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KODEN MDC-5020T 
Marine Radar / ARPA 
เอกสิทธิ์เฉพาะ KODEN เท่านั้น
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สวัสดีปีใหม่ครับ FC  ที่รัก
ทีมงาน  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาเป็นก�าลังใจให้เราตลอดมา ท�าให้วารสารนี้มีอายุยืนยาว 14 ปีแล้ว คณะผู้จัดท�ายืนยันว่า 

จะมุง่มัน่เตมิคุณค่าให้กับงานทีร่กัและผกูพันนีต่้อไป โดยสรรหาสาระดีๆ  มาน�าเสนอ เพือ่เป็นการตอบแทนน�า้ใจไมตรทีีท่่านมต่ีอเรา
ส�าหรับฉบับรับปีกระต่ายนี้ มีเรื่องที่เรามั่นใจว่าน่ารู้ และควรค่าแก่การอ่านอีกตามเคย อาทิ การแข่งนันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน 

ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ซึ่งปิดฉากไปแล้วอย่างน่าประทับใจย่ิง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 มีเรือใบจาก 13 ประเทศรวมเกือบ 200 ล�า  
เข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นประวัติการณ์ การด�าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างน่าพอใจส�าหรับทุกฝ่าย อีกเรื่องหนึ่ง 
ซึง่น่าสนใจมากเช่นกัน คอืการน�าเรอืเข้าจอดเทยีบท่า ดเูผนิๆ คล้ายจะไม่ใช่เรือ่งยุ่งยากซบัซ้อนเท่าใดนกั แต่ภาษติทีว่่า “คบืกท็ะเล ศอกกท็ะเล”  
ยงัคงมคีวามขลัง ภยนัตรายส�าหรบัชาวเรอือาจเกดิขึน้ได้เสมอ บางครัง้รนุแรงและรวดเรว็แบบตัง้หลกัสูแ้ทบไม่ทนั ลองอ่าน 10 หลกัวธีิจอดเรอืง่ายๆ 
ดนูะครบั เชือ่ว่าจะเห็นด้วยกบัภาษติข้างต้น

เราชาว  ขอส่งความรกัและปรารถนาดีมายังทุกท่านและครอบครวั ขอให้มคีวามสขุความเจรญิย่ิงๆ ขึน้ไปทกุด้าน ทัง้ชวีติส่วนตวั  
หน้าท่ีการงาน และส่วนรวมทีท่่านเก่ียวข้องผูกพนัด้วย พบพานแต่ความดงีามและส�าเรจ็สมความปรารถนาในเร่ืองทีพ่งึมพีงึได้ตลอดไปครับ

บรรณาธิการบริหาร
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15 inch Color LCD
Marine Radar / ARPA MDC-5020T

Features
 MDC-5020T has a chart overlay feature with C-Map chart (NT or 

MAX) is overlaid on the radar screen (Chart: Owner supplied) .
 15 " high-resolution XGA color LCD with anti-reflective coating. It 

increased visibility in direct sunlight and prevents condensation.
  Open antenna length 6 or 9 feet
  Clear image with High-speed sampling in short range
  Auto gain with simple operation
  Improved visibility of the echoes by auto STC and CFAR
  Built-in AIS interface for displays up to 500 targets
  Built-in TT (ARPA) tracks up to 50 targets
  Black Box type connects to any XGA type display
  Output power: 25kW

SEA and RAIN clutter on Radar Image SEA anti-clutter function image

SEA anti-clutter and RAIN anti-cluter 
function image

CFAR function image for clear 
target detection
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี

เรือหลวงสุโขทัย อับปางกลางทะเล

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี โดยนายนรินทร์ กัลยาณมิตร  
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กนอ. พร้อมด้วย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล  
ผวก.กนอ. ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน กนอ. ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐพล  
รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 
เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนา กนอ. ครบรอบ 50 ปี พร้อมทัง้แสดงปาฐกถาพิเศษ 
ในงาน โดยม ีผูเ้ข้าร่วมงานทัง้จาก บรษิทัร่วมทนุ บรษิทัผูพ้ฒันานคิมอตุสาหกรรม
ร่วมด�าเนนิงาน ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรม อดตีผู้บริหาร กนอ. พนัธมิตร
ทกุภาคส่วน พร้อมทัง้สือ่มวลชน เข้าร่วมงาน กนอ. “50th Anniversary of IEAT: 
Industrial Collaboration for Sustainable Development” 

ภายในงานมีการแสดงวิดิทัศน์รวบรวมความประทับใจ 50 ปี กนอ.  
วีดิทัศน์อดีตผู้ว่าการ กนอ. บอกเล่าผลงานและความประทับใจที่มีต่อ กนอ.  
การแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการด�าเนินงานของ กนอ. โดย ผวก.กนอ.  
และมินิคอนเสิร์ตจาก เพียว เดอะวอยซ์ แชมป์ เดอะวอยซ์ คนล่าสุด   
ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์ (QSNCC) Ballroom 1-2  ถ.ถนนรชัดาภเิษก 
กรงุเทพมหานคร

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2565 เรือหลวงสุโขทยั ประสบเหตุคล่ืนลมแรงอบัปางกลางทะเล 
จ.ประจวบครีขีนัธ์  ขณะเดนิทางเพ่ือร่วมพิธ ี 100 ปี การส้ินพระชนม์ของ กรมหลวงชมุพร 
เขตอุดมศักดิ์ พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส�าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ 
เรอืหลวงสุโขทยันัน้ ตวัเรอืมอีาการเอียงจากคลืน่ลมแรง หลงัเกิดคลืน่ลมแรงและพดัน�า้เข้าเรอื
เป็นจ�านวนมาก จนท�าให้เครื่องไฟฟ้าดับและส่งผลให้เครื่องจักรใหญ่หยุดท�างาน  
เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเรือได้ และท�าให้น�้าเข้าภายในตัวเรืออย่างรวดเร็ว 
จนท�าให้เรอืเอยีงมากข้ึนในเวลาต่อมา ก่อนจะอับปางกลางอ่าวไทย 

ส�าหรบั ร.ล.สโุขทยั เป็นเรือคอร์เวต สร้างโดย TACOMA BOATBUILDING COMPANY 
ประเทศสหรฐัอเมริกา ชือ่เดิมคอื RTN 252 FT PSMM MK-16#446 เป็น 1 ใน 2 ล�าของชดุ
เรือหลวงรตันโกสนิทร์ ประกอบด้วย ร.ล.รัตนโกสินทร์ หมายเลขเรอื 441 และ ร.ล.สโุขทยั 
หมายเลขเรือ 442 ทั้ง 2 ล�า เป็นเรือที่ได้รับการติดต้ังระบบอาวุธยุทโธปกรณ์  
และระบบอ�านวยการรบทีท่นัสมยัมขีดีความสามารถและประสทิธภิาพสงู พร้อมปฏบิตักิารรบ
ได้ท้ัง 3 มติใินเวลาเดยีวกนั คอื ป้องกนัภัยทางอากาศ สงครามผวิน�า้ และสงครามปราบ 
เรือด�าน�า้

ภารกจิหลกัของ ร.ล.สุโขทยั คอื การปราบเรือด�าน�า้ ลาดตระเวนตรวจการณ์ คุม้กนั
กระบวนเรอื สนบัสนนุการยงิฝ่ัง รวมถงึสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ของกองทพัเรอื มขีนาดกว้าง 
9.6 เมตร ยาว 76.7 เมตร สูง 26.82 เมตร น�า้ลึกหวั 3.81 เมตร ท้าย 3.07 เมตร โดมโซนาร์ 
4.5 เมตร ภายในเรอื ตดิตัง้ ปืน 76/62 มม. 1 กระบอก ปืน 40L70 มม. แท่นคู ่1 กระบอก 
ปืน 20 มม. 2 กระบอก นอกจากน้ันยงัติดต้ัง ท่อตอร์ปิโด 2 แท่น MK32 MOD5 (6 ท่อยงิ) 
เป็นอาวุธปราบเรือด�าน�้าขณะเดียวกันยังติดตั้ง ระบบอาวุธปล่อยน�าวิถี พ้ืน-สู่-พ้ืน  
แบบ HARPOON BLOCK 1C 2 แท่น (8 ท่อยงิ) ระบบอาวธุปล่อยน�าวถิ ี พืน้-สู-่อากาศ  
แบบ ALBATROS 1 แท่น (8 ท่อยงิ ASPIDE 2000) ระบบตรวจการณ์ยงัประกอบด้วย  
เรดาร์พืน้น�า้ SPERRY VISION MASTER FT เรดาร์พ้ืนน�า้ FURUNO เรดาร์พืน้น�า้ SCOUT 
เรดาร์อากาศ DA05 ฯลฯ

ส�าหรบั “เรอืหลวงสุโขทยั” หรอื ร.ล.สโุขทยั เข้าประจ�าการเมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2530 
และอบัปางจมสูท้่องทะเล เมือ่วนัที ่18  ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลาประจ�าการ 35 ปี
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MV Bubbles ได้สร้างความตื่นเต้นและความยินดี 
ใ ห้กับบรรดาผู้ โดยสารในทริป  “ดูวาฬ (Go Whale  
Watching)”  และการผจญภัย  “Sapphire  Coast  
Adventu res”  นอกชาย ฝ่ัง  New  South  Wa les  
ประเทศออสเตรเลีย เรือ Bubbles นี้เป็นเรือเร็วสองท้อง
ที่ได้รับการเปลี่ยนเคร่ืองยนต์ในปีที่ผ่านมา โดยมี Yanmar 
6HYM-WET เป็นเคร่ืองยนต์ใหม่ การเลือกเคร่ืองยนต์ 
Yanmar นี้ เ ป็นการตัดสินใจของเจ้าของเรือ “Simon  
Millar” เพ่ือให้มั่นใจว่าเคร่ืองยนต์ของ MV Bubbles 
สามารถรับมือกับงานหนักได้ ทั้งในและนอกฤดูการดูวาฬ

Simon Millar ได้ซือ้เรอืดวูาฬล�าแรกของเขาเมือ่เขาอายเุพยีง 22 ปี 
เท่านั้น นับว่าเป็นย่างก้าวที่กล้าหาญส�าหรับคนหนุ่มอายุน้อยคนหนึ่ง 
ทีม่ปีระสบการณ์ในวงการไม่กีปี่

การเดินทางด�าเนินต่อไปจนถึงปี 2020 และ Simon ก็ได้ซื้อ 
เรอืสองท้องเพิม่อกีหนึง่ล�า (ซึง่เคยใช้เป็นเรือดูแนวปะการังแถบ Far North 
Queensland) และได้ท�าการปรบัปรงุเพ่ือให้เป็นเรอืท่องเทีย่วและดวูาฬ 
โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 100 คน

MV Bubbles เป็นเรือที่ถูกออกแบบโดย SeaSpeed ต่อขึ้น 
ในปี 2013 และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตลอดมา หลายๆ คน 
อาจเคยเหน็เรอืล�านีอ้ยูบ่รเิวณแถวหน้าของเรอืสงัเกตการณ์ในปี 2021 
ช่วงการแข่งขันเรือยอช์ท “Sydney to Hobart” โดยมีจุดเร่ิมต้น 
จากท่าเรอื Sydney นับว่าเป็นเรอืสองท้องทีม่สีมรรถนะดมีาก

Simon ได ้ เรียนรู ้หลายอย ่างจากการใช ้งานเรือของเขา  
และเหมือนกับผู้ประกอบการเรือพาณิชย์ที่มีประสบการณ์รายอื่นๆ 
“ความวางใจได้” เป็นหัวใจของการประกอบกจิการเดนิเรอื

“ผมได้เลือกเครื่องยนต์ Yanmar (6HYM-WET) เพ่ือติดตั้ง 
ใน Bubbles ในเดอืนเมษายน ปีทีแ่ล้ว และใช้งานไปแล้วประมาณ 
500 ช่ัวโมงจนถึงปัจจบุนันี”้ Simon กล่าว

ก่อนหน้านี้ MV Bubbles เคยถูกติดต้ังด้วยเครื่องยนต์ของยุโรป 
ที่ให้แรงม้าประมาณ 552kW ส�าหรับเคร่ืองยนต์ Yanmar คู่ใหม่นี้ 
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มแีรงม้าอยูท่ี ่515kW (700mhp) ที ่2,200 รอบ/นาที 
แต่ส�าหรบั Simon แล้ว “สมรรถนะใกล้เคยีงกนัมาก”

การเปลี่ยนเครื่องยนต ์ใหม ่ เป ็น Yanmar  
เป็นการตดัสนิใจทีง่่ายมากส�าหรับ Simon เนือ่งจาก 
Simon ชื่นชอบเครื่องยนต์ท่ีท�างานด้วยระบบเชิงกล
อย่าง 6HYM-WET เป็นอย่างมาก อีกทั้ง Yanmar  
ยังเป็นเครื่องยนต์ที่เรียบง่าย และได้รับความเชื่อมั่น 
จากผูใ้ช้งานทัว่โลกเป็นอย่างมากในด้าน “ความวางใจ
ได้” แบบไร้คู่แข่ง

“นัน่เป็นสิง่ทีเ่ราต้องการเหนอืสิง่อืน่ใด” Simon 
กล่าว “เราต้องการเครือ่งยนต์ทีว่างใจได้และแขง็แรง
ทนทาน และนัน่เป็นสิง่ที ่Yanmar มีให้เรา”

ส�าหรับมุมมองด้านการใช้งาน MV Bubbles  
จะต้องท�างานทั้งในและนอกฤดูการดูวาฬ นั่นเป็น
เหตุผลที่ว่าท�าไม “ความวางใจได้” ถึงส�าคัญที่สุด  
(และการยืดระยะเวลาการบ�ารุงรักษาเป็นทุกๆ  
500 ชัว่โมง) ส�าหรบัผูป้ระกอบการ ซึง่ 6HYM-WET  
มสีิง่น้ีครบถ้วน

 
“ในระหว่างฤดกูารดวูาฬ เราจะต้องจดัทริปให้ผูโ้ดยสาร

อย่างน้อยวนัละ 4 ครัง้” Simon อธบิาย
“และนั่นจะรวมไปถึงการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในช่วงที ่

ฝงูวาฬอพยพขึน้ทางด้านทิศเหนอื ซึง่ถอืได้ว่าเป็นเร่ืองปกตมิาก
หากเครือ่งยนต์ต้องท�างานตดิต่อกนัอย่างน้อยวนัละ 14 ชัว่โมง”

การดูวาฬในแต่ละทริปจะต้องมีการนั่งเรือเป็นระยะเวลา
นานพอสมควร (MV Bubbles สามารถท�าความเร็ว 17 นอต 
ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเคร่ืองยนต์ Yanmar คูน้ี่) โดยส่วนใหญ่แล้ว
เครือ่งยนต์มกัจะอยูใ่นรอบเดนิเบา และใช้ความเรว็ต�า่ ในขณะที่
ผูโ้ดยสารชืน่ชมความสวยงามของสตัว์โลกทีย่ิง่ใหญ่ชนิดนี ้หลงัจาก
นัน้จงึใช้ความเรว็เพือ่น�าผูโ้ดยสารกลบัเข้าฝ่ังตามก�าหนดการ

“ในช่วงนอกฤดูการดูวาฬ ทางเราจะจัดทริปท่องเที่ยว 
และการเช่าเหมาล�าส�าหรับโอกาสพิเศษ” Simon กล่าว  
“และทรปิท่องเท่ียวเหล่านีม้กัจะครอบคลุมระยะทางอย่างน้อย
ประมาณ 30 ถึง 40 ไมล์ทะเล ดังนั้น เครื่องยนต์จึงต้อง 
ท�างานหนกัมาก”
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ความส�าเร็จหลักในการเปลีย่นเคร่ืองยนต์มาเป็น Yanmar  
ก็คือการที่ยังคงรักษาสมรรถนะของ MV Bubbles เอาไว้ได้  
ถึงแม้ว่าจะมีแรงม้าที่ลดลงเล็กน้อยก็ตาม นั่นเป็นผลมาจาก
คณุสมบตัขิองเครือ่งยนต์ Yanmar 6HYM-WET ทีมี่อตัราการเพิม่
ของแรงบิดทีสู่งเป็นพเืศษ

หากพิจารณาอย่างถี่ถ ้วนถึงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ 
ของ MV Bubbles จะท�าให้เราเข้าใจได้ว่าเครือ่งยนต์ Yanmar  
มีสมรรถนะด้านแรงบิดที่โดดเด่น นอกจากเครื่องยนต์แล้ว  
MV Bubbles ยังได้เปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ที่มีอัตราทด 1.74:1  
มาเป็นเกยีร์ ZF325A ทีม่อีตัราทด 2.037:1

จากชื่ อ เสียง อันยาวนานในด ้านแรงบิดที่ โดดเด ่น 
ในทุกช่วงก�าลัง เคร่ืองยนต์ Yanmar ยังเป็นเคร่ืองยนต ์
ทีป่ระหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิอย่างน่าประทบัใจ “เราไม่เพยีงได้เรอื
ทีม่สีมรรถนะใกล้เคยีงของเดมิเท่านัน้ แต่เรายังได้ความประหยดั
ในการใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิอกีด้วย” Simon กล่าว

“เมื่อบรรทุกเต็มพิกัด เราจะท�าความเร็วที่ประมาณ  
17 นอต โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงอยู ่ที่  
110 ลิตร/ชัว่โมง (รวมสองเครือ่ง)”

MV Bubbles ยังสามารถท�าความเร็วได้เกิน 23 นอต  
ขณะบรรทุกเต็มพิกัด และในการทดสอบทางทะเลครั้งหลังสุด  
MV Bubbles สามารถท�าความเร็วได้ถึง 26 นอต เมื่อคันเร่ง 
เปิดเตม็ท่ี และน�า้หนกับรรทกุน้อยลง

จากข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการทดสอบทางทะเล เป็นบท
พสูิจน์ทีชั่ดเจนว่า “ท�าไม Yanmar 6HYM จงึเป็นตวัเลอืกเพยีง
หนึ่งเดียวในใจของผู้ประกอบธุรกิจทางทะเลเชิงพาณิชย์” 
Yanmar 6HYM เป็นเครือ่งยนต์เทอร์โบชาร์จ แบบ 6 สบูเรยีง 
ความจุกระบอกสูบ 13.7 ลิตร มสีมรรถนะด้านแรงม้าและแรงบดิ
ทีสุ่ดยอด เหมาะกบัการใช้งานในทุกรปูแบบ

ในความเป็นจริงแล้ว มีการใช้งานเครื่องยนต์ Yanmar  
แบบเดียวกันนี้ ในเรือประมงความเร็วต�่า หรือเรือลากจูง  
พอๆ กันกับในเรือสองท้องความเร็วสูง เช่น MV Bubbles  
ทัง้น้ี เพือ่ความหลากหลายในการใช้งานเครือ่งยนต์ทีถ่กูสร้างขึน้
มาเพือ่วัตถปุระสงค์เฉพาะนี ้ ไม่ต้องสงสยัเลยว่า MV Bubbles  
จะยังคงถูกใช้งานเพื่อสร ้างความบันเทิงให้กับผู ้โดยสาร 
อกีหลายพนัคนต่อไปอกีนานหลายปี
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การแข่งขันเรือใบชิงถ ้วยพระราชทาน  
ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า คร้ังที่ 34 ประจ�าปี 2565 
ด�าเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขัน 
เรือใบภเูกต็คงิส์คพัรกีตัต้า ภายใต้การอ�านวยการ
ของสโมสรเรือใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจาก
กองทัพเรือ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดภูเก็ต โดยมี 
ผู้สนับสนุนการจัดงานคือ กะตะ กรุ๊ป รีสอร์ท  
อาร์เอม็เอ กรุป๊ บรษิทั หาดทพิย์ จ�ากัด (มหาชน) 
และ เวร์ิกฟอร์ซ อนิเตอร์เนชัน่แนล  ปิดฉากลง 
อย่างยิง่ใหญ่ ทีมเรอืไทย Pine-Pacific คว้าแชมป์
ส�าเรจ็ในรุน่พรเีมยีร์ ขณะทีก่ารแข่งขนัเรอืใบเลก็
ประสบความส�าเรจ็อย่างงดงามด้วยเรอืใบเยาวชน

เข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์ถงึ 2 เท่าของปีก่อนๆ 
ตอกย�้าวิสัยทัศน์และความมุ่งม่ันในการพัฒนา
วงการกีฬาเรือใบและนักกีฬาเรือใบไทยเติบโต
อย่างยัง่ยนื ร่วมกระตุน้การท่องเท่ียวภูเกต็ในฐานะ 
Premium Sports Event Destination of Asia  
และเตรียมต ้อนรับกีฬาเรือใบจากทั่ วโลก 
ในการแข่งขนัปีหน้า 2-9 ธนัวาคม 2566

ภเูกต็คงิส์คพัรกีตัต้า 2022 ด�าเนนิการจดัการ
แข่งขันตัง้แต่ วนัที ่3-10 ธนัวาคม 2565 ประกอบ
ด้วยการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคีลโบ้ต 
และมัลติฮัลล์ (Keelboats and MultiHulls 
Race) และการแข่งขันเรือใบเล็ก อินเตอร์
เนชัน่แนล ดิงกี ้ คลาส (International Dinghy 

 

13

Classes) โดยได้รับความสนใจจากนกักฬีาเรอืใบ
ชั้นน�าท่ัวโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ท้ัง ไทย, 
ออสเตรเลยี, ฮ่องกง, ญีปุ่น่, เอสโตเนยี, สงิคโปร์, 
เดนมาร์ก, สวีเดน, จีน, ออสเตรีย, สหราช
อาณาจักร, อินเดีย และมาเลเซีย รวมจ�านวน 
เรอืใบทกุรุน่ท่ีเข้าร่วมแข่งขนัทัง้สิน้เกอืบ 200 ล�า

การแข่งขันเรือใบเล็กในปีนี้ประสบความ
ส�าเร็จอย่างงดงามด้วยเรือใบเยาวชนเข้าร่วม 
มากเป็นประวัติการณ์ถึง 2 เท่าของปีก่อนๆ 
สอดคล้องสโมสรเรือใบราชวรุณ และสมาคม 
แข่งเรือใบแห่งประเทศไทยประกาศความมุ่งมั่น
สร้างนักกีฬาเรือใบเล็กอย่างต่อเน่ือง มุ ่งมั่น 
ยกระดับให้ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าเป็นหนึ่งในงาน
หลกัของการแข่งขนัเรอืใบเลก็ของภมิูภาคเอเชีย 
ซึง่นอกจากจะช่วยสนบัสนนุนกักฬีาเรอืใบเลก็ขึน้
สูก่ารแข่งขนัในสนามระดบัโลก ยงัเป็นการสร้าง
นักกีฬาเรือใบใหญ่ในอนาคต ซึ่งจะช่วยพัฒนา
วงการกฬีาเรือใบของเมืองไทยอย่างยัง่ยนื

การจัดงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าในปีน้ี 
ถอืเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการกระตุน้อตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้กลับมาฟื้นตัว 
ผ่านส่งเสริมการธุรกิจเรือใบและการท่องเท่ียว 
ทางทะเลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
 โดยการจัดงานทุกครั้งท่ีผ่านมาสามารถดึงดูด 
ทีมเรือใบและเรือยอช์ทกว่า 200 ล�า พร้อม
นักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับพันคน 
จากทั่วโลก ท�าให้เกิดเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ต
หลายร้อยล้านบาท ซึง่ส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการ
ธรุกิจและประชาชนในท้องถิน่อย่างมาก

ภูเก็ตคิงส์คพั
รีกตัต้า 2022
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[ จอดเรือง่ายๆ ]
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1  ควบคุมความเร็วของเรือให้ช้า 
ปล่อยให้เรอืหยดุพอดโีดยไม่ต้องใช้ก�าลงัเครือ่ง
ช่วยหยดุเรอื คนขบัเรอืหลายคนมกัจะ อวดฤทธิ์
อวดเดช ความสามารถของเคร่ืองและตัวเอง  
จะเก ่งแค ่ไหนก็เคยมีการผิดพลาด เช ่น  
เพิ่มก�าลัง เครื่องขณะเรือก�าลังแกว ่งตัว  
ท�าให้ควบคุมเรือไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ไม่ได้  

แรงเหวี่ยงพาเรือชนหรือเกยท่า การน�าเรือ 
เข้าเทียบท่าด้วยความเร็วสม�่าเสมอค่อยๆ  
เข้าท่าพอดเีป็นอาการของนกัขบัเรือมอือาชีพ

2  ง่ายนิดเดียว วางแผนเส้นทาง 
เดินเรือเข้าเทียบท่าก่อนน�าเรือเข้าท่าทุกครั้ง 
การวางแผนทีด่ ีจะท�าให้คุณน�าเรือเข้าเทยีบท่า
ได้อย่างสมบรูณ์ไม่มทีีต่�าหนิ

การน�าเรือเข้าเทียบท่า อาจจะเป็นเรื่อง 
ที่ต้องกังวลมากส�าหรับนักเดินเรือ ไม่ว่าคุณ
ก�าลังน�าเรือขนาดไหนอยู ่ก็ตาม เม่ืออยู่ใน 
ภาวะที่คับขันจ�าต้องน�าเรือเข้าท่าท่ีมีการใช ้
ท้องน�้าอย่างคับคั่ง ใช้เคล็ดลับสิบประการน้ี  
แล้วทุกอย่างกเ็ข้าทีเ่ข้าท่า
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3  ส่ือสารกับลูกเรือให ้ ชัดเจน 
ทุกข้ันตอนของแผนการน�าเรือเข้าเทียบท่า  
ผูโ้ดยสารบางคนกช่็วยคณุได้ เช่นช่วยส่งเชอืก
หวัเรือ (bow line) เชอืกท้ายเรอื (stern line) 
หรอื เชือกไกล (spring line) ผูโ้ดยสารคนอืน่ๆ 
อาจช่วยคณุวางทุ่นกนักระแทกได้ด้วย ทัง้หมด
ส�าคญัอยูท่ีก่ารส่ือสารการวางแผนงานล่วงหน้า 
และข้ันตอนของการท�างานด้วย

4  แจ้งให้ผู ้ โดยสารทราบเรื่อง
อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเรือเทียบท่า 
เช่น อย่ายื่นส่วนใดๆ ของร่างกายออกไป 
นอกตัวเรือโดยเฉพาะระหว ่างแคมเรือ 
กับท่าเรือ การเตรียมวางทุ ่นกันกระแทก 
ในต�าแหน ่งที่ เรือจะกระแทกกับท ่าเรือ 
ช่วยลดรอยขดีข่วนบนตวัเรือได้

5  เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ 
ผู้โดยสารก้าวกระโดดจากเรือขึ้นฝั่งก่อนเรือ 
เข้าเทยีบท่า และผูกยดึเชอืกโยงเรยีบร้อยแล้ว 
เพราะจะเกิดแรงผลักท�าให้เรือเปล่ียนแนวได้ 
แรงนีจ้ะผลักให้เรอืห่างออกไปจากท่า อาจท�าให้
ตวัผูก้ระโดดเองตกลงไปในน�า้ได้ อาจจะอบัอาย
ผู ้อื่นที่ เห็น หากเป ็นขณะเดียวกันกับที ่
ผู้บังคับเรือต้องเร่งเครื่องเพื่อเพิ่มแรงดันเรือ 
เข้าท่าอาจจะถูกใบจกัรฟันอกีด้วย  

6 มข้ีอห้ามอย่างเดด็ขาดอกีหนึง่ข้อ
ส�าหรบัการจอดเรอื คอื อย่าให้บุคคลใดช่วยดนั
ไม่ให้เรือกระแทกท่าเรือ มีรายงานอุบัติเหตุ
มากมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ถึงแม้จะมีน�้าใจช่วย 
ผู ้ควบคุมเรือ ผู ้ควบคุมเรือต้องไม่ยอมให ้
พวกเขาช่วย นอกจากจะมีอันตรายมากแล้ว  
ยงัเป็นการน�าเรอืเข้าเทียบท่าทีไ่ม่ถกูต้องด้วย 

7  ก ่อนที่จะน�าเรือเข ้าสถานที่ 
ที่จัดไว้เพื่อเป็นท่าจอดเก็บเรือ ให้ใช้วิทยุเรือ 
แจ้งนายท่าถงึการเข้ามาของเรอืของคณุทกุครัง้ 
เพื่อรับทราบแนวทางเดินเรือ หรือข้อจ�ากัด 
ของการเดินเรือ ณ ที่น้ัน เรือยิ่งใหญ่ เรื่องนี ้
ยิง่ส�าคัญ หากไม่ปฏิบตัคุิณอาจต้องถอยเรอืกลบั
ในสภาวะทีค่ณุไม่คุน้เคย 

8 การน�าเรอืเข้าเทยีบท่าสวนกระแสน�า้ 
ถ้าท�าได้จะดทีีส่ดุ เพราะทศิทางของกระแสน�า้ 
และแรงผลักดันเป็นตัวก�าหนดความยากง่าย
และความปลอดภัยด้วย กระแสน�้ายิ่งแรง 
การควบคมุบงัคบัเรอืให้ไปตามทศิทางทีก่�าหนด
ยิ่งท�าได้ยาก กระแสน�้าที่แรงมากอาจพัดพา 
เรอืเลก็เข้าไปอยูใ่ต้ท่าเรอืได้ ดงันัน้ อย่าลมืให้
ความส�าคัญของการประเมินความแรงของ
กระแสน�า้ก่อนน�าเรอืเข้าท่า

9  กระแสลมแรงมักจะเป็นอริกับ 
นักแล่นเรือยนต์เสมอ ไม่เป็นพันธมิตรที่ดี 
กับนักแล่นใบขณะจอดพัก ควรประเมิน 
ความแรง และทศิทางลมแล้วตดัสินใจว่าจะไป
ในทศิทางเดยีวกบัลมหรอืจะสวนลม การน�าเรอื
เข้าท่า หากมแีรงลมมาทางท้ายเรอื งานกเ็บา
กว่าว่ิงสวนทางลม เว้นระยะปลอดภัยให้มากไว้
ปล่อยให้สายลมค่อยๆ พดัเรอืของคณุเข้าจอด
อย่างนิม่นวล

10 คุณเป็นคนเดียวทีต้่องรบัผดิ
รบัชอบกบัคนบนเรอืในเรือ่งของความปลอดภยั 
ไม่ว่าขณะเรือแล่นหรือจอดพักระหว่างทาง  
การตระเตรียมให้เกิดความพร้อมเป็นหน้าท่ี 
ของคุณให้ลูกเรือแข็งแกร่งด้วยวิธีท่ีน่ิมนวล 
แต่หนกัแน่น
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เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 9) กว่าจะเป็นเช่นทุกวันน้ี

อย่างทั่วถึง มีคนล้มตายเพราะอดอยากหลาย 
สิบล้านคน ในช่วงปลายสมัยของ เหมาเจ๋อตง 
พรรคคอมมวินสิต์ถกูครอบง�าโดย “แก๊ง 4 คน” 
(Gang of Four) ซึง่มี นางจางชงิ สตรหีมายเลขหนึง่
เป็นผู้ให้การสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลังอย่างเตม็ที่

จนกระทัง่เมือ่วาระการจากไปของ ประธาน 
เหมาเจ๋อตง ในวนัท่ี 9 กนัยายน 1976 ผูน้�ากองทัพ
ร่วมกับผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์ฝ่ายต่อต้านแก๊ง  
4 คน สนบัสนนุให้ เติง้ เส่ียวผิง ขึน้มสีถานะผู้น�า
สงูสดุ การเร่งปราบปรามแก๊ง 4 คนจงึเริม่ขึน้ 
ควบคูกั่บการเร่งเดนิหน้าปฏริปูเศรษฐกจิจนีตลอด
ช่วงปี ค.ศ.1976-1978 เน้นสองเป้าหมายควบคูกั่น
ได้แก่ ความม่ันคงของรัฐและความมั่นคง 
ทางเศรษฐกจิ ซึง่ประสบผลส�าเรจ็อย่างน่าพอใจ 
ยิง่ เรยีกช่วงปี ค.ศ.1980-2020 ว่าเป็น “ยคุสมยั
แห่งความมัน่คง (Well-Off)

ประธาน เติ้ง เสี่ยวผิง เป็นผู้น�าประเทศ 
อยูจ่นถงึปลายปี ค.ศ.1993 ได้พจิารณาร่วมกบั
พรรคคอมมวินสิต์จนีเลอืก ประธานาธบิด ีจาง เจ๋อ
หมนิ (ผู้ทีเ่พิง่ถงึแก่อสัญกรรมไปเมือ่ 30 พ.ย.65) 
เป ็นผู ้น�าคนต่อมา มีข ้อบังคับก�าหนดให ้
ด�ารงต�าแหน่งได้สองวาระ คราวละ 5 ปี ต่อจากนัน้
ก็ร่วมกันเลือก หู จิ่นเทา เป็นประธานาธิบดี 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ตัง้ข้ึนอย่างเป็น
ทางการเมือ่ วันที ่1 ตลุาคม ค.ศ.1949 หลงัจาก
ที ่ประธาน เหมาเจ๋อตง น�าแนวร่วมกองทพัแดง
และพรรคคอมมวินสิต์ต่อสูกั้บกองทพัสาธารณรฐั
ประชาชนจีน ซึ่งน�าโดย นายพล เจียงไคเชค  
ผู ้มีความฝักใฝ่ลัทธิการเมืองตามแนวชาต ิ
ตะวันตก เมือ่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้จงึต้องหนข้ีามทะเล
ไปตั้งหลักที่เกาะใต้หวัน สร้างประเทศตาม
อุดมการณ์ของตนขึ้นใหม่สืบเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจบุนั แต่สาธารณรฐัประชาชนจนียนืยนัว่า  
ใต้หวนัคอืส่วนหนึง่ของจนี มเีป้าหมายชดัเจน 
ทีจ่ะรวมชาตอิย่างสนัตวิธิเีม่ือถงึเวลาเหมาะสม

นกัยทุธศาสตร์นยิมเรยีกความส�าเรจ็ในการ
ตัง้สาธารณรัฐประชาชนจนีว่าเป็นยคุที ่“ชนชาติ
จนีได้ยนืขึน้แล้ว” หรอื Stand Up ในห้วงเวลา
ราว 27 ปี (ตัง้แต่ 1949-1976) ภายใต้การน�าของ 
ประธาน เหมาเจ๋อตง มคีวามเปลีย่นแปลงต่างๆ 
เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลเสีย 
ต่อประเทศชาตแิละประชาชน อาท ิความพยายาม
ทีจ่ะพัฒนาอตุสาหกรรมบนพืน้ฐานทีย่งัไม่พร้อม 
และการปฏวิตัวิฒันธรรมเพือ่ลบล้างความศรทัธา
เชื่อถือแบบเดิมๆ ท�าให้คนส่วนใหญ่ล�าบาก
ยากจนมากยิง่ขึน้ ผลติอาหารได้ไม่พอแบ่งปัน
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 อกีสองสมยั รวม 10 ปี จนถงึวาระของผู้น�ารุน่ที่ 
5 คอื ประธานาธบิด ี สี จิน้ผิง เข้ารบัต�าแหน่ง
ตัง้แต่ปลายปี ค.ศ.2013 และได้รบัเลือกให้เป็น
ผู ้น�าต่อไปได้อีกเป็นสมัยที่ 3 โดยเริ่มใน 
เดอืนมีนาคม ค.ศ.2023 ตามมตขิองการประชมุ
สมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จนี เมือ่ราวกลาง
เดอืนตลุาคม ค.ศ.2022

จากการมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ก�าหนด
แผนการพฒันาประเทศด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
รดักุม ซ่ึงเริม่ตัง้แต่สมยัของประธาน เติง้ เสีย่วผิง 
จีนมีความเจริญโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ 
และสงัคมแบบก้าวกระโดด หากพจิารณาจาก
มลูค่า GDP (Gross Domestic Product) หรอื
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และ PPP (Price 
Purchasing Power) หรอื ก�าลงัซือ้ของประชาชน
ทีพ่จิารณาถงึค่าเงนิและค่าครองชีพร่วมด้วยแล้ว 
เศรษฐกิจจีนได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกาขึ้น 
เป็นอนัดับ 1 ของโลกไปแล้ว ตัง้แต่ปี ค.ศ.2014 
ณ ปี 2020 รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีของจนีอยูท่ี่
ระดับ 10,260 ดอลลาร์สหรฐั เพิม่ขึน้มากกว่า  
18 เท่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายได้เฉล่ียของจนี
เม่ือ ปี ค.ศ.1949 ซึง่เป็นช่วงการตัง้ประเทศใหม่ 
ทกุวนันีค้นจนีทัง้ประเทศถอืว่ามรีายได้เหนอืขดี
ความยากจนแล้ว เศรษฐกิจโดยรวมโตเฉลี่ย 

ราวร้อยละ 8 ต่อปี ต่อเนือ่งกนัมาอย่างยาวนาน 
นบัสบิปี แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ก็ยังโตเฉล่ียได้ราวร้อยละ5 ส่วนปี 2565  
น่าจะต�า่ลงบ้างเหลือราวร้อยละ3 ซึง่ยงัสงูกว่า 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะทางอกีโลกตะวนัตก

ส่วนความเจริญในด้านอื่นๆ เช่น สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความมั่นคงของ
ประเทศนัน้ กม็คีวามก้าวหน้าอย่างรวดเรว็เช่นกนั 
แซงหน้าชาตทิีเ่คยรุง่เรืองมาก่อนไปแล้วมากมาย 
เบือ้งหลังความส�าเรจ็เช่นนี ้ ปัจจยัทีน่บัว่าส�าคญั 
ได้แก่ การมีระบอบการปกครองประเทศท่ี 
เหมาะสมกบัยคุสมยัและพ้ืนฐานของคนในชาติ 
ความมวีสิยัทศัน์ทีด่รีวมทัง้ความซ่ือสตัย์ของผูน้�า
และผู้มอี�านาจสูงในต�าแหน่งส�าคญัต่างๆ และที่
ส�าคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือ ความร่วมมือของ 
คนส่วนใหญ่ในชาติ ซ่ึงเกิดจากความเชื่อถือ
ศรทัธาในระบบของประเทศและความสามารถ
ของผู้น�า หวงัว่าสักวนัหนึง่ซึง่ไม่รูอี้กนานแค่ไหน 
ไทยเราอาจจะเดินตามรอยต้นแบบที่ดีเช่นน้ี 
ได้บ้าง ร่วมกันเชือ่และอดทนรอต่อไปนะครบั  
แม้ไม่เกดิขึน้จรงิกไ็ม่น่าเสียใจนกั เพราะคงไม่แย่
กว่าทีเ่ป็นอยูไ่ด้อกีแล้ว

  ทางสูค่วามส�าเรจ็
  พบปัญหา อย่าท้อแท้มุง่แก้ไข
  เรือ่งน้อยใหญ่มไิหวหวัน่หนัหน้าสู้
  พึง่ปัญญาพาค้นคดิผดิเป็นครู
  ไตร่ตรองดจูงึรูเ้หตแุห่งเภทภยั
 หาหนทางสางปนเงือ่นให้เลือ่นหลดุ
 ยามสะดดุพงึหยดุยัง้ตัง้ท่าใหม่
 ร่วมวเิคราะห์เจาะจนซึง้ถงึเนือ้ใน
 จกัมชียัได้ทางแก้อย่างแน่นอน
   อนัวชิาคอือาวธุสดุวเิศษ
   หาพ้นเขตเหตวุบิตัเิคยกดักร่อน
   เรือ่งน้อยใหญ่ตัง้ใจมัน่มสิัน่คลอน
   เลกิวงิวอนงอนง้อโลกโชคชะตา
  ความส�าเรจ็เผดจ็ได้ไม่สดุฝืน
  ยามขมขืน่ยนืหยดัสูอ้ย่างผูก้ล้า
  ก้าวให้สดุสูจ่ดุหมายปลายมรรคา
  วนัเวลาเมือ่มาถงึจงึเข้าใจ
  นรชาติ
       4 ธนัวาคม 2565
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