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

ที่รัก ท่ามกลางความร้อนระอุของฤดูคิมหันต์ ทีมงานพยายามน�ำเสนอเรื่องที่ชวนอ่านแบบสบายๆ แต่เปี่ยมไปด้วย
สาระน่ารู้เช่นเคย อาทิ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร (ตอนที่ 2) ซึ่งจะถึงบทสรุปในตอนต่อไป เชื่อว่าหลักการที่น�ำมาถ่ายทอดต่อนี้ สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของภาครัฐ ธุรกิจเอกชน หรือแม้แต่ในภาคประชาสังคม
เสื้อชูชีพที่คนส่วนใหญ่คิดว่ารู้จักดีนั้น มีอะไรที่คนทั่วไปยังไม่รู้จริงอีกมากทีเดียว การใช้ประโยชน์จึงเป็นไปอย่างจ�ำกัด และอาจสุ่มเสี่ยงอันตราย
เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บทความหนึ่งในเล่มนี้ได้ร้อยเรียงประเด็นส�ำคัญไว้อย่างครบถ้วนกระชับและเข้าใจง่าย ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่ง
หลายท่านคงไม่ทราบว่า ประเทศฝรั่งเศสมีเรือบรรทุกเครื่องบินถึง 10 ล�ำ โดยเป็นผู้สร้างเองด้วย ล�ำที่ใหญ่ที่สุดในชาติยุโรปด้วยกัน ชื่อ ชาร์ลส์ เดอ โกล
(Charles de Gaulle) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ประจ�ำการมาตั้งแต่ปี คศ.2001 มีสมรรถนะสูงอย่างน่าทึ่งไม่น้อยเลย
การจัดกิจกรรม World Clean Up Campaign ด้วยการใช้เรือสปีดโบ๊ทหลายล�ำ ช่วยกันเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศตามแนวชายฝั่งและในทะเล
บริเวณ ต.แสมสาร นับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชยมาก คงช่วยสสร้างจิตส�ำนึกให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลเอาใจใส่การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
อย่างจริงจังกันต่อไป
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นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การแข่งขันเรือใบนานาชาติ “Top of The Gulf Regatta” และกระโจมวิทยุแจ้งต�ำบลที่ฉุกเฉิน (EPIRB)
ช่วยให้งานกู้ภัยลูกเรือประมงพาณิชย์ประสบผลส�ำเร็จ ล้วนน่าอ่านทั้งสิ้น พบกันฉบับหน้าครับ
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บรรณาธิการบริหาร พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เพ็ญนภา ใจดี ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ศรายุ บรรเทาวงษ์ ฝ่ายบทความต่างประเทศ คธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์
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กระโจมวิทยุแจ้งตำ�บลที่ฉุกเฉิน (EPIRB)
แบบ Float-Free ของ GME ช่วยให้งานกู้ภัยลูกเรือ
ประมงพาณิชย์ประสบผลสำ�เร็จ

“พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จทรงบำ�เพ็ญพระกุศล
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือ ทช.805 (ปะการัง)”
วันที่ 22 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ทะเลอันดามัน ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากนัน้ เสด็จไปยังท่าเทียบเรือ
ศูนย์วจิ ยั ทช. ทะเลอันดามัน ทรงเจิมแผ่นชือ่ เรือ และคล้องพวงมาลัยเสาหัวเรือ
ก่อนจะเสด็จไปยังห้องโถงเรือเพือ่ ทรงลงพระนามในสมุดทีร่ ะลึก
เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 805 นามเรียกขาน “ปะการัง” มีขนาด
ความยาวไม่เกิน 80 ฟุต มีลกั ษณะตัวเรือแบบ เรือ 2 ท้อง (Catamaran) ความยาว
ตลอดล�ำ 26.20 เมตร ความกว้างกลางล�ำ 8.50 เมตร กินน�ำ้ ลึก 1.80 เมตร เจ้าหน้าที่
ประจ�ำเรือ 12 คน ผูโ้ ดยสาร 24 คน ความเร็วสูงสุด 30 นอต ความเร็วในการเดินทาง
20 นอต รัศมีระยะท�ำการไกล 500 ไมล์ทะเล เครื่องจักรใหญ่ ยี่ห้อ MTU
ขนาด1,635 แรงม้า จ�ำนวน 2 เครื่อง เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ DEUTZ ขนาด
85 กิโลวัตต์ จ�ำนวน 2 เครื่อง มีเพลาใบจักร 2 เพลา ความจุถังน�้ำมันเชื้อเพลิง
(น�ำ้ มันดีเซล) จ�ำนวน 8,000 ลิตร ความจุถงั น�ำ้ จืด จ�ำนวน 4,800 ลิตร โดยเรือล�ำ
ดังกล่าวนี้จะปฏิบัติงานในภารกิจการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
การตรวจสอบ และควบคุมป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ให้กบั ชุมชนชายฝัง่ ทะเลทีอ่ ยูต่ ามชายฝัง่ ทะเลและเกาะต่างๆ ในพืน้ ทีท่ ะเลอันดามัน

ลูกเรือสามคนจากเรือประมงพาณิชย์ (จับกุง้ ) ได้รบั การช่วยเหลือกูภ้ ยั ทีบ่ ริเวณ
นอกฝัง่ ของหมูเ่ กาะแชทัม นิวซีแลนด์ ซึง่ ส่วนหนึง่ ต้องขอบคุณกระโจมวิทยุแจ้งต�ำบล
ที่ฉุกเฉินหรือทุ่นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียม (EPIRB) แบบ
Float-Free ของ GME
กระโจมวิทยุแจ้งต�ำบลทีฉ่ กุ เฉิน (EPIRB) แบบ Float-Free รุน่ MT603FG
ของ GME ถูกเปิดให้สง่ สัญญาณเมือ่ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม หลังจากเรือประมงชือ่
Mary Ellen II อับปางด้วยคลืน่ ขนาดใหญ่ เมือ่ เวลา 08.20 น. ศูนย์ประสานงานกูภ้ ยั
ในประเทศนิวซีแลนด์ (RCC) ได้รับแจ้งสัญญาณฉุกเฉินจากบริเวณแนวปะการัง
ตะวันตกซึง่ อยูห่ า่ งประมาณ 32 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชาตัม
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสานงานกูภ้ ยั ได้พดู ติดต่อกับผูท้ ลี่ งทะเบียนไว้สำ� หรับกระโจม
วิ ท ยุ แ จ้ ง ต� ำ บลที่ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ ยู ่ บ นบก และเขายื น ยั น ว่ า มี ลู ก เรื อ สามคนอยู ่ บ น
เรือ Mary Ellen II เป็นเรือประมงพาณิชย์ (จับกุง้ ) ความยาว 10 เมตร
ทันทีที่ได้รายละเอียดของลูกเรือ ศูนย์ประสานงานกู้ภัย (RCC) ได้แจ้งวิทยุ
VHF ไปยังหมูเ่ กาะแชทัมเพือ่ ขอความช่วยเหลือจากเรือทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง เรือประมง
ชือ่ Falcon II เป็นเรือล�ำแรกทีไ่ ปถึงจุดทีเ่ กิดเหตุและเข้าช่วยลูกเรือทีเ่ คราะห์รา้ ย
ขึน้ จากน�ำ้ เมือ่ เวลา 09.45 น. และน�ำส่งพวกเขาอย่างปลอดภัยไปขึน้ บกทีซ่ งึ่ พวกเขา
จะได้รบั การปฐมพยาบาลส�ำหรับบาดแผลและรอยฟกช�ำ้ ต่างๆ
กระโจมวิทยุแจ้งต�ำบลทีฉ่ กุ เฉิน (EPIRB) แบบ Float-Free รุน่ MT603FG
ของ GME เป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยชีวิตของลูกเรือทั้งสาม ขณะที่กัปตันเรือ
ได้พยายามที่จะด�ำน�้ำลงไปในเรือเพื่อดึงสลักเปิดสัญญาณฉุกเฉินแต่ก็ไม่สามารถ
เข้าถึงตัวกระโจมวิทยุได้ อย่างไรก็ตามชุดกล่องครอบกระโจมแบบ Float-Free
ถูกติดตัง้ ให้ทำ� งานอัตโนมัติ ท�ำให้ตวั กระโจมลอยขึน้ สูพ่ นื้ ผิวได้ ซึง่ ช่วยให้การช่วยเหลือ
กูภ้ ยั คนทัง้ หมดบนเรือประสบความส�ำเร็จ
เหตุการณ์นี้พึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีค�ำสั่งข้อบังคับให้ติดตั้งกระโจมวิทยุ
แจ้งต�ำบลทีฉ่ กุ เฉิน (EPIRB) แบบ Float-Free ส�ำหรับเรือประมงพาณิชย์ ความยาว
ระหว่าง 7.5 เมตรถึง 24 เมตรทีอ่ อกปฏิบตั งิ านนอกน่านน�ำ้ ในประเทศนิวซีแลนด์
เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2562

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ
“Top of The Gulf Regatta”
เตรียมจัดยิ่งใหญ่ปีที่ 15

เตรียมพบกับสุดยอดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย Top of the Gulf Regatta 2019
ซึง่ จัดขึน้ เป็นปีที่ 15 พร้อมต้อนรับนักแล่นใบจากทัว่ โลก
Top of the Gulf Regatta เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ทั่ ว โลก
ในฐานะเป็นการแข่งขันเรือใบที่มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน
อย่างหลากหลายประเภท แต่ละปีจะมีเรือเข้าร่วมชิงชัย
เป็ น จ� ำ นวนมาก โดยการแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ จ ะจั ด ขึ้ น ระหว่ า ง
วั น ที่ 30 เมษายน ถึ ง วั น ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โอเชีย่ น มารีนา่ ยอช์ท คลับ พัทยา จ.ชลบุรี
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WORLD
CLEAN UP
CAMPAIGN
ในปัจจุบนั กระแสเรือ่ งของพลาสติกและขยะทีก่ ำ� ลังท�ำลาย
ระบบนิเวศน์ทางทะเลไปทัว่ โลก การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ทุกคนควรตระหนักถึง ทั้งเรื่องของการลด
การใช้พลาสติก และการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์
อีกครั้งทาง บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จ�ำกัด จึงร่วมมือกับ
บริ ษั ท ฮั ล จ� ำ กั ด และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ ท่ อ งเที่ ย วแสมสาร
และด�ำน�้ำแสมสาร ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้ จึงได้
น�ำทัพเรือสปีดโบ้ท กว่า 10 ล�ำ จัดกิจกรรม“ World Clean
Up Campaign” ด้วยการเก็บและรวบรวมขยะ ท�ำความสะอาด
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และปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวชายหาดของเกาะต่างๆ ใน ต.แสมสาร
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศตามแนวชายฝั่ง
และทางทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์บก-สัตว์น�้ำ อีกทั้งยังรักษา
ความสวยงามและเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ชื่ น ชม
ความสวยงามของธรรมชาติต่อไป
ซึ่ ง ขยะทั้ ง หมดที่ ร วบรวมได้ ทางที ม งานได้ มี ก ารประสานงาน
กั บเทศบาล ต.แสมสาร เพื่ อ การก� ำ จั ด ที่ ถู กต้อง ทั้งนี้ทีมงานทุกคน
ขอขอบคุ ณ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก ท่ า นและผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคฝ่ า ย
เราหวังว่าจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีกครั้ง
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SHORELINE
86
ขับเคลื่อนโดย YANMAR
สุดยอดเรือเอนกประสงค์

เรือประมงเอนกประสงค์ล�ำใหม่ ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ของ
YANMAR รุน่ 6AYEM-GT ได้ถกู ปล่อยลงน�ำ้ เพือ่ กระตุน้ อุตสาหกรรม
ประมงในเขตออสเตรเลี ย ตะวั น ตก “Shoreline Marine
Fabrication” ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ใน Henderson ได้ท�ำการ
ต่ อ เรื อ ขนาด 86 ฟุ ต ตามการออกแบบเรื อ อลู มิ เ นี ย มสากล
เรือถูกปล่อยลงน�้ำเพื่อท�ำการทดสอบทางทะเลและทดสอบระบบ
บริเวณ Fremantle ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้แสดงถึง
สมรรถนะที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง “Ada Clara” เป็นชื่อของ
เรือประมงขนาดความยาว 26.2 เมตร ระวางขับน�ำ้ 50 ตัน สามารถ
บรรทุกน�้ำมันเชื้อเพลิงได้กว่า 14 ตัน รมถึงปลาที่จับได้ และ “Ada
Clara” จะเป็นเรือธงของกลุ่มบริษัท “Western Wild Fisheries”
Ada Clara ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ขนาด 737kW ของ YANMAR
รุ่น 6AYEM-GT ซึ่งถูกออกแบบให้มีอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมัน
เชื้อเพลิงต�่ำสุด ในขณะที่ให้สมรรถนะสูงสุด โดยมีการควบคุม
การจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบดิจิตัลที่แม่นย�ำ
Power Equipment เป็นผู้จัดหาเครื่องยนต์ และก่อนที่จะ
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ท�ำการต่อเรือ Nick Marsden ผู้จัดการฝ่ายขายของ Power
Equipment WA ได้พบกับเจ้าของเรือและ “Shoreline Marine”
เพื่อหารือถึงข้อได้เปรียบของระบบจ่ายเชื่อเพลิงแบบรางร่วม
(common-rail) ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ของ Yanmar
รุ่น 6AY นี้
Nick กล่าวว่าขนาดเครื่องยนต์ 20 ลิตร และช่วงชักที่ยาว
ท�ำให้ YANMAR 6AYEM-GT มีแรงบิดที่สูงมาก
“ระยะการบ�ำรุงรักษาทุกๆ 500 ชั่วโมง หัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง
อายุยาวนาน และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�่ำ อันเป็น
ทีร่ จู้ กั กันดีในเครือ่ งยนต์ Yanmar ท�ำให้ตน้ ทุนในการใช้เครือ่ งยนต์
Yanmar อยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทางน�้ำ
ทั้งหลายพึงต้องการ”
“กู ญ แจส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ ครื่ อ งยนต์ รุ ่ น 6AY มี ส มรรถนะ
และประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ก็ คื อ การจั ด วางหั ว ฉี ด น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
ให้เหลื่อมกัน ร่วมกับการออกแบบห้องเผาไหม้แบบ ‘ASSIGN’
ซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ บั ต รเฉพาะของ Yanmar ที่ ใ ช้ ใ นเครื่ อ งยนต์ ที่ มี
กระบอกสูบขนาดใหญ่ ความเร็วต�ำ่ จึงมีรอบของเครือ่ งยนต์ทกี่ ว้างมาก
และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�่ำอย่างเห็นได้ชัด”
เนือ่ งจากนีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ครือ่ งยนต์รนุ่ 6AY และห้องเผาไหม้
แบบ ASSIGN ถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ การติดตั้งเครื่องยนต์
ของ Shoreline Marine จึงสร้างความสนใจให้กับทีมวิศวกรของ
Yanmar Japan และ Yanmar Asia (Singapore) ดังนัน้ ทีมวิศวกร
ดังกล่าวจึงได้เดินทางมาที่ Fremantle ในช่วงการทดสอบทางทะเล
ของ Ada Clara เพื่อรับรู้ด้วยตัวเองถึงสมรรถนะของ 6AYEM-GT
ตลอดถึงความเหมาะสมกับการใช้งานในเรือประมงเชิงพาณิชย์
ในประเทศออสเตรเลีย
Mark Butterfield ผูจ้ ดั การฝ่ายขายของ Power Equipment
กล่าวว่า “ออสเตรเลียเป็นตลาดใหญ่ทสี่ ดุ ของเครือ่ งยนต์ Yanmar
รุ่น 6AYEM-GT นอกเหนือจากญี่ปุ่น”
“6AYEM-GT เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกใช้งานและเป็นที่ยอมรับ
อย่ า งกว้ า งขวางในวงการอุ ต สาหกรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ ท างน�้ ำ
ของออสเตรเลีย และการใช้งานล่าสุดนี้ก็เป็นการปิดช่องว่าง
ของตลาดได้เป็นอย่างดี” Mark กล่าว
Mark กล่าวว่าความเร็วของ Ada Clara ในการทดสอบ
ครั้งแรกถือได้ว่า “โดดเด่น”
Jim Kibblewhite วิศวกรอาวุโสของ Power Equipment
ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการทดสอบครั้ ง นี้ ด ้ ว ย และเขาได้ ก ล่ า วว่ า
เรือล�ำใหม่นตี้ อบสนองต่อเครือ่ งยนต์ในทุกรอบได้ดกี ว่าเรือล�ำอืน่ ๆ
ที่เขาได้ทดสอบมาก่อนหน้านี้
“ความยาวตามแนวน�้ำของตัวเรือช่วยในเรื่องนี้อย่างไม่ต้อง
สงสัย” Jim บอก “ขณะโหลดเครื่องยนต์ที่ 75% ความเร็วเรืออยู่
ที่ 19 นอต และเมือ่ โหลดเครือ่ งยนต์ที่ 50% เรายังสามารถท�ำความ
เร็วได้ถึง 16.5 นอต” การทดสอบทางทะเลในครั้งนี้ยังยืนยันได้ว่า
เรือล�ำนี้สามารถท�ำความเร็วสูงสุดได้ถึง 25 นอต
เครื่องยนต์ที่ให้ก�ำลัง 737kw รุ่น 6AYEM-GT ได้ถูกจับคู่กับ
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ชุดเกียร์ส่งก�ำลังที่มีอัตราทด 2.48:1 ท�ำให้สามารถใช้งานกับ
ใบจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรได้เป็นอย่างเหมาะสม
“ในการจ�ำลองสถานการณ์ขณะบรรทุกน�้ำมันเชื้อเพลิง
และปลาที่จับได้แบบเต็มระวาง รอบเครื่องยนต์ตกลงมาเพียง
15 รอบ/นาที เท่านั้น ในขณะเปิดคันเร่งกว้างสุด” Jim กล่าว
“นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการจัดวางเครื่องยนต์ที่ดีของเครื่องยนต์
หัวฉีดตรงซึ่งควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประกอบกับ
คุณภาพของการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม”
เครือ่ งยนต์ของ Ada Clara ไม่มกี ารปล่อยควันใดๆ ออกมา
ในขณะติดเครือ่ ง หรือในขณะควบคุมตัวเรือ และมีควันน้อยมาก
ในช่วงที่เร่งความเร็วขณะบรรทุกหนัก ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง
การออกแบบของ Yanmar ทีต่ อ้ งการผลิตเครือ่ งยนต์ทเี่ ป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและปลดปล่ อ ยไอเสี ย ในระดั บ ที่ ต�่ ำ กว่ า
มาตรฐานสากล
Shoreline Marine ต่อเรือ Ada Clara ขึ้นมาให้เป็น
เรือเอนกประสงค์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมอื่น
รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมน�้ ำ มั น และแก็ ส การบริ ก ารให้ เ ช่ า เรื อ
และการวิจัยทางทะเล
งานเริ่มต้นของ Ada Clara คือการท�ำประมงเบ็ดราว
ส� ำ หรั บ การจั บ สั ต ว์ น�้ ำ เฉพาะสายพั น ธุ ์ น�้ ำ ลึ ก ในแถบชายฝั ่ ง
ออสเตรเลี ย ตะวั น ตก เครื่ อ งยนต์ จ ะถู ก ใช้ ง านประมาณ
1,500 ชั่วโมงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตลาด
การตกปลาน�ำ้ ลึกต้องใช้เวลาเดินทางมาก และนัน่ หมายถึง
ก�ำลังเครือ่ งยนต์ที่ YANMAR 6AYEM-GT ท�ำได้ บวกกับความเร็ว
ที่ Ada Clara สามารถท�ำได้ จะท�ำให้ตลาดและผู้บริโภคได้รับ
ปลาที่เร็วขึ้นและสดขึ้น ท�ำให้มีเวลาจับปลาได้มากขึ้น เจ้าของ
ใหม่ได้กล่าวว่า ระหว่างการทดสอบ Ada Clara แสดงให้เห็นถึง
สมรรถนะทางทะเลที่ดีเลิศ อีกทั้งยังไร้เสียงรบกวน ซึ่งดีมาก
เพราะว่าเสียงรบกวนถือเป็นมลภาวะอย่างหนึ่งในการท�ำงาน
การตัดสินใจเจาะจงเลือกเครือ่ งยนต์ YANMAR 6AYEM-GT
อยู่บนพื้นฐานของอัตราส่วนระหว่าง น�้ำหนัก:ก�ำลัง ระยะเวลา
การเข้ารับบริการ และอัตราส่วนของความเร็วเมือ่ เทียบกับอัตรา
การสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ 6AYEM-GT สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายส�ำหรับ
การบ�ำรุงรักษาในทุกส่วน แม้กระทั่งงานใหญ่ เช่น การเปลี่ยน
ลูกสูบ ตัวอย่าง เช่น ลูกสูบแต่ละลูกสามารถถูกเปลี่ยนได้
อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเครื่องยนต์
ทุกคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการปล่อยเรือ Ada Clara พอใจ
กับผลงานเป็นอย่างมาก Power Equipment ประทับใจกับ
คุณภาพของการต่อเรือและการติดตั้งเครื่องยนต์ 6AYEM-GT
ของ Brad Moseley จาก Shoreline Marine
เจ้ า ของเรื อ ก็ พึ ง พอใจเช่ น กั น กั บ ทั้ ง ที ม งานของ Brad
และ Power Equipment เขากล่าวว่า “Power Equipment
ท�ำให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะท�ำงานอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การติดตั้ง
จนจบการทดสอบในทะเล”
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Safety

เสื้อชูชีพ
ลอยน้ำ�ได้แค่ไหน?
ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้
พี่ดูแลน้องหรือผู้สูงอายุดูแลเด็ก จากข้อมูลย้อนหลัง
พบว่าในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีเด็กจมน�้ำ
เสียชีวิตสูงสุด จึงขอให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้ความ
ระมัดระวังและร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตจาก
การจมน�้ำ และจากการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพ
พบว่าประชาชนทุกกลุม่ อายุใช้เสือ้ ชูชพี ขณะเดินทางหรือ
ท�ำกิจกรรมทางน�้ำเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง
เกีย่ วกับการใช้ชชู พี นัน่ คือ ชูชพี ทีท่ กุ คนเห็นทัว่ ไปตามเรือ
คือเสือ้ พยุงตัว ซึง่ ออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลือ่ นไหว
ได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้น
เหนือน�้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่
หมดสติก็จมน�้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบ
ให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน�้ำ ท�ำให้คน
ที่หมดสติไม่จมน�้ำแต่จะเทอะทะ และท�ำให้เคลื่อนไหว
ล�ำบาก
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ท�ำใมจึงต้องใส่อุปกรณ์ชูชีพ และใครบ้างที่จ�ำเป็น
ต้องสวมใส่เสือ้ ชูชพี ก็เพราะว่ามีคนเสียชีวติ เพราะไม่สวม
เสื้อชูชีพถึง 88 % จากการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรือ
การสวมใส่อปุ กรณ์ชชู พี ส่วนบุคคล (Personal Flotation
Devices - PFD) นั้น เป็นการป้องกันอันตรายส�ำหรับ
บุคคลที่พึงต้องกระท�ำ โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ชูชีพ
ส่วนบุคคลเมื่อลงเรือ หรือเล่นน�้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับเด็กๆ หรือบุคคลใดๆ แม้คนเหล่านัน้ จะว่ายน�ำ้ เก่ง
ก็ตาม
ทั้งนี้ก็เพราะว่า เสื้อชูชีพส�ำหรับเล่นน�้ำนั้นจะท�ำให้
ไม่ เ หนื่ อ ยจนเกิ น ไป หรื อ เมื่ อ เกิ ด การหมดสติ เ พราะ
อุบตั เิ หตุ เช่นศรีษะไปกระแทกของแข็ง เสือ้ ชูชพี ก็จะช่วย
เอาไว้ได้ เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ในขณะทีเ่ ราอยูบ่ นเรือ หรือเล่นน�ำ้ นอกจากนัน้ เสือ้ ชูชพี
ยังช่วยไม่ให้รา่ งกายสูญเสียความร้อนจนท�ำให้เกิดตะคริว
หรืออาการ Hypothermia ที่ภาวะร่างกายสูญเสีย
ความร้อน
เมื่อเราจะใช้เสื้อชูชีพ เรามาดูกันว่า เสื้อชูชีพลอย
น�้ำได้อย่างไร และเสื้อชูชีพสามารถรับน�้ำหนักได้เท่าใด
โดยปกติปริมาตรน�้ำ 1 ลูกบาศก์ฟุต จะมีน�้ำหนัก
62 ปอนด์ แต่ส�ำหรับไม้ ปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุต จะมี
น�้ำหนัก 50 ปอนด์ และไม้สามารถลอยน�้ำได้เพราะว่า
ไม้มีน�้ำหนักน้อยกว่าน�้ำ แต่ถ้าเป็นลังไม้ที่มีขนาดเท่ากัน
คือ 1 ลูกบาศก์ฟุต จะมีน�้ำหนักเพียง 10 ปอนด์ ลังไม้
ก็จะลอยน�ำ้ ได้สงู กว่า เพราะมีนำ�้ หนักน้อยกว่า แต่ถา้ เอา
โฟมปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุตมาลอยน�้ำ โฟมนั้นก็จะลอย
อยู่บนผิวน�้ำ จะลอยน�้ำสูงกว่าลังไม้มาก เพราะโฟม
ปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุตนั้น มีน�้ำหนักพียง 1 ปอนด์
เท่านั้น
การใช้เสื้อชูชีพนั้นก็เพื่อใช้พยุงตัวเราให้ลอยน�้ำ
แต่เสื้อชูชีพก็มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะ
การใช้งานในน�้ำที่มีหลากหลาย ท�ำให้เสื้อชูชีพมีความ
หลากหลายไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามเสื้อชูชีพทุกตัวก็จะ
พยายามออกแบบให้สามารถท�ำให้ศรีษะของเราลอยอยู่
เหนือน�้ำตลอดเวลาที่สวมใส่ เมื่อสวมใส่เสื้อชูชีพจึงต้อง
ให้ขนาดพอดีกับตัวเรา ไม่ใหญ่เกินไป เพราะจะท�ำให้
เสื้อชูชีพหลุดออกจากตัวเราได้ หรือเสื้อชูชีพเล็กเกินไป
ก็จะไม่สามารถพยุงน�้ำหนักของเราให้ลอยอยู่ได้
สีของเสื้อชูชีพนั้นจะใช้สีสว่าง หรือติดแถบสะท้อน
แสงเพือ่ ให้สามารถมองเห็น และค้นหาได้งา่ ย สีทนี่ ยิ มใช้
คือ สีส้ม เพราะเป็นสีในโทนสีสว่างสามารถมองเห็น
ชัดเจนกว่าสีอื่นใดในพื้นที่ธรรมชาติ ถ้าเราต้องการ
ที่จะไปช่วยเหลือคนตกน�้ำ เราก็จะต้องค้นหาให้พบก่อน

แต่ถ้าเขาสวมใส่เสื้อชูชีพสีส้มแล้ว เราจะพบเขาได้ง่าย
กว่าการที่เขาสวมใส่เสื้อชูชีพสีน�้ำเงิน หรือสีเขียว
ที นี้ เ รามาดู กั น เรื่ อ งความหมายของการลอย
ของเสือ้ ชูชพี บ้าง เนือ่ งจากเสือ้ ชูชพี มีหลากหลายประเภท
และแต่ละประเภทจะมีความหมายอย่างไร
อุปกรณ์การลอยตัวนั้น เป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถ
ลอยตัวอยูเ่ หนือน�ำ้ ได้ เพราะมีนำ�้ หนักน้อยกว่าน�ำ้ ถ้าหาก
เรามี เ สื้ อ ชู ชี พ ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง มี อั ต รการลอยตั ว
22 ปอนด์ จะสามารถรองรับน�้ำหนักโลหะได้ 22 ปอนด์
โดยม่ จ มลงสู ่ พื้ น ดิ น ใต้ น�้ ำ ถ้ า เราผู ก สมอเรื อ หนั ก
20 ปอนด์ กับเสื้อชูชีพตัวนี้ เสื้อชูชีพจะพยุงให้สมอเรือ
ลอยอยู่โดยไม่จมลงไปสู่พื้นดินใต้น�้ำ
แต่เสื้อชูชีพขนาด 22 ปอนด์สามารถพยุงตัวคนที่
น�้ำหนัก 200 ปอนด์ ที่อยู่ในน�้ำได้อย่างไร เมื่อคนเรา
ลงไปอยู่ในน�้ำ น�้ำหนักจะหายไป 80% ของน�้ำหนักตัว
ในอากาศ เพราะว่าน�้ำในร่างกายจะไม่ท�ำให้เกิดน�้ำหนัก
เมื่ออยู่ในน�้ำนั่นเอง เพราะฉะนั้น น�้ำหนัก 80% ส�ำหรับ
คนที่ มี น�้ ำ หนั ก ตั ว 200 ปอนด์ ในอากาศ น�้ ำ หนั ก
ก็จะเหลือเพียง 40 ปอนด์ เท่านั้น คือ
200 lbs. x 80% = 160 lbs.
200 lbs. – 160 lbs. = 40 lbs.
แต่ถา้ เสือ้ ชูชพี ของเรามีอตั ราลอยตัวเพียง 22 ปอนด์
จะสามารถรองรับน�้ำหนักที่มากกว่า 40 ปอนด์ ได้หรือ
ไม่ ก็สามารถรองรับได้ เพราะว่าร่างกายของคนเรานั้น
ส่วนใหญ่จะมีไขมันอยู่ประมาณ 15% และไขมันเป็นสิ่ง
ที่ลอยน�้ำ เพราะฉะนั้น
200 lbs. x 15% = 30 lbs.
40 lbs. - 30 lbs. = 10 lbs.
ตอนนี้ เ ราก็ ค งเห็ น กั น แล้ ว ว่ า คนที่ มี น�้ ำ หนั ก
200 ปอนด์ บนบกนัน้ เมือ่ ลงไปอยูใ่ นน�ำ้ แล้วจะมีนำ�้ หนัก
เหลื อ เพี ย ง 10 ปอนด์ เ ท่ า นั้ น และเสื้ อ ชู ชี พ ขนาด
22 ปอนด์ นั้นจึงมีความสามารถเพียงพอในการรองรับ
การพยุงตัวของเขาให้สามารถลอยน�้ำอยู่ได้ และเพื่อ
เป็นการป้องกันอันตราย ต่อไปนี้จะลงเรือ หรือเล่นน�้ำ
ก็ควรต้องสวมใส่เสื้อชูชีพกันทุกครั้งทุกคน
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CHARLES
DE GAULLE
เรือบรรทุกเครื่องบิน
พลังงานนิวเคลียร์
นาวีฝรั่งเศส

หลั ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ชื่ อ กั น ว่ า ขบวนการรั ฐ อิ ส ลาม
หรือไอซิส (ISIS) ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายหมายเลขหนึ่ง
ของโลกในขณะนี้ โจมตี ก รุ ง ปารี ส ประเทศฝรั่ ง เศส
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 จนท�ำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า
หนึง่ ร้อยคน ท�ำให้ประเทศฝรัง่ เศสตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบตั ิ
การทางทหารโจมตีไอซิสในประเทศซีเรียอย่างเต็มตัว
พร้ อ มกั น นั้ น ชื่ อ ของเรื อ บรรทุ ก เครื่ อ งบิ น พลั ง งาน
นิวเคลียร์ของฝรั่งเศสคือ ชาร์ล เดอ โกลล์ (Charles de
Gaulle) ก็ถูกกล่าวขานบ่อยขึ้น เพราะถูกส่งไปร่วมกับ
กองก� ำ ลั ง พั น ธมิ ต รนาโต้ ใ นทะเลเมดิ เ ตอเรเนี ย น
เพือ่ สนับสนุนปฏิบตั กิ ารทางทหารต่อไอซิสในซีเรียนัน่ เอง
ประเทศมหาอ�ำนาจและประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ๆ ทีม่ ดี นิ แดนติดทะเล ต่างจัดหาเรือบรรทุกเครือ่ งบิน
ไว้ใช้ในกองทัพ ประเทศใดทีม่ ศี กั ยภาพสามารถต่อเรือเอง
ได้กต็ อ่ เรือขึน้ ใช้เองและรับจ้างต่อให้ประเทศอืน่ ประเทศ
ที่ไม่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีแต่มีศักยภาพทางการเงิน
ก็จ้างประเทศอื่นต่อให้ กล่าวส�ำหรับประเทศฝรั่งเศสนั้น
สามารถต่อเรือบรรทุกเครื่องบินใช้เอง และรับจ้างต่อให้
ประเทศอื่นด้วย
เรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ล เดอ โกลด์ ด�ำรงสถานะ
หลายอย่าง คือ เป็นเรือธงของกองทัพเรือฝรัง่ เศส เป็นเรือ
บรรทุกเครือ่ งบินขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของยุโรป เป็นเรือบรรทุก
เครื่องบินล�ำดับที่ 10 ของฝรั่งเศส และเป็นเรือบรรทุก
เครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ล�ำแรกของฝรั่งเศส แรกเริ่ม
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รบทางอากาศ แบบ E-2C Hawkeye เฮลิคอปเตอร์
ขนส่ง แบบ SA365 Dolphin เฮลิคอปเตอร์ขนส่ง
แบบ EC725 Caracal และเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์
แบบ AS532 Cougar เป็นต้น
นับแต่เข้าประจ�ำการ เรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ล
เดอ โกลล์ ได้ปฏิบัติภารกิจให้แก่กองทัพเรือฝรั่งเศส
โดยร่วมกับประเทศพันธมิตรนาโต้ปฏิบตั กิ ารในน่านน�ำ้
สากลที่มีความขัดแย้งกันในหลายที่หลายสถาน และ
ล่าสุดก็ได้รับภารกิจปฏิบัติการร่วมกับกองทัพนาโต้ใน
ภารกิจปราบไอซิส โดยมุง่ หน้าสูพ่ นื้ ทีใ่ กล้ชายฝัง่ ประเทศ
ซีเรียดังทีเ่ ป็นข่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา

นัน้ ได้ชอื่ ว่า Richelieu ซึง่ ตัง้ ให้โดย ฟรังซัว มิตเตอรองส์
(François Mitterrand) ขณะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประธานาธิ บ ดี ต่ อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Charles de
Gaulle รัฐบุรุษและอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดย
ชาค ชีรัค (Jacques Chirac) ขณะด�ำรงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรี (ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี) และ
ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลโดยสังเขปของเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ล
เดอ โกลล์ ได้รับค�ำสั่งซื้อเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1986
(พ.ศ.2529) วางกระดูกงูเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ.
1989 ปล่อยลงน�้ำเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1994
เข้าประจ�ำการเมื่อ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2001 ได้รับ
หมายเลขประจ�ำเรือคือ R91 โดยต่อที่อู่เมืองตูลอง
(Toulon) ประเทศฝรั่งเศส
ชาร์ล เดอ โกลล์ มีระวางบรรทุกเต็มที่ 42,509 ตัน
ยาว 261.5 เมตร หรือ 858 ฟุต กว้าง 64.36 เมตร หรือ
211.2 ฟุต กินน�ำ้ ลึก 9.43 เมตร หรือ 30.9 ฟุต ความเร็ว
27 นอต หรือ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถบรรทุก
เครื่องบินได้ 28-40 ล�ำ เช่น เครื่องบินโจมตี/ขับไล่
อเนกประสงค์ แบบ Rafale M เครื่องบินโจมตี แบบ
Super Étendard เครือ่ งบินตรวจการณ์และบัญชาการ

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.
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การมีผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้นำ�สูง คือหลักประกันความ
เข้มแข็งขององค์กร
ผูน้ �ำคือผู้ที่มอี ิทธิพลในการโน้มน้าว จูงใจ ให้ผอู้ ื่นท�ำ
ตามความปารถนาของตนด้ ว ยความยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้อ�ำนาจหรืออิทธิพลใดๆ บังคับข่มขู่
ส่วนผู้บริหารนั้นเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่และความรับผิด
ชอบชัดเจน ตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างขององค์กร รวมทั้ง
มีอ�ำนาจในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่อยู่ในความปกครอง
บังคับบัญชาของตนได้ดว้ ย ตามของเขตทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎ
ระเบียบขององค์กรหนึ่งๆ ผู้น�ำอาจมิใช่ผู้ที่มีต�ำแหน่ง
บริหารใดๆ ในองค์กรก็ได้ ในอีกด้านหนึง่ ผูบ้ ริหารจ�ำนวน
มากก็อาจมีภาวะผู้น�ำไม่สูงพอ ดังนั้น ความปารถนาของ
ทุกองค์กรคือ “ผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น�ำสูง”
คุณสมบัติของผู้น�ำที่ดี ที่นับว่าส�ำคัญ ได้แก่
1. มีวิสัยทัศน์ที่ดี เห็นการณ์ไกล คิดกว้าง มองไกล
และใฝ่สูง กล้าตั้งเป้าหมายที่ดูส�ำเร็จได้ยากในสายตา
คนทั่วไป
2. มี ก ารวางแผนงานที่ เ หมาะสม เพื่ อ เป็ น หลั ก
ประกันความเป็นไปได้ และเป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
ไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
3. มีทีมงานที่ดี ใช้คนได้เหมาะกับงานตามศักยภาพ
ที่ เ ขามี อ ยู ่ รวมทั้ ง การมี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานส� ำ คั ญ อย่ า ง
ครบถ้วน

MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

4. มีการสื่อสารที่ดี ทั้งภายในทีมของตน ภายใน
องค์กรและ การติดต่อกับภายนอก
5. มีความเข้มแข็งอดทน ไม่ท้อถอยหรือถอดใจ
โดยง่าย แต่ก็ไม่ดึงดันจนเกินก�ำลัง มีการตรวจสอบ
ประเมิน ผลและปรั บแต่ ง การปฎิ บัติ ต ามห้ ว งเวลาที่
เหมาะสม
6. มีจิตสาธารณะสูง ท�ำหน้าที่ต่างๆ ได้โดยยึดผล
ประโยชน์สว่ นรวมเป็นเป้าหมายหลัก ไม่มกี ารซ่อนแฝง
ความมุ่งหมายส่วนตนหรือพวกพ้อง
7. มีพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย
“เมตตา”คือความรักความปารถนาดี อยากเห็น
ผู้อื่นมีความสุข
“กรุณา”คือความสงสาร เห็นใจ ลงมือช่วยผูอ้ นื่ ให้
พ้นทุกข์
“มุทิตา” คือความพลอยยินดีในความสุข ความ
เจริญ และส�ำเร็จของผู้อื่น ไม่เป็นคนขี้อิจฉา ตาร้อน
“อุเบกขา” คือความวางใจเป็นกลาง ไม่มีอคติ
(ความล�ำเอียง) ต่อผู้ใด ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม
อย่างสม�่ำเสมอ ไม่มีการเลือกปฎิบัติ
8. มีศลี 5 เพือ่ เป็นเครือ่ งคุม้ ครองตน ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ทั้งทางกายและวาจา

9. มี สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 หรื อ ธรรมะของคนดี
7 ประการ ได้แก่
“รูเ้ หตุ”คือรูว้ า่ ถ้าต้องการผลเช่นนีจ้ ะต้องสร้างเหตุ
อย่างไร
“รู้ผล” คือรู้ว่าเหตุที่ตนท�ำหรือคิดจะท�ำ จะน�ำผล
อะไรมาให้
“รู้ตน”คือรู้ธาตุแท้ของตน ทั้งในเรื่องนิสัยใจคอ
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งข้อดีข้อด้อยต่างๆ
“รู้ประมาณ”คือการรู้ความพอเหมาะพอควร ยึด
ทางสายกลางไม่สดุ โต่งไปทางใดทางหนึง่ จนมากเกินไป
“รู้กาล”คือรู้ว่าควรท�ำอะไรเมื่อใด
“รูช้ มุ ชน”คือรูข้ นบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
ของคนแต่ละกลุ่มแต่ละพวก ซึ่งมักมีความผิดแผกแตก
ต่างตามความเชือ่ ความเคยชินและเรือ่ งทีป่ ฎิบตั สิ บื ทอด
กันมา
“รู้บุคคล”คือรู้จักนิสัยใจคอ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ เป็นต้น ของผู้ร่วมงานแต่ละคน
10. มี สังคหะวัตถุ 4 เพื่อเป็นเครื่องครองคน
อันประกอบด้วย
“ทาน”คือการให้และความเสียสละ อาจอยู่ในรูป
ของวัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน หรือแม้แต่การ
ให้กำ� ลังใจ ค�ำแนะน�ำในการแก้ปญ
ั หา และการสละเวลา
ในการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
“ปิยวาจา”คือการกล่าวถ้อยค�ำสัจจริง อย่างสุภาพ
ชวนฟัง มีสาระ ถูกกาลเทศะ และกล่าวด้วยใจเมตตา
“อัตถจริยา”คือการท�ำตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและส่วนรวม
“สมานัตตา”คือการวางตนเสมอกัน ไม่ยกตน
ข่มท่าน และความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
11. มีหลัก “อืทธิบาท 4”เป็นเครื่องครองงาน
อันประกอบด้วย
“ฉันทะ”คือความยินดีพอใจ รักใคร่ในงานที่ท�ำ
“วิรยิ ะ”คือความเพียรพยายามท�ำหน้าทีอ่ ย่างเต็ม
ความสามารถ
“จิตตะ”คือความตัง้ ใจ จริงจัง จดจ่อในการท�ำงาน
มีทั้งสติและสมาธิ ตระหนักรู้ในงานที่ตนท�ำอยู่
“วิมังสา”คือการใคร่ครวญด้วยเหตุผล เพื่อตรวจ
สอบและประเมินผลงานทีต่ นท�ำ ตามห้วงเวลาทีเ่ หมาะ
สม หากเห็นว่ายังไม่ดีพอก็พิจารณาปรับปรุง แก้ไขวิธี
การทีใ่ ช้อยู่ หรือหากเห็นชัดว่าท�ำต่อไปก็ไม่มที างส�ำเร็จ
ก็ควรยกเลิกเสีย แสวงหาวิธีการอื่นต่อไป
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** รอบที่ 1 ปี 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 **
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