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เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดงานการน�าเสนอ 
และสาธิตอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตดาวเทียม  
ส�าหรับเรือ KVH-VSAT ON BOARD

เมือ่วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 บรษัิท เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั ผูน้�าเข้า 
และจ�าหน่ายเครือ่งมอืส่ือสารทางทะเล เคร่ืองช่วยในการเดนิเรอื อาท ิ เครือ่งเรดาร์  
เครื่องหยั่งน�้าหรือซาวเดอร์ เครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม เคร่ืองพล๊อตเตอร์  
และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตดาวเทียมส�าหรับเรือ เป็นต้น ได้จัดงาน “การน�าเสนอ 
และสาธิตอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตดาวเทียม ส�าหรับเรือ KVH-VSAT ON BOARD”  
โดย คุณฉตัรชยั เวชสาร ผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสมทุรปราการ  
ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมกีารบรรยายในหวัข้อ KVH VSAT On board  
และโทรศพัท์ส่ือสารผ่านดาวเทยีม พร้อมสาธิตการใช้งาน โดยวทิยากรผูช้�านาญการ  
ด้านอุปกรณ์ส่ือสารโทรศัพท์ดาวเทียมจาก บ. เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด  
มีการจับสลากแจกรางวัลส�าหรับผู้เข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  
ณ ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสมทุรปราการ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

กรมเจ้าท่า จับมือภาคเอกชน ซักซ้อมความเข้าใจ 
การตรวจควบคุมเรือไทย  
(Flag State Supplementary Survey)

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่าสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจตราควบคุม 
กองเรอืไทยแก่เจ้าหน้าท่ี และผูป้ระกอบการ

นายภรูพิฒัน์ ธรีะกลุพศิทุธิ ์รองอธบิดกีรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภยั เป็นประธาน
ในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าด้วยการตรวจควบคุมเรือไทย ประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ 
และเรอืกลเดนิทะเลใกล้ฝ่ัง พ.ศ.2564

ส�าหรับการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจควบคุมเรือไทย  
ประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศและเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง พ.ศ.2564  
ในครัง้น้ี มหีน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมรบัฟัง พร้อมพจิารณา 
และท�าความเข้าใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีก่รมเจ้าท่า และเป็นการเตรยีม 
ความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินเรือไทย จากเจ้าพนักงานตรวจเรือของ 
ส�านักมาตรฐานเรือ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการตรวจควบคุมเรือไทย  
ประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศและเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง พ.ศ.2564  
ทีอ่อกโดยกรมเจ้าท่า เพือ่ให้การปฏบิตังิานและการด�าเนนิการตามระเบยีบดงักล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังนี ้ ส�านกัมาตรฐานเรอื ให้ความส�าคญัในการตรวจสอบ
ควบคุมเรือไทย พร้อมก�ากับดูแลมาตรฐานของเรือ มาตรฐานอุปกรณ์ประจ�าเรือ 
มาตรฐานคนประจ�าเรือและสภาพเรือ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายภายใน 
ของกรมเจ้าท่าและมาตรฐานสากลต่อไป

รอยลัภเูกต็มารีน่าเริม่ต้นโครงการขดุลอกร่องน�า้ 
คลองเกาะแก้วเป็นระยะทาง 750 เมตร ไปจนกระทัง่ถงึ 
ทางเข้า-ออกมารน่ีา ซึง่แล้วเสร็จในวนัที ่10 ธนัวาคมทีผ่่านมา 
เพือ่เป็นการดงึดดูเจ้าของเรอืยอร์ชและผูป้ระกอบการเรือยอร์ช
ขนาดใหญ่ทีเ่คยมจีดุหมายปลายทางอ่ืนก่อนหน้าน้ีให้เดนิทาง
มาท่ีภเูก็ตมากขึน้ นีถ่อืเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจให้กับชุมชน
และธรุกจิใกล้เคยีงให้ได้รบัประโยชน์โดยทัว่กัน 

การปรบัปรงุเส้นทางการเดนิเรอืครัง้นี ้ ส่งผลให้ 
เรือขนาดใหญ่ 35 เมตร สามารถเข้า-ออกมารน่ีาได้ตลอด 

รอยัลภูเก็ตมารีน่าดึงดูด 
เจ้าของเรือและผู้ประกอบการ 
เรือซุปเปอร์ยอช์ทให้มาภูเก็ต  
ด้วยการปรับปรุงเส้นทาง 
การเดินเรือสู่มารีน่า

24 ชม. แม้จะอยูใ่นช่วงน�า้ลงกต็าม จะท�าให้การใช้จ่าย
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเม่ียม 
เหล่านี ้ ย่อมส่งผลดต่ีอเศรษกจิชมุชน ทัง้นีร้วมถงึการให้
บรกิารต่างๆ เกีย่วกบัเรอื เชือ้เพลงิ ร้านอาหารในพืน้ที่  
ที่พัก และผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยว 
ระดับพรีเมี่ยมกลุ่มนี้ มีการใช้จ่ายมากเป็น 3 เท่าของ 
นักท่องเท่ียวที่มีงบประมาณจ�ากัด ประโยชน์ที่ชุมชน 
จะได้รบัจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มนีย่้อมมอียูม่หาศาล

โครงการขุดลอกร่องน�้าคลองเกาะแก้วในครั้งนี้ 
ด�าเนินการขุดลอกร่องน�้าให้มีความกว้าง 20 เมตร  
และลกึ 2.5 เมตร แม้ในระหว่างช่วงเวลาทีน่�า้ลงต�า่ทีส่ดุ 
พร้อมทั้งการขุดลอกคลองด้านนอกซ่ึงด�าเนินการโดย
ส�านักงานกรมเจ้าท่าภูเก็ต โครงการนี้จะเพิ่มขีดความ
สามารถในการเข้า-ออกท่าเรือรอยัลภูเก็ตมารีน่า 
ซ่ึงตัง้อยูใ่จกลางเกาะภูเกต็ได้เป็นอย่างดี

ด้วยแนวคดิริเริม่ของรอยัลภเูกต็มารน่ีาซึง่ต้องการ
เป็นผู้ประกอบการที่ใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
รอยลัภเูกต็มารน่ีาเป็นมารีน่าแห่งแรกในประเทศไทย 
ทีล่งนามปฏญิญาสากลว่าด้วยการลดการใช้พลาสตกิ 
กบัสมาคมอตุสาหกรรมมารน่ีา ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะลด  
ละ เลกิ การใช้พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว จนกระทัง่ไม่มี
พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวภายในมารีน่าในปี พ.ศ. 2568  
ซ่ึงเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มาจากโครงการ 
เมือ่ต้นปีทีม่กีารขยายการใช้พลงังานหมนุเวยีนในมารน่ีา 
โดยตดิตัง้แผงโซลาร์เพิม่ขึน้จากเดมิถงึสีเ่ท่า จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้จาก 34 กิโลวัตต์ เพิ่มเป็นกว่า  
130 กโิลวตัต์ รอยัลภเูกต็มารน่ีาเป็นผู้น�าในการพฒันา
อย่างยั่งยืนในภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 Gold  
Anchor และยังเป็นมารีน่าแห่งแรกในประเทศไทย 
ทีเ่ปลีย่นมาใช้พลังงานหมนุเวยีนจากแสงอาทิตย์อกีด้วย 
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Noosa Marine เป็นอู่ต่อเรือเล็กๆแถบ Sunshine Coast  
และเม่ือไม่นานมานี ้Noosa Marine ได้เสร็จสิน้การติดตัง้เคร่ืองยนต์คู่
ของ Yanmar 6LY3-ETP ขนาด 480 แรงม้า ให้กับเรือสองท้อง  
Roger Hill ล�าใหม่ซึ่งมีการออกแบบตัวเรือให้ขึ้นน�้า ที่โรงงานต่อเรือ
ใน Noosaville

การติดตั้งเครื่องยนต์แล้วเสร็จถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ 
ในการต่อเรือล�านี้ ซึ่งใช้เวลานาน 13 เดือน และ Julian Griffiths  
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Noosa Marine กล่าวว่าการติดตั้งครั้งนี้ “เหมือนฝัน”

ทีมงาน Noosa Marine มีความภาคภูมิใจในความใส่ใจต่อทุกๆ
รายละเอียดของเรือที่พวกเขาต่อข้ึนมา และพวกเขาก็ได้ติดตั้ง
เครื่องยนต์ Yanmar 6LY3-ETP ในเรือหลายล�าก่อนหน้านี้มาแล้ว

“เรือสองท้องพร้อมเครื่องยนต์ล�านี้ได้แสดงถึงสมรรถนะที่ยอด
เยีย่ม โดดเด่น” Julian กล่าว “หลงัจากการทดสอบเรอืในน�า้ครัง้แรกๆ 
ได้มีการปรับเปลี่ยนระยะเกลียวของใบจักรขนาดเล็ก ซึ่งท�าให้ใบจักร
ปัดน�้าออกจากอุโมงค์ได้อย่างดีมากๆ”

มีอู ่ต่อเรือคอมโพสิตในประเทศออสเตรเลียหลายอู่ท่ีสามารถ
ท�างานตัวเรือได้ดีพอๆกันกับอู ่ของ Julian ที่ Noosa Marine  
แต่แรงขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์คุณภาพของ Yanmar เท่านั้น 
ที่สามารถเปลี่ยน “งานฝีมือ” ของทีมงาน Noosa Marine มาเป็น 
“ความตื่นเต้น” ได้

ระบบหัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงตรง เทอร์โบชาร์จ 6 สูบเรียง  
ของ 6LY3 เป็นรุ ่นเคร่ืองยนต์ที่เพิ่มเข้ามา เพื่อเป็นตัวเลือกใหม ่
ส�าหรับเครื่องยนต์ท่ี สะอาด เงียบ ทรงพลัง และประหยัดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง Yanmar 6LY3 เป็นเครื่องยนต์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
ในบรรดาผู้ประกอบการอู่ต่อเรือในประเทศออสเตรเลีย และช่างซ่อม
เครือ่งยนต์ ทัง้ในอตุสาหกรรมเรอืเพือ่การสนัทนาการ และเรอืพาณชิย์ 
เจ้าของเรือสองท้องล�าใหม่ใน Central Queensland เจาะจงที่จะใช้
เครื่องยนต์รุ่นนี้โดยเฉพาะ
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ระหว่างการเดินทางไปส่งมอบเรือท่ี Mackay เรือสองท้อง 
ล�าใหม่นี ้(เจ้าของเรอืได้ตัง้ชือ่ว่า “Barcoo Drift” เพือ่เป็นการร�าลึก
ถงึบ้านเกดิของเจ้าของเรอื) ประกอบด้วยอากาศทีด่ ีและเครือ่งยนต์ 
Yanmar  5.8-ลิตร พร้อมคุณสมบัติอันโดดเด่น โดยสามารถท�า 
ความเร็วเฉลี่ยได้ 21 น๊อท และมีอัตราสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง  
80 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้ที่เจ้าของเรือพอใจเป็นอย่างยิ่ง

แม้ว่าในการทดสอบทางทะเลคร้ังสดุท้าย Power Equipment 
จะยังเก็บข้อมูลทางสถิติของเครื่องยนต์ใหม่คู่น้ีไม่เสร็จ ขณะท่ีจัด
เตรียมบทความนี้ แต่ Julian ก็ได้เห็นชุดข้อมูลตัวเลขที่น่าประทับ
ใจจากสะพานเดนิเรอืในการทดสอบครัง้แรก ทีร่อบเครือ่งยนต์สงูสดุ 
3300 รอบ/นาที

“จากทีผ่มประสบในการทดสอบครัง้แรกๆ เครือ่งยนต์สามารถ
ท�าความเร็วได้เกิน 31 น๊อท ในขณะท�างานเต็มคันเร่ง” เขากล่าว

น่ีคือสมรรถนะที่น ่าตื่นเต้นส�าหรับเรือสองท้องที่หรูหรา 
ความยาว 14 เมตร ไม่ต้องสงสยัเลยว่านีค่อืผลทีไ่ด้ส่วนหนึง่จากการ
วางเครือ่งยนต์ในต�าแหน่งทีส่มดุล และน�า้หนกัเครือ่งยนต์ทีน้่อยเมือ่
ไม่มีของเหลวของ 6LY3 (เพียง 640 กิโลกรัม/เครื่อง)

ส�าหรบัเรอืทีม่รีะวางขบัน�า้ประมาณ 13 ตนั เครือ่งยนต์คู่ขนาด 
480 แรงม้า นับว่าเหมาะสมที่สุด จากการออกแบบของ Roger Hill

เครื่องยนต์ Yanmar 6LY3 ท�าให้เรือสองท้องล�านี้ มีความเร็ว
ประหยดัในช่วงระหว่าง 20-25 น๊อท ซึง่นบัว่าดมีาก และเป็นไปตาม
การค�านวณของผู ้ออกแบบ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่า 
และความส�าคัญของการออกแบบที่ดี และความยาวของตัวเรือ 
ที่ระดับแนวน�้าต�่ากว่า 13 เมตร

เครื่องยนต์ 24 วาล์ว ของ Yanmar รุ่น 6LY3-ETP จะยังคง
สร้างความประทบัใจให้กบัเจ้าของเรอืทีต่่อขึน้โดยใช้แบบล่าสดุของ 
Roger Hill ไปอีกนานนับปี อย่างไม่ต้องสงสัย เจ้าของเรือล�าใหม่ๆ
จะได้รับความพึงพอใจจากสมรรถนะ (และการตกปลา) ในแถบ
บริเวณ Whitsundays ซ่ึงเป็นแหล่งเล่นเรือท่ีได้รับความนิยม 
แห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย
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ขณะท่ีเรือส่วนใหญ่ท่ีล่องไปบนผืนน�้า  
ณ  ป ั จจุ บั นยั งค ง ใช ้ เ ค รื่ อ งยนต ์ ดี เ ซล  
ส�าหรับระบบขับเคลื่อน ซ่ึงเป็นระบบท่ีมี 
การขับก๊าซเสียต่างๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศ  
เ ช ่ น  ค า ร ์ บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ด ์  ( C O ) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสารประกอบ  
อ๊อกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) เป็นต้น เหล่านี้
คือป ัญหาที่พวกเราส ่วนใหญ่ก�าลังกังวล  
และพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วย 
ลดปัญหามลภาวะในชัน้บรรยากาศ 

ก่อนจะมาพูดถึงระบบทางเลือก เราควร 
มารูจ้กักบัระบบขบัเคลือ่นเรอืแบบเครือ่งยนต์
ดีเซลที่ใบจักรเรือถูกเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์
โดยตรง โดยจ�านวนใบจกัรและเครือ่งยนต์ดเีซล
เพิม่ขึน้เป็นสดัส่วนกับขนาดของเรอืตามล�าดบั 
เมือ่พิจารณาในด้านของพลงังานและมลพษิแล้ว 
ประสทิธภิาพของระบบขบัเคลือ่นแบบน้ีจะมค่ีา
สูงสุดก็ต ่อเมื่อเรือใช ้ความเร็วท่ีระดับสูง 
ระดบัหนึง่เท่านัน้ และประสทิธิภาพของระบบ
ขบัเคลือ่นแบบนีจ้ะลดลง เมือ่เรอืใช้ความเรว็ต�า่
ถึงหยุดนิ่ ง  เพราะเครื่องยนต ์ดี เซลที่ ใช ้
มีขนาดใหญ่จึงยังต้องการน�้ามันเชื้อเพลิง 
อย่างสิ้นเปลือง แม้จะมีรอบความเร็วท่ีต�่า  
และปล่อยแก๊สเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศที่มี
ปริมาณมากเกนิความจ�าเป็น

ส่วนการบ�ารงุรกัษา เรยีกได้ว่าเป็นไปด้วย
ความล�าบากและอาจไม่สามารถท�าการ 
ซ่อมบ�ารุงได้โดยให้เรืออยู่ในสภาวะหยุดน่ิง 
ในกรณทีีม่ปัีญหาในระดบัวิกฤต

Diesel Electric Propulsion System
ส�าหรับระบบขับเคลื่อนเรือแบบดีเซล  

อเิลก็ทรคิ เครือ่งยนต์ดเีซลขนาดใหญ่ทีใ่ช้ขบั
ชุดเกียร์ส�าหรับใบจักร จะถูกแทนที่ด ้วย
เค ร่ืองยนต ์ดี เซลขนาดเล็กจ�านวนหนึ่ ง  
โดยเครื่องยนต์ดีเซลแต่ละเครื่องจะท�าหน้าที่ 
เป็นตัว Prime mover ขบัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า  
1 เครื่อง จ�านวนชุดเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
(เคร่ืองยนต์ดีเซล + Generator) จะมีจ�านวน
มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานทั้งหมด 
ที่จะถูกใช้โหลดทางไฟฟ้า ซึ่งในที่นี้นอกจาก 
จะหมายถึงระบบใบจักรเรือที่ถูกขับเคลื่อน 
โดยระบบไฟฟ้าแล้ว (อาจมรีะบบเกยีร์ต่อเข้า
กบัมอเตอร์ด้วยกไ็ด้)

อย ่างไรก็ตาม มอเตอร ์ ไฟฟ ้า ท่ีใช ้
ขับใบจักรเป ็นตัวแปรโหลดทางไฟฟ ้า 
ท่ีส�าคัญในการก�าเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ต้อง 
ผ ลิต ในแต ่ ละระดับความ เร็ วของ เรื อ  
ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ควบคุม 
ผ่านทาง Frequency Converter (ส�าหรับ  
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DIESEL ELECTRIC 
PROPULSION SYSTEM
เครื่องยนต์ทางเลือก
ส�าหรับเรอืขนาดใหญ่
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AC มอเตอร์) หรอื Converter (ส�าหรบั DC 
มอ เ ตอ ร ์ )  ข ้ อ แตกต ่ า งที่ เ ห็ น ไ ด ้ ชั ด 
เม่ือเปรียบเทียบระบบขับเคล่ือนแบบนี้ 
กับระบบเครื่ องยนต ์ดี เซลทั่ วๆ ไปคือ  
การประหยดัเชือ่เพลงิทีเ่หนอืกว่า ซึง่สามารถ
อธิบายได้ว่า การเดินชุดเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
เท ่าที่จ�าเป ็นตามปริมาณความต้องการ 
ทางไฟฟ้า ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามความเรว็เรอื
นัน่เอง จึงจะช่วยประหยดัเชือ้เพลงิมากยิง่ขึน้ 
เมื่อเรือจ�าเป็นต้องเคลื่อนไปตามความเร็ว 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ 

ลกัษณะการตดิตัง้ 
Diesel Electric Propulsion System

การออกแบบติดต้ังระบบขับเคล่ือน 
แบบดีเซล อิเล็กทริค มีให้เลือกหลากหลาย 

รูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเรือ 
ในภารกจิทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจเป็นการตดิตัง้
ระบบดีเซล อิเล็กทริคอย่างสมบูรณ์ (ดีเซล  
อิเล็กทริคแบบอนุกรม) คือไม่มีเครื่องยนต์
ดเีซลหลักส�าหรบัขบัใบจกัรเลย หรอือาจเป็น
เพียงแค่การติดตั้งในส่วนท่ีเป็นระบบช่วย 
ขับเคล่ือนทางด้านข้าง ไปจนถึงการติดตั้ง
ขนานกัน ไปกับระบบขับ เคลื่ อนแบบ
เค ร่ืองยนต ์ดี เซลผ ่ านทางระบบเ กียร ์  
ที่มีการสับเปลี่ยนการท�างานตามระดับ
ประสิทธิภาพ โดยระบบดีเซล อิเล็กทริค 
จะถกูใช้ในระดบัความเรว็ต�า่ และเมือ่ความเรว็
ของ เ รื อ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร ะดั บที่ เ หมาะสม  
ระบบขับเคล่ือนแบบเครื่องยนต ์ดี เซล 
จะเข้ามาแทนที ่และหากเมือ่ต้องการความเรว็
ที่ในระดับสูงสุดก็อาจใช้ทั้งสองระบบท�างาน
พร้อมกนั
ส่วนประกอบหลกัของ 
Diesel Electric Propulsion System

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generators)  
เป็นเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ขบัเคลือ่น
ด้วยเครือ่งยนต์ดเีซล

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric motors)  
ในปัจจุบัน ด้วยทางเทคโนโลยีของการ
ประยุกต์ใช้สารกึง่ตวัน�า เครือ่งแปลงความถี่
ส�าหรบัควบคมุความเร็วมอเตอร์กระแสสลบั
สามารถถูกออกแบบให้ท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และระบบควบคุมความเร็ว
ส�าหรับส�าหรับมอเตอร์กระแสสลับได้รับ 
ความนิยมในระบบขับเคลื่อนแบบดีเซล  
อเิลก็ทรกิมากทีส่ดุ

การบ�ารุงรักษามีข้อซับซ้อนน้อยกว่า  
และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบจะถูก
ออกแบบให้มีอายุใช้งานต่อเนื่องโดยปราศ 
จากข้อบกพร่องเป็นเวลานานถึง 10 ปี  
และหากต้องมีการซ่อมบ�ารุงในระดับวิกฤต 
โอกาสทีเ่รอืยงัคงใช้ความเรว็ได้ยงัมสีงูด้วย

เป็นอีกทางเลือกส�าหรบัชาวเรอื ทีจ่ะหนั
มาใส่ใจสิง่แวดล้อม เพราะชวีติของคนบนเรอื
ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใด ล้วนแล้วแต่ต้อง
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยตรง จึงไม่ควร
เฉยเมยต่อความเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบ 
ต่อโลกทัง้ใบ รวมถงึตวัเราเองด้วย
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- หยุดเครื่องและยกเครื่องขึ้นให้สุด  
เมือ่เรอืใกล้ชายหาด เพือ่ให้ส่วน Lower unit 
พ้นจากการกระแทกกบัพ้ืนทราย

- ผกูเชอืกสมอ เพือ่หยุดเรอืไม่ให้เข้าไปถงึ
หาดทราย

- น�าสมอท้ายเรอืไปกดให้สมอกนิพืน้ทราย
ชายหาด เป็นการยดึเรอืไม่ให้แกว่งไปทางซ้าย
ทางขวา

เพียงเท่านี้เอง เพ่ือนฝูงเพื่อนสมาชิก  
ผู้โดยสารของท่านก็จะขึ้นฝั่งชายหาดได้อย่าง
ปลอดภัย แต่ก็ควรระวังอย่าให้เรือเข้าชิด
ชายหาดมากเกินไปในขณะท่ีมคีลืน่ เพราะเมือ่
คล่ืนมาจะยกท้ายเรือข้ึน เมื่อเรือกระแทกกับ 
พื้นทรายก็จะลดความสูงลงท�าให้เรือกระแทก
พืน้ทรายได้

แต่ถ้าเป็นการเอาหัวเรือเข้าชายหาด 
ก็สามารถใช้ก�าลังการเดินเครื่องไปข้างหน้า  
และแรงเคร่ืองยนต์จะส่งให้หัวเรือเกยไปบน 
หาดทราย จากนัน้ก็ให้ผูโ้ดยสารลงทางหวัเรอื 
ซ่ึงมีข้อเสียตรงที่ถ้ามีคลื่น คลื่นอาจจะเข้า 
ท้ายเรอื หรอือาจจะยกตวัเรอืด้านท้ายกระแทก
กับพื้นทรายชายหาดเป็นอันตรายต่อตัวเรือ 
และเครือ่งตดิท้ายของท่านได้

อย ่างไรก็ตามควรคิดถึง เรื่องความ
ปลอดภัยเอาไว้ก่อน ท่ีเขาเรยีกว่า Safety first 
นัน่เอง

การเอาเรือเครื่องติดท้าย
เข้าชายหาด

เรอืเครือ่งตดิท้าย หรอืทีเ่ราเรยีกทบัศพัท์
ว่า เคร่ืองเอ้าท์บอร์ด (Out board) นั้น  
จะมส่ีวนทีย่ืน่ลงไปจากท้องเรอื (Lower unit) 
จะสังเกตได้ว่าส่วน Lower unit นี้จะมีส่วน 
ทีเ่ป็นใบจกัรเรือนัน่เอง ซึง่เมือ่เราเอาท้ายเรอื
เข้าชิดชายหาดจึงจะต้องยกเครื่องขึ้นเพื่อให้
ส่วน Lower unit นีสู้งขึน้จากท้องเรอื และส่วน 
Lower unit นีก้จ็ะไม่ถกูกระแทกกบัพืน้ทราย
ชายหาด 

การเข้าชายหาดส่วนใหญ่จะอาท้ายเข้า 
เพ่ือส่งคนขึ้นชายหาด เพราะว่าการขึ้นลง 
จะง่ายกว่า เนือ่งจากส่วนด้านท้ายเรอืจะไม่สงู
เหมือนด้านหัวเรือ นอกจากนั้นส่วนใหญ่แล้ว
ท้ายเรอืจะมบีนัได หรอืช่องขึน้ลงของเรอื

สมมตว่ิาเรอืแล่นตรงมาทีช่ายหาด เมือ่เรอื
แล่นเข้ามาใกล้ถึงชายหาดกต้็องปฏิบตัดิงัน้ี

- เบาเครือ่งเป็นเดนิหน้าเบา เพือ่เลีย้งเรอื
ให้ค่อยๆ เข้าใกล้ชายหาด

- ท�าการเลีย้วกลับล�าเรอื 180 องศา เพือ่
หมุนเรือให้เอาท้ายเรือให้ตั้งฉากกับชายหาด 
เมื่อเ รือเกือบต้ังฉากแล ้วก็เ ล้ียวหางเสือ 
ให้เรอืตัง้ฉากกบัชายหาด

- ทิง้สมอหวัเรอื โดยให้เรอืเคล่ือนทีถ่อย
หลังไปเรื่อยๆ จนสมอเริ่มกินดิน ซึ่งต้องเผื่อ 
สายสมอให้ยาวพอ

- ท�าการถอยหลงัเบาให้เรอืค่อยๆ ถอยหลงั
เข้าหาชายหาด
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ธรรมาภิบาล (Good Governance)  
เป็นค�าที่ใช้กันในระบบการบริหารงานภาครัฐ
เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ภาคเอกชนใช้ค�าที่
คล้ายคลงึกนั คอื บรรษทัภบิาล และการบริหาร
กิจการที่ดี (Corporate Governance)  
ซึง่มคีวามหมายท�านองเดยีวกนั ในบทความนี้
จึงขอใช้ค�าว่า ธรรมาภิบาล ส�าหรับองค์กร 
โดยทัว่ไป ไม่ว่าจะอยูใ่นภาคส่วนใดกต็าม

องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลมี  
6 ประการ ได้แก่ หลกัคณุธรรม ความรบัผดิ
ชอบ การมส่ีวนร่วม ความโปร่งใส ความคุม้ค่า  
และ หลกันติธิรรม

การบริหารองค์กรไม่ว ่าในรูปแบบใด 
จ�าเป็นต้องท�าอย่างถูกท�านองคลองธรรม  
คือ ยึดความมีเหตุผล ถูกต้อง สร้างสรรค์  
และไม่สร้างปัญหาให้ผู้ใด เป็นต้น ทุกฝ่าย 
ในองค์กรมีความเห็นอกเห็นใจกัน เอ้ือเฟื้อ 
เผื่ อแผ ่ช ่ วยเหลือเ ก้ือกูลกันตามโอกาส 
และก�าลังที่มี ท้ังระหว่างผู้อยู่ร่วมในองค์กร 
และสงัคมภายนอกโดยทัว่ไป พฤตกิรรมดงักล่าว
ย่อมน�ามาซึง่ ความรูร้กัสามคัค ี ความผกูพนั 
(Engagement) และความภักดี (Loalty)  
ต่อองค์กร ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาของผู้บริหาร
และเจ้าของกิจการท้ังหลาย โดนเฉพาะใน 
ภาคธรุกจิเอกชน

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ มี ค ว า ม ห ม า ย 
ค่อนข้างกว้าง เริม่จากความรบัผดิชอบต่อหน้าที่

ของแต่ละคน ทีจ่�าเป็นต้องมต่ีอการด�าเนนิงาน
ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อคนในองค์กร 
และต่อสังคมทุกระดับ องค์กรที่ดีจ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดจากการ
ด�าเนนิงานของตน ต้องให้เกดิความเดอืดร้อน 
เสยีหายแก่ผูอ้ืน่น้อยทีส่ดุ และมวีธิแีก้ไขเยยีวยา
ให้ผู ้ที่ได ้รับความทุกข์ยากอย่างเหมาะสม 
และเป็นธรรม

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการด�าเนิน
กจิกรรมต่างๆ ขององค์กร นับว่ามคีวามส�าคัญยิง่ 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
ในภารกิจที่ร่วมกันรับผิดชอบ ทั้งในหน้าที่
เฉพาะของแต่ละคนและความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
รวมทัง้วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบตัิ
ขององค์กรด้วย

ส�าหรับความโปร่งใสน้ัน คงไม่มีผู ้ใด 
ปฏเิสธว่าเป็นพืน้ฐานส�าคัญของการบรหิารงาน
ในทุกรูปแบบ น�ามาซึ่งความส�าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขององค์กร  
เป็นหลกัประกันการใช้ทรพัยากรต่างๆ ให้เกดิ
ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ป้องกันการรั่วไหล 
ทีไ่ม่สมควรเกดิขึน้ ทัง้ยงัเป็นการสร้างวฒันธรรม
องค์กรทีด่อีกีด้วย

ความคุ ้ ม ค ่ า คื อ ผลที่ ต า มมาจ าก 
ความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลข้ออื่นๆ  
เมื่อทุกฝ่ายมีความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ 

Special report

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ท�าอย่างตรงไปตรงมา  
ไม ่มี ผลประโยชน ์ส ่ วนตนซ ่อนแฝงอยู ่  
นอกจากนี้ยังจ�าเป็นต้องมีความฉลาดรอบรู้ 
ในการด�าเนนิงานต่างๆ ด้วย การใช้คนให้เหมาะ
กับงาน รวมทั้งเครื่องมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ จ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียด
ถีถ้่วน เพือ่ไม่ให้เกดิความสญูเสียทีไ่ร้เหตผุล

หลักนิ ติธรรมเป ็นเรื่องที่ทุกองค ์กร 
ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความ 
ผิดพลาดที่ไม่น่าเกิด กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานในองค์กรต่างๆ มีอยู่มากมาย 
ย่อมเป็นการยากท่ีผูบ้รหิารหรอืเจ้าของกจิการ
จะรอบรู ้ อ ย ่ า งถู กต ้ อ ง ชัด เจน ท้ั งหมด  
จ�าเป็นต้องมีนักกฎหมายให้ค�าแนะน�าปรึกษา 
อาจว่าจ้างเป็นรายกรณสี�าหรบัองค์กรขนาดเลก็ 
แต่โดยท่ัวไปมักเป็นส่วนประจ�าในโครงสร้าง 
ขององค์กร

จงึเห็นได้อย่างชดัเจนว่า องค์กรใดยดึหลกั 
6 ประการของธรรมาภิบาลดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด การด�าเนินงานทั้งปวงย่อมเป็นไป 
โดยราบรื่น มีปัญหาและอุปสรรคไม่มากนัก  
ยามประสบกบัเรือ่งทีไ่ม่พงึปรารถนา กส็ามารถ
ร่วมกนัขจดัปัดเป่าให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยาก
เย็นนัก องค์กรโดยรวมย่อมมีความมั่นคง  
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีความส�าเร็จ 
ตามเป ้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว ้  
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูแน่นอน

ธรรมาภิบาล : 
รากฐานความมั่นคงขององค์กร
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Special report

วถิทีีส่ร้างสรรค์
 ธรรมาภบิาล สานสร้าง ทางประเสรฐิ
 แหล่งก่อเกดิ เปิดวถิ ีทีร่าบรืน่
 ช่วยจรรโลง องค์กรใด ให้ยัง่ยนื
 คลีค่ลายคนื ความขืนขดั ปัดพ้นทาง
อยูร่่วมกนั ฉนัท์พีน้่อง ผองหมูม่ติร
ร่วมพชิิต กจิน้อยใหญ่ ไล่สะสาง
ทกุปัญหา พากนัแก้ มแิช่วาง
เคยเลือนลาง กระจ่างใส ได้ดงัปอง
 รกัความซือ่ ถอืความสัตย์ ตดักิเลส
 จกัส�าเรจ็ เผดจ็ได้ ไม่ขุน่ข้อง
 เคารพกฎ หมดกงัขา พาสมปอง
 โอกาสทอง ครอบครองได้ ไม่ยากเยน็

นรชาติ
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
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