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ปั ญหาเด็กที่ไม่เล็กอย่างที่คิด
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เปิ ดตัวที่ SCIBS
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, เรือตรี ภูวิช จงชาณสิทโธ, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที,
คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ, คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์

สวัสดีเดือนแห่งปีใหม่ไทยครับ ผมพลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ขอรายงานตัวเข้ารับหน้าที่บรรณาธิการเป็นเดือนแรก เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่รับผิดชอบงานนี้มาก่อนอย่างยาวนาน
ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้เกียรติมอบหมายงานส�ำคัญนี้ให้ช่วยท�ำ ขอขอบคุณทุกท่าน และยืนยันว่าจะท�ำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับ

ส�ำหรับ
ในเดือนนี้ มีบทความที่น่าสนใจ เปี่ยมด้วยสาระน่ารู้และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามความส�ำคัญ เชื่อว่าเมื่อท่านได้อ่านแล้ว จะพบคุณค่าเกินคุ้ม
กับเวลาที่ใช้ไป รวมทั้งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ตามโอกาสที่เหมาะสม
เริ่มจากเรื่อง “เด็กจมน�้ำ ปัญหาเด็กที่ไม่เล็กอย่างที่คิด” ให้ข้อมูลที่คนไทยส่วนมากไม่รู้มาก่อน เช่น สถิติการเสียชีวิต 8 ชั่วโมงต่อ1 คน สาเหตุที่นึกไม่ถึง วิธีฝึกสอนให้เด็กช่วยตัวเองได้
ตั้งแต่เยาว์วัย และการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง
เรื่อง “การรักษาต�ำแหน่งเรือโดยไม่ต้องทิ้งสมอ” และเรื่อง “แขวนเครื่องได้ใหญ่ที่สุดกี่แรงม้า” ก็ให้ทั้งความรู้และแง่คิดมุมมองที่มีประโยชน์มาก ส�ำหรับการบริหารจัดการเรือ
เพื่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดและปลอดภัย สูงยิ่งขึ้น
อีกเรื่องหนึ่งคือ “การมีผู้น�ำที่ดี คือวิถีสู่ความส�ำเร็จของทุกองค์กร” ซึ่งผมเป็นผู้เขียนเอง ประมวลจากความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางโลก และทางธรรมเข้าด้วยกัน อย่างที่คิดว่า
ลงตัวดีพอสมควร เข้าใจได้ไม่ยากนัก สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ไม่ว่าท่านจะมีต�ำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอะไร หรือมีอาชีพการงานใดๆ ก็ตาม
อย่าเพิ่งด่วนเชื่อครับ ขอเพียงสละเวลาอ่านสักเรื่องสองเรื่องดูก่อน เชื่อและหวังว่า ท่านจะหาเวลาอ่านต่อจนครบทุกเรื่อง ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ทั้งในทางโลกและทางธรรม
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจ และส�ำเร็จสมหวังในเรื่องที่พึงปรารถนาทุกประการ และตลอดไปครับ
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MARINE RADAR

เริ�ม 01 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561

MDC-2210-6" (RADIATOR 6") กำลังสง 12 KW

แถม C-MAP 1 แผน + GPS Heading KA-GC09

ราคา 280,000 บาท
ราคาเดิม 345,000 บาท
ราคายังไมรวมคาใบอนุญาตตั้งใช

MDC-2220-6" (RADIATOR 6") กำลังสง 25 KW

แถม C-MAP 1 แผน + GPS Heading KA-GC09

ราคา 330,000 บาท
ราคาเดิม 395,000 บาท
ราคายังไมรวมคาใบอนุญาตตั้งใช

MDC-2220-9" (RADIATOR 9")

กำลังสง 25 KW
แถม C-MAP 1 แผน + GPS Heading KA-GC09

ราคา 340,000 บาท ราคาเดิม 415,000 บาท
ราคายังไมรวมคาใบอนุญาตตั้งใช

บริษทั เอ. แอนด มารีน (ไทย) จำกัด - A. & Marine (THAI) Co., Ltd.

อาคารมารีนไทย 555 หมู 3 ถ.ทายบาน ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Marine Thai Bldg., 555 Mu 3 Taiban Rd., T.Taiban, Muang, Samutprakarn 10280 THAILAND

Tel: 0-2703-5544, 0-2703-5858

Fax: 0-2703-5525

URL: www.marinethai.net E-Mail: info@marinethai.net

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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กรมเจ้าท่าเตรียมพร้อม
ก่อนสงกรานต์

กรมเจ้ า ท่ า คุ ม เข้ ม เจอ จั บ ปรั บ จริ ง
โดยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าค สาขาพังงา
น� ำ ที มหน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ยวข้อง ลงพื้นที่อุท ยาน
แห่ ง ชาติ หมู ่ เ กาะสิ มิ ลั น ซึ่ ง มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำการตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือ
และใบอนุญาตรับรองความรู้ความสามารถ ผู้ท�ำการ
ในเรือ หากตรวจพบใบอนุญาตไม่ถกู ต้องหรือใบอนุญาต
หมดอายุ ท� ำ การเปรี ย บเที ย บปรั บ ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังท�ำการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ควบคุมเรือ
และคนประจ�ำเรือเพือ่ หาสารเสพติดไม่พบผูค้ วบคุมเรือ
หรื อ คนประจ� ำ เรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารเสพติ ด
แต่อย่างใด ทัง้ นี้
กรมเจ้ า ท่ า เน้ น ย�้ ำ เรื่ อ งยกระดั บ มาตรฐาน
ความปลอดภั ย การเดิ น ทางทางน�้ ำ ตามนโยบาย
One Transport ของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้
ประชาชนผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร “สะดวก มี ค วามสุ ข และ
ปลอดภัย”

การฝึ กซ้อมค้นหา
และช่ วยเหลือผู ้ประสบภัย
ทางทะเล (SAREX 2018)

บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย)
จ�ำกัด ร่วมงานการฝึกซ้อมการค้นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
(SAREX 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
ณ พัทยา จ.ชลบุรี ภายในงานจัดให้มี
การฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลือ
เรื อ ที่ ป ระสบภั ย โดยสถานการณ์
ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในทะเล การสาธิ ต
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รวมถึงการอบรมทางวิชาการ การจัด
แสดงนิทรรศการเพือ่ เผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับอุปกรณ์ทที่ นั สมัย และภารกิจ
ของหน่วยงานต่างๆ
โดยการฝึกซ้อมได้แบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ การฝึกปัญหาทีบ่ งั คับการ
ในห้องส่วนควบคุม และการฝึกใน
ภาคสนาม สมมุ ติ เ หตุ ก ารณ์ เ รื อ
โดยสารข้ า มอ่ า วไทยออกเดิ น ทาง
จากพั ท ยา จุ ด หมายปลายทาง
เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เรือได้
เกิดไฟลุกไหม้หอ้ งเครือ่ งจนไม่สามารถ
ควบคุมเพลิงได้ ต้องมีการประสาน

งานการให้ความช่วยเหลือในเหตุ
ทีเ่ กิดขึน้
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้จดั
แสดงอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารต่ า งๆ
ณ โรงแรม เอวัน เดอะรอยัล ครูส
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนวันที่
13 มีนาคม 2561 เป็นการฝึกซ้อม
ภาคสนาม โดยใช้แหลมบาลีฮาย
พัทยาใต้ เป็นจุดฝึกซ้อม ในการซ้อม
แผนในครั้งนี้ผู้งานจัดได้ท�ำการไลฟ์
สดถ่ายทอดการปฏิบัติการกู้ภัยทาง
ทะเลผ่านโปรแกรม LINE เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ทที่ วั่ ถึง หลังจากซ้อม
การซ้อมปฏิบตั กิ ารได้มกี ารสรุปงาน
แพร้อมแถลงข่าวปิดงาน
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ความสะอาดที่ผานมาตรฐาน
น้ำดื่มบริสุทธิ์
Drinking Water
YOUR SAFETY PARTNER ON BOARD

ผลิตและจัดจำหนายโดย

บริษัท มารีน เซอรวิเทค จำกัด
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1111 หมู 6 ซอยเทศบาลบางปู 10 ถนนทายบาน ตำบลทายบาน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร: 02-703-3477 to 78 แฟกซ: 02-703-4572
info@msc.co.th

ID: @mscmarinesurvitec

facebook.com/marinesurvitec/

www.msc.co.th
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BoatReport
โหมดที่ 1 : การรักษาต�ำแหน่งหัวเรือ
รักษาต�ำแหน่งหัวเรือโดยไม่ค�ำนึงถึง
ต�ำแหน่งของตัวเรือ การใช้งานรวมถึง
การตกปลาแบบ Kite Fishing/
Drift Fishing ใช้งานง่าย
ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการตกปลา

โหมดที่ 2 : การรักษาต�ำแหน่งตัวเรือ
รักษาต�ำแหน่งของตัเรือโดยไม่ค�ำนึงถึง
ต�ำแหน่งของหัวเรือ การใช้งาน
รวมถึงการตกปลาด้วยเหยื่อ
การตกปลาบริเวณที่มีปะการัง
ซากเรือ ปล่อยให้หัวเรือหันไป
ทางใดก็ได้ ในขณะที่ต�ำแหน่ง
ของเรือส�ำคัญที่สุด

SeaStation

เปิ ดตัวที่

SCIBS

โหมดที่ 3 : การรักษาต�ำแหน่ง
ทั้งตัวเรือและหัวเรือ
รักษาต�ำแหน่งทั้งตัวเรือและหัวเรือ
การใช้งานรวมถึงการรอคอยให้
สะพานเปิด จอดรอเพื่อที่จะเข้าจอด
เรือในท่าเรือ และการตกปลา
ใกล้สิ่งก่อสร้างต่างๆ
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GPS

การรักษาต�ำแหน่งของเรือโดยไม่ตอ้ งทิง้ สมอ
ด้วยระบบควบคุม GPS แบบใหม่ จาก SeaStar
Solutions
ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย BLA จะท� ำ การเปิ ด ตั ว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ าก SeaStar Solutions ที่
Sanctuary Cove International Boat Show
ในปีนี้ “SeaStation GPS” ซึ่งเป็นระบบน�ำทาง
โดย GPS ที่อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นายท้าย
เพื่ อ รั ก ษาต� ำ แหน่ ง ของตั ว เรื อ และหั ว เรื อ
โดยที่ไม่ต้องทิ้งสมอ
“SeaStation ถูกพัฒนามาจากรากฐานของ
Optimus 360 ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
จึงง่ายที่จะติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับเรือที่วางเครื่อง
2 เครื่องยนต์, 3 เครื่องยนต์ หรือแม้กระทั่ง
4 เครื่องยนต์ ที่ควบคุมด้วย Optimus 360
อยู ่ แ ล้ ว ” David Wood ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย
ผลิตภัณฑ์ของตัวแทนจ�ำหน่าย BLA กล่าว
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“เมื่อท่านต้องการจะหาต�ำแหน่งที่เหมาะสมเหนือแนวปะการัง
หรือซากเรืออับปาง SeaStation เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุด เพียงท่าน
รักษาต�ำแหน่งของตัวเรือและหัวเรือเอาไว้ แล้วหย่อนเบ็ดและรอคอย
ความส�ำเร็จ และหากว่าไม่ส�ำเร็จ ท่านก็เพียงแต่ย้ายต�ำแหน่งใหม่แล้ว
รักษาต�ำแหน่งของท่านโดยใช้ SeaStation ไม่จ�ำเป็นต้องใช้สมอ
อีกต่อไป”
SeaStar Solutions เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตระบบบังคับเลีย้ วในตลาด
มากว่า 60 ปี สินค้าแนวหน้าของ SeaStar Solutions ก็คอื ระบบบังคับ
เลี้ ย วแบบเชิ ง กล และไฮดรอลิ ค สายควบคุ ม และระบบควบคุ ม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนา SeaStation ได้มีการประยุกต์ใช้
“อัลกอริทึ่ม” (algorithm) อัจฉริยะแบบเดียวกันใน SeaStation
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ท ่ า นเคยประสบในระบบควบคุ ม ด้ ว ยจอยสติ๊ ก
Optimus 360 เพื่อลดการที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์และเร่งเครื่องยนต์
โดยไม่จ�ำเป็น แต่ยังสามารถรักษาต�ำแหน่งเรือและหัวเรือเอาไว้ได้ด้วย
การควบคุมเครื่องยนต์
การใช้งานโดยทั่วไปอีกอย่างหนึ่งของ SeaStation ก็คือเมื่อท่าน
ก�ำลังคอยช่องว่างในท่าเรือขณะที่ก�ำลังจะน�ำเรือเข้าจอด หรือรอ
สะพานเปิด เพียงแค่ท่านกดปุ่ม A หรือปุ่ม A และ C บนจอยสติ๊ก
ระบบจะรับรู้โดยแสดงบนหน้าจอ Color CANtrak และเรือก็จะ
รักษาต�ำแหน่งได้เอง เมื่อเรือพร้อมที่จะเคลื่อนตัวออก เพียงปลดปุ่ม A
และ/หรื อ C ออกเพื่ อ กลั บ ไปสู ่ ก ารควบคุ ม ด้ ว ยจอยสติ๊ ก อี ก ครั้ ง
ขณะที่ SeaStar ได้เพิ่มเติมความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ ให้กับ
SeaStation ระบบจะมาพร้อมกับการปรับปรุงซอฟท์แวร์
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Knowledge

เด็กจมน�้ำ

ปั ญหาเด็กที่ไม่เล็กอย่างที่คิด

จากรายงานองค์การอนามัยโลกพบ
ว่า ในทุกๆ ปีมีเด็กทั่วโลก (อายุต�่ำกว่า
15 ปี) เสียชีวติ จากการจมน�ำ้ เป็นจ�ำนวน
มาก จากข้อมูลของส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ทุกๆ 8 ชั่วโมง จะมีเด็กจมน�้ำเสียชีวิต
1 คน โดยเฉลีย่ ทุกๆ 1 เดือนประเทศไทย
สูญเสียเด็กจากการจมน�ำ้ เสียชีวติ มากกว่า
90 คน
โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้พี่ดูแลน้องหรือ
ผูส้ งู อายุดแู ลเด็ก จากข้อมูลย้อนหลัง พบ
ว่าในช่วงปิดเทอมภาคฤดูรอ้ น (มีนาคม พฤษภาคม) เป็นช่วงทีม่ เี ด็กจมน�ำ้ เสียชีวติ
สูงสุด
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หลายคนอาจคิดว่าปัญหาเด็กจมน�ำ้
เกิดเฉพาะกับเด็กที่ไปเล่นน�้ำในคูคลอง
เท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว แม้แต่เด็กอายุ
ต�่ำกว่า 5 ปี แค่ถัง หรือกะละมังที่มีน�้ำ
ระดับสูงเพียง 1-2 นิว้ ก็อาจจะท�ำให้เด็ก
จมน�้ำได้ ด้วย เพราะเด็กในวัยนี้มีการ
ทรงตัวไม่เท่ากับผูใ้ หญ่ บ่อยครัง้ จึงเห็นเด็ก
วัยนี้ล้มในท่าที่ศีรษะทิ่มลงไป ซึ่งถ้าเด็ก
หกล้มลงไปในบ่อ หรือแอ่งน�ำ้ ขนาดเล็ก ก็
อาจท�ำให้เด็กจมน�ำ้ จนถึงขัน้ เสียชีวติ ได้
การจมน�้ ำ ของเด็ ก นั้ น มี โ อกาส
ช่วยเหลือเด็กก่อนเสียชีวติ เพียงแค่ 4 นาที
เท่านัน้ ซึง่ การช่วยเหลือทีถ่ กู วิธนี นั้ คือการ
รีบน�ำเด็กขึ้นจากน�้ำ แล้วใช้วิธีผายปอด
ห้ามอุม้ พาดบ่าโดยเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้
เด็กขาดอากาศหายใจนานขึน้ ส่วนถ้าเป็น
เด็กทีต่ อ้ งการช่วยเหลือเพือ่ นทีก่ ำ� ลังจมน�ำ้
สามารถกระท�ำได้โดยโยนวัสดุลอยน�ำ้ ให้
เพื่ อ นเกาะหรื อ ยื่ น ไม้ ห รื อ ผ้ า ให้ เ พื่ อ น
จับ แล้วพยายามดึงเข้าฝั่ง ตะโกนเรียก
ผูใ้ หญ่ให้ชว่ ยเหลือ ห้ามกระโดดลงไปช่วย
เหลือเพือ่ นเองโดยเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้
เกิดอันตรายได้
ทั ก ษะความปลอดภั ย ทางน�้ ำ
5 ประการ
1. สอนให้เด็กรูว้ า่ แหล่งน�ำ้ ไหนเสีย่ ง
ไม่ควรไปวิง่ เล่นใกล้ๆ
โดยอาจจะพาเด็ ก เดิ น ส� ำ รวจสิ่ ง
แวดล้อมในชุมชน และพาเขาไปดูว่าจุด
ไหนที่อันตราย และจุดไหนที่ปลอดภัย
เพราะเด็กวัยนี้จะเข้าใจ ในเหตุและผล
ได้แล้ว
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2. ฝึกลอยตัวในน�ำ้ 3 นาที เนือ่ งจาก
สาเหตุ ข องการจมน�้ ำ ส่ ว นใหญ่ คื อ
ไม่สามารถลอยตัวขึน้ ฝัง่ ได้
การที่เด็กมักจะเล่นกันใกล้ฝั่งและ
พลาดตกลงไปในน�้ ำ หรื อ การเล่ น ที่
คึกคะนอง แข่งขันกระโดดลงน�ำ้ แต่กลับ
ไม่มีความสามารถที่จะลอยตัวขึ้นมาเพื่อ
จะเข้าฝัง่ ให้ได้ เพราะฉะนัน้ ถ้าลอยตัวได้ 3
นาที เด็กทีพ่ ลัดตกในจุดทีไ่ ม่ไกลจากฝัง่ ก็
จะสามารถช่วยตัวเองได้ ท่าลอยตัวทีง่ า่ ย
และใช้เพือ่ ตะกายเข้าฝัง่ เช่น ท่าปลาดาว
ท่าแม่ชลี อยน�ำ้ ว่ายท่าลูกหมา เป็นต้น
3. ฝึกให้วา่ ยน�ำ้ ได้ 15 เมตร เพือ่ เป็น
ทักษะในการว่ายเข้าฝัง่
นอกจากการลอยตัวให้ได้ 3 นาทีแล้ว
เด็กยังต้องสามารถว่ายได้ไกลถึง 15 เมตร
เพือ่ เป็นทักษะในการว่ายเข้าฝัง่ หากพลัด
ตกลงไปในน�ำ้ ตามมาตรการ 3 น 15 ม
(3 นาที 15 เมตร) นัน่ เอง
4. รูอ้ นั ตราย ไม่กระโดดลงไปช่วย
เพื่อนที่ก�ำลังจมน�้ำ แต่ให้ท�ำตามหลัก
“ตะโกน โยน ยืน่ ”
เด็กต้องรู้ว่า การกระโดดลงไปช่วย
เพือ่ นทีก่ ำ� ลังจมน�ำ้ นัน้ เป็นเรือ่ งทีอ่ นั ตราย
มาก แม้จะถูกฝึกมาอย่างดี ดังนั้นจึงมี
หลัก 3 ข้อ คือ “ตะโกน โยน ยืน่ ” ตะโกน
ให้ผใู้ หญ่มาช่วย, โยน สิง่ ของทีอ่ ยูร่ อบตัว
เช่น ขวดน�้ำ ถังน�้ำ แกลลอน กะละมัง

รองเท้าแตะ เพือ่ ให้เพือ่ นเกาะและสามารถ
ใช้ลอยตัวได้, ยืน่ สิง่ ยาวๆ ให้เพือ่ นจับแล้ว
ดึงเข้ามาใกล้ฝง่ั (ฝัง่ ทีเ่ ขายืนก็ตอ้ งมัน่ คง
ด้วย)
5. สอนการใช้ชชู พี การลอยตัวเมือ่ ใส่
ชูชพี
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ทางน�ำ้ ไม่วา่ จะเรือพาย เรือแจว จะว่าย
น�ำ้ เป็นไม่เป็น ก็มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะจมน�ำ้ ได้
ทัง้ นัน้ หากเกิดอุบตั เิ หตุ ดังนัน้ จึงต้องเคย
ฝึกทีจ่ ะใส่ชชู พี ให้ถกู วิธี และอย่างน้อยต้อง
หัดลอยตัวเมื่อใส่ชูชีพให้ได้ เพราะถ้า
ลอยตัวไม่เป็น หน้าคว�ำ่ ลงก็อาจจะเอาชีวติ
ไม่รอดได้เหมือนกัน
ปัญหาเด็กจมน�ำ้ นัน้ ไม่ได้เป็นปัญหา
เล็ ก ๆ ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งหา
มาตรการ หรือวิธีป้องกัน รวมทั้งความ
พร้อมของการช่วยเหลือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากการจมน�้ำ
ได้มาก เพื่อความปลอดภัยของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก�ำลังของชาติ
ต่อไป
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Boating
แขวนเครื่องได้
ใหญ่ท่สี ุดกี่แรงม้า

ในโลกนิ ย มความเร็ ว และ แรง
แบบทุกวันนี้ ค�ำถามนี้ต้องบอกว่าเป็น
ค�ำถามทีต่ วั ผมเองเจอบ่อยมากๆ ถึงมาก
ทีส่ ดุ เรือผมแขวนเครือ่ งได้ใหญ่สดุ กีแ่ รง
ถ้าตอบแบบก�ำปั้นทุบดิน คือขึ้นอยู่กับ
ขนาดของเรือครับ ถ้าเป็นเรือน�ำเข้า มา
จากอเมริกา หรือมาจากญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ที่
ตัวเรือจะมีปา้ ยบอกขนาดของเครือ่ งยนต์
สูงสุดที่แขวนได้ น�้ำหนักบรรทุกสูงสุด
และจ�ำนวนคนบนเรือทีเ่ รือสามารถรับได้
โดยไม่เกิดอันตราย ซึง่ ทางโรงงานผูผ้ ลิต
เรือจะค�ำนวณมาไว้เป็นอย่างดีแล้วว่า
ท้องเรือล�ำนัน้ สามารถท�ำความเร็วได้เท่า
ไหร่ โดยสารได้กคี่ น และสามารถบรรทุก
น�้ ำ หนั ก ได้เท่าไหร่ ถ้าเป็น ในอเมริก า
เรื่ อ งขนาดของเครื่ อ งยนต์ จ� ำ นวน
ผู ้ โ ดยสาร และน�้ ำ หนั ก บรรทุ ก จะมี
กฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ถ้าผิดกฎของเขารับรองว่าไม่สนุกแน่ๆ
แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องเค้ า ตรวจสอบกั น
ค่อนข้างละเอียดขนาดขับเรือออกไปแล้ว
ยังให้เอาเรือกลับมาเทียบเพื่อขอตรวจ
สอบก็มใี ห้เห็นอยูบ่ อ่ ยครัง้ ซึง่ ตัวผมเองก็
เคยเจอมาแล้วเหมือนกัน
ก่อนทีจ่ ะเลยเถิดไปเรือ่ งอืน่ กลับมา
เรือ่ งขนาดของเครือ่ งยนต์กนั ดีกว่า ส�ำหรับ
เรือทีม่ ขี นาดต�ำ่ ว่า 26 ฟุต กับค�ำถามว่า
เรือของเราสามารถแขวนเครื่องได้ใหญ่
ทีส่ ดุ กีแ่ รงม้า ถ้าเป็นเมือ่ ก่อน หาค�ำตอบ
แบบตรงๆ ยากมากๆ เพราะมักจะไม่
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ระบุไว้ กฎหมายของเขามีแต่บังคับให้
ผูผ้ ลิตเรือทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 26 ฟุต ต้อง
ระบุขนาดแรงม้าสูงสุดใน Manual ด้วย
แต่ ใ นสมั ย นี้ เ รื อ ทุ ก ล� ำ แม้ แ ต่ เ รื อ เล็ ก ๆ
ต้องท�ำป้ายติดที่เรือทั้งหมด เพื่อความ
ปลอดภัย
การออกแบบเรื อ แต่ ล ่ ะ ล� ำ นั้ น
สถาปนิกผู้ออกแบบเรือ และวิศวกรที่
ค� ำ นวณโครงสร้ า งต้ อ งท� ำ งานร่ ว มกั น
ในการค�ำนวณ ความเร็วของท้องเรือ
ความต้านทานน�ำ้ ของท้องเรือเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ท้ายเรือฉีก ค�ำว่าท้ายเรือฉีก ไม่ได้
หมายความว่าแขวนเครื่องใหญ่น�้ำหนัก
มากจนท้องเรือฉีกนะครับ แต่เป็นการ
ค� ำ นวณจากความต้ า นทานน�้ ำ และ
ความเร็วของท้องเรือ ดังนั้นถ้าแขวน
เครื่องใหญ่เกินไป ไม่ใช่ว่าน�้ำหนักของ
เครือ่ งท�ำให้ทา้ ยเรือฉีก แต่จะฉีกก็เพราะ
มุมองศา และสมดุลของเรือเปลี่ยนไป
ท�ำให้ทา้ ยเรือต้องรับแรงต้านทานของน�ำ้
มากกว่าทีค่ ำ� นวณไว้
ผมมักจะได้ยินคนเล่นเรือพูดกันอยู่
เสมอว่ า เรื อ ล� ำ นั้นแขวนเครื่องเท่า นั้น
เท่านี้ ผมไม่เถียงเลยนะครับว่าแขวนได้
แต่ แ ขวนแล้ ว จะเกิ ด อั น ตรายหรื อ ไม่
เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ บางคนอาจจะ
บอกว่า เห็นคนนัน้ คนนีแ้ ขวนแล้วยังแล่น
ไปได้ ผมก็ไม่เถียงอีกนะครับ แต่ปลอดภัย
หรือเปล่า บางคนอาจจะไปเปรียบเทียบ
กับเรือ Bassboat ทีล่ ำ� เล็กแต่แขวนเครือ่ ง
ใหญ่ได้ Bassboat เขาออกแบบท้องเรือ
มาเพื่อรองรับความเร็วอยู่แล้ว ดังนั้นจึง
สามารถแขวนได้อย่างไม่มปี ญ
ั หา ตัวอย่าง
เช่น เรือ Bassboat 15 ฟุต แขวนเครือ่ ง
140 แรงม้า วิง่ ได้สบายๆ แต่ถา้ เราเอาเรือ
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ท้ายเรือมากก็อาจจะท�ำให้อาการของเรือ
เสีย และอาจจะเกิดอันตรายได้
มีหลายคนเคยคุยกับผมว่า อยากจะ
เปลีย่ นเครือ่ งให้ใหญ่ขนึ้ เพือ่ ให้เรือแรงขึน้
ผมเลยบอกพวกเขาว่าก่อนที่จะเปลี่ยน
เครือ่ งทีต่ อ้ งใช้เงินเยอะลองท�ำเรือ่ งเหล่านี้
ดูกอ่ นนะ
1. เปลีย่ นใบจักร เช่นถ้าต้องการให้
ออกตัวดีขนึ้ ก็อาจจะลองเปลีย่ นใบจักรให้
พิทเล็กลง ถ้าอยากได้ความเร็วปลายเพิม่
ขึน้ ก็เปลีย่ นใบจักรให้พทิ มากขึน้
2. ดูน�้ำหนักบรรทุก ว่าเราบรรทุก
ของในเรือ และ มีจำ� นวนคนมากเกินกว่า
ทีเ่ รือจะรับได้หรือ
3. จัดสมดุลของเรือดีแล้วหรือยัง
ถ้าจะให้ค�ำนวณกันแบบจริงๆ จังๆ
ว่าเรือขนาดนี้ความกว้างเท่านี้ต้องแขวน
เครื่ อ งขนาดเท่ า ไหร่ ต้ อ งขอบอกว่ า
ค�ำนวณกันยากมากๆ แต่มีหลักคิดแบบ
ง่ า ยๆ ซึ่ ง ใช้ น�้ ำ หนั ก ของตั ว เรื อ และ
น�ำ้ หนักบรรทุกในการค�ำนวณ คือ น�ำ้ หนัก
40 ปอนด์ หรือ ประมาณ 18 กิโลกรัม ต่อ
1 แรงม้า แต่นคี่ อื การค�ำนวณด้วยน�ำ้ หนัก
ล้วนๆ นะครับ ความจริงแล้วต้องค�ำนวณ
จากท้องเรือ และอะไรอีกหลายๆ อย่าง
เอาเป็นว่าเรารูก้ นั แค่คร่าวๆ ก็พอนะครับ

15 ฟุ ต ของบ้ า นเรามาแขวนเครื่ อ ง
140 แรงม้า ผมไม่แน่ใจว่าจะวิง่ ได้นะครับ
ความเร็วของเรือไม่ได้มาจากแรงม้า
ของเครือ่ งยนต์เพียงอย่างเดียว แต่มาจาก
ท้องเรือเป็นหลัก เรือบางล�ำแขวนเครือ่ ง
140 แรงม้า วิ่งได้ความเร็ว 50 นอต
เปลีย่ นเป็นแขวนเครือ่ ง 200 แรงม้า ก็ยงั
วิง่ ได้ 50 นอตเท่าเดิม แต่สงิ่ ทีจ่ ะได้เพิม่ เติม
ก็คอื น�ำ้ หนักด้านท้ายเรือ และการออกตัว
ที่อาจจะแรงขึ้น แต่ด้วยความที่น�้ำหนัก
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SpecialReport

การมีผู้น�ำที่ดี
คือวิถีสู่ความส�ำเร็จ
ขององค์กร
คงเป็นทีย่ อมรับกันอยูโ่ ดยทัว่ ไป ในความ
ส�ำคัญของคนทีม่ ตี อ่ การสร้างความเจริญและ
ความส� ำ เร็ จ ของทุ ก องค์ ก ร ทั้ ง ในภาครั ฐ
และธุรกิจเอกชน หรือแม้แต่องค์กรอิสระทีม่ อี ยู่
หลากหลายรูปแบบในทุกสังคม เช่น ชมรม
สมาคม และมูลนิธติ า่ งๆ ซึง่ มีการจัดโครงสร้าง
ของการท�ำงานร่วมกัน อย่างหลวมๆ บ้าง
ยึ ด หลั ก ทางวิ ช าการบริ ห ารอย่ า งจริ ง จั ง
ชัดเจนบ้าง ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาด และความ
ซับซ้อนของแต่ละองค์กร รวมทั้งเป้าหมาย
ขององค์กรหนึง่ ๆด้วย
องค์กรใดมีการจัดวางโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานไว้อย่างเหมาะสม มีบคุ ลากร
ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ และได้รับ
การมอบหมายหน้ า ที่ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพทีแ่ ต่ละคนมีอยู่ การขับเคลือ่ นองค์กร
นัน้ ไปสูเ่ ป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ทตี่ งั้ ไว้ ย่อมเป็น
ไปอย่างสะดวก ราบรืน่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง
ในทางกลับกัน องค์กรที่มีโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานทีไ่ ม่สมดุล ประกอบ
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ด้วยบุคลากรที่ด้อยคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ ย่อมประสบ
ความยากล�ำบากในการท�ำงานร่วมกัน เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ
และมีความสูญเสียทีไ่ ม่จำ� เป็นเกิดขึน้ อยูเ่ นืองๆ ยากทีจ่ ะ
พัฒนาไปสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนได้ รอวันเสื่อมถอย
และล่มสลายในทีส่ ดุ
ผู ้ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในการน� ำ พาองค์ ก รไปสู ่
ความเจริญและบรรลุเป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ได้ คือ ผูบ้ ริหาร
และผู้น�ำในทุกระดับขององค์กรนั้นๆ เพราะเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบสูง รวมทั้งมีอ�ำนาจหน้าที่และอิทธิพล
เหนือผูร้ ว่ มทีม สามารถชีน้ ำ� และโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ มุง่ มัน่ ท�ำงานอย่างจริงจังเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อส่วนรวม ด้วยความยินดีและเต็มใจ มิใช่ฝืนใจจ�ำยอม
เพราะเกรงกลัวความผิด หรือการบังคับข่มขูจ่ ากผูท้ มี่ อี ำ� นาจ
เหนือตน
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ผู้บริหารและผู้น�ำ อาจมิใช่คนเดียวกันเสมอไป
กล่าวคือ ผูบ้ ริหารเป็นผูม้ ตี ำ� แหน่งชัดเจนตามโครงสร้าง
การบริ ห ารงานที่ ว างไว้ ได้ รั บ การเลื่ อ นฐานะหรื อ
เปลีย่ นแปลงหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ตามกฎกติกาขององค์กร
นัน้ ๆ ส่วนผูน้ ำ� คือคนทีม่ ศี ลิ ปะในการครองใจคน เป็นที่
เชือ่ ถือศรัทธาของผูร้ ว่ มงาน ชีช้ วนให้ใครท�ำอะไรเพือ่ ส่วน
รวม ก็มกั จะได้รบั ความร่วมมือด้วยความยินดีและเต็มใจ
จากคนส่วนใหญ่ โดยที่เขาเองอาจไม่มีต�ำแหน่งสูงนัก
ในโครงสร้างการปกครองบังคับบัญชาขององค์กร ดังนัน้
ความปรารถนาของทุกองค์กร ก็คือ การมีผู้บริหารใน
ทุกระดับทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� สูงอยูใ่ นชีวติ จิตใจของตนเองด้วย
ซึง่ ก็ใช่วา่ จะสมหวังกันได้งา่ ยดายนัก
ลักษณะของผูน้ ำ� ทีด่ นี นั้ มีอยูม่ ากมายหลายประการ
นักคิดนักวิชาการแต่ละกลุม่ ได้สรุปรวมไว้คล้ายคลึงกันบ้าง
ผิดแผกกันบ้าง ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งแปลกนักในองค์ความรูเ้ รือ่ ง
สังคมศาสตร์โดยทัว่ ไป เท่าทีพ่ อประมวลได้จากการศึกษา
ค้นคว้า และรับฟังการบรรยายจากผูร้ อบรูด้ า้ นนี้ พอน�ำมา
บอกต่อกันได้บา้ ง ถึงคุณสมบัตทิ ผี่ นู้ ำ� พึงมี ดังนี้
1. มีวสิ ยั ทัศน์ชดั เจน คือ รูถ้ งึ เป้าหมายสูงสุดของ
องค์กรทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ ใช้เป็น
หลักชัยในการก�ำหนดทิศทางการบริหารพัฒนามุ่งสู่
ความส�ำเร็จ

2. มีแผนงานรองรับทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ที่
ก�ำหนดไว้
3. มีการจัดทีมงานที่ดี ใช้คนให้เหมาะกับงาน
สอดคล้องกับศักยภาพที่เขามีอยู่ ย่อมช่วยให้ทั้งกลุ่มมี
ความเข้มแข็ง ร่วมงานกันได้ดี น�ำพาองค์กรไปสูค่ วามเจริญ
และความส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืนได้
4. มีการสือ่ สารทีด่ ี ทัง้ ภายในทีมและองค์กร รวมทัง้
การสือ่ สารกับผูเ้ กีย่ วข้องทีอ่ ยูน่ อกองค์กรด้วย
5. มีความเข้มแข็งอดทน พร้อมทีจ่ ะเผชิญอุปสรรค
และความยากล�ำบากต่างๆ ไม่ทอ้ แท้หรือยอมถอยง่ายๆ
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและเสียสละเพือ่ ส่วนรวม ตามขีด
ความสามารถทีต่ นมีอยู่ เริม่ จากการดูแลทุกข์ สุข ของ
ผูร้ ว่ มทีม ร่วมองค์กร และประชาชนทัว่ ไป ไม่เอาเปรียบหรือ
สร้างความเดือดร้อนให้สังคม เพียงเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรตนเป็นหลัก
7. มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑติ า และ
อุเบกขา
เมตตา หมายถึง ความรักความปรารถนาดี อยากเห็น
ผูอ้ นื่ มีความสุข
กรุณา หมายถึง ความสงสาร เห็นใจ ลงมือช่วย
ปลดเปลือ้ งความทุกข์ยากของผูอ้ นื่
มุ ฑิ ต า หมายถึ ง ความพลอยยิ น ดี ใ นความสุ ข
ความเจริญและความส�ำเร็จของผูอ้ นื่ ไม่เป็นคนขีอ้ จิ ฉา
ริษยาผูใ้ ด
อุเบกขา หมายถึง การรักความถูกต้อง เป็นธรรม
วางใจเป็นกลางไม่มอี คติ หรือความล�ำเอียงใดๆ ยอมรับผล
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ ตนได้ทำ� ดีทสี่ ดุ แล้ว แม้จะไม่นา่ ปรารถนา
ก็ตาม
8. มีศลี 5 ซึง่ เป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คน
พึงมี ยึดถือเป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ และเป็นหลักประกัน
ทีด่ สี ำ� หรับการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขในสังคม
9. มีสปั ปุรสิ ธรรม 7 ซึง่ หมายถึงหลักธรรมของคนดี
ประกอบด้วย
9.1 รู้เหตุ คือรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตน
มุง่ ปฎิบตั อิ ย่างจริงใจ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม
9.2 รูผ้ ล คือรูช้ ดั ว่างานทีต่ นท�ำอยูน่ นั้ เป็นไปเพือ่ การ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย ตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร มิใช่ทำ� ไป
อย่างไร้ทศิ ทางทีแ่ น่นอน ไม่ประสานสอดคล้องกับงาน
ส่วนอืน่ ๆ
9.3 รู้ตน คือรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
มีจุดอ่อน จุดแข็งด้านใด เพื่อใช้คุณสมบัติที่ตนมีได้
อย่างเหมาะสม

9.4 รูป้ ระมาณ คือ เป็นผูท้ ยี่ ดึ ถือหลัก
ความพอเหมาะพอควรในการใช้ทรัพยากร
ใช้งานผูอ้ นื่ และใช้ความเพียรของตน เป็นต้น
ยึดทางสายกลาง ไม่สดุ โต่งไป ทางใดทางหนึง่
9.5 รูก้ าล คือ รูว้ า่ เวลาใดควรท�ำอะไร
แบ่งเวลาท�ำงานและพักผ่อนอย่างเหมาะสม
เลือกการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับฤดูกาล และสภาพลมฟ้า อากาศ เป็นต้น
9.6 รู้ชุมชน คือ เข้าใจขนบประเพณี
และวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมักมี
ความผิดแผกแตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง
อั น เป็ น ผลจากการที่ มี เ ชื้ อ ชาติ ศาสนา
และความเชื่ อ ถื อ ที่ สื บ เนื่ อ งกั น มาจาก
บรรพบุรษุ ของแต่ละกลุม่
9.7 รู้บุคคล คือ รู้จักคนที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนอย่างชัดเจนลึกซึง้ เพือ่ ที่
จะใช้งานเขาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
ทีเ่ ขามีอยู่ รวมทัง้ รูน้ สิ ยั ใจคอและปัญหาส่วนตัว
ของแต่ละคนด้วย เรื่องใดที่สามารถช่วย
คลีค่ ลายความทุกข์ยากของเขาได้ควรลงมือท�ำ
โดยทันที
คงเห็นคล้อยตามกันนะ องค์กรใดที่มี
ผูบ้ ริหารในทุกระดับซึง่ เปีย่ มด้วยคุณสมบัตทิ ี่
ผูน้ ำ� พึงมีดงั กล่าวข้างต้น การบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ เพือ่ พัฒนาองค์กรให้มคี วามเจริญ
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จตามวิสยั
ทัศน์ทกี่ ำ� หนด ย่อมเป็นไปอย่างสะดวกราบรืน่
มี ป ั ญ หา/อุ ป สรรคไม่ ม ากนั ก รวมทั้ ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง อันเป็นยอด
ปรารถนาของทุกองค์กร ผูร้ อบรูใ้ นด้านนีย้ นื ยัน
ว่าสามารถสร้างให้เกิดขึน้ ได้แน่นอน ถ้าเห็น
คุณค่า ลงมือท�ำอย่างจริงจังจริงใจและต่อเนือ่ ง
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