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 สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน  ฉบับเผชิญนานาภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงยิ่งนี้ มีสาระความรู้มากมายเช่นเคย อาทิการป้องกันภัย 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ซึ่งมีแง่คิดมุมมองท่ีควรค่าแก่การจดจ�า เพื่อน�าไปใช้จริงเมื่อมีโอกาส ช่วยให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจมากขึ้น 
ถึงภยันตรายจากภัยภิบัติทางน�้า รวมทั้งความยากล�าบากในการกอบกู้เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว

การไหลเวียนของกระแสน�้าเย็นและอุ่น ในทิศทางประจ�าของแต่ละซีกโลก นับว่าน่าศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่ง หากมีความรู้ไม่ลึกซึ้งพอก็คงนึกไม่ถึงว่าจะส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นไปในโลกได้มากมายนัก โดยเฉพาะในเรื่องลมฟ้าอากาศ ฤดูกาลต่างๆ และภัยภิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

การพฒันาคนด้วยหลกั Coaching กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ ซึง่ก�าลังได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายมากขึน้ทุกขณะ ท�าให้การฝึกสอนและอบรมคนเปลีย่นรปูแบบ
ไปมาก ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีนัยยะส�าคัญทีเดียว

ข่าวสารอื่นๆ ในเล่มนี้ก็มีสาระความรู้ ควรค่าแก่การจดจ�า ลองแบ่งเวลาอ่านดูเถิด พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



MAGAZINE I PAGE

05



MAGAZINE I PAGE

NEWS
เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2561 พลเรอืเอก นรสิ ประทมุสวุรรณ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื เป็นประธาน

ในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง ล�าที่สอง ณ อู่ต่อเรือ บริษัท อิตัลไทย มารีน จ�ากัด  
ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมทุรปราการ 

กองทพัเรอื ได้รบัอนมุตัใิห้จดัหาเรือลากจงูขนาดกลาง (ลจก.) จ�านวน 1 ล�า เพือ่ทดแทนเรอืเก่า 
และให้มเีรอืลากจงูขนาดกลางในจ�านวนทีเ่พียงพอ รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัการสนบัสนุนเรอืต่าง ๆ  
ในทกุพืน้ทีร่บัผิดชอบของกองทพัเรือ โดยกองทพัเรอืได้ว่าจ้าง บรษิทั อตัิลไทย มารนี จ�ากดั ซึง่เป็น
อู่ต่อเรือภายในประเทศเป็นผู้ด�าเนินการ นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายใน
ประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นการประหยดังบประมาณมากกว่าการจดัหาจากต่างประเทศ โดยใช้แบบเรอื 
ของเรอืหลวงปันหย ีเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการจัดหา โดยปรบัปรงุหรอืพฒันาระบบ และส่วนประกอบ 

เพือ่ให้สามารถรองรบัความต้องการใช้งานด้านยทุธการทีเ่ป็นปัจจบุนั เพือ่ให้มขีดีความสามารถ
ในการสนบัสนนุเรือขนาดใหญ่ และเรือด�าน�า้ของกองทพัเรอื ในการเข้า/ออก จากท่า การขจัดคราบ
น�้ามันในทะเล การดับเพลิงและสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอได้อย่างเหมาะสม  
โดยมขีีดความสามารถในการเข้าดงึ/ดนั เรอืขนาดใหญ่ของกองทพัเรือ รวมทัง้เรอืหลวงจกัรีนฤเบศร 
และเรอืด�าน�า้ของกองทพัเรอืได้อย่างคล่องตวั และสามารถเคลือ่นทีไ่ปด้านข้างได้ นอกจากนัน้ยงัมี 
ขดีความสามารถในการลากจงู โดยเรอืมกี�าลังดงึ (Static Bollard Pull) ไม่น้อยกว่า 50 เมตรกิตนั 
สามารถปฏบิตังิานในท่าเรือ และชายฝ่ังได้ทัง้กลางวนั และกลางคนื โดยเรอืมคีวามคงทนทะเลได้ถงึ
สภาวะทะเลระดับ 3 (Sea State 3)

ทัง้นี ้ เรอืลากจงูขนาดกลางล�าทีส่อง มกี�าหนดต่อแล้วเสรจ็ และประกอบพธิปีล่อยเรอืลงน�า้ 
ในห้วงเดอืน มนีาคม 2562 หลงัจากนัน้จงึเป็นขัน้ตอนการทดสอบระบบต่างๆ ในน�า้ และคาดว่า 
จะมพีธิส่ีงมอบเรอืให้แก่กองทพัเรอืในห้วงเดอืน มถุินายน - กรกฎาคม 2562 โดยจะประจ�าการ 
ทีก่องเรอืยกพลขึน้บกและยทุธบรกิาร กองเรือยทุธการ

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทาง
ทหารกองทพัเรอื ได้จดังาน “นาววีจิยั 
2018 ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้อง
ทะเล” ณ หอประชมุกองทัพเรอื ถนน
อรุณอมรินทร ์  เขตบางกอกใหญ ่ 
กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 
2561 ท่ีผ่าน

ส�าหรับในปีนี้ ส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้จัด
งานภายใต้แนวคิด “ก้าวต่อไป เพือ่เป็น
หนึ่งในท้องทะเล” ซึ่งเป็นการน้อมน�า
แนวพระราชด�าร ิ “สืบสาน รักษา ต่อย
อด” ของ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริ
าลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู มาเป็น
แนวทางในการด�าเนินการสร้างสรรค ์
ผลงานวิจัย เพือ่สนบัสนนุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ คือ การเป็น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดโครงการ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาล�าน�้ากับชีวิตบนวิถี
แห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และ
ความสขุของประชาชน โดยมนีายจิรตุม์ 
วศิาลจติร อธบิดกีรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม
ในบนัทกึข้อตกลงการปฏบิตังิานร่วมกนั
ทัง้ 21 หน่วยงานในโครงการฯ ดงักล่าว 
พร ้อมด ้วยนายสมพงษ์ จิรศิริ เลิศ  
ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาและบ�ารงุรักษา
ทางน�้า, นายสุธี วงศ์โต ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานพฒันาและบ�ารงุรกัษาทางน�า้ 
ที ่1 และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ร่วมพธิเีปิด 

หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มี
บทบาทน�าในภมูภิาค อนัจะช่วยในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
และช่วยเหลอืประชาชน โดย ได้จัดให้มี
พธิมีอบรางวลัยกย่องเกยีรตคิณุนกัวจิยั
กองทพัเรอื จ�านวน 7 รางวลั

การจดังานนาววีจิยั 2018 ในคร้ังนี้ 
นับว่าประสบผลส�าเร็จอย่างยิ่ง โดยถือ
เป็นจดุเร่ิมต้นของการต่อยอดผลการวิจยั
สูภ่าคอสุาหกรรม น�ามาซึง่ผลประโยชน์
ของประเทศชาตแิละประชาชน ตลอดจน
เกดิการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอือย่าง
ดขีองทกุภาคส่วน อนัจะเป็นเครือ่งยนืยนั
ถงึความยัง่ยนืของการวจัิยพฒันาพึง่พา
ตนเอง เพ่ือร่วมน�าพาประเทศชาติสูค่วาม
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

และจดัแสดงนทิรรศการจดัแสดงผลงาน
ด้านการพฒันาล�าน�า้ และนวตักรรมการ
แปรรูปผักตบชวา ณ ตึกสันติไมตรี 
ท�าเนียบรฐับาล

ส�าหรับการจัดพิธีเปิดโครงการ 
ดังกล่าวมีผู้ว่าราชการจังหวัด, นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายก
เทศมนตรี, องค์การบริหารส่วนต�าบล, 
กรรมการชมุชนต้นแบบ และองค์กรภาค
เอกชน ร่วมเป็นเกียรตใินพิธ ีท้ังนีใ้นการ
ท�าบนัทกึข้อตกลงร่วมกนันัน้ จัดท�าขึน้
เพือ่ให้การด�าเนนิของโครงการมลีกัษณะ
การบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง โดยมสี�านกังานปลดั
ส�านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงาน
กลางในการประสานการปฏบิตังิาน และ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสนับสนุน
โครงการจิตอาสาทั้งสถานที่ เครื่องมือ 
องค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ช ่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการ 
นอกจากนีย้งัร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
พืน้ที ่เพือ่บรรเทาทกุข์ให้แก่ประชาชนอกี
ด้วย

06

กองทัพเรือ จัดพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูง
ขนาดกลาง (ลจก.) ล�าที่สอง

นาวีวิจัย 2018 
ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาล�าน�้ากับชีวิต
บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุข
ของประชาชน
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Boat Report

เรือ Statum ถูกใช้งานตามปกติและท�างานกว่า 5,000 ชั่วโมงต่อปี  
เรือ Statum ใช้ดันเรือล�าเลียง 2 ล�า ซึ่งใช้ขนส่งวัตถุดิบส�าหรับผลิตอาหารสัตว์ 
4,000 ถึง 6,000 ตนั ทัง้เรอืล�าเลยีง และเรอืทีใ่ช้ดนัมคีวามยาวรวมกนัถงึ 176 เมตร 
ปัจจุบันเครื่องยนต์ถูกใช้งานมาแล้วเกือบ 2,000 ชั่วโมง Gjalt van der Meer  
นายท้ายเรือ และเจ้าของเรอืชาวฟรีสแลนด์พอใจเป็นอย่างยิง่กบัเครือ่งยนต์ของเขา

“มันเป็นเครื่องยนต์ท่ีดีมาก ผมพอใจกับมันมาก ทุกอย่างท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและน่ันเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะพวกเราท�างานทั้งวันทั้งคืน 
และลูกค้าของเราต้องการความมั่นใจในการจัดส่งสินค้าของเรา น่ันหมายความว่า
เราต้องการเคร่ืองยนต์ท่ีทนทานและไว้วางใจได้มากที่สุด” แม้ว่าก่อนหน้านี ้
เราจะได้ใช้เครือ่งยนต์ยีห้่ออืน่และรุน่อืน่ แต่ในขณะนี ้Van der Meer และหุน้ส่วน
ทางธุรกิจของเขาท�างานร่วมกันกับ Yanmar เท่านั้น 

“Yanmar เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนักในวงการขนส่งทางบก 
แต่ Yanmar มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู ้จักอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมทางน�้า 
และเรือส�าราญมาเป็นเวลายาวนาน Yanmar เป็นเครื่องยนต์ความเร็วปานกลาง 
ที่เหมาะส�าหรับการใช้งานทางน�้า ถึง4,500 HPเครื่องยนต์ของเราถูกผลิตขึ้นตาม 
มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน แต่เครื่องยนต์ของ Yanmar ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
ส�าหรับการใช้งานทางน�้า ไม่ใช่เครื่องยนต์ของรถบรรทุกหรือรถแทรกเตอร์ที่น�ามา
ดัดแปลง เราจึงหมดข้อสงสัยในเรื่องของความวางใจได้ บริษัทญี่ปุ่นมีช่ือเสียงทาง
ด้านผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพสงูอยูแ่ล้ว และในงานแสดงสินค้างานหนึง่ เราก็ได้พดูคยุ
กันเรื่องนี้กับ Hero Bouwman จาก Yanmar และเขาก็ได้จัดส่งใบเสนอราคา 
ให้เรา สิ่งหนึ่งย่อมน�าไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเสมอ”  
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YANMAR
ตัวเลือกที่ดีที่สุดของ 
STATUM PUSHER TUG

บริการ
แน่นอนว่าคุณภาพของการให้บริการเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึง 

ในการคัดเลือกเครื่องยนต์ “เม่ือพูดถึงบริการ ผมพูดได้อย่างเดียวว่า 
พวกเขาท�างานกันอย่างหนัก” Van der Meerกล่าว “ฝ่ายบริการ 
เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมงต่อวนั 7 วนัต่อสปัดาห์ และพวกเขาจะต้องแน่ใจ
ว่าในกรณีท่ีมีบางอย่างช�ารุดเสียหาย อะไหล่จะต้องมีพร้อมส�าหรับ 
การให้บริการใน Almere การรับประกันเครื่องยนต์จะมีก�าหนด 1 ปี  
ถ้าหากระยะประกันนานกว่านี้ ก็จะดีมาก แต่โดยทั่วไปแล้ว เครื่องยนต์
ของเราไม่เคยช�ารุดเลย เราจะต้องใช้งานเครื่องยนต์เหล่าน้ีเป็นเวลา 
50,000 ชั่วโมงในเวลา 10 ปี และอีก 25,000 ถึง 30,000 ชั่วโมง  
และเมื่อเครื่องยนต์ถูกใช้งานมาแล้ว 15 ปี ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน
เครื่องใหม่” ในความเห็นของ Van der Meerก�าลังของเครื่องยนต ์
ใหม่น้ีมีมากเกินพอ “ก�าลังของเครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องยนต์ V12  
ของอเมริกา 2 เครื่องที่เราถอดเปลี่ยนไปเล็กน้อย ข้อดีอย่างหนึ่ง 
ของเครื่องยนต์ Yanmar ก็คือการควบคุมการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง 
ด้วยกลไกเชงิกลจงึเป็นเครือ่งยนต์ทีไ่ม่ซบัซ้อนซึง่คณุสามารถซ่อมเองได้
เมื่อต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ และจ�านวนของลูกสูบก็ลดลงครึ่งหนึ่งแล้ว
ในปัจจุบัน”  

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิง
เครื่องยนต์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CCR-2 จะมีการติดตั้ง

มาตรวดัน�า้มนัเชือ้เพลงิทัง้ในสายน�า้มนัส่งเข้าเครือ่ง และสายน�า้มนักลบั
ออกจากเครือ่งเพือ่ช่วยให้สามารถตดิตามและบนัทึกอัตราการสิน้เปลอืง
น�้ามันเชื้อเพลิงจากสะพานเดินเรือได้อย่างถูกต้อง และแม่นย�า  
“เราพยายามท่ีจะใช้งานเครื่องยนต์บนพื้นฐานของการประหยัดน�้ามัน
เชือ้เพลิงให้มากทีสุ่ด โดยการปรบัความเรว็ให้เหมาะสมกบัอัตราการสิน้
เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง และเวลาถึงจุดหมายปลายทางที่ก�าหนดไว้ 
เครื่องยนต์ใหม่มีอัตราการส้ินเปลืองน�้ามันท่ีดีกว่าเครื่องยนต์เก่า  
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เสมอไป เพราะการสิ้นเปลืองน�้ามันข้ึนอยู่กับปัจจัย
หลายๆ อย่าง บางครั้งเราต้องเดินเรือต้านกับกระแสลมหรือทวนน�้า  
แต่ในทางกลบักับกนั หลายครัง้ทีล่ม และกระแสน�า้เป็นประโยชน์กบัเรา
อย่างไรก็ดี เครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในช่วง
ขณะท่ีหารือกันเรื่องการเปล่ียนเครื่องยนต์ใหม่นั้น ได้มีการน�าเสนอ
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แนวคิดระบบ Hybrid หรือ ระบบดีเซล-ไฟฟ้า เพื่อมาทดแทน 
เครื่องยนต์เดิม แต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการสูงกว่ามากจน 
ไม่สามารถพิจารณาได้” Van der Meer กล่าว ภายในห้องเครื่อง  
น�้ามันเชื้อเพลิงไหลเข้าสู่เครื่องยนต์โดยผ่านตัวกรองระบบเหวี่ยงของ  
Alfa Laval “ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก�าจัดสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กถึงเล็กที่สุด
ออกจากน�้ามันเชื้อเพลิงเราเพียงแค่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ สองปี  
แต่เราไม่เคยมีปัญหาหัวฉีดอุดตันเลย”  
 
การเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่

การเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ เครื่องยนต์เดิม 
ยังสามารถใช้งานได้อยู ่และได้ถูกขายต่อไปยังผู ้ซ้ือในทวีปอาฟริกา  
Van der Meer อธิบาย “การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น มีเพลาเหนือ
เคร่ืองยนต์บริเวณที่เรายกเครื่องยนต์เดิมออก และยกเครื่องยนต์ใหม ่
ลงไปหน้าแปลนถูกเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเป็นของบริษัทในเครือของ Yanmar  
ชือ่ว่า‘Kanzaki’ และมอีตัราทด 6.57 ส่งผลให้เพลาขบัหมุนอยูท่ีป่ระมาณ 
280 รอบ/นาที ซึ่งเป็นรอบที่พอดีส�าหรับเรือที่ใช้ดันเรือล�าเลียง” ใบจักร
ถูกเปลี่ยนใหม่เช่นกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น

เครื่องยนต์หัวฉีด รุ ่น 6AYM-WET มีแบบหัวฉีดอิเล็คทรอนิกส์ 
รางร ่วม (Common Rail) ให ้ เลือกน่ันคือ 6AYEM-GT & ET  
ส�าหรับเครื่องยนต์รุ่น V12 AYM-WET  เหมาะส�าหรับการใช้งานหนัก  
ให้ก�าลัง 1140 kW /1550 HP ที่1840 รอบ/นาที
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YANMAR SUPPLYING 
FERRY ENGINES

The first two ship sets of the new  
Yanmar 6AYEM-GT common rail diesel 
engines have been installed by Aluminium 
Marine into a pair of passenger ferry  
destined for service in Mexico.

The new model Yanmar engine  
develops 749 kW and delivers high 
torque throughout the rev range.

B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a - b a s e d  
Aluminium Marine is building the pair of 
identical ferries commissioned by IBS  
Broking. These vessels will operate a  
service in Mexico transporting passengers 
between the island of Cozumel and 
the mainland port near Cancun. The trip 
is relatively short, but the passenger  
payload is high, with each ferry capable of 
carrying 300 people. Around 8 million 
passengers a year travel through Cancun 
aboard ferries.
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The vessels are 30 m long with a beam of 9 m  
and draft of 1.5 m. The Mexico ferry displaces 70 tons 
lightships but this ramps up to 100 tons when fully  
loaded with passengers plus 4000 L of fuel and water,  
the company said.

The engines selected for both catamarans were  
the new release Yanmar 6AYEM-GT common rail.  
These are the most powerful engines that have  
been installed in a hull built by Aluminium Marine,  
the company said.

“We chose the Yanmar 6AYEM-GT engines based on 
their power output,” said Aluminium Marine CEO 
Steve Cordingley. “At over 1000 mhp per engine, these 
higher rated engines give us a nice boost in power for  
the relatively short ferry runs. The expectation is that  
the ferry will cruise comfortably at 24 knots with  
the engines ticking over at 1850 rpm. Fuel consumption 
at this speed is 100 L per engine, per hour.”

The Yanmar 6AYEM-GT features electronic control 
technology to deliver outstanding economy, power and 
reliability. This is a six in-line cylinder configuration, ideal 
for catamaran applications where space in the engine 
room can be tight. Displacement is 20.38 L with maximum 
engine speed rated at 2000 rpm.

 “We’re really happy with the complete package,” 
said Jack Louwerse, project manager. “The new  
Yanmar 6AYEM-GT engines are perfect for our application. 
They are a slim fit in the engine room and leave plenty 
of space all the way around the engine for service and 
maintenance.”

“The electronic management systems with  
the Yanmar 6AYEM-GT engines is a good match for the  
advanced systems at the helm. The Mexico ferries have 
joystick controls at both the helm and wing stations.”
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วิถกีระแสน�้าในมหาสมุทร

Ocean 
Currents

ชาวเรอืส่วนใหญ่จะมพีืน้ฐานความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกระแสน�้าที่มีผล 
กระทบต่อการเดินเรอื ซึง่เรือ่งกระแสน�า้อุ่น 
กระแสน�้าเย็นในมหาสมุทร เป็นอะไรที่ 
น่าสนใจมากกว่าการเกดิผลกระทบในการ
เดนิเรอื ในเมือ่ระบบการไหลของกระแสน�า้
ในทศิทางต่างๆ ของมหาสมทุรในเขตหนาว
และเขตอบอุ่นน้ันเป็นระบบระเบียบ  
และซบัซ้อน อันน�ามาซึง่การก�าเนดิชวีติ 
ความเป็นความตาย พายตุ่างๆ และฤดกูาล 
ที่หากมาท�าความรู ้จักกับสิ่งเหล ่านี้  
กน่็าจะช่วยให้ระมดัระวงั ท้ังการเดนิเรอื 
และการดแูลสภาพแวดล้อมกนัมากกว่านี้

นั่ น เพราะพื้ นผิ วบนดาวดวงนี้  
ปกคลุมด้วยน�้าเป็นส่วนใหญ่ คือ 70%  
ของพื้นผิวโลก เป็นตัวแปรส�าคัญต่อ 
ความเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ร้อน-เยน็ 
ฝนเป็นส่ิงที่ช่วยให้บริเวณท่ีหนาวเย็นไม่
หนาวเยน็จนเกนิไป เมือ่กระแสน�า้อุ่นได้
ไหลผ่านมาอย่างช้าๆ และลอยตัวสูงขึ้น 
ความอบอุน่จงึกระจายไปท่ัว จากผนืน�า้
ลอยสู่ผืนดนิ ท�าให้ต้นไม้ได้มชีวีติ ผลดิอก 
ออกผล เป็นอาหารของสิง่มชีวีติในแถบนัน้
ต่อไป

กระแสน�า้ในมหาสมุทรไม่ได้ท�างาน
เพยีงล�าพงั ทกุสิง่ล้วนเชือ่มโยงกนั โดยการ
ไหลจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่ง 
อันห่างไกลอย่างช้าๆ นั้น ได้รับอิทธิพล 
จากลม โดยกระแสลมจะพดัจากบริเวณท่ีมี 
ความกดอากาศสงูไปสูบ่รเิวณทีม่คีวามกด
อากาศต�่า เป็นการไหลตามเข็มนาฬิกา 
ทางซกีโลกเหนอื และไหลทวนเขม็นาฬิกา
ทางซกีโลกใต้ ซ่ึงกระแสน�า้เยน็จะเกดิขึน้
มากในบริเวณตะวันตกของทวีป ขณะที่
กระแสน�้าอุ ่นจะเกิดขึ้นมากในบริเวณ
ชายฝ่ังทางตะวนัออก 
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ทีข่ึน้อยูก่บัส่ิงเหล่านีโ้ดยตรง รวมถงึการเดนิเรอืทีปั่จจบุนัการละลายของน�า้แขง็  
และการพัดพาน�้าแข็งโดยกระแสน�้ามากีดขวางการเดินเรือก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง  
ไหนจะการเกิดลมพายทุีไ่ม่อาจคาดเดา การเปล่ียนแปลงเส้นทางลมพาย ุและอืน่ๆ

ทุกฝ่ายรู้ถึงปัญหาเหล่าน้ีและพยายามที่จะไม่พาโลกใบนี้ไปถึงวันท่ีไม่อาจ 
คาดเดา ชาวเรอืเองกช่็วยได้ด้วยการศกึษาทีม่าของปัญหาให้มากขึน้และต้องไม่ละเลย 
ทีจ่ะช่วยกนั “ลดโลกร้อน” อย่าปล่อยให้วนันัน้มาถงึ วนัท่ีต้องถามกันและกนั 
ว่า “เรามาถงึจดุนีไ้ด้ยงัไง”

กระแสน�้าพื้นผิวมหาสมุทรเกิดข้ึนเนื่องจาก 
แรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผิวน�้า อากาศ
เคลือ่นทีด้่วยการพาความร้อน (Convection cells) 
ซ่ึงสะสมพลงังานมาจากแสงอาทติย์  พลงังานจาก
อากาศถ่ายทอดลงสูผ่วิน�า้อกีทหีนึง่ โดยกระแสลมพดั
พาให้กระแสน�า้เคลือ่นทีไ่ปในทางเดยีวกนั และเป็น
ไปตามนีค้อื ทีบ่ริเวณเส้นศนูย์สตูร ลมสนิค้าจะพัดน�า้
ผิวหน้าให้ไหลไปยงัทศิตะวนัตก เมือ่ปะทะกบัแผ่นดนิ 
จะท�าให้มวลน�้าบางส่วนเกิดการไหลย้อนบริเวณ
เส้นศนูย์สตูร (Equatorial counter current) และ
มวลน�้าส่วนใหญ่กลายเป็นกระแสน�้าอุ่นไหลไปยัง
บริเวณอืน่ ส่วนทีบ่รเิวณแนวละตจิดู 30 องศา ลม
ตะวนัตกจะพดัพาผวิน�า้ให้ไหลไปยงัทิศตะวนัออก 
เมือ่ปะทะกบัแผ่นดนิ จะท�าให้มวลน�า้บางส่วนกลาย
เป็นกระแสน�า้เยน็ไหลกลบัไปทีเ่ส้นศนูย์สตูรดงัเดมิ

การปะทะกันของอากาศเยน็จากข้ัวโลกท่ีมาชน
กับอากาศอุน่ทีอ่ยูใ่กล้กับกระแสน�า้อุน่ จะท�าให้เกิด
ลมพายตุัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ ขณะเดยีวกนั 
การปะทะกนัดังกล่าวก็เกิดท�าให้เกิดฤดกูาล เนือ่งจาก
ผนืน�า้จะเกบ็ความร้อนไว้ได้นานกว่าผืนดนิ แต่จะ
ค่อยๆปล่อยออกมาเพือ่ให้ความเยน็ลดต�า่ลง ในช่วง
ฤดหูนาว และการด�าเนนิไปอย่างช้าๆของการคลาย
ความร้อนจากผิวน�้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  
และก่อนทีม่หาสมทุรจะมอีณุหภมูติ�า่สดุในแต่ละปี 
จะเกิดผลกระทบของความต่างระหว่างผืนดิน 
และมหาสมทุร นอกจากนีปั้จจยัหนึง่นอกเหนอืจาก
อากาศเยน็และอบอุน่แล้ว ยงัเป็นเร่ืองของความเคม็
ทีต่่างกนัของน�า้ทะเล คอืเมือ่น�า้ทะเลความหนาแน่น
สงู อณุหภมูติ�า่จมตวัลงใต้มหาสมทุตแอตแลตตกิ
เหนอื ไหลลงใต้ เลีย้วไปทางตะวนัออก โดยเม่ือไหล
สู่มหาสมทุรอนิเดยีกจ็ะมอีณุหภมูสิงูขึน้ จงึลอยตวัขึน้
เมือ่ถงึมหาสมทุรแปซฟิิก ขณะทีน่�า้ทะเลความหนา
แน่นต�า่ อณุหภมูสิงูทางมหาสมทุรแปซฟิิกไหลวก
กลับไปทางเก่า จะเกิดการระเหยของน�้าจึงท�าให ้
น�้าทะเลเค็มขึ้น อีกอุณหภูมิท่ีข่ัวโลกเหนือต�่าลง  
จึงจมตัวลงสู่ใต้มหาสมุทรอีกครั้ง วงจรนี้ใช้เวลา  
500-2,000 ปี และได้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ 
ระยะยาว อนัท�าให้เกิดยคุต่างๆ เช่นยคุน�า้แข็ง

เมือ่โลกร้อน น�า้แข็งข้ัวโลกเริม่ละลาย พวกเรา
จงึต้องกังวลสิง่ทีก่�าลงัตามมาคอื น�า้แข็งละลายไหล
ลงสูม่หาสมทุรเป็นจ�านวนมากย่อมท�าให้ความเคม็ 
ลดลง และจะเกดิอะไรขึน้เมือ่วถีิของกระแสน�า้อาจ
เปลีย่นไป ทีแ่น่ๆ จะต้องกระทบกบัชวีติในมหาสมทุร
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Sea Rescue

จากกรณเีรอืล่มทีก่ลางทะเลอนัดามนั จ.ภเูกต็ เมือ่เยน็
วนัที ่ 5 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา จ�านวน 3 เหตกุารณ์  
ได้แก่ เรอืท่องเทีย่วฟีนกิซ์ มผีูป้ระสบเหตจุ�านวน 105 คน  
เรือท่องเที่ยวเซเรนาต้า และเจ็ตสกีของนักท่องเท่ียว  
มีผู้ประสบเหตุ 2 คน เจ้าหน้าที่มีการระดมก�าลังค้นหา  
จนสามารถช่วยเหลือผู ้ประสบภัยจากเรือเซเรนาต้า  
และเจต็สกไีด้ทกุคน ขณะทีผู้่ประสบภยัทีโ่ดยสารเรือฟีนกิซ์
บางส่วนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือได้ และมีรายงาน 
ผู้เสียชีวิตเหตุจ�านวนมาก ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการออกเรือ 
ในขณะทีค่ล่ืนลมแรงมาก คล่ืนสูงประมาณ 5 เมตร แม้จะมี
การประกาศห้ามเรือออกจากฝ ั ่งจากกรมอุตุนิยม 
วิทยุเตือนแล้วก็ตาม นอกจากน้ียังมีสาเหตุจากตัวเรือ  
ลามไปถงึเรือ่งนอมนิจีนีกบัปัญหาทวัร์ศนูย์เหรียญ

การขบัเคลือ่นมาตรการป้องกนัเหต ุ เช่น ตรวจสอบ 
คนขบัเรอืมใีบอนญุาตหรอืไม่ เรอืมทีะเบยีนหรอืไม่ จ�านวน
นกัท่องเทีย่วกีค่น จะออกเรอืไปจดุใดบ้าง การลดจ�านวน 
ท่าเรอืเลก็ๆ ลงเพือ่ให้ตรวจสอบได้ทัว่ถงึเป็นต้น อย่างไรกต็าม
ส�าหรบัมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาว กรมเจ้าท่าจะจดั
คนรบัผิดชอบในการดแูลการปล่อยเรอื ซึง่ต้องมกีารรายงาน
ผลทุกๆ 1 สัปดาห์หากพบว่าเรือล�าใดช�ารุด หรือไม่ได้
มาตรฐาน ต้องระงบัการปล่อยเรอืแต่หากปล่อยเรอืไปแล้ว 
พบว่าไปประสบอุบัติเหตุจากสภาพเรือที่เป็นปัญหา 
กจ็ะพจิารณาด�าเนนิคดผู้ีรบัผิดชอบต่อไป

วิธีการกู้ภัยเรือล่มในทะเล
สาเหตทุีจ่ะท�าให้เรืออับปางได้ คอื 1.ไฟไหม้  2.เรอืชน 

3.พายุและคลื่นทะเล 4.อื่นๆ การกู้ภัยจ�าเป็นต้องใช้งบ
ประมาณหรอืเวลานาน และงบประมาณจ�านวนมหาศาล 
เนือ่งจากว่าเรอืมขีนาดใหญ่ และกระแสน�า้กลางทะเลลกึนัน้
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มีแรงดนัสงู สิง่ทีเ่รอืบรรจนัุน้กม็มีากมาย พวกน�า้มนัต่างๆ 
สามารถทีจ่ะส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมบรเิวณรอบนัน้ได้ อาจ
เกิดอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตในบริเวณนั้นๆ อาจส่งผลเสีย 
ต่อระบบนเิวศในระยะยาวได้ด้วย นอกจากนีห้ากไม่ด�าเนนิ
การกอบกู้ตามเวลาที่ทางหน่วยงานของประเทศนั้นๆ 
ก�าหนด เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานประเทศเจ้าของน่านน�า้ 
หรอืกรมเจ้าท่าจะเข้าไปด�าเนนิการกูเ้อง หลงัจากนัน้จะน�า
เอาทรพัย์สนิไปขายทอดตลาด เพือ่ใช้เป็นค่าด�าเนนิการ 
วธิกีารกอบกูก้คื็อท�าเรอืนัน้กลายเป็นชิน้เล็กๆ โดยการ 
ผ่าเรืออกเป็นชิ้นหรือบางครั้งก็จะใช้วิธีการระเบิดเรือ 
จากนั้นก็เก็บชิ้นส่วนเหล่านั้นออกมาจากบริเวณที่ล่ม
นอกจาก 2 วธินีี ้ ก็มวีธิกีารกูเ้รอื โดยการยดึเรอืเข้ากับ 
สายเคเบิลแล้วดึงเรือให้ตั้งตรงด้วยระบบไฮดรอลิก  
จากนั้นก็ใช้เรือล�าอื่นลากออกไปยังชายฝั่ง ซึ่งจะต้องม ี
ความเชีย่วชาญอย่างมาก

วิธีการกู้ชีพ ช่วยชีวิตทางน�้า
ห่วงโซ่การรอดชวิีตจากการจมน�า้ได้แก่ 
1. เรยีนรูห้ลักในการว่ายน�า้ และทกัษะการเอาชวีติ

รอดจากน�า้ทีถ่กูต้อง  
2. รูจ้กัอาการคบัขนั และวธิกีารร้องขอความช่วยเหลอื 

เช่น การโบกมือขึน้ลงเหนอืศีรษะให้รู้ว่าก�าลังประสบภัย 
หรอืการตะโกน 

3. รู ้จักวิธีการลอยตัวอยู่ในน�้า เช่น การใช้ท่า 
แม่ชลีอยน�า้ คอืลอยตวัแบบนอนหงายขาแขนเหยียดตรง
เหมอืนนอนอยูบ่นทีน่อน เงยหน้ายกคางเพือ่ใช้ปากหายใจ 
โดยท่านีเ้ป็นหนึง่ในท่าส�าคญัทีจ่ะท�าให้รอดชวีติจากการ 
จมน�า้ และทีส่�าคญัคอืต้องมสีต ิไม่ตกใจ 

4. รูจ้กัการช่วยเหลือโดยไม่จ�าเป็นต้องลงน�า้ด้วยการ
ยืน่ หรอืโยนอปุกรณ์ให้ผู้ประสบภยัจบัหรอืเกาะ

5. โทรศพัท์แจ้งสายด่วน 1669 และหากผู้ป่วยไม่
หายใจก็ต้องรบีช่วยเหลือด้วยการฟ้ืนคืนชพีขัน้พืน้ฐาน

ถ้าเราอยู่ในสถานะการเรือล่ม เราจะท�าอย่างไร
ได้บ้าง

1. ตัง้สตไิว้ ส�าคัญทีสุ่ด ชองมค่ีาทกุอย่าง ลืมไปก่อน 
คดิอย่างเดยีวว่าเอาตวัเองหรอืคนรกั ให้รอด

2. พยายามหาทางวิง่ออกทีโ่ล่ง หรอืที่ๆ  ไม่มหีลังคา 
รอบๆ เรอื (ถ้าอยูใ่นห้องหรอืบรเิวณทางเดนิทีท่บึ อย่าเพิง่
ใส่เสื้อชูชีพให้ถือออกมาเพราะไม่งั้นถ้าน�้าทะลักเข้ามา 
เสือ้ชชีูพจะดนัเรากลับเข้าไปในห้องแทน)

3. วิ่งออกมายังที่ โล ่ง และรีบสวมเส้ือชูชีพ  
และกระโดดออกจากเรอื แล้วว่ายให้ห่างจากเรอืทีสุ่ด

4. ศึกษาให้ดว่ีาอะไรเป็นอะไร ขัน้ตอนเป็นอย่างไร 
ตัง้แต่คณุเหยยีบขึน้เรอืจดุรวมพลอยูต่รงไหน จดุปล่อยเรอื
หรอืแพอยูต่รงไหน และปฏบิตัติามค�าแนะน�าของทมีงาน
บนเรอื

วิธีเอาตัวรอดเมื่อตกเรือ หรือ เรือล่ม
1. ถ้ามอีบุตัเิหตผูุ้โดยสารตกน�า้ได้ ผูท้ีเ่หน็เหตกุารณ์

ควรรบีตะโกนให้นายท้ายเรอืทราบทนัที บอกให้ชดัเจนว่า
คนตกน�า้ในจดุใดของตวัเรอื เพือ่ทีน่ายท้ายเรอืจะได้หนัเห
เรอืหลบไม่ให้ใบจักรเรอืท�าอนัตรายต่อคนตกน�า้

2. โยนเครือ่งช่วยชวีติ เช่น พวงชชูพี หรอืเสือ้ชชูพี ไป
ให้คนตกน�า้

3. สวมใส่เส้ือชชูพี ทกุครัง้เมือ่คณุต้องโดยสารเรอืไป
ไกล หรือกลางทะเลกลางแม่น�า้ คณุควรหาเสือ้ชชูพีมาใส่
ให้เรยีบร้อย ไม่ใช่เพยีงแต่สวมธรรมดา แต่ต้องลอ็กทีล่อ็ก
ทกุอนับนเส้ือด้วย รวมถงึสายด้านล่างทีจ่ะมารัง้บรเิวณเป้า
ส�าคญัมาก เพราะมันจะช่วยพยงุตวัคณุระหว่างอยูใ่นน�า้ไม่
ให้ไหลออก จดุนีแ่หละทีจ่ะท�าให้คณุรอดตาย เสือ้ชชูพีทีด่ี
ควรมนีกหวดีส�าหรบัฉุกเฉนิอยูท่ีเ่สือ้ด้วย

ค�าเตอืน : เส้ือชชูพีแบบดงึให้พอง เพือ่ลอยเหนือน�า้
นัน้ หากเกดิเหตกุารณ์ไม่คาดฝันหรอืน�า้ทะลกัเข้าเรอือย่าง
รวดเรว็ อย่าเพิง่ดงึให้เส้ือชูชพีพองจนกว่าจะออกไปนอก
เรอื ไม่งัน้จะลอยขึน้ด้านบนจนตดิอยูใ่นเรอืได้

เส้ือชชูพี ต้องมคีณุลักษณะทีส่�าคญั ดงันี้
◥ แรงลอยตวั ต้องไม่น้อยกว่า 100 นวิตนั
◥ สามารถพลิกตวัผู้สวมเสือ้ชชูพีทีห่มดสตใิห้หงาย

หน้าขึน้ได้
◥ มคีวามแขง็แรงสามารถทนแรงดงึได้ตามท่ีก�าหนด
◥ มสีีส้มตามมาตรฐานสากล
◥ ตดิแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล
◥ ตดินกหวดีตามมาตรฐานสากล
◥ ทนเพลิงไหม้
◥ ไม่เสียสภาพเมือ่สัมผสักบัน�า้มนั
ประเภทของเส้ือชูชีพ จ�าแนกได้เป็นเสือ้ชชูพีประเภท

โฟมและเสือ้ชชูพีพองลม โดยเสือ้ชชูพีแบบพองลมจะท�าให้
ผู้สวมใส่เกดิความคล่องตวั และสบายตวักว่าแบบโฟมมาก
แต่จะต้องท�าการส่งศนูย์ตรวจสอบทุกๆ ปีว่าเสือ้เรายงัอยู่
ในสภาพทีใ่ช้การได้ดหีรอืไม่ (เสือ้ชชูพีพองลมจะรบัประกนั
อะไหล่ 1 ปี และอะไหล่ทุกตัวจะต้องมีัวันผลิต  
หรอืวนัหมดอายบุอก)
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และลงมอืปฎบิตั ิเพือ่ให้มคีวามรูจ้รงิ สามารถน�าไปแก้ปัญหา
ต่างๆ อย่างได้ผล ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งทางโลก เช่น การประกอบ
อาชีพ การท�างานในหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือในทางธรรม  
อนัได้แก่ การพฒันาชวีติจติใจให้มคีวามสะอาด สว่าง สงบ 
หมดจดจากกเิลส ตณัหา ทีท่�าให้จติเศร้าหมอง สตปัิญญา
เส่ือมทราม น�ามาซึง่ความทกุข์ยากในการด�าเนนิชวีติ อยูอ่ย่าง
ไม่มคุีณค่าเท่าทีค่วร เสียโอกาสดทีีเ่กดิมาเป็นมนษุย์  ซึง่เป็น
สัตว์ที่สามารถพัฒนาตนเองได้ดีกว่าสัตว์โลกชนิดอ่ืนๆ  
เข้าต�ารา “เสียชาตเิกดิ” นัน่เอง

การพฒันาคนนบัเป็นเรือ่งจ�าเป็นส�าหรบัสงัคมทุกระดบั 
โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกจิ หากได้คนทีม่คีณุภาพ มอบหมาย
ให้เขาท�าหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถแล้ว 
องค์กรนัน้ย่อมมคีวามเจรญิอย่างยัง่ยนื

มีหลักความจริงอยู่ประการหนึ่งเกี่ยวกับการท�างาน 
กล่าวคือ ถ้าไม่ลงมอืท�าด้วยตนเองแล้วย่อมเป็นการยากท่ีจะ
รูจ้รงิ ความรูท้างวชิาการเป็นเพยีงพีน้ฐานเบือ้งต้น แต่ละคน
จ�าเป็นต้องฝึกฝน ค้นคว้าและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ จึงจะมี
ความช�านาญและรอบรูอ้ย่างลึกซึง้ได้ การมผีูม้ปีระสบการณ์
สงูกว่าช่วยเป็นพีเ่ลีย้งย่อมมส่ีวนช่วยอย่างมาก เร่งให้การ
พฒันาคนบงัเกดิผลเรว็ขึน้

ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาคนเน้นการจัดหลักสูตร 
ฝึกอบรม จดัเนือ้หาสาระให้เหมาะสมสอดคล้องกบัเป้าหมาย
ทีก่�าหนด รวมทัง้คดัสรรวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
สูงในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นผู ้ถ่ายทอด ทั้งในทางทฤษฎี  
และการปฎิบัติ ซึ่งนับว่ามีข้อจ�ากัดอยู่มากทีเดียว เช่น  

Coaching

คนเราเกิดมาท�าไม หรอืมีชวีติอยูไ่ปเพือ่อะไร นบัเป็น
ค�าถามท่ีตอบยากมากและมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับ 
ทกุคน หากเราตอบค�าถามนีไ้ด้ไม่ตรงประเดน็ หรอืไม่สมเหตุ
สมผลเท่าทีค่วร การด�าเนนิชวิีตกจ็ะเป็นไปอย่างเลือ่นลอย 
ไร้จุดหมายที่ดี คงหวังความเจริญได้ยากท้ังในทางโลก  
และทางธรรม

ท่านอาจารย์ชาญชัย อธิปปัญโญ วิปัสสนาจารย์ 
ผูแ้ตกฉานในหลกัพทุธธรรม ได้เมตตาเฉลยค�าตอบในเรือ่งนี้
ไว้อย่างชัดเจน พอสรปุได้ว่า คนเราควรมชีวีติอยูเ่พือ่พฒันา
ตนเองให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ศึกษาค้นคว้า

Coaching
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Special Report
ความรูแ้ละประสบการณ์ของผู้ให้การฝึกอบรมอาจล้าสมัย 
ไม่สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดีเท่าท่ีควร ผู้รับการ 
ฝึกอบรมก็จะไม่ได้รบัประโยชน์มากนกั ต�าราหรอืหลักการ
ท่ีใช้ ก็มักไม่ตอบโจทย์อย่างตรงประเด็น จึงเกิดความ 
สญูเปล่าทีซ่่อนแฝงอยูใ่นการพฒันาคนด้วยวธิดีงักล่าว

เพือ่การแก้ปัญหาข้างต้น ในปัจจบุนัจงึหนัมาใช้หลัก 
Coaching เน้นการเป็นพีเ่ล้ียง ให้การสนบัสนนุผู้ทีอ่ยูใ่น
ความดแูลให้สามารถใช้ศักยภาพทีต่นมอียูไ่ด้อย่างเต็มที่  
ผูท้ีเ่ป็นโค้ชอาจมคีวามรูค้วามช�านาญในเรือ่งทีพ่ยายาม
ฝึกสอนไม่มากเท่ากบัผู้รับการฝึก (Coachee) แต่มีวสัิยทศัน์
และประสบการณ์สงูพอทีจ่ะพฒันา Coachee แต่ละคน
ให้มีความสามารถสูงขึน้ได้ ด้วยศักยภาพของเขาเอง คือเป็น
ผูท้ี ่“อ่านคนออก บอกคนได้” ตวัอย่างทีเ่หน็ได้โดยทัว่ไป
คอื ผูท้ีเ่ป็นโค้ชนกักฬีาประเภทต่างๆ หรอืแม้แต่แคดดีน้กั
กอล์ฟชัน้น�าของโลก คนเหล่านีม้บีทบาทส�าคญัมากในการ
ช่วยให้นักกฬีาประสบความส�าเร็จสูงสุดตามเป้าหมายทีว่าง
ไว้ ท้ังท่ีตนเองมีความสามารถในการเล่นกีฬานั้นๆ ได ้
ไม่โดดเด่นนกั

ในการประกอบอาชพีอืน่ๆ กเ็ช่นกนั ทกุวนันีใ้ห้ความ
ส�าคญักบัการใช้ Coaching กนัอย่างแพร่หลาย พบว่ามีส่วน
ช่วยเพิม่ทัง้ประสทิธภิาพ (Efficiency) และประสทิธผิล 
(Effectiveness) ของการท�างานโดยรวมได้เป็นอย่างมาก 
หากเป็นการประกอบธรุกจิกย่็อมท�าก�าไรได้มากขึน้ ทัง้ยงั
ช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรของตนไปสู่ความส�าเร็จ 
ได้เรว็ข้ึนด้วย

หวัใจส�าคญัของการเป็นโค้ชทีด่กีคื็อ ความสามารถใน
การค้นหาศกัยภาพของ Coachee แต่ละคน ซึง่เจ้าตวัเอง
ก็มักจะรูไ้ม่ชัดนกัในเบือ้งต้น แนะน�าให้เขาลองท�าด ูท�าตน
เป็นพี่เลี้ยงที่ดีคอยสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก 
ในเรือ่งต่างๆ รวมทัง้การให้ก�าลังใจอย่างสม�า่เสมอ หาก
ท�าได้อย่างเหมาะสมแล้ว ไม่นานนกั Coachee กจ็ะพบ
ความก้าวหน้าของตน ช่วยให้เกดิความมัน่ใจมากยิง่ขึน้ 
ในการฝึกฝนและพฒันาตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมีใครคอย
บงัคบัควบคมุมากนกั

การรูจ้กัตวัเองอย่างแท้จริงมใิช่เรือ่งง่าย คนส่วนใหญ่
มักคิดและท�าอะไรตามๆกันไปโดยขาดการไตร่ตรอง 
อย่างลึกซ้ึง จึงลงเอยด้วยการลองผิดลองถูกไปเร่ือยๆ  
หลายคนเปลี่ยนอาชีพบ่อยจนหาความส�าเร็จได้ยาก  
เพราะเริ่มต้นใหม่อยู่เนืองๆ ใช้ชีวิตแบบเปลืองเปล่า 
อย่างน่าเสียดาย เมื่อใดได้พบผู้ที่มีความเป็นโค้ชที่ดี  
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงช้ีช่องทางที่เหมาะสมให้ ย่อมมีการ 
พฒันาตนต่อไปได้อย่างรวดเรว็

ผู้เขยีนเคยมส่ีวนแนะน�าข้าราชการชัน้ผูน้้อยคนหนึง่
ซึง่ต้องมอีาชพีเสรมิจงึจะมรีายได้เพยีงพอเลีย้งดคูรอบครวั 
เลือกการขับแท็กซี่อยู ่หลายปีจนสุขภาพทรุดโทรม  
เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอและนั่งท่าเดียวนานเกินไป  
งานประจ�ากต้็องท�าด้วย ในหน้าทีพ่ลขับรถของทางราชการ 
เดอืนหนึง่มรีายได้เพ่ิมราวสามพนับาท จึงแนะน�าให้เขาเลกิ
ขบัแทก็ซี ่ หางานดแูลรถบ้านคนรูจ้กักนัให้เขาท�า เพราะ
จากค�าบอกเล่าว่าเคยอยูอู่ซ่่อมรถต้ังแต่อายุ 15 ปี สามารถ
แก้ปัญหาเคร่ืองยนต์ได้ดพีอสมควร บ้านท่ีพาไปฝากท�างาน 
มรีถ 3 คัน ราคาค่อนข้างสูง เสยีค่าซ่อมเฉลีย่เดอืนละหลาย
พนับาท จงึขอค่าตอบแทนให้เขาเดอืนละสามพนั ท�างาน
เฉพาะวนัเสาร์ ชีวิตจงึดขีึน้ระดับหนึง่ แม้รายได้ไม่มากนกั 
แต่กไ็ด้พกัผ่อนมากขึน้

ต่อมาในกลางปี 2540 เขาน�าภาพถ่ายบ้านครึง่ตกึ 
ครึ่งไม้ที่เขาสร้างเองมาให้ดู โดยกู้เงินจากธนาคารราว 
สามแสนบาท เป็นบ้านสองชัน้ แบ่งได้ 8 ห้องนอน เพือ่ให้
เช่าน�ารายได้ไปผ่อนหนีธ้นาคาร เขาเล่าว่าพ่อเคยเป็นช่าง
รับจ้างปลูกบ้านมาก่อน เลยมีภูมิปัญญาตกทอดมาถึง 
เขาด้วย

จงึบอกให้เขาหันมายดึอาชพีนี ้เริม่จากงานง่ายๆ ก่อน 
เช่น ซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรงุภายใน อย่าเพ่ิงรบัเหมา 
ทัง้หลงั ตวัเขาเองไม่มคีวามรูท้างวชิาการด้านนีโ้ดยตรง 
เขยีนแบบกไ็ม่เป็น ค�านวณราคาเองกไ็ม่ได้ จงึหาเพือ่น
สถาปนกิมาช่วยเขา ทัง้เร่ืองการเขียนแบบ ค�านวณราคา
และควบคมุงาน มค่ีาตอบแทนราวร้อยละสบิของราคารวม 
ทัง้ยงัช่วยหางานแรกให้เขาด้วย ค่าจ้างเพยีง 350,000 บาท

จากน้ันผู้เขียนไปท�าหน้าที่ผู ้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 
ทีร่าชอาณาจกัรสเปน 3 ปี กลบัเมอืงไทยปลายปี 2543  
ข้าราชการผู้น้ันกลายเป็นผู้รับเหมารายย่อมๆ ไปแล้ว  
เขาบอกว่าหลังจากงานแรกช้ินนั้นก็มีงานอ่ืนๆ ทยอย 
ตามมาอย่างไม่ขาดมอื ทกุวนันีส้ามารถรบังานหลกัสบิล้าน
ได้แล้ว โดยเฉพาะด้านการตกแต่งภายใน มใีห้ท�าอย่าง 
ต่อเนือ่งเช่นกนั

การ “อ่านคนออก” “บอกคนได้” และ “ใช้คนเป็น” 
นับเป็นกุญแจส�าคัญของผู้น�าและผู้บริหารทุกระดับ  
ที่จะน�าพาทีมงานและองค์กรของตนไปสู่ความส�าเร็จ  
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลสงู ด้วยการใช้หลกั 
Coaching เป็นแนวทางในการพฒันาคน นัน่เอง
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