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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์
สวัสดีครับ ผู้ติดตาม

ที่รักทุกท่าน เรื่องที่น่าน�ำเสนอในฉบับต้นฤดูร้อนนี้ ยังคงความน่ารู้ในสาระหลากหลายไว้เช่นเคย อาทิ ยุทธศาสตร์
ในการบริหารองค์กร ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ในการท�ำงานอันยาวนานของตน สรุปย่อๆ มาน�ำเสนอในรูปแบบที่ไม่เน้นวิชาการ
จนเกินไปนัก เพื่อให้เข้าใจง่ายและน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ยังมีตอนต่อๆ ไปอีก 2 ตอน
การยุทธ์สะเทิ้นน�้ำสะเทิ้นบก อันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Cobra Gold 2019 ซึ่งยังคงด�ำเนินอยู่ ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเลย มีการฝึกอพยพประชาชน
ออกจากพื้นที่ขัดแย้งไปยังบริเวณที่ปลอดภัยและอยู่ในความควบคุม ส�ำหรับปีนี้นอกจากไทยและสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีก�ำลังพลจากสาธารณรัฐเกาหลี
กว่าพันนายเข้าร่วมฝึกด้วย
การติดต่อสือ่ สารทางทะเลเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ เพือ่ ความปลอดภัยในการเดินเรือ ป้องกันอุบตั เิ หตุเรือโดนกัน และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล
ซึ่งอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษา จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดวลีที่เป็นมาตรฐานสากล กะทัดรัดชัดเจน เข้าใจง่าย ส�ำหรับการสื่อสารกัน
ไม้สกั ซึง่ เคยเป็นทรัพยากรทีไ่ ทยมีอย่างล้นเหลือในอดีต ถึงขัน้ เป็นสินค้าส่งออกทีน่ ำ� รายได้เข้าประเทศเป็นกอบเป็นก�ำ ปัจจุบนั นับวันแต่จะร่อยหรอลงทุกที
จึงกลายเป็นของมีค่าหายาก ราคาพุ่งสูงขึ้นทุกขณะ แต่ถ้าหากเรารู้ถึงคุณสมบัติพิเศษที่ไม้สักมีอยู่แล้ว คงจะหายสงสัยในความกล้าซื้อหาของผู้คน
ที่มีก�ำลังทรัพย์มากพอ เพราะมีคุณค่าเกินคุ้มจริงๆ
เราพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้ากันมานานพอสมควร โดยเริ่มมีการน�ำออกมาใช้จริงในบ้านเรากันบ้างแล้ว แต่เรื่องเรือโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รับรู้กัน
มากนัก ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ในปลายปีนี้จะเริ่มมีเรือดังกล่าวมาให้บริการในล�ำน�้ำเจ้าพระยาแล้วลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า
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AmphibEx 2019
การยุทธ์สะเทินน้ำ�สะเทินบก
พลเรื อ เอก ลื อ ชั ย รุ ด ดิ ษ ฐ์ ผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ตรวจเยี่ ย มการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารยุทธ์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก Amphibious Exercise (AmphibEx) 2019
ในการฝึก Cobra Gold 2019 โดยมี Mr.Peter Haymond อุปทูตสหรัฐฯ
รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ, General Yang Min Soo ผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองเรื อ ที่ 5 สาธารณรั ฐ เกาหลี , Colonel Robert Castro III Marines
Expeditionary Force G-5 , General John P. Johnson รองผูบ้ ญ
ั ชาการกองก�ำลัง
ทางบกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของไทย
ร่วมชมการฝึก ที่ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การฝึกปฏิบตั กิ ารยุทธ์สะเทินน�ำ้ สะเทินบกเพือ่ เสริมสร้างความพร้อมรบ และพัฒนา
ขีดความสามารถทางทหาร จากการวางแผน จนถึงการปฏิบตั กิ ารร่วมของกองทัพ
พันธมิตรอย่างสอดคล้อง ท�ำการเคลือ่ นก�ำลังจากเรือสูฝ่ ง่ั ทีห่ าดยาว เป็นพืน้ ทีใ่ นการ
ยกพลขึ้นบก โดยมีก�ำลังพลเข้าร่วมการฝึกในปีนี้ จากไทยสหรัฐอเมริกา และ
สาธารณรัฐเกาหลี กว่า 1,183 นาย ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารฝึกการอพยพประชาชนออกจาก
พืน้ ทีข่ ดั แย้ง (Non Combatant Evacuation Operation: NEO) โดยก�ำลังทางเรือ
เป็นการฝึกที่มีความสัมพันธ์สอดรับต่อการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน�้ำสะเทินบก
ในกรณีทมี่ กี ารใช้กำ� ลังทางทหารเข้าสูพ่ นื้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร เพือ่ อพยพประชาชนชาวไทย
ทีอ่ าศัยในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นอันตรายจากสภาพแวดล้อมของประเทศนัน้ ๆ หรือจากภัยพิบตั ิ
ต่างๆ รวมถึงการอพยพประชาชนของประเทศนั้นๆ ที่ถูกเลือกไว้ หรือประชาชน
ของประเทศที่ 3 ไปยังพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัย ซึง่ NEO เป็นส่วนหนึง่ ของ “การปฏิบตั กิ าร
ทางทหารทีน่ อกเหนือจากสงคราม (MOOTW) : Military Operation Other Than
War” การฝึก “คอบร้าโกลด์” ถือก�ำเนิดจากการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน�้ำ
สะเทินบก ซึง่ จะท�ำการฝึกหัวข้อนีท้ กุ วงรอบการฝึก เป็นปีที่ 38
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“อีเอ” จับมือกรมเจ้าท่า พลิกโฉมกรุงเทพฯ
กลับมาเป็นเวนิสตะวันออกอีกครั้ง
เปิดตัวเรือไฟฟ้าต้นแบบ พร้อมให้บริการในแม่น้ำ�
เจ้าพระยาปลายปีนี้
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นางสาวอัมพร ชาตบุษยามาส
ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายธงชัย พงษ์วชิ ยั ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัว
เรือพลังงานไฟฟ้า ของบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด(มหาชน) ณ Chatrium hotel
Riverside Bangkok
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) Energy Absolute เป็นบริษทั ทีม่ ี
ความช�ำนาญด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอืน่ ๆ มีประสบการณ์การติดตัง้
สถานีประจุไฟฟ้า (Charging Station) และมอเตอร์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้า
โดยจะเป็นการน�ำเรือพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเดินเรือให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
ในแม่น�้ำเจ้าพระยา ไม่มีไอเสีย หรือเขม่าควัน เสียงเบา ก่อให้เกิดคลื่นน้อย
ช่ ว ยลดปั ญ หามลพิ ษ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หา PM2.5 ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะนี้
นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงาน และยกระดับระบบการขนส่งทางน�้ำ สนับสนุน
และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะผู้ก�ำกับและดูแลการขนส่งทางน�้ำ จะด�ำเนินการ
ร่างข้อก�ำหนด และจะด�ำเนินการจัดประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นผูเ้ กีย่ วข้อง
ทั้งหมด เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเรือโดยสาร ส่งเสริมพลังงานสะอาด
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป
นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า หลังจากที่ EA ได้เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้า
ของคนไทย 100% ภายใต้ยหี่ อ้ MINE Mobility ไปเมือ่ ปลายเดือนมีนาคม 2561 นัน้
ในครัง้ นีไ้ ด้นำ� เทคโนโลยีแบตเตอรีม่ าสร้างนวัตกรรมอีกครัง้ ด้วยการเปิดตัวเรือไฟฟ้า
ทีจ่ ะน�ำมาให้บริการรับส่งผูโ้ ดยสารในแม่นำ�้ เจ้าพระยา จากท่าน�ำ้ นนทบุรี ไปท่าน�ำ้
วัดราชสิงขร ระยะทางรวมประมาณ 20 กิโลเมตรด้วยเวลาเพียงไม่ถงึ 40 นาที
โดยมีแผนการลงทุนสร้างเรือรวม 54 ล�ำ มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ
1,000 ล้านบาท เริ่มทะยอยเปิดให้บริการในปลายปี 2562 จนครบถ้วนภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 ทัง้ นีจ้ ดุ เด่นของเรือไฟฟ้านีค้ อื การยกระดับความสะดวก
สบายด้วยการติดแอร์ เน้นความสะอาด และการออกแบบทีค่ ำ� นึงถึงความปลอดภัย
และมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารโดยเรือจะโคลงเคลงน้อย และก่อให้เกิดคลื่นน้อยลง
อีกทั้งประหยัดต้นทุนด้านพลังงานโดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ประจุอยู่ใน
แบตเตอรีข่ นาด 800 กิโลวัตต์ชวั่ โมง เติมพลังงานจากใช้เครือ่ งชาร์จ EA Anywhere
ส�ำหรับเรือไฟฟ้าต้นแบบนี้ ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย และใช้เทคโนโลยี
แบตเตอรีข่ องกลุม่ EA ทีอ่ ยูร่ ะหว่างเตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมกับชิน้ ส่วนต่างๆ ซึง่ เป็นของไทยทัง้ หมด
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คันเร่งเท้า ติดตั้งง่าย จาก

SEASTAR
SOLUTIONS
SeaStar Solutions ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ของโลก
ในด้านระบบควบคุมและบังคับเลีย้ วของเรือ มีความ
ภาคภูมใิ จทีจ่ ะน�ำเสนอชุดคันเร่งเท้า “Pro-Pedal”
ชุดคันเร่งเท้า Pro-Pedal นี้ เป็นชุดคันเร่งเท้า
ชุดแรกที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของทั้งเรือและคนขับ ท�ำให้การขับขี่เรือ
สมัยใหม่ทมี่ สี มรรถนะสูงเป็นไปได้อย่างง่ายดายและ
เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น Pro-Pedal ถูกออกแบบ
ให้ตัวสปริงและชุดล็อคมีความแข็งแรง ทนทาน
เพื่อความวางใจได้และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ฤดู ก าลแล้ ว ฤดู ก าลเล่ า และแบบที่ ก ระทั ด รั ด
ยังช่วยให้มพี นื้ ทีว่ า่ งรอบๆ คันเร่ง และรางเลือ่ นทีถ่ กู
ติดตั้งไว้ยังท�ำให้การปรับระยะคันเร่งเพื่อให้เหมาะ
กับคนขับเรือแต่ละคนท�ำได้อย่างง่ายดาย
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การขั บ เรื อ ในขณะความเร็ ว สู ง ต้ อ งใช้ ทั้ ง ความช� ำ นาญและ
ประสบการณ์ อีกทัง้ การควบคุมเรือทีแ่ ม่นย�ำ ฉับไวผูข้ บั เรือจะได้สมั ผัสถึง
ความสะดวกสบาย และความวางใจได้ที่ Pro-Pedal มอบให้
Pro-Pedal เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากสายการผลิตระบบควบคุม
และบังคับเลีย้ วของ SeaStar ทีอ่ อกแบบเฉพาะส�ำหรับเรือบาสสมรรถนะสูง
ซึง่ รวมถึงชุดบังคับเลีย้ วไฮดรอลิค “SeaStar Pro”, ชุดยกเครือ่ ง “SeaStar
Gen2”, ชุดสายบังคับเลีย้ วและคันเร่ง “Xtreme” พร้อมชุด “Pro-Trim”
และ “Pro-Tap” ด้ ว ยชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี่ ชั้ น สู ง นี้
SeaStar สามารถน�ำเสนอระบบปังคับเรือที่สมบูรณ์ให้ได้ทั้งกับอู่ต่อเรือ
และเจ้าของเรือ
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การปรับแต่งเฉพาะ พร้อมความสะดวกสบาย

ชุดคันเร่งเท้า Pro-Pedal จาก SeaStar มีข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญ
หลายอย่ า ง ในส่ ว นของการปรับ แต่งเฉพาะและความสะดวกสบาย
ทั้งนี้เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ขับเรือแต่ละราย
ในการใช้งาน “Pro-Pedal” มีมมุ เริม่ ต้นอยูท่ ี่ 12.5o เยือ้ งไปด้านหน้า
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมีมุมส�ำหรับต�ำแหน่งเครื่องยนต์เดินเบา
ที่เกือบเป็นมุมฉาก ซึ่งมุมของคันเร่งเท้า Pro-Pedal ท�ำให้ผู้ขับเรือ
วางต�ำแหน่งเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะความเร็วต�่ำ หรือขณะ
เครื่องยนต์เดินเบา

Pro-Pedal ยังสามารถปรับระยะของคันเร่งได้ด้วย การออกแบบ
Pro-Pedal (ซึง่ ก�ำลังรอการอนุมตั สิ ทิ ธิบตั ร) ท�ำให้ปรับตัง้ ระยะการเหยียบ
คันเร่งตั้งแต่ “เดินเบา-ความเร็วสูงสุด” เพื่อให้เหมาะกับระยะความยาว
ของขาของผู้ขับเรือแต่ละราย ไม่ว่าการเดินทางจะยาวนานแค่ไหน
Pro-Pedal ก็สามารถควบคุมความเร็วตัง้ แต่เดินเบา จนถึงระดับความเร็ว
สูงสุดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ด้วย เหล่านี้เป็นการเพิ่มความ
สะดวกสบายให้ กั บ ผู ้ ขั บ เรื อ ทั้ ง ยั ง คงสมรรถนะสู ง สุ ด ของเรื อ และ
เครื่องยนต์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
Pro-Pedal ออกแบบและประกอบขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
และจะเริ่มมีจ�ำหน่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
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SUZUKI
MARINE
&ความร่MARINE
RESCUE
NSW
วมมือในการกู้ภัย
ที่ยั่งยืน

Suzuki Marine และหน่วยกู้ภัยทางน�้ำแห่ง New South
Wales (Marine Rescue New South Wales, MRNSW)
ได้ร่วมลงนามในบันทึกสัญญาความร่วมมือเป็นระยะเวลา 4 ปี
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ แสดงถึ ง จุ ด ยื น
และความมุ่งมั่นของหน่วยงานทั้งสองในการรักษาความปลอดภัย
ให้กับน่านน�้ำของ New South Wales
สัญญาความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีผลถึงปี 2565 ซึ่งจะท�ำให้
Suzuki Marine เป็นตัวเลือกของเครื่องยนต์เกาะท้ายส�ำหรับ
กองเรือของ MRNSW ทั้งหมด และหน่วยงานทั้งสองยังจะขยาย
ความร่ ว มมื อ กั น ในการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ สั ง คม โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางน�้ำให้กับชุมชน
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John Haines ผู้แทนของ Suzuki Marine ได้ร่วมกับ
ท่านผู้ตรวจการณ์ Stacey Tannos ของ MRNSW ในพิธีลงนาม
ในสัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ณ ส�ำนักงานใหญ่
ประจ� ำ รั ฐ ของ MRNSW ที่ Hungry Point, Cronulla,
New South Wales
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิง่ และขอประกาศว่าเราได้ขยาย
ความร่วมมือกับหน่วยกูภ้ ยั ทางน�ำ้ NSW ไปอีก 4 ปี และเราก็จะ
ยังคงเดินหน้าต่อไปอีกยาวไกลเพื่อท�ำให้การเล่นเรือปลอดภัย
ส�ำหรับชาวออสเตรเลียทุกคน” John Haines กล่าว และ John
ยังได้กล่าวต่ออีกว่า “หน่วยกู้ภัยทางน�้ำ New South Wales
ให้บริการและความช่วยเหลือด้านการกู้ภัยทางน�้ำที่ยอดเยี่ยม
และ Suzuki Marine มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของความส�ำเร็จต่อเนื่องนี้”
ผู้ตรวจการณ์ Tannos กล่าวว่าหน่วยกู้ภัยทางน�้ำ NSW
ก็ มี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด้ ข ยายความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในเชิ ง พาณิ ช ย์
และเชิงกลยุทธกับหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร
ของเรา
“Suzuki Marine เป็นตัวเลือกของเครื่องยนต์เกาะท้าย
ส�ำหรับหน่วยกู้ภัย NSW ของเรา” เขากล่าว
“อาสาสมัครที่ท�ำงานช่วยชีวิตของเราต้องการเครื่องยนต์
ทีว่ างใจได้ ประหยัดน�ำ้ มัน ออกแบบและผลิตขึน้ เพือ่ สิง่ แวดล้อม
ที่หลากหลายและท้าทายในทะเล”
“Suzuki Marine มีชอื่ สียงและได้รบั การยกย่องว่าเป็นหนึง่
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ สัญญาความร่วมมือใหม่ฉบับนี้
ท�ำให้เรามัน่ ใจว่ากองเรือของเราจะถูกขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์
ที่มีมาตรฐานสูงสุด ในราคาที่เหมาะสม และบริการที่วางใจได้”
ความร่วมมืระหว่าง Suzuki Marine และ MRNSW เริม่ ต้น
ขึน้ ในปี 2555 และมีการต่อสัญญากันอีกครัง้ ในปี 2558 เป็นเวลา
อีก 3 ปี
ในเดือนธันวาคม 2561 ได้มีการส่งมอบเรือใหม่ภายใต้
สัญญาฉบับใหม่นี้ ซึ่งรวมถึงเรือกู้ภัย Naiad ที่เกาะเครื่องยนต์คู่
ของ Suzuki รุ่น DF150AP จ�ำนวน 2 ล�ำ และเรือสองท้อง
Sailfish ที่มีเครื่องยนต์คู่ของ Suzuki รุ่น DF200AP ด้วย
Suzuki เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ในด้ า นความวางใจได้ คุ ณ ภาพ
และราคาที่ ส มเหตุ ส มผล และ MRNSW ก็มีป ระสบการณ์
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากความร่วมมือที่ยาวนาน
ผู้ตรวจการณ์ Stacey Tannos ของ MRNSW (ซ้าย) และ
John Haines เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของ Suzuki Marine (ขวา)
ณ ส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำรัฐของ MRNSW ที่ Hungry Point,
Cronulla, New South Wales เพื่อประกาศถึงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เป็นระยะเวลาอีก 4 ปี
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ทำ�ไมต้องเป็นไม้สัก

เรือล�ำสวยของหลายๆ ท่านใช้ไม้สักท�ำพื้น และท�ำ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไม้สอย ไม้สักนั้นนอกจากจะมีลาย
ที่สวยงามแล้ว ยังคงทนอีกด้วย ไม้สักมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ใน
ตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่
เกาะอินเดียตะวันออก มนุษย์เรารู้จักคุณประโยชน์ และ
คุณวิเศษของไม้สักมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปี พ.ศ. 2411
มีการส่งไม้สักแปรรูปจากภาคกลางของประเทศพม่า
ออกไปขายที่ยุโรป
ไม้สักเป็นต้นไม้ผัดใบมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Teak
และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tectona Grandis อยู่ใน
วงศ์ Verbenacean เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขนึ้ เป็นหมูไ่ ม้สกั
ล้วนๆ การทีไ่ ม้สกั จะมีลวดลายสวยงามนัน้ ต้องเป็นไม้สกั
ที่ขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือในพื้นที่ราบดินปนทราย
ที่น�้ำไม่ขัง ปริมาณน�้ำฝน ระหว่าง 1,200 - 2,000 ม.ม.
ต่อปี ความสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 700
เมตร และมีฤดูแล้งแยกจากฤดูฝนชัดเจน จึงจะท�ำให้
ไม้สักมีลวดลายสวยงาม ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีเหลืองทอง
ถึงน�้ำตาลแก่ มีลายเป็นเส้นสีน�้ำตาลแก่แทรกเสี้ยนตรง
เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง
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ไม้สักหากพิจารณาจากสีของเนื้อไม้ การตกแต่ง
ความแข็ง ความเหนียวของเนื้อไม้แล้ว จะแบ่งออกเป็น
5 ชนิด คือ
- ไม้สักทอง มีเนื้อไม้เป็นสีน�้ำตาลทอง เสี้ยนตรง
ตกแต่งง่าย
- ไม้สักหิน เนื้อไม้มีสีน�้ำตาลหรือสีจาง ตกแต่งง่าย
- ไม้สักหยวก เนื้อไม้เป็นสีน�้ำตาลอ่อนหรือสีจาง
ตกแต่งง่าย
- ไม้สักไข เนื้อไม้มีสีน�้ำตาลเข้มปนเหลือวง มีไขปน
ยากแก่การตกแต่งและทาสี
- ไม้สักขี้ควาย เนื้อไม้มีสีเขียวปนน�้ำตาล น�้ำตาลด�ำ
ไม่เป็นระเบียบ
สาเหตุ ที่ ไ ม้ สั ก ทนทาน ปลวกและมอดที่ ไ ม่ ท� ำ
อันตรายเพราะในเนื้อไม้สักมีสารเคมีพิเศษอยู่ชนิดหนึ่ง
ชือ่ O-cresyl methyl ether สารเคมี ชนิดนีม้ คี ณ
ุ สมบัติ
คงทนต่อปลวก แมลง และเห็ดราได้อย่างดียิ่ง ไม้สัก
เป็นไม้เนือ้ แข็ง มีความแข็งแรงสูงกว่า 1,000 กก./ตร.ซม.
และมีความทนทานตามธรรมชาติ หากน�ำส่วนที่เป็น
แก่นของไม้สกั ไปปักดิน จะมีความทนทานตามธรรมชาติ
10 - 18 ปี นอกจากนี้ในไม้สักทองยังพบว่ามีทองค�ำ
ปนอยู่ 0.5 ppm. อัตราส่วนไม้สักทอง 26 ต้น มีทองค�ำ
หนัก 1 บาท
การผลิตไม้สักส�ำหรับเรือ ก่อนหน้านี้การท�ำพื้นเรือ
ไม้สัก จะท�ำโดยการน�ำชิ้นไม้แต่ละชิ้นวางต่อกันด้วยมือ
โดยคนงานของอูต่ อ่ เรือ กระบวนการท�ำจึงมีความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องใช้ชวั่ โมงการท�ำงานมาก อีกทัง้ ยังต้องใช้คนงาน
ที่มีทักษะ รวมทั้งยังต้องท�ำงานบนดาดฟ้าเรือ เป็นเวลา
นานนับสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าเรือแต่ละล�ำจะแล้ว
เสร็จ ปัจจุบัน ใช้ ก ารผลิ ต เป็ น พื้ น ส� ำ เร็ จ รู ปตามแบบ
มาตรฐานของเรื อ รวมทั้ ง การผลิ ต ตามแบบและ

รายละเอียดในกระบวนการติดตั้ง เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ ลู ก ค้ า ในการหาแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ไม้ สั ก ที่ มี
คุ ณ ภาพสู ง ที่ เ หมาะแก่ ก ารท� ำ พื้ น เรื อ ความแม่ น ย� ำ
ในการผลิ ต สถานที่ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
และการทีต่ อ้ งเก็บสต็อคไม้สกั คุณภาพสูงเพือ่ ใช้ในการผลิต
ไม้ สั ก พื้ น เรื อ จะใช้ ก ารท� ำ ให้ ไ ม้ มี ป ลายเรี ย วเล็ ก
เพื่อหลบจุดเปราะบาง โดยใช้ไม้ที่มีความหนาเท่ากัน
ขวางหัวไม้ทงั้ หมดตามทีเ่ คยใช้ในแบบดังเดิม และจะต้อง
เป็นไม้ลายตรงทั้งหมด คุณภาพไม้เกรดหนึ่งจากไม้สัก
ป่าธรรมชาติ ซึ่งต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี จ�ำนวนวงปี
15 - 20 ต่อนิ้ว ความถ่วงจ�ำเพาะ 600 - 800 กิโลกรัม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร จึ ง จะท� ำ ให้ มี ค วามทนทาน
และการบ�ำรุงรักษาน้อย
การท�ำความสะอาดพื้นเรือไม้สักนั้นเพียงล้างพื้น
ไม้ สั ก ด้ ว ยน�้ ำ ทะเล และยาแนวในที่ ที่ จ� ำ เป็ น เท่ า นั้ น
เป็นการป้องกันไม่ให้ไม้แห้งและไม้หดตัว เกลือจาก
น�้ ำ ทะเล จะช่ ว ยในการดู ด ซั บ และคงความชื้ น
อีกทั้งป้องกันเชื้อรา และการเจริญเติบโตของตะไคร่
โดยไม่ตอ้ งให้การดูแลและรักษาไม้สกั มากเกินความจ�ำเป็น
ซึ่งกลับเป็นการลดคุณสมบัติที่ดีของไม้สักลงไปด้วย
จากคุณสมบัตทิ ดี่ ขี องไม้สกั ในด้านความถ่วงจ�ำเพาะ
ที่สูง ไม่บิดงอ ปลวกและมอดไม่ท�ำอันตราย เป็นไม้เนื้อ
แข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ เนื้อไม้มีลายสวยงาม
ทนทาน เลื่อย ผ่า ไสกบ ตบแต่งและชักเงาได้ง่าย ไม่ผุ
กร่อนไปเพราะดินฟ้าอากาศและกาลเวลา อีกทัง้ มีจำ� นวน
มากพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีการ
ปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบ อันเป็นการรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม จึงยังไม่สามารถหาวัสดุธรรมชาติอื่นใดมา
ทดแทนในการท�ำพื้นไม้เรือ และเฟอร์นิเจอร์เรือ ถึงแม้
ราคาจะสูงกว่าวัสดุอื่น แต่ก็เป็นเพราะคุณสมบัติที่ดีของ
ไม้สักเอง ก็ยังนับว่าคุ้มค่าแก่การลงทุน
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การติดต่อสื่อสารได้ผ่านพ้นยุคของการใช้สัญญาณ
ธง และสัญญาณแสงนับร้อยปีมาแล้ว ได้มีการน�ำวิทยุ
สื่อสารโดยใช้เสียงเข้ามาใช้แก้ปัญหา ก่อให้เกิดความ
รวดเร็วและลดความยุ่งยากลงมาก จนกระทั่งปัจจุบันได้
มีการติดต่อสือ่ สารโดยการใช้ระบบดิจติ อล ท�ำการรับ-ส่ง
ข่าวสารอย่างอัตโนมัติ แต่การประสานงานกันด้วยค�ำพูด
ก็ยังมีความจ�ำเป็นต้องใช้อยู่
การติดต่อสื่อสารของเรือในทะเลไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างเรือต่อเรือด้วยกัน หรือระหว่างเรือ
กับสถานีฝั่งหรือเครื่องบินก็ตาม จะมีความสับสนทาง
ค�ำศัพท์และส�ำเนียงอยูเ่ สมอ ปัญหาการใช้คำ� พูดส่วนใหญ่
ส่วนหนึ่งยังคงมีอยู่ เพราะชาวเรือทั่วโลกมีภาษาพูด
ที่แตกต่างกัน จึงมีปัญหายุ่งยากในการใช้ภาษาพูดของ
แต่ละคน ท�ำให้การพูดนั้นเกิดความไม่เข้าใจกัน
ในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ทางทะเล (Maritime Safety Committee หรือ MSC)
ซึง่ เป็นองค์กรด้านเทคนิคสูงสุดของ IMO ซึง่ ประกอบด้วย
สมาชิกทุกประเทศ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
พิจารณาประเด็นต่างๆ ในขอบเขตอ�ำนาจของ IMO
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งช่ ว ยเดิ น เรื อ การต่ อ สร้ า งเรื อ
และอุปกรณ์ การประจ�ำการคนประจ�ำเรือที่ปลอดภัย

หรื อ ที่ เ ป็ น ไปได้ ที่ ส มั ช ชารั บ รองได้ พิ จ ารณาเรื่ อ ง
“วลี ม าตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางทะเล”
(Standard Marine Communication Phrases–SMCPs)
ซึง่ คณะอนุกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยในการเดินเรือ
เป็นผู้จัดเตรียมท�ำให้ และ SMCPs ได้รับความเห็นชอบ
หน�ำออกเผยแพร่ได้ทราบโดยทั่วกัน
ความมุง่ หวังของ SMCPs นีก้ เ็ พือ่ มุง่ หวังให้ประเทศ
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะมีความสับสนทางค�ำศัพท์
และส�ำเนียงอยู่เสมอ ได้เกิดผลดีในการติดต่อสื่อสารกัน
โดย SMCPs นี้เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางวาจา (Verbal communications) อย่างง่าย เพือ่ ลด
ความยุ่งยากด้านไวยากรณ์ ในการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกันของทุกชาติในทะเล (Individuals of all
maritime nations) เพือ่ การเดินเรือเข้า-ออกท่าเรือ และ
การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งเพื่อการศึกษา
และฝึกทางทะเล (Maritime education and training)
เมื่ อ มี ค วามสงสั ย ในความหมายที่ ถู ก ต้ อ งแน่ น อน
(Translations are in doubt)
เพราะฉะนั้น เมื่อมีความจ�ำเป็นที่ต้องการแสดงว่า
ต้องการใช้ SMCPsให้พดู ส่งว่า “Please use Standard
Marine Communication Phrases”

กฎเกณฑ์ส�ำหรับการป้องกันเรือโดนกัน การด�ำเนินการ
กับสินค้าอันตราย ข้อก�ำหนดและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับความ
ปลอดภัยทางทะเล ข้อมูลอุทกศาสตร์ บันทึกการเดินทาง
และการเดินเรือ การสอบสวนภัยพิบตั ิ การกูภ้ ยั และการ
ช่วยชีวิต และประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความปลอดภัยทางทะเล รวมถึงเป็นกลไกในการท�ำหน้า
ทีใ่ ดๆ ซึง่ อนุสญ
ั ญา IMO ได้มอบหมายหรือหน้าทีท่ อี่ าจม
อบหมายหรือภายใต้ตราสารระหว่างประเทศและ IMO
รับรอง รวมถึงความรับผิดชอบส�ำหรับการพิจารณาและ
เสนอข้อแนะน�ำและแนวปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย

(โปรดใช้ ว ลี ม าตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ทางทะเล)
เพื่ อ เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ
สือ่ สารระหว่างฝัง่ -เรือ หรือ เรือ-ฝัง่ หรือการสือ่ สารทัว่ ไป
มีอยู่ด้วยกัน 8 หัวข้อ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ใช้ว่าจะใช้
หัวข้อใดและใช้วลีใดจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์
ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้
ข่าวสารนั้นต้องกระจ่างชัด ไม่ว่าข่าวสารจะเป็นใน
รูปของข้อมูล ค�ำแนะน�ำ ค�ำเตือน ค�ำสั่ง หรือรูปใดๆ
ก็ตามวัตถุประสงค์ของการใช้อยู่ 8 ประการ คือ
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การใช้วลีมาตรฐาน
สำ�หรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ทางทะเล

Instruction (ค�ำสัง่ ) แสดงว่าข่าวสารทีส่ ง่ ตามมานี้ เป็นความตัง้ ใจของผูส้ ง่ ข่าวทีข่ อร้องให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับ หมายความว่าผู้ส่งต้องเป็นผู้มีอ�ำนาจเต็มที่จะส่งข่าวนี้ โดยผู้รับจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ นอกจากว่าจะมีข้อขัดแย้งซึ่งเกี่ยวกับเหตุผลแห่งความปลอดภัย ซึ่งจะต้อง
รายงานแจ้งให้ผู้ส่งข่าวได้รับทราบด้วย
ตัวอย่าง : “INSTRUCTION. (You must) alter course.”
Advise (ค�ำแนะน�ำ)แสดงว่าข่าวสารที่ส่งตามมานี้ เป็นความตั้งใจของผู้ส่งข่าวที่ขอร้องให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ซึ่งการตัดสินใจว่าจะกระท�ำตามค�ำแนะน�ำหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับข่าวสาร
ไม่จ�ำเป็นจะต้องท�ำตามค�ำแนะน�ำเสมอไป แต่ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยไว้ให้มาก
ตัวอย่าง : “ADVICE,(Advice You) stand by on VHF channel one six”

Warning (ค�ำเตือน) จะแสดงถึงความตัง้ ใจของผูส้ ง่
ข่าวในการแจ้งให้ผอู้ นื่ ทราบเกีย่ วกับอันตราย ความหมาย
ว่าผู้รับข่าวสารที่ได้รับการเตือน ควรต้องท�ำการปฏิบัติ
ต่อค�ำเตือน แต่การให้ความส�ำคัญต่อค�ำเตือนนัน้ ก็ขนึ้ อยู่
กับผู้รับข่าวสาร
ตัวอย่าง : “WARNING, Obstruction in fairway.”
Information (ข่าวสาร)แสดงว่าข่าวสารทีส่ ง่ ตามมา
นี้ เป็นข้อจ�ำกัดของเท็จจริง หรืออยู่ในสถานการณ์ที่จะ
ต้องปฏิบัติตาม ผู้ส่งข่าวควรเลือกใช้กับการเดินเรือและ
ข่าวจราจร เป็นต้น เพือ่ จะให้ผลของข่าวสารมีตอ่ ผูร้ บั ข่าว
ตัวอย่าง : “INFORMATION,Tanker stop in area
H due to poor visibility.”
Question (ค�ำถาม)แสดงว่าข่าวสารที่ส่งตามมานี้
เป็นลักษณะของการสอบถามผู้ส่งข่าว แจ้งแก้ปัญหาต่อ
การสอบถามที่มีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการถาม
ที่น�ำหน้าด้วยWhat, Where, Why, Who และ How
โดยผู้รับคาดหวังว่าจะได้รับค�ำตอบ
ตัวอย่าง : “QUESTION, (What is) your draft?”
Answer (ค�ำตอบ)แสดงว่าข่าวสารที่ส่งตามมานี้
เป็นการตอบค�ำถามทีถ่ ามมาแล้วควรเอาใจใส่กบั ค�ำตอบ
ไม่ควรจ�ำกัดค�ำถามอื่นๆ
ตัวอย่าง : “ANSWER, My maximum draft
seven meters.”
Request (ค�ำร้องขอ) แสดงว่าข่าวสารที่ส่งตามมา
นี้ เป็นการถามเพื่อจะปฏิบัติจากผู้อื่นด้วยความเอาใจใส่
ของเรือ ผูส้ ง่ สารใช้สญ
ั ญาณนีเ้ พือ่ แจ้งว่าต้องการให้จดั หา
หรือเตรียมการ เช่น ความต้องการของเรือ เรือลากจูง
การขออนุญาตต่างๆ แต่การร้องขอนี้ต้องไม่เกี่ยวพันกับ
การเดินเรือหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข COLREGS
ตั ว อย่ า ง : “REQUEST, (Please) supply
bunkers”
Intention (ค�ำชี้แจง)แสดงว่าข่าวสารที่ส่งตามมานี้
เป็นการแจ้งให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับการเดินเรือที่ต้อง
กระท�ำโดยเร็ว ผู้ส่งสารจะใช้เหตุผลที่จ�ำกัด เพื่อให้
กระท�ำตามการแจ้งเกีย่ วกับการเดินเรือ โดยเรือทีส่ ง่ ข่าว
ตัวอย่าง : “INTENTION, I will reduce speed”
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ยุทธศาสตร์

การบริหารองค์กร
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“ยุ ท ธศาสตร์ ” คื อ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการใช้
ทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ บ รรลุ ค วามมุ ่ ง หมายหรื อ วิ สั ย ทั ศ น์
ขององค์กร การก�ำหนด ยุทธศาสตร์ส�ำหรับองค์กรหนึ่งๆ
มีรปู แบบและขัน้ ตอนทีค่ อ่ นข้างสลับซับซ้อน เริม่ จากการ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมหรือความเป็นไปต่างๆ ที่อาจ
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรของเราทัง้ ด้านบวกและ
ด้านลบ ตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาค ภายในประเทศ จนถึง
ภายในองค์กรของเราเอง ทั้งนี้เพื่อน�ำมาก�ำหนดกรอบ
ความคิดและแผนงานต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กร
“ทรัพยากร” กินความหมายกว้างมาก ทีร่ สู้ กึ คุน้ เคย
กันโดยทั่วไป ได้แก่ คน เงิน วัสดุ เวลา และเทคโนโลยี
เป็นต้น นอกจากนั้น ทุนทางสังคม (Social Capitals)
เช่ น ภู มิปั ญญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมประเพณี ความรู้
รักสามัคคี และความภักดีต่อองค์กร ก็นับเป็นทรัพยากร
ที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง เช่ น กั น ส่ ว นที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด ทุ ก องค์ ก ร
คื อ “คน” ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ บ ริ ห ารยากที่ สุ ด ด้ ว ย
เพราะคนมี ชี วิ ต จิ ต ใจที่ อ าจผั น แปรได้ ต ลอดเวลา
ตามอารมณ์ ที่ ม ากระทบ ทั้ ง ยั ง มี กิ เ ลสคอยคลุ ก เคล้ า
จิตใจให้เศร้าหมองอีกด้วย อาจพาให้เห็นผิดเป็นชอบ
และกระท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ไม่ควรเมือ่ ใดก็ได้ ผูบ้ ริหารทุกระดับ
จึงจ�ำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในความปกครองบังคับบัญชาของตน
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หลั ก ในการบริ ห ารองค์ ก รมี ห ลายทฤษฎี เช่ น
การบริหารโดยยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (MBR :
Management By Regulations) และการบริหารโดย
ยึดวัตถุประสงค์ (MBO : Management By Objective)
การพิจารณาเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดไม่มีสูตรส�ำเร็จ ขึ้นอยู่
กับลักษณะและภารกิจของแต่ละองค์กรเป็นส�ำคัญ
โดยทั่ ว ไปมั ก ใช้ ใ นการผสมผสานหลั ก การต่ า งๆ
ตามความเหมาะสม กุญแจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ขององค์กร คือ การมีกรอบความคิดและแผนงานที่ดี
เข้าใจง่ายส�ำหรับทุกฝ่าย สามารถน�ำไปสู่การปฎิบัติ
ได้ อ ย่ า งไม่ ยุ ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นจนเกิ น ไปนั ก หรื อ การมี
ยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรที่ดีนั่นเอง
โครงสร้างองค์กรนับเป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญยิง่ เช่นกัน
ควรมี ข อบเขตความพอเหมาะพอดี มี ข นาดสมดุ ล
กั บ ภารกิ จ แต่ ล ะส่ ว นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน
ทัง้ อ�ำนาจ และหน้าที่ รวมทัง้ การมีรปู แบบทีเ่ อือ้ ต่อการ
ประสานงานภายในด้ ว ย องค์ ก รใดมี โ ครงสร้ า ง
ที่เหมาะสมกับภารกิจ การบริหารโดยรวมย่อมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง
หลักในการจัดและบริหารองค์กรที่ยึดถือกันมา
แต่ โ บราณกาลแต่ ยั ง ใช้ ไ ด้ ผ ลอยู ่ ใ นปั จ จุ บั น คื อ
POSDCORB Model ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้

P = Planning คือ การวางแผนงานขององค์กร
ในภาพรวม
C = Organizing คือ การจัดแบ่งภารกิจออกเป็น
ส่วนย่อยๆ
S = Staffing คือ การก�ำหนดผู้รับผิดชอบงาน
แต่ละส่วนอย่างเหมาะสม
D = Directing คือ การควบคุมสั่งการและก�ำกับ
ดูแลโดยผู้มีอ�ำนาจหน้าที่
CO = Coordinating คือ การประสานงานที่ดี
ระหว่างฝ่ายต่างๆ
R = Reporting คือ การรายงานตามรูปแบบ
และจังหวะที่เหมาะสม
B = Brudgeting คือ งบประมาณที่ใช้ในการ
บริหารองค์กร
อีกหลักการหนึง่ ซึง่ ยังใช้ได้ผลและเป็นทีย่ อมรับอยู่
เช่นกัน
มีองค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1. Unity of Command (เอกภาพในการบังคับ
บัญชา)
แต่ละคนในองค์กรควรมีผู้บังคับบัญชาโดยตรง
(Direct Boss) ที่อยู่ในระดับถัดจากตนเพียงคนเดียว
เพื่อป้องกันความสับสนในการสั่งการและการรายงาน
ตามสายการบังคับบัญชา
2. Span of Control (ขอบข่ายในการควบคุม)
ควรมีความพอเหมาะพอดี ไม่แคบหรือกว้างจนเกิน
ควร คือแต่ละระดับขององค์กรควรมีจ�ำนวนหน่วยรอง
ที่เหมาะสม น้อยไปก็ไม่คุ้มค่า มากเกินไปก็ยากแก่การ
ควบคุมอย่างทั่วถึง ในอดีตใช้เกณฑ์ 4 - 7 แต่ทุกวันนี้มี
ระบบ IT และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยท�ำงานแทน
คนมากขึ้น ขนาดของ Span of control ก็อาจขยาย
กว้างขึ้นได้
3. Delegation of Authority (การกระจาย
อ�ำนาจ)
นับเป็นหลักการส�ำคัญในการบริหารองค์กรโดย
เฉพาะที่มีขนาดใหญ่ การมอบหมายอ�ำนาจให้ผู้บริหาร
ระดับรองๆ ลงไปตัดสินใจเองได้ในบางเรื่องตามความ
เหมาะสม ย่อมช่วยลดภาระผู้บริหารระดับสูงช่วยให้มี
เวลามากขึ้นในการพิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญกว่า
4. Homogeneous Assignment (การมอบหมาย
งานอย่ า งกลมกลื น ) แต่ ล ะฝ่ า ยแต่ ล ะคนในองค์ ก ร
ไม่ควรต้องรับผิดชอบงานที่มีความหลากหลายเกินไป
ควรเป็นกลุ่มงานที่มีความคล้ายคลึงหรือเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกัน
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** รอบที 3 ปี 2562 วันที 19 มีนาคม 2562 - วันที 25 มีนาคม 2562 **
** รอบที่ 4 ปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 - วันที่ 12 เมษายน 2562 **
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** รอบที่ 1 ปี 2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562 - วันที่ 19 มีนาคม 2562 **
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