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สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่จีนครับ
ถอืเป็นวาระมงคลของ  ฉบบันี ้ ความเป็นไปในบ้านเมอืงเราดขีึน้ในบางลกัษณะท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว 

ฟ้ืนตวักว่าทีค่าดคะเนไว้ ปีทีแ่ล้วมนีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิข้ามากนิใช้บ้านเราราว 11 ล้านคน จากทีป่ระมาณการไว้เพยีง 8 ล้านคน สาเหตสุ�าคญัได้แก่
การเปิดประเทศกันเกือบท่ัวโลก จนีเองซ่ึงเป็นแหล่งนกัท่องเทีย่วกลุม่ใหญ่ทีส่ดุกไ็ด้ผ่อนคลายนโยบายปลอดโควดิเรว็และแรงกว่าทีค่นส่วนใหญ่คาดคิด 
ซึง่ส่งผลดเีป็นวงกว้าง ช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างพลิกผันเช่นนี้ หากไม่มีแผนต้ังรับที่ดีพอก็จะพลาดโอกาสดีอย่างน่าเสียดาย ได้รับประโยชน์ไม่เต็มท่ีเท่าที่ควร 
 จงึขอมส่ีวนร่วมคดิกบัทกุท่านในการน�าเสนอสาระน่ารู้ทีน่�าไปใช้ประโยชน์จรงิได้ตามโอกาสอนัควร ไม่ว่าท่านจะมวีถิกีารด�าเนนิชวิีตอย่างไร

กต็าม อาท ิ ก้าวต่อไปของจนี ภายใต้การน�าสมัยที ่ 3 ของ ส ี จิน้ผงิ ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับปรชัญาความคดิทีมี่อทิธพิลต่อผูน้�าท่านนี ้ ความรูเ้กีย่วกบั 
คลื่นลมในทะเลก็นับว่ามีความส�าคัญย่ิง ส�าหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเล ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอาชีพแสวงผลประโยชน์ต่าง จากทะเล  
ผูท้ีจ่�าเป็นต้องเดนิทางด้วยเรอื และนกัวจิยัเรือ่งราวต่างๆ ในทะเล ลองอ่านดคูรบั พบกันใหม่ฉบบัหน้า

บรรณาธิการบริหาร
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lnflatable Lifejacket
Model RSY-150

1. Safety buckle

2、Drawstring

1. Safety buckle

1.PRODUCT DESCRIPTION：
Inflatable lifejacket are made of nylon fabric + polyether 
TPU composite, and are formed by high-frequency hot 
pressing. The airbag is equipped with a Water Sensing 
Cartridge and attached with a gas cylinder. When the 
inflatable lifejacket is exposed to water, it will automati-
cally open to form an airbag within 3-5 seconds, which 
achieves the purpose of lifesaving. This product has 
the advantages of light weight, small size, automatic 
centering on the water, and convenient use. It has been 
recognized by the ship industry that it is a new alterna-
tive to traditional foam life jackets.

2.PRODUCT PERFORMANCE PARAMETER：
No signs of damage after ten testing cycles of ambient 
temperature of -30℃ and 65℃, such as shrinkage, 
cracking, swelling, decomposition or changes in 
mechanical properties.
Cylinder 33gX1PCS, Cylinder thread connector imperi-
al 1/2 thread
Airbag pressure resistance 40kPa, Working pressure 
10~15kPa
The strength of the body or the lifting ring ≥3200N
Shoulder strength ≥900N
Whistle tether strength ≥225N

3. PRODUCT TECHNICAL STANDARD：
Meets ISO12402-3: 2006 Personal Floating Device-Part 
3: Performance Level of Life Jacket 150 Safety Require-
ments
4. OPERATION：
For manual types, pull the drawstring on the inflator to 
make it inflated and can be used normally. When the 
airbag pressure is insufficient, use a mouth blower to 
supplement the air. Manual / automatic one: After the 
person accidentally falls into the water, the firing device 
automatically activates the inflatable device within 3-5 
seconds. If it cannot be automatically activated, then 
pull the drawstring on the inflatable device to make it 
inflatable and can be used normally. When the air bag 
pressure is insufficient, use a mouth blower to supple-
ment the air.
5. VALIDITY：3 years (Bobbin for 1 year)
6. Colour options: Red, Blue, Black, Orange 
7. PACKAGE:
Standard package: 20PCS per carton Volume: 0.09m3
8. CERTIFICATE： CCS

Model Inflation method Inflation time Buoyancy

RSY-150 Automatic/Manual <5s 150N

Weight Float duration Chamber Buoyancy loss after 24h

≤1kg ≥24h 1 ≤5%
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กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำ�สัตย์ปฏิญ�ณต่อธงชัยเฉลิมพล 
เนื่องในวันกองทัพไทยประจำ�ปี 2566

พิธีปล่อยเรือลงน้ำ� เรือหลวงช้�ง  
เรือยกพลขึ้นบกขน�ดใหญ่

วนัที ่18 มกราคม 2566 พลเรอืเอกเชงิชาย ชมเชงิแพทย์ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 
เป็นประธานในพธิกีระท�าสตัย์ปฏญิาณตนต่อธงชยัเฉลมิพล เนือ่งในวันกองทพัไทย
ประจ�าปี 2566 ในส่วนของกองทัพเรอื พืน้ทีส่ตัหบี ณ ลานสวนสนาม หน่วยบญัชาการ
ต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝ่ัง อ�าเภอสตัหบีจงัหวดัชลบรุ ี ประกอบด้วยการตรวจพล 
สวนสนาม พธิทีางศาสนา การกล่าวปฏญิาณตนต่อธงชยัเฉลมิพล การอ่านโอวาท 
ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และการสวนสนามของหน่วยทหารกองทัพเรือ  
จ�านวน 12 กองพัน โดยกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธคิณุของ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และเพือ่ให้ทหารใหม่ทกุนาย 
กระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ 
พระมหากษตัรย์ิผูท้รงเป็นจอมทพัทีเ่สมอืนเสดจ็พระราชด�าเนนิมาประทับ เป็นหลักชยั
อยูท่่ามกลางเหล่าทหารทัง้ปวง อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งหมายของสามสถาบันหลกัคอื  
ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ อนัเป็นปัจจยัส�าคญัของบ้านเมอืงทีท่หารจกัต้อง
รกัษาไว้ เพือ่ประโยชน์สขุแห่งประเทศชาตแิละประชาชน

ส�าหรบัวนักองทพัไทย จดัขึน้เพือ่น้อมร�าลกึถงึ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  
ทีท่รงกระท�ายทุธหตัถชีนะพระมหาอปุราชาของเมียนมา เมือ่วันจนัทร์ แรม 2 ค�า่  
เดอืนยี ่ ปีมะโรง จลุศกัราช 954 ด้วยพระปรชีาความสามารถและความกล้าหาญ 
เดด็เดีย่วของพระองค์สามารถเอาชนะข้าศกึด้วยพระองค์เอง แม้พระองค์ต้องตกอยู ่
ในวงล้อมของข้าศกึเพยีงล�าพังกต็าม ซ่ึงนบัว่าเป็นชยัชนะทีย่ิง่ใหญ่ในประวัตศิาสตร์ 
ชาติไทย โดยแต่เดิมนั้นถือเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่ 8 เมษายนเป็นวัน “กลาโหม”  
และต่อมาได้ถอืว่าเป็น “วนักองทพัไทย”

วันที่ 4 มกราคม 2566 พลเรือเอก เถลิงศักด์ิ ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการ 
ทหารเรอื เป็นผูแ้ทนผูบั้ญชาการทหารเรอื เป็นประธานในพิธปีล่อยเรอืยกพลขึน้บก 
(LPD : Landing Platform Dock) เรอืหลวงช้าง ล�าใหม่(ล�าที ่ 3) ลงน�า้ โดยมี  
นางอรัญญา ศิริสวัสดิ์ ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ณ ท่าเรือ 
หมายเลข 5 อูต่่อเรอื บรษิทั หูด้ง จงหวัชิปบลิด้ิง เมอืงเซ่ียงไฮ้ สาธารณรฐัประชาชนจนี

กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือยกพลขึ้นบกล�าใหม่ เข้าประจ�าการ ในกองเรือ 
ยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน 
เรือยกพลขึน้บกล�าเก่า (เรือหลวงช้างล�าที ่ 2) ตามยทุธศาสตร์กองทัพเรอืระยะ 20 ปี 
พ.ศ.2560 - 2579 ซึง่ก�าหนดความต้องการ เรืออเนกประสงค์ยกพลขึน้บกขนาดใหญ่
ไว้ จ�านวน 4 ล�า และใช้ปฏบิตังิานร่วมกับเรือ อากาศนาว ีหน่วยก�าลงัต่อสูอ้ากาศยาน
และรกัษาฝ่ัง หน่วยก�าลงันาวกิโยธนิ และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ตัง้แต่ในภาวะ
ปกติโดยมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ 3 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการยุทธ ์
สะเทินน�้าสะเทินบก การขนส่งล�าเลียงและเป็นเรือบัญชาการ และการสนับสนุน 
การปฏบิตักิารเรอืด�าน�า้ การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล รวมทัง้สนับสนนุการช่วยเหลอื
และกู้ภยัเรอืด�าน�า้ และการช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั การอพยพประชาชน 
สนบัสนนุการป้องกนัและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ

ปัจจบุนักองทพัเรอื มจี�านวนเรืออเนกประสงค์ยกพลขึน้บกขนาดใหญ่ไม่เพยีงพอ
ตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้มีขีด 
ความสามารถสูงสดุ ตามระเบยีบของ กองทพัเรือ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การตัง้ชือ่เรอืรบ 
ตามประเภทของเรอื โดยในส่วนของเรือยกพลข้ึนบก ก�าหนดให้ตัง้ชือ่ตามเกาะต่างๆ  
ในประเทศไทย โดยเรอืยกพลขึน้บกล�าใหม่นี ้ได้รับพระราชทานชือ่จากพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัว่า  “เรอืหลวงช้าง” (เกาะช้าง จงัหวดัตราด) มคีณุลกัษณะทีส่�าคัญคือ 
ยาว 213 เมตร กว้าง 28 เมตร กินน�า้ลึก 17.4 เมตร ระวางขบัน�า้สงูสดุ 20,003 ตนั 
ความเรว็สงูสดุทีร่ะวางขบัน�า้สูงสุด 25 นอต มรีะยะปฏบิติัการไม่น้อยกว่า 10,000 ไมล์
ทะเล โดยตัวเรือมีความคงทนทะเลจนถึงสภาวะทะเลระดับ 9 (Sea State 9)  
และสามารถบรรทกุก�าลงัรบยกพลข้ึนบกได้ 600 นาย    
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Inflatable Lifejacket 
150N Life Vest
model FZSZ-I

SPECIFICATION
Buoyancy 150N (33 LBS)
Cover Material Waterproof Polyester Oxford Neoprene
Quantity of compartment 2
Aeration molding time Less than or equal to 5 sec.
Compartment material TPU
Air bag material Nylon + TPU
Floating duration Greater than 48hrs
Buoyancy loss after 24 hours Less than or equal to 5%
Inflation time Less than 5s
Temperature -30°C ~ +65°C
C02 Weight 33g x2pcs
Lifejacket weight 1 kg.
Certificate CCS, RINA

Fangzhan Inflatable Lifejacket
150N Life Vest Type

This automatic inflating lifejacket has an integral 
harness and is suitable for coastal and offshore use 
with foul weather clothing. It offers both automatic and 
pull cord manual inflation. It also has the facility to 
manually top up air via a tube. Integrated harness offers 
a stainless steel fitting including a ‘D ring’ for attaching 
a lifeline and 2 large area SOLAS approved USA 3M 
reflectors on cover, makes you more visible in dark!.

Features
• Cover Material Waterproof Polyester Oxford 

Neoprene
• Air bag material: Nylon + TPU
• Inflation time: Less than 5s
• Floating duration: Greater than 48hrs
• Buoyancy loss after 24 hours: Less then or equal to 

5%
• 2 x 33g C02 gas cylinders
• Adjustable waist belt
• Stainless steel D-ring on belt
• Buddy Line
• Marine grade whistle and Automatic light
• Oral inflation tube
• Over pressure tube + relief valve on front chamber for 

manual inflation and deflation and also to relieve any 
excess pressure if both chambers are fired simulta-
neously

• SOLAS approved retro - reflective tape
• Inflation systems

SOLAS APPROVED

info@msc.co.thwww.msc.co.th
     : marineservitec     : @marineservitec

Marine Servitec Co., Ltd.
1111 Moo 6 Soi Thedsaban Bangpoo 10, Taiban Road, Tumbol Taiban, 
Amphur Muang, Samutprakarn 10280 THAILAND
Tel: 0-2703-3477-8 Fax : 0-2703-4572  
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D’Apr i x  Mar ine  Ser v i ces  เ ป็นผู้ เ ช่ี ยวชาญ 
ด้ าน วิศวกรรม เ รือ  มีที่ ตั้ ง อยู่ ท่ี เ มื อง  Gold  Coas t  
ประเทศออสเตรเลีย ตระหนักเป็นอย่างดี ว่าการติดตั้ง
เค ร่ืองยนต์ที่ถูกต้องมีความสำาคัญพอๆ กับการเลือก
เคร่ืองยนต์สำาหรับเรือของท่าน การเปล่ียนเคร่ืองยนต์ 
ค ร้ัง ล่า สุดใ ห้กับ เ รือลำ าห น่ึง  ไ ม่ เ พียงแสดงใ ห้ เ ห็นถึง
คุณภาพของเนื้องาน แต่ยังบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะของเ รือจากการติดตั้ ง เค ร่ืองยนต์ที่ ดี ที่ สุด 
ที่มีอยู่ในตลาด เคร่ืองยนต์ดีเซลสำาหรับการใช้งานทางทะเล 
Yanmar

ส�าหรับระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา กับการติดต้ังเคร่ืองยนต์ 
หลายเคร่ือง ท�าให้ D’Aprix Marine Services ซึง่ประกอบธรุกจิด้าน
วศิวกรรมเรอื มท่ีีตัง้อยูใ่นบรเิวณ Gold Coast City Marina & Shipyard 
ท่ีคึกคกั ใน Queensland ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการติดตัง้เครือ่งยนต์ 
การติดตัง้เครือ่งยนต์คร้ังล่าสุดโดย D’Aprix Marine Services ได้เปลีย่น
สมรรถนะของเรือเร็วล�าหนึ่งให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยการเลือก
เคร่ืองยนต์ท่ีออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางทะเลโดยเฉพาะ นั่นคือ  
Yanmar

Yanmar 6LPA ใน Larson 370
“เรอื Larson 370 แสดงให้เหน็ถงึสมรรถนะทีส่งูช้ึนเหนอืความ 

คาดหมาย เพียงเพราะได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ Yanmar 6LPA  
แทนเครือ่งยนต์เดิม” Tim D’Aprix กล่าว Tim D’Aprix เป็นกรรมการ 
ผูจ้ดัการและหัวหน้าวิศวกรของ D’Aprix Marine Services และสิง่เดยีว
ท่ีอยู่เหนือความกระตือรือร้นของเขาก็คือความช�านาญในการติดตั้ง
เครือ่งยนต์ส�าหรบัการใช้งานในทะเล

เม่ือไม่นานมานี้ ธุรกิจของ Tim ได้กลายมาเป็นการด�าเนินการ 
ในรูปแบบของศูนย ์บริการที่ ได ้รับการแต่งตั้ง ส�าหรับการขาย 
และการบรกิารเครือ่งยนต์ดเีซล Yanmar และแน่นอนว่าเขาภมูใิจมาก 
ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในผลิตภัณฑ์ทีเ่ข้มแข็งของ Yanmar
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หลังจากเจ ้าของเรือได ้น�า เรือกลับบ ้านที่  
Yeppoon บริเวณชายฝ่ังตอนกลางของ Queensland 
(ผ่านเกาะ Lady Musgrave Island ที่สวยงาม  
และเป็นทางผ่าน) Tim ค�านวณว่า Larson 370  
น ่าจะท�าความเร็วอยู ่ ท่ีประมาณ 20-22 นอต  
โดยใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ประมาณ 70 ลิตร/ชัว่โมง 
(รวมกนัทัง้ 2 เครือ่ง)

“เจ้าของเรือน่าจะท�าระยะทางได้ประมาณ  
312 ไมล์ทะเล ซึ่งนับว่าเหลือเชื่อ” Tim กล่าว 
“ส� าหรับ เครื่ อ งยนต ์ เบนซิน เครื่ อ ง เ ดิมของ  
Larson 370 จะถือว่าโชคดีมากหากสามารถท�า 
ระยะได้ 160 ไมล์ทะเล โดยใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ 
140 ลิตร/ชัว่โมง”

ในฐานะผู ้ผลิตเครื่องยนต์ส�าหรับการใช้งาน 
ในทะเลโดยเฉพาะแล้ว Yanmar ให้ความส�าคัญ 
กับการติด ต้ังเค ร่ืองยนต ์ ในเ รือเป ็นอย ่างมาก 

 

ในความเป็นจริงแล้ว การรับประกันส่วนใหญ่ของเครื่องยนต์ 
Yanmar จะต้องประกอบด้วยหลกัฐานของการตดิตัง้เครือ่งยนต์
ทีถ่กูต้องจากผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ด้รับการรบัรอง เช่น Tim ซ่ึงหมายถงึ
ความเป็นมอือาชีพในการตดิตัง้เคร่ืองยนต์

Peter Stocks เจ้าของเรือกระตือรือร้นพอๆ กับ Tim  
ในค�าชื่นชมเครื่องยนต์ Yanmar ใหม่ของเขา Peter บอกกับ  
Tim หลงัจากท่ีเขากลบัมาถงึ

“เป็นความแตกต่างโดยสิน้เชงิ เมือ่เทยีบกบัเครือ่งยนต์เดมิ 
เครือ่งยนต์ Yanmar แทบจะไม่มคีวัน ไม่มกีล่ินน�า้มนัเช้ือเพลงิ 
และเงียบมาก เงียบขนาดที่สามารถคุยกันได้อย่างสบาย 
ในห้องถอืท้าย ขณะท�าความเรว็ 20 นอต และผมพอใจมาก..!”

เมือ่งานเสรจ็แล้ว ไม่ใช่เพยีงห้องเครือ่งยนต์ทีด่ดูขีึน้ กว้างขึน้ 
และง่ายต่อการเข้าถึงเครื่องยนต์เท่านั้น แต่ในภาพรวมแล้ว 
สมรรถนะของเรือก็ดีขึ้นอย่างมาก ต ้องขอบคุณทีมงาน 
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ของ D’Aprix Marine Services work ทัง้นีไ้ด้รวมถงึการตดิต้ัง
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเครือ่งใหม่ของ Mase (ซึง่จดัหาโดย Power 
Equipment) แผงหน้าปัดใหม่ทีไ่ด้รับการปรับปรงุ การปรบัปรุง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยกชุด (รวมถึงระบบแบตเตอรี่ทั้งหมด)  
และงานประปาใหม่ทัง้หมด

Larson 370 เป ็นเรือส�าราญระดับกลางทั่วไปใน 
ประเทศออสเตรเลยี ซึง่สามารถใช้งานได้อย่างคุม้ค่า โดยเฉพาะ
หลังจากการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่อย่างเช่นเครื่องยนต์ของ  
Yanmar และด้วยอัตราส่วนที่ดีระหว่าง “แรงม้า:น�้าหนัก”  
จะช่วยให้ได้การเผาไหม้น�า้มนัเชือ้เพลงิดขีึน้ และแรงบดิทีส่งูขึน้ 
ซึ่งดูเหมือนจะท�าให้เคร่ืองยนต์อ่ืนๆดูล้าหลังไปทันที เป็นการ 
ต่ออายุให้กับเรือและช่วยยืดอายุการใช้งานของเรือไปได ้
อกียาวนาน

ด้วยน�้าหนักเกิน 400 กิโลกรัมเล็กน้อย (ไม่รวมชุดเกียร ์
ส่งก�าลัง) เครื่องยนต์ Yanmar รุ ่น 6LPA เป็นเครื่องยนต์  
6 สูบเรียง ให้ก�าลัง 315 แรงม้า ที่  3,800 รอบ/นาที  
มีเทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลเลอร์ ฉีดน�้ามันเช้ือเพลิงตรง 
โดยระบบเชิงกล ความจกุระบอกสูบ 4.2 ลติร

ด้วยความล�้าสมัยในตัวเคร่ืองยนต์เอง ท�าให้ 6LPA  
เป็นที่ชื่นชอบของทั้งผู้ต่อเรือและเจ้าของเรือที่มีประสบการณ ์
มานานนบัปี และยงัง่ายต่อการบ�ารงุรกัษาและมีอายกุารใช้งาน 
ทีย่าวนาน ซึง่ได้รบัการพสิจูน์แล้ว
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Dhow boats of 
Arab เรือใบดาวว์แห่งอาหรับ
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ในยุคสมัยที่การเดินเรือต้องอาศัยช่วงเวลา
แห่งลมมรสุมน�าเรอืฝ่าคลืน่ลมออกไปค้าขาย และ
รอลมพาเรอืกลบับ้านนัน้ ต�านานของการต่อเรือของ
แต่ละชนชาติก็ต่างกันออกไป รูปลักษณ์ต่างกัน
อย่างไม่น่าเชื่อ แม้ประเทศจะแทบอยู่ชิดติดกัน
กต็าม

แต่มเีรอืใบในยคุโบราณของกลุม่ชาตอิาหรบั
นีแ่หละ ท่ีถือได้ว่าออกมาเป็นหนึง่เดยีวกลมเกลยีว
กันที่สุดตั้งแต่โบราณมาจนปัจจุบัน แม้จะเปลี่ยน
จากใช้พลงังานลมมาเป็นเคร่ืองยนต์สมยัใหม่ แต่เรือ
ดาวว์ (dhow) แห่งอาหรับก็ยังคงถูกต่อด้วยวิธี
โบราณ และยงัเหน็ใช้งานกนัอยูท่ัง้เพือ่การขนส่ง
สนิค้าชายฝ่ัง และเป็นเรอืใบแข่งด้วยซ�า้

การต่อเรือดาวว์จะใช้ไม้แผ่นยึดไว้ให้ติดกัน 
โดยใช้ไม้ทีย่ดืหยุน่ได้ ซึง่เทคนคิการต่อเรอืแบบนี้
นิยมใช้แพร่หลายทัว่ไปในช่วงศตวรรษ ที1่5 ทีเ่รยีก
ว่า เทคนิคต่อเรือโดยใช้มือเย็บ หรือ «sewn 
boats” โดยท่ีภายนอกเรอืกจ็ะยดึไว้ด้วยการเยบ็
เช่นกัน และดามด้วยไม้อีกชั้นเพื่อความแข็งแรง
คงทน

ปัจจบุนัการต่อเรือดาวว์แบบอนรัุกษณ์ของ
ประเทศในอ่าวอาหรบั เช่น คเูวต โอมาน ยเูออี 
นยิมใช้ไม้ทีน่�าเข้าจากอัฟรกิา ในยเูออมีีโรงต่อเรือ
ดาวว์แบบโบราณใช้มอืประกอบในรฐัราสอลัเคห์
มาห์ และหากใครมโีอกาสได้เดนิทางไปแถวอหิร่าน 
หรอืดไูบ กจ็ะได้เหน็เรอืดาวว์จอดอยูต่ามท่าเรอื
ต่างๆ เพราะกลุ่มประเทศอาหรับจะใช้เรือดาวว์
ขนส่งสนิค้ากนัระหว่างรฐั

 

หน้าตาของเรือดาวว์สมัยนั้นยังมีใบซึ่งมัก
เป็นใบเดียวทรงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ก็จะดู
สวยงามกว่าสมยัปัจจบุนัทีไ่ม่มใีบ ซึง่หน้าตาเกอืบ
จะคล้ายเรอืเอ้ียมจุน๊ในบ้านเรา แต่ยงัดทีียั่งมเีรอื
ดาวว์แบบมีใบเอาไว้แข่งกันก็เรียกได้ว่าเป็นของ
เก่าดีๆ ที่ส่งต่องานฝีมือกันมาถึงยุคปัจจุบันได้
อย่างสมบรูณ์ทเีดยีว

แต่เรอืดาวว์ทีโ่ด่งดังทีส่ดุในโลก คงต้องยกให้
เรือล�าที่อับปางมาตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 9 
แล้วเพ่ิงมาถกูค้นพบว่านอนนิง่พร้อมสมบตัลิ�า้ค่า
อยูใ่ต้ทะเลใกล้ๆ กับเกาะเบลตีงุของอนิโดนเีซยี 
(Belitung wreck) ซึง่ถือเป็นการค้นพบทีย่ิง่ใหญ่
อกีครัง้ของระวตัศิาสตร์การเดนิเรอืด้วย ท�าให้เหน็
ทั้งสินค้าที่ขนมาในแต่ละระวาง และสภาพเรือ 
อาย ุ1,200 ปี สิง่เหล่านี้สิามารถบอกได้ว่าเรอืไม้
ล�าใหญ่ของอาหรับต้องฝ่าคลื่นลมมาค้าขายถึง
ประเทศจีนแล้วได้อะไรกลบัไปบ้าง ซึง่เรอืดาวว์ล�านี้
ขนสนิค้าจากประเทศจนีกลบับ้าน แต่ไม่ถงึบ้าน 
มสีนิค้ากว่า 60,000 ชิน้ทีห่ลากหลายหลากราคา
เตม็แน่นอยูบ่นเรือ

เรอืดาวว์นัน้ หมายความรวมถงึเรอืแบบนี้
ของกลุ่มประเทศอาหรับทุกขนาด ถ้าใครอยาก
ลองไปนัง่เรอืดาวว์โบราณกไ็ปดไูบได้มจีอดรอให้
บรกิารนกัท่องเทีย่วอยู่

นี่ก็เป็นอีกหน้าของประวัติศาสตร์การเดิน
เรอื การต่อเรอืทีน่่าสนใจ เพราะในยคุสมัยหนึง่นัน้
ในเร่ืองการเดนิเรืออาหรบักคื็อหนึง่ในท้องทะเล
เช่นเดยีวกนั
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ดูคลื่น
   ก่อนออกทะเล
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ของความกดอากาศท�าให้เกดิแรงผลกัให้อากาศ
เคล่ือนท่ีจากบริเวณความกดอากาศสูงไปยัง
บริเวณความกดอากาศต�่า จึงท�าให้เกิดลม  
ลมจะพัดจากบริ เวณความกดอากาศสูง 
(อณุหภูมติ�า่) ไปยงับรเิวณทีม่คีวามกดอากาศต�า่ 
(อณุหภมูสูิง) ซ่ึงอตัราเรว็ลมจะข้ึนอยูกั่บความ
แตกต่างของความกดอากาศซึ่งขึ้นอยู ่กับ 
ความแตกต ่างของอุณหภูมิอีกทอดหน่ึง  

ยิ่งอุณหภูมิมีความแตกต่างกันมากเพียงใด 
ลมจะแรงมากขึน้ ลมมรสมุของเอเชยีอาคเนย์
นัน้จะรนุแรงแตกต่างจากท่ีอืน่ 

ทนีีก้ม็าสงัเกตกนัด้วยตานีแ่หละ ในวนัที่
อาจไปติดเกาะ ไม่ได้ติดตามข่าวสารก่อน 
ออกทะเล สัญญาณโทรศัพท์ ก็ขาดๆ หายๆ  
ต้องลงเรือกลับฝั่ง แต่ท�าไมทะเลดูปั่นป่วน
แปลกๆ คลื่นแตกเป็นฟองขาวเต็มทะเล  

เมือ่เกดิมรสมุ คนเรอืหรอืคนทะเลมกัจะดู
คลื่นลมออก เพียงแต่บางคนก็คาดการณ ์
พลาดไปบ้างว่าเอาเรือข้ามไปแล้วจะรอด 
หรือเปล่า ซึง่บ่อยคร้ังคือการพาชวีติอืน่ทีด่ทูะเล
ไม่เป็นออกไปเผชิญกับพายุร่วมกัน มารู้จัก 
กบั มรสมุทีเ่กดิขึน้ในทะเลกนัสกัหน่อย มรสมุ
จะเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิ
ระหว่างทวีปและมหาสมทุร  โดยความแตกต่าง
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เรือของเราจะรอดไหม อันดับแรกควรถาม 
คนเรอืก่อนเลยว่าไหวไหม สมมตุว่ิาคนเรอืเอง 
ก็ไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารใดๆ แบบนี้ถ้าคิดจะ
เสีย่งก็ดทูะเลสกันดิว่าลมน่าจะเรว็ประมาณไหน 

ภาวะทะเลเรียบสนิท ดูแล้วปลอดภัย
แน่นอน ก�าลงัลม 0 โบฟอร์ต ความเรว็ลมน้อย
กว่า 1 นอต

ก�าลังลม 1 โบฟอร ์ต ความเร็วลม 
เฉลี่ยประมาณ 2 นอต คลื่นพริ้วๆ สูงไม่ถึง  
0-0-1 เมตร คือแทบจะไม่มีคลื่น อันนี้ถือว่า
ทะเลสงบดน่ีาออกเรอื

ก�าลงัลม 2 โบฟอร์ต ทะเลก็ถอืว่าเรียบอยู่ 
เพราะความเรว็ลมเฉล่ีย 5 นอต พอเหน็คล่ืน  
0.1-0.5 เมตร กไ็ม่ต้องกลวั สบายๆ 

ก�าลงัลม 3 โบฟอร์ต คนทีไ่ม่คุน้กับทะเล
อาจไม่มัน่ใจ ก็คลืน่มแีตกบ้าง ลมเฉล่ีย 9 นอต 
คลื่นประมาณไม่ถึง 1 เมตร เหมือนกับ  
2 โบฟอร์ต 

ก�าลงัลม 4 โบฟอร์ต คนขบัเรอืกค็งต้องรบี
พากลับกนัหละ คือยงัพอไหวแต่คล่ืนเริม่สูงและ
แตกเป็นฟอง 0.5-1.25 เมตร ยงัไหวอยู ่กบัก�าลงั
ลม 13 นอต โดยเฉลีย่

ก�าลังลม 5 โบฟอร์ต แม้จะเรียกว่า
คลื่นปานกลางแต่ก็ลูกโตน่าดู กับขนาดที่สูง 
ได้ถึง 2.5 เมตร เรอืเล็กไม่น่าเสีย่ง คลืน่จะเป็น
ลกูยาวๆ แตกเป็นฟองขาวมากขึน้ ความเรว็ลม
เฉลีย่ 18 นอต เรอืใบกค็งสนกุกนัแต่เรอืหางยาว

15

ล�าเล็กๆ ต้องระวังมาก ส�าหรับระยะทางไกล
หรอืต้องผ่านจดุทีค่ลืน่แรง 

ก�าลงัลม  6 โบฟอร์ต อันนีน่้ากลวัแน่นอน 
คลืน่ลกูโตได้ถงึ  2.5-4 เมตร แตกเป็นฟองขาว
ทัว่ทะเล ความเรว็ลมเฉล่ีย 24 นอต อย่าเสีย่เลย
ดกีว่ากบัเรอืเลก็ หรอืแม้แต่เรอืใหญ่กย็งัต้องกังวล 

ก�าลงัลม 7 โบฟอร์ต คลืน่จดัมาก แต่ละลกู
สงู 4-6 เมตร ยอดคล่ืนเริม่ปลิวพดัเป็นสายไป
ตามลม ความเรว็ลมเฉลีย่ 30 นอต

ก�าลงัลม 9 โบฟอร์ต คลืน่ลกูโตๆ สงูได้ถงึ 
9 เมตร พดัไปตามลมเตม็ทะเลชดัเจน ทศันวิสยั
เริม่ไม่ดแีล้ว เรอืใหญ่กน่็ากลวัอยู่

ตัง้แต่ 8-12 โบฟอร์ตนี ้ ทศันวสิยัเริม่แย่ 
คล่ืนสูงเกิน 10 เมตรไปเยอะ และก�าลังลม  
11-12 โบฟอร์ตนีเ่รยีกว่าทะเลคลัง่ ก�าลงัลมเรว็
เกนิ  41-64 นอต ขึน้ไป 

ที่เรียกว่าเป็นระดับใกล้เคียงกับพาย ุ
คือตั้งแต่ 7 โบฟอร์ตขึ้นไป ส่วนทะเลคลั่ง  
11 -12 โบฟอร ์ต  นี่ เ ข ้ าสู ่ พายุ รุ นแรง 
และเฮอร์ริเคนแล้ว เรือขนาดใหญ่ก็ไม่รอด
เหมอืนกนั 

เอามาฝากให้ดูคลื่นลมกันก่อน จะได้
รอดตวัในทะเล เพราะตดัสนิใจได้ว่าจะออกเรอื
ดหีรอืไม่ นอกจากอยูก่บัทะเลต้องรูจ้กัคลืน่ลม
แล้ว ยงัควรศึกษาเพิม่เติมเกีย่วกบัปรากฏการณ์
ทางทะเลอืน่ๆ อกีด้วย เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุ
ของเราเอง
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ก้�วต่อไปของจีน 

ภายใต้การนำาสมัยที่ 3 ของ สี จิ้นผิง
[ตอนที่ 1] ปรัชญาความคิดที่มีอิทธิพลต่อ สี จิ้นผิง

ที่ชัดเจน ครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน  
และน�าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้จรงิบงัเกดิผลท่ีน่าพอใจ 
จงึมีการแก้ไขรัฐธรรมนญูปลดล็อคเร่ืองการเป็น
ผู้น�าได้เพยีงสองสมยัออกไป ด้วยหวังจะให้โอกาส
สร้างจนีให้เป็นอกีมหาอ�านาจของโลกในอนาคต 
อนัไม่ไกลนี ้ซึง่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างสงูทเีดยีว

สี จิ้นผิง เป็นผู ้ที่ให้ความส�าคัญเรื่อง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนาและลัทธิ 
ความเช่ือต่างๆ อนัเป็นรากเหง้าของชนชาติจนี  
ซึง่ในอดตีย้อนไปราวสองพนัปี เคยมคีวามรุง่เรือง 
และยิง่ใหญ่เหนอืชาตใิดๆ ในโลก แต่ไม่นยิม 
การรกุรานชาติอืน่เพือ่ล่าเป็นอาณานคิมของตน 
ท่านศึกษาค้นคว้าเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 
ตลอดมา เพือ่ใช้เป็นกรอบความคิด และแนวทาง
ในการท�าหน้าทีต่่างๆ ซึง่ไต่เต้าจากระดบัล่างสุด 
กว่็าได้ จนถงึการเป็นผูน้�าประเทศเกอืบสิบปีแล้ว

เกีย่วกับภาวะผู้น�านัน้ สี จ้ินผิง ได้รบัอทิธพิล
จากปรชัญาความคิดของบคุคลส�าคญัหลายท่าน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้น�าล�าดับท่ี 5  
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับเลือกจาก 
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน  
เมือ่กลางเดอืนตุลาคม 2565 ให้เป็นเลขาธกิาร
พรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นผู้น�าประเทศ 
ต่อไปอีกเป็นสมัยที่ 3 โดยจะเริ่มต้นในราว 
เดอืนมนีาคม 2566 ซ่ึงแตกต่างจากสองผูน้�า 
ก่อนหน้านี ้ ได้แก่ ประธานาธบิด ี เจยีง เจ๋อหมนิ  
และ ห ูจิน่เทา ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งคนละ 2 วาระ  
รวม 10 ปี ตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด การเป็นผูน้�า
ของ ส ี จ้ินผงิ นบัเป็นกรณพีเิศษ ด้วยเหน็ว่า 
เป ็นผู ้มีวิสัยทัศน ์ ความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์สงู มผีลงานทีโ่ดดเด่นมากมาย 
อาท ิการแก้ปัญหาคอรปัชัน่ การสร้างความเจรญิ
ทางเศรษฐกจิ เทคโนโลยแีละความมัน่คงของชาติ 
รวมทัง้การยกระดบัคณุภาพชีวติของประชาชน 
ให้พ้นความยากจนราว 800 ล้านคน ในห้วงเวลา
ทีไ่ม่ยาวนัก มยุีทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ
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ดงัตวัอย่างต่อไปนี้
ท่านแรกคือ คาร์ล มาร์กซ์ ต้นต�ารับ 

คนส�าคญัของลัทธคิอมมวินสิต์ ซ่ึงกล่าวเกีย่วกบั
เรือ่งผูน้�าไว้ว่า

“นกัเล่นไวโอลนิคนเดยีว สามารถควบคุม
ด้วยตนเองแต่นกัดนตรเีป็นคณะ ต้องควบคมุ
ด้วยวาทยกร”

ท่านต่อมา ฟรดีรชิ เอง็เกลส์ มคีวามเชือ่ว่า 
“หากไม่มีบารมีและอ�านาจการกระท�า 

ร่วมกนัเป็นหนึง่เดยีวย่อมเกดิขึน้ไม่ได้”
วลาดมิร์ีเลนนิ กล่าวว่า 
“ชนชัน้ใด หากไม่มผีูน้�าทีม่คีวามสามารถ

ในการจัดต้ังทางการเมือง และมีความคิด
ก้าวหน้า ย่อมไม่สามารถบรรลอุ�านาจเหนอื 
การปกครองได้”

เหมา เจ๋อตง มแีนวคิดชดัเจนว่า
“การน�าแบบรวมศูนย์ถือเป็นส่ิงส�าคัญ

อย่างย่ิงยวดจ�าเป็นต้องสร้างผู้น�าที่มีอ�านาจ 
เป็นแกนกลางต้องต่อต้านหลกัการ หนึง่ประเทศ
สามอ�านาจ”

เติง้ เสีย่วผงิ เน้นย�า้ว่า
“กลุม่ผูน้�าใดๆ ต้องมแีกนหลกัการไม่มี

ผูน้�าเป็นแกนกลางย่อมพึง่ได้ยาก พรรคต้องมี
แกนกลาง ศูนย์กลางพรรคจึงมีอ�านาจ 
และพรรคจงึมพีลงั”

จากแนวความคิดของผู้ทีม่อีทิธพิล ส ีจิน้ผงิ 
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีความสอดคล้องกัน 
ในเรือ่ง “การใช้อ�านาจแบบรวมศนูย์” ซึง่ตัวเขา
เองกน่็าจะมหีลกัคดิท�านองเดยีวกนัเป็นพืน้ฐาน
อยู่แล้ว แนวทางการบริหารประเทศของเขา 
ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันความจริงในเร่ืองนี ้
ได้เป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง 
ยิ่งเป็นการตอกย�้าให้ตัวเขาเอง และพรรค
คอมมิวนิสต์จีนมีความมั่นใจในปรัชญา 
ความคิดเช่นที่กล่าวมากยิ่ง จึงยึดถือเป็น
แนวทางในการบรหิารและพฒันาประเทศชาติ 
ต่อไป โดยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเท่าที่จ�าเป็น 
ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์เฉพาะหน้า  
และยคุสมยัทีม่คีวามไม่แน่นอนสงูกว่าแต่ก่อน

วถิคีนจรงิ
 ผู้น�าดมีนีสัิยใจมุง่มัน่ พร้อมฝ่าฟันปวงปัญหาหนัหน้าสู้
หมัน่ศกึษากล้าค้นคิดผิดเป็นครู รวมพวกหมูใ่ห้รูร้กัสามคัคี
 ยดึประโยชน์โสตถผิลคนส่วนใหญ่ รูจ้กัใช้คนต่างต่างอย่างถกูที่
เพยีรเพิม่พนูคุณธรรมค�า้ชวี ี จงึมากมคีนรกัใคร่ใจศรทัธา
 ท�าการใหญ่ได้ส�าเรจ็เผดจ็ผล น�าผองชนพ้นทกุยากอนัหนกัหนา
อยูห่นใดใจสันต์สุขทกุเวลา พึง่ปัญญาเป็นอาวธุหลุดบ่วงกรรม
      

                                                            นรชาติ
                                                            13 มกราคม 2566
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