนี้สามารถแสดงเป็นไฟกระพริบก็ได้โดยมี
ความถีก่ ารกระพริบ 50-70 ครัง้ /นาที
- ไม่กอ่ ให้เกิดประกายไฟใดๆ ทัง้ สิน้ ขณะ
ปล่อยควันสัญญาณ
- สามารถให้สญ
ั ญาณควันได้แม้ตวั พลุจะ
จมน�้ำไปนานถึง 10 วินาที โดยจะต้องให้
สัญญาณควันโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ทุน่ ถูกปล่อยลงน�ำ้
- มีคณ
ุ สมบัตลิ อยน�ำ้ ได้โดยไม่จมหายยาม
ทีใ่ นทะเลมีคลืน่
-บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถกันน�ำ้ ได้ และมีกลไก
การจุดระเบิดให้สญ
ั ญาณแสงในตัว
พลุสญ
ั ญาณเหล่านีถ้ กู ออกแบบเพือ่ การใช้
งานด้ า นการขอความช่ ว ยเหลื อ โดยเฉพาะ
โดยส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี
นับจากวันที่ผลิต และที่ส�ำคัญจะนึกเอาไป
จุดเล่นกลางทะเลเปิดไม่ได้ ยกเว้นจะท�ำการ
แจ้งเรือรอบข้างว่าเป็นขั้นตอนการฝึกซ้อม
ใช้ ง านเสี ย ก่ อ น มิ ฉ ะนั้ น จะเกิ ก เหตุ ก ารณ์
ที่ ที ม ช่ ว ยเหลื อ จากเรื อ รอบข้ า งของท่ า น
แห่กนั เข้ามาทีเ่ รือของท่านเป็นแน่นอน
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พลังความคิด :

พิชิตได้ทุกปัญหา (ตอนจบ)
ในตอนที่แล้วได้น�ำเสนอองค์ประกอบ
ส�ำคัญของคุณภาพความคิด ซึง่ ช่วยขับเคลือ่ น
ให้ มี พ ลั ง ในการแก้ ป ั ญ หาต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ส่วนทีเ่ ป็นด้าน
ตรงข้ามก็มอี ยูเ่ ช่นกัน คือ อุปสรรคของความคิด
ผูร้ ไู้ ด้กำ� หนดไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ภาษา ความคิดแม้จะมีคณ
ุ ภาพสูงเพียง
ใด หากต้องน�ำไปถ่ายทอดด้วยภาษาทีผ่ นู้ ำ� เสนอ
รวมทั้งผู้รับสาส์นขาดความรู้ความช�ำนาญใน
ภาษานัน้ การสือ่ สารระหว่างกันย่อมไม่ราบรืน่
เท่าทีค่ วร ไม่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ถ่องแท้อย่างสมบูรณ์ได้ มักจะเกิดความคลาด
เคลือ่ นจากความหมายทีแ่ ท้จริงไปมากบ้างน้อย
บ้าง
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2. ผลประโยชน์ของตนเอง การน�ำเสนอใน
เรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ด้วย จะโดย
เจตนาบิดเบือนให้เกิดความล�ำเอียงหรือไม่กต็ าม
มักลงเอยด้วยความไม่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอ
เพราะคนส่วนใหญ่ยังมีความเป็นปุถุชน จิตใจ
เจือปนด้วยกิเลส อาทิ ความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง จึงยากทีจ่ ะรักษาความเทีย่ งธรรมไว้ได้
อย่างแท้จริง นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญประการหนึง่
ทีบ่ นั่ ทอนคุณภาพของความคิด หนทางแก้ไขที่
ได้ผลดีก็ คือ การหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเข้าไปร่วมการ
พิจารณาในเรือ่ งทีต่ นมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องอยู่
ด้วย ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องผูม้ ใี จเทีย่ งธรรมและ
ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน พิจารณากันไปอย่าง
อิสระเสรี

3. ความเคยชิน คนจ�ำนวนมากใช้ความ
เคยชินในการพิจารณาหาข้อตกลงใจในการแก้
ปัญหา เคยมีกระบวนการทางความคิดอย่างไร
ในเรือ่ งท�ำนองเดียวกันนัน้ ก็จะด่วนสรุปง่ายๆ
ด้วยความมัน่ ใจว่าตนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว ทัง้ ที่
ปัญหาต่างๆ มักมีความผิดแผกกันไปไม่มาก
ก็น้อย จึงควรใช้ความคิดอย่างมีวิจารญาณ
(Critical Thinking) วิเคราะห์แง่มุมต่างๆ
อย่างรอบคอบรอบด้าน กล้าคิดนอกกรอบความ
คุน้ ชินเดิมๆ ของตน หรือวิธที ใี่ ช้กนั โดยทัว่ ไป
โอกาสผิดพลาดก็ยอ่ มน้อยลงด้วย
4. อารมณ์ การใช้ความคิดเพือ่ พิจารณา
เรือ่ งใดๆ ก็ตามในยามทีม่ อี ารมณ์แปรปรวนไป
จากภาวะปกติ ผลลัพท์ที่ได้มักแตกต่างกัน
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บ้างครัง้ แทบจะตรงกันข้ามทีเดียว ยามอารมณ์
ดีก็เห็นเป็นอย่างหนึ่ง แต่หากก�ำลังหงุดหงิด
ขุน่ เคืองใจความคิดก็เลือ่ นไหลไปเป็นอย่างอืน่
การพิจารณาเรืองส�ำคัญใดๆ จึงควรอย่างยิ่ง
ทีจ่ ะเลือกท�ำในช่วงเวลาทีอ่ ารมณ์ปกติ
5. การชีแ้ นะ คืออุปสรรคของความคิดทีม่ ี
ความส�ำคัญยิ่งโดยเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งมี
ลักษณะอ�ำนาจนิยมและยกย่องผูท้ มี่ ฐี านะทาง
สังคมสูง เขาชีแ้ นะอะไรก็มกั จะเออออตามกัน
ไปโดยง่าย แม้ไม่เห็นคล้อยตามก็ไม่กล้าท้วงติง
หรือคัดค้าน น�ำไปสูค่ วามผิดพลาดเสียหายอยู่
เนืองๆ ดังนั้นผู้มีอ�ำนาจเหนือกว่าควรเปิดใจ
กว้าง อย่าชี้แนะผู้อื่นในจังหวะที่ไม่เหมาะสม
ควรปล่ อ ยให้ ผู ้ น ้ อ ยมี อิ ส ระทางความคิ ด
กล้าเสนอมุมมองของตนในบรรยากาศทีท่ กุ คน
กล้าแสดงออกและแลกเปลีย่ นความเห็นกันได้
อย่างเสรี เมื่อเห็นว่ามีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางเพียงพอแล้ว ผูท้ มี่ อี ำ� นาจเหนือกว่า

จึ ง ค่ อ ยเสนอมุ ม มองของตน และร่ ว มกั น
สังเคราะห์ขอ้ มูลทีต่ า่ งน�ำเสนอกันไว้อย่างหลาก
หลาย ให้เป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเป็นที่
ยอมรั บ ของส่ ว นใหญ่ อั น เป็ น ไปตามหลั ก
ประชาธิ ป ไตยและมาตรฐานทางวิ ช าการ
โดยทัว่ ไป
“ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต” เป็นเรื่องที่
ผูกพันกันอย่างแนบแน่นราวกับเนื้อเดียวกัน
การท�ำงานคือการแก้ปญ
ั หา ซึง่ เกิดขึน้ อยูต่ ลอด
เวลาก็วา่ ได้ ในรูปแบบทีม่ กั ไม่ซำ�้ กัน หากผูม้ หี น้า
ทีเ่ ป็นผูท้ มี่ สี ติปญ
ั ญา ความรู้ และประสบการณ์
สูงพอ รวมทั้งมีความคิดที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
และขจัดอุปสรรคต่างๆ ออกไปได้มาก การแก้ไข
ทุกปัญหาย่อมเป็นไปด้วยดี มีขอ้ สรุปทีส่ มเหตุ
สมผล สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลสู ง เป็ น เครื่ อ งยื น ยั น ว่ า
“พลังความคิดพิชติ ได้ทกุ ปัญหา”

คุณค่าของความคิด
อันความคิด แม้ผดิ ผัน กันไปบ้าง
คือเครือ่ งสร้าง ทางก้าวหน้า ฝ่าทุกข์เข็ญ
สูว่ นั ใหม่ ในวิถี ทีอ่ ยากเป็น
แม้ยากเย็น ควรเห็นค่า อย่าท้อใจ
มองต่างมุม ช่วยคลุมครอบ กรอบปัญหา
พึง่ ปัญญา หาเหตุผล พ้นสงสัย
รูเ้ จนจบ พบทางแก้ ก่อนแพ้ภยั
สบโชคชัย ทีไ่ ขว่คว้า น่าชืน่ ชม
มีอำ� นาจ ฉลาดใช้ ไม่ขม่ ขู่
ชนชืน่ ชู อยูห่ นใด ใจสุขสม
ต่างพร้อมพรัก รักแนบชิด จิตเกลียวกลม
ปราศจากทุกข์ตรม ภิรมย์รนื่ ทุกคืนวัน
นรชาติ
5 พฤศจิกายน 2564
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