
MAGAZINE I PAGE

01

  

 

นิตยสารเพื่อคนรักเรือ ธุรกิจทางเรือ และกีฬาทางน�้า...เล่มเดียวของเมืองไทย VOL.10 • ISSUE 111 • APRIL 2019

aboatmagazine

เสื้อชูชีพ ลอยน�้ำได้แค่ไหน
ท�าใมจึงต้องใส่อุปกรณ์ชูชีพ 
และใครบ้างที่จ�าเป็นต้องสวมใส่
เสื้อชูชีพ

Safety
World Clean Up 
Campaign
ปรับปรุงทัศนียภาพ 
ตามแนวชายหาด

Boat Report
ผู้บริหำรที่มีภำวะผู้น�ำสูง 
คือหลักประกันความเข้มแข็ง
ขององค์กร

Special Report

CHARLES DE 
GAULLE
IS  THE  FLAGSHIP  OF  
THE  FRENCH  NAVY 
(MARINE  NATIONALE)

STANDARD 
HORIZON 

HX400IS  COMMERCIAL VHF
 WITH  LMR  CHANNELS



MAGAZINE I PAGE



MAGAZINE I PAGE

03



MAGAZINE I PAGE

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,  
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์EDITOR

TALK

OWNER
STAFF

บริษัท ครูว์ มีเดีย แอนด์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด : 1777/9 หมู่ 6 ซอยสุขุมวิท 107 ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 TEL : 0-2703-3113-4 FAX : 0-2703-3112  
E-mai l  : aboa tmagaz ine@gma i l . com Websi le : www.aboa tmagaz ine . com Facebook :  aboa tmagaz ine บรรณาธิการผู ้ พิมพ ์ผู ้ โฆษณา กาญจน ์ วรรณ ใจดี  
บรรณาธิการบริหาร พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เพ็ญนภา ใจดี ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ศรายุ บรรเทาวงษ์ ฝ่ายบทความต่างประเทศ คธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์  
บรรณาธิการฝ่ายศิลป ยุทธฉัตร อวนศรี กองบรรณาธิการ A SUTHIDA, THUNDER BIRD, เจ้าชายน้อย, หัวหกก้นขวิด ฝ่ายภาพ  TEAM นักเขียนรับเชิญ ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง,  
NARAPICHAT PUDLA, WWW.THAIBOATCLUB.COM ฝ่ายประสานงานการตลาดและโฆษณา สุธิดา ช่วงชล ศิลปกรรม ART  MAGAZINE ฝ่ายกฎหมาย ปริพนธ์ ปุรณาคม  
เพลท/พิมพ์  MAGAZINE จัดจ�าหน่าย  MAGAZINE 

สวัสดีครับ ผู้ติดตาม  ที่รัก ท่ามกลางความร้อนระอุของฤดูคิมหันต์ ทีมงานพยายามน�าเสนอเรื่องท่ีชวนอ่านแบบสบายๆ แต่เปี่ยมไปด้วย 
สาระน่ารู้เช่นเคย อาทิ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร (ตอนที่ 2) ซึ่งจะถึงบทสรุปในตอนต่อไป เชื่อว่าหลักการที่น�ามาถ่ายทอดต่อนี้ สามารถน�าไป 
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของภาครัฐ ธุรกิจเอกชน หรือแม้แต่ในภาคประชาสังคม

เสื้อชูชีพท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่ารู้จักดีน้ัน มีอะไรที่คนทั่วไปยังไม่รู ้จริงอีกมากทีเดียว การใช้ประโยชน์จึงเป็นไปอย่างจ�ากัด และอาจสุ่มเสี่ยงอันตราย 
เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บทความหนึ่งในเล่มนี้ได้ร้อยเรียงประเด็นส�าคัญไว้อย่างครบถ้วนกระชับและเข้าใจง่าย ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่ง

หลายท่านคงไม่ทราบว่า ประเทศฝรั่งเศสมีเรือบรรทุกเครื่องบินถึง 10 ล�า โดยเป็นผู้สร้างเองด้วย ล�าที่ใหญ่ที่สุดในชาติยุโรปด้วยกัน ชื่อ ชาร์ลส์ เดอ โกล 
(Charles de Gaulle) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ประจ�าการมาตั้งแต่ปี คศ.2001 มีสมรรถนะสูงอย่างน่าทึ่งไม่น้อยเลย 

การจัดกิจกรรม World Clean Up Campaign ด้วยการใช้เรือสปีดโบ๊ทหลายล�า ช่วยกันเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศตามแนวชายฝั่งและในทะเล  
บริเวณ ต.แสมสาร นับเป็นเร่ืองท่ีน่ายกย่องชมเชยมาก คงช่วยสสร้างจิตส�านึกให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องดูแลเอาใจใส่การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
อย่างจริงจังกันต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การแข่งขันเรือใบนานาชาติ “Top of The Gulf Regatta” และกระโจมวิทยุแจ้งต�าบลที่ฉุกเฉิน (EPIRB)  
ช่วยให้งานกู้ภัยลูกเรือประมงพาณิชย์ประสบผลส�าเร็จ ล้วนน่าอ่านทั้งสิ้น พบกันฉบับหน้าครับ
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ลกูเรอืสามคนจากเรอืประมงพาณชิย์ (จบักุ้ง) ได้รบัการช่วยเหลอืกูภ้ยัทีบ่รเิวณ
นอกฝ่ังของหมูเ่กาะแชทมั นวิซแีลนด์ ซึง่ส่วนหนึง่ต้องขอบคณุกระโจมวทิยแุจ้งต�าบล
ที่ฉุกเฉินหรือทุ่นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียม (EPIRB) แบบ  
Float-Free ของ GME

กระโจมวิทยแุจ้งต�าบลทีฉ่กุเฉนิ (EPIRB) แบบ Float-Free รุน่ MT603FG  
ของ GME ถกูเปิดให้ส่งสญัญาณเมือ่วันศกุร์ที ่ 22 มนีาคม หลงัจากเรอืประมงชือ่  
Mary Ellen II อบัปางด้วยคลืน่ขนาดใหญ่ เมือ่เวลา 08.20 น. ศนูย์ประสานงานกู้ภยั
ในประเทศนิวซีแลนด์ (RCC) ได้รับแจ้งสัญญาณฉุกเฉินจากบริเวณแนวปะการัง 
ตะวนัตกซึง่อยูห่่างประมาณ 32 กโิลเมตรทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเกาะชาตมั

เจ้าหน้าทีศ่นูย์ประสานงานกูภ้ยัได้พดูตดิต่อกบัผูท้ีล่งทะเบยีนไว้ส�าหรบักระโจม
วิทยุแจ้งต�าบลที่ฉุกเฉินที่อยู ่บนบก และเขายืนยันว่ามีลูกเรือสามคนอยู ่บน 
เรอื Mary Ellen II เป็นเรอืประมงพาณชิย์ (จบักุ้ง) ความยาว 10 เมตร

ทันทีที่ได้รายละเอียดของลูกเรือ ศูนย์ประสานงานกู้ภัย (RCC) ได้แจ้งวิทยุ 
VHF ไปยงัหมูเ่กาะแชทมัเพือ่ขอความช่วยเหลอืจากเรอืทีอ่ยูใ่กล้เคยีง เรอืประมง 
ชือ่ Falcon II เป็นเรอืล�าแรกทีไ่ปถงึจดุทีเ่กดิเหตแุละเข้าช่วยลกูเรอืทีเ่คราะห์ร้าย 
ขึน้จากน�า้เมือ่เวลา 09.45 น. และน�าส่งพวกเขาอย่างปลอดภยัไปขึน้บกท่ีซึง่พวกเขา
จะได้รบัการปฐมพยาบาลส�าหรบับาดแผลและรอยฟกช�า้ต่างๆ  

กระโจมวิทยแุจ้งต�าบลทีฉ่กุเฉนิ (EPIRB) แบบ Float-Free รุน่ MT603FG  
ของ GME เป็นส่วนส�าคัญในการช่วยชีวิตของลูกเรือท้ังสาม ขณะท่ีกัปตันเรือ 
ได้พยายามที่จะด�าน�้าลงไปในเรือเพื่อดึงสลักเปิดสัญญาณฉุกเฉินแต่ก็ไม่สามารถ 
เข้าถึงตัวกระโจมวิทยุได้ อย่างไรก็ตามชุดกล่องครอบกระโจมแบบ Float-Free  
ถกูตดิตัง้ให้ท�างานอตัโนมตั ิท�าให้ตวักระโจมลอยขึน้สูพ่ืน้ผวิได้ ซึง่ช่วยให้การช่วยเหลอื
กูภั้ยคนทัง้หมดบนเรอืประสบความส�าเรจ็

เหตุการณ์นี้พึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีค�าสั่งข้อบังคับให้ติดตั้งกระโจมวิทย ุ
แจ้งต�าบลทีฉ่กุเฉนิ (EPIRB) แบบ Float-Free ส�าหรบัเรอืประมงพาณชิย์ ความยาว
ระหว่าง 7.5 เมตรถึง 24 เมตรทีอ่อกปฏบิตังิานนอกน่านน�า้ในประเทศนวิซแีลนด์  
เมือ่วันที ่1 มกราคม 2562

“พระองค์เจ้ำสิริวัณณวรีฯ เสด็จทรงบ�ำเพ็ญพระกุศล
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือ ทช.805 (ปะกำรัง)”

กระโจมวิทยุแจ้งต�ำบลที่ฉุกเฉิน (EPIRB)  
แบบ Float-Free ของ GME ช่วยให้งำนกู้ภัยลูกเรือ
ประมงพำณิชย์ประสบผลส�ำเร็จ

วนัที ่ 22 มนีาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริวิณัณวรนีารรีตัน์  
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญพระกุศลเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่เรือทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ จากนัน้เสดจ็ไปยงัท่าเทยีบเรอื
ศนูย์วจิยั ทช. ทะเลอนัดามนั ทรงเจมิแผ่นชือ่เรอื และคล้องพวงมาลยัเสาหวัเรอื  
ก่อนจะเสดจ็ไปยงัห้องโถงเรอืเพ่ือทรงลงพระนามในสมุดทีร่ะลกึ

เรอืทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 805 นามเรียกขาน “ปะการงั” มขีนาด 
ความยาวไม่เกิน 80 ฟตุ มลัีกษณะตวัเรอืแบบ เรือ 2 ท้อง (Catamaran) ความยาว
ตลอดล�า 26.20 เมตร ความกว้างกลางล�า 8.50 เมตร กนิน�า้ลึก 1.80 เมตร เจ้าหน้าที่
ประจ�าเรอื 12 คน ผู้โดยสาร 24 คน ความเรว็สงูสุด 30 นอต ความเรว็ในการเดนิทาง  
20 นอต รัศมีระยะท�าการไกล 500 ไมล์ทะเล เครื่องจักรใหญ่ ยี่ห้อ MTU  
ขนาด1,635 แรงม้า จ�านวน 2 เครื่อง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ DEUTZ ขนาด  
85 กิโลวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง มีเพลาใบจักร 2 เพลา ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง  
(น�า้มันดเีซล) จ�านวน 8,000 ลติร ความจถุงัน�า้จดื จ�านวน 4,800 ลติร โดยเรือล�า 
ดังกล่าวนี้จะปฏิบัติงานในภารกิจการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
การตรวจสอบ และควบคมุป้องกนัการบกุรกุท�าลายทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ให้กับชุมชนชายฝ่ังทะเลทีอ่ยูต่ามชายฝ่ังทะเลและเกาะต่างๆ ในพ้ืนทีท่ะเลอนัดามนั

กำรแข่งขันเรือใบนำนำชำติ 
“Top of The Gulf Regatta” 

เตรียมจัดยิ่งใหญ่ปีที่ 15
เตรียมพบกับสุดยอดการแข่งขันเรือใบนานาชาต ิ

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี Top of the Gulf Regatta 2019  
ซึง่จัดขึน้เป็นปีที ่ 15 พร้อมต้อนรบันกัแล่นใบจากทัว่โลก 

Top of the Gulf Regatta เป็นท่ีรู ้จักกันดีท่ัวโลก 
ในฐานะเป็นการแข่งขันเรือใบท่ีมีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 

อย่างหลากหลายประเภท แต่ละปีจะมีเรือเข้าร่วมชิงชัย 
เป็นจ�านวนมาก โดยการแข่งขันครั้งน้ีจะจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่  30 เมษายน ถึงวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ณ โอเชีย่น มารีน่า ยอช์ท คลบั พทัยา จ.ชลบุรี
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และปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวชายหาดของเกาะต่างๆ ใน ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศตามแนวชายฝั่ง 
และทางทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์บก-สัตว์น�้า อีกทั้งยังรักษา 
ความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม 
ความสวยงามของธรรมชาติต่อไป 

ซึ่งขยะทั้งหมดที่รวบรวมได้ ทางทีมงานได้มีการประสานงาน 
กับเทศบาล ต.แสมสาร เพื่อการก�าจัดที่ถูกต้อง ทั้งนี้ทีมงานทุกคน 
ขอขอบคุณผู ้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านและผู ้มีส ่วนร่วมทุกภาคฝ่าย  
เราหวังว่าจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีกครั้ง

Boat Report 1
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ในปัจจบุนักระแสเรือ่งของพลาสตกิและขยะท่ีก�าลงัท�าลาย
ระบบนเิวศน์ทางทะเลไปทัว่โลก การร่วมมอืกนัของทกุภาคส่วน
จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกคนควรตระหนักถึง ทั้งเรื่องของการลด
การใช้พลาสติก และการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ ์
อีกครั้งทาง บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จ�ากัด จึงร่วมมือกับ  
บริษัท ฮัล จ�ากัด และกลุ ่มธุรกิจเรือท่องเที่ยวแสมสาร 
และด�าน�้าแสมสาร ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเรื่องนี้ จึงได้ 
น�าทัพเรือสปีดโบ้ท กว่า 10 ล�า จัดกิจกรรม“ World Clean 
Up Campaign” ด้วยการเก็บและรวบรวมขยะ ท�าความสะอาด 
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 เรือประมงเอนกประสงค์ล�าใหม่ ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ของ  
YANMAR รุน่ 6AYEM-GT ได้ถกูปล่อยลงน�า้เพ่ือกระตุน้อตุสาหกรรม 
ประมงในเขตออสเตรเลียตะวันตก “Shoreline Marine  
Fabrication” ซ่ึงมีฐานการผลิตอยู่ใน Henderson ได้ท�าการ 
ต่อเรือขนาด 86 ฟุต ตามการออกแบบเรืออลูมิเนียมสากล  
เรือถูกปล่อยลงน�้าเพื่อท�าการทดสอบทางทะเลและทดสอบระบบ 
บริเวณ Fremantle ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา และได้แสดงถึง
สมรรถนะที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง “Ada Clara” เป็นช่ือของ 
เรอืประมงขนาดความยาว 26.2 เมตร ระวางขบัน�า้ 50 ตนั สามารถ
บรรทุกน�้ามันเชื้อเพลิงได้กว่า 14 ตัน รมถึงปลาที่จับได้ และ “Ada 
Clara” จะเป็นเรือธงของกลุ่มบริษัท “Western Wild Fisheries”

Ada Clara ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ขนาด 737kW ของ YANMAR 
รุ่น 6AYEM-GT ซ่ึงถูกออกแบบให้มีอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน 
เชื้อเพลิงต�่าสุด ในขณะท่ีให้สมรรถนะสูงสุด โดยมีการควบคุม 
การจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงด้วยระบบดิจิตัลที่แม่นย�า

Power Equipment เป็นผู้จัดหาเครื่องยนต์ และก่อนที่จะ

ขับเคลื่อนโดย YANMAR 
สุดยอดเรือเอนกประสงค์
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ท�าการต่อเรือ Nick Marsden ผู้จัดการฝ่ายขายของ Power 
Equipment WA ได้พบกบัเจ้าของเรอืและ “Shoreline Marine” 
เพื่อหารือถึงข้อได้เปรียบของระบบจ่ายเชื่อเพลิงแบบรางร่วม 
(common-rail) ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ของ Yanmar 
รุ่น 6AY นี้

Nick กล่าวว่าขนาดเครื่องยนต์ 20 ลิตร และช่วงชักที่ยาว 
ท�าให้ YANMAR 6AYEM-GT มีแรงบิดที่สูงมาก

“ระยะการบ�ารุงรักษาทุกๆ 500 ชั่วโมง หัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง
อายุยาวนาน และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงที่ต�่า อันเป็น
ทีรู่จ้กักนัดใีนเครือ่งยนต์ Yanmar ท�าให้ต้นทนุในการใช้เครือ่งยนต์ 
Yanmar อยู่ในระดับที่ต�่ามาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการทางน�้า 
ทั้งหลายพึงต้องการ”

“กูญแจส�าคัญที่ท�าให้เคร่ืองยนต์รุ ่น 6AY มีสมรรถนะ 
และประสิทธิภาพสูง ก็คือการจัดวางหัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง 
ให้เหลื่อมกัน ร่วมกับการออกแบบห้องเผาไหม้แบบ ‘ASSIGN’  
ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ Yanmar ท่ีใช้ในเครื่องยนต์ท่ีมี 
กระบอกสูบขนาดใหญ่ ความเรว็ต�า่ จงึมรีอบของเครือ่งยนต์ทีก่ว้างมาก 
และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงที่ต�่าอย่างเห็นได้ชัด”

เนือ่งจากนีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ครือ่งยนต์รุน่ 6AY และห้องเผาไหม้
แบบ ASSIGN ถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ การติดตั้งเครื่องยนต์
ของ Shoreline Marine จึงสร้างความสนใจให้กับทีมวิศวกรของ 
Yanmar Japan และ Yanmar Asia (Singapore) ดังนัน้ทมีวิศวกร
ดงักล่าวจงึได้เดนิทางมาที ่Fremantle ในช่วงการทดสอบทางทะเล
ของ Ada Clara เพื่อรับรู้ด้วยตัวเองถึงสมรรถนะของ 6AYEM-GT 
ตลอดถึงความเหมาะสมกับการใช้งานในเรือประมงเชิงพาณิชย ์
ในประเทศออสเตรเลีย

Mark Butterfield ผู้จดัการฝ่ายขายของ Power Equipment 
กล่าวว่า “ออสเตรเลยีเป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุของเครือ่งยนต์ Yanmar 
รุ่น 6AYEM-GT นอกเหนือจากญี่ปุ่น” 

“6AYEM-GT เป็นเครื่องยนต์ท่ีถูกใช้งานและเป็นท่ียอมรับ
อย ่างกว ้างขวางในวงการอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย ์ทางน�้า 
ของออสเตรเลีย และการใช้งานล่าสุดนี้ก็เป็นการปิดช่องว่าง 
ของตลาดได้เป็นอย่างดี” Mark กล่าว

Mark กล่าวว่าความเร็วของ Ada Clara ในการทดสอบ 
ครั้งแรกถือได้ว่า “โดดเด่น”

Jim Kibblewhite วิศวกรอาวุโสของ Power Equipment 
ได้มีส ่วนร่วมในการทดสอบครั้งนี้ด ้วย และเขาได้กล่าวว ่า 
เรอืล�าใหม่นีต้อบสนองต่อเครือ่งยนต์ในทกุรอบได้ดกีว่าเรอืล�าอืน่ๆ 
ที่เขาได้ทดสอบมาก่อนหน้านี้

“ความยาวตามแนวน�้าของตัวเรือช่วยในเรื่องนี้อย่างไม่ต้อง
สงสัย” Jim บอก “ขณะโหลดเครื่องยนต์ที่ 75% ความเร็วเรืออยู่
ที ่19 นอต และเมือ่โหลดเครือ่งยนต์ท่ี 50% เรายงัสามารถท�าความ
เร็วได้ถึง 16.5 นอต” การทดสอบทางทะเลในครั้งนี้ยังยืนยันได้ว่า
เรือล�านี้สามารถท�าความเร็วสูงสุดได้ถึง 25 นอต

เครื่องยนต์ที่ให้ก�าลัง 737kw รุ่น 6AYEM-GT ได้ถูกจับคู่กับ
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ชุดเกียร์ส่งก�าลังที่มีอัตราทด 2.48:1 ท�าให้สามารถใช้งานกับ 
ใบจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรได้เป็นอย่างเหมาะสม

“ในการจ�าลองสถานการณ์ขณะบรรทุกน�้ามันเชื้อเพลิง 
และปลาที่จับได้แบบเต็มระวาง รอบเครื่องยนต์ตกลงมาเพียง  
15 รอบ/นาที เท่านั้น ในขณะเปิดคันเร่งกว้างสุด” Jim กล่าว 
“นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการจัดวางเครื่องยนต์ที่ดีของเครื่องยนต ์
หัวฉีดตรงซ่ึงควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประกอบกับ
คุณภาพของการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม”

เครือ่งยนต์ของ Ada Clara ไม่มกีารปล่อยควนัใดๆ ออกมา
ในขณะตดิเครือ่ง หรอืในขณะควบคมุตัวเรอื และมคีวันน้อยมาก
ในช่วงที่เร่งความเร็วขณะบรรทุกหนัก ซ่ึงเป็นไปตามทิศทาง 
การออกแบบของ Yanmar ทีต้่องการผลติเครือ่งยนต์ทีเ่ป็นมติร
ต ่อสิ่ งแวดล ้อมและปลดปล ่อยไอเสียในระดับท่ีต�่ ากว ่า 
มาตรฐานสากล

Shoreline Marine ต่อเรือ Ada Clara ขึ้นมาให้เป็น 
เรือเอนกประสงค์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมอื่น  
รวมถึงอุตสาหกรรมน�้ามันและแก็ส การบริการให้เช่าเรือ  
และการวิจัยทางทะเล

งานเริ่มต้นของ Ada Clara คือการท�าประมงเบ็ดราว 
ส�าหรับการจับสัตว์น�้าเฉพาะสายพันธุ ์น�้าลึกในแถบชายฝั ่ง
ออสเตรเลียตะวันตก เครื่องยนต์จะถูกใช ้งานประมาณ  
1,500 ชั่วโมงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตลาด

การตกปลาน�า้ลกึต้องใช้เวลาเดนิทางมาก และนัน่หมายถงึ
ก�าลงัเคร่ืองยนต์ที ่YANMAR 6AYEM-GT ท�าได้ บวกกับความเรว็
ที่ Ada Clara สามารถท�าได้ จะท�าให้ตลาดและผู้บริโภคได้รับ
ปลาที่เร็วขึ้นและสดขึ้น ท�าให้มีเวลาจับปลาได้มากข้ึน เจ้าของ
ใหม่ได้กล่าวว่า ระหว่างการทดสอบ Ada Clara แสดงให้เห็นถึง
สมรรถนะทางทะเลที่ดีเลิศ อีกท้ังยังไร้เสียงรบกวน ซ่ึงดีมาก
เพราะว่าเสียงรบกวนถือเป็นมลภาวะอย่างหนึ่งในการท�างาน

การตดัสนิใจเจาะจงเลอืกเครือ่งยนต์ YANMAR 6AYEM-GT 
อยู่บนพ้ืนฐานของอัตราส่วนระหว่าง น�้าหนัก:ก�าลัง ระยะเวลา
การเข้ารบับรกิาร และอตัราส่วนของความเรว็เมือ่เทยีบกบัอตัรา
การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ 6AYEM-GT สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายส�าหรับ
การบ�ารุงรักษาในทุกส่วน แม้กระท่ังงานใหญ่ เช่น การเปล่ียน
ลูกสูบ ตัวอย่าง เช่น ลูกสูบแต่ละลูกสามารถถูกเปลี่ยนได ้
อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเครื่องยนต์

ทกุคนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการปล่อยเรอื Ada Clara พอใจ
กับผลงานเป็นอย่างมาก Power Equipment ประทับใจกับ
คุณภาพของการต่อเรือและการติดตั้งเครื่องยนต์ 6AYEM-GT 
ของ Brad Moseley จาก Shoreline Marine

เจ้าของเรือก็พึงพอใจเช่นกันกับท้ังทีมงานของ Brad  
และ Power Equipment เขากล่าวว่า “Power Equipment 
ท�าให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะท�างานอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การติดตั้ง 
จนจบการทดสอบในทะเล”
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เสื้อชูชีพ 
ลอยน้�ำได้แค่ไหน?

ช่วงน้ีเป็นช่วงปิดเทอมผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ 
พี่ดูแลน้องหรือผู ้สูงอายุดูแลเด็ก จากข้อมูลย้อนหลัง  
พบว่าในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีเด็กจมน�้า
เสียชีวิตสูงสุด จึงขอให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้ความ
ระมัดระวังและร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตจาก
การจมน�้า และจากการส�ารวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพ 
พบว่าประชาชนทกุกลุม่อายใุช้เสือ้ชชูพีขณะเดินทางหรอื
ท�ากิจกรรมทางน�้าเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง
เกีย่วกับการใช้ชชูพี นัน่คอื ชชูพีทีท่กุคนเหน็ทัว่ไปตามเรอื
คอืเสือ้พยงุตวั ซึง่ออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลือ่นไหว
ได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้น
เหนือน�้า ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ 
หมดสติก็จมน�้าเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบ 
ให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน�้า ท�าให้คน
ที่หมดสติไม่จมน�้าแต่จะเทอะทะ และท�าให้เคลื่อนไหว
ล�าบาก
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ท�าใมจึงต้องใส่อุปกรณ์ชูชีพ และใครบ้างที่จ�าเป็น
ต้องสวมใส่เส้ือชชูพี ก็เพราะว่ามคีนเสยีชวีติเพราะไม่สวม
เสื้อชูชีพถึง 88 % จากการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรือ  
การสวมใส่อปุกรณ์ชชูพีส่วนบคุคล (Personal Flotation 
Devices - PFD) น้ัน เป็นการป้องกันอันตรายส�าหรับ
บุคคลท่ีพึงต้องกระท�า โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ชูชีพ 
ส่วนบุคคลเม่ือลงเรือ หรือเล่นน�้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรบัเด็กๆ หรอืบคุคลใดๆ แม้คนเหล่านัน้จะว่ายน�า้เก่ง
ก็ตาม

ทั้งนี้ก็เพราะว่า เสื้อชูชีพส�าหรับเล่นน�้านั้นจะท�าให้
ไม่เหน่ือยจนเกินไป หรือเมื่อเกิดการหมดสติเพราะ
อบุตัเิหต ุเช่นศรษีะไปกระแทกของแขง็ เส้ือชชูพีกจ็ะช่วย
เอาไว้ได้ เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
ในขณะทีเ่ราอยูบ่นเรอื หรอืเล่นน�า้ นอกจากนัน้เสือ้ชชูพี
ยงัช่วยไม่ให้ร่างกายสญูเสียความร้อนจนท�าให้เกิดตะคริว 
หรืออาการ Hypothermia ที่ภาวะร่างกายสูญเสีย 
ความร้อน

เม่ือเราจะใช้เสื้อชูชีพ เรามาดูกันว่า เสื้อชูชีพลอย
น�้าได้อย่างไร และเสื้อชูชีพสามารถรับน�้าหนักได้เท่าใด 

โดยปกติปริมาตรน�้า 1 ลูกบาศก์ฟุต จะมีน�้าหนัก  
62 ปอนด์ แต่ส�าหรับไม้ ปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุต จะม ี
น�้าหนัก 50 ปอนด์ และไม้สามารถลอยน�้าได้เพราะว่า  
ไม้มีน�้าหนักน้อยกว่าน�้า แต่ถ้าเป็นลังไม้ที่มีขนาดเท่ากัน 
คือ 1 ลูกบาศก์ฟุต จะมีน�้าหนักเพียง 10 ปอนด์ ลังไม ้
กจ็ะลอยน�า้ได้สงูกว่า เพราะมนี�า้หนกัน้อยกว่า แต่ถ้าเอา
โฟมปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุตมาลอยน�้า โฟมนั้นก็จะลอย
อยู่บนผิวน�้า จะลอยน�้าสูงกว่าลังไม้มาก เพราะโฟม
ปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุตนั้น มีน�้าหนักพียง 1 ปอนด์
เท่านั้น

การใช้เสื้อชูชีพน้ันก็เพื่อใช้พยุงตัวเราให้ลอยน�้า  
แต่เสื้อชูชีพก็มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะ 
การใช้งานในน�้าที่มีหลากหลาย ท�าให้เสื้อชูชีพมีความ
หลากหลายไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามเสื้อชูชีพทุกตัวก็จะ
พยายามออกแบบให้สามารถท�าให้ศรีษะของเราลอยอยู่
เหนือน�้าตลอดเวลาที่สวมใส่ เมื่อสวมใส่เส้ือชูชีพจึงต้อง
ให้ขนาดพอดีกับตัวเรา ไม่ใหญ่เกินไป เพราะจะท�าให ้
เสื้อชูชีพหลุดออกจากตัวเราได้ หรือเสื้อชูชีพเล็กเกินไป
ก็จะไม่สามารถพยุงน�้าหนักของเราให้ลอยอยู่ได้

สีของเสื้อชูชีพนั้นจะใช้สีสว่าง หรือติดแถบสะท้อน
แสงเพือ่ให้สามารถมองเหน็ และค้นหาได้ง่าย สทีีน่ยิมใช้
คือ สีส้ม เพราะเป็นสีในโทนสีสว่างสามารถมองเห็น
ชัดเจนกว่าสีอื่นใดในพื้นที่ธรรมชาติ ถ้าเราต้องการ 
ที่จะไปช่วยเหลือคนตกน�้า เราก็จะต้องค้นหาให้พบก่อน 

แต่ถ้าเขาสวมใส่เสื้อชูชีพสีส้มแล้ว เราจะพบเขาได้ง่าย
กว่าการที่เขาสวมใส่เสื้อชูชีพสีน�้าเงิน หรือสีเขียว

ที น้ี เรามาดูกันเรื่องความหมายของการลอย 
ของเสือ้ชชูพีบ้าง เน่ืองจากเสือ้ชชูพีมหีลากหลายประเภท 
และแต่ละประเภทจะมีความหมายอย่างไร

อุปกรณ์การลอยตัวน้ัน เป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถ
ลอยตวัอยูเ่หนอืน�า้ได้ เพราะมนี�า้หนกัน้อยกว่าน�า้ ถ้าหาก
เรามี เ ส้ือชูชีพประเภทหนึ่ ง ซึ่ งมี อัตรการลอยตัว  
22 ปอนด์ จะสามารถรองรับน�้าหนักโลหะได้ 22 ปอนด์ 
โดยม่จมลงสู ่พื้นดินใต ้น�้า ถ ้าเราผูกสมอเรือหนัก  
20 ปอนด์ กับเสื้อชูชีพตัวนี้ เสื้อชูชีพจะพยุงให้สมอเรือ
ลอยอยู่โดยไม่จมลงไปสู่พื้นดินใต้น�้า

แต่เส้ือชูชีพขนาด 22 ปอนด์สามารถพยุงตัวคนที่ 
น�้าหนัก 200 ปอนด์ ที่อยู่ในน�้าได้อย่างไร เมื่อคนเรา 
ลงไปอยู่ในน�้า น�้าหนักจะหายไป 80% ของน�้าหนักตัว 
ในอากาศ เพราะว่าน�้าในร่างกายจะไม่ท�าให้เกิดน�้าหนัก
เมื่ออยู่ในน�้านั่นเอง เพราะฉะนั้น น�้าหนัก 80% ส�าหรับ
คนที่มีน�้าหนักตัว 200 ปอนด์ ในอากาศ น�้าหนัก 
ก็จะเหลือเพียง 40 ปอนด์ เท่านั้น คือ

200 lbs. x 80% = 160 lbs.
200 lbs. – 160 lbs. = 40 lbs.
แต่ถ้าเสือ้ชูชพีของเรามอีตัราลอยตวัเพยีง 22 ปอนด์ 

จะสามารถรองรับน�้าหนักที่มากกว่า 40 ปอนด์ ได้หรือ
ไม่ ก็สามารถรองรับได้ เพราะว่าร่างกายของคนเรานั้น
ส่วนใหญ่จะมีไขมันอยู่ประมาณ 15% และไขมันเป็นสิ่ง
ที่ลอยน�้า เพราะฉะนั้น

200 lbs. x 15% = 30 lbs.
40 lbs. - 30 lbs. = 10 lbs.
ตอนน้ีเราก็คงเห็นกันแล ้วว ่า คนท่ีมีน�้าหนัก  

200 ปอนด์ บนบกนัน้ เมือ่ลงไปอยูใ่นน�า้แล้วจะมนี�า้หนกั
เหลือเพียง 10 ปอนด์เท่าน้ัน และเสื้อชูชีพขนาด  
22 ปอนด์ น้ันจึงมีความสามารถเพียงพอในการรองรับ
การพยุงตัวของเขาให้สามารถลอยน�้าอยู่ได้ และเพื่อ
เป็นการป้องกันอันตราย ต่อไปนี้จะลงเรือ หรือเล่นน�้า 
ก็ควรต้องสวมใส่เสื้อชูชีพกันทุกครั้งทุกคน
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หลังเหตุการณ์ท่ีเชื่อกันว่าขบวนการรัฐอิสลาม 
หรือไอซิส (ISIS) ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายหมายเลขหน่ึง 
ของโลกในขณะนี้ โจมตีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 
หนึง่ร้อยคน ท�าให้ประเทศฝรัง่เศสตดัสนิใจเข้าร่วมปฏบิตัิ
การทางทหารโจมตีไอซิสในประเทศซีเรียอย่างเต็มตัว 
พร ้อมกันนั้นช่ือของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงาน
นิวเคลียร์ของฝรั่งเศสคือ ชาร์ล เดอ โกลล์ (Charles de 
Gaulle) ก็ถูกกล่าวขานบ่อยข้ึน เพราะถูกส่งไปร่วมกับ
กองก�าลังพันธมิตรนาโต ้ ในทะเลเมดิ เตอเรเนียน  
เพือ่สนบัสนนุปฏิบตักิารทางทหารต่อไอซสิในซเีรยีนัน่เอง

ประเทศมหาอ�านาจและประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญ่ๆ ทีม่ดีนิแดนตดิทะเล ต่างจดัหาเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ
ไว้ใช้ในกองทพั ประเทศใดทีม่ศีกัยภาพสามารถต่อเรอืเอง
ได้ก็ต่อเรอืขึน้ใช้เองและรับจ้างต่อให้ประเทศอืน่ ประเทศ
ที่ไม่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีแต่มีศักยภาพทางการเงิน 
ก็จ้างประเทศอื่นต่อให้ กล่าวส�าหรับประเทศฝรั่งเศสน้ัน 
สามารถต่อเรือบรรทุกเครื่องบินใช้เอง และรับจ้างต่อให้
ประเทศอื่นด้วย

เรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ล เดอ โกลด์ ด�ารงสถานะ
หลายอย่าง คอื เป็นเรอืธงของกองทพัเรอืฝรัง่เศส เป็นเรอื
บรรทกุเครือ่งบนิขนาดใหญ่ทีส่ดุของยโุรป เป็นเรอืบรรทกุ
เครื่องบินล�าดับท่ี 10 ของฝรั่งเศส และเป็นเรือบรรทุก
เครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ล�าแรกของฝรั่งเศส แรกเริ่ม

เรือบรรทุกเครื่องบิน
พลังงานนิวเคลียร์
นาวีฝรั่งเศส

CHARLES 
DE GAULLE 
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รบทางอากาศ แบบ E-2C Hawkeye  เฮลิคอปเตอร์
ขนส่ง แบบ SA365 Dolphin เฮลิคอปเตอร์ขนส่ง  
แบบ  EC725 Caracal และเฮลคิอปเตอร์อเนกประสงค์ 
แบบ AS532 Cougar เป็นต้น

นับแต่เข้าประจ�าการ เรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ล 
เดอ โกลล์ ได้ปฏิบัติภารกิจให้แก่กองทัพเรือฝรั่งเศส 
โดยร่วมกบัประเทศพนัธมติรนาโต้ปฏบิตักิารในน่านน�า้
สากลที่มีความขัดแย้งกันในหลายที่หลายสถาน และ
ล่าสุดก็ได้รับภารกิจปฏิบัติการร่วมกับกองทัพนาโต้ใน
ภารกจิปราบไอซสิ โดยมุง่หน้าสูพ้ื่นทีใ่กล้ชายฝ่ังประเทศ
ซเีรยีดงัทีเ่ป็นข่าวในช่วงเดอืนพฤศจกิายนท่ีผ่านมา

Charles de Gaulle is the flagship of  
the French Navy (Marine Nationale) and  
the largest western European warship  
currently in commission. She is the tenth 
French aircraft carrier, the first French  
nuclear-powered surface vessel, and the first 
and so far only nuclear-powered carrier  
completed outside of the United States Navy. 
She is named after French statesman and  
general Charles de Gaulle.

The hull was laid down in April 1989 at the 
DCNS Brest naval shipyard. The carrier was 
launched in May 1994 and at 35,500 tonnes 
was the largest warship launched in Western 
Europe since HMS Ark Royal in 1950. She was 
to be named Richelieu in 1986 by the French 
president at the time, François Mitterrand, after 
the famous French politician Armand-Jean du 
Plessis, Cardinal or the Duc de Richelieu.  
However, the name of the ship was changed 
to Charles de Gaulle by the Gaullist Prime 
Minister at the time, Jacques Chirac.

Construction quickly fell behind schedule 
as the project was starved of funding, which 
was worsened by the economic recession in 
the early 1990s. Total costs for the vessel 
would top €3 billion. Work on the ship was 
suspended altogether on four occasions: 1990, 
1991, 1993, and 1995. The ship was  
commissioned on 18 May 2001, five years  
behind the projected deadline.

นัน้ได้ช่ือว่า Richelieu ซึง่ต้ังให้โดย ฟรงัซวั มติเตอรองส์ 
(François Mitterrand) ขณะด�ารงต�าแหน ่ง
ประธานาธิบดี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Charles de 
Gaulle รัฐบุรุษและอดีตประธานาธิบดีฝร่ังเศส โดย  
ชาค ชีรัค (Jacques Chirac) ขณะด�ารงต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรี (ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี) และ
ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลโดยสังเขปของเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ล 
เดอ โกลล์ ได้รับค�าสั่งซื้อเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1986 
(พ.ศ.2529) วางกระดูกงูเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ.
1989 ปล่อยลงน�้าเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 
เข้าประจ�าการเมื่อ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2001 ได้รับ
หมายเลขประจ�าเรือคือ R91 โดยต่อที่อู ่เมืองตูลอง 
(Toulon) ประเทศฝรั่งเศส

ชาร์ล เดอ โกลล์ มรีะวางบรรทกุเตม็ที ่42,509 ตนั 
ยาว 261.5 เมตร หรอื 858 ฟุต กว้าง 64.36 เมตร หรอื 
211.2 ฟตุ กนิน�า้ลึก 9.43 เมตร หรอื 30.9 ฟตุ ความเรว็ 
27 นอต หรือ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถบรรทุก
เครื่องบินได้ 28-40 ล�า เช่น เครื่องบินโจมตี/ขับไล่
อเนกประสงค์ แบบ Rafale M เครื่องบินโจมตี แบบ 
Super Étendard  เครือ่งบนิตรวจการณ์และบัญชาการ
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ผูน้�าคอืผู้ที่มอีิทธิพลในการโน้มน้าว จูงใจ ให้ผูอ้ื่นท�า
ตามความปารถนาของตนด้วยความยินดีและเต็มใจ  
โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจหรืออิทธิพลใดๆ บังคับข่มขู่ 
ส่วนผู้บริหารนั้นเป็นผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบชัดเจน ตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างขององค์กร รวมทั้ง
มีอ�านาจในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่อยู่ในความปกครอง
บงัคับบญัชาของตนได้ด้วย ตามของเขตทีก่�าหนดไว้ในกฎ
ระเบียบขององค์กรหน่ึงๆ ผู้น�าอาจมิใช่ผู้ที่มีต�าแหน่ง
บรหิารใดๆ ในองค์กรก็ได้ ในอกีด้านหนึง่ผูบ้รหิารจ�านวน
มากก็อาจมีภาวะผู้น�าไม่สูงพอ ดังนั้น ความปารถนาของ
ทุกองค์กรคือ “ผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น�าสูง”

คุณสมบัติของผู้น�าที่ดี ที่นับว่าส�าคัญ ได้แก่
1. มีวิสัยทัศน์ที่ดี เห็นการณ์ไกล คิดกว้าง มองไกล 

และใฝ่สูง กล้าต้ังเป้าหมายที่ดูส�าเร็จได้ยากในสายตา 
คนทั่วไป

2. มีการวางแผนงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นหลัก
ประกันความเป็นไปได้ และเป็นแนวทางการด�าเนินงาน
ไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้

3. มีทีมงานที่ดี ใช้คนได้เหมาะกับงานตามศักยภาพ
ที่เขามีอยู ่ รวมทั้งการมีผู้รับผิดชอบงานส�าคัญอย่าง 
ครบถ้วน
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Special Report

การมผีู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้น�าสูง คือหลักประกันความ

เข้มแข็งขององค์กร
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9. มี สัปปุริสธรรม 7 หรือ ธรรมะของคนดี  
7 ประการ ได้แก่

“รู้เหต”ุคอืรูว่้าถ้าต้องการผลเช่นนีจ้ะต้องสร้างเหตุ
อย่างไร

“รู้ผล” คือรู้ว่าเหตุที่ตนท�าหรือคิดจะท�า จะน�าผล
อะไรมาให้

“รู้ตน”คือรู้ธาตุแท้ของตน ทั้งในเรื่องนิสัยใจคอ 
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งข้อดีข้อด้อยต่างๆ

“รู้ประมาณ”คือการรู้ความพอเหมาะพอควร ยึด
ทางสายกลางไม่สดุโต่งไปทางใดทางหน่ึงจนมากเกนิไป

“รู้กาล”คือรู้ว่าควรท�าอะไรเมื่อใด
“รูช้มุชน”คอืรูข้นบธรรมเนยีม วฒันธรรมประเพณี

ของคนแต่ละกลุ่มแต่ละพวก ซึ่งมักมีความผิดแผกแตก
ต่างตามความเชือ่ความเคยชนิและเร่ืองทีป่ฎิบตัสิบืทอด
กันมา

“รู้บุคคล”คือรู้จักนิสัยใจคอ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ เป็นต้น ของผู้ร่วมงานแต่ละคน

10. มี สังคหะวัตถุ 4 เพื่อเป็นเครื่องครองคน  
อันประกอบด้วย

“ทาน”คือการให้และความเสียสละ อาจอยู่ในรูป
ของวัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน หรือแม้แต่การ
ให้ก�าลงัใจ ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหา และการสละเวลา
ในการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

“ปิยวาจา”คอืการกล่าวถ้อยค�าสจัจรงิ อย่างสภุาพ
ชวนฟัง มีสาระ ถูกกาลเทศะ และกล่าวด้วยใจเมตตา

“อัตถจริยา”คือการท�าตนให้เป็นประโยชน์ท้ังต่อ
ตนเองและส่วนรวม

“สมานัตตา”คือการวางตนเสมอกัน ไม่ยกตน 
ข่มท่าน และความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย

11. มีหลัก “อืทธิบาท 4”เป็นเครื่องครองงาน  
อันประกอบด้วย

“ฉันทะ”คือความยินดีพอใจ รักใคร่ในงานที่ท�า
“วริยิะ”คอืความเพยีรพยายามท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็

ความสามารถ
“จติตะ”คอืความตัง้ใจ จรงิจงั จดจ่อในการท�างาน 

มีทั้งสติและสมาธิ ตระหนักรู้ในงานที่ตนท�าอยู่
“วิมังสา”คือการใคร่ครวญด้วยเหตุผล เพื่อตรวจ

สอบและประเมนิผลงานทีต่นท�า ตามห้วงเวลาท่ีเหมาะ
สม หากเห็นว่ายังไม่ดีพอก็พิจารณาปรับปรุง แก้ไขวิธี
การท่ีใช้อยู ่หรอืหากเหน็ชัดว่าท�าต่อไปกไ็ม่มทีางส�าเรจ็ 
ก็ควรยกเลิกเสีย แสวงหาวิธีการอื่นต่อไป

4. มีการสื่อสารที่ดี ทั้งภายในทีมของตน ภายใน
องค์กรและ การติดต่อกับภายนอก

5. มีความเข้มแข็งอดทน ไม่ท้อถอยหรือถอดใจ 
โดยง่าย แต่ก็ไม่ดึงดันจนเกินก�าลัง มีการตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับแต่งการปฎิบัติตามห้วงเวลาท่ี
เหมาะสม

6. มีจิตสาธารณะสูง ท�าหน้าที่ต่างๆ ได้โดยยึดผล
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้าหมายหลกั ไม่มกีารซ่อนแฝง
ความมุ่งหมายส่วนตนหรือพวกพ้อง

7. มีพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย
“เมตตา”คือความรักความปารถนาดี อยากเห็น 

ผู้อื่นมีความสุข
“กรณุา”คอืความสงสาร เหน็ใจ ลงมอืช่วยผูอ้ืน่ให้

พ้นทุกข์
“มุทิตา” คือความพลอยยินดีในความสุข ความ

เจริญ และส�าเร็จของผู้อื่น ไม่เป็นคนขี้อิจฉา ตาร้อน
“อุเบกขา” คือความวางใจเป็นกลาง ไม่มีอคติ 

(ความล�าเอียง) ต่อผู้ใด ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม
อย่างสม�่าเสมอ ไม่มีการเลือกปฎิบัติ

8. มศีีล 5 เพ่ือเป็นเครือ่งคุ้มครองตน ไม่เบยีดเบยีน
ผู้อื่น ทั้งทางกายและวาจา

Special Report
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** รอบที 1 ปี 2562  วันที 2 พฤษภาคม 2562 - วันที 8 พฤษภาคม 2562 **่ ่่
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