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เอาตัวรอดจากภัยเรือล่ม 
เตรียมตัวอย่างไร?
เพื่อให้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม

Safety
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับ
เรือยางพองลม 
เรือยางพองลมติดเครื่องยนต์ท้ายเรือ
มีความส�าคัญอย่างไร?

Special Report
Suzuki Diagnostic 
System Mobile (SDSM) App
Suzuki Marine เปิดตัว 
Mobile Application

Boat Report1 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ONWA GPS Plotter
หน้าจอ LED ความละเอียดสูง
ใช้งานสะดวกแม้เวลากลางคืน

THE 43-FOOT 
KIFARU BABY YACHT
IS A TOP SPEED OF 
ALMOST 45 KNOTS







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-mail : info@aboatmagazine.com Websile : www.aboatmagazine.com Facebook : aboatmagazine IG : aboatmagazine บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู ้โฆษณา กาญจน์วรรณ 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, TUM SIKWAE ฝ่ายประสานงานการตลาดและโฆษณา สุธิดา ช่วงชล ศิลปกรรม ART  MAGAZINE ฝ่ายกฎหมาย ปริพนธ์ ปุรณาคม  
เพลท/พิมพ์  MAGAZINE จัดจ�าหน่าย  MAGAZINE 

สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม  ที่เคารพ
	 เรือ่งราวในฉบบัส่งท้ายฤดหูนาวนี	้ยงัเป่ียมด้วยคณุค่าน่ารู้อย่างหลากหลายเช่นเดมิ	เพราะทีมงานของเราพิถพีถินักันมากในการเลอืกสรรสาระทีน่�ามา
ถ่ายทอดต่อ	 เน้นเรื่องใกล้ตัวท่ีคนส่วนใหญ่มีโอกาสข้องแวะด้วย	 และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง	 ทั้งในการแก้ปัญหาของตนเอง	 
และการช่วยเหลือผู้อื่น	 อาทิ	 เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยเรือล่ม	 ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การด�าเนินกิจกรรมทางน�้ามีความปลอดภัยสูงข้ึน	 ไม่ว่าจะในด้าน 
การประกอบอาชีพ	หรือการท่องเที่ยวก็ตาม
	 การพฒันาองค์กรเพือ่ความยัง่ยนื	เป็นเร่ืองท่ีมคีวามส�าคญัสูงขึน้ทุกที	โดยเฉพาะในยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม	ครัง้ท่ี	4	หรอืยคุ	4.0	นี	้มีความเปลีย่นแปลง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจ�าเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องติดตามให้ทัน	และมีหลักคิดที่เหมาะสมในการน�าเอาความแปลกใหม่
เหล่านั้นมาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรของตน	เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคง	และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
	 ความรู้เกี่ยวกับเรือยางพองลมนับเป็นอีกเร่ืองหนึ่งซึ่งมีความส�าคัญไม่น้อยเลย	 เพราะมีความหลากหลายชนิดและรูปแบบในการเลือกใช้	 ผู้ที่รู้จริง 
ย่อมได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการเลือกของที่เหมาะสมกับงานของตน
	 ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	คือหน่วยงานที่ได้รับการขยายโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่จาก	ศรชล.	เดิม	ซึ่งเป็นเพียง	
“ศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อ�านวยการ	 ในโครงสร้าง	 ศรชล.ใหม่นี้เปรียบเสมือนกองอ�านวย
การรักษาความมั่นคงภายใน	(กอ.รมน.)	ทางทะเล	มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด	นับเป็นเรื่องที่น่ารู้มาก	โดยเฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางทะเล
 	มีค�าแนะน�าที่ดีในทุกเรื่องที่กล่าวข้างต้นนี้	รวมทั้งเรื่องที่ควรค่าแก่การติดตามอื่นๆ	ด้วยครับ
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มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมพิธีแสดงเจตจำานงในการลงนาม 
ในสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะเวลา 10 ปี

วันจันทร์	ที	่ 13	มกราคม	2563	บรษัิท	มารนีไทย	กรุป๊	 จ�ากัด	 ร่วมพิธแีสดง
เจตจ�านงในการลงนามในสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	
ระยะเวลา	 10	 ปี	 (ตั้งแต่วันท่ี	 17	 มกราคม	 2563	 ถึงวันที่	 16	 มกราคม	 2573) 
มลูค่า	910,000,000	บาท	โดย	นางสาวสมจณิณ์	พลิกึ	ผูว่้าการการนิคมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	และ	นายไชยากร	 วฒัน์ประกายรตัน์	 กรรมการบรษิทั	 มารีนไทย	
กรุ๊ป	 จ�ากัด	 ในการน้ี	 นายวิฑูรย์	 อยู ่ทิม	 รองผู ้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	พลเรอืเอก	วรีะยทุธ	อตุตะโมท	ประธานบรษิทั	มารนีไทย	กรุป๊	จ�ากดั	
นายวิชัย	 วัฒน์ประกายรัตน์	 ประธานผู้บริหาร	 คุณวสวัตติ์	 กฤษศิริธีรภาคย์	 
นายกสมาคมผู ้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและผู้บริหารจาก 
ทัง้	2	องค์กร	ร่วมเป็นสักขพียานในการลงนาม	ณ	ห้องประชมุ	205	ส�านกังานใหญ่	
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ถนนนิคมมกักะสัน	เเขวงมกักะสนั	เขตราชเทวี	
กรงุเทพมหานคร

เมือ่วันที	่15	มกราคม	2563	ณ	หอประชมุกองทัพเรอื	พล.ร.อ.ลอืชยั	รดุดษิฐ์	
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื	 ในฐานะรองผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล	(ศรชล)	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรหิารศนูย์อ�านวย
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ครั้งที่	 1	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	 
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการฯ	ได้รบัทราบสถานการณ์ทางทะเล	ความก้าวหน้า
ในการจัดท�าร่างอนบุญัญตัแิผนประจ�าปีราชการประจ�าปีงบประมาณ	 2563	 และ
พจิารณาการจดัท�างบประมาณและแผนปฏิบตัริาชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	
ตลอดจนพจิารณาร่างอนบุญัญตัทิีอ่ยูใ่นอ�านาจพจิารณาของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ประกอบพิจารณาพระราช
บญัญตักิารรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.2562	ตามทีค่ณะอนกุรรมการ
จดัท�าอนบุญัญตัฯิ	 น�าเสนอ	 เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นกลไกของศนูย์อ�านวยการรกัษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล	 ภายใต้พระราชบัญญัติการ 
รกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	 2562	 ตลอดจนอ�านวยการและประสานงาน	 
ในการจดัการกบัภยัคกุคามและปัญหาความมัน่คงทางทะเล	ตามโครงสร้างใหม่ของ
ศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล

ส�าหรับในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ศรชล.	 ได้เตรียมแผนงานหลักใน 
การพัฒนาขีดความสามารถ	 โดยแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถของ	 ศรชล.	 
ในระยะเริม่ต้น	ประกอบด้วย

1.	 การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชา	 และสื่อสาร	 เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการเฝ้าระวงั	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และบรหิารสถานการณ์ทางทะเล	ครอบคลมุพนัธ
กจิการควบคมุบงัคบับญัชา	 การสือ่สาร	 การแบ่งปันข้อมลูข่าวสารระหว่าง	ศรชล.	 
และหน่วยในข่ายงาน

2.	 การสร้างอาคารกองบญัชาการ	 ศรชล.	 ในพืน้ทีก่องบญัชาการกองทพัเรอื	 
เพื่อความเป็นเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา	 และการติดตามสถานการณ ์
ทางทะเล	 ซึง่ปัจจบุนั	 ได้ออกแบบเสรจ็แล้ว	 อยูใ่นขัน้เตรยีมการจดัซือ้/จดัจ้างโดย 
คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนบัสนนุในวงเงนิ	900	ล้านบาท

3.	การจัดหาระบบหรอืบรกิารข้อมลูส�าหรบัการตดิตามเรอืในทะเล	สนบัสนนุ
การสงัเคราะห์ประเดน็ปัญหา	และการแสวงข้อตกลงใจในการบรหิารสถานการณ์
ทะเล

ซึง่	 ศรชล.	 ด�าเนนิงานเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายวิสยัทศัน์	คอื	 “Maritime	 Security	
Excellence	 for	 the	 Safe,	 Secure,	 and	 Sustainable	 Sea”	 โดยเริ่มจาก
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เป็นต้นไป

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์อำานวยการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ 1
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ในพืน้ทีเ่พือ่วางแผนการบ�ารงุรกัษาตามระยะเวลา	หรอืการวางแผน
ซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉินเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องอย่างกระทันหัน

App นี้ ท�ำงำนอย่ำงไร?
ระบบบนัทกึข้อมลูของตวัเครือ่งยนต์จะแปลข้อมลูให้เป็นรหัส	

QR	(QR	code)	ที่แสดงอยู่บนหน้าจอของมาตรวัดดิจิทัล	(digital	
gauge)	หรือ	 จอแสดงผลแบบหลากหลาย	 (multi-function	 
display)

เมื่อเร็วๆ	 น้ี	 Suzuki	 Marine	 ได้ท�าการเปิดตัว	 Mobile	 
Application	 เพื่อเป็นตัวช่วยในการรวมรวมข้อมูลต่างๆ	 ของ
เครื่องยนต์	 ซ่ึงจ�าเป็นต่อการวิเคราะห์	 วินิจฉัยอาการและสภาพ 
ของเคร่ืองยนต์เกาะท้ายของท่าน	ท�าให้การซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษา
เครื่องยนต์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

Mobile	 Application	 ของ	 Suzuki	 นี้	 เรียกว่า	 “Suzuki	 
Diagnostic	System	Mobile	(SDSM)	App”	ซึ่งสามารถให้ท่าน
เข้าถึงข้อมูลต่างๆของเครื่องยนต์ของท่านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	
และท่านยังสามารถส่งต่อข้อมูลท้ังหลายเหล่านี้ให้กับตัวแทน
จ�าหน่ายเครื่องยนต์	Suzuki	ในพื้นที่ของท่านทางอีเมล์เพื่อท�าการ
วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	 ข้อมูลเหล่านี้	 ได้แก่	
หมายเลขเครือ่งยนต์	(serial	number),	ระยะเวลาการใช้เครือ่งยนต์	
(operating	hours)	และรอบของเครื่องยนต์	(running	RPM)	การ
บนัทกึข้อมลูเหล่านีท้�าได้ด้วยการดาวน์โหลด	(download)	และจดั
เก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง	และจัดส่งให้ตัวแทนจ�าหน่าย	Suzuki	

Suzuki Diagnostic System Mobile 
(SDSM) App
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รหัสนี้จะถูกอ ่านโดย	 SDSM	 App	 และข้อมูลก็จะถูก
ดาวน์โหลด	และจัดเก็บ

ข ้อมูลที่จัดเก็บไว ้นี้จะถูกส ่งต ่อไปยังตัวแทนจ�าหน่าย
เครื่องยนต์โดยตรงจาก	SDSM	App	นี้

SDSM	 App	 สามารถใช้งานได้กับเคร่ืองยนต์รุ่น	 DF15A	 
ผลิตในปี	 2015	 เป็นต้นไป	 โดยต้องใช้ควบคู่กับจอแสดงผล 
แบบหลากหลาย	(multi-function	 gauge)	 และมี	 software	
version	1.180	และสูงกว่า

SDSM	App	ถูกพัฒนาขึ้นโดย	Suzuki	Motor	Corporation	
(Japan)	ใช้ได้กับทั้งระบบปฏิบัติการ	iOS	และ	Android	(ไม่มีค่า
ใช้จ่ายใดๆ)	โดยค้นหาได้จาก	App	Store	หรือ	Google	Play

ศกึษารายเพิม่เตมิได้ที	่SDSM	app	page	หรอื	https://www.
suzukimarine.com.au/news-and-events/art icle/ 
suzukis-new-mobile-diagnostic-app-is-here

Note	 this	 app	 was	 developed	 by	 Suzuki	 Motor	 
Corporation	(Japan).	For	any	technical	assistance,	please	
get	in	touch	with	your	nearest	dealer.

Need	to	book	in	for	your	outboard’s	periodic	service?	
You	 can	 submit	 a	 service	 request	 with	 your	 nearest	
dealer	via	our	online	service	booking	form	here.

MAGAZINE I PAGE
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กว่าศตวรรษท่ีมนุษย์ได้ใช้แรงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค�านึงถึง
สิ่งอื่นใดในการถือท้ายเรือ	 ในขณะท่ีการใช้สายเคเบิ้ล	 และระบบ 
ไฮดรอลิค	 ช่วยให้การถือท้ายเรือเป็นเรื่องง่ายดาย	 ตัวขับต้นก�าลัง
ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกับการควบคุมพังงาเรือ	สิ่งเหล่านี้ก�าลัง
จะถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโดย	OPTIMUS	ELECTRONIC	POWER	
STEERING	 (EPS)	 ซ่ึงเป็นการควบคุมการบังคับเลี้ยวด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ	 Seastar	 solutions	 ส�าหรับเรือที่มีการติดต้ัง
เครื่องยนต์เกาะท้ายแบบ	2	เครื่อง,	3	เครื่อง	และ	4	เครื่อง	

มารู้จักกับ 
Optimus EPS

ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชิ้นนี้	 ได้ถูกพัฒนาขึ้น
เนือ่งจากบรรดาเจ้าของเรือทัง้หลายยงัคงถามหาความสะดวกสบาย
ที่เพิ่มขึ้น	แรงต้านน�้าที่เบาลง	และการตอบสนองที่เหมือนกับการ
ขับขี่รถยนต์ในขณะบังคับเรือในน�้า	 Optimus	 EPS	 ตอบโจทย์ 
เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเม่ือกล่าวถึงความสะดวกสบาย	 การควบคุม	
และการบังคับเรือ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเรือสายพันธุ์ใหม่
สมรรถนะสูง,	 เรือประมงในทะเล,	 เรือสองท้อง,	 เรือยางท้องแข็ง	
และเรือทุ่นต่างๆ
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ควำมละเอียดอ่อนที่ตอบสนอง
รอบการหมุนพวงมาลัย	(พังงาเรือ)	กับน�้าหนักในการหมุนได้

ถูกโปรแกรมให้เปลี่ยนแปลงตามรอบเครื่องยนต์	ขณะความเร็วต�่า	
Optimus	 EPS	 สามารถถูกตั้งค่าให้รอบการหมุนของพวงมาลัย 
ลดลง	ตัวอย่างเช่น	4	รอบ	และท�าให้การถือท้ายง่ายขึ้น	ในขณะที่
การจราจรคบัคัง่หรือในบรเิวณคบัแคบ	การขยบัพวงมาลยัเลก็น้อย
จะช่วยให้การควบคุมเรือแม่นย�าขึ้น	 และเมื่อขับเรือด้วยความเร็ว
ในน่านน�้าเปิด	 Optimus	 EPS	 จะถูกตั้งค่าให้เพิ่มรอบการหมุน 
พวงมาลัย	เช่น	6	หรือ	7	รอบ	และพวงมาลัยจะหนักขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความเสถียรในการทรงตัวของเรือ	 เหล่าน้ี	 Optimus	 EPS	 
ช่วยผ่อนแรงให้ท่าน	ท�าให้ท่านรูส้กึผ่อนคลายและสะดวกสบายขึน้

เทคโนโลยี่เบื้องหลังระบบ
สัมผัสอันเหลือเชื่อที่ท่านได้รับเมื่อท่านอยู ่หลังพวงมาลัย 

ของเรอืทีต่ดิตัง้	Optimus	EPS	เป็นผลจากวศิวกรรมและเทคโนโลยี่
ทีเ่หลอืเชือ่หลายรูปแบบ	แต่ละชิน้ส่วนได้ถกูออกแบบมาเพือ่เก้ือกลู
ชิน้ส่วนอืน่	ท�าให้การควบคมุเรอืเป็นไปอย่างราบรืน่ไร้รอยต่อแทบ
จะในทกุสภาพการใช้งานขณะอยูใ่นน�า้	วศิวกรรมข้ันสงูยงัช่วยเพิม่
ความไว้วางใจได้ของระบบ	อกีทัง้วสัดคุณุภาพสงู	กระบวนการผลติ
ที่ระมัดระวังรอบคอบ	 และระบบส�ารอง	 เหล่าน้ีหมายถึงอาย ุ
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น						

กำรบังคับเลี้ยวแบบ Ackerman
การโปรแกรมที่ชาญฉลาดช่วยให้ระบบ	 Optimus	 EPS	

สามารถควบคุมองศาในการเลี้ยวของเครื่องยนต์แต่ละเครื่องได้
อย่างอิสระ	ทั้งเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านในและด้านนอก	อันเป็นการลด
ผลกระทบอันเกิดจากเครื่องยนต์ตัวนอก	“ฝืน”	วงเลี้ยว	และเป็น
หลักการของการบังคับเลี้ยวแบบ	 Ackerman	 ซึ่งมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งส�าหรับเรือสองท้องที่มีเครื่องยนต์	 2	 เคร่ืองติดตั้ง 
อยู่ห่างกันมาก			

กำรเชื่อมต่อกับระบบน�ำร่องอัตโนมัติ 
Optimus	 EPS	 ซึ่งบังคับเลี้ยวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	

สามารถเชื่อมต่อเข้าโดยตรงได้กับระบบน�าร่องอัตโนมัติรุ่นล่าสุด	
ของ	 Garmin,	 Raymarine	 และ	 SIMRAD	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
อปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ	อกีทัง้ยงัไม่ต้องเสยีเวลาในการตดิตัง้และขัน้ตอน
ในการไล่ระบบที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน

Optimus	EPS	โดย	SeaStar	เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับเรือ
พร้อมเครื่องยนต์	2	เครื่อง,	3	เครื่อง	หรือ	4	เครื่อง	และมันจะเป็น
ประสบการณ์แปลกใหม่ในการบังคับเลี้ยวของท่าน	 แบบท่ีไม่เคย
รู้สึกมาก่อน
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ทุกภารกิจทางน�้ า เ รื อยางพองลมติด
เครื่องยนต์ท้ายเรือมีความส�าคัญในล�าดับต้นๆ	 
ยิง่ในช่วงน�า้ท่วมจะเหน็เรอืยางออกมาวิง่เต็มไปหมด	
นอกเหนอืจากการขนย้ายสะดวกแล้ว	สิง่ทีเ่รือยาง
เหนือกว่าเรือชนิดอื่นๆ	 คือ	 มีแรงพยุงตัวในน�้า
มากกว่า	เพราะมถีงุลมด้านข้างช่วยพยงุเรอืให้โผล่
พ้นผวิน�า้ได้ดีกว่าเรอืชนดิอ่ืน

เรือยางพองลมขนาดยาว	 3	 เมตร	 มีความ
สามารถในการออกทะเลเทยีบเท่ากบัเรอืชนดิอืน่
ทีม่คีวามยาว	5	เมตรเลยทเีดียว	ด้วยคุณสมบตัทิี่
เรือยางเบานั้นมีแรงยกพยุงตัวสูง	 ลอยล�าอยู่บน
ยอดคลื่นได้ดี	 ในขณะที่เรือไฟเบอร์ซ่ึงมีน�้าหนัก
มาก	จะไม่สามารถลอยตวัขึน้ตามสนัคลืน่ได้เรว็เท่า
เรอืยาง	เรอืยางจงึถกูน�าไปใช้เป็นเรอืกูภั้ยได้อย่าง
เหมาะสม	ถ้าหากกล่าวถงึประเภทของเรอืยางแล้ว	
ก็ต้องยอมรับว่ามีเรือยางมากมายหลายประเภท 
ที่ผลิตออกมาใช้งานจนเลือกไม่ถูกว่าเรือยาง
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สิง่ควรรู้เกีย่วกบั
เรอืยางพองลม

ประเภทไหนจะเหมาะกบัการใช้งานของผูซ้ือ้มาก
ทีส่ดุ	 และหากคุณก�าลงัคิดทีจ่ะเลอืกซือ้เรือยาง 
สกัล�าหนึง่	คณุควรทราบถงึลกัษณะต่างๆ	ทีเ่ป็น
ส่วนประกอบส�าคญัของเรือยางทีอ่ยากได้เสยีก่อน	
เช่น	อยากได้ว้สดเุป็นยางพวีซี	ีหรือยางไฮพาลอน	
ต้องการเรือท้องอ่อนพับได้	 หรือเรือท้องแข็ง 
ท�าด้วยไฟเบอร์	 หากเป็นท้องอ่อนอยากได้แผ่น 
ปูพืน้เรือท�าด้วยไม้	ไฟเบอร์	หรืออลมูเินียม	เป็นต้น

นี่เป็นเพียงค�าถามเบ้ืองต้นเท่านั้น	 ไม่รวม
ค�าถามทางเทคนคิอืน่ๆ	 เช่น	จ�านวนคนทีบ่รรทุก	
น�า้หนักทีต้่องการบรรทุก	ขนาดของเรอื	ความหนา
ของเปลอืกเรอื	 ขนาดของเครือ่งตดิท้ายเรอืหรอื
เครือ่งยนต์เรอื	ความเรว็ของเรอืทีต้่องการ	อปุกรณ์
ประกอบอืน่ๆ	 เป็นต้น	ค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ี
จะช่วยให้คณุเลือกเรอืยางทีเ่หมาะสมได้



MAGAZINE I PAGE 013

MAGAZINE I PAGE012 MAGAZINE I PAGE

แผ่นเส้นใยถกัสานไนลอน	(Nylon	fiber	weave	
core)	เรอืยางพวีซีสีามารถผลติหรือประกอบด้วย
ช่างฝีมอืได้	แต่โรงงานใหม่จะผลติด้วยเครือ่งจักร
มากกว่า	 เพิอ่ประหยดัแรงงานคน	 ซ่ึงเม่ือเทยีบ
ขนาดและประสิทธิภาพในการรับน�้าหนัก 
เท่าๆ	 กัน	 เรือยางพีวีซีจะมีราคาถูกกว่าเรือยาง 
ไฮพาลอนมาก

เรือยางพีวซีมีกีารประกอบทีไ่ม่ยุง่ยากมาก	
และง่ายต่อการซ่อมแซมตัวเรอืหากเกดิช�ารดุเสยี
หาย	 หรือมีรอยขาดเกิดขึ้น	 ถึงแม้ตัวเรือจะไม่
ทนทานเท่ากบัเรอืยางไฮพาลอนกต็ามท	ีแต่การ
เลอืกใช้ยางพวีซีีกบัสภาพอากาศทีร้่อนจดัจ�าเป็น
ต้องเพิม่การดูแลรักษาเรือเพ่ิมมากขึน้	เช่นต้องใช้
ผ้าคลุมเรือเสมอเมื่อจอด	 เพื่อป้องกันรังสียูว ี
จะท�าให้แผ่นพวีซีเีสือ่มสภาพเรว็ได้	 เรอืยางพวีีซี
ส่วนใหญ่ถูกเลอืกน�าไปใช้งานทางด้านกฬีาทางน�า้	
การด�าน�า้	และการท่องเทีย่วเป็นหลกั

ได้รูจ้กักบัวสัดทุีใ่ช้ท�าเรอืยาง	และการน�าไป
ใช้งานกันแล้ว	 ในคราวหน้าจะน�าเรื่องเกี่ยวกับ
ประเภทของพืน้ตวัเรือของเรอืยางพองลมมาน�า
เสนอเป็นตอนต่อไป

13

วสัดทุีนิ่ยมใช้ท�ำเรอืยำง 
มีวสัดอุยู	่2	อย่างทีน่ยิมน�ามาใช้ในการผลติ

ส่วนของลกูบวบยางลอยน�า้	 ซึง่เป็นส่วนด้านข้าง
ของตวัเรอืและถอืว่าเป็นส่วนส�าคญัทีเ่ป็นลกัษณะ
เด่นของเรอืยาง	คอื

วสัดไุฮพาลอน	Hypalon	หรอืเรยีกอกีชือ่
หนึง่ว่า	CSM	 ย่อมาจาก	Chlorosulfunated	 -	 
polyethylene	 ซึ่งการน�าวัสดุนี้ไปใช้ในการ
เคลอืบผิวด้านนอกของลกูบวบท่ีเป็น	Neoprene	
หรอืยางเทยีม	 เพือ่เพิม่ความแขง็แรงทนทานให้
กบัตวัลูกบวบยาง	ชือ่วัสดไุฮพาลอน		Hypalon	
เป็นช่ือแผ่นยางสังเคราะห์ที่จดกรรมสิทธ์ิช่ือ
ทางการค้านี้โดยโรงงานดูปองท์	 แต่ในขณะนี้

โรงงานดปูองท์ไม่ได้ใช้ช่ือ	ไฮพาลอน		Hypalon	
กับผลติภัณฑ์ของโรงงานมาเป็นเวลานานแล้ว	แต่
แนวคิดของแผ่นยางสงัเคราะห์ยงัมอียู่	และได้รบั
การพัฒนาต่อยอดผู้ผลิตรายอื่นๆ	 ท่ีเรียกว่า 
แผ ่นยาง	 CSM	 ที่ ให ้ความแข็งแรงอย ่าง 
น่าประหลาดใจ	 เมือ่เทยีบกบัวสัดุไฮพาลอนเดิม	
ด้วยการใช้เทคนคิการเคลอืบ	Neoperne	หรอื
ยางเทียมทัง้ภายในและภายนอกของตัวลกูบวบ
ยางแบบปิดผนกึ	หรอืการเคลอืบสองช้ันนัน่เอง

เรือยางไฮพาลอน	Hypalon/CSM	มักใช้
แรงงานและฝีมือคนในการผลิตปะติดกาวแผ่น
ยางของเรอื	หรอืทีเ่รยีกว่า	Hand-glued	เพราะ
การท�าเรอืยางด้วยวสัดุประเภทนีจ้�าเป็นต้องมรีาย
ละเอยีดทีค่่อนข้างซบัซ้อน	 จงึต้องใช้แรงงานคน

ค่อนข้างเยอะ	 เพราะพวกเขาต้องการความคงทน
ที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับเรือที่ท�าจากแผ่นยางพีวีซี	
เม่ือเรือพองลมแล้วจะสามารถทนทานกับสภาพ
แวดล้อมได้เป็นอย่างดี	 เช่น	 น�้ามัน	 การเสียดส	ี 
ภายใต้อณุหภมิูท่ีรนุแรง	น�า้มนัเบนซนิ	และสารเคมี
อื่นๆ	 เรือยางประเภทนี้จึงมีต้นทุนค่อนข้างสูง
เนื่องจากวัสดุมีราคาแพง	 ใช้แรงงานมากในการ
ผลิตเรือ	 ส่งผลให้เรือมีราคาขายที่สูงกว่าเรือยาง
ประเภทพวีีซี	แต่กค็ุม้ค่าหากเทยีบกับความคงทน
และขีดความสามารถของเรือ	 ตามปกติผู้ผลิต 
มีการรับประกันอายุการใช้งานเรือประเภทน้ี 
เป็นเวลาถงึ	10	ปี

วัสดุแผ่นยางพวีซี	ี หรอื	 PVC	 -	 Polyvinyl	
Chloride	เป็นผลติภณัฑ์ยางสังเคราะห์ทีใ่ช้กันอยู่
ในอตุสาหกรรมต่างๆมากมาย	 โดยน�ามาประกบ
แบบแซนด์วิชกับแผ่นใยผ้าไนล่อน	 (Woven	 
nylon	 core)	 เพือ่เพิม่ความเหนยีวและแขง็แรง 
ให้กบัตวัวสัดแุผ่นยางพีวซีอีีกช้ันหน่ึง	ก่อนน�าไปท�า
เป็นเปลอืกของลกูบวบของเรอืยาง	 วสัดุแผ่นยาง 
พีวีซีเป็นวัสดุที่ท�าจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วย
แผ่นลามิเนต	ป้องกนัรอยขดีข่วน	และด้านในเป็น
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6 เทคนคิ เอาตวัรอด
จากภัยเรือล่ม

จำกเหตุกำรณ์เรือล่ม หรือเรือสปีดโบ้ทชนกันในที่ต่ำงๆ ซึ่งแต่ละเหตุกำรณ์มักพบจ�ำนวน 
ผู้เสียชีวิต ผู้บำดเจ็บ และผู้สูญหำยในจ�ำนวนมำกเสมอ ถือเป็นเรื่องรำวกำรสูญเสียท่ีไม่มีใคร 
อยำกให้เกิด ทุกคนจึงควรตระหนักให้ดีก่อนออกท่องเที่ยวทำงทะเลว่ำต้องมีควำมพร้อม ต้องมีกำร 
เตรียมตัวอย่ำงไร เพื่อให้รอดปลอดภัยจำกทุกเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น จึงขอแนะน�ำหลักกำรส�ำคัญ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังนี้
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1. เลอืกขึน้เรือโดยสำรท่ีมคีวำมพร้อม และสภำพ
ปลอดภัย

ไม่มผีูโ้ดยสารจ�านวนมาก	 หรอืบรรทกุน�า้หนกั
เกิน	 บนเรือต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน�้า	 อาทิ	 
เสือ้ชชูพี	 ห่วงยาง	 ไว้บริการผู้โดยสารอย่างพอเพยีง	
หากว่ายน�า้ไม่เป็น	ควรแจ้งนายท้ายเรอืและผูค้วบคมุ
เรือ	จะได้รบัการดแูลอย่างใกล้ชดิรวมทัง้การให้ความ
ช่วยเหลอืเมือ่เกดิเหตุฉกุเฉนิ

2. กำรแต่งกำยด้วยชดุที ่ถอดง่ำย-ไม่อุม้น�ำ้
แต่งกายให้เหมาะสมกบัการโดยสารเรอื	สวมใส่

เสือ้ผ้าทีไ่ม่อุม้น�า้และถอดง่าย	 ไม่สวมรองเท้าหุม้ส้น
หรือชนิดผูกเชือก	 หลีกเล่ียงการดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์	 หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วย
เหลอืตวัเองได้อย่างปลอดภยั

3. ก่อนออกเดินทำงให้ยืนรอเรือบนฝ่ังหรอืท่ำเทยีบ
เรอื - ไม่หยอกล้อกนั

สาเหตุท่ีให้ยืนรอเรือบนฝังหรือท่าเทียบเรือ	 
ไม่ยนืรอบนโป๊ะทีม่คีนจ�านวนมาก	เพราะเส่ียงต่อการ
เกิดโป๊ะพลิกคว�่า	 รวมถึงการไม่หยอกล้อเล่นกัน
ระหว่างรอเรือ	เพราะอาจพลดัตกน�า้ได้

4. กำรขึน้ - ลงเรอื กส็�ำคญั
ควรรอให้เรอืจอดเทยีบท่าให้เรยีบร้อย	 จงึเดนิ

ขึน้	-	ลงเรืออย่างเป็นระเบยีบ	ไม่ลกุขึน้ยนืพร้อมกนั	
เพราะเรอืจะรบัน�า้หนกัข้างเดยีวมากเกนิไป	อาจส่ง
ผลให้เรอืล่มได้	หากเรอืมคีนจ�านวนมากควรใช้บรกิาร
เรอืล�าอืน่
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5. อย่ำนัง่หรอืยืน ในต�ำแหน่งไม่เหมำะสม
การโดยสารเรอืควรกระจายการนัง่ให้เกิดความ

สมดลุ	 ไม่ยนืบรเิวณท้ายเรือ	 ไม่นัง่บรเิวณกราบเรอื
หรอืหลงัคาเรือ	ไม่นัง่รวมกลุม่บรเิวณข้างใดข้างหนึง่
ของเรอื	รวมถงึสวมเสือ้ชชูพีตลอดเวลาทีโ่ดยสารเรอื	
หากเกดิเหตฉุกุเฉนิเรอืล่มหรอืพลดัตกเรอื	จะได้พยงุ
ตวัลอยน�า้รอการช่วยเหลอื	 กรณเีรอืเอยีงหรือโคลง
ให้ยดึจบัพนกัท่ีนัง่ให้มัน่	พร้อมขนือาการเอียงของเรอื
ไม่ให้น�้าหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียง	
เพราะจะท�าให้เรอืล่มได้

6. หำกเรอืล่ม รบีว่ำยน�ำ้ออกห่ำงจำกเรอื
การว่ายน�า้ออกห่างจากเรอืเมือ่เรอืล่ม	และไม่

เกาะกราบเรอืทีก่�าลงัแล่น	เพือ่ป้องกนักระแสน�า้ดดู
เข้าไปใต้ท้องเรือและได้รับอันตรายจากใบพัดเรือ 
ถอดส่ิงของที่ถ่วงน�้าหนักออกและหาที่ยึดเกาะ 
ซึง่ลอยน�า้ได้เพือ่พยงุตวัรอการช่วยเหลอื	และลอยไป
ตามกระแสน�า้	ไม่ว่ายน�า้เข้าฝ่ังด้วยตนเองเพราะเสีย่ง
ต่อการเป็นตะครวิจมน�า้เสยีชวีติได้	กรณโีดยสารเรอื
และพบผู ้ โดยสารพลัดตกน�้ า ให ้ตะโกนบอก 
นายท้ายเรือ	 พร้อมบอกต�าแหน่งท่ีคนพลัดตกน�้า	 
จะได้ควบคุมเรือไปทางอ่ืน	 ป้องกันอันตรายจาก
ใบพัดเรือ	 โยนอุปกรณ์ช่วยชีวิตท่ีอยู่ใกล้ตัวให้คน 
ตกน�า้ใช้ยดึเกาะพยงุตวัรอการช่วยเหลอื

เหนือส่ิงอื่นใด	 ต้องพยาพยามควบคุมสติ	 
เพราะหากยิ่งตกใจ	 หวาดกลัว	 ก็จะยิ่งท�าให้เสี่ยง 
ต่ออนัตรายมากข้ึน
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“องค์กร”	คือกลุ่มคนที่รวมตัวกันท�ากิจกรรมอย่าง
มีจุดมุ่งหมาย	 ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและอยู่ในทั้ง 
ภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

ส�าหรับองค์กรภาครัฐ	 มีโครงสร้างและระบบการ
บริหารที่ชัดเจน	 มีกฎหมายรองรับอ�านาจหน้าที่ของ 
ผู้บริหารและสมาชิกในภาคส่วนต่างๆ	มีกฎระเบียบเป็น
แนวทางก�ากับการท�างานของทุกฝ่าย	 จึงเป็นองค์กร 
ที่พัฒนาค่อนข้างยาก	 ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 เป็นไป
อย่างเชื่องช้า

ในขณะที่องค์กรภาคเอกชน	 ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง
ด้านธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม	 มีความอ่อนตัวกว่า 
ทัง้ในด้านการจดัโครงสร้างและกฎเกณฑ์ในการบรหิารงาน	
เป้าหมายหลักก็คือผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด	ถึงแม้จะมีอิสระเสรีในการด�าเนิน
งานมากกว่าองค์กรภาครฐั	แต่กย็งัอยูใ่นความควบคมุให้
เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนองค์กรภาคประชาสังคมนั้น	 มักจะเกิดจาก 
การรวมตัวกันตามความสมัครใจของประชาชนทั่วไป	 
อาจอยูใ่นรปูสมาคม	มลูนธิ	ิหรอืชมรมจิตอาสาต่างๆ	เป็นต้น	
องค์กรเช่นนี้มีความอ่อนตัวค่อนข้างสูงในการบริหาร 
และพัฒนา	 การควบคุมทางกฎหมายก็จ�าเป็นต้องมีอยู	่
แต่มคีวามยดืหยุน่มากกว่าองค์กรภาครฐัและภาคเอกชน

การพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดนับเป็น
เรือ่งทีม่คีวามส�าคญัยิง่	เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้อง
กบัสภาวะแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลา	โดยเฉพาะ
โลกในยคุปัจจุบนัซึง่อยูใ่นช่วงของการปฎวัิตอิตุสาหกรรม	
ครั้งที่	4	หรือยุค	4.0	เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมากมาย
และเป็นไปอย่างพลิกผัน	 คือ	 เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็วและกลืนกินหรือท�าลายล้างเทคโนโลยีดั้งเดิมไป
อย่างไม่เหลือเค้าโครงเดมิในหลายเรือ่ง	เช่น	การถ่ายภาพ
ด้วยกล้องบรรจุฟิล์ม	 ถูกแทนที่ด้วยโทรศัพท์มือถือ	
(Smart	 Phone)	 การท�าธุรกรรมทางการเงินหลาย
ลักษณะ	 ไม่จ�าเป็นต้องไปพ่ึงพนักงานท่ีสถาบันการเงิน	
สามารถท�าผ่าน	 Smart	 Phone	 ได้	 และการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์	(AI	:	Artificial	Intellegence)	ท�าหน้าที่แทน
คนมากขึน้ทกุท	ีอาท	ิการช่วยดูแลคนไข้ติดเตยีง	การเป็น
พนักงานต้อนรับ	และการประกาศข่าวทางสื่อสาธารณะ

ในโลกยุค	4.0	หรือการปฎิวัติอุตสาหกรรม	ครั้งที่	4	
นี้	 เป็นช่วงที่มีนวัตกรรมต่างๆ	มากมายเข้ามามีบทบาท

การพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน
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รับผิดชอบในการวิเคราะห์วิจัยความเป็นไปต่างๆ	 ในโลก
ยคุปัจจบุนัและอนาคต	เพ่ือหาทางน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน
ขององค์กร	ซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ได้อีกทางหนึ่ง	 เป็นหลักประกันความมั่นคงขององค์กร 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	

นอกจากนี้	 การมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจก็นับ
เป็นปัจจัยเสริมความเข้มแข็งขององค์กรได้เป็นอย่างด	ี 
ทั้งในด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มยอดขาย	ด้วยการใช้
ทรัพยากรบางอย่างร่วมกนั	การแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม
ในวิถีทางที่ถูกต้อง	 ไม่คิดหักโค่นท�าลายกันเช่นในอดีต	
เพราะในโลกยคุปัจจบุนั	แต่ละองค์กรมลีกัษณะเฉพาะของ
ตนชดัเจนขึน้	ทัง้ในเรือ่งคณุภาพของคน	การใช้เทคโนโลยี
และมีการมีระบบบริหารท่ีเหมาะสม	 จึงควรมุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่าขององค์กรตนให้มีความเข้มแข็ง	 มีจุดขายที่
แตกต่าง	มากกว่าการมององค์กรอืน่เป็นศตรคูู่แข่ง	หาทาง
ต่อสู ้กันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ตนเป็นฝ่ายชนะ	 
ซึ่งหลายกรณีลงเอยด้วยการได้ไม่คุ้มเสีย	 ซึ่งเป็นวิธีที ่
ไม่ฉลาดเอาเสียเลย	

การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนนับ
เป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่ง	ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้ง
ความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 จึงจะรักษา
สถานภาพของตนไว้ได้ดี	อยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง	น�าไปสู่
ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูง	 การให้ความส�าคัญในการใช้คน 
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	 รวมท้ังการมีพันธมิตร 
ทางธุรกิจที่ดี	 คือปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพาองค์กรให้มี 
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ในการท�างานแทนคน	ซึง่อาจก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ทาง
ด้านบวกและลบต่อมวลมนุษยชาติอย่างมีนัยยะส�าคัญ
เป็นวงกว้าง		โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนซึง่ด�าเนนิธรุกจิ
เพื่อมุ่งผลก�าไรเป็นจุดหมายหลัก	 	 จ�าเป็นต้องค�านึงถึง
ความประหยัด	 ความคุ้มค่าและการบรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีก�าหนดไว้	 กล่าวคือต้องใช้
ความพยายามทุกวิถีทางในการพัฒนาองค์กรของตน
ให้การประกอบการต่างๆ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่อาจท�าได้

คงไม่มีใครปฎิเสธในความส�าคัญของคนที่มีต่อ
องค์กร	 ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	
ล้วนมีบทบาทในการสร้างความเจริญหรือความเสื่อมให้
องค์กรได้ด้วยกนัทัง้ส้ิน	ดงันัน้การพฒันาองค์กรให้มคีวาม
มัน่คงหรอืมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื	จงึจ�าเป็นต้อง
เน้นทีค่นเป็นปัจจยัส�าคญั	เริม่จากการใช้คนให้เหมาะกบั
งาน	 คือมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าท่ีที่เหมาะสมกับ
ความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่	
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	 เน้นการท�างาน
เป็นทีม	 การท�ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันตามโอกาส 
ทีเ่หมาะสม	และการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัทัง้ในเรือ่งหน้าที่
การงานและปัญหาส่วนตัว	 อันจะน�ามาซ่ึงความผูกพัน	
(Engagement)	และความภักดี	(Loyalty)	ต่อองค์กร

การศกึษาตดิตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่	ก็นับว่ามีความส�าคัญมากเช่นกัน	เพราะมีส่วน
ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ	(Efficiency)	และประสิทธิผล	
(Effectiveness)	ในการประกอบธุรกิจได้	หากมีการน�า
มาใช้อย่างเหมาะสม	 แต่ละองค์กรจึงจ�าเป็นต้องมีผู้รู ้ 
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