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สวัสดีครับ ผู้เป็นแรงใจ  ทุกท่าน
ในช่วงปลายปี 2565 นีม้กีจิกรรมส�าคัญต่างๆ เกดิขึน้ ในบ้านเมอืงเรามากมาย ล้วนเป็นเรือ่งท่ีดมีคีณุค่าต่อประเทศชาตโิดยรวม ทัง้ในปัจจบุนั 

และอนาคตอันใกล้ ปัญหาน�้าท่วมคลี่คลายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ลมฟ้าอากาศเกื้อกูลต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น ท�าให้ทั้งคนไทยและต่างชาต ิ
ออกเดินทางไปยังท่ีต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเกินคาด กิจกรรมที่นับว่าส�าคัญยิ่งก็คือการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 (Asia-Pacific  
Economic Cooperation) ซึง่มผีูแ้ทนจาก 21 เขตเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก มาร่วมประชมุเป็นจ�านวนมาก เริม่น�าร่องกนัมาตัง้แต่ต้นปีแล้ว
ส�าหรับกลุ่มเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ไฮไลท์คงอยู่ในช่วงวันที่ 17 - 20 พ.ย. 65 ซึ่งมีผู้น�าจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  
เหล่านีล้้วนเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศไทย ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ไปทัว่โลก อนัจะเป็นพ้ืนฐานรองรบั 
การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืสบืไป 

 ขอเชญิชวน FC ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีในความส�าเรจ็อนัย่ิงใหญ่ครัง้นีข้องไทยเราด้วยกนั รวมท้ังขอน�าเสนอสาระดีๆ  ทีน่่ารู้ 
และน�าไปใช้ประโยชน์ในชวิีตจรงิได้ตามโอกาสอนัเหมะสมของแต่ละคน อาท ิข้อพจิารณาในการเลอืกซือ้เรอืทีใ่ช้แล้ว ครอบคลมุประเดน็ส�าคญัต่างๆ 
อย่างครบถ้วน อีกเรือ่งทีน่่าสนใจไม่น้อยกว่ากนัคอื แนวคดิของ ส ีจิน้ผงิ เกีย่วกบั “ความรุง่เรอืงร่วมกนั” (Common Prosperity) ลองอ่านดคูรับ

บรรณาธิการบริหาร

TH

   Anniversary
   Anniversary





News
06

การประชุมเอเปค 2022
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง  
เนื่องในวันกองทัพเรือประจำาปี 2565

การประชมุความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชีย-แปซฟิิก จดัขึน้ในประเทศไทย 
ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 และการประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปค จัดขึ้นระหว่าง 
วนัที ่18-19 พฤศจกิายน 2565 มผีูเ้ข้าร่วมประชมุจาก 21 เขตเศรษฐกจิ

แนวคดิหลกัของการประชุมครัง้นีค้อื “เปิดกว้าง สร้างสมัพนัธ์ เชือ่มโยงกนั 
สูส่มดลุ” ประเทศไทยได้น�าเสนอโมเดลเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน  
และเศรษฐกิจสเีขยีว หรือบซีจี ี เป็นหวัข้อหลกัในการประชุมและจดัท�าข้อเสนอ 
ไปยังผู้น�าเขตเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย 
อย่างเข้มงวด

การประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกจิเอเปค เริม่ด้วยการประชุมเจ้าหน้าทีอ่าวโุสเอเปค 
ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยมีหัวข้อส�าคัญคือการผลักดันเขตการค้าเสรี 
เอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP และแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจี ช่วงค�่าวันเดียวกัน  
รฐับาลไทยได้จดังานเลีย้งรบัรองผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปคและแขกรบัเชญิพเิศษ
พร้อมคูส่มรส ทีห่อประชมุกองทพัเรอื ในงานเล้ียงรบัรอง ได้มกีารจัดอาหารค�า่ 
ในแนวคิด “ภูมิปัญญาอาหารไทยอย่างยั่งยืน” โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง 
จากทัว่ประเทศ

วนัที ่22 พฤศจกิายน 2565 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานเล้ียงรับรอง เนือ่งในวนักองทพัเรอื
ประจ�าปี 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชมุกองทพัเรือ โดยมพีลเรือเอก เชงิชาย ชมเชงิแพทย์ 
ผู ้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู ้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับ  
ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
ผูบ้ญัชาการเหล่าทพั อดตีผูบ้ญัชาการทหารเรือ นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ ผูช่้วยทตูทหารต่างประเทศ
ประจ�าประเทศไทย

ส�าหรบัความเป็นมาของ วนักองทพัเรือ สืบเน่ืองมาจาก เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2449 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธ ี
เปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี กับได้พระราชทาน 
พระราชหตัถเลขาในสมดุเยีย่มของโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วนัที ่20 พฤศจกิายน ร.ศ.125 
เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือ  
มรีากหยัง่ลงแล้ว จะเป็นท่ีมัน่สบืต่อไปในภายน่า” กองทัพเรอื จงึได้ถอืเอา วันท่ี 20 พฤศจกิายน 
ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์
ทีไ่ด้ทรงเล็งเห็นถึงความส�าคญัในการก่อตัง้สถาบันหลกัของกองทพัเรอื ซึง่ถอืเป็นรากฐาน 
ของการพฒันากจิการทหารเรือ ให้มคีวามเจริญก้าวหน้าและมัน่คงสบืเนือ่งมาจนถึงปัจจบุนั
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เมื่ อ ไม่นานมานี้  B tB  Mar ine  ได้นำ า ส่ง เ รือแฝด 
ที่สวยงามคู่หนึ่ง เป็นเรือกินน�าต้ืน (line boat) โดยม ี
จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง อ ยู่ ที่ ท่ า เ รื อ ท า ง ฝ่ั ง ต ะ วั น ต ก 
ของออสเตรเลีย นั่นคือ ท่าเรือ Fremantle และท่าเรือ 
Headland ผู้ควบคุมท่าเรือเน้นย�าอย่างเจาะจงที่จะใช้
เคร่ืองยนต์ Yanmar รุ่น 6LY2A-UTP ในเรือทั้งสองลำา  
นั่ น เ ป็น เพราะ เค ร่ืองยนต์  Yanmar  เ ป็น เค ร่ืองยนต์ 
ที่ประหยัดน�ามัน ง่ายต่อการบำารุงรักษา และไว้วางใจได้

แม้ว ่าเรือแต่ละล�าจะติดตั้งเครื่องยนต์เดี่ยวของ Yanmar  
ขนาด 370 แรงม้า (272kW) ที่ 3,300 รอบ/นาที แต่สมรรถนะ 
และการควบคุมเรือได ้พิสูจน ์ให ้ เห็นอย ่างชัดเจนว ่ายอดเยี่ยม  
และเหมาะอย่างย่ิงกบัเรอืขนาด 3.6 ตนั ทัง้สองล�านี้

Chris Hough เจ้าของ BtB Marine กับ Eva ภรรยาของเขา  
รู้ดีว่าการต่อเรือที่แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน และสมรรถนะสูงนั้น  
ท�าอย่างไร เขาประสบความส�าเร็จในการต่อเรือ 750ULR โดยใช ้
เคร่ืองยนต์ดีเซลเกาะท้ายของ OXE (จัดจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวโดย  
Power Equipment) ซึ่งท�าให้ตลาดเรือพาณิชย์ตื่นตัวเป็นอย่างมาก 
ในปีท่ีแล้ว แต่ทั้ง Chris และ Eva ก็ยังคงตั้งใจที่จะท�างานต่อไป  
โดยไม่มคีวามคดิทีจ่ะหยดุพกัแต่อย่างใด

เรือรุ่นล่าสุดของ BtB ใช้รหัสว่า “800LB” นาวาสถาปนิก 
ชาวออสเตรเลีย John Pattie ออกแบบเรือน้ี โดยที่เขารู ้สึกว่า 
มนัสวยเกินกว่าทีจ่ะเป็นเรอืใข้งานเมือ่เรือเสร็จออกมาจากโรงงานของ BtB 
แต่เนื่องานทั้งด้านในและด้านนอกยังคงความเรียบง่ายและมุ่งเน้น 
ถงึการใช้งาน

ขับเคล่ือนโดยเครื่องยนต์ท่ีออกแบบเฉพาะส�าหรับการใช้งาน 
ทางทะเล เรือ 800LB เป็นเรอืท้องเดีย่วทีเ่น้นการใช้งาน Chris กล่าวถงึ
เรอืล�านีว่้า “มันเป็นเรือทีแ่สนจะธรรมดา”

นอกเหนือจากเครื่องยนต์ที่ดีแล้ว ยังมีส่ิงดีๆ อีกหลายอย่าง 
ในเรอือลมูเินยีมสองล�านี ้รวมถงึแพลตฟอร์มด�าน�า้อกีด้วย

“มีการติดตั้งผนังกันน�้า 4 ผนัง และระบบสูบน�้าท้องเรือ 
แบบตายตวั ซึง่เราเป็นผูอ้อกแบบ และสร้างขึน้” Chris อธบิาย

“อีกท้ังเรายังได ้ออกแบบและสร ้างระบบไอเสียบนเรือ 
ทัง้สองล�านี ้ โดยพืน้ฐานแล้ว ระบบนีป้ระกอบขึน้ด้วยท่อขนาด 5 นิว้
ออกจากตัวเครือ่งยนต์ แล้วขยายเป็นท่อไอเสียแบบเปียกขนาด 6 น้ิว 
(พร้อมถงัน�า้ 100 ลติร) แล้วจงึออกจากตวัเรอืทางด้านกราบซ้าย” 
Chris กล่าว

“ลูกค ้าเจาะจงใช ้ เครื่องยนต ์  Yanmar 6LY2A-UTP  
เพราะพวกเขารู้ดีว่า Yanmar เป็นเครื่องยนต์ที่ดี และง่ายต่อการ 
บ�ารุงรักษา” เขาอธิบาย เคร่ืองยนต์ 6LY2A ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ 
เครือ่งเจต็พ่นน�า้ของ Hamilton ผ่านชดุเกยีร์ Twin Disc รุน่ MG 5050SC 
และเพลาขนาด 400 มม. ในเรอืแต่ละล�า โดยที ่BtB เลอืกใช้แท่นเคร่ือง
แท้ของ Yanmar อีกด้วย อีกทั้งอัตราส่วนของ “ก�าลังและน�้าหนัก”  
ของเครือ่งยนต์ Yanmar ให้สมรรถนะทีเ่กนิความคาดหมาย

“ความเร็วในการใช้งานที่ลูกค ้าต ้องการอย่างน้อยที่สุด  
คอื 21-22 นอต” Chris กล่าว
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“การจบัคูข่อง Yanmar กบัเครือ่งเจต็พ่นน�า้ สามารถท�าความเรว็สงูสดุได้ถงึ 30 นอต  
ขณะบรรทุกเตม็ระวาง (33 นอต ขณะเรอืเบา) และความเรว็ใช้งานอยูท่ี ่21 นอต รอบเครือ่งยนต์
ที ่2,500 รอบ/นาท ีนบัว่าดมีาก”

น่าประทับใจอย่างยิ่งส�าหรับ เรือ 800LB ที่มีความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง 400 ลิตร  
และรบัน�า้หนกับรรทกุเต็มระวางเพ่ิมได้อกี 1 ตนั!

อตัราส่วนของ “ก�าลังและน�า้หนัก” เป็นเพียงจดุเริม่ต้นของเอกลกัษณ์ของ 6LY2A อย่างไรกต็าม 
เครือ่งยนต์แบบ 6 สบูเรยีง หนกั 535 กก. (ไม่รวมเกยีร์) พร้อมเทอร์โบชาร์จ ท�าได้มากกว่าทีค่ดิ 

 
ส�าหรับความจุกระบอกสูบ 5.8 ลติร

เคร่ืองยนต์ส�าหรบัการใช้งานทางทะเลทีเ่รยีบง่ายแต่ทรงพลงั 
ฉดีเชือ้เพลงิตรง สบูเรยีง ควบคมุด้วยระบบเชงิกลนี ้เป็นทีต้่องการ
ของผูใ้ช้งานทีห่ลากหลาย เช่น ผูป้ระกอบการท่าเรอื ต�ารวจน�า้  
ผู้ประกอบการด�าน�้า และผู้ประกอบการเรือพาณิชย์ และอื่นๆ 
เครือ่งยนต์ Yanmar เป็นเครือ่งยนต์ท่ีใช้งานทางทะเลโดยเฉพาะ 
ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา ก�าหนดการบ�ารุงรักษาที่นานกว่าคู่แข่ง 
(250 ชัว่โมง) และเข้าถงึตวัเครือ่งยนต์ได้ง่าย ทัง้หมดนี ้เป็นจดุเด่น 
และเปรยีบเสมอืนใบรบัรองคณุภาพของ Yanmar

“ในเรือ 800LB คุณสามารถยืนบนฐานเคร่ืองยนต ์ 
แล้วยงัสามารถเข้าถงึจดุทีต้่องการจะบ�ารงุรกัษาบนเครือ่งยนต์ 
Yanmar ได้โดยง่าย” Chris อธบิาย “มีพืน้ทีอ่ย่างน้อยครึง่เมตร
ระหว่างผนังเรือด้านหน้ากับด้านหน้าของตัวเครื่องยนต์  
ดงันัน้จึงมพีืน้ทีเ่หลอือย่างมากในตอนทีจ่ะต้องบ�ารงุรกัษาสายพาน 
และป๊ัมน�า้ทีอ่ยูบ่ริเวณด้านหน้าของเครือ่งยนต์ Yanmar นี”้

ผนังสองชั้นหนา 45 มม. กันเสียง ที่ติดตั้งในห้องเครื่อง  
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ช่วยให้เรือทั้ง 2 ล�านี้เป็นเรือที่นุ่มนวลและน่าขับข่ีเป็นอย่างยิ่ง  
และการได้ขับข่ีเรอื 800LB ทัง้สองล�านี ้ท�าให้ Chris กระตอืรือร้น
อย่างมาก ระบบควบคุมด้วยมือแบบ 3 ก้าน (คันเร่ง/เกียร ์
/ก้านควบคุมถัง) ช่วยให้การตอบสนองของ 6LY2A-UTP  
เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย�าเมื่อเช่ือมต่อเข้ากับเจ็ตพ่นน�้า 
ของ Hamiliton

“ไม ่ต ้องสงสัยเลยว ่า การบังคับเรือทั้ งสองล�านี ้
ท�าได้อย่างดทีีสุ่ดเท่าทีผ่มเคยต่อเรือมา” Chris กล่าว

จากประสบการณ์การเดนิเรอืพาณชิย์ทีช่�า่ชอง เราสามารถ
เดิมพันได้เลยว่า จะไม่มีการเรียกร้องใดๆ ที่ไร้เหตุผลจาก  
Chris Hough

“เม่ือคณุคุ้นเคยกบัมนัแล้ว คุณจะรูส้กึได้เลยว่าเครือ่งยนต์
ตอบสนองได้อย่างรวดเรว็มากๆ ในความคดิของผม เครือ่งยนต์ 
ทัง้สองดพีอๆ กนั (หากไม่ดกีว่า) กบัชดุเครือ่งยนต์อืน่ทีส่ามารถใช้
ขับเคล่ือนเรอืประเภทน้ีได้”

ในฐานะที่เป็นเคร่ืองยนต์เชิงพาณิชย์ส�าหรับงานเบา  
และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย (คาดว่าน่าจะสิ้นเปลืองประมาณ  
40 ลิตรหรือน้อยกว่า/ช่ัวโมง ที่ความเร็ว 21 นอต ตามการ
ประมาณการในปัจจบุนั) เครือ่งยนต์ตระกลู 6LY2A เป็นต้นแบบ
ส�าหรับ เคร่ืองยนต์รางร่วม (common-rail) ของ Yanmar  
รุน่ 6LY-440 ควบคมุด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ทีป่ระสบความ
ส�าเร็จอย่างเหลือเช่ือและเป็นผู ้น�าตลาดส�าหรับเครื่องยนต ์
ในระดบัเดยีวกัน
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เมือ่วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2565 ณ หอประชมุ
กองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริษัท  
มารีนไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 
ทีบ่รษิทัต่างๆ ในเครอืด�าเนนิธรุกจิต่อเนือ่งกนัมา
เป็นระยะเวลานาน และประสบผลส�าเร็จทางธรุกิจ
เป็นอย่างด ีโดยบรษิทั เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั 
มอีายคุรบรอบ 40 ปี บริษทั มารนี เซอร์วเิทค จ�ากัด 
ครบรอบ 20 ปี โรงเรียนสยามการเดินเรือ  
ครบรอบ 10 ปี บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จ�ากัด  
ครบรอบ 10 ปี ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สกายมารีน  
ครบรอบ 10  ป ี  และบริษัท  เ อ็ม เอสซี  
อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั ครบรอบ 1 ปี 

ในงานนี้ พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร 
ประธานบรษิทั มารนีไทย กรุ๊ป จ�ากดั พร้อมด้วย
คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร  
มารนีไทย กรุป๊ คณุลัดดา เอีย่มสมุทร รองประธาน
ผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป และคณะผู้บริหาร 
ของบริษัทในเครือมารีนไทย ได้ให้การต้อนรับ
บรรดาแขกผู ้มีเกียรติที่ เป ็นลูกค้าคนส�าคัญ  
ตลอดจนคู ่ ค ้ า ที่ ใ ห ้ ก า รสนั บสนุ นด ้ ว ยด ี
มาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาด�าเนินธุรกิจ 
ที่ผ่านมา และได้ร่วมท�าพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 
อย ่างยิ่ งใหญ่อลังการ พร ้อมความบันเทิง 
เต็มรูปแบบอย ่ างอิ่ มอกอิ่ ม ใจ พร ้อมกับ 
ได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.วรีศิ อมัระปาล ผูว่้าการ
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การนิคม อุตสาหกรรมแห ่ งประ เทศไทย  
เรอืตร ีสรุพล มเีสถยีร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กลุ่มบริษัทนทลิน และประธานสมาคมเจ้าของ 
เรอืไทย และ Mr.T.Kato ประธาน บรษิทั KODEN 
ประเทศญี่ปุ ่น ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับบริษัท  
และพนกังานในความส�าเร็จครัง้นีด้้วย

ภายในงาน นอกจากมีการเลี้ยงอาหารค�่า 
ที่หลากหลาย พร ้อมฟ ั งดนตรีที่ ไพเราะ 
จากวงดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ยังมีการจับฉลาก
แจกของรางวัลต่างๆ มากมายให้แก่ผู้ร่วมงาน  
มีการแสดงคอนเสิร ์ตของคุณก้อง (สหรัถ  
สังคปรีชา) สร้างบรรยากาศความสนุกสนาน 
และสร้างความประทบัใจให้กบัผูร่้วมงานทกุคน 

ค�่ าคืนดังกล ่าวจึงถือได ้ว ่า เป ็นค�่ าคืน 
แห ่งการเฉลิมฉลองความส�าเร็จของกลุ ่ม 
บริษัทมารีนไทย กับบรรยากาศแห่งความสุข  
สร ้างรอยยิ้มและก�าลังใจแก่คณะผู ้บริหาร 
และพนกังานในเครอืมารนี ไทย ทกุคน ในการ 
ทีจ่ะก้าวต่อไปในอนาคต
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ส�าหรับคนที่จะซื้อเรือมือสองหากไม่รู้จัก
ประวัติของเรือล�านั้นๆ มาก่อน แล้วจะไปซื้อ 
เรอืล�านัน้มา ถ้าเรอืล�านัน้เป็นเรอืทีด่กีโ็ชคดไีป 
แต่ถ้าเจอเรือไม่ดีก็ต้องท�าให้เสียเวลาซ่อม  
มข้ีอแนะน�าในการซ้ือเรอืโดยทัว่ๆ ไปมาฝากกนั 
ก่อนตัดสินใจซื้อคุณต้องรู ้ว ่าคุณตัดสินใจ 
ซือ้เรอืเพือ่จุดประสงค์ใด มงีบประมาณเท่าไหร่ 
เรือที่จะซื้อมีใบรับประกันหรือไม่ ชื่อเสียง 
ของดลีเลอร์ทีบ่อกมาดหีรือเปล่า การได้เหน็เรอื
ก่อนจะซือ้กเ็ป็นเรือ่งท่ีดี 

การตรวจสอบก่อนซือ้เรอืมอืสอง คณุจะต้อง
ตรวจสอบดงันี้

การทดลองขบั
การซื้ อรถยนต ์ เ ราต ้องทดลองขับ  

ใช ้หลั กการนี้ กั บการซื้ อ เ รื อ ได ้ เช ่นกัน  
ส�าหรับเรือนั้นมีเรื่องจุกจิกจิปาถะมากกว่า 
รถเสียอีก เพราะเรือมีสิ่ ง ท่ีจะต ้องดูแล
ระมดัระวังและบ�ารงุรกัษามากกว่ารถ เมือ่คณุ
ได้ทดลองขับเรือล�าท่ีคุณสนใจแล้ว จงตั้งใจ
สงัเกตอย่างละเอยีดตามหัวข้อต่อไปนี้

  

 

ทดสอบเรือมือสอง 
[ ก่อนตดัสินใจซ้ือ ]
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การสัน่สะเทอืน
การสั่ นสะ เทือนมีหลากหลายของ 

สาเหตุ ส่ิงที่จะท�าให้เกิดการส่ันสะเทือน  
เช่น การโค้งงอของใบพัด เป็นต้น และการ 
สั่นสะเทือนของเรือนั้น หมายรวมถึงการเกิด
เสยีงดงัจากเรอืด้วยเช่นกนั ต้องตรวจสอบให้ดี
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ความเรยีบร้อยของงาน
ไม่ว่าคุณจะมองหาเรือท่ีมีเครื่องยนต ์

ตดิตัง้อยูภ่ายในหรือภายนอก คณุต้องตรวจสอบ
ให ้แน ่ ใจว ่ า เค ร่ืองยนต ์นั้นอยู ่ ในสภาพ 
ทีเ่รยีบร้อยด ีซึง่ต�าแหน่งของเครือ่งยนต์อาจย้าย
จากต�าแหน่งใดๆ มาอยูต่�าแหน่งอืน่ได้เลก็น้อย

การตอบสนอง
ต้องดวู่าเรอืนัน้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

หรอืไม่ รวมทัง้การทดลองขบัจากทีห่นึง่ไปอกี 
ทีห่น่ึง ตรวจดกูารตอบสนองของเครือ่งยนต์เรอื
ว่าเป็นไปตามคุณลกัษณะหรือไม่

การขึน้น�า้
ตรวจสอบเพ่ือดูว ่าใช ้ เวลาเท ่าไหร ่ 

ในการขึน้น�า้ หลงัจากการออกตวัของเรอื

การเปลีย่นเกียร์
การ เปลี่ ยน เกี ย ร ์ ขอ ง เ รื อนั้ นนิ่ มดี  

หรอื กระตกุ กระชากจนสะดุง้

เกยีร์ถอยหลัง
ตรวจดูให้แน่ใจว่า เกียร์ถอยหลังยังใช้ 

ได้ดอียูห่รอืไม่ 

อปุกรณ์เครือ่งมือในการวดั
เชค็อุณหภมูเิคร่ือง เชค็รอบเครือ่งต่อนาที 

มาตรวัดความเร็วเรือว ่ายังอยู ่ ในสภาพด ี
พร้อมใช้งาน

ใต้ท้องเรอื
ตรงนี้ส�าคัญมาก ห้ามพลาดเด็ดขาด  

เมือ่คณุทดลองขับเรอืแล้วเหน็ว่ามีน�า้บางส่วน
มาจากเครื่องยนต์ท่ีร่ัวมาจากท่อน�้าจนไปถึง 
ใต้ท้องเรอืข้างใน น�า้หนกัทีเ่พิม่เข้าไปในเรอืนี้ 
มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของมัน 
รวมไปถงึความเร็วของเรือด้วย

ช่ัวโมงการใช้งาน
อย่าลืมว ่าเรือล�าที่คุณต้องตาต้องใจ 

และสนใจนัน้ใช้งานมาแล้วนานแค่ไหน ถ้าเป็น

รถยนต์จะวัดกันที่ไมล์ในการขับ แต่ส�าหรับ 
เรอืนัน้เรานบัทีร่ะยะเวลาในการใช้งานทีผ่่านมา 
ถ้าเรือที่ใช้งานมาแล้วมากกว่า 500 ชั่วโมง  
คุณต้องคิดไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าต้องใช้เงิน 
ในการดแูล ซ่อมแซม บ�ารงุรักษา หรอืเปลีย่น
เครือ่งยนต์ใหม่เท่าไหร่

พืน้เรอืผไุหม
เ ป ็ น อย ่ า งที่ รู ้ กั น ว ่ า ไ ม ้ กั บน�้ า นั้ น 

ไม่ค่อยถกูกนัเท่าไหร่ โดยเฉพาะทีพ่ืน้ของเรอื
ต้องสังเกตที่พื้น พื้นที่นิ่มเป็นพิเศษแสดงถึง 
การผุของไม้ เอามือและเข่าของคุณไปสัมผัส 
เพื่อการตรวจสอบ การดมกลิ่นก็ช่วยเพิ่ม 
ความแน่ใจให้ได้ว่าพืน้ทีน้ั่นเป็นเชือ้ราหรอืเปล่า

การบ�ารงุรกัษา
ต้องถามเกีย่วกับประวตักิารบ�ารงุรกัษาเรอื 

พยายามค้นหาจุดหลักๆ ให้ได้ว่าเรือล�านี้ 
เคยซ่อมทีจ่ดุไหนบ้าง ซ่อมแล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
เพื่อเป ็นโอกาสในการต่อรองราคาให้ถูก 
ลงมาด้วย ควรถามถึงใบรับประกันถ้าเรือ 
ยังอยู ่ ในประกัน พูดคุยซักถามเรื่องเรือ 
ล�าทีคุ่ณสนใจให้เยอะทีส่ดุ

การขบัทดสอบในทะเล
เป็นเรื่องที่ดีมากที่จะต้องทดสอบเรือ 

ในทะเลก่อนทีจ่ะซือ้เรอื ตามหลกัการทดสอบ
และตรวจสอบในทะเล ถ้าคุณทดสอบด้วย 
ตวัเอง ให้ดูการตดิเคร่ืองเรอื ทีจั่บ และปล๊ักเครือ่ง
ก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลับ เขม็ขดั ท่อน�า้ เครือ่งกรอง 
เครื่องเป่า สายเคเบิ้ล การวิเคาระห์น�้ามัน  
การวางแนวของเครื่องยนต์ดูให้ดี ให้แน่ใจว่า 
มนัไม่ขุ่น หรอืเป็นเมด็ทราย เพราะถ้าเป็นแบบนัน้
กห็มายความว่า เครือ่งยนต์หรอืเรืออาจขดัข้อง 
และมผีลท�าให้เกิดเสยีงดังทีท่่อของเครือ่งได้

สภาพเรอื 
ดรูอบๆ ตวัเรอื เพือ่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เรืออยูใ่นสภาพด ีโดยใช้มอืแตะไปทีต่วัเรอืรอบๆ 
เพื่อสัมผัสให้ได ้รู ้ว ่าพื้นผิวรอบตัวเรือนั้น 
เป็นเนือ้แขง็ เป็นเนือ้เดยีวกนัตลอดล�าหรอืไม่  

ดูจากสภาพสีของเรือด้วยก็ได้ ถ้ามันเป็น 
สไีม่เนียนให้สนันิษฐานได้ว่าเรอืล�านี ้อาจจะเคย
เกดิอบุตัเิหตมุาก่อน จงึต้องซ่อมและทาสใีหม่ 
รวมถงึดพูืน้ผวิเรอืยงัเคลอืบมนัหรือไม่ด้วย

ใบพดั
เช็คองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็น  

ความโค้งงอของใบพดั รอยร้าว หรอืรอยบาก  
ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแสดงให้เห็นว่าเรือล�านี้ 
ขาดการบ�ารงุรักษา

สถานท่ีเกบ็เรอื
มีการเก็บรักษาเรืออย่างไรในขณะที่เรือ 

ไม่ได้ใช้งาน จอดทิง้ไว้ทีก่ลางแดด ไม่มทีีก่�าบงั 
ปล่อยให้ตากแดดตากลมหรอืเปล่า เกบ็ไว้บนบก
หรอืในน�า้ ต้องดใูห้ดี

เบาะท่ีนัง่
ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาว่าเป็นอย่างไร 

ซ่ึงจะมีผลต่อเน่ืองกัน ถ้าเบาะที่ถูกใช้งาน 
มามากกว่า 1 ปีแล้ว อาจมีตะเข็บฉีกขาด 
หรอืซดีจางบ้าง รวมถงึฝาครอบเรอืด้วยเช่นกนั

อปุกรณ์พเิศษ
เป็นการดถ้ีาเจ้าของเรอืได้ซือ้วสัดุอุปกรณ์

พเิศษตดิตัง้พร้อมกบักบัเรอืแล้ว ในความเห็น
ส่วนตัวนั้น การค้นหาความลึกจากจุดที่เรือ 
อยู ่นั้นส�าคัญที่สุด คุณคงไม่ต้องการให้เรือ 
วิ่งเกยตื้นหรอกใช่ไหม วิทยุสื่อสารในเรือ 
ก็จ�าเป็น การใช้วิทยุส่ือสารทางทะเลไม่ใช ่
เพราะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายสากลเท่านั้น  
แต่มีไว้เพื่อต้องการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  
เหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ความปลอดภัย เสื้อชูชีพ 
สมอเรือ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วก็จ�าเป็น 
อย่างยิง่

คนลากเรอื
เมื่อคุณซื้อเรือแล ้วแต ่ไม ่ ได ้ เป ็นคน 

ลากเรือกลับบ้านเอง ต้องเช็คถึงเวลาลากเรือ 
ให้ละเอียดถี่ถ้วนกับผู้ลากเรือ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการขนย้ายเรือนัน้ปลอดภัยจรงิๆ
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เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 8) ความรุ่งเรืองร่วมกัน ในมุมมองของ สี จ้ินผิง

ขึ้นเอง ลงพิมพ์ในนิตยสารฉิว (ช่ือของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน) ภายหลังการประชุมใหญ่ของ
พรรคคอมมวินสิต์ ครัง้ที ่20 เมือ่กลางเดอืนตลุาคม 
ปีนี ้ ซ่ึง ดร.อาร์ม ตัง้นรินัดร์ ผู้รอบรูเ้รือ่งของจนี
อย่างลึกซึ้งคนหนึ่ง ได้น�าบทความดังกล่าวมา
ถ่ายทอดต่อพอสรุปหลักการของ Common 
Prosperity ได้ดังต่อไปนี้

เป้าหมายของการผลักดนันโยบาย “รุง่เรอืง
ร่วมกนั” ของ สี จิน้ผิง คือ การลดความเหลือ่ม
ล�า้ในด้านต่างๆ ของผูค้น ซึง่เกดิขึน้เป็นวงกว้าง
ทั่วทุกภูมิภาคของโลกใบนี้ก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น 
เรือ่งทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม โอกาสการศกึษา 

ผูน้�าจนีคนปัจจบุนัได้กล่าวถงึแนวความคดิ
ในเร่ืองการสร้างความรุง่เรอืงร่วมกัน (Common 
Prosperity) เมือ่ราวสามสีเ่ดอืนทีผ่่านมา โดยมไิด้
ขยายความในรายละเอยีดมากนกั ท�าให้เกิดการ
ตคีวามกนัไปต่างๆ ในหลายแนวทาง ผดิแผกกัน
มากบ้างน้อยบ้าง คนจ�านวนไม่น้อยเข้าใจไป 
ในท�านองเดยีวกนัว่า เป็นการสร้างความเท่าเทยีม
กนัในด้าน ฐานะทางสงัคม ร�า่รวยอยูด่กีนิดี 
กันโดยทั่วหน้า ตามอุดมการณ์ดั้งเดิมของ 
ลทัธิสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ ความหมายทีแ่ท้จรงิ
ของแนวคิดนี้ ได ้ถูกเป ิดเผยอย่างชัดเจน 
ในบทความที ่ ประธานาธบิด ีส ี จิน้ผงิ ได้เขียน 
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และการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทั้งการ 
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรสาธารณะด้วย น�าไปสู่
ความขดัแย้งต่างๆ มากมาย สร้างปัญหาทัง้ด้าน
การเมอืงและสังคมทีย่ากต่อการแก้ไข จงึจ�าเป็น
ที่จะต้องเร่งหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าในสังคมทุกระดับให้มีช่องว่าง 
แคบลงเท่าทีอ่าจจะท�าได้

การทีจ่ะมคีวามรุง่เรอืงร่วมกนัได้นัน้ทกุคน
ต้องลงแรงท�างาน ห้ามหยุดนิ่งหรือติดสบาย  
ไม่ว่าจะยากดมีจีนหรอืร�า่รวยเพยีงใด ผลทีแ่ต่ละ
คนได้รบัจากการท�างานของตนไม่จ�าเป็นต้อง
เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพและโอกาส 
ของตน การท�างานย่อมช่วยให้ทกุคนมฐีานะ 
ดีขึ้น หลักคิดนี้แตกต่างจากรัฐสวัสดิการ 
อย่างสิ้นเชิง ที่รัฐจะจ้องหามาตรการเลี้ยงดู
ประชากรอย่างทั่วถึง เท่าที่อาจท�าได้ แม้แต่ 
พวกขีเ้กยีจไม่ขวนขวายเท่าทีค่วรในการช่วยเหลอื
ตนเอง

สี จิ้นผิง ย�้าว่าเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ 
จะเป็นตวัผลกัดนัการสร้างความรุง่เรอืงร่วมกนั 
และส่งเสรมิการพฒันาในทางสร้างสรรค์การสร้าง
ความรุ่งเรืองร่วมกัน หมายถึง ภาคเอกชน 
ต้องไม่แสวงหาก�าไรในสิง่ทีเ่กดิโทษหรอืผลลบ 
ต่อสังคม ตัวอย่างเช่น การยึดหลักการที่ว่า  
“บ้านเป็นทีอ่ยู ่มใิช่ซือ้เพือ่เกง็ก�าไร”

เป้าหมายทีส่�าคญัยิง่ประการหนึง่ของหลกั
ความรุง่เรอืงร่วมกนั คอื การเพิม่ชนชัน้กลาง 
ของจีนจากจ�านวน 400 ล้านคน เป็น 800  
ล้านคน ในเวลา 15 ปี เพือ่เปลีย่นโครงสร้าง 
สงัคมจากรปูปิรามดิ (รวยกระจกุ-จนกระจาย)  

ให้เป็นทรงลกูรกับี ้(ตรงกลางกว้าง บนล่างแคบ) 
กุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในเร่ืองนี ้
ก็คือ กฎการเก็บภาษีผู้มีรายได้สูงและภาษี
ทรพัย์สินอย่างทัว่ถงึในอตัราทีเ่หมาะสม

ในด้านการลงทนุนัน้ จ�าเป็นต้องควบคุมการ
ขยายตวัทีไ่ม่มขีอบเขต ดแูลทุนในอุตสาหกรรม
ละเอียดอ่อนอย่างเคร่งครัด เดินหน้าการใช้
เทคโนโลยใีนภาคการเกษตรและการใช้ประโยชน์
เพิม่ขึน้จากสนิทรพัย์ชนบท อนัอาจน�าไปสูก่าร
อนญุาตให้ซือ้ขายทีด่นิได้ (ปัจจุบนัท�าได้เฉพาะ 
ในเมอืง) ซึง่จะช่วยให้ชาวชนบทมฐีานะดข้ึีน 
อย่างรวดเรว็

นอกจากนี ้ส ีจิน้ผงิ ยงัย�า้ว่า รุง่เรอืงร่วมกนั
ต้องรวมถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมด้วย  
ซ่ึงส่ือความหมายว่าภาครัฐต้องเพิม่ความเข้มงวด
ในการก�ากบัดูแลโลกออนไลน์และวงการบนัเทิง
ต่างๆ ของจนี

เมื่อ เจ ้าของหลักคิดหรือนโยบายนี้ 
ได้แจกแจงแง่มุมต่างๆ อย่างชัดเจนเช่นนี้  
คนทัว่ไปย่อมมคีวามเข้าใจอย่างอยูใ่นร่องในรอย 
และทศิทางทีถ่กูต้องมากยิง่ขึน้ ตามเจตนาของ
ท่านประธานาธบิด ี สี จิน้ผงิ เราควรตามดกูนั 
ต่อไปในการน�าพาสาธารณรฐัประชาชนจนีไปสู่
ความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างน้อย 
ในอกี 5 ปีเศษ โดยเขาจะเริม่การเป็นผูน้�าต่อ 
ในสมยัทีส่ามในเดือนมนีาคม 2566 น่าตดิตาม
ครบั เพือ่หาข้อพสูิจน์กนัว่า นโยบาย “รุง่เรือง 
ร่วมกนั” หรอื Common Prosperity จะมคีวาม
ขลังมากน้อยเพยีงใด
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