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เด็กจมน�้ำ 
ปัญหำเด็กที่ไม่เล็กอย่ำงที่คิด

แขวนเครื่องได้ใหญ่ที่สุด
กี่แรงม้ำ

Knowledge

Boating

Boat Report

Special Report
กำรมีผู้น�ำที่ดี 

คือวิถีสู่ควำมส�ำเร็จ
ขององค์กร

SEVEN SEAS  
DRINKING WATER

SeaStation GPS
เปิดตัวที่ SCIBS
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, เรือตรี ภูวิช จงชาณสิทโธ, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที,  
คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ, คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์EDITOR
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สวัสดีเดือนแห่งปีใหม่ไทยครับ ผมพลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ขอรายงานตัวเข้ารับหน้าท่ีบรรณาธิการเป็นเดือนแรก เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ท่ีรับผิดชอบงานนี้มาก่อนอย่างยาวนาน  
ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้เกียรติมอบหมายงานส�าคัญนี้ให้ช่วยท�า ขอขอบคุณทุกท่าน และยืนยันว่าจะท�าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับ

ส�าหรับ  ในเดือนนี้ มีบทความที่น่าสนใจ เปี่ยมด้วยสาระน่ารู ้และเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีคนส่วนใหญ่อาจมองข้ามความส�าคัญ เชื่อว่าเมื่อท่านได้อ่านแล้ว จะพบคุณค่าเกินคุ้ม 
กับเวลาที่ใช้ไป รวมทั้งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ตามโอกาสที่เหมาะสม

เร่ิมจากเรื่อง “เด็กจมน�้ำ ปัญหำเด็กที่ไม่เล็กอย่ำงที่คิด” ให้ข้อมูลที่คนไทยส่วนมากไม่รู้มาก่อน เช่น สถิติการเสียชีวิต 8 ชั่วโมงต่อ1 คน สาเหตุท่ีนึกไม่ถึง วิธีฝึกสอนให้เด็กช่วยตัวเองได้ 
ตั้งแต่เยาว์วัย และการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง

เรื่อง “กำรรักษำต�ำแหน่งเรือโดยไม่ต้องท้ิงสมอ” และเร่ือง “แขวนเครื่องได้ใหญ่ที่สุดกี่แรงม้ำ” ก็ให้ทั้งความรู้และแง่คิดมุมมองที่มีประโยชน์มาก ส�าหรับการบริหารจัดการเรือ 
เพื่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดและปลอดภัย สูงยิ่งขึ้น

อีกเรื่องหนึ่งคือ “กำรมีผู้น�ำที่ดี คือวิถีสู่ควำมส�ำเร็จของทุกองค์กร” ซึ่งผมเป็นผู้เขียนเอง ประมวลจากความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางโลก และทางธรรมเข้าด้วยกัน อย่างที่คิดว่า 
ลงตัวดีพอสมควร เข้าใจได้ไม่ยากนัก สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ไม่ว่าท่านจะมีต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอะไร หรือมีอาชีพการงานใดๆ ก็ตาม

อย่าเพิ่งด่วนเช่ือครับ ขอเพียงสละเวลาอ่านสักเร่ืองสองเร่ืองดูก่อน เชื่อและหวังว่า ท่านจะหาเวลาอ่านต่อจนครบทุกเรื่อง ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ท้ังในทางโลกและทางธรรม  
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจ และส�าเร็จสมหวังในเรื่องที่พึงปรารถนาทุกประการ และตลอดไปครับ
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MARINE RADAR

เริ�ม 01 มกราคม  ถึง 30 มิถุนายน  2561

ราคา 340,000 บาท ราคาเดิม 415,000 บาท
ราคายังไมรวมคาใบอนุญาตตั้งใช

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

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัท 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
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การฝึกซ้อมค้นหา 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเล (SAREX 2018) 

บรษัิท เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) 
จ�ากดั ร่วมงานการฝึกซ้อมการค้นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 
(SAREX 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 
วนัที ่12-14 มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา 
ณ พัทยา จ.ชลบรุ ีภายในงานจดัให้มี
การฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลอื
เรือท่ีประสบภัยโดยสถานการณ์ 
ฝึกปฏิบัติจริงในทะเล การสาธิต  

รวมถึงการอบรมทางวชิาการ การจดั
แสดงนทิรรศการเพือ่เผยแพร่ความรู้
เกีย่วกบัอปุกรณ์ทีท่นัสมัย และภารกิจ
ของหน่วยงานต่างๆ 

โดยการฝึกซ้อมได้แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คอื การฝึกปัญหาท่ีบงัคบัการ
ในห้องส่วนควบคุม และการฝึกใน 
ภาคสนาม สมมุติเหตุการณ์เรือ
โดยสารข้ามอ่าวไทยออกเดินทาง 
จากพัทยา จุดหมายปลายทาง 
เขาตะเกยีบ จ.ประจวบครีีขนัธ์ เรอืได้
เกิดไฟลกุไหม้ห้องเครือ่งจนไม่สามารถ
ควบคุมเพลิงได้ ต้องมีการประสาน

กรมเจ้าท่าเตรียมพร้อม
ก่อนสงกรานต์

กรมเจ ้ าท ่ า คุม เข ้ ม  เจอ  จับ  ป รับจริ ง  
โดยผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภูมภิาค สาขาพงังา  
น�าทีมหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง ลงพื้นที่อุทยาน 
แห ่ งชาติ  หมู ่ เกาะสิมิลัน  ซึ่ งมี นักท ่อง เ ท่ียว 
เป็นจ�านวนมาก ท�าการตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือ 
และใบอนุญาตรับรองความรู้ความสามารถ ผู้ท�าการ 
ในเรอื หากตรวจพบใบอนญุาตไม่ถกูต้องหรอืใบอนญุาต
หมดอายุ ท�าการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย 
นอกจากน้ียังท�าการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ควบคุมเรือ 
และคนประจ�าเรือเพ่ือหาสารเสพตดิไม่พบผูค้วบคมุเรอื
หรือคนประจ�าเรือเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด 
แต่อย่างใด ทัง้นี้

กรมเจ้าท่า เน้นย�้าเรื่องยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยการเดินทางทางน�้า ตามนโยบาย  
One Transport ของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้
ประชาชนผู ้ใช้บริการ “สะดวก มีความสุข และ
ปลอดภัย”

งานการให้ความช่วยเหลือในเหต ุ
ทีเ่กิดขึน้

ในวันที ่12 มนีาคม 2561 ได้จดั
แสดงอุปกรณ์การสื่อสารต ่างๆ  
ณ โรงแรม เอวนั เดอะรอยลั ครสู 
เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี ส่วนวนัท่ี 
13 มนีาคม 2561 เป็นการฝึกซ้อม
ภาคสนาม โดยใช้แหลมบาลีฮาย 
พทัยาใต้ เป็นจดุฝึกซ้อม ในการซ้อม
แผนในครั้งนี้ผู้งานจัดได้ท�าการไลฟ์
สดถ่ายทอดการปฏิบัติการกู้ภัยทาง
ทะเลผ่านโปรแกรม LINE เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีทัว่ถงึ หลังจากซ้อม
การซ้อมปฏบิตักิารได้มกีารสรปุงาน
แพร้อมแถลงข่าวปิดงาน
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ผลิตและจัดจำหนายโดย บริษัท มารีน เซอรวิเทค จำกัด
1111 หมู 6 ซอยเทศบาลบางปู 10 ถนนทายบาน ตำบลทายบาน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร: 02-703-3477 to 78 แฟกซ: 02-703-4572

ความสะอาดที่ผานมาตรฐาน

YOUR SAFETY PARTNER ON BOARD

น้ำดื่มบริสุทธิ์
Drinking Water
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Boat Report

การรกัษาต�าแหน่งของเรอืโดยไม่ต้องทิง้สมอ 
ด้วยระบบควบคุม GPS แบบใหม่ จาก SeaStar 
Solutions

ตัวแทนจ�าหน่าย BLA จะท�าการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก SeaStar Solutions ที่  
Sanctuary Cove International Boat Show 
ในปีนี้ “SeaStation GPS” ซึ่งเป็นระบบน�าทาง
โดย GPS ที่อ�านวยความสะดวกให้แก่นายท้าย 
เพื่ อรักษาต� าแหน ่ งของตัว เรือและหัว เรือ 
โดยที่ไม่ต้องทิ้งสมอ

“SeaStation ถกูพฒันามาจากรากฐานของ 
Optimus 360 ทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง 
จึงง่ายที่จะติดตั้งเพ่ิมเติมเข้ากับเรือที่วางเครื่อง  
2 เครื่องยนต์, 3 เครื่องยนต์ หรือแม้กระทั่ง  
4 เครื่องยนต์ ที่ควบคุมด้วย Optimus 360  
อยู ่แล้ว” David Wood ผู ้อ�านวยการฝ่าย
ผลิตภัณฑ์ของตัวแทนจ�าหน่าย BLA กล่าว

SeaStation GPS
เปิดตัวที่

ARTICLE : HULL

PHOTO : HULL

โหมดที่ 1 : กำรรักษำต�ำแหน่งหัวเรือ
รักษาต�าแหน่งหัวเรือโดยไม่ค�านึงถึง
ต�าแหน่งของตัวเรือ การใช้งานรวมถึง
การตกปลาแบบ Kite Fishing/ 
Drift Fishing ใช้งานง่าย  
ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการตกปลา

โหมดที่ 2 : กำรรักษำต�ำแหน่งตัวเรือ
รักษาต�าแหน่งของตัเรือโดยไม่ค�านึงถึง
ต�าแหน่งของหัวเรือ การใช้งาน 
รวมถึงการตกปลาด้วยเหยื่อ  
การตกปลาบริเวณที่มีปะการัง 
ซากเรือ ปล่อยให้หัวเรือหันไป 
ทางใดก็ได้ ในขณะที่ต�าแหน่ง 
ของเรือส�าคัญที่สุด

โหมดที่ 3 : กำรรักษำต�ำแหน่ง 
ทั้งตัวเรือและหัวเรือ  
รักษาต�าแหน่งทั้งตัวเรือและหัวเรือ 
การใช้งานรวมถึงการรอคอยให้
สะพานเปิด จอดรอเพื่อที่จะเข้าจอด
เรือในท่าเรือ และการตกปลา 
ใกล้สิ่งก่อสร้างต่างๆ

SCIBS
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“เม่ือท่านต้องการจะหาต�าแหน่งท่ีเหมาะสมเหนือแนวปะการัง
หรือซากเรืออับปาง SeaStation เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุด เพียงท่าน
รักษาต�าแหน่งของตัวเรือและหัวเรือเอาไว้ แล้วหย่อนเบ็ดและรอคอย
ความส�าเร็จ และหากว่าไม่ส�าเร็จ ท่านก็เพียงแต่ย้ายต�าแหน่งใหม่แล้ว
รักษาต�าแหน่งของท่านโดยใช้ SeaStation ไม่จ�าเป็นต้องใช้สมอ 
อีกต่อไป”

SeaStar Solutions เป็นผูน้�าในการผลิตระบบบงัคบัเลีย้วในตลาด
มากว่า 60 ปี สินค้าแนวหน้าของ SeaStar Solutions กค็อืระบบบงัคับ
เลี้ยวแบบเชิงกล และไฮดรอลิค สายควบคุม และระบบควบคุม 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนา SeaStation ได้มีการประยุกต์ใช้  
“อัลกอริทึ่ม” (algorithm) อัจฉริยะแบบเดียวกันใน SeaStation  
เช ่นเดียวกับที่ท ่านเคยประสบในระบบควบคุมด ้วยจอยสติ๊ก  
Optimus 360 เพื่อลดการท่ีจะต้องเปลี่ยนเกียร์และเร่งเคร่ืองยนต์ 
โดยไม่จ�าเป็น แต่ยังสามารถรักษาต�าแหน่งเรือและหัวเรือเอาไว้ได้ด้วย
การควบคุมเครื่องยนต์

การใช้งานโดยทั่วไปอีกอย่างหนึ่งของ SeaStation ก็คือเมื่อท่าน
ก�าลังคอยช่องว่างในท่าเรือขณะท่ีก�าลังจะน�าเรือเข้าจอด หรือรอ 
สะพานเปิด เพียงแค่ท่านกดปุ่ม A หรือปุ่ม A และ C บนจอยสติ๊ก  
ระบบจะรับรู ้โดยแสดงบนหน้าจอ Color CANtrak และเรือก็จะ 
รักษาต�าแหน่งได้เอง เมื่อเรือพร้อมที่จะเคลื่อนตัวออก เพียงปลดปุ่ม A 
และ/หรือ C ออกเพ่ือกลับไปสู ่การควบคุมด้วยจอยสติ๊กอีกครั้ง  
ขณะที่ SeaStar ได้เพิ่มเติมความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ ให้กับ 
SeaStation ระบบจะมาพร้อมกับการปรับปรุงซอฟท์แวร์
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จากรายงานองค์การอนามยัโลกพบ
ว่า ในทุกๆ ปีมีเด็กท่ัวโลก (อายุต�่ากว่า  
15 ปี) เสยีชวีติจากการจมน�า้ เป็นจ�านวน
มาก จากข้อมูลของส�านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ทุกๆ 8 ชั่วโมง จะมีเด็กจมน�้าเสียชีวิต  
1 คน โดยเฉลีย่ทกุๆ 1 เดือนประเทศไทย
สญูเสยีเดก็จากการจมน�า้เสยีชวีติมากกว่า 
90 คน 

โดยเฉพาะช่วงน้ีเป็นช่วงปิดเทอม 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้พี่ดูแลน้องหรือ 
ผูสู้งอายดุแูลเด็ก จากข้อมลูย้อนหลงั พบ
ว่าในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (มนีาคม - 
พฤษภาคม) เป็นช่วงทีม่เีดก็จมน�า้เสยีชวีติ
สงูสดุ

หลายคนอาจคดิว่าปัญหาเด็กจมน�า้ 
เกิดเฉพาะกับเด็กท่ีไปเล่นน�้าในคูคลอง
เท่าน้ัน แต่แท้จริงแล้ว แม้แต่เด็กอายุ 
ต�่ากว่า 5 ปี แค่ถัง หรือกะละมังที่มีน�้า
ระดบัสงูเพยีง 1-2 นิว้ กอ็าจจะท�าให้เดก็
จมน�้าได้ ด้วย เพราะเด็กในวัยน้ีมีการ
ทรงตวัไม่เท่ากบัผู้ใหญ่ บ่อยครัง้จงึเหน็เดก็
วัยนี้ล้มในท่าที่ศีรษะทิ่มลงไป ซึ่งถ้าเด็ก
หกล้มลงไปในบ่อ หรือแอ่งน�า้ขนาดเลก็ ก็
อาจท�าให้เดก็จมน�า้จนถงึขัน้เสยีชวีติได้

การจมน�้าของเด็กนั้น มีโอกาส 
ช่วยเหลอืเดก็ก่อนเสยีชวีติเพยีงแค่ 4 นาที
เท่านัน้ ซึง่การช่วยเหลอืทีถ่กูวธีินัน้ คอืการ
รีบน�าเด็กขึ้นจากน�้า แล้วใช้วิธีผายปอด 
ห้ามอุม้พาดบ่าโดยเดด็ขาด เพราะจะท�าให้
เดก็ขาดอากาศหายใจนานขึน้ ส่วนถ้าเป็น
เดก็ทีต้่องการช่วยเหลอืเพือ่นทีก่�าลงัจมน�า้ 
สามารถกระท�าได้โดยโยนวสัดลุอยน�า้ให้
เพื่อนเกาะหรือยื่นไม้หรือผ้าให้เพื่อน  
จับ แล้วพยายามดึงเข้าฝั่ง ตะโกนเรียก
ผูใ้หญ่ให้ช่วยเหลอื ห้ามกระโดดลงไปช่วย
เหลอืเพือ่นเองโดยเดด็ขาด เพราะจะท�าให้
เกดิอันตรายได้

ทั กษะความปลอดภั ยทา งน�้ า  
5 ประการ 

1. สอนให้เดก็รูว่้าแหล่งน�า้ไหนเสีย่ง 
ไม่ควรไปวิง่เล่นใกล้ๆ 

โดยอาจจะพาเด็กเดินส�ารวจส่ิง
แวดล้อมในชุมชน และพาเขาไปดูว่าจุด
ไหนท่ีอันตราย และจุดไหนที่ปลอดภัย 
เพราะเด็กวัยนี้จะเข้าใจ ในเหตุและผล 
ได้แล้ว
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 2. ฝึกลอยตวัในน�า้ 3 นาท ีเนือ่งจาก
สาเหตุของการจมน�้าส ่วนใหญ่ คือ 
ไม่สามารถลอยตัวขึน้ฝ่ังได้

การที่เด็กมักจะเล่นกันใกล้ฝั่งและ
พลาดตกลงไปในน�้า หรือการเล ่นที ่
คกึคะนอง แข่งขนักระโดดลงน�า้แต่กลบั
ไม่มีความสามารถที่จะลอยตัวขึ้นมาเพื่อ
จะเข้าฝ่ังให้ได้ เพราะฉะนัน้ถ้าลอยตวัได้ 3 
นาที เดก็ทีพ่ลดัตกในจดุทีไ่ม่ไกลจากฝ่ังก็
จะสามารถช่วยตวัเองได้ ท่าลอยตวัทีง่่าย
และใช้เพือ่ตะกายเข้าฝ่ัง เช่น ท่าปลาดาว 
ท่าแม่ชลีอยน�า้ ว่ายท่าลกูหมา เป็นต้น

3. ฝึกให้ว่ายน�า้ได้ 15 เมตร เพ่ือเป็น
ทกัษะในการว่ายเข้าฝ่ัง

นอกจากการลอยตวัให้ได้ 3 นาทีแล้ว 
เดก็ยงัต้องสามารถว่ายได้ไกลถงึ 15 เมตร 
เพือ่เป็นทกัษะในการว่ายเข้าฝ่ังหากพลัด
ตกลงไปในน�า้ ตามมาตรการ 3 น 15 ม  
(3 นาท ี15 เมตร) นัน่เอง

 4. รูอ้นัตราย ไม่กระโดดลงไปช่วย
เพื่อนท่ีก�าลังจมน�้า แต่ให้ท�าตามหลัก 
“ตะโกน โยน ยืน่”

เด็กต้องรู้ว่า การกระโดดลงไปช่วย
เพือ่นทีก่�าลงัจมน�า้นัน้เป็นเรือ่งทีอ่นัตราย
มาก แม้จะถูกฝึกมาอย่างดี ดังน้ันจึงมี 
หลกั 3 ข้อ คอื “ตะโกน โยน ยืน่” ตะโกน
ให้ผูใ้หญ่มาช่วย, โยน ส่ิงของทีอ่ยูร่อบตวั 
เช่น ขวดน�้า ถังน�้า แกลลอน กะละมัง 

รองเท้าแตะ เพือ่ให้เพือ่นเกาะและสามารถ
ใช้ลอยตวัได้, ยืน่ สิง่ยาวๆ ให้เพือ่นจบัแล้ว
ดงึเข้ามาใกล้ฝ่ัง (ฝ่ังท่ีเขายนืกต้็องมัน่คง
ด้วย)

5. สอนการใช้ชูชพี การลอยตวัเมือ่ใส่
ชชูพี 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ทางน�า้ ไม่ว่าจะเรือพาย เรือแจว จะว่าย
น�า้เป็นไม่เป็น กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะจมน�า้ได้
ทัง้นัน้หากเกดิอบุตัเิหตุ ดงันัน้จงึต้องเคย
ฝึกทีจ่ะใส่ชูชีพให้ถูกวธิ ีและอย่างน้อยต้อง
หัดลอยตัวเมื่อใส่ชูชีพให้ได้ เพราะถ้า
ลอยตวัไม่เป็น หน้าคว�า่ลงกอ็าจจะเอาชีวติ
ไม่รอดได้เหมอืนกนั

ปัญหาเดก็จมน�า้นัน้ ไม่ได้เป็นปัญหา
เล็กๆ  ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ต ้องหา
มาตรการ หรือวิธีป้องกัน รวมท้ังความ
พร้อมของการช่วยเหลอืท่ีมปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากการจมน�้า 
ได้มาก เพื่อความปลอดภัยของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก�าลังของชาต ิ
ต่อไป
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ในโลกนิยมความเร็ว และ แรง  
แบบทุกวันน้ี ค�าถามน้ีต้องบอกว่าเป็น
ค�าถามทีต่วัผมเองเจอบ่อยมากๆ ถงึมาก
ทีส่ดุ เรอืผมแขวนเครือ่งได้ใหญ่สุดกีแ่รง 
ถ้าตอบแบบก�าปั้นทุบดิน คือขึ้นอยู่กับ
ขนาดของเรอืครบั ถ้าเป็นเรอืน�าเข้า มา
จากอเมรกิา หรอืมาจากญีปุ่น่ ส่วนใหญ่ที่
ตวัเรือจะมีป้ายบอกขนาดของเครือ่งยนต์
สูงสุดที่แขวนได้ น�้าหนักบรรทุกสูงสุด  
และจ�านวนคนบนเรอืทีเ่รอืสามารถรบัได้
โดยไม่เกดิอนัตราย ซึง่ทางโรงงานผูผ้ลติ
เรือจะค�านวณมาไว้เป็นอย่างดีแล้วว่า  
ท้องเรอืล�านัน้สามารถท�าความเรว็ได้เท่า
ไหร่ โดยสารได้กีค่น และสามารถบรรทกุ
น�้าหนักได้เท่าไหร่ ถ้าเป็นในอเมริกา  
เรื่องขนาดของเครื่องยนต ์ จ�านวน 
ผู ้ โดยสาร และน�้าหนักบรรทุกจะมี
กฎหมายคุ้มครองในเรื่องน้ีด้วยนะครับ  
ถ้าผิดกฎของเขารับรองว่าไม่สนุกแน่ๆ 
แล้วเจ ้าหน้าที่ของเค้าตรวจสอบกัน 
ค่อนข้างละเอยีดขนาดขบัเรอืออกไปแล้ว
ยังให้เอาเรือกลับมาเทียบเพื่อขอตรวจ
สอบกมี็ให้เหน็อยูบ่่อยครัง้ ซึง่ตวัผมเองก็
เคยเจอมาแล้วเหมอืนกนั

ก่อนทีจ่ะเลยเถิดไปเรือ่งอืน่ กลบัมา
เรือ่งขนาดของเครือ่งยนต์กันดกีว่า ส�าหรบั
เรือทีมี่ขนาดต�า่ว่า 26 ฟตุ กับค�าถามว่า 
เรือของเราสามารถแขวนเครื่องได้ใหญ่
ทีส่ดุกีแ่รงม้า ถ้าเป็นเมือ่ก่อน หาค�าตอบ
แบบตรงๆ ยากมากๆ เพราะมักจะไม่ 

ระบุไว้ กฎหมายของเขามีแต่บังคับให้ 
ผูผ้ลติเรอืทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 26 ฟตุ ต้อง
ระบขุนาดแรงม้าสงูสดุใน Manual ด้วย 
แต่ในสมัยน้ีเรือทุกล�าแม้แต่เรือเล็กๆ  
ต้องท�าป้ายติดที่เรือท้ังหมด เพื่อความ
ปลอดภัย

การออกแบบเรือแต ่ล ่ะล� า น้ัน 
สถาปนิกผู้ออกแบบเรือ และวิศวกรที่
ค�านวณโครงสร้างต้องท�างานร่วมกัน  
ในการค�านวณ ความเร็วของท้องเรือ 
ความต้านทานน�า้ของท้องเรอืเพือ่ป้องกัน
ไม่ให้ท้ายเรือฉีก ค�าว่าท้ายเรือฉีก ไม่ได้
หมายความว่าแขวนเครื่องใหญ่น�้าหนัก
มากจนท้องเรือฉีกนะครับ แต่เป็นการ
ค�านวณจากความต้านทานน�้า และ
ความเร็วของท้องเรือ ดังนั้นถ้าแขวน
เครื่องใหญ่เกินไป ไม่ใช่ว่าน�้าหนักของ
เครือ่งท�าให้ท้ายเรือฉกี แต่จะฉกีกเ็พราะ
มุมองศา และสมดุลของเรือเปลี่ยนไป
ท�าให้ท้ายเรอืต้องรบัแรงต้านทานของน�า้
มากกว่าทีค่�านวณไว้

ผมมักจะได้ยินคนเล่นเรือพูดกันอยู่
เสมอว่าเรือล�านั้นแขวนเครื่องเท่านั้น 
เท่านี้ ผมไม่เถียงเลยนะครับว่าแขวนได้  
แต่แขวนแล้วจะเกิดอันตรายหรือไม ่ 
เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ บางคนอาจจะ
บอกว่า เหน็คนนัน้คนนีแ้ขวนแล้วยงัแล่น
ไปได้ ผมกไ็ม่เถยีงอีกนะครับ แต่ปลอดภยั
หรอืเปล่า บางคนอาจจะไปเปรยีบเทยีบ
กบัเรอื Bassboat ทีล่�าเลก็แต่แขวนเครือ่ง
ใหญ่ได้ Bassboat เขาออกแบบท้องเรอื
มาเพื่อรองรับความเร็วอยู่แล้ว ดังน้ันจึง
สามารถแขวนได้อย่างไม่มปัีญหา ตัวอย่าง
เช่น เรอื Bassboat 15 ฟตุ แขวนเครือ่ง 
140 แรงม้า วิง่ได้สบายๆ แต่ถ้าเราเอาเรอื 
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15 ฟุต ของบ้านเรามาแขวนเครื่อง  
140 แรงม้า ผมไม่แน่ใจว่าจะวิง่ได้นะครบั

ความเรว็ของเรอืไม่ได้มาจากแรงม้า
ของเครือ่งยนต์เพยีงอย่างเดยีว แต่มาจาก
ท้องเรือเป็นหลกั เรอืบางล�าแขวนเคร่ือง 
140 แรงม้า วิ่งได้ความเร็ว 50 นอต 
เปลีย่นเป็นแขวนเครือ่ง 200 แรงม้า กย็งั
วิง่ได้ 50 นอตเท่าเดมิ แต่สิง่ทีจ่ะได้เพิม่เตมิ
กค็อื น�า้หนกัด้านท้ายเรอื และการออกตวั
ท่ีอาจจะแรงขึ้น แต่ด้วยความที่น�้าหนัก
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ท้ายเรอืมากกอ็าจจะท�าให้อาการของเรอื
เสยี และอาจจะเกดิอนัตรายได้

มหีลายคนเคยคยุกับผมว่า อยากจะ
เปล่ียนเครือ่งให้ใหญ่ขึน้เพือ่ให้เรอืแรงขึน้ 
ผมเลยบอกพวกเขาว่าก่อนท่ีจะเปลี่ยน
เครือ่งทีต้่องใช้เงนิเยอะลองท�าเรือ่งเหล่านี้
ดกู่อนนะ

1. เปลีย่นใบจกัร เช่นถ้าต้องการให้
ออกตวัดขีึน้ กอ็าจจะลองเปลีย่นใบจกัรให้
พทิเลก็ลง ถ้าอยากได้ความเรว็ปลายเพิม่
ขึน้ ก็เปลีย่นใบจกัรให้พทิมากข้ึน

2. ดูน�้าหนักบรรทุก ว่าเราบรรทุก
ของในเรอื และ มจี�านวนคนมากเกินกว่า
ทีเ่รือจะรบัได้หรอื

3. จัดสมดลุของเรอืดแีล้วหรอืยงั
ถ้าจะให้ค�านวณกันแบบจริงๆ จังๆ 

ว่าเรือขนาดนี้ความกว้างเท่านี้ต้องแขวน
เคร่ืองขนาดเท่าไหร่ ต้องขอบอกว่า
ค�านวณกันยากมากๆ แต่มีหลักคิดแบบ
ง่ายๆ ซ่ึงใช้น�้าหนักของตัวเรือ และ  
น�า้หนกับรรทกุในการค�านวณ คอื น�า้หนกั 
40 ปอนด์ หรอื ประมาณ 18 กโิลกรัม ต่อ 
1 แรงม้า แต่นีค่อืการค�านวณด้วยน�า้หนกั
ล้วนๆ นะครบั ความจรงิแล้วต้องค�านวณ
จากท้องเรือ และอะไรอีกหลายๆ อย่าง 
เอาเป็นว่าเรารูก้นัแค่คร่าวๆ ก็พอนะครบั
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คงเป็นทีย่อมรบักันอยูโ่ดยทัว่ไป ในความ
ส�าคญัของคนทีม่ต่ีอการสร้างความเจรญิและ
ความส�าเร็จของทุกองค์กร ท้ังในภาครัฐ 
และธุรกจิเอกชน หรอืแม้แต่องค์กรอสิระทีม่อียู่
หลากหลายรูปแบบในทุกสังคม เช่น ชมรม 
สมาคม และมูลนธิต่ิางๆ ซ่ึงมีการจดัโครงสร้าง
ของการท�างานร่วมกัน อย่างหลวมๆ บ้าง  
ยึดหลักทางวิชาการบริหารอย่างจริงจัง 
ชดัเจนบ้าง  ทัง้นี ้ ข้ึนอยูก่บัขนาด และความ 
ซับซ้อนของแต่ละองค์กร รวมทั้งเป้าหมาย 
ขององค์กรหนึง่ๆด้วย

องค์กรใดมกีารจดัวางโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานไว้อย่างเหมาะสม มีบคุลากร 
ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ และได้รับ 
การมอบหมายหน้าท่ีอย่างสอดคล้องกับ
ศกัยภาพทีแ่ต่ละคนมอียู ่ การขบัเคลือ่นองค์กร
นัน้ไปสูเ่ป้าหมายตามวสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไว้ ย่อมเป็น
ไปอย่างสะดวก ราบรืน่ มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธิผลสงู

ในทางกลับกัน  องค์กรท่ีมีโครงสร้าง 
และระบบการบรหิารงานทีไ่ม่สมดุล ประกอบ

กำรมผูี้น�ำที่ด ี
คือวิถีสู่ควำมส�ำเร็จ
ขององค์กร
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PHOTO : INTERNET Special Report

ด้วยบุคลากรที่ด้อยคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ ย่อมประสบ 
ความยากล�าบากในการท�างานร่วมกนั เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ 
และมคีวามสญูเสยีทีไ่ม่จ�าเป็นเกดิขึน้อยูเ่นอืงๆ ยากทีจ่ะ
พัฒนาไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้ รอวันเสื่อมถอย 
และล่มสลายในทีสุ่ด

ผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการน�าพาองค์กรไปสู  ่
ความเจรญิและบรรลเุป้าหมายทีย่ิง่ใหญ่ได้ คอื ผูบ้รหิาร 
และผู้น�าในทุกระดับขององค์กรนั้นๆ เพราะเป็นผู้ที่มี 
ความรับผิดชอบสูง รวมทั้งมีอ�านาจหน้าที่และอิทธิพล 
เหนอืผู้ร่วมทมี สามารถชีน้�าและโน้มน้าวให้เกดิความร่วมมือ
ร่วมใจ มุง่มัน่ท�างานอย่างจรงิจงัเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
ต่อส่วนรวม ด้วยความยินดีและเต็มใจ มิใช่ฝืนใจจ�ายอม 
เพราะเกรงกลัวความผิด หรอืการบงัคับข่มขูจ่ากผูท้ีม่อี�านาจ
เหนอืตน
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2. มแีผนงานรองรบัทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นแนวทาง 
ในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ที่
ก�าหนดไว้

3. มีการจัดทีมงานที่ดี ใช้คนให้เหมาะกับงาน 
สอดคล้องกับศักยภาพที่เขามีอยู่ ย่อมช่วยให้ท้ังกลุ่มมี 
ความเข้มแข็ง ร่วมงานกนัได้ด ีน�าพาองค์กรไปสูค่วามเจรญิ 
และความส�าเรจ็ทีย่ัง่ยนืได้

4. มกีารส่ือสารทีด่ ีทัง้ภายในทมีและองค์กร รวมทัง้
การสือ่สารกบัผู้เกีย่วข้องทีอ่ยูน่อกองค์กรด้วย

5. มคีวามเข้มแขง็อดทน พร้อมทีจ่ะเผชญิอปุสรรค
และความยากล�าบากต่างๆ ไม่ท้อแท้หรอืยอมถอยง่ายๆ

6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและเสียสละเพือ่ส่วนรวม ตามขดี
ความสามารถทีต่นมอียู ่ เริม่จากการดแูลทกุข์ สขุ ของ 
ผูร่้วมทมี ร่วมองค์กร และประชาชนทัว่ไป ไม่เอาเปรยีบหรอื 
สร้างความเดือดร้อนให้สังคม เพียงเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรตนเป็นหลัก

7. มพีรหมวหิาร 4 คอื เมตตา กรณุา มฑุติา และ
อเุบกขา

เมตตา หมายถงึ ความรกัความปรารถนาดี อยากเหน็
ผูอ้ืน่มีความสุข

กรุณา หมายถึง ความสงสาร เห็นใจ ลงมือช่วย
ปลดเปล้ืองความทกุข์ยากของผู้อืน่

มุฑิตา หมายถึง ความพลอยยินดีในความสุข 
ความเจรญิและความส�าเรจ็ของผูอ้ืน่ ไม่เป็นคนขีอ้จิฉา
รษิยาผู้ใด

อเุบกขา หมายถงึ การรกัความถกูต้อง เป็นธรรม 
วางใจเป็นกลางไม่มอีคต ิหรอืความล�าเอียงใดๆ  ยอมรบัผล
ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ตนได้ท�าดทีีสุ่ดแล้ว แม้จะไม่น่าปรารถนา
ก็ตาม

8. มศีลี 5 ซึง่เป็นคณุสมบตัพิืน้ฐานทีม่นุษย์ทกุคน 
พงึม ียดึถอืเป็นหลักในการด�าเนนิชวีติ และเป็นหลักประกนั
ทีด่สี�าหรบัการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุขในสังคม

9. มสัีปปรุสิธรรม 7 ซึง่หมายถงึหลักธรรมของคนดี 
ประกอบด้วย

9.1 รู ้เหตุ คือรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของตน  
มุ่งปฎบิตัอิย่างจรงิใจ เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อส่วนรวม

9.2  รูผ้ล คอืรูช้ดัว่างานทีต่นท�าอยูน้ั่น เป็นไปเพ่ือการ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย ตามวสัิยทศัน์ขององค์กร มใิช่ท�าไป
อย่างไร้ทศิทางทีแ่น่นอน ไม่ประสานสอดคล้องกบังาน 
ส่วนอืน่ๆ

9.3 รู ้ตน คือรู ้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง  
มีจุดอ่อน จุดแข็งด้านใด เพื่อใช้คุณสมบัติที่ตนมีได ้
อย่างเหมาะสม

ผู้บริหารและผู้น�า อาจมิใช่คนเดียวกันเสมอไป  
กล่าวคอื ผูบ้ริหารเป็นผูม้ตี�าแหน่งชัดเจนตามโครงสร้าง 
การบริหารงานที่วางไว้ ได้รับการเลื่อนฐานะหรือ
เปลีย่นแปลงหน้าทีร่บัผดิชอบ ตามกฎกตกิาขององค์กร
นัน้ๆ ส่วนผูน้�าคอืคนทีม่ศีลิปะในการครองใจคน  เป็นที่ 
เชือ่ถอืศรทัธาของผูร่้วมงาน ช้ีชวนให้ใครท�าอะไรเพือ่ส่วน
รวม กม็กัจะได้รับความร่วมมอืด้วยความยนิดแีละเตม็ใจ
จากคนส่วนใหญ่ โดยที่เขาเองอาจไม่มีต�าแหน่งสูงนัก 
ในโครงสร้างการปกครองบงัคบับญัชาขององค์กร ดังนัน้
ความปรารถนาของทุกองค์กร ก็คือ การมีผู้บริหารใน 
ทกุระดบัทีม่ภีาวะผูน้�าสงูอยูใ่นชีวติจติใจของตนเองด้วย  
ซ่ึงกใ็ช่ว่าจะสมหวังกนัได้ง่ายดายนกั

 ลกัษณะของผูน้�าทีด่นีัน้ มอียูม่ากมายหลายประการ 
นกัคดินักวชิาการแต่ละกลุ่ม ได้สรปุรวมไว้คล้ายคลงึกันบ้าง 
ผิดแผกกันบ้าง ซึง่ไม่ใช่เร่ืองแปลกนกัในองค์ความรูเ้ร่ือง
สังคมศาสตร์โดยทัว่ไป เท่าท่ีพอประมวลได้จากการศกึษา
ค้นคว้า และรับฟังการบรรยายจากผูร้อบรูด้้านนี ้พอน�ามา 
บอกต่อกนัได้บ้าง ถงึคณุสมบัตทิีผู่น้�าพงึมี ดงันี้

1. มวีสิยัทศัน์ชดัเจน คอื รูถึ้งเป้าหมายสงูสดุของ
องค์กรทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือใช้เป็น
หลักชัยในการก�าหนดทิศทางการบริหารพัฒนามุ่งสู ่ 
ความส�าเร็จ

9.4 รูป้ระมาณ คอื เป็นผูท้ีย่ดึถอืหลกั
ความพอเหมาะพอควรในการใช้ทรัพยากร  
ใช้งานผูอ้ืน่ และใช้ความเพยีรของตน เป็นต้น 
ยดึทางสายกลาง ไม่สดุโต่งไป ทางใดทางหนึง่

9.5 รูก้าล คอื รูว่้าเวลาใดควรท�าอะไร  
แบ่งเวลาท�างานและพักผ่อนอย่างเหมาะสม 
เลอืกการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง 
กบัฤดกูาล และสภาพลมฟ้า อากาศ เป็นต้น

9.6 รู้ชุมชน คือ เข้าใจขนบประเพณ ี
และวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมักม ี
ความผิดแผกแตกต่างกนั มากบ้าง น้อยบ้าง  
อันเป็นผลจากการที่มีเชื้อชาติ ศาสนา  
และความเชื่อถือ ท่ีสืบเนื่องกันมาจาก
บรรพบรุษุของแต่ละกลุม่

9.7 รู้บุคคล คือ รู้จักคนที่อยู่ในความ
ปกครองดแูลของตนอย่างชดัเจนลกึซึง้ เพ่ือที่
จะใช้งานเขาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ 
ทีเ่ขามอียู ่รวมทัง้รูน้สิยัใจคอและปัญหาส่วนตวั
ของแต่ละคนด้วย เรื่องใดท่ีสามารถช่วย
คล่ีคลายความทกุข์ยากของเขาได้ควรลงมอืท�า
โดยทนัที

คงเห็นคล้อยตามกันนะ องค์กรใดที่ม ี
ผูบ้รหิารในทกุระดบัซ่ึงเป่ียมด้วยคณุสมบตัท่ีิ
ผูน้�าพงึมดีงักล่าวข้างต้น การบริหารจดัการใน
ด้านต่างๆ เพือ่พฒันาองค์กรให้มคีวามเจรญิ
อย่างยัง่ยนื เพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ตามวสิยั
ทศัน์ทีก่�าหนด ย่อมเป็นไปอย่างสะดวกราบรืน่ 
มีป ัญหา/อุปสรรคไม ่มากนัก รวมทั้งมี
ประสิทธภิาพและประสทิธผิลสงู อนัเป็นยอด
ปรารถนาของทกุองค์กร ผูร้อบรูใ้นด้านนีย้นืยนั
ว่าสามารถสร้างให้เกดิข้ึนได้แน่นอน ถ้าเหน็
คุณค่า ลงมอืท�าอย่างจรงิจงัจรงิใจและต่อเนือ่ง
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