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Boat Report
จัดปีที่ 8 อย่างยิ่งใหญ่
ในภาคตะวันออกของไทย
สร้างชื่อให้เมืองพัทยา
ในระดับนานาชาติ 

Boat Show
เรือเก็บขยะ
อีโคไทย
นวัตกรรมในการอนุรักษ์
ระบบนิเวศทางน้�า

Environment พวงชูชีพ
MSC Solas 2.5 Kg
Lifebuoy Rings SOLAS
with Retro-Reflective tapes

OCEAN MARINA
PATTAYA 
BOAT SHOW 2019
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สวัสดีครับ ผู้อ่านที่เห็นคุณค่าและให้การสนับสนุน  ทุกท่าน
	 ฉบับส่งท้ายปี	2562	นี้	คงมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยสาระน่ารู้มากมายเช่นเคย	เพราะทีมงานเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแสวงหาเรื่องที่มีคุณค่าสูง

มาน�าเสนอ	อาท	ิแนวทางในการสร้างความมัน่คงให้องค์กร	ท่ามกลางความแปรเปลีย่นอย่างพลกิผนัในด้านต่างๆ	ทกุวนันี	้ทัง้นวตักรรมทีเ่กิดข้ึนใหม่มากมาย	

นิสัยใจคอคนเราที่ผิดแผกจากอดีต	และรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม	แต่ละองค์กรควรก�าหนดท่าทีในการด�าเนินธุรกิจของตนอย่างไร	

เพื่อให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืน	ลองอ่านดูครับ	เชื่อว่าท่านจะได้ประโยชน์เกินคุ้ม

	 เกี่ยวกับเรือก็มีข่าวสารที่น่ารู้อยู่หลายเรื่อง	ทั้งเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่ของกองทัพเรือ	ซึ่งได้ประกอบพิธีวางกระดูกงูเมื่อราวกลางเดือนที่ผ่านมา	

เรือด่วนเจ้าพระยาชุดใหม่	มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม	ช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น	ทั้งยังมีความเร็วสูง	และให้บริการในเส้นทางที่สามารถ

เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้หลายสายช่วยประหยัดเวลาเดินทางได้อย่างมีนัยยะส�าคัญทีเดียว		เรือเก็บขยะอีโคไทย	ซึ่งมีความทันสมัยและสมรรถนะสูง	สามารถ

ช่วยเก็บขยะในทะเลอย่างได้ผลที่น่าพอใจมาก	ขนาดไม่ใหญ่โตนัก	แต่จะเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยก�าจัดมลภาวะในท้องทะเลไทยได้อีกทางหนึ่ง

	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรือที่ได้รับความสนใจสูงมากและจัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว	 คือ	 Ocean	Marina	 Pattaya	 Boat	 Show	 2019	 

จัดได้ยิ่งใหญ่	มีเรือชั้นน�าทั่วโลกเข้าร่วมงานด้วยเป็นจ�านวนมาก	โดยมีกิจกรรมเสริมมากมาย	เช่น	การสาธิตอุปกรณ์ทางน�้า	การแสดงสินค้าและบริการด้าน	

Life	Style	เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับแต่งบ้านและแต่งเรือยอช์ท	ขอเขิญทุกท่านร่วมค้นหาทั้งสาระและความเพลิดเพลินใจจากการอ่าน	 	ฉบับนี้ครับ
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วันท่ี14	พฤศจิกายน	2562	พลเรือเอก	ลอืชยั	รดุดษิฐ์	ผูบ้ญัชาการทหารเรอื	
เป็นประธานในพิธีวางกระดกูงเูรือตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง	จ�านวน	2	ล�า	ณ	บรษัิท	มาร์ซัน	
จ�ากัด	 ต�าบลท้ายบ้าน	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยมี	 
พลเรือเอก	 วศินสรรพ์	 จันทวรินทร์	 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ	 ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการบรหิารโครงการจดัหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง	ให้การต้อนรบั	โดยในเวลา	
09.49	 น.	 ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานในพิธีได้กดปุ่มไฟฟ้าประสาน 
กระดกูงเูรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังชุดใหม่

คุณลักษณะท่ีส�าคัญของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่	 มีความยาวตลอดล�า	
41.45	 เมตร	 ความกว้างสูงสุดของเรือ	 7.2	 เมตร	 ความลึกของเรือ	 3.8	 เมตร	 
ระยะกินน�้าลึกตัวเรือ	 2.0	 เมตร	 ความเร็วสูงสุดต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า	 28	 นอต	 
ก�าลังพลประจ�าเรือ	 33	 นาย	 เคร่ืองจักรใหญ่ตราอักษร	MAN	 ก�าลังเครื่องยนต	์ 
2960	KW	ที	่ 1900	 rpm	 (รอบต่อนาท)ี	พร้อมเพลาใบจักรตราอกัษร	WARTSILA	
จ�านวน	2	ชุด	เครือ่งไฟฟ้าขนาด	150	KW	380	VAC	จ�านวน	2	ชดุ	เกยีร์ส่งก�าลงั	 
ตราอกัษร	ZF	 รุน่	 9055	 จ�านวน	 2	 ชดุ	 มกีารจดัแบ่งทีพ่กัอาศยัส�าหรบัก�าลงัพล 
ตามอตัรา	 33	 นาย	 เสบยีงอาหาร	 และน�า้จดืเพยีงพอสามารถปฏบิตังิานในทะเล 
ได้อย่างต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า	7	วนั	โดยไม่ต้องรบัการส่งบ�ารุง	ระยะปฏิบตักิารไม่น้อย
กว่า	1,500	ไมล์ทะเล	ด้วยความเรว็เดนิทางมธัยสัถ์ท่ีระวางขบัเตม็ที่

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง 
ชุดใหม่จำานวน 2 ลำา

เรือด่วนเจ้าพระยาใหม่ ใหญ่ขึ้น เร็วขึ้น สะดวกสบายขึ้น
โดยเรือแบบใหม่นี้เป็นเรือแบบ	 Catamaran	 ท้องเรือจะโปร่ง	 วัสดุตัวเรือ 

ท�าด้วยอะลูมิเนียม	 มีการออกแบบที่ก่อให้เกิดคลื่นน้อย	 และประหยัดพลังงาน	 
มีความสะดวกสบายและทันสมัย	 มีความปลอดภัย	 มีระบบติดตามเรือ	 (GPS)	 
และระบบกล้องวงจรปิด	 (CCTV)	 ซึง่เป็นมาตรฐานสากล	 ในเบือ้งต้นบรษิทัเรอืด่วน
เจ้าพระยาจะสร้างเรือจ�านวน	 6	 ล�า	 เพ่ือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพระน่ังเกล้า	 
ถงึท่าเรอืสาทร	ให้บรกิารรบัส่งผูโ้ดยสารจ�านวน	10	ท่าเรอื	ซึง่เป็นท่าเรอืมรีะบบขนส่ง
เชือ่มต่อทางราง	เช่น	ท่าเรอืพระนัง่เกล้า	(รถไฟฟ้าสายสม่ีวง)	ท่าเรอืบางโพ	(รถไฟฟ้า
สายสนี�า้เงนิ)	 ท่าเรอืราชนิ	ี (รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ)	 และท่าเรอืสาทร	 (รถไฟฟ้าสาย 
สเีขยีว)	ซึง่เรอืโดยสารรปูแบบใหม่จะให้บริการเดนิเรอืตัง้แต่เวลา	06.30	-	19.00	น.	
จ�านวน	44	เทีย่ว/วนั	ความถีใ่นการเดนิเรอืประมาณ	20-30	นาท	ี/เทีย่ว	ซึง่สามารถ
ประหยัดเวลาเดินทางจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทางประมาณ	 45	 นาที	 
โดยมแีผนจะเปิดให้บรกิารในเส้นทางปรกตภิายในปี	2562	นี้
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A	 new	multi-purpose	 fishing	 vessel	 paired	 with	 
YANMAR	6AYEM-GT	series	engines	is	set	to	create	waves	
in	Western	Australia’s	marine	industry.

Shoreline	Marine	 Fabrication	 based	 in	 Henderson	
built	the	86-foot	Global	Marine	Design	aluminium	vessel.	
It	 was	 launched	 for	 sea	 trials	 and	 systems	 testing	 
off	 Fremantle	 in	 December,	 2018	 and	 it	 turned	 in	 an	
impressive	performance.

REMARKABLE VERSATILE 
NEW SHORELINE 86 POWERED 
BY YANMAR
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Named	 the	 Ada	 Clara,	 the	 26.2m	 long,	 50	 tonne	
fishing	 craft	 can	 carry	 a	 14-plus	 tonne	 fuel	 and	 
catch	 load	 and	will	 take	 its	 place	 as	 the	 flagship	 for	 
the	Western	Wild	Fisheries	company.

Ada	 Clara	 has	 two	 737kW	 YANMAR	 6AYEM-GT	 
marine	 engines	which	 are	 designed	 to	minimise	 fuel	
consumption	 and	 optimise	 performance	with	 precise	
digitally-controlled	fuel	injection.

Power	Equipment	supplied	the	engines	and	before	
the	 build,	 Power	 Equipment	 WA	 Sales	 Manager,	 
Nick	Marsden,	met	with	the	owner	and	Shoreline	Marine	
to	discuss	the	advantages	of	Yanmar’s	new	electronic,	
common-rail	version	of	the	proven	6AY	Series.

Nick	 says	 with	 its	 20-litre	 displacement	 and	 
a	 long	 stroke,	 the	 YANMAR	 6AYEM-GT	 produces	 
very	high	torque.
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Yanmar Adaside
“Thanks	to	500-hour	maintenance	intervals,	long	fuel	

injector	life	and	Yanmar’s	renowned	low	fuel	consumption,	
these	engines	keep	running	costs	to	a	minimum,	which	
is	what	commercial	marine	operators	require.

“The	key	to	the	performance	and	efficiency	of	the	
6AY	 Series	 is	 the	 new	 staggered	 injection	 nozzle	 and	
patented	‘ASSIGN’	combustion	chamber	design.	Yanmar	
originally	developed	ASSIGN	for	 large	bore,	 low	speed	
propulsion	engines,	so	it	allows	for	a	very	wide	rpm	range	
and	delivers	outstanding	fuel	consumption.”

Because	this	was	the	first	time	6AY	engines	with	ASSIGN	
have	 been	 used	 is	 this	 type	 of	 application,	 Shoreline	
Marine’s	 installation	 attracted	 engineers	 from	 Yanmar	
Japan	and	Yanmar	Asia	(Singapore).	They	visited	Fremantle	

REMARKABLE VERSATILE 
NEW SHORELINE 86 POWERED 
BY YANMAR

during	the	Ada	Clara’s	sea	trials	to	get	a	first-hand	look	
at	 performance	 of	 the	 6AYEM-GT	 engine	 and	 how	 it	
performs	 and	 suits	 the	 Australian	 commercial	 fishing	
vessels.

Power	 Equipment	 National	Marine	 Sales	Manager	
Mark	 Butterfield	 says	 Australia	 is	 the	 biggest	market	 
outside	of	Japan	for	YANMAR	6AYEM-GT	engines.

“6AYEM-GT	engines	are	used	successfully	in	many	
commercial	marine	sectors	in	Australia,	and	this	latest	
application	has	shaped	up	as	a	fantastic	fit,”	Mark	says.

Mark	says	the	Ada	Clara’s	on-water	speeds	in	initial	
runs	were	“remarkable”.

Power	 Equipment	 Senior	 Service	 Engineer,	 
Jim	 Kibblewhite,	 was	 also	 at	 the	 trials	 and	 he	 says	 
the	new	vessel	did	better	through	the	entire	rev	range	
of	the	engines	than	most	he	has	seen.

“Her	waterline	 length	no	doubt	helps	with	 that,”	
Jim	says.	“At	75	percent	engine	load	she	achieved	19	
knots,	while	at	50	percent	load	we	were	still	clocking	
16.5	knots.”	Sea	trials	also	proved	the	vessel	is	capable	
of	a	25	knot	top	speed.
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The	 737-kilowatt	 6AYEM-GT	 engines	 are	 coupled	 
to	 2.48:1	 gearboxes	which	 allow	 one	metre	 diameter	
propellers	to	be	swung	on	the	shafts.

Yanmar_Engine
“Even	with	a	simulated	full	fuel	and	catch	load	put	

on	board	during	trials,	the	engines	lost	less	than	15	rpm	
at	wide-open-throttle,”	Jim	says.	“This	is	proof	of	a	good	
set	up	of	electronically-controlled	direct-injection	engines	
and	a	quality	installation.”

The	Ada	Clara’s	engines	produced	no	visible	smoke	
during	start-up	or	manoeuvring	and	very	little	during	heavy	
load	acceleration	tests,	which	is	in	line	with	Yanmar’s	aim	
to	produce	engines	that	surpass	global	emission	standards.

Shoreline	Marine	 has	 built	 the	 Ada	 Clara	 to	 be	 a	
versatile	vessel,	and	the	design	could	have	applications	
in	other	industries,	including	oil	and	gas,	charters	or	marine	
research.

Ada	 Clara’s	 initial	 work	 load	 will	 be	 line	 fishing	 
for	species-specific	catches	 in	deeper	waters	along	the	
Western	Australia	coast.	It	will	clock	up	around	1,500	hours	
a	year	on	her	engines,	depending	on	weather	and	market	
conditions.

Yanmar_Visitors
Fishing	deep	water	takes	a	lot	of	steaming	time.	This	

means	the	power	that	the	YANMAR	6AYEM-GT	can	produce	
combined	with	the	speeds	the	Ada	Clara	is	capable	of,	
will	 deliver	 fresher	 fish	 back	 to	market	 and	 a	 quicker	
turnaround.

The	new	owner	says	during	 its	 trials	the	Ada	Clara	
showed	 excellent	 sea-keeping	 abilities.	 It	 is	 also	 very	
quiet	which	is	good	because	noise	equals	fatigue	in	any	
working	environment.

The	 decision	 to	 specify	 the	 YANMAR	 6AYEM-GT	 
engines	was	based	on	their	power-to-weight	ratios,	service	
intervals,	and	speed	ratios	relative	to	fuel	consumption.

The	 6AYEM-GT	 engines	 provide	 easy	 access	 to	 all	
maintenance	 points,	 even	 for	major	works	 if	 required.	 
For	example,	individual	pistons	can	be	removed	without	
removing	the	engine.

Everyone	involved	in	the	launch	of	the	Ada	Clara	is	
happy	with	 the	 results.	Power	Equipment	 is	 impressed	
with	Brad	Moseley’s	Shoreline	Marine	build	quality	and	
installation	of	the	6AYEM-GT	engines.

The	vessel’s	owner	is	equally	happy	with	both	Brad’s	
team	and	Power	Equipment.	He	says	“Power	Equipment	
made	sure	everything	would	run	properly	from	installation	
through	to	the	sea	trial.”

MAGAZINE I PAGE
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โอเชีย่น	มารน่ีา	พทัยา	โบ๊ทโชว์	ในปีนีม้กีารจดัแสดง
เรือยอช์ทแบรนด์ชั้นน�าจากทั่วโลกกว่า	 30	 แบรนด	์ 
และเรือยอช์ทที่ต่อโดยผู้ประกอบการช้ันน�าจากท้องถิ่น	
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สมบรูณ์แบบส�าหรบังาน	 “โอเชีย่น	 มารน่ีา	 พทัยา	 
โบ๊ท	 โชว์	 2019”	 เมือ่วนัที	่ 21	 -	 24	พฤศจกิายน	2562	 
ทีผ่่านมา	ณ	โอเชีย่น	มารน่ีา	ยอชท์	คลบั	พทัยา	“โอเชีย่น	
มารีน่า	พัทยา	โบ๊ทโชว์”	เป็นงานแสดงเรอืยอช์ทระดบัเอเชยี	
ได้รับการตอบรับจากเรือแบรนด์ช้ันน�าด้วยดีตลอดมา	 
และได้จัดแสดงสดุยอดเรอืยอชท์ดทีีส่ดุ	เป็นงานทีส่ร้างช่ือเสยีง
ให้เมอืงพัทยาในระดบันานาชาต	ิ เป็นการตอกย�า้ศกัยภาพ
ของอ่าวไทยว่าเป็นศนูย์กลางของธรุกจิ	และการท่องเทีย่ว
ทางทะเลในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

OCEAN MARINA 
PATTAYA 
BOAT SHOW 
2019

จดัปีท่ี 8 อย่างย่ิงใหญ่ในภาคตะวันออก
 ของประเทศไทย
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พร้อมด้วยการพฒันาเทคโนโลยีชัน้น�ามาแสดงภายในงาน	
และเรืออีกหลายประเภทหลายขนาดตั้งแต่เรือดิงกี้ 
ไปจนถึงซุปเปอร์ยอช์ท	 โซนสาธิตอุปกรณ์กีฬาทางน�้า	
กิจกรรมต่างๆ	 รวมถึงการแสดงสินค้าและบริการด้าน 
ไลฟ์สไตล์	 การท่องเทีย่วทางทะเล	อสงัหารมิทรพัย์ระดบั 
พรีเมี่ยม	 เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านและแต่งเรือยอช์ท	
โรงเรียนนานาชาติและอื่นๆ	 อีกมากมาย	 นอกจากนั้น 
ในปีนีย้งัได้ต้อนรบัผู้ให้บรกิารด้านการเดินทางทางอากาศ	
จาก	Solaier	Heliluck	Aviation	เฮลคิอปเตอร์	ทีใ่ห้บรกิาร
แก้ผู้สนใจได้ไปสัมผัสบรรยากาศงานและท้องทะเลทีส่วยงาม
ในมมุสูง	 และยงัมกีาแสดงของ	 Siam	Seaplane	ซึง่เป็น 
ผู้ให้บรกิารเคร่ืองบนิน�า้ระดับพรเีมีย่มส�าหรบัโดยสารรบั-ส่ง
ถึงรีสอร์ท	 ชายหาดและท่าจอดเรืออย่างสะดวกรวดเร็ว 
ทัว่ทัง้ภมูภิาคนีอ้กีด้วย

มิสเตอร์สก็อต	 ฟินสเตน	 ผู้จัดการท่าเรือ	 โอเช่ียน	 
มารน่ีา	ยอช์ท	คลบั	ในฐานะผูจ้ดังาน	โอเชีย่น	มารน่ีา	พทัยา	
โบ๊ทโชว์	 กล่าวว่า	 “ปีนีไ้ด้รบัการตอบรบัจากเรอืแบรนด์ 
ชั้นน�าและได้จัดแสดงสุดยอดเรือยอช์ทดีท่ีสุด	 ซึ่งเป็น 
การแสดงให้เห็นถงึความหลากหลายของเรอืยอช์ทในไทย	 
ผูเ้ข้าชมงานได้สมัผสัประสบการณ์สดุพเิศษกบัเรอืแบรนด์ดงั
ระดบัโลกหลายแห่งจากทัว่ทกุมมุโลก	ตลอดจนเรอืคุณภาพ
ที่ต่อขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน	 ตลาดการท่องเที่ยว 
ทางทะเลในพทัยาและบรเิวณใกล้เคยีงมอีตัราการเตบิโตสงู	
โดยจ�านวนนกัท่องเทีย่วล่องเรือแบบรายวนัมีการเตบิโต 
ทีเ่หน็ได้ชดั	ซึง่เป็นแนวโน้มท่ีมนียัยะส�าคญัอย่างยิง่	 อกีทัง้
ยงัเป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบัการต่อยอดจากการจดังาน	 โอเช่ียน	
มารน่ีา	พทัยา	โบ๊ทโชว์	มาตัง้แต่ปีแรก”		

โอเชีย่น	 มารน่ีา	พทัยา	 โบ๊ทโชว์	 2019	 สร้างความ
ประทับใจให้นักท่องเที่ยวและผู้เช้าชมงาน	 การจัดงาน 
อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ	 ครั้ง	 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ 
งานโบ๊ทโชว์	 ในบ้านเรา	 และท่าจอดเรือที่ใหญ่ที่สุดใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ว่ามีความยิ่งใหญ่และประสบ 
ความส�าเรจ็เหนอืงานโบ๊ทโชว์ของท่ีอืน่ๆ	ท่ัวโลก
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เรือเก็บขยะ อีโคไทย
นวัตกรรมในการอนุรักษ์
ระบบนิเวศทางน�้า
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ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง ท ะ เ ล ไ ท ย ขึ้ น ช่ื อ 
ติดอันดับโลก	 แต่ในขณะเดียวกันประเทศของเรา 
ก็ติดอันดับที่ 	 6	 ของประเทศที่ปล ่อยขยะลง 
สู่ทะเลมากที่สุดในโลก	 มากถึง	 1	 ล้านตันต่อป	ี 
แล้วขยะที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลเหล่านี้มาจากไหน	
จากการเปิดเผยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ชี้ว่าขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	 ขวดน�้าพลาสติก	 ขวดแก้ว	 
โฟม	 เป็นต้น	 ถัดมาคือขยะจากการท�าการประมง	
ยงัไม่รวมขยะอืน่ๆ	ทีพ่บได้ในทะเล	เช่น	ถงุพลาสตกิ	
ฝาขวดน�้า	 และรวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรม
ต่างๆ	ของมนุษย์	ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล	ครัวเรือน	
อุตสาหกรรม	 ขยะเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลง
แหล่งน�้าต่างๆ	จากล�าคลอง	สู่แม่น�้า	ท้ายที่สุดแล้ว
ก็จะมีขยะส่วนหนึ่งลงสู่ท้องทะเลปัญหาขยะล้น
ทะเลไทยเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัญหาที่สะท้อน 
ให้เห็นว่าบ้านเรายังขาดการจัดการขยะอย่าง 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสวนทางกับการ 
เพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรและการเติบโต 
ของเศรษฐกิจ

เรือเก็บขยะท�าความสะอาดพื้นผิวน�้า	 จึงเป็น
สิ่งที่จะเข้ามาช่วยด�าเนินการในการเก็บขยะให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น	 โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 
ใน	ทะเล	ทะเลสาบ	และล�าคลอง	เหมาะสมส�าหรับ
ชายฝั่งและท่าเรือ	 สามารถเก็บกวาดขยะที่เป็น
ของเหลวหรือขยะที่ปนมากับของเหลว	 มีระบบ
สายพานล�าเลียงเพื่อน�าขยะใส่ในตะกร้าที่กักเก็บ
ขยะ	ระบบขบัเคลือ่นของเรอืเป็นแบบใบจกัร	พร้อม
ด ้วยระบบทุ ่นล ้อมคราบน�้ามัน	 และมีระบบ 
ไฮดรอลิกสนับสนุนการท�างานระบบต่างๆ	ของเรือ	
เช่น	ระบบเก็บขยะ	ระบบควบคุมหางเสือ	เป็นต้น

เรืออีโคไทย	 เป็นเรือเก็บขยะส�าหรับการแยก
ขยะออกจากผิวน�้า	 เป ็นเรือที่มีความทนทาน	 
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มีระบบก�าจัดขยะลอยน�้าท่ีดีที่สุด	 สามารถก�าจัด
ขยะลอยน�้าที่เป็นท้ังของแข็ง	 ของเหลว	 และ 
คราบน�้ามัน	 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด	 
เรือก�าจัดขยะอีโคไทยจึงผ่านการออกแบบมา 
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยมี

-	ขนาดความยาวตลอดล�า	43.75	ฟุต	
-	ความกว้างสุดตลอดล�า	11.65	ฟุต
-	ท้องเรือกินน�้าลึก	(Draft)	4.10	ฟุต
-	ความเร็วสูงสุด	6.6	นอต
-	ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง	500	ลิตร
-	ระวางขับน�้าสูงสุด	16.60	ตัน
-	ความจุถังเก็บน�้าเสียมลพิษขนาด		500	ลิตร
-	ติดตั้งเครื่องยนต์	Inboard	Marine	Diesel	

Engine	ขนาด	180	แรงม้า	จ�านวน	1	เครื่องยนต์	
-	จ�านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	4	คน		
-	 มีตะกร้าที่กักเก็บขยะ	 ท�ามาจากเหล็กชุบ 

ด้วยกัลวาไนซ์	มีปริมาตรบรรจุ	4.0	ลูกบาศก์เมตร	
หรือประมาณ	4,000	ลิตรในการเก็บขยะ

เรื อสามารถ เก็บขยะได ้ อย ่ า งรวด เร็ ว	 
ด้วยหัวเรือแบบปากคีบที่เปิดออกได้ด้านหน้าที ่
เป ิดด ้วยไฮดรอลิกซ่ึงควบคุมการท�างานจาก 
ห ้ อ งควบ คุม 	 เ รื อจะ ใช ้ ก า รดู ดของ ใบพั ด 
เพื่อดึ งกระแสน�้ า เ ก็บขยะแยกไปยังภาชนะ 
จัด เก็บ 	 ขยะที่ เป ็นของแข็ งจะถูกรวบรวม 
ขึ้นสายพานล�าเลียง	 ในส่วนของคราบน�้ามัน 
จะกางทุ ่นล ้อมน�้ามัน	 ระบบดูดผิวน�้าจะแยก 
และเก็บคราบน�้ามันพร้อมมีระบบสเปรย์	 ก�าจัด
คราบน�้ามันในล�าดับต่อไป

ด้วยประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะอีโคไทย	 
จะช่วยให้การเก็บขยะมูลฝอย	 ผักตบชวาในแม่น�้า
ล�าคลองและชายฝั ่งทะเลลดน้อยลง	 อีกท้ังยัง
เป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและท�าให้ระบบ
นิเวศทางน�้าในพื้นที่ต่างๆ	ดีขึ้น
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Special Report
หลักธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้ามอียูม่ากมาย	ทีเ่ราอาจน�ามาประยกุต์ใช้ในการบรหิาร
คนและองค์กรให้มีมั่นคง	เช่น	การใช้		“ศีล5”	เพื่อครอง
ตน	โดยเฉพาะผูบ้รหิารและผูน้�าในระดบัต่างๆ	ขององค์กร	
ใช้หลัก

	“พรหมวิหาร	4”	และ		“สังคหวัตถุ	4”	ในการครอง
คน	และการใช้		“อิทธิบาท	4”	ในการครองงาน

“ศีล	 5”	 คือ	 ข้อท่ีควรงดเว้นการประพฤติปฎิบัติ	 
เพื่อรักษากายและวาจาของคนเราให้มีความเป็นปกติ	 
นับเป็นหลักประกันทั้งชีวิต	ทรัพย์สินและความปลอดภัย
ในการอยู่ร่วมกัน	ท่านตรัสสอนไว้ว่า	ศีล	5	คือพื้นฐานต�่า
ที่สุดของชีวิตจิตใจของมนุษย์	ซึ่งหมายถึง	“ผู้มีจิตใจสูง”	
การที่เราเกิดมาเป็นคนในชาติน้ีก็เพราะเราเคยมี	 ศีล	 5	
ครบบริบูรณ์มาก่อนอดีตชาติ

“พรหมวิหาร	4”	ประกอบด้วย	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	
และอุเบกขา	

“เมตตา”	 หมายถึง	 ความรักความปรารถนาด	ี
ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข

“กรุณา”	 หมายถึง	 ความสงสารเห็นใจ	 ลงมือช่วย
เหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

“มุทิตา”	 หมายถึง	 ความพลอยยินดีในความสุข 
ความเจริญ	และความส�าเร็จสมหวังของผู้อื่น

“อเุบกขา”	คอื	การวางใจเป็นกลาง	รกัษาความเทีย่ง
ธรรม	ไม่มีความล�าเอียง	(อคติ)	ต่อผู้ใด	เมื่อได้ท�าในเรื่อง
ที่ถูกที่ควรแล้ว	ก็พร้อมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยใจที่วางเฉย

“สังคหวัตถุ	 4”	 ประกอบด้วย	 ทาน	 ปิยวาจา	 
อัตถจริยา	และ	สมานัตตา

“ทาน”	 คือ	 การให้	 การเสียสละ	 อาจอยู่ในรูป 
ของวัตถุสิ่งของ	 (วัตถุทาน)	 การให้อภัย	 (อภัยทาน)	 
และ	 การให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างปัญญา	 (ธรรมทาน)	 
รวมทั้งการให้ก�าลังใจ	 ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ 
และการช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ	เป็นต้น

“ปิยวาจา”คือ	 การกล่าวความจริงท่ีมีประโยชน์
อย่างถูกกาลเทศะ	 ด้วยถ้อยค�าที่สุภาพชวนฟัง	 และพูด
ด้วยจิตเมตตา

“อัตถจริยา”คือ	 การท�าตนเป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวม	ขยันขันแข็ง	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

“สมานัตตา”	หมายถึง	 การวางตนเสมอกัน	 ไม่ยก
ตนข่มท่าน	เคารพเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์	

ซึง่ทกุคนมเีท่าเทยีมกนั	รวมท้ังการเป็นคนเสมอต้น
เสมอปลาย	ไม่มีลักษณะ	“หน้าไหว้หลังหลอก”

“อทิธบิาท4”	ประกอบด้วย	ฉนัทะ	วริยิะ	จติตะ	และ	
วิมังสา

“ฉันทะ”	หมายถึง	ความยินดีพอใจ	รักใคร่ในงานที่
ตนท�า

“วริยิะ”	คอื	ความพากเพียรท�างานท่ีตนรบัผดิชอบ
อย่างเต็มที่

“จิตตะ”	คือ	การมีใจจดจ่อ	(สมาธิ)	กับงานที่ท�าอยู่
ทุกขณะ

“วิมังสา”	หมายถึง	การใช้ความคิดไคร่ครวญอย่าง
มเีหตผุล	วเิคราะห์และประเมนิผลงานท่ีได้ท�ามา	เพือ่หา
ข้อควรปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงยิ่งขึ้น

การสร้างความมั่นคงของ
องค์กร (ตอนที่2)
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Special Report
ความร่วมมอืกบัผูแ้ข่งขนัอย่างสร้างสรรค์อาจเกดิขึน้

ได้	โดยไม่ใช้วธิสีมยอมราคา	(ฮัว้)	กนัเช่นทีเ่คยท�ากนัอย่าง
ดาดดื่นในอดีต	 เช่น	ต่างฝ่ายต่างเสนอราคาไปตามความ
พอใจของตนเอง	ฝ่ายใดได้งานกเ็ปิดโอกาสให้อกีฝ่ายขาย
ของให้ตนได้บ้าง	ในสัดส่วนและราคาที่เหมาะสม	แต่ต้อง
ไม่เป็นไปในลักษณะของการเหมาช่วงหรือจ้างต่อ	 (Sub	
Contracting)		ซึง่หน่วยผูซ้ือ้โดยเฉพาะภาครฐัจะก�าหนด
เป็นข้อห้ามไว้

ส�าหรบัการแข่งขนักบัตนเองนัน้	เป็นวธิทีีใ่ห้ผลยัง่ยนื
กว่า	 ด้วยการพัฒนาองค์กรของตนให้มีลักษณะเฉพาะ							
ไม่อาจเทียบเคียงกับองค์กรใดได้อย่างชัดเจนนัก	 ท้ังใน
ด้านสนิค้าและบรกิาร	ต้องท�าให้มรีปูแบบและคณุภาพตรง
ตามรสนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ซึ่งทางองค์กรต้องมี
ความชัดเจนอยู่ก่อนว่าเป็นคนกลุ่มใด	มีพฤติกรรมในการ
บริโภคอย่างไร	 สินค้าและบริการที่เรามีจะสามารถตอบ
สนองความต้องการของพวกเขาได้เพียงใด	 พยายาม
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับรสนิยมลูกค้ามากที่สุด	 ซึ่ง
เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กรเองไปพร้อมๆ	 กัน	
เมื่อพบจุดลงตัวแล้วก็แทบไม่มีคู่แข่ง	 คิดราคาแพงก็ขาย
ได้	 เพราะมีลักษณะไม่เหมือนใคร	 ตัวอย่างเช่น	 ฟาร์ม
โชคชัย	LDC	(Ladpraw	Dental	Clinic)	และร้านกาแฟ	
Starbuck

สรุป
การสร้างความม่ันคงให้กับองค์กรเป็นภาระอัน 

ยิ่งใหญ่ของผู้บริหารทุกระดับ	 เป็นเรื่องที่มีความละเอียด
อ่อนและซับซ้อนมาก	 ไม่มีทฤษฎีหรือสูตรส�าเร็จใด 
ที่สามารถน�ามาใช้ได้โดยตรง	 ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
แต่ละองค์กรเป็นส�าคัญ	ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนัมากบ้าง
น้อยบ้างจากองค์กรอื่นๆ	 หลักการต่างๆ	 ที่น�าเสนอ 
มาข้างต้นคงพอเป็นกรอบและแนวทางให้ผู้บริหารน�าไป
ประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสมกบัองค์กรของตน	แต่ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรใด	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการสร้างความ 
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคือ	 “คน”	 อันหมายรวมถึงผู้บริหาร	
ผู้น�าและพนักงานทั้งหมด	 องค์ประกอบที่นับว่ามีความ
ส�าคัญไม่น้อยกว่ากนั	คือ	“ภาวะผู้น�า”	(Leadership)	ของ
ผู ้บริหารทุกระดับ	 ถ้าเป็นผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถ	
ประกอบด้วยความดีมีคุณธรรมแล้ว	 ย่อมเป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้ร่วมงาน	 และเป็นกลไกลหลักในการน�าพา
องค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงทั้งในปัจุบันและอนาคต

จึงพอเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 องค์กรใดที่มีผู้บริหาร
และพนักงานโดยรวม	 ยึดหลักธรรมดังกล ่าวข ้าง
ต้นประกอบการท�าหน้าที่ของตน	 ย่อมบังเกิดความเข้ม
แข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

นอกจากเร่ืองคนแล้ว	 โครงสร ้างขององค์กร	 
กฎระเบียบในการบริหาร	 วิสัยทัศน์	 และนโยบาย 
การปฎิบัติต่างๆ	 จ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่า 
ในอดตี	เพือ่ให้สามารถปรับเปล่ียนได้ทันต่อความผันแปร
ต่างๆ	 ในโลกยุคปัจจุบัน	 ผู ้บริหารทุกระดับต้องมี 
ความตื่นตัว	 ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
ต ่างๆ	 ที่อาจก่อผลกระทบต่อความก้าวหน้าไปสู ่ 
ความส�าเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้
เพือ่ปรบัรปูแบบในการท�างานภายในองค์กรให้พร้อมรบั
ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากผลกระทบในด้านดี	 และ 
หลีกเลี่ยงหรือจ�ากัดผลกระทบด้านลบให้เหลือน้อยที่สุด

ส�าหรับองค์กรภาคธุรกิจเอกชน	 การแข่งขันกับ
องค์กรอืน่ทีอ่ยูใ่นแวดวงเดยีวกนั	คอือกีองค์ประกอบหนึง่
ซ่ึงมีความส�าคัญต่ออนาคตขององค์กร	 ซึ่งในปัจจุบัน 
รูปแบบของการแข่งขันเชิงธุรกิจ	 ผิดแผกแตกต่างจาก
ความเป็นไปในอดีตอย่างมากมาย	 แต่ละองค์กรเริ่มม ี
คูต่่อสูท้ีไ่ม่ชัดเจน	ท�าให้การลงทุนลงแรงเพือ่การเอาชนะ
หรือกดข่มคู ่ต ่อสู ้ให้ดูต�่าต้อยกว่าตนมีความคุ ้มค่า 
น้อยลง	 หรืออาจหมดความจ�าเป็นด้วยซ�้าไป	 เกิดแนว
ความคดิของการแข่งขนัแบบสร้างสรรค์ขึน้มาแทนที	่เช่น	
การแข่งขนัเชงิร่วมมอื	(Collaborative	Compettition)	
และการแข่งขนักับตัวเอง	(Self	Compettiton)	ซ่ึงมส่ีวน
ช่วยลดต้นทุนทางการตลาดลงได้มากทีเดียว

หลักการง่ายๆ	 ของการแข่งขันเชิงร่วมมือ	 คือการ
สร้างพนัธมติรทางธรุกจิกบัองค์กรทีด่คูล้ายจะเป็นคูแ่ข่ง	
ด้วยการเจาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมายไปตามศักยภาพของตน	
เมือ่จ�าเป็นต้องแข่งขนักนัเสนอราคาต่อลกูค้ารายเดยีวกนั	
ก็ท�าไปตามหลักการและเหตุผลทางธุรกิจ	 คือบวกก�าไร
ตามทีส่มควรได้รบั	ไม่ควรตัดราคากนัเองจนแทบไม่เหลอื
ก�าไร	หรอืยอมขาดทนุเพือ่ให้ได้งานเอาไว้ก่อน		ปิดโอกาส
คู่ต่อสู้ให้แพ้การแข่งขันแล้วค่อยหาทางลดต้นทุนด้วยวิธี
ฉ้อฉลต่างๆในภายหลัง	เช่น	ขอแก้คุณสมบัติของที่เสนอ
ขายให้มคีณุภาพต�า่ลง	ด้วยการสมรูร่้วมคดิกบัเจ้าหน้าที่
ของหน่วยจดัซือ้จดัจ้าง	ซึง่หลายกรณนี�าไปสู่การบอกเลิก
สัญญาและขึ้นบัญชีด�าผู้ขาย	 /	 ผู้รับจ้างที่มีพฤติกรรม 
ดังกล่าว
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