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มลพิษทางน้ำา 
น้�าเสื่อมโทรมเพราะการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นผลกระทบร้ายแรงในอนาคต

Environment
สมอ(เรือ) สำาคัญเสมอ 
“สมอเรือ” นั้นจะไม่ค่อยได้รับความสนใจ
จนได้เผชิญกับคลื่นลมพายุที่ซัดใส่
เมื่อต้องจอดเรือกลางแม่น้�า หรือทะเล

Navigation
รักษาตำาแหน่งเรือ, 
หัวเรือ ด้วย GPS 
อุปกรณ์นี้ ไม่เหมาะกับการใช้งาน
ในการว่ายน้�า หรือด�าน้�า
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สวัสดีครับ ท่านผู้ให้ความสนใจ  
 การติดตามอ่านวารสารรายเดือนเล็กๆ ฉบับนี้ คือก�ลังใจที่ดีส�หรับทีมงาน ที่ร่วมกันสืบสานภารกิจนี้มาอย่างยาวนานพอสมควร ด้วยความจริงจัง

ตั้งใจ สรรหาสาระท่ีเห็นว่าดีมีคุณค่ามาน�เสนอ ทุกท่านเห็นควรแก้ไขปรับปรุงอะไรขอได้กรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยครับ จักเป็นพระคุณยิ่ง

 ในฉบับต้นฤดูร้อนที่มีฝนปรายมาบ้างแล้วก็เช่นกัน ทีมงานได้คัดสรรเรื่องท่ีมั่นใจว่าน่าสนใจ เป็นเรื่องท่ีทันยุคสมัย 4.0 สามารถน�ไปใช้ประโยชน์ได้

ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต อาทิ “มลพิษทางน�้า” ซึ่งก�ลังเป็นประเด็นปัญหาระดับโลก “สมอเรอื” ซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด มีการใช้งานกันมาแล้วหลายพันปี 

และยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเรือต่อไปอีกยาวนาน อีกเรื่องท่ีน่าสนใจไม่แพ้กันคือ “ต่างวัย ต่างความคิด...ความผิดของผู้ใด” นับเป็นปัญหาสังคม 

ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์กรต่างๆ มากขึ้นทุกที บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงท่ีมาหรือสาเหตุของปัญหาดังกล่าว รวมทั้งหนทางแก้ไข

ให้บรรเทาเบาบางลง ลองอ่านดูเถิด หลากเรื่องหลายสาระ เสียเวลาอ่านไม่นานนัก เชื่อว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับ “สูงค่าเกินคุ้ม” ครับ 
พบกันใหม่ฉบับหน้า
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ONE MAN AND THE SEA 
กิจกรรมว่ายน้ำาข้ามทะเลจากดอนสัก ไปเกาะสมุย

‘เรือหลวงหลีเป๊ะ’ หนุนภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติชายฝั่ง

เมือ่วนัที ่ 19 มนีาคม 63 ท่าเรอืเอนกประสงค์แหลมทวดดอนสกั อ.ดอนสกั 
จ.สุราษฎร์ธานี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พร้อมนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด  
และปล่อยตัว นายภาคิน ค�าวิลัยศักด์ิ (โตโน่) นักร้องนักแสดงในฐานะทูต 
แห่งมหาสมทุรเพือ่ความยัง่ยนืแห่งภมูภิาคเอเซยีแปซฟิิกขององค์การสหประชาชาต ิ
เพือ่มหาสมทุร (UN Ocean Conference) พร้อมทมีว่ายน�า้ 7 คน ออกปฎบิตัภิารกจิ
โครงการ “1 คนว่าย หลายคนช่วย” (One Man & The Sea) ว่ายน�า้ตวัเปล่า 
ข้าม 12 เกาะ จากฝ่ัง อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎร์ธาน ี ไป ยงั อ.เกาะสมุย ระยะทาง  
82 กโิลเมตร ระหว่างวันท่ี 19 มนีาคม - วนัท่ี 5 เมษายน 2563 ระยะเวลา 18 วนั 
เพ่ือปลุกจิตส�านึกคนไทยให้ใส่ใจเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมในทะเล ลดการใช ้
พลาสติกโดยเฉพาะขยะทะเล ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบนิเวศทางทะเล  
และระดมทนุเพือ่ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ ศนูย์รักษาพนัธุส์ตัว์ทะเลหายาก 
ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทัง้ฝ่ังอ่าวไทย และอนัดามนั

เรอืหลวงหลเีป๊ะ หมายเลข 858 เป็นเรอืลากจงูทีต่่อขึน้ เพือ่ทดแทนเรอืเก่า  
โดยกองทัพเรือว่าจ้าง บริษัท อิตัลไทย มารีน จ�ากัด ด�าเนินการต่อเรือลากจูง 
ขนาดกลาง จ�านวน 2 ล�า คอื เรือหลวงหลเีป๊ะ และเรอืหลวงปันหย ีท่ีได้มกีารรับมอบ
ไปก่อนหน้านี ้ เพือ่สนองภารกจิ ในการสนบัสนนุน�าเรอืรบขนาดใหญ่ เข้า-ออกจาก 
ท่าเทยีบเรอื ตลอดจนสนบัสนนุการดบัเพลิงให้กบัท่าเรอืต่างๆ การขจัดคราบน�า้มนั 
การลากเป้าฝึกยงิอาวุธ และสนบัสนนุภารกจิเรอืด�าน�า้ในอนาคต

วนัที ่5 มนีาคม 2563 คณุจารภุา วฒัน์ประกายรตัน์ ผูจั้ดการทัว่ไป คณุชูเกยีรติ 
มอีิม่ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั พร้อมด้วย คณุณฐัพร 
มิง่ศิรธิรรม ผูบ้รหิารโรงเรยีนสยามการเดนิเรอื เข้าร่วมพธิเีปิดการอบรมหลกัสตูร
พนกังานควบคมุการจราจรทางน�า้ (Vessel Traffic Service Operator Training) 
แก่ผูป้ฏบิตังิานควบคมุการสญัจรทางน�า้ เจ้าหน้าทีก่ารท่าเรอืสัตหีบ ฐานทพัเรอืสตัหบี 
กองทพัเรอื โดย นาวาเอก นรพชัร์ ทาอนิทร์ หวัหน้าท่าเรอืจกุเสมด็ เป็นประธานใน
พธิเีปิดการอบรม ณ ท่าเรอืจกุเสมด็ การท่าเรอืสตัหบี ฐานทพัเรอืสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 
ส�าหรับการอบรมจะใช้เวลาตลอดหลักสตูรรวม 64 ชัว่โมง โดยมี นาวาเอก ศราวธุ 
สงัขปรชีา พนัจ่าเอก สมเกยีรต ิไพรศร ีและคณุศรายุ บรรเทาวงษ์ เป็นคณะวทิยากร
บรรยายในครัง้น้ี

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำากัด  
โดย โรงเรียนสยามการเดินเรือ 
จัดการอบรมหลักสูตรพนักงานควบคุมการจราจร 
ทางนำ้า ระบบ VTMS SYSTEM ท่าเรือจุกเสม็ด 

สมรรถนะเรือได้มีการออกแบบโดย บริษัท Robert Allan Ltd., Naval  
Architects and Marine Engineering ประเทศแคนาดา ตวัเรอืมคีวามแขง็แรง
ทนทาน มกี�าลังดงึไม่น้อยกว่า 53 เมตรกิตนั และวงหนัหมนุรอบตัวเอง 360 องศา 
ความยาวตลอดล�า 32 เมตร กว้าง 12.40 เมตร กนิน�า้ลกึสุด 4.59 เมตร ความเรว็
สูงสุดต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 12 นอต ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล  
และมกี�าลงัพลประจ�าเรอื รวม 20 นาย ประกอบด้วย นายทหาร 3 นาย พันจ่า 3 นาย 
จ่า 10 นาย พลทหาร 4 นาย โดยม ีเรอืเอก ชาญชัย อยูเ่จรญิ เป็นผูบ้งัคบัการเรือ  
โดยกองทัพเรือได้มีพิธีรับมอบเรือหลวงหลีเป๊ะไปแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2563  
ทีผ่่านมา ณ ท่าเทยีบเรอืแหลมเทยีน ฐานทพัเรอืสตัหบี อ.สตัหบี จงัหวัดชลบรุี



MAGAZINE I PAGE



Boat Report 1

MAGAZINE I PAGE

08
ARTICLE / PHOTO : HULL

ส�าหรับผู้รักในการผจญภัยท่ีชอบท่องเที่ยวไปยังปลายทาง 
แห่งฝัน เรือยอช์ท หรือเรือคาตามารัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การเดินทาง

บริษัทเรือ 3 แห่ง ได้แก่ Leopard, The Moorings และ 
Sunsail ต่างร่วมกนัมอบประสบการณ์การเดนิทางทีน่่าจดจ�าให้กบั
ผู้ชอบการผจญภัยบนเรือยอช์ทที่น่าประทับใจ

Leopard เปิดตวัในปี 2001 และปัจจบุนัด�าเนนิงานภายใต้ช่ือ 
Travelopia เป็นเรือคาตามารันอันดับหน่ึงในอเมริกาเหนือ 
และเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นน�าของโลก

เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมรรถนะให้กับเรือของตนเอง และให ้
สามารถรองรับการผจญภัยของลูกค้าได้ ทางแบรนด์ Leopard, 
The Moorings และ Sunsail จึงหันมาเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ส�าหรับเรือเดินสมุทรจากผู้ผลิตชั้นน�าของโลก

หัวใจส�าคัญของทุกการผจญภัยคือเครื่องยนต์ดีเซล Yanmar 
ทีส่ะอาด และท่ีส�าคญั Yanmar ่ท�างานอย่างใกล้ชดิกบัทัง้สามบรษิทั
เพ่ือมอบประสบการณ์การล่องเรือท่ีดีท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
ไม่ว ่าอย่างไรก็ตาม การผจญภัยจะเป็นที่น ่าจดจ�ามากท่ีสุด 
ก็ต่อเมื่อมันเกินความคาดหวังของนักผจญภัย...

เนื่องด้วย The Moorings และ Sunsail เป็นแบรนด์ที่เติบโต
มาจากตลาดเรือเช่าเหมาล�า จึงไม่น่าประหลาดใจที่ทั้งสองแบรนด์
มคีวามพยายามทีจ่ะร่วมมอืกนัสร้างเรอืกบัพันธมติรทีน่่าเชือ่ถอืมา
ตลอด นวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองบริษัทจึงได้น�า
ข้อเสนอแนะของลูกค้า เจ้าของเรือ และทีมปฏิบัติงานมาปรับใช้
อย่างไม่หยุดยั้ง

ประสบการณ์ใหม่ 
เทคโนโลยีแห่งท้องทะเล 
สัมผัสได้ด้วยการเดินทาง

ทาง Leopard ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญเช่นกัน จากการ
ยนืยนัของ Franck “เราได้รบัข้อเสนอแนะจากพนัธมติรทางธุรกจิ 
ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ แล้วเราก็รวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
และน�ามาใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและพัฒนาวิธีแก้
ปัญหา ซึ่งได้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Yanmar”

“พวกเขารับฟังความต้องการของเราเสมอมา และวิศวกร
ของ Yanmar กับฝ่ายเทคนิคของเรากมักจะแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันอยู ่ เสมอ การมีพันธมิตรที่ท�างานด้วยกัน 
ในระยะยาว สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เราค้นพบและท�าตาม
ความต้องการของเราได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก”
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ส� าห รับรองประธานฝ ่ า ยการขายและการตลาดของ  
The Moorings และ Sunsail Josie Tucci กล่าวโดยสรุปว่า  
“เรามองว่าตวัเองเป็นดงักปัตนัทีจ่ะน�าพาลกูค้าออกไปเสาะแสวงหา
การผจญภัย และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะ Yanmar”

เพื่อตอบสนองความต ้องการในเ ร่ืองการเ พ่ิมพละก�าลัง 
และลดการใช้เชื้อเพลิงลง ทาง The Moorings และ Sunsail  
จึงไว้วางใจในสมรรถนะของเครื่องยนต์ Yanmar

“ลูกค้าของเราต้องการความสะดวกสบายไม่ต่างจากอยู่บ้าน
เมื่อต้องออกเดินทาง และต้องขอบคุณทาง Yanmar ที่ท�าให้ลูกค้า
ออกไปสนุกกับการผจญภัยได้ไกลกว่าที่เคย พวกเขามั่นใจได้ถึง 
ความปลอดภัยของเครื่องยนต์ Yanmar ท่ีสามารถพาพวกเขา 
ไปได้ทุกที่ที่อยากจะไป”

บทกวีที่มีชื่อเสียงบทหนึ่ง ประพันธ์โดย John Donne มีใจความ
ว่า : ‘No man is an island’ (ไม่มีใครที่อยู่ได้โดยล�าพัง) ซึ่งสามารถ
น�ามาใช้ได้กบันกัเดนิทางทีช่อบออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ใครก็ตาม
ที่ออกไปส�ารวจชายฝั่งที่ห่างไกลเพื่อดื่มด�่าไปกับธรรมชาติท่ีสวยงาม 
จะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ท่ีตนเองท�า เพื่อลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลก

ส�าหรบั Josie แล้ว Yanmar เป็นพนัธมติรในอดุมคตทิีจ่ะช่วยเพิม่
ศักยภาพในอุตสาหกรรมและช ่วยท�าให ้การผจญภัยเป ็นมิตร 
ต ่อสิ่ งแวดล ้อม “พลังงานที่สะอาดและระบบที่ ไม ่ซับซ ้อน 
มีความส�าคญัเหนอืสิง่อืน่ใด ด้วยเหตผุลนี ้อตุสาหกรรมเรอืเดนิสมุทร
จึงต้องตั้งค�าถามกับตัวเองว่าจะผลิตพลังงานและใช้เชื้อเพลิง 
ให้น้อยลงในเวลาเดียวกันได้อย่างไร”

การท�างานด ้วยความสามัคคี กันเพื่ อ เพิ่ มประสบการณ ์ 
ให ้กับลูกค ้าของ The Moorings, Sunsail และ Leopard  
ผ่านสมรรถนะของเครื่องยนต์ Yanmar น้ัน รับประกันได้ว่าลูกค้า 
ของทั้ง 3 บริษัทจะได้สัมผัสการผจญภัยที่น่าจดจ�าไปอีกนาน
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เมือ่ท่านต้องการทีจ่ะรกัษาต�าแหน่งทีด่ทีีส่ดุเหนอืแนวปะการงั
หรือซากเรือจม SeaStation เป็นอุปกรณ์ที่ เหมาะสมที่สุด  
เพียงแค่รักษาต�าแหน่งเรือและต�าแหน่งหัวเรือไว้ แล้วหย่อนเบ็ด 
และคอยดูว่าจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ ถ้าไม่ส�าเร็จ ก็เพียงย้าย
ต�าแหน่งใหม่ และเปิดสวิทช์ SeaStation โดยไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
ทอดสมอจริง ง่ายที่จะใช้งานร่วมกับ Optimus 360

SeaStar Solutions ได้ประยกุต์ใช้ “อลักอรทิึม่” (algorithm) 
อจัฉริยะแบบเดยีวกนัใน SeaStation เช่นเดยีวกบัทีท่่านเคยประสบ
ในระบบควบคุมด้วยจอยสติ๊ก Optimus 360 เพื่อลดการที่จะต้อง
เปลี่ยนเกียร์และเร่งเครื่องยนต์โดยไม่จ�าเป็น แต่ยังสามารถรักษา
ต�าแหน่งเรือและต�าแหน่งหัวเรือไว้ได้ด้วยการควบคุมเครื่องยนต์ 
นายท้ายเรือหลายท่านบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เครื่องยนต์ส่ัน
สะเทือนในขณะที่มีการเปลี่ยนเกียร์เนื่องจากอาจก่อเสียงดัง 

SeaStation GPS
รักษาต�าแหน่งเรือและต�าแหน่งหัวเรือ
ด้วย GPS

และมีผลกระทบต่อการตกปลา SeaStar ค�านึงถึง และเอาจริง 
เอาจงักบัข้อสงัเกตนีแ้ละมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่า SeaStation จะเป็น
ตัวช่วยชั้นดีของนักตกปลา

การใช้งานโดยทั่วไปอีกอย่างหนึ่งของ SeaStation ก็คือ  
เมื่อท่านก�าลังคอยช่องว่างในท่าเรือ ขณะที่ก�าลังจะน�าเรือเข้าจอด 
หรือรอสะพานเปิด เพียงแค่ท่านกดปุ่ม A หรือปุ่ม A และ C  
บนจอยสติ๊ก ระบบจะรับรู้โดยแสดงบนหน้าจอ Color CANtrak 
และเรอืกจ็ะรกัษาต�าแหน่งได้เอง เมือ่เรอืพร้อมท่ีจะเคลือ่นตวัออก 
เพียงปลดปุ่ม A และ/หรือ C ออกเพ่ือกลับไปสู่การควบคุมด้วย 
จอยสติ๊กอีกครั้ง ขณะที่ SeaStar ได้เพิ่มเติมความสามารถ 
และคุณลักษณะต่างๆ ให้กับ SeaStation ระบบจะมาพร้อมกับ
การปรับปรุงซอฟท์แวร์ 

ข ้อควรระวัง : อุปกรณ์นี้ ไม ่ เหมาะกับการใช ้งานเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการว่ายน�้า หรือด�าน�้า



11

MAGAZINE I PAGE

โหมดที่ 1 : การรักษาต�าแหน่ง 
หัวเรือ

รักษาต�าแหน่งหัวเรือโดยไม่
ค�านงึถงึต�าแหน่งของตวัเรอื การใช้
งานรวมถึงการตกปลาแบบ Kite 
Fishing/Drift Fishing ใช้งานง่าย ช่วยเพิม่ระยะเวลาในการตกปลา

โหมดที่ 2 : การรักษาต�าแหน่ง 
ตัวเรือ 

รักษาต�าแหน่งของตัเรือโดย
ไม่ค�านงึถงึต�าแหน่งของหัวเรอื การ
ใช้งานรวมถึง การตกปลาด้วย
เหยื่อ  การตกปลาบริ เวณท่ีมี
ปะการัง/ซากเรือ ปล่อยให้หัวเรือหันไปทางใดก็ได้ ในขณะที่
ต�าแหน่งของเรือส�าคัญที่สุด

โหมดที่ 3 : การรักษาต�าแหน่ง 
ทั้งตัวเรือและหัวเรือ 

รักษาต�าแหน่งทั้งตัวเรือและ
หัวเรือ การใช้งานรวมถึงการรอ
คอยให้สะพานเปิด จอดรอเพื่อท่ี
จะเข้าจอดเรือในท่าเรือ และการตกปลาใกล้สิ่งก่อสร้างต่างๆ

โหมดการท�างานของ SeaStation
นี่คือขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย เพ่ือให้

แน่ใจว ่าไม ่มีสิ่งใดอยู ่ในน�้าในขณะใช้งาน 
SeaStation หลงัจากกดปุม่ A (ต�าแหน่งตวัเรอื) 
และ C (ต�าแหน่งหวัเรอื) บนจอยสติก๊แล้ว นาย
ท้ายจะได้รับแจ้งให้ท�าการใช้งาน SeaStation 
โดยกดปุ่มบนจอแสดงผล CANtrak

การปรับต� าแหน ่ ง หัว เ รือ  (Head ing  
Adjustment)

การปรบัต�าแหน่งหวัเรอืสามารถท�าได้โดย
กดปุ่มปรับต�าแหน่ง ซ่ึงสามารถปรับได้ครั้งละ 
50 คุณลักษณะเด่นน้ีท�าให้นายท้ายสามารถ

ปรบัต�าแหน่งหวัเรือได้โดยไม่ต้องหยดุการใช้งาน SeaStation เพ่ือ
ตั้งล�าให้ท้ายเรือเข้าหาลมและกระแสน�้า ท�าให้เครื่องยนต์ท�างาน
น้อยลง
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หลายคนคงจะเคยได้ยินค�าว่า “จะเห็น
คุณค่าของสมอ เราต้องสัมผัสกับลมพายุ”  
(To realize the worth of the anchor, we need 
to feel the storm) เพราะว่า “สมอเรือ” นั้น
จะไม ่ค ่อยได ้รับความสนใจจากคนในเรือ  
จนเม่ือเรือได้เผชิญกับคลื่นลมพายุท่ีซัดใส่หรือ
เมื่อจะต้องจอดกลางน�้า นั่นแหละจึงจะนึกถึง
สมอเรือ เพราะหากไม่มีอะไรยึดเรือไว้ เรือก็อาจ
ถูกซัดไปซัดมาจนไร้ทิศทาง หรืออาจไปกระแทก
เข้ากบัหนิโสโครกกไ็ด้ การมสีมอเรอืไว้จึงจะท�าให้
เรือ คน และสิ่งของที่อยู่บนเรือปลอดภัยนั่นเอง

สมอเรือ (Anchor) ค�านี้มาจากค�าในภาษา
กรีก หมายถึง “เบ็ดตกปลา” หรือ “ตะขอ”  
ในประวัติศาสตร์จีนได้เขียนไว้ว่าเรือของจีน 
มีสมอเรือ หางเสือเรือ และ ไม้พายใช้ เป็นที่รู้จัก
กันดีเมื่อ 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช นอกจากนั้น 
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สมอ(เรอื) 
ส�าคญัเสมอ

“ถุงทราย” หรือ “ก้อนหิน” ก็เคยถูกน�ามาใช้
เป็นสมอเรือโดยนักเดินเรือยุคแรกๆ ของกรีก
และโรมันใช ้สมอที่ เป ็นก ้อนหินในยุคแรก  
ในแถบเมดิเตอร ์ เรเนียนมีการใช ้สมอเรือ 
มาตั้งแต่ 6000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ชาวโรมัน
นิยมใช้สมอเรือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง 
และการพาณชิย์ แต่กรีกใช้สมอเรือเป็นเคร่ืองแสดง
คุณค่าของความคาดหวังและหนักแน่น

สมอเรือ หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ยึดเรือ 
กับพ้ืนทะเล สมอแบบเก่ามีรูปคล้ายตะขอ  
ซึ่งมีความยุ่งยากในการเก็บ และการทอดสมอ 
หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการ 
ทิ้งสมอ ปล่อยสายสมอตามความเหมาะสม  
และยึดสายสมอไว ้ เพื่ อ ให ้ เรือจอดอยู ่ ใน 
ต�าบลที่ที่ก�าหนด
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ที่ผูกไว้ เพื่อโยงระหว่างตัวเรือกับสมอเรือ  
ค�าศัพท์เฉพาะของภาษาชาวเรือ หรือพวกเล่น
เรือที่มักจะใช้กัน

ทอดสมอ คือการทิ้งสมอพร้อมเชือกลงไป
ในทะเล

สมอกนิ หมายถงึ ตวัสมอได้จมลงไปตดิกบั
พื้นท้องทะเลดีแล้ว

สมอติด คือตัวสมอไปติดหรือขัดกับหิน 
จนดึงไม่ขึ้น

สมอเกา คือ เวลาที่เราทอดสมอแล้วสมอ
ไม่กินกับพื้นแต่จะไหลครูดกับพ้ืนไปเรื่อยๆ 
ท�าให้เรือหลดุลอยออกไปจากต�าเหน่งทีเ่ราตัง้ใจ
จะอยู่

จงึเหน็ได้ว่าสิง่ทีห่ลายๆ ท่านอาจจะเหน็ว่า
ไม่ส�าคัญและไม่สนใจเท่าที่ควร แต่ส�าหรับ 
“สมอเรอื” แล้ว นบัว่าเป็นสิง่จ�าเป็น และมีส่วน
เกี่ยวข ้องกับสวัสดิภาพของชาวเรือมากๆ  
เอาเสียทีเดียวละ

13

สมอเรือมี 6 ประเภทด้วยกัน คือ
- สมอหัว (bower)
- สมอท้ายขนาดเล็ก (stream)
- สมอท้าย (stern)
- สมอกะ (kedge)
- สมอเรือบด (boat)
- สมอส�ารอง (sheet)

สมอแบบเก่าแบบแรกเป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม
ของ Admiralty Pattern หรือ Fisherman’s 
Anchor ซึ่งมีการใช้นานถึงราว 2,000 ปี

ในปี ค.ศ.1950 ราชนาวอัีงกฤษได้ออกแบบ
สมอ แบบ AC 14 ขึ้นมาใหม่ มีประสิทธิภาพ 
ในการยึด (holding power) มากกว่าน�้าหนัก

ของตัวมันเองถึง 12 เท่า สมอ ชนิดนี้มีชื่อเรียก  
ต่างๆ กัน เช่น the stoke anchor, the pool, 
the meon และแบบ Byres

พื้นท่ีทอดสมอ (Anchorage) พื้นดินใต้น�้า 
ท่ีทอดสมอ คือพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับให้เรือ 
มาจอดทอดสมอ บรเิวณพืน้ดนิใต้น�า้หากดใีนการ
ทอดสมอ หากไม่เหมาะในการทอดสมออาจท�าให้
สมอเกาได้ นอกจากพื้นดินใต้น�้าแล้วยังมีผล 
มาจากปัจจัยอื่นๆ อีก อาทิ กระแสน�้า 

ในการทอดสมอจะมี  ทุ ่นก�าหนดเขต
ทอดสมอ (Anchorage bouy) เป็นทุ่นลอย
ก�าหนดเขตของพ้ืนทีท่อดสมอ ต่างจากทุน่ผกูเรอื
และทุ่นสมอ เมื่อเรือจอดทอดสมอแล้วก็จะต้อง
ชักทุ่นแสดงเรือจอดทอดสมอ (Anchor ball)  
ที่เป็นวัตถุทรงกลมสีด�า เพ่ือแสดงว่าเรือล�านั้น
ทอดสมออยู ่ และก็จะมี ทุ ่นสมอ (Anchor 
bouy) ซ่ึงเป็นทุ ่นลอยขนาดเล็กที่ผูกติดกับ 
หัวสมอเพื่อแสดงต�าบลที่ของสมอ มีประโยชน์
เ พื่ อ ใ ช ้ ใ นก า รกู ้ ส มอหากสายสมอหลุ ด 
หรอืขาดจากเรอื และมสีายสมอ (Anchor cable) 
ท่ีผูกกับสมอ ซ่ึงอาจจะเป็น ลวด โซ่ หรือเชือก 
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น�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีความส�าคัญ
ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล คนเราใช้น�้าในการอุปโภค 
บริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคม การพัก
ผ่อนหย่อนใจฯลฯ 

น�้าเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การชลประทาน การประมง 
การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และการ
พลังงาน 

น�้าเสื่อมโทรมเพราะการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นผลกระทบร้ายแรงในอนาคตเก่ียวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมลพิษทางน�้า

น�้าเกิดมลพิษได้อย่างไร ?
น�า้เกดิมลพษิเพราะมนษุย์มส่ีวนเกีย่วข้อง

แค่ไหน ?
น�้าเกิดมลพิษแล้วสิ่งมีชีวิตจะได้รับผล 

กระทบใดบ้าง ?
น�้าเกิดมลพิษแล้วจะป้องกันอย่างไร ?
น�้าเกิดมลพิษแล้วจะบ�าบัดอย่างไร ?
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สารแขวนลอย และตะกอน สารลอยผวิหน้าน�า้ 
เช ่น น�้ า มัน คราบน�้า มัน และสารอื่นๆ  
ซึง่บางชนดิตดิไฟได้ จงึเกดิอนัตรายกบัสตัว์น�า้
นอกจากนี้ ยั งกั้ น ไม ่ ให ้แสงผ ่ านลงสู ่น�้ า 
และกั้นก๊าซออกซิเจนไม่ให ้สามารถแพร  ่
ลงสู่น�้าได้ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นสารที่ลอย 
ผวิหน้าน�า้ คือ ใบไม้ กิง่ไม้ แผ่นโฟมถงุพลาสตกิ 
กระป๋อง สารแขวนลอยและตะกอนที่มัก 
จะเป็นอนุภาคของดินขนาดต่างๆ ซึ่งท�าให ้
น�้า ขุ ่นจะตกตะกอนจมลงสู ่ก ้นแหล ่งน�้ า  
เมื่อมีน�้าหนักมากขึ้น

สารกัมมันตภาพรังสี (radioactive  
substance) เช่น ยูเรเนียม สตรอนเตรียม 
ซีเซียม ไอโอดีน เป็นต้น สารกัมมันตภาพรังสี
ดังกล่าวจะผ่านลงสู่แหล่งน�้าได้โดยวิธีต่างๆ 
เช ่น จากกระบวนการผลิตแร ่ยู เรเนียม 
จากการช�าระล้างเครื่องนุ่งห่มของเจ้าหน้าที่
ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก า รด ้ านกั มมั นตภาพรั ง สี  
จากของเสียซึ่งมาจากห้องปฏิบัติการด้าน
กัมมันตภาพรังสี ของเสียจากโรงพยาบาล 
ที่ มี ก า รตรวจและ รักษา โ รค  โดยสาร
กัมมันตภาพรังสีจากกระบวนการผลิตธาตุ 
เชื้อเพลิงจากแร่ยูเรเนียม น�้าจากโรงไฟฟ้า 
ปรมาณูจากฝุ ่กัมมันตภาพรังสีซึ่งเกิดจาก 
การทดลองอาวุธนิวเคลียร์

ความร้อน (heat) เนื่องจากน�้าเป็นตัว 
น�าความร ้อนที่ดี  จึงใช ้น�้าเป ็นตัวระบาย 
ความร้อนของเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าโรงกลั่น
น�้ามัน โรงงานปฏิกรณ์ปรมาณู น�้าที่ใช้ระบาย
ความร้อนนี ้เมือ่ผ่านออกมาจากอปุกรณ์ต่างๆ 
ที่ต้องการระบายความร้อนก็จะมีอุณหภูมิสูง
มาก จึงกลายเป็นน�้าเสีย เมื่อถูกน�าลงสู่แหล่ง
น�้าธรรมชาติจะท�าให้น�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติ
มีอุณหภูมิสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นอันตราย 
ต่อตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของสตัว์น�า้ในบรเิวณ
นั้น อาจท�าให้สัตว์น�้าตายหมด บางส่วนต้อง
อพยพหนีไปหาที่อยู ่ใหม่ บริเวณนี้อาจไม่ม ี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลย
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มลพิษนั้นหมายความว่า ของเสีย วัตถุ
อนัตรายและมวลสารอืน่ๆ รวมทัง้กากตะกอน
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยทิ้ง
จากแหล่งก�าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู ่ในสิ่ง
แวดล้อมตามธรรมชาต ิซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัย
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 
และให้หมายความรวมถงึ รงัส ีความร้อน เสยีง 
แสง กลิ่นความสั่นสะเทือนหรือเหตุร�าคาญ
อื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยจากแหล่งก�าเนิด
มลพิษด้วย

ส่วนภาวะมลพิษนัน้หมายความว่าสภาวะ
ที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดย
มลพิษซึ่ งท�าให ้คุณภาพของสิ่ งแวดล ้อม
เสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน�้า มลพิษทาง
อากาศ และมลพิษในดิน

น�้าเสียหมายความว่า ของเสียที่อยู่ใน
สภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน
หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

ดังนั้น มลพิษทางน�้า จึงหมายถึง สภาพ
น�า้ท่ีเสือ่มคณุภาพ น�า้จะมคีณุสมบตัเิปลีย่นไป
จากสภาพธรรมชาติเนื่องจากมีสารมลพิษ
เข ้าไปปะปนอยู ่มาก น�้ าในสภาพเช ่นน้ี 
ไม ่ เหมาะต ่อการด�ารงชีวิตของสัตว ์น�้ า  
ไม่เหมาะต่อการบรโิภคและอปุโภคของมนษุย์ 
เช่น น�า้ทีม่สีผีดิปกตมิกีลิน่เหมน็ น�า้ทีม่สีารเคมี
ที่เป็นพิษหรือเชื้อโรคปะปนอยู ่ รวมทั้งน�้า 
ที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ

สารท่ีก ่อให ้ เกิดมลพิษทางน�้าได ้แก ่ 
สารเคมท่ีีมอียูใ่นน�า้ แล้วก่อให้เกิดภาวะมลพษิ
ทางน�้าขึ้น สารมลพิษทางน�้า สามารถจ�าแนก
ออกได้เป็น 6 ประเภท

สิ่งมีชีวิต (biological agents) ได้แก่ 
สิ่งมีชีวิตที่ท�าให้น�้าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ  
เช่น จุลินทรีที่ท�าให้เกิดโรค อาทิแบคทีเรีย  
โพรโตซัวไวรัส รา ในน�้ าจะพบจุลินทร ี
ที่เป็นสาเหตุของโรคอหิวาตกโรค โรคบิด 
ไทฟอยด์ โรคล�าไส้อักเสบ ตับอักเสบ เป็นต้น 

และอีกอย ่างหนึ่ งก็คือ สาหร ่าย ซึ่ งจะ 
เจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน�้าที่มีสารอาหารมาก 
สาหร่ายจะเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วท�าให้เกิด
การตายและการเน่า อันเป็นเหตุให้น�้าเน่า 
และแหล่งน�้าขาดออกซิเจน

สารเคมีที่มีอยู่อุดมสมบูรณ์ หรือ เกินอุดม
สมบูรณ์ (chemical that enrich and  
over enrich) ได้แก่ สารอินทรีย์ ซึ่งเป็น 
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน�้าตาล
โรงงานผลิตสุรา - เบียร์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงาน
อาหารกระป ๋อง ของเสียจากบ ้านเรือน 
ซ่ึ ง ของ เสี ยที่ ปล ่ อยออกมาจะมี โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมนั ผงซกัฟอก ไฮโดรคาร์บอน
และขยะปะปนอยู่ ส่วนสารอนินทรี ได้แก่น�้า 
ท่ีมีเกลือไนเทรตและเกลือฟอสเฟตที่มาจาก
การเกษตรกรรม สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลาย 
โดยแบคทีเรียและเห็ดราในน�้า เกิดเป ็น 
สารอาหารที่ อุ ดมสมบู รณ ์ของสาหร ่ าย 
และพื ชน�้ าน�้ าที่ มี ไน เทรตและฟอสเฟต 
อยู ่ในปริมาณสูง ท�าให้สาหร่ายและพืชน�้า 
เติบโต และเพิ่มจ�านวนมากมายอย่างรวดเร็ว 
เม่ือสาหร่ายและพืชน�้าตายจึงเกิดการเน่า 
ของน�้าเรียกว่าเกิดยูโทรพิเคชันขึ้น

พิษของสารเคมี (chemical poison)  
สารอนินทรีย ์ และสารอินทรีย ์หลายชนิด 
ท่ีก ่อให ้ เ กิดอันตรายต ่อสิ่ งมีชี วิตที่ ใช ้น�้ า 
ในการอุปโภค - บริโภค หรือบริโภคสัตว์น�้า 
จากแหล่งน�้าที่มีสารเคมีเป็นพิษเจือปนอยู ่ 
สารอนินทรีที่จัดเป็นสารมลพิษทางน�้า ได้แก่ 
โลหะหนัก เช่น โลหะที่มีความถ่วงจ�าเพาะ
มากกว่าน�้า 5 เท่าขึ้นไป มีอัตราการขยายตัว
ค่อนข้างช้า ท�าให้สะสมอยูใ่นส่ิงแวดล้อมได้นาน
ในรูปของตะกอน สิ่งมีชีวิตในน�้าจะได้รับ 
โลหะหนักจากน�้า พืชน�้า สัตว์น�้า จากการกิน
ตามห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นจึงเกิดการสะสม 
โลหะหนักในเนื้อเยื่อสัตว ์และเนื้อเยื่อพืช  
โดยสะสมสารมลพิษเพิ่มขึ้นตามล�าดับขั้น 
ก า ร บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ส า ร ล อ ย ผิ ว ห น ้ า น�้ า 
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Special Report
ค�าว่าช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap)  

และการแบ่งคนตามช่วงอายุออกเป็น Gen X, Gen Y 
และ Gen Z นบัเป็นเรือ่งทีส่งัคมมกีารกล่าวถงึกนัมานาน
พอสมควร โดยพยายามช้ีให้เห็นว่าความคิดของคน 
แต่ละวัยที่ เกิดต่างยุคกันมักผิดแผกแตกต่างกันไป  
มากบ้างน้อยบ้าง หากไม่ท�าความเข้าใจกันและกัน 
ให้ดีพอแล้ว อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จ�าเป็นขึ้นได้ 
บทความนีพ้ยายามวเิคราะห์ทีม่าทีไ่ปของความแตกต่าง
ทางความคิดดังกล่าว พร้อมกับน�าเสนอมุมมองใน 
การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่าง
คนต่างวัยให้บรรเทาลง

การแบ่งคนออกเป็น Generation ต่างๆ ข้างต้นนัน้ 
มีค�าอธิบายไม่ค่อยตรงกันนักเก่ียวกับช่วงอายุของคน
แต่ละวัย แต่ก็แตกต่างกันไม่มาก แนวทางหนึ่งที่ผู้เขียน
ประมวลจากการอ่านและฟัง พอสรุปได้ ดังนี้

Gen X คือ ผู้ที่เกิดหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ้นสุด
ลง เมื่อปี พ.ศ. 2488 (Baby Boom) จนถึง พ.ศ. 2520 
รวม 32 ปี ในห้วงเวลาดังกล่าวบ้านเมืองโดยทั่วไปอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม เศรษฐกิจตกต�่าไปทั่ว อันเป็นผลจาก
สงครามที่ยืดเยื้อราวสี่ห้าปีนั่นเอง ผู้คนจึงใช้ชีวิตอย่าง
ยากล�าบาก ต้องปากกัดตีนถีบต่อสู้กับความขาดแคลน
ต่างๆ เพ่ือความอยู่รอด คนในยุคนี้จึงมีความเข้มแข็ง
อดทนทั้งกายใจ หนักเอาเบาสู้จนส่วนหนึ่งสามารถสร้าง
ฐานะตนเองและครอบครัวให้มั่นคงได้อย่างน่าพอใจ

Gen Y คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2521 ถึง 2538 
(ปัจจุบันอายุราว 25-42 ปี) เป็นยุคท่ีเริ่มมีการใช้
คอมพิวเตอร ์และเครื่องทุ ่นแรงมาระยะหนึ่งแล ้ว 
ประกอบกับบ้านเมืองโดยท่ัวไปมีความเป็นปกติสุขมาก
ขึ้นพอสมควร ผู้ที่เกิดในยุคนี้จึงไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก 
เช่นคนรุ่นก่อน จึงมักมีความอดทนต�่า ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ท�าอะไรก็อยากเห็นผลโดยเร็ว คือเป็น 
คนใจร้อนนั่นเอง บางส่วนยังมองคนรุ่นพ่อรุ ่นแม่ว่า 
ล้าสมัย ความคิดโบราณไม่ทันยุค ความไม่เข้าใจกัน 
จนถึงขั้นขัดแย้งจึงเกิดขึ้นโดยท่ัวไป ใช้ชีวิตร่วมกัน 
ในสังคมอย่างไม่เป็นปกติสุขเท่าที่ควร

Gen Z ได้แก่ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา 
บางต�ารากล่าวว่ายุคนี้สิ้นสุดใน ปี พ.ศ. 2553 (อายุราว 
10-24 ปี) ต่อจากนั้นก็เริ่มนับเป็น Gen A (อายุต�่ากว่า 
10 ปี จนถึงปัจจุบัน)

สาหรับคน Gen Z นี้มีความแตกต่างเป็นอย่างมาก
จากคนในยุคก่อนๆ เป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครัง้ที ่4 ซึง่เทคโนโลยด้ีานสือ่สารโทรคมนาคม สารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร ์ได ้มาบรรจบกัน หลอมรวมกัน 

ต่างวัยต่างความคิด…..
ความผิดของผู้ใด
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การสอนแบบอภิปรายถกแถลงในช้ัน โดยเสนอความคิด
ตัวเองพร้อมวิเคราะห์และประเมินความคิดของผู้อื่น

7. ความเปิดกว้าง ชีวิตพวกเขาอยู ่ท่ามกลาง 
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้คิดอ่านเปิดกว้างในระดับสากล  
กลไกแปลภาษาอัตโนมัติออนไลน์ช ่วยลดอุปสรรค 
ทางภาษา ท�าให้การค้นคว้าข้อมลูประเทศอืน่ๆ กลายเป็น
เร่ืองง่าย ท้ังยงัช่วยให้สามารถพดูคุยกบัเพือ่นต่างชาตไิด้ทนัที

8. นักปฏิรูป การปฏิรูป หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
จารีต ขนบธรรมเนียม องค์กร กรรมวิธี ให้เป็นสิ่งใหม ่
โดยสิ้นเชิง พวกเขาจะใช้ประโยชน์จากทุนทรัพยากร 
ที่มี คิดค้นหาไอเดียระดับปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาซับซ้อน 
แทนที่จะท�าตามกรอบ พวกเขาจะใช้ความคิดสร้างสรรค์
หาค�าตอบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

9. นักเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความจริงที่ปรากฏ 
ในยุคปัจจุบัน สิ่งที่มาหักล้างความรู ้กับข้อมูลเดิมๆ  
มักเกิดเร็วขึ้นทุกที เรื่องที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง เมื่อวาน 
อาจกลายเป็นเรื่องผิดของวันนี้ ท�าให้คนยุคนี้จ�าเป็นต้อง
เรียนรู้ตลอดชีวิต การท�าอาชีพเดียวจะค่อยๆ หายไป  
การเรยีนรูต้ลอดชวีติช่วยให้สามารถเปลีย่นอาชพีการงาน
ได้ง่ายยิ่งขึ้น

จากความสามารถส�าคัญท้ัง 9 ประการ ดังกล่าว 
ข้างต้น บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงนิสัยใจคอและความคิด 
ของคน Gen Z มีความแตกต่างมากจากคน Gen X และ 
Gen Y อาจน�ามาซ่ึงความขัดแย้งในการทางานร่วมกัน 
ในองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันเท่านั้น ที่จะช่วยลดช่องว่าง
ทางความคิดระหว่างคนต่างวัยได ้ หลักคิดดั้งเดิม  
“แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ยังคงน�ามาใช้ได้ในยุค
ปัจจุบัน ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจเหนือกว่าผู้อื่นในองค์กร 
ไม่ว่าจะในระดบัใด จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมภีาวะผูน้�าสงู 
เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีสติปัญญามากพอ 
ที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานได้ มีความเป็นโค้ชที่ดี 
อ่านคนออก บอกคนได้ และใช้คนเป็น ไม่มีความล�าเอียง
ในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่อยู่ในความปกครองดูแล ขณะ
เดียวกันก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ติดตามความก้าวหน้า 
ทางวิทยาการในด้านต่างๆ ให้พอมีความรู ้พื้นฐาน 
ตามสมควร รวมทัง้สนใจความเป็นไปต่างๆ ในบ้านเมอืงเรา 
และในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบ
ต่อหน้าที่การงานทั้งของตน และองค์กร หากท�าได้เช่นนี้
แล้วแม้จะไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ทกุส่วน เชือ่ได้ว่าจะช่วยลด
ช่องว่างทางความคิดระหว่างคนต่างวัยได้ จะ Gen  
อะไรก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้อย่างปกติสุข 
เพราะ “ต่างวัยต่างความคิด ไม่ใช่ความผิดของผู้ใด”

อย่างลงตัวจนเกิด Digital Technology และ Internet 
เป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึ้น ท�างานแทน
คนมากมาย อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial 
Intelligence) อนิเตอร์เนต็ของสรรพสิง่ (IoT : Internet 
of Things) และเคร่ืองพิมพ์สามมิติ (3D-Printer)  
ในยุคนี้คนเราสามารถติดต ่อสื่อสารกันได ้ ท่ัวโลก  
โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาเครือข่ายทางสายเช่นในยุคก่อน 
การแสวงหาความรู ้ในด้านต่างๆ ท�าได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว ไม่ต้องพึ่งครูและต�ารามากนัก

ในหนังสือ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 4 เมื่อ  
“หุ่นยนต์ครองโลก” การศึกษาคือทางรอดเดียวของ
มนุษย์ ซ่ึงเขียนโดย ดร. Yu Taeho ได้นิยามเก่ียวกับ 
คน Gen Z ไว้ว่า เป็นผูท้ีเ่กดิหลงั ค.ศ. 2000 มคีวามเป็น
ชาวดิจิทัลโดยก�าเนิด (Digital Natives) ไม่มีความ 
ทรงจ�าเก่ียวกับข้อมูล แอนะล็อก (Analog) อีกต่อไป  
มีความสามารถที่ส�าคัญ 9 ประการ สรุปได้ดังนี้

1. ความช�านาญการใช้สื่อสารสนเทศ เป็น 
ผู้สามารถค้นหาและคัดเลือกข้อมูลเฉพาะใดๆ ได้จาก
แหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย มคีวามเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนรูผ่้านอนิเตอร์เนต็ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

2. การเรียนโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง มีความ
เข้าใจ วางแผน และเรียนศาสตร์ท่ีตนสนใจ แทนท่ีจะ
เรียนตามที่คนอื่นกาหนดให้ มีสมาธิแน่วแน่มาก เมื่อได้
ท�าสิ่งที่ชอบ

3. นักแก้ปัญหา เมื่อได้รับโจทย์ใหม่พวกเขา 
จะท�าความเข้าใจโจทย์ แยกโจทย์หลักและโจทย์รอง  
หาหนทางแก้ปัญหาหลากหลายโดยใช้ทรพัยากรรอบข้าง
ให้มากที่สุด ชอบกิจกรรมท่ีสามารถเสนอค�าตอบของ 
ตัวเองได้มากกว่ารูปแบบการท่องจ�า

4. นักคิดเชิงวิจารณ์ แทนที่จะรับความรู้ตามที ่
ครูผู้สอนป้อนให้ทันที พวกเขาจะใคร่ครวญด้วยมุมมอง
ของตนก่อน เก็บข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาวิเคราะห์  
แล้วค่อยรบัความรูห้ลงัประเมนิแล้วว่าเป็นข้อมูลทีถ่กูต้อง

5. การให้ความร่วมมือ พวกเขาจะพกอุปกรณ์  
เช่น Smart Phone, Tablet PC, Lab Top ติดตัวเสมอ 
เพื่อรับส่งข้อมูลต่างๆ กับเพื่อนฝูงตลอด ซึ่งจะช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาทีแ่ปลกใหม่และมคีวามซบัซ้อนได้ดขีึน้ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการคิดวิเคราะห์เพียงล�าพัง

6. นักสื่อสาร คนรุ ่นนี้สนใจการสื่อสารด้วยสื่อ  
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างอิสระ มีความคุ้นเคย 
กับการแสดงความคิดเห็นของตนและรับความคิดเห็น
ของคนอ่ืน ผ่าน Social Network ต่างๆ ท้ังยังคุ้นกับ 
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