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เทคโนโลยีแห่งท้องทะเล ความปลอดภัยในการ
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พื้นของเรือยางพองลม

พื้นของเรือยางพองลมมีอยู่ 4 ประเภท
ที่นิยม และถูกเลือกใช้งานมากที่สุด
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์
สวัสดีครับ

Fan Club ที่รักทุกท่าน

ในฉบับปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนนี้ ทีมงานของเรามีความภูมิใจน�ำเสนอสาระน่ารู้มาเชิญชวนท่านติดตามอ่านเช่นเคย อาทิ ประเภทต่างๆ
ของพื้นเรือยางพองลม ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากเรื่องเรือยางที่น�ำเสนอไว้ในฉบับก่อน การน�ำเรือสองท้อง (Catamaran) มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
โดยบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา ก็นับเป็นความกล้าคิดกล้าท�ำอย่างน่าชื่นชมของผู้ประกอบการรายนี้ อาจกล่าวได้ว่ามันคือนวัตกรรมของบริการท่องเที่ยว
ทางเรือตามล�ำน�้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน เรือได้รับการออกแบบใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย เปลี่ยนทั้งรูปแบบ ขนาด และวัสดุที่ใช้สร้างตัวเรือ
ใช้อลูมิเนียมแทนไม้ซึ่งมีน�้ำหนักเบาลง ท�ำความเร็วได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดคลื่นรุนแรงเช่นเรือแบบอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้วิวัฒนาการด้านเครื่องยนต์ตระกูล
Yanmar ก็มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งรุ่นที่ออกมาใหม่ มีสมรรถนะดีขึ้นอย่างชัดเจนในหลายด้าน โดยเฉพาะการลดมลพิษจากไอเสีย
เกีย่ วกับความมัน่ คงในอาชีพการงานยุค 4.0 นี้ มีผรู้ จู้ ากสภาเศรษฐกิจโลก ได้ทำ� การศึกษาวิเคราะห์ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ
ของคนในปัจจุบันและอนาคต โดยสรุปไว้อย่างชัดเจนถึงความสามารถที่จ�ำเป็นของคนเรา ส�ำหรับการท�ำงานรวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ นับแต่นี้ต่อไป
ลองเลือกอ่านดูนะครับ
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NEWS
เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมโครงการจัดทำ�ปะการังเทียม
เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเล
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด ร่วมกิจกรรม
โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมทางทะเลและชายฝัง่
พืน้ ทีป่ ระกาศเขตกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าแบบมีสว่ นร่วม โดย ว่าทีร่ อ้ ยตรี พิรณ
ุ เหมะรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย
นายภุชงค์ สฤษฎีชยั กุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 1 ตัวแทนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และประธานชุมชน ร่วมวางปะการังเทียม เพือ่ ฟืน้ ฟูแนวปะการังธรรมชาติให้ตวั อ่อน
ปะการังมายึดเกาะเจริญเติบโต พัฒนาเป็นแนวปะการังธรรมชาติในทีส่ ดุ และป้องกัน
การบุกรุกท�ำลาย จากการลักลอบท�ำการประมงในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ณ บริเวณ
อ่าวพยูน-พลา อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โครงการจัดท�ำปะการังเทียมเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเลนี้
ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝัง่ ที่ 1 ว่าจ้าง
และด�ำเนินการโดย บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด เป็นผูจ้ ดั ท�ำปะการังเทียม
วัสดุเป็นแท่งสี่เหลี่ยม จัดวางโดยใช้เครนชักหย่อนลงในน�้ำ  จนถึงพื้นท้องทะเล
จนเป็นทีเ่ รียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เรือด่วนเจ้าพระยาโฉมใหม่ปรับอากาศ 2 ชั้น
พร้อมวิ่งบริการ 1 เม.ย.นี้
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั เรือด่วนเจ้าพระยา จ�ำกัด ได้จดั พิธปี ล่อย
เรือ Riva Express ปรับอากาศ 4 ล�ำใหม่ลงน�ำ 
้ โดยเรือ Riva Express ปรับอากาศ
2 ชัน้ ทัง้ 4 ล�ำ  เป็นเรือ Catamaran 2 ท้อง ออกแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศ
Australia เพือ่ มุง่ เน้นรองรับความต้องการของผูโ้ ดยสาร ให้บริการเชือ่ มต่อสถานี
รถไฟฟ้าต่างๆ จากท่านนทบุรี เช่น ท่าบางโพ (MRT บางโพ) ท่าราชินี (MRT สนามไชย)
และท่าสาทร (BTS สะพานตากสิน) และยังมีแผนเพิม่ เส้นทางไปอยุธยาอีกด้วย ทัง้ นี้
เรือด่วนเจ้าพระยาค�ำนึงถึงความสะดวกของผูโ้ ดยสาร และยังใส่ใจเรือ่ งวัสดุในการ
ต่อเรือใหม่ทเี่ ปลีย่ นจากการใช้ไม้มาเป็นอะลูมเิ นียมทีใ่ ห้นำ�้ หนักเบา และด้วยลักษณะ
เรือ Catamaran ซึง่ มี 2 ท้อง จึงท�ำให้สร้างคลืน่ น้อย ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทัง้ ยังประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม โดยเรือเป็นเรือ 2 ชัน้ มีความยาว 23.90 เมตร
กว้าง 7 เมตร และน�ำ้ หนักราว 25 ตัน ระบบขับเคลือ่ นใช้เครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาด
350 แรงม้า จ�ำนวน 2 เครือ่ ง ความเร็วเรือสูงสุด 18 นอต จุผโู้ ดยสารได้ 200 คน
ภายในห้องโดยสารชั้นล่างมีเครื่องปรับอากาศ ส่วนชั้นบนจะเป็นแบบเปิดโล่ง
เพือ่ การชมวิวริมสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เพิม่ ระบบความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV
พร้อมทัง้ ยกระดับพนักงานในการให้บริการมากยิง่ ขึน้ และยังได้รว่ มมือกับ Rabbit
Card ในการรับช�ำระค่าโดยสารด้วยบัตร Rabbit และร่วมกับ ViaBus ในการเพิม่
ระบบเสียงประกาศบนเรือ เพือ่ ความสะดวกในการเตรียมตัวของผูโ้ ดยสาร
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ชุดพวงมาลัยใหม่จาก

SEASTAR

SeaStar Solutions ผูน้ ำ� ด้านชุดพวงมาลัยทัง้ ระบบไฮดรอลิค
และระบบโรตารี่ ได้ท�ำการเปิดตัวชุดพวงมาลัยไฮดรอลิค รุ่นใหม่
ซึ่งมีการปรับปรุงคุณภาพหลายอย่าง เช่น ตัวกระบอกไฮดรอลิค
ระบบซีลกันรั่ว รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ การปรับปรุงทั้งหลายนี้
ก็เพื่อรองรับเครื่องยนต์เกาะท้ายที่มีน�้ำหนักมากขึ้น แรงม้าสูงขึ้น
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันในเรือรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้
คุณสมบัติ
• ระบบยกหางเครื่ อ งยนต์ แ บบอิ ส ระ ส� ำ หรั บ การติ ด ตั้ ง
เครื่องยนต์แบบ 2 เครื่อง และ 3 เครื่อง
• การบังคับเลี้ยวที่ง่ายดาย
• เหมาะส�ำหรับการใช้งานกับดุมพวงมาลัย และ ระบบช่วย
บังคับเลี้ยวของ SeaStar ทุกรุ่น
• อัตราการบังคับเลี้ยวที่ปรับแต่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือก
ดุมพวงมาลัย
• ระบบซีลกันรั่วที่สุดล�้ำสมัยถูกออกแบบมาเพื่อสภาพการ
ใช้งานที่หนักหน่วง และทนทานต่อการเคลื่อนที่เข้าออกของแกน
ไฮดรอลิคที่นับครั้งไม่ถ้วน
• ส่วนประกอบโอริง (O-Ring หรือ ORB) สแตนเลสปรับแต่ง
ได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
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การติดตั้งกับเครื่องยนต์ที่มากกว่า 1 เครื่อง
เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคเดี่ยว
(ใช้ Tie Bar รุ่น HO6001)

เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคคู่
(ใช้ Tie Bar รุ่น HO6002)
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ระบบช่วยบังคับเลี้ยว SeaStar
เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงในปัจจุบันนี้
มักจะมีน�้ำหนักมากและมีแรงบิดที่เพลา
ขับมากกว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา โดยปกติแล้ว
น�้ำหนักของเครื่องยนต์และแรงบิดที่เพิ่ม
ขึ้นนี้จะส่งผลต่อการควบคุมเรือเนื่องจาก
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ จ ะท� ำ ให้ ก ารบั ง คั บ เลี้ ย ว
ยากขึน้ ระดับของการบังคับเลีย้ วส�ำหรับเรือ
และเครือ่ งยนต์ทมี่ นี ำ�้ หนักมากเป็นสาเหตุ
ของความอ่อนล้าและอ่อนแรงของผู้ถือ
ท้าย ระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ SeaStar
ช่วยก�ำจัดผลกระทบของน�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้
และยังช่วยให้นักเล่นเรือสามารถบังคับ
เลี้ ย วเรื อ ของตนเองได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ
การขับขีร่ ถยนต์ทวั่ ไป แม้กระทัง่ ภายใต้สภาพ
การใช้งานที่หนักหน่วง เรือก็ยังสามารถ
บังคับเลีย้ วได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ ระบบช่วย
บังคับเลีย้ วของ SeaStar จึงช่วยให้สมาชิก
ในครอบครัวทุกคนสามารถควบคุมเรือได้
อย่างง่ายดายและปลอดภัย
ดุมพวงมาลับใหม่ของ SeaStar
SeaStar Solutions ได้ท�ำการปรับ
ปรุ ง ปั ๊ ม ไฮดรอลิ ค ส� ำ หรั บ ดุ ม พวงมาลั ย
SeaStar และ BayStar ดุ ม รุ ่ น ใหม่ นี้
ใช้ ท ดแทนผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ด ้ ว ย
คุ ณ สมบั ติ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ชิ้ น ส่ ว น “โอริ ง ”
สแตนเลสปรับแต่งได้ในระบบซีลกันรั่ว
ท�ำให้ขั้นตอนในการติดตั้งง่ายขึ้น และ
สะดวกต่อการซ่อมบ�ำรุงหลังจากติดตั้ง
เสร็จแล้ว
ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลส
(อุปกรณ์เสริม)
ชุ ด ท่ อ ไฮดรอลิ ค สแตนเลสของ
SeaStar ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่าง
สวยงาม เป็ น ระเบี ย บ และสะอาด
เรียบร้อย ชุดท่อดังกล่าวมาพร้อมกับแผ่น
สแตนเลส 316 เพื่อติดตั้งเข้ากับผนังเรือ
และชุดข้อต่อสแตนเลส 316 เพื่อช่วย
ให้การเดินท่อต่างๆเป็นไปอย่างมีระเบียบ
และหลีกเลี่ยงการหักงอของท่อ หรือการ
เสียดสีกันจนท่ออาจเกิดความเสียหายได้
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ประสบการณ์เทคโนโลยีแห่งท้องทะเล
พิสูจน์แล้วโดยธรรมชาติ
ผู้คนมากมายเฝ้าฝันถึงการผจญภัยล่องเรือสู่อาทิตย์อัสดง
เพื่อสัมผัสโลกทัศน์อันน่าตื่นตาและค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่วา่ คุณจะเป็นผูร้ กั การผจญภัยซึง่ มีความฝันอยากล่องเรือข้ามทะเล
หรื อ เพี ยงสุขใจที่ไ ด้ลงเรือเช่าไปพร้อมเพื่อ นฝู ง และครอบครั ว
ยังเกาะห่างไกล ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการล่องเรือคาตามารันจะมอบ
ประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ลืมเลือน
สมรรถภาพที่ ย อดเยี่ ย มในความนุ ่ ม นวลไปกั บ ธรรมขาติ
ควบคุมง่าย หรูหราสะดวกสบาย โอ่อ่ากว้างขวาง ไม่ต้องสงสัยเลย
ว่าท�ำไมยอดสัง่ ซือ้ เรือคาตามารันจึงเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในตลาดผูใ้ ห้
บริการเรือเช่าที่ก�ำลังขยายตัว
ค้นพบประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกัน
ผู้ให้บริการเรือเช่าต่างก็รู้ว่าเครื่องยนต์ของ Yanmar นั้น
ทนทานเชือ่ ถือได้มากว่าหลายปี บริษทั เหล่านีอ้ าจใช้งานเรือล�ำหนึง่
MAGAZINE I PAGE

เป็นเวลากว่าสิบปี ดังนัน้ การใช้เครือ่ งยนต์ Yanmar จึงไม่เพียงเป็น
เรื่องส�ำคัญส�ำหรับการคุมค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าการขาย
เรือหลังการใช้งาน
ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ ไว้ ใ ช้ ส ่ ว นตั ว ก็ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต รงนี้ เ ช่ น กั น
ด้วยเครือ่ งยนต์ทวี่ างใจได้จากบริษทั ทีก่ อ่ ตัง้ เพือ่ ผลิตเครือ่ งยนต์เรือ
โดยเฉพาะ พร้ อ มด้ ว ยเครื อ ข่ า ยการบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริษทั ผูใ้ ห้บริการเดินเรือจึงมัน่ ใจได้ในทุกการบริการเพราะขุมก�ำลัง
เรือยอชท์เหล่านั้นมาจาก Yanmar
ความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมของ Yanmar ขับเคลื่อน
การพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง ทนทาน และเชื่อถือได้
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นทางออกอันยั่งยืนส�ำหรับปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้า
เผชิญ แต่ยังช่วยดูแลโลกใบนี้เพื่อลูกหลานของพวกเรา
Yanmar น�ำเสนอทางเลือกเครื่องยนต์เรือเพื่อขับเคลื่อน
เรือคาตามารัน ที่ได้รับการออกแบบมาให้เป็น ‘ที่สุดของที่สุด’
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ใน 5 หัวข้อส�ำคัญ ดังนี้ ความสะอาด การเชื่อมต่อ เดินเครื่องเงียบ
ทรงพลัง และประหยัดน�้ำมัน
เครื่องยนต์เหล่านี้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับโลกอันเข้มงวด
ทั้ ง ในเรื่ องของกลิ่ น เครื่ อ งยนต์แ ละการท�ำงานที่ไ ร้ควัน ซ�้ ำ ยั ง
ออกแบบมาอย่ า งมี เ อกลั ก ษณ์ เ พื่ อ ท� ำ งานร่ ว มกั บ ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ล่าสุด และหน้าจอหลายฟังก์ชันส�ำหรับ
การตรวจดูและควบคุมเครื่องยนต์ที่ล�้ำสมัย เครื่องยนต์เหล่านี้
ใช้เชือ้ เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการใช้เชือ้ เพลิง และปรับ
แต่งการท�ำงานได้อย่างแม่นย�ำด้วยหัวฉีดทีค่ วบคุมด้วยระบบดิจทิ ลั
นอกจากนี้ เครื่องยนต์ 4LV series และ JH common คือ
ค�ำตอบที่ดีที่สุดส�ำหรับทั้งเรือใหม่และเรือเก่า เนื่องจากขนาด
เครื่ อ งยนต์ ที่ พ อเหมาะท� ำ ให้ ส ามารถเปลี่ ย นแทนเครื่ อ งยนต์
รุ่นก่อนหน้าได้ง่าย ด้วยจุดเด่นที่ท�ำงานได้อย่างเงียบกริบ แรงบิด
ที่เหนือกว่า และความสั่นสะเทือนที่ลดลง ด้วยเครื่องยนต์ที่ฉลาด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ท�ำให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่าง
แม่นย�ำและฉับไว และยังออกแบบมาส�ำหรับการเก็บเข้าอู่เรือ
ได้ง่ายดาย
สบายใจทุกครั้งที่คุณล่องเรือ
ด้วยยอดขายเรือเดินสมุทรทั่วโลกและเครือข่ายการบริการ
(ทีป่ ฏิบตั งิ านในมากกว่า 130 ประเทศ) คุณสามารถพบตัวแทนขาย
ของ Yanmar ได้ทั่วโลก แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เจ้าหน้าที่
ของเราผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในทุกชิ้นส่วนของ
Yanmar สามารถดูแลคุณพร้อมค�ำแนะน�ำอันเหมาะสมและความ
ช่วยเหลืออย่างจริงใจ สิ่งนี้ท�ำให้ลูกค้าของ Catana ถอนสมอออก
เรือเพื่อค้นหาการผจญภัยอันน่าตื่นตาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม
เพียงแค่สนุกและเพลิดเพลินกับการเดินทางที่เรือคาตามารันมอบ
ให้เท่านั้นก็พอ
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในตอนนี้และอนาคต
ภารกิจของ Yanmar คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืน ซึง่ ช่วย
ท�ำให้ชีวิตของทุกคนสมบูรณ์และดียิ่งขึ้น การร่วมงานกันเป็นเวลา
นานกับ Catana ท�ำให้ทั้งสองบริษัทสามารถส่งมอบประสบการณ์
อันน่าจดจ�ำสู่มือลูกค้า ผู้ซึ่งออกเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์
ใหม่ๆ คุณ Olivier กล่าวสรุป
“เราไม่มีนโยบายเปลี่ยนบริษัทคู่ค้าบ่อยๆ” เมื่อคุณมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ คือการที่คุณเชื่อใจในความสามารถ
ของกันและกัน เพือ่ ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาในอนาคต ความเชือ่ ใจ
และจุดมุ่งหมายร่วมกันคือสิ่งส�ำคัญ สิ่งนี้คือเหตุผลที่ผมอยาก
ร่วมงานกับ Yanmar ไปนานๆ”
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พืของเรื
น้ อยางพองลม
จากฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักกับความเป็นมา
ของเรือยาง และวัสดุทใี่ ช้ทำ 
� และการน�ำเรือยางไป
ใช้งานกันแล้ว ในฉบับนีจ้ ะน�ำเรือ่ งประเภทพืน้ ตัว
เรือของเรือยางพองลมมาน�ำเสนอเป็นตอนต่อจาก
ฉบับทีแ่ ล้ว
พืน้ ของเรือยางพองลมมีอยู่ 4 ประเภท ทีน่ ยิ ม
และถูกเลือกใช้งานมากทีส่ ดุ ดังนี้
1. เรือยางท้องแข็ง (RIB หรือ RHIB)
เรือยางพองลมท้องแข็งนีถ้ อื ว่า เป็นเรือยางที่
มีความสามารถ และประสิทธิภาพในการใช้งานดี
ทีส่ ดุ และไม่เพียงว่าจะสามารถติดตัง้ เครือ่ งยนต์
เรือได้ขนาดใหญ่กว่าเรือยางแบบอืน่ ๆ เท่านัน้ แต่
ภายในตัวเรือยางแบบท้องแข็งหรือ Rigid Hull นัน้
มีลักษณะคล้ายกับเรือทั่วไปที่ไม่ใช่เรือยางมาก
สามารถติดตั้งคอลโซลคนขับที่นั่งมีพนักพิงของ
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ผู้โดยสาร เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร
มากขึน้ ด้วยอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่นโครงเหล็กท้ายล�ำเรือ
เพือ่ ติดเสาอากาศวิทยุ ไฟเดินเรือ หรือเสาหลักดึง
นักเล่นสกีน�้ำ  หรือติดเพิ่มโครงหลังคากันแดด
ตัวเรืออาจท�ำจากไฟเบอร์กลาสหรืออลูมิเนียม
ด้วยแกนกระดูกงูที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
มีความทนทานต่อหินและหาดทรายได้ดี ผูซ้ อื้ เรือ
ยางท้องแข็งเกือบทุกรายจ�ำเป็นต้องซื้อรถพ่วง

ส� ำ หรั บ การขนส่ ง เรื อ ยางด้ ว ย ดั ง นั้ น ควรตั้ ง
งบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ยไว้ ด ้ ว ยเมื่ อ ตอนซื้ อ
เรือยางท้องแข็งแบบนี้
2. เรือยางพืน้ อัดลม
(Air floors หรือ air decks)
ลักษณะพืน้ เรือยางอัดอากาศโดยท�ำเป็นช่อง
ถุงลมยาวๆ เรียงกันจนเต็มพืน้ เรือ เมือ่ ท�ำการเติม
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ลมเข้าเรือยางอย่างถูกต้อง พืน้ เรือจะพองตัวขึน้
และสามารถรูส้ กึ ได้วา่ มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับ
พื้นไม้เลยทีเดียว สามารถรองรับน�้ำหนักของ
ผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่หลายคน และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ของพวกเขา การเตรียมเรือเพือ่ ใช้งานง่ายเพียง
เติมลมเข้าไปในเรือเท่านัน้ และยังสะดวกเมือ่ เลิก
ใช้งาน เพราะสามารถปล่อยลมออกแล้วจัดเก็บ
ด้วยวิธมี ว้ นเก็บใส่ถงุ บรรจุเรือยางได้เลยไม่มกี าร
ติดตัง้ อุปกรณ์อนื่ ๆ นอกจากนีย้ งั มีนำ�้ หนักทีเ่ บา
มาก เรือยางพืน้ อัดลมนีส้ ว่ นใหญ่มรี าคาสูงกว่าเรือ
ยางประเภทอื่ น ๆ ยกเว้ น เรื อ ยางท้ อ งแข็ ง
เนือ่ งจากวัสดุทใี่ ช้ทำ� เรือยางประเภทนีจ้ ะมีราคา

แพง โดยมากนิยมใช้ยางไฮพารอน Hypalon หรือ
CSM ในการท�ำเรือยางประเภทนี้ พืน้ ยางอัดลม
ของเรื อ ส� ำ หรั บ ถอดเปลี่ ย นได้ ห ากเกิ ด ความ
เสียหายหรือช�ำรุด ซึง่ ออกแบบส�ำหรับการติดตัง้
ทีง่ า่ ยมาก
3. เรือยางแบบพืน้ ถอดออกได้ ท�ำจากแผ่นไม้
หรืออลูมเิ นียมเป็นชิน้ ๆ
เรือยางแบบพื้นถอดออกได้เหล่านี้มีระบบ
พืน้ เรือทีส่ ามารถถอดเข้าออกได้งา่ ย ซึง่ ส่วนใหญ่
พื้นเรือพวกนี้จะท�ำด้วยไม้หรือแผงอลูมิเนียม
และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นด้วย

การติ ด ตั้ ง รางอลู มิ เ นี ย มด้ า นข้ า งที่ เ รี ย กว่ า
“Stringers” จะถูกติดตั้งในแนวขนานกับถุงลม
บวบด้านข้างของเรือ และท�ำหน้าที่เป็นกระดูกงู
ของเรือด้วย แผ่นพื้นเรือมีระบบบานพับส�ำหรับ
การม้วนเก็บ เรือยางแบบพื้นถอดออกได้จะมี
น�้ ำ หนั ก เบากว่ า เรื อ ยางท้ อ งแข็ ง แต่ ห นั ก กว่ า
เรือยางพืน้ อัดลม
4. เรือยางแบบพืน้ แผงไม้อดั (Slat floors)
เรือยางแบบพื้นแผงไม้อัดส่วนใหญ่พบใน
เรือยางที่มีขนาดเล็ก ลักษณะของพื้นด้านในเรือ
จะท�ำจากไม้อดั แผ่นบางๆ กว้างประมาณ 6 นิว้
ยาวเท่ากับความกว้างของตัวเรือ วางเรียงต่อกัน
โดยมีระยะห่างต่อแผ่นประมาณ 1 นิว้ และเย็บ
ติดกันด้วยแถบผ้ายาง ส่วนพืน้ เรือด้านนอกจะอยู่
ใต้แผ่นพื้นยางไม้อัดนี้ เรือยางประเภทนี้ไม่มี
กระดูกงู และไม่ได้ออกแบบส�ำหรับความเร็วสูง
สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เล็กๆ ท้ายเรือขนาด
ไม่เกิน 2 แรงม้าได้

ข้อคิดก่อนตัดสินใจเลือกซือ้ เรือยาง
สรุปได้ว่ามีการออกแบบเรือยางพองลม
ทีแ่ ตกต่างกันตามประเภทลักษณะงานทีต่ อ้ งการ
ใช้เรือยางนัน้ ไว้มากมาย แบ่งเป็นหมวดหมูใ่ หญ่ๆ
เพื่อการอ้างอิง คือเรือยางท้องแข็ง เรือยาง
พืน้ อัดลม เรือยางพืน้ ถอดได้ และเรือยางแบบพืน้
แผงไม้อดั
เรื อ ยางพื้ น อั ด ลม เรื อ ยางพื้ น ถอดได้
และเรือยางแบบพื้นแผงไม้อัด มีข้อดีที่ใช้พื้นที่
เก็บเล็กน้อยและสะดวกต่อการขนส่ง และยังง่าย
ต่อการใช้งาน คือเติมลมเข้าหรือขับลมออก
เมือ่ เลิกใช้ ส่วนเรือยางท้องแข็งมีขอ้ ดีในแง่ความ
แข็งแรงทนทาน และสามารถติดตั้งเครื่องยนต์
ขนาดใหญ่ ไ ด้ ท� ำ ความเร็ ว ได้ สู ง กว่ า เรื อ ยาง
ประเภทอืน่ ติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมได้ตามต้องการ
เพราะยึดติดกับพื้นเรือได้อย่างมั่นคง ตัวเรือ
ท�ำด้วยยางไฮพารอนหรือซีเอสเอ็ม จะทนทาน
และแพงกว่าตัวเรือท�ำด้วยยางพีวีซี แต่ยางทั้ง
สองชนิดก็มอี ายุการใช้งานยืนยาวพอกัน ถ้าได้รบั
การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
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แนวทางการปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรทางน�ำ้
การจราจรทางน�้ำเป็นวิธีการเดินทางที่ใช้
กันมาตัง้ แต่ในอดีต ซึง่ ถือว่าเป็นวิธกี ารทีส่ ะดวก
และรวดเร็วกว่าการเดินเท้าและการใช้ยาน
พาหนะเทียมสัตว์ ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการ
จราจรทางบกและทางอากาศที่มีความรวดเร็ว
ทันสมัยมากขึ้น แต่การจราจรทางน�้ำก็ยังคงมี
ความจ�ำเป็นอยู่ การบรรทุกสินค้าครัง้ ละมากๆ
ในการค้าขายระหว่างประเทศ การเดินทาง
ท่องเทีย่ วทางน�ำ 
้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
การใช้การจราจรทางน�้ำก็ช่วยประหยัดเวลาได้
มาก เนื่องจากการจราจรทางบกในกรุงเทพฯ
ประสบปัญหาการจราจรคับคั่งท�ำให้เสียเวลา
ในการเดินทางไม่น้อย การโดยสารเรือด่วน
เรือประจ�ำทาง เรือข้ามฟากกลายเป็นสิง่ จ�ำเป็น
เรือที่ใช้บรรทุกผู้โดยสารในปัจจุบันก็มีความ
เร็วสูงกว่าแต่กอ่ นมาก รวมทัง้ ความนิยมในการ
ใช้เส้นทางการจราจรทางน�้ำมีมากขึ้น ซึ่งการ
จราจรทางน�้ำที่คับคั่งอาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางน�ำ้ ได้งา่ ย ส�ำหรับปัญหาทีพ่ บบ่อย เช่น ผูข้ บั ขี่
ขับเรือด้วยความเร็วสูง การบรรทุกผูโ้ ดยสารเกิน
กว่าอัตราทีก่ ำ� หนด ผูโ้ ดยสารไม่มคี วามช�ำนาญ
ในการโดยสารเรือ
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แนวทางการปฏิบตั สิ ำ� หรับผูโ้ ดยสาร
1. ก่อนการเดินทาง
1.1 ถ้ า เป็ น การเดิ น ทางทางทะเล
ควรรั บ ฟั ง ค� ำ พยากรณ์ อ ากาศของกรม
อุตนุ ยิ มวิทยา ซึง่ ออกอากาศทางวิทยุกระจาย
เสียงทุกวันเป็นประจ�ำ  หากมีคำ� เตือนเรือ่ งพายุ
และคลืน่ ลมแรงควรงดการเดินทางเสีย
1.2 ถ้าว่ายน�้ำไม่เป็นควรหลีกเลี่ยง
การเดินทางน�ำ้ ตามล�ำพัง ให้มเี พือ่ นร่วมทางไป
ด้วย เพราะในขณะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต่างก็
ช่วยตัวเองให้ปลอดภัยก่อนจึงจะช่วยผู้อื่น
ถ้ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางคนเดี ย ว เมื่ อ ลง
เรือโดยสารในเรือแล้วควรบอกให้ผคู้ วบคุมเรือ
และผูโ้ ดยสารทีอ่ ยูข่ า้ งเคียงทราบ ไม่ควรถือเป็น
เรือ่ งน่าอายแต่อย่างใด
1.3 ควรเลือกชุดที่สามารถถอดออก
ได้ง่าย รองเท้าที่สวมก็เช่นกัน ควรถอดง่าย
ถ้าเป็นรองเท้าหุ้มส้นไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก
และถ้าจ�ำเป็นเมื่อลงเรือควรแก้เชือกรองเท้า
ให้ ห ลวมหรื อ ถอดรองเท้ า ออกเสี ย ก่ อ น
รองเท้า หุ้ ม ข้ อ ไม่ เหมาะสมต่อการสวมใส่
ในการเดินทางเป็นอย่างยิง่

1.4 การรอลงเรื อ ให้ ยื น คอยบนฝั ่ ง
หรือท่า อย่ายืนคอยบนโป๊ะ เพราะโป๊ะก็มี
การทรงตัวเช่นเดียวกับเรือและรับน�้ำหนักได้
จ�ำนวนจ�ำกัด หากลงไปยืนคอยบนโป๊ะมากๆ
โซ่ ห รื อ เชื อ กที่ ยึ ด เหนี่ ย วโป๊ ะ ไว้ กั บ หลั ก อาจ
จะขาด ท�ำให้โป๊ะพลิกคว�ำ่ ทางด้านทีร่ บั น�ำ้ หนัก
มากกว่าได้
1.5 ถ้าเห็นว่าเรือบรรทุกตามทีก่ ำ� หนด
แล้ว (จ�ำนวนการบรรทุก เช่น น�ำ้ หนักบรรทุก
หรือจ�ำนวนคนบรรทุก) ให้รอลงเรือล�ำต่อไป
1.6 การขึน้ หรือลงเรือให้คอยให้เรือจอด
เทียบท่าเรียบร้อยเสียก่อน อย่าแย่งกันลงเรือ
หากเห็นว่ามีผโู้ ดยสารในเรือเต็มแล้ว สังเกตว่า
เรือบรรทุกเพียบมากให้คอยไปเรือล�ำหลัง
2. ในขณะเดินทาง
2.1 ในการเดินทางทางเรือจะต้องไม่กลัว
เปียก ไม่กลัวแดด เพราะในการขยับตัวเพือ่ หลบ
ฝอยน�ำ้ หรือเปลีย่ นทีน่ งั่ เพือ่ หลบแดด จะท�ำให้
เรือเสียการทรงตัว
2.2 เมือ่ ลงเรือแล้วให้เดินเข้าไปในตัวเรือ
อย่ายืนท้ายเรือ อย่านัง่ กราบเรือหรือบนหลังคา

เรือ การเลือกที่นั่งภายในตัวเรือให้ค�ำนึงถึง
การทรงตัวของเรือเป็นส�ำคัญ อย่าเห็นแก่ความ
สะดวกสบายเป็นใหญ่ ถ้าไปด้วยกันหลายคนให้
กระจายกันนั่งเพื่อให้เรืออยู่ในลักษณะสมดุล
อย่าคิดรวมกลุม่ กันเพือ่ ความสนุกสนานหรือพูด
คุยกัน
2.3 อย่าตืน่ ตกใจเมือ่ เรือเอียงหรือโคลง
เพราะคลื่นหรือพริ้วน�้ำจากเรืออื่นพยายามยึด
จับพนักที่นั่งให้มั่น อย่าให้ลื่นล้มไปรวมทาง
กราบเรือทีเ่ อียงไปได้ ส่วนผูท้ อี่ ยูท่ างกราบเรือ
ที่เอียงให้นั่งนิ่งๆ อย่ากลัวเปียกน�้ำและอย่า
พยายามขืนอาการเอียงของเรือ
2.4 ไม่ควรดืม่ สุรามึนเมาขณะเดินทาง
ทางเรือ
2.5 การขึน้ จากเรือเมือ่ เรือเข้าเทียบท่า
แล้ ว ให้ ท ยอยกั น ขึ้ น อย่ า ลุ ก ขึ้ นพร้อมๆ กัน
เรืออาจพลิกคว�ำ่ ได้ และเมือ่ เรือเดินทางต่อไป
ผู้โดยสารที่เหลืออยู่ต้องขยับขยายที่นั่งใหม่
เพื่อให้เรือทรงตัวอยู่ในลักษณะที่สมดุลที่สุด
เท่าทีจ่ ะท�ำได้
ข้อมูลจาก : กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/
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ความสามารถที่จำ�เป็น
สำ�หรับบุคคลากรในยุค

การปฎิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4

ความเป็นไปในโลกยุคปัจจุบนั มีความผิดแผกแตกต่าง
เป็ น อย่ า งมากจากอดี ต ที่ ผ ่ า นมา เราก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นยุ ค
ของการปฎิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ ยุค 4.0
เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ขึน้ ท�ำงานแทนคนในหลายด้าน อันเป็น
ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการ
สือ่ สารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ Digital Technology
ผสานกับเครือข่าย Internet ท�ำให้คนเราติดต่อกันได้ทวั่ โลก
อย่างสะดวกและรวดเร็วราวไร้ขีดจ�ำกัด ทั้งทางเสียง
ข้อความ ภาพนิง่ และภาพยนต์ นวัตกรรมส�ำคัญในยุค 4.0
ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการท�ำหน้าทีห่ ลายอย่างแทนคน ได้แก่
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิง่ (Internet of Things: IoT) และ FINTECH
(Financial Technology) หรือการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านทาง Internet เป็นต้น บทบาทของนวัตกรรมดังกล่าว
ได้สร้างผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของคนเรา
โดยเฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นภาคธุรกิจและและอุตสาหกรรมต่างๆ
งานทีเ่ คยใช้คนท�ำหลายลักษณะถูกแทนทีด่ ว้ ยเทคโนโลยี
เกิดการเลิกจ้างกันมากขึน้ ทุกที ระบบการศึกษาในปัจจุบนั
สร้างคนได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการในโลกของ
ความเป็นจริงเพิม่ ขึน้ ทุกขณะ ข้อหน้าห่วงไยทีส่ ำ� คัญก็คอื
เพือ่ การประกอบอาชีพทีม่ นั่ คงต่อไปในยุค 4.0 นี้ คนเรา
จ�ำเป็นต้องมีความสามารถในด้านใดด้านนึงบ้าง
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว สภาเศรษฐกิ จ โลก (World
Economics Forum : WEF) ได้จดั ท�ำรายงานว่าด้วยอนาคต
ของงานนับแต่ปี คศ.2020 เป็นต้นไป คนเราจ�ำเป็นต้องมี
ความสามารถต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การแก้ปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อน
(Complex Problem Solving)
เนือ่ งจากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในยุค 4.0 นี้ มักมีความแปลก
ใหม่และคลุมเครือ วิธีการเดิมๆ เริ่มใช้ไม่ได้ผลมากนัก
ในการแก้ปญั หา ผูม้ หี น้าทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้พลังความคิดอย่างมี
ตรรกะมากขึ้น ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา
ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก เพื่อแยกแยะเรื่องที่มี
ความซับซ้อนให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึน้ อันจะน�ำไปสูห่ นทางปฎิบตั ิ
ในการแก้ปญั หาทีเ่ หมาะสมต่อไป
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2. การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)
หมายถึงการคิดอย่างรอบคอบอย่างมีตรรกะ คืออยูบ่ น
พืน้ ฐานของเหตุและผล เพือ่ ให้เห็นสภาพทีแ่ ท้จริงของปัญหา
สาเหตุ ผลกระทบและหนทางปฎิบัติที่เป็นไปได้ในการ
แก้ปญั หา
3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
คื อ ความกล้ า คิ ด นอกกรอบเพื่ อ หาหนทางเลื อ ก
ทีแ่ ปลกใหม่ บนความเชือ่ มัน่ ว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข
อย่างน้อยก็ลดทอนผลกระทบทางลบให้เบาบางลง คือ
การคิดบวกนัน่ เอง
4. การบริหารจัดการคน (People Management)
แม้จะมีนวตกรรมต่าง ๆ เข้ามาท�ำงานแทนคนในหลาย
ลักษณะ คนก็ยังเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญสูงสุดในการ
ประกอบการทั้งปวง คนในยุค 4.0 จึงจ�ำเป็นต้องมีขีด
ความสามารถสูงในการบริหารจัดการคนทีต่ นเกีย่ วข้องด้วย
ทั้งภายในองค์กรเดียวกันและผู้ที่อยู่ภายนอก เช่น คู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ
5. ความร่วมมือกับผูอ้ นื่ (Coordination with Others)
การท�ำหน้าทีต่ า่ ง ๆ ในปัจจุบนั มักมีผเู้ กีย่ วข้องหลาย
ฝ่าย โดยเฉพาะในการท�ำโครงการขนาดใหญ่ทมี่ ลี กั ษณะงาน
ทีซ่ บั ซ้อน จ�ำเป็นต้องร่วมกันคิดกันท�ำเป็นหมูค่ ณะ ความร่วม
มือทีด่ รี ะหว่างกันจึงมีความส�ำคัญยิง่
6. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
หมายถึงความเข้าใจในนิสยั ใจคอและความรูส้ กึ นึกคิด
ทัง้ ของตนเองและผูอ้ นื่ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้การท�ำงานร่วมกัน
เป็นไปอย่างราบรืน่
7. การประเมินและตัดสินใจ (Jugement and Decision
Making)
ด้วยสภาพแปลกใหม่และความคลุมเครือของปัญหา
ในยุค 4.0 เมือ่ ได้พยายามคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและใช้
ความคิดสร้างสรรค์แล้วมักจะพบหลายหนทางเลือกปฎิบตั ิ
ทีเ่ ป็นไปได้ในการแก้ปญ
ั หานัน้ ๆ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างละเอียดรอบคอบในการหาข้อตกลงใจเพื่อให้ได้
วิธแี ก้ปญั หาทีไ่ ด้รบั ผลดีจริงๆ

8. การมีจติ มุง่ บริการ (Service Orientation)
นั บ เป็ น ความสามารถที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง
เพราะช่วยให้คนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้โดยง่าย
ผูท้ มี่ จี ติ มุง่ บริการมักมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ชอบเป็นฝ่ายให้
และช่วยผูอ้ นื่ ก่อน ย่อมเป็นทีช่ นื่ ชอบและอยากร่วมงานด้วย
จากคนทั่วไป เมื่อจ�ำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใด
ก็จะได้รบั การตอบสนองทีด่ ี
9. การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
ในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ ไม่วา่ เป็นทางด้าน
วิชาการหรือการประกอบธุรกิจก็ตาม ความแตกต่าง
ทางความคิดก็ดี หรือการมีผลประโยชน์รว่ มทีย่ งั ไม่ลงตัว
ก็ตาม ย่อมเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ทักษะในการเจรจาต่อรอง
เป็นกลไกลส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายหรือคน
ส่วนใหญ่ยอมรับด้วยความพอใจ นักเจรจาต่อรองทีด่ คี วรเป็น
ผูท้ แี่ สวงหาข้อยุตทิ เี่ ป็นประโยชน์กบั ทุกฝ่าย หรือทีเ่ รียกว่า
Win-Win Situation มิใช่มงุ่ แต่จะให้ฝา่ ยตนได้เปรียบเสมอไป
เพราะจะท�ำให้คบกับใครได้ไม่ยงั่ ยืน
10. การวิเคราะห์อย่างยืดหยุน่ (Cognitive Flexibity)
ในการแก้ปญ
ั หาทีแ่ ปลกใหม่ มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องเป็น
จ�ำนวนมากจ�ำเป็นต้องใช้พลังทางความคิดอย่างมีเหตุผล
สูงขึน้ ตามไป พิจารณาความเป็นไปได้ในหลายลักษณะอย่าง
เปิดใจกว้าง ไม่มที างเลือกทีต่ นพอใจอยูก่ อ่ นอันจะน�ำไปสูก่ าร
ด่วนสรุป (Jump into Conclusion) ซึง่ มักจะไม่ใช่หนทาง
แก้ปญ
ั หาทีด่ ที สี่ ดุ ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องมีหลักการวิเคราะห์
อย่างยืดหยุน่
แม้โลกในยุค 4.0 จะมีวตั กรรมต่างๆ เข้ามาเบีย่ งเบน
วิถชี วี ติ ของคนเราอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพียงใด การติดตาม
ความเป็นไปเพือ่ ให้เกิดความรูเ้ ท่าทัน และการเสริมสร้าง
ความสามารถที่เหมาะสมให้กับตนเอง ตามแนวทางที่ผู้รู้
ได้แนะน�ำไว้ขา้ งต้น ย่อมมีสว่ นช่วยให้เราด�ำเนินชีวติ ต่อไป
ได้อย่างปกติสุขตามสมควรแก่อัตภาพ ท่ามกลางความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
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