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หลักสูตร 
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ฝ่�ยเดินเรือ
หลักสูตร 2 ปี เรียนทฤษฎี 1 ปี 

ฝึกภ�คทะเลในเรือ 1 ปี
ที่โรงเรียนสย�มก�รเดินเรือ
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รายละเอียดหลักสูตร :
เพื่อใหนักเรียนมีคุณสมบัติสามารถขอสอบเพื่อรับ

ประกาศนียบัตรแสดงความรูผูทำการในเรือระดับนายประจำเรือ

ฝายเดินเรือ จากกรมเจาทา อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ

นายประจำเรือฝายเดินเรือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน STCW 2010

ลักษณะอาชีพ :
สามารถดูแลและนำพาเรือขนสงสินคาไปยังปลายทางอยางปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพยสิน

รวมถึงสินคาที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร
- เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุไมเกิน 18-29 ป

- จบมัธยมศึกษาปที่ 6 / ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา

- เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด

- ตองเปนผูมีตาไมบอดสี สายตาสั้น-ยาวไมเกิน 200 ไมมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B 

- รอยสักอนุโลมใหภายในรมผา

เกณฑการสอบ
- สอบขอเขียนความรูทั่วไป รวม 10 ขอ

- สอบขอเขียนภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร รวม 90 ขอ  

- สอบ IQ ตรวจหู ตรวจตา

- สอบรางกาย ยึดพื้น ดึงขอ ซิทอัพ วายน้ำ

- สอบสัมภาษณ

ฟรี : เครื่องแบบ 2 ชุด (เสื้อแขนสั้น / เสื้อแขนยาว) เสื้อโปโล เสื้อพละ

ฟรี : อุปกรณเครื่องแบบ เครื่องหมายตางๆ หมวก กระเปา

ฟรี : หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร

ฟรี : ที่พัก และอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาเรียน

หลักสูตรพาณิชยนาวี

หลักสูตร 2 ป เรียนทฤษฎี 1 ป ฝกภาคทะเลในเรือ 1 ป

นายประจำเรือฝายเดินเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกวา

สอบถามโทร.02 703 32 32 / 092 258 8190 / 082 209 9195 

คาเรียนตลอดหลักสูตร
165,000 บาท

คาสมัครสอบ 500 บ. (ไมคืนทุกกรณี)
คาจองสิทธิการเรียน 2,500 บ.
ชำระวันมอบตัว 16,000 บ.
ที่เหลือชำระงวดละ 14,600 บ.
จำนวน 10 งวด 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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บรรณาธิการบริหาร พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เพ็ญนภา ใจดี ฝ่ายบทความต่างประเทศ คธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์ กองบรรณาธิการ A SUTHIDA, THUNDER BIRD,  
เจ้าชายน้อย, หัวหกก้นขวิด ฝ่ายภาพ  TEAM นักเขียนรับเชิญ TUM SIKWAE ฝ่ายประสานงานการตลาดและโฆษณา สุธิดา ช่วงชล ศิลปกรรม ยุทธฉัตร อวนศรี, ART  MAGAZINE 
ฝ่ายกฎหมาย จรัญ ลับเนตร

สวัสดีครับ แฟนคลับ  ที่รักทุกท่าน
พษิภยัจาก COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างอย่างไม่น่าเช่ือ บบีบงัคับให้สงัคมมนษุย์ในเกือบทกุภาคส่วนกว่็าได้ จ�าเป็นต้อง 

ปรบัเปลีย่นวถิทีางในการด�ารงชพีให้รองรบัสภาพความเป็นจรงิเพือ่ความอยูร่อด เรยีกกนัด้วยถ้อยค�าทีต่่างคุน้ชนิกนัแล้วว่า New Normal
อันท่ีจริงแล้วก่อนหน้าการเผชิญภัยกับ COVID-19 ได้มีแรงผลักดันจากนวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยียุค 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 4 ให้ชีวิตของคนเราต้องปรับตัวกันในหลายลักษณะอยู่แล้ว และจะยังส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างมากมายต่อไป 
อีกเนิ่นนาน อาจเป็นทั้งปัญหาและโอกาสโดยเฉพาะทางธุรกิจ องค์กรใดท่ีความรู้เท่าทันเห็นการณ์ไกลและปรับตัวตามไปในทิศทางที่เหมาะสม  
ก็จะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ ในทางกลับกัน ผู้ที่ยังไม่ตื่นรู้เพราะขาดการติดตามอย่างใกล้ชิด ด�าเนินธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวตามวิถีเดิมๆ ต่อไป  
กจ็ะกลายเป็นผู้ตามความเปลีย่นแปลงไม่ทนั และตกเป็นฝ่ายเจบ็ช�า้ย�า่แย่แก้ปัญหาไม่ตก อาจถงึข้ันหมดอนาคตไปเลย 

 ฉบับนี้ได้สังเคราะห์แง่คิดมุมมองของผู้ท่ีติดตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุค 4.0 ช้ีให้เห็นผลกระทบและทางแก้ไข  
เพือ่เป็นหลกัประกนัความมัน่คงของการประกอบอาชพีในอนาคต ทัง้ในระดับส่วนบคุคลและองค์กร

นอกจากนัน้ยงัมบีทความทีน่่าสนใจอกีหลากหลายแนวมาชีช้วนให้อ่าน อาท ิ การเปิดตวัเรอืท่องเทีย่วไฟฟ้าล�าแรกของไทย ซึง่ด�าเนนิโครงการ 
โดยกรมเจ้าท่า ความรู้เก่ียวกับเชือกต่างๆ ที่ใช้ในเรือ และประวัติความเป็นมาของเรือ The Rhosus ที่บรรทุกสารแอมโมเนียมไนเตรต  
จ�านวน 2,750 ตัน ไปถูกยึดและเก็บไว้ท่ีท่าเรือเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน ตั้งแต่ราวเจ็ดปีก่อน จนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงเม่ือเร็วๆ นี้  
สร้างความสูญเสียท้ังชวีติและทรพัย์สนิอย่างมหาศาล ลองตดิตามอ่านดนูะครบั เช่ือว่าท่านจะได้ทัง้ความรูแ้ละข้อคิดทีเ่ป็นประโยชน์อย่างคุม้ค่าทเีดยีว

บรรณาธิการบริหาร
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บริษัท เอ. แอนด์ ม�รีน (ไทย) จำ�กัด  
ส่งมอบระบบบริห�รจัดก�รควบคุมก�รจร�จรท�งน้ำ� 
ให้ท่�เรือพ�ณิชย์สัตหีบ ฐ�นทัพเรือสัตหีบ

กองทัพเรือจัดพิธีปล่อยเรือตรวจก�รณ์ใกล้ฝั่ง  
เรือ ต.114 และ เรือ ต.115 จำ�นวน 2 ลำ� ลงน้ำ�

กรมเจ้�ท่� เปิดตัว “เรือท่องเที่ยวไฟฟ้�ท�งทะเล 
ลำ�แรกของไทย” พร้อมผลักดันก�รท่องเที่ยวสีเขียว 
เตรียมพัฒน�เรือพลังง�นสะอ�ดอย่�งต่อเนื่อง

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด โดยคุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์  
ผูจ้ดัการทัว่ไป พร้อมทมีงาน ได้ส่งมอบระบบบรหิารจดัการควบคมุการจราจรทางน�า้ 
Vessel Traffic Management (VTMS) ให้กบัท่าเรอืพาณชิย์ ฐานทพัเรอืสตัหบี  
โดยม ีนาวาเอกไพฑูรย์ ชชีะนะ รองผู้อ�านวยการ การท่าเรือสตัหบี ฐานทพัเรอืสตัหบี 
เป็นประธานตรวจรับ พร้อมคณะกรรมการ ณ อาคารพักผู้โดยสารเรือเฟอร์ร่ี  
ท่าเทียบเรอืจกุเสมด็ การท่าเรอืสัตหบี ฐานทพัเรอืสตัหีบ อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 
โดยโครงการนีเ้มือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จะเพิม่ศกัยภาพการรองรบัการให้บรกิารท่าเรอื 
แก่เรือรบทางทหารและเชิงพาณิชย์แก่เรือสินค้า เรือเฟอร์รี่ เป็นการขยาย 
ขดีความสามารถของท่าเรือ ตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก
ของรัฐบาล

เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2563 ทีผ่่านมา พลเรือเอก ลอืชยั รุดดษิฐ์ ผูบ้ญัชาการ
ทหารเรอืเป็นประธานในพิธปีล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง เรอื ต.114 และเรอื ต.115 
ลงน�้า โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  
ในฐานะภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู ้ประกอบพิธีปล่อยเรือ  
ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จ�ากัด ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จงัหวัดสมทุรปราการ

กองทพัเรอืมคีวามต้องการจดัหาเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง จ�านวน 2 ล�า จากอูเ่รอื
ภายในประเทศ โดยใช้แบบ เรือ ต.111 เป็นแบบพ้ืนฐานส�าหรับการจดัหา โดยปรบัปรงุ
หรือพฒันาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรบัความต้องการใช้งานทางด้าน
ยุทธการที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัย 
แด่พระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศานวุงศ์ การลาดตระเวนตรวจการณ์ การคุม้ครอง
เรือประมงและเรอืสนิค้า การป้องกนัและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรอื 
การป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายในทะเล การรักษากฎหมาย 
ในทะเลตามอ�านาจหน้าที ่ทีก่องทพัเรือได้รบัมอบหมาย รวมทัง้สนบัสนุนการปฏบัิติ
การทางเรือสาขาต่างๆ การบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในทะเล 
และชายฝ่ัง โดยมรีะยะเวลาด�าเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2563  
โดยได้ว่าจ้างให้ บรษิทั มาร์ซนั จ�ากดั มหาชน เป็นผูด้�าเนนิการ นบัได้ว่าเป็นการ 
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการต่อเรอืภายในประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นการประหยดังบประมาณ
มากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.114 และ  
เรอื ต.115 จะเข้าประจ�าการในกองเรอืยามฝ่ัง กองเรอืยทุธการ ต่อไป

วนัที ่ 5 สงิหาคม 2563 กรมเจ้าท่าถือโอกาสวนัพเิศษ วนัคล้ายวนัสถาปนา 
กรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี เปิดตวัเรอืท่องเทีย่วไฟฟ้าทางทะเลในกลุม่ผลติภณัฑ์ 
เรอืท่องเทีย่วไฟฟ้า ‘บ้านปูเน็กซ์ อเีฟอร์รี’่ (BanpuNext e-Ferry)  ซึง่กรมเจ้าท่า 
จดทะเบียนเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของประเทศไทย ชูนวัตกรรม 
เรือพลังงานสะอาดมาตรฐานสากล โดยผ่านมาตรฐานการรองรับตามข้อบังคับ 
ของกรมเจ้าท่า ทัง้ด้านวัสดอุปุกรณ์ประจ�าเรือ และระบบความปลอดภยัต่างๆ ล�า้สมยั
ด้วยเทคโนโลยฮีาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ศกัยภาพสงู ตวัเรอืมขีนาดความยาว 20 เมตร 
ขบัเคลือ่นด้วยพลงังานจากแบตเตอร่ี ด้วยความเรว็สงูสดุกว่า 17 นอต โดยออกแบบ
วางจุดแบตเตอรี่ให้อยู่กลางล�าเรือ เพื่อรองรับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ต่างๆ 
สามารถรองรบันักท่องเท่ียวได้สงูสุด 90 คน คาดการณ์ว่าหากน�าเรอืท่องเทีย่วไฟฟ้า
ล�านีไ้ปให้บรกิารนกัท่องเทีย่วตามเส้นทางทีก่�าหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี จะช่วยลด 
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ถึง 26,250 ลิตร โดยจะน�าร่องในเส้นทางท่องเท่ียว  
ภเูก็ต - อ่าวพงังา เป็นทีแ่รก 

ตั้ ง เป ้าเป ็นอีกหนึ่ งทางเลือกส�าหรับการท ่องเ ท่ียวของคนยุคใหม ่ ท่ี  
สะอาด ปลอดภยั รักษ์โลก และสนบัสนนุอตุสาหกรรมเรอืไฟฟ้าให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื 
นับเป็นความส�าเร็จคร้ังส�าคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางน�้า  
และการพาณชิย์นาวีของไทย
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SeaStar	Solutions	ผูน้�าด้านชดุพวงมาลยัทัง้ระบบไฮดรอลคิ
และระบบโรตารี่	 ได้ท�าการเปิดตัวชุดพวงมาลัยไฮดรอลิค	 รุ่นใหม่	
ซึ่งมีการปรับปรุงคุณภาพหลายอย่าง	 เช่น	 ตัวกระบอกไฮดรอลิค	
ระบบซีลกันรั่ว	รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ	การปรับปรุงทั้งหลายนี้
ก็เพื่อรองรับเครื่องยนต์เกาะท้ายที่มีน�้าหนักมากขึ้น	 แรงม้าสูงขึ้น	
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันในเรือรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้

คุณสมบัติ
•	 ระบบยกหางเครื่องยนต์แบบอิสระ	 ส�าหรับการติดตั้ง

เครื่องยนต์แบบ	2	เครื่อง	และ	3	เครื่อง
•	 การบังคับเลี้ยวที่ง่ายดาย
•	 เหมาะส�าหรับการใช้งานกับดุมพวงมาลัย	และ	ระบบช่วย

บังคับเลี้ยวของ	SeaStar	ทุกรุ่น
•	 อัตราการบังคับเลี้ยวที่ปรับแต่งได้	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือก

ดุมพวงมาลัย
•	 ระบบซีลกันรั่วที่สุดล�้าสมัยถูกออกแบบมาเพื่อสภาพการ 

ใช้งานที่หนักหน่วง	 และทนทานต่อการเคลื่อนท่ีเข้าออกของแกน 
ไฮดรอลิคที่นับครั้งไม่ถ้วน

•	 ส่วนประกอบโอรงิ	(O-Ring	หรอื	ORB)	สแตนเลสปรบัแต่ง
ได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

 

ชุดพวงมาลัยใหม่จาก 
SEASTAR

เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคเดี่ยว	
(ใช้	Tie	Bar	รุ่น	HO6001)

เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคคู่	
(ใช้	Tie	Bar	รุ่น	HO6002)

การติดตั้งกับเครื่องยนต์ที่มากกว่า 1 เครื่อง
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ระบบช่วยบังคับเลี้ยว SeaStar
เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงในปัจจุบันน้ี	

มักจะมีน�้าหนักมากและมีแรงบิดที่เพลา
ขบัมากกว่าในอดตีทีผ่่านมา	โดยปกตแิล้ว	
น�้าหนักของเครื่องยนต์และแรงบิดที่เพิ่ม
ขึ้นน้ีจะส่งผลต่อการควบคุมเรือเน่ืองจาก
ปัจจัยเหล่าน้ีจะท�าให้การบังคับเล้ียว 
ยากข้ึน	ระดบัของการบงัคบัเลีย้วส�าหรับเรอื	
และเครือ่งยนต์ท่ีมนี�า้หนกัมากเป็นสาเหตุ
ของความอ่อนล้าและอ่อนแรงของผู้ถือ
ท้าย	ระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ	SeaStar	
ช่วยก�าจดัผลกระทบของน�า้หนกัทีเ่พิม่ขึน้	
และยังช่วยให้นักเล่นเรือสามารถบังคับ
เลี้ยวเรือของตนเองได ้ เช ่นเดียวกับ 
การขับข่ีรถยนต์ทัว่ไป	แม้กระทัง่ภายใต้สภาพ
การใช้งานท่ีหนักหน่วง	 เรือก็ยังสามารถ
บงัคบัเลีย้วได้เป็นอย่างด	ีดงันัน้ระบบช่วย
บงัคบัเลีย้วของ	SeaStar	จงึช่วยให้สมาชกิ
ในครอบครวัทกุคนสามารถควบคมุเรือได้
อย่างง่ายดายและปลอดภัย

 
ดุมพวงมาลับใหม่ของ SeaStar

SeaStar	Solutions	ได้ท�าการปรับ
ปรุงปั ๊มไฮดรอลิคส�าหรับดุมพวงมาลัย	
SeaStar	 และ	 BayStar	 ดุมรุ ่นใหม่นี	้ 
ใช ้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ มีอยู ่ด ้วย
คุณสมบัติที่ เพิ่มขึ้น	 ชิ้นส่วน	 “โอริง”	 
สแตนเลสปรับแต่งได้ในระบบซีลกันรั่ว
ท�าให้ข้ันตอนในการติดตั้งง่ายขึ้น	 และ
สะดวกต่อการซ่อมบ�ารุงหลังจากติดตั้ง
เสร็จแล้ว

 
ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลส 
(อุปกรณ์เสริม)

ชุดท ่อไฮดรอลิคสแตนเลสของ	
SeaStar	 ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่าง
สวยงาม	 เป ็นระเบียบ	 และสะอาด
เรยีบร้อย	ชดุท่อดงักล่าวมาพร้อมกบัแผ่น
สแตนเลส	316	 เพื่อติดตั้งเข้ากับผนังเรือ
และชุดข้อต่อสแตนเลส	 316	 เพื่อช่วย
ให้การเดนิท่อต่างๆเป็นไปอย่างมรีะเบยีบ	
และหลีกเลี่ยงการหักงอของท่อ	 หรือการ
เสียดสีกันจนท่ออาจเกิดความเสียหายได้	
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เน่ืองด้วยรูปแบบการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน Digital platform  
ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง โดยถือเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า 
รูปแบบใหม ่ อีกท้ังยังสามารถบริหารจัดการการด�าเนินกิจการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางบริษัท ฮัล จ�ากัด ได้เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ และเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให ้กับลูกค ้ าทุกท ่ าน บริ ษัทจึ ง ได ้ เป ิดช ่องทางการขายสินค ้ า 
ในรูปแบบดิจิตอล โดยเริ่มจากการจัดจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ Dometic 
Marine ซึ่งเป็นระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวของเรือ โดยรวมถึง 
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบน�าร่องอัตโนมัติ และอื่นๆ 

ทั้งนี้ท ่านสามารถเข้าชมสินค้า และศึกษารายละเอียดต่างๆ  
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าของ Dometic Marine ได้ที่ 
https://www.hullshopping.com/ ซึง่รองรบัการช�าระเงนิได้ทุกรปูแบบ 
ระบบ Live Chat จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัท่านทีต้่องการรบัทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาท�าการ อีกทั้งยังมีส่วนลด ระบบตัวแทนจ�าหน่าย 
การบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้าเช่นเดิม

ท้ายนี ้บรษิทั ฮลั จ�ากัด ขอขอบคณุทกุท่าน ทีไ่ด้ร่วมสนบัสนนุบริษัท
ด้วยดีตลอดมา

HULL เปิดช่องทางการขายสนิค้า
            ในรปูแบบดจิติอล
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    เรื่องของ
เชือกเรือ

เรือเดินทะเลที่ใช้กันเป็นหลักเหมือนเดิมแล้ว 
แม้จะยังคงมีเรือใบยอช์ทหรือเรือใบส�าราญ
ล่องข้ามทวีปไปมาอยู ่บ ้างแต่ก็เป ็นเพียง 
ของรักของชอบ ไม่ใช่การสัญจรหลักเหมือน
เดมิอกีแล้ว โลกของเรอือาจปรบัเปลีย่นไปบ้าง 
เชือกที่ใช้สารพัดประโยชน์บนเรือแม้จะน้อย 
ลงไป ก็ยังมีความส�าคัญส�าหรับเรือทุกล�า 
ตั้งแต ่เรือพายล�าเล็กๆ ไปถึงเรือล�าใหญ่  
อีกส ่วนที่น ่าสนใจมากของเชือกเรือก็คือ  
เงื่อนต่างๆ นั่นเอง

เชือก สิ่งที่เรือทุกล�ำจะขำดไม่ได้ 
เรือทุกล�าจะต้องมีเชือกเอาไว้ใช้งานใน

ด้านต่างๆ มากมายหลายหลากอย่างน่าทึ่ง 
เชอืกจงึไม่ใช่แค่ “ไปหาซือ้เชอืกมาสักเส้นทีส”ิ 
แต่ด้วยคุณภาพ และความเฉพาะของงาน 
ที่ท�าให้ต้องเลือกใช้เชือกที่ต ่างกันท้ังวัสดุ 
และการพันเกลียวในแบบที่ต่างกัน 

สมยัโบราณก่อนเข้าสู่กลางศตวรรษที ่20 
เชือกป่านมะนิลาจากฟิลิปปินส์ คือเชือกท่ีมี
คณุภาพสงูทีส่ดุ แม้จนมาถงึปัจจบุนักย็งัถอืว่า
เป็นเชือกคุณภาพ แต่เม่ือเทคโนโลยีมาไกล
ขนาดนี้แล้ว เชือกจึงไม่ใช่เพียงวัสดุอ่อนนุ่ม
จากเส้นใยธรรมชาติเท่านั้น เชือกคุณภาพจึง
กลายเป็นเชอืกโลหะ หรือลวดสลงิ Wire Rope 
โดยน�าเส้นใยที่เป็นโลหะมาบิดเป็นเกลียว  
บางเทคนิคก็มีแกนเป็นเชือกที่ท�าจากเส้นใย
ธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์ อาจไม่
ทนทานเท่าไส้สแตนเลส แต่มีความยืดหยุ่น 
สูงกว่า และทนต่อความเป็นกรด ด่าง ได้ดี  
แต่ก็นั่นแหละ นอกจากความทนทานแล้ว  
ด้วยการใช้งานที่หลากหลายจึงต้องเลือก 
ใช ้ เชือกให ้ เหมาะสมกับหน ้ าที่ ของมัน  
และเชือกเหล็กก็ไม่ใช่จะทนทานเท่าเชือก 
ที่เป็นเส้นใยอ่อนนุ่มเสมอไป

“เชือกเส ้นนั้นที่ ได ้ช ่วยชีวิตคุณไว ้ 
ในวันหนึ่งก็อำจกลำยเป็นเชือกที่สำมำรถ
ท�ำให ้คุณบำดเจ็บหรือเสียชีวิตได ้ในวัน
เดียวกัน” Hervey Garrett Smith ได้เขียนไว้
ในบทแรกของหนังสือ The art of the sailor. 
Knotting, Splicing, and Ropework 

เชือกเรือส�าคัญถึงขนาดต้องมีต�าราศิลปะ
ของการผูกเงื่อนเชือกเรืออย่าง The Art of 
Rigging ที่เขียนโดย จอร์จ บิดเดิ้ลคอมบ์ 
(George Biddlecombe) เชอืกของคนเรอืนัน้ 
ช่างมีหน้าท่ีมากมาย หลากหลาย แตกต่าง 
กนัไป เรอืกบัเชอืก เชอืกกับคนเรอื เป็นส่ิงทีอ่ยู่
ร่วมกันมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นประวัติศาสตร์
การเดินเรือ และแม้ว่าเชือกเรืออาจจะถูกลด
บทบาทลงไปบ้าง เพราะเรือใบแบบที่เราเห็น
ในหนังประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเชือกระโยงระยาง
พาดผ่านไปมาอยู่เต็มไปหมดนั้น ไม่ได้เป็น 
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จะใช ้ ในแวดวงกีฬาทางน�้ า  และใช ้ ใน 
ชิ้นส่วนอากาศยานต่างๆ รวมถึงในเรือด้วย  
ทนต่อแรงดึงสูง แข็งแรง แต่ด้วยราคาสูง 
จึงไม่เป็นที่นิยมทั่วไป

เชือกมะนิลา เป็นวัสดุธรรมชาติที่น�ามา
ท�า เ ชือกซึ่ งมี คุณภาพสูงมากในยุคก ่อน  
คือแข็งแรง ทนทาน ใช้มายาวนานจนถึง 
กลางศตวรรษที่ 20 ก่อนที่วัสดุสงเคราะห ์
จะเข้ามาแทนที่ แต่ถึงอย่างไรก็ยังได้รับ 
ความนิยมอยู่ทุกวันน้ี ด้วยคุณภาพที่แข็งแรง
ทนทาน อายุการใช้งานนาน การเสื่อมสภาพ 
ก็ค ่อยเป ็นค ่อยไปไม ่ใช ่พังในทันทีทันใด 
เหมือนเชือกจากวัสดุสงเคราะห์บางประเภท 
นอกจากนี้ด้วยความที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ 
การตากแดดนานๆ ก็ไม ่มีผลเหมือนวัสดุ
สังเคราะห์ แต่หากเปียกน�้าจะต้องตากแดด 
ให้แห้งก่อนเก็บ ซึ่งก็ต้องระวังขึ้นราอีกด้วย

ส� า ห รั บ ค น เ รื อ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์  
บทความนีอ้าจไม่ได้ให้ความรูอ้ะไรมากมายนกั 
ก็อ ่านเพลินๆ แล้วเขียนอีเมล์มาแนะน�า 
เพิ่มเติมให้เราใส่เพิ่มลงไปในบทความด้วย 
ก็จะขอบพระคุณมากๆ เลย

13

เชือกเรือประเภทต่ำงๆ
เ ชื อ ก  P E  ห รื อ  โ พ ลี เ อ ทิ ลี น  

(polyethylene) คอืเชอืกทีใ่ช้งานกนัมากทีส่ดุ 
บนเรือทั่ ว ไป เพราะง ่ ายต ่อการ ผูกปม  
และกันยูวีในระดับหนึ่ง เชือก PE จะไม่จมน�้า 
มักใช้ผูกเรือเทียบท่า ใช้กับสมอ ด้วยราคา 
ที่ถูกและคุณสมบัติเหล่านี้จึงนิยมใช้กันทั่วไป  
ความอึดก็ดีในระดับทนทานเลยทีเดียว

เชือกไนล่อน ด้วยความยืดได้ถึง 30%  
และมีความแข็งแรงมาก ป้องกันรังสียูวีได้ดี  
ไม่ลอยน�้า และมีราคาแพง จึงไม่เป็นที่นิยม
ส�าหรับเรือทั่วไป เชือกไนล่อนจะใช้ในการจอด
เรอื ใช้กับสมอเรือ เชอืกไนล่อนส�าหรบัใช้ในเรอื
จะเป็นแบบเกลียวและแบบเปีย ที่มีคุณสมบัติ
ที่ต่างกันก็แยกงานกันไป 

เ ชื อ ก โพลี ลี น  ห รื อ โพ ลี โพร ไพลี น  
(Polypropylene) เรียกกันว่าเชือกใหญ่ยักษ์  
มีหลายขนาดตามจุดประสงค์ของการใช้งาน
เพื่อแรงดึงที่ต่างกันไป ที่นิยมใช้จะเป็นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร และ 36 
มิลลิเมตร ซ่ึงเชือกใหญ่ยักษ์จะทนต่อแรงดึง
มากกว่า เชือก PE และมีน�้าหนักเบากว่า 
เล็กน้อย เชือกโพรลีลีนจะนิยมใช้ในกลุ ่ม 
เรือประมง

เชื อก โพลี เ อส เตอร ์ ถั ก เป ี ยสองชั้ น  
ส�าหรับเรือยอช ์ท เป ็นเชือกคุณภาพสูง  
แรงดึงสูง นิยมใช้กับเรือยอช์ท และกับใบเรือ 
ความยืดน้อย การผูกปมจะยากหน่อยต้องม ี
ฝีมือจริงๆ ส่วนราคาก็ไม่แพงมากนัก 

เชือกเคฟลาร์ (Kevlar) เป็นเชือกคุณภาพ
สูง ราคาแพง ผลิตจาก เส้นใยโพลิพาลา  
(poly-p-phenylene terephthalamide, 
PPTA) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทดูปองท์ 
ของสหรฐัอเมรกิา แต่ปัจจบุนักมี็วสัดจุากเส้นใย
โพลีพาลาในชื่อการค้าอื่นด้วย เชือกเคฟลาร์  

TIPS : ในระยะ 2-3 ปีแรก ไม่ควรท�ำควำมสะอำดเชือกด้วยกำรซักล้ำงหรือเช็ดด้วยน�้ำยำท�ำควำมสะอำด  
เพรำะผิวของเชือกท่ีถูกเคลือบมำจำกกำรผลิตอำจเสียหำยได้ ไม่ควรอบเชือกให้แห้ง โดยปกติก็ตำกแดด 
บนดำดฟ้ำเรือให้แห้งเอง เชือกเส้นใยธรรมชำติอย่ำงเชือกมะนิลำ จะอมน�้ำ ดังนั้นควรตำกแดดให้แห้งก่อนเก็บ 
ไม่ลำกเชือก ให้ยกเก็บอย่ำงระมัดระวังกำรขูดขีดพังเสียหำย ระวังกรด หรือด่ำงเข้มข้น ไม่ควรสัมผัสกับเชือก 
เม่ือเชือกเก่ำมำกหลำยปีแล้ว และควรต้องซัก ให้ผูกเก็บปลำยเชือกแต่ละด้ำนให้ดีก่อน หรือเผำให้ละลำย 
ปิดปลำย แล้วเอำลงแช่ในน�้ำผสมสบู่อ่อนๆ ประมำณ 1 ชั่วโมง แล้วเอำใส่ในปลอกหมอน เขำ้เครื่องซักผ้ำ  
ตั้งโปรแกรมปั ่นถนอมผ้ำ ห้ำมใช้ผงซักฟอกหรือน�้ำยำซักผ้ำ บนเรือจะมีกำรใช้งำนเชือกที่หลำกหลำย  
ควรเลือกสีของเชือกให้แตกต่ำงกัน เพื่อให้หยิบมำใช้งำนได้ง่ำย
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ข ่าวใหญ ่ช็อคโลกที่ สุด  ณ เวลา น้ี  
คงไม่มอีะไรมากนิพ้ืนทีข่่าวเกนิข่าวระเบดิท่าเรอื 
กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ที่มีผู ้เสียชีวิต 
อย่างน้อย 100 คน และบาดเจ็บอีกสามพัน 
กว่าคน เพราะเป็นการระเบิดท่ีเกิดข้ึนในจุด 
ทีม่คีนอยูห่นาแน่นทีส่ดุแห่งหนึง่ของกรงุเบรตุ  
ชื่อของแอมโมเนียมไนเตรต กลายเป็นหัวข้อ
ค�าถามของคนในสังคมท่ีไม่อยากจะเช่ือว่า  
สารเคมชีนดินีจ้ะรุนแรงได้อย่างทีเ่หน็ และท�าไม
สารเคมีจ�านวน 2,750 ตัน จึงเข้าไปอยู่ใน 
โกดังสินค้าหมายเลข 12 หรือ Hangar 12  
ของท่าเรอื เบรุต 

ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน 2013  
เรือ The Rhosus ติดธงมอลโดวา ซ่ึงออก 
เดินทางจากท่าเรือบาทูมิ ประเทศจอร์เจีย  
มุ่งสู่โมซัมบิก แต่ไปไม่ถึงท่ีหมายหลังจอดท่ี
ท่าเรือเบรุต และมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์  

The Rhosus 
กับระเบิดเวลาแห่งกรงุเบรุต

จนเมื่อตรวจพบแอมโมเนียมไนเตรต จ�านวน
มหาศาลในเรือ ที่มีเจ้าของเรือคือชาวรัสเซีย  
ช่ือนาย Igor Grechushkin ผูไ้ม่รบัผดิชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น และปล่อยท้ิงลูกเรือทั้งหมด 8 คน 
ให้ติดอยู ่ที่กรุงเบรุต กระทั่งกงสุลยูเครน 
ได้ช่วยให้กลับบ้านได้ 5 คน  โดยมกีปัตนับอรสิ 
Boris Prokoshev พร้อมลูกเรือชาวยูเครน 
ท่ีเหลือ ต้องอยู่เป็นตัวประกันเฝ้าเรือ โรซุส  
อยู่เกือบปี จนได้รับการยินยอมให้ปล่อยตัว 
กลับบ้านได้ เนื่องด้วยสินค้าที่พวกเขาอยู่เฝ้า 
บนเรือนัน้คอืสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย

“เจ้ำของเรอืบอกล้มละลำย แต่ผมไม่เชือ่ 
และมันก็ไม่ส�ำคัญแล้ว เขำทอดทิ้งทั้งเรือ  
ลูกเรือและก็สินค้ำในเรือด้วย” กัปตันเรือ 
โรซุสบอก

นอกจากนีน้ายอกิกอร์ ยงัลบ LinkedIn 
ของเขา และไม่รบัโทรศพัท์หลงัเกิดเหตอุกีด้วย 
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อย่างทีท่ราบแล้วว่า ลกูเรอืถูกปล่อยตวักลบับ้าน
ไปต้ังแต่ปี 2014 แต่เรือและสนิค้าก็ยงัคงจอดอยู่
ทีท่่าเรอื จนกระทัง่ แอมโมเนยีมไนเตรต ถกูย้าย
เข ้าไปอยู ่ ในคลัง เพื่อรอการประมูลขาย 
ทอดตลาด หรือน�าไปหาวิธีท�าลายอย่างใด 
อย่างหนึง่มาตลอดระยะเวลา 7 ปี นบัตัง้แต่ปี 
2013 

นบัจากวนัทีเ่รือThe Rhosus ได้เดนิทาง 
มาถงึเบรตุ จนถงึวนัท่ีเกิดการระเบดิ คอื 7 ปีแล้ว 
ค�าถามคือ ท�าไมรัฐบาลเลบานอนจึงปล่อยให้ 
วัตถุอันตรายจ�านวนมหาศาลเก็บอยู่ในโรงเก็บ 
Hangar12 โดยไม่คดิท�าอะไรสกัอย่าง หรอืไม่มี
ใครคิดท�าอะไรเลยอย่างนั้นหรือ ค�าตอบคือ 
แท้จริงแล้ว มผีูอ้�านวยการส�านกังานกรมศลุกากร
เลบานอน ถึง 2 คน ที่คอยส่งหนังสือด่วน 
เพื่อขอค�าแนะน�าว่าควรจะท�าอย่างไรดีกับ 
สินค้าอันตรายที่ถูกเก็บอยู ่ในโรงเก็บสินค้า  
Hangar12 คนแรกคือ นาย Shafik Merhi  
ทีส่่งหนงัสอือย่างน้อย 5 ฉบบัถึงผูม้หีน้าทีต่ดัสนิ
ว่าจะเอายังไงดี ตลอดเวลา 3 ปีที่เขาด�ารง
ต�าแหน่ง เพื่อหาทางออกให้แก่ระเบิดเวลา 
ที่ยังท�างานอยู่ในโรงเก็บแอมโมเนียมไนเตรต  
แต่ก็เงียบ ไม่มีเสียงตอบรับ จนกระท่ังมาถึง  
นาย Badri Daher ผอ.ส�านักงานกรมศุลฯ  
คนใหม่ ได้ส่งจดหมายถึงผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีนี ้
อกีคร้ัง ในวันที ่27 ตลุาคม 2517 

“เมื่อมองถึงอันตรายร้ายแรงของการ 
เก็บสินค้าเหล่านี้ไว้ในโรงเก็บในสภาพอากาศ 
ทีไ่ม่เหมาะสม เราขอยนืยนัค�าขอของเราอกีครัง้
เพื่อขอให้หน่วยงานทางทะเลส่งออกสินค้า 
เหล่านี้ในทันที เพื่อความปลอดภัยของท่าเรือ
และผู้ที่ท�างานอยู่ในน้ัน หรือหาทางขายสินค้า
จ�านวนนีอ้อกไป”

แต่หนังสือ “ร้องขอ” ฉบับนี้เมื่อสามปี 
ทีแ่ล้วกถ็กูเพกิเฉยอกีครัง้ จนกระทัง่ได้เกดิเหตุ
สลดใจในครั้งนี้ เลบานอนมีปัญหาภายในอื่นๆ 
อกีมากมาย ซึง่เปราะบางต่อการเกิดวนิาศกรรม
เช่นกัน บางความคดิเห็นอย่างของ ประธานาธบิดี 

Hong Kong Zheng Long Shipping Co Ltd 
และเปล่ียนช่ือเป็น Zheng Long มีการ 
จดทะเบียนภายใต้ธงเบลีซ ในเดือนมิถุนายน
ของปีเดยีวกนั กถ็กูขายเปลีย่นเจ้าของอีกครัง้ 
ไปขนส่งสินค้าให้กับ บริษัท ขนส่งแห่งอื่น 
ในฮ่องกง ชื่อ Rui Hua (HK) Shipping  
Co Ltd. ในเดือนมิถุนายน 2007 เรือล�านี้ 
ย้ายไปอยูก่บับริษทัขนส่งในปานามา Sea Star 
International Shipping Group Inc  
และเปล่ียนชื่อเป็น New Legend Glory  
ก่อนจะเปล่ียนเจ้าของในปานามาอีกครั้ง คือ 
Briarwood Corp  และเปล่ียนชือ่เป็น Rhosus 

เรือ Rhosus ถือธงจอร์เจียในปี 2009  
และต่อมาถึงมอลโดวาในปี 2012 ต่อมา 
ในปี 2013 Rhosus ก็ได้เจ้าของคนใหม่เป็น 
นักธุรกิจชาวรัสเซีย ชื่อ Igor Grechushkin  
ซึ่ ง เกิดใน Khabarovsk มีรายงานว ่า 
เขาอาศัยอยู่ใน Limassol ประเทศไซปรัส 
ในปี 2020 และในวันที่ 23 กันยายน 2513  
Rhosus ก็ออกเดินทางจากเมืองบาทูมิ  
ประ เทศจอร ์ เ จี ย  มุ ่ งหน ้ าสู ่ โ มซั มบิ ก  
ขนแอมโมเนยีมไนเตรท 2,750 ตัน ไปพร้อมกบั
ลกูเรอื 8 คน กปัตนัอกี 1 คน จนเกดิเครือ่งยนต์
มีปัญหา แล้วต้องเข้าจอดที่ท่าเรือของเบรุต  
จนตรวจพบว่าสภาพของเรือไม ่สามารถ 
ออกทะเลได้ แต่ทัง้เจ้าของเรอืกบัผูเ้ช่าเหมาล�า
ต่างไม่สนใจ ทอดทิง้เรอืไว้กบัลกูเรอืชาวรัสเซยี
และชาวยเูครน โดยมลีกูเรอื 5 คนได้กลบับ้าน
ไปในปีแรก ขณะที่อีก 4 คน ต้องอยู่เฝ้าเรือ 
ไปอีกปีเป็นตัวประกัน แล้วเรือก็ถูกเพิกเฉย 
โดยผูมี้อ�านาจมาตลอด 7 ปี จนเกิดเหตรุะเบดิ 
MV Rhosus เป็นเรือขนส่งสินค้าธรรมดาๆ  
ทีอ่ายเุก่าแก่ถงึ 34 ปี ถ้านบัถึงวนันี ้ เพราะถกู
ต ่อขึ้นออกมาลอยล�าท�างานกลางทะเล 
ตัง้แต่ปี 1986 ถอืธงมาถงึ 6 ชาต ิตัง้แต่ ญีปุ่น่ 
เกาหล ีเบไลซ์ ปานามา จอร์เจยี และมอลโดวา 
ไม่พบรายงานของเรอื MV Rhosus ในระบบ 
อกีเลยนบัตัง้แต่ปี 2017

ทรัมป์ แห่งอเมริกา จึงเชื่อว่า นี่คือเหตุก่อ
วินาศกรรมมากกว่าอุบัติเหตุ แม้ประเทศอื่น 
ในยโุรปจะไม่ขอสรปุ เพราะยงัเร็วเกนิไป แต่ทีแ่น่ๆ  
คือ รฐับาลเลบานอนซึง่อยูใ่นสถานการณ์ของ
การเมอืงและเศรษฐกจิอ่อนแอในช่วงโควดิย่อม
คลอนแคลน เพราะปล่อยให้เกดิเรือ่งร้ายแรงขึน้
ในประเทศ และเพราะมีหลักฐานถึงการ 
“ร้องขอ” ให้ก�าจดั หรอืน�าแอมโมเนยีม ไนเตรต 
ไปให้พ้นจากตรงทีม่นัตัง้อยูม่าถงึ 6 ปี และใน
ทีส่ดุ กก็ลายเป็นระเบดิเวลา ทีถ่งึเวลาระเบดิ 
แล้วผลของมนักรุ็นแรงเกนิกว่าทีใ่ครจะคาดคิด 

ข ้ อมู ล ขอ ง เ รื อ  MV  Rho su s  :  
IMO 8630344, dwt 3226, built 1986,  
flag Moldova.

ประวตัเิรอื Rhosus
MV Rhosus เป ็นเรือสินค ้าขนาด  

86.6 เมตร (284 ฟตุ) คาน 12 เมตร (39 ฟุต) 
กนิน�า้ลกึ 4.9 เมตร (16 ฟตุ) ระวางบรรทกุรวม
ของเรือคือ 1,900 ; ระวางขับน�้าหนักสุทธิ  
964 ตัน น�้าหนัก 3,226 ตัน โดยปกติ  
จะมลูีกเรอืประมาณ 9-10 คน เคร่ืองยนต์ดีเซล 
4LU32G แบบ 4 จงัหวะ ผลติโดย Hanshin 
D iesel  Works ได ้ รับการจัดอันดับที่  
736 กโิลวตัต์ (987 แรงม้า) ขบัเคลือ่นใบพัด
พิทช์เดียวคงที่  ท�าความเร็ว 10.5 นอต  
(19.4 กม./ชม. 12.1 ไมล์ต่อช่ัวโมง) 

ก่อนจะกลายเป็นยมทตูน�าความสูญเสียไป
สู่กรุงเบรุต เรือล�าน้ีถูกต่อขึ้นที่ Tokuoka 
Zosen K.K. ในเมืองนารูโตะ ประเทศญี่ปุ่น  
เป ็น เรือ  Da i fuku Maru ล� าดับที่  8  
ของบรษัิทขนส่ง Daifuku Kaiun KK และมกีาร
ส่งมอบในเดอืนตลุาคม 1986 ในปี 2002 เรอืได้
ถูกขายให้กับ บริษัท ขนส่ง Nishi Nippon 
Kaiyo แต่มรีายงานว่า ได้ขายต่อในเดอืนมนีาคม
ปีเดียวกัน ให้แก่เจ้าของใหม่ชาวเกาหลีใต้  
และเปลี่ยนชื่อเป็น Seokjung No. 505  
ในเดอืนมนีาคม 2005 เรอืดงักล่าวได้ขายให้กบั 
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การปฎวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ทีส่ี ่หรอืยคุ 4.0 
จดุเริม่ต้นไม่ชดัเจนถงึขนาดบอก วนั เดอืน ปี  
ได้ ประมาณกันคร่าวๆว่าเกดิข้ึนราวยีส่บิปีเศษ
ที่ผ่านมา เม่ือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้มาบรรจบกัน ท�าให้ Digital 
Technology และ Internet กลายเป็นพืน้ฐาน
ส�าคัญในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นท�างาน
แทนคนอย่างหลากหลายและรวดเรว็จนปรบัตัว
ตามกันแทบไม่ทัน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์  
หรือ AI (Artifical Intelligence) อนิเตอร์เนต็
ของสรรพสิ่ง (IoT : Internet of Things)  
และเครือ่งพมิพ์สามมติิ (3D-Printer) ก่อให้เกดิ
ผลกระทบมากมายทั้ งด ้านบวกและลบ  
โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจและการจ้างงาน  
ซึง่เป็นเรือ่งทีม่คีวามผกูพนักันอย่างเหนยีวแน่น
ทเีดยีว

ประเดน็หลกักค็อื ธรุกิจหนึง่ๆ สมควรน�าเอา
นวัตกรรมใดเข้ามาร่วมในการด�าเนนิงาน ซ่ึงจ�าเป็น
ต้องค�านึงถึงความคุ ้มค่าและความพร้อม 
ด ้านต ่างๆ ที่ นับว ่าส�าคัญยิ่ งคือเ งินทุน 
และบคุลากร เพียงพอทีจ่ะรองรบัความเปลีย่นแปลง
ที่ต้องการได้หรือไม่ โครงสร้างขององค์กร 
รวมทัง้ระบบการบรหิารงานควรได้รับการปรบั
รูปแบบอย่างไร พนกังานส่วนหนึง่คงต้องถกูเลกิจ้างไป 
และได้รับการชดเชยค่าตอบแทนตามกฎหมาย
แรงงาน การตัดสนิใจในเรือ่งเช่นนีค้งไม่ง่ายนกั 
มหีลายปัจจยัทีต้่องค�านงึถงึอย่างละเอยีดถีถ้่วน 
ส�าหรับรายที่ทุนหนาก็มีปัญหาน้อยหน่อย 
สามารถซื้อความคุ้มค่าในระยะยาวได้ ส่วนท่ี
สายป่านสัน้กต็กท่ีนัง่ล�าบาก จะมวัร้องเพลงรอ
ไปจนกว่าจะมีความพร้อมก็อาจจะตามยุค 
ตามสมัยไม่ทัน แข่งขันไม่ได้กับเขาเท่าที่ควร  
ตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบและอาจหมดอนาคตไป
ในทีส่ดุ นบัเป็นความพอดีทีห่ายากยิง่นกั

Special Report
ผลกระทบทางธุรกิจจาก
เทคโนโลยียุค 4.0

ส�าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่าง
ชัดเจนกคื็อ แรงงานทีถ่กูเลิกจ้างเพราะมีนวตักรรม
ยคุใหม่เข้ามาท�าหน้าทีแ่ทน ซึง่นบัวนัจะมมีาก
ขึน้ทกุท ี ถ้าไม่หาทางหนีทไีล่ไว้ตัง้แต่บดันีก้ค็ง 
จะมคีวามยุง่ยากในอนาคต ตัง้รบัสถานการณ์
ไม่ทันเมื่อวันเวลามาถึง กลายเป็นคนตกงาน
ถาวร จงึจ�าเป็นต้องตัง้หลักคดิและวางแผนชวีติ
แต่เนิ่นๆ ด้วยการศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ 
งานเก ่า ท่ีก�าลังจะถูกเทคโนโลยีแย ่งไป  
และงานใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้แทนทีซ่ึง่มแีน่นอน 
โดยภาพรวมแล้วการปฎิวัติอุตสาหกรรม 
ทั้งสามครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา มีผู้ท�าการวิจัย 
พบว่า งานท่ีเกิดขึ้นใหม่มีจ�านวนมากกว่า  
จึงไม ่เกิดป ัญหาการว ่างงานที่รุนแรงนัก  
พอยังชีพกันได ้ตามสมควรมาโดยตลอด  
เมือ่พอทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัอาชีพทีจ่ะหายไป
และส ่วนที่จะเกิดขึ้นใหม ่ในวันข ้างหน ้า  
แต่ละคนก็น�ามาพิจารณาปรับวิถีชีวิตของตน 
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในอนาคต ความรู้
จากการศกึษาตามระบบคงช่วยอะไรได้ไม่มาก 
นบัวนัจะตามยคุสมยัไม่ทนัมากขึน้ทกุที จึงเป็น
หน้าที่ของทุกคนที่จะต ้องศึกษาค ้นคว ้า 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง จนตลอดชวิีตกว่็าได้ 
แม้จะพ้นวัยท�างานไปแล้วก็ตาม ซึ่งแหล่ง 
ความรู ้นอกห้องเรียนมีอยู ่มากมาย เช ่น  
Massive Open Online Course (MOOC)  
มีนับพันวิชาให้เลือกศึกษาได้ตามความสนใจ
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเป็นส่วนใหญ่

จากการศึกษาเกีย่วกับงานเก่าทีจ่ะหายไป
และงานใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ของ Mc Kinsey องค์กร
สากลทางด้านวิชาการพอสรุปได้ว่า งานท่ีถูก
แทนทีด้่วยนวตักรรมยคุ 4.0 โดยเฉพาะ AI ได้แก่ 
งานกลุ่ม Data Management (ทั้ง Data  
Collection และ Data Process) Call Center 
พนักงานเสิร ์ฟ แคชเชียร ์  งานโรงแรม 
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6. Compassion คอื ความเหน็อกเหน็ใจ
ผู้อืน่ เข้าใจและอ่อนไหวต่อความรูส้กึของคนอืน่ 
จงึเป็นทีร่กัของคนรอบข้าง

7. Composure คอื ความสามารถในการ
เชือ่มต่อกบัจิตวญิญาณของตวัเองได้ สามารถมี
ความสขุ สงบ และสมดลุจากข้างในได้

8.Citizenship คอื ความสามารถในการ
เข้าร่วมเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม 
เข้าใจหน้าทีแ่ละสทิธขิองตนเอง

ความเปลี่ยนแปลงคือปรากฎการณ์ที่อยู ่
คู ่ กั บ โลกนี้ มาอย ่ า งยาวนานและยั งคง 
แปรเปล่ียนต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ ช้าบ้าง เรว็บ้าง 
ก่อผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อคนเรา 
หนักเบาต ่างกันไป ผู ้ที่รู ้ เท ่าทันและผู ้ม ี
ความกระตื อ รื อ ร ้ น ที่ จ ะพัฒนาตน เอง 
อยู่ตลอดเวลา ย่อมมีชีวิตและอนาคตที่มั่นคง
กว่าคนทั่วไป ไม่ว่าจะในระดับปัจเจกบุคคล 
(Individual) ครอบครวั และองค์กรใดๆ กต็าม

บางประเภท งานในไลน์ผลิตของโรงงาน  
คนขับรถยนต์ และอกีหลายอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบั 
การควบคมุยานพาหนะ เป็นต้น

ส่วนตัวอย่างงานทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ในยคุ 4.0 
น้ี ได้แก่ งานให้บริการด้านสขุภาพ (Health-care 
Providers) งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
และด้านเทคโนโลย ี ผูบ้ริหารระดบักลางและสูง 
นักออกแบบ นกัแสดง ศลิปิน นกัวาด นกัเขียน 
นักดนตรี นกัประดษิฐ์งานฝีมอื นกัออกแบบสวน 
และเชฟ เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนชวีติของผูท้ีอ่ยูใ่นวยัแรงงานเป็น
อย่างมาก เพื่อสร้างหลักประกันส�าหรับตนเอง
และครอบครัว ให้มอีาชพีทีเ่หมาะสมกบัความรู้
ความสามารถและความพึงพอใจของตน สามารถ
สร้างรายได้อย่างพอเพยีงและยัง่ยนื

ในหนงัสอื Creative School ของ Sir Ken 
Robinson ได้ให้วิธีคิดถึงความสามารถหลัก 

Special Report

(Core Competency) ของเดก็ทีค่วรจะต้องมี
ในอนาคตไว้ 8 ประการ ดงันี้

1. Curiosity คอื ความอยากรู้ อยากเหน็ 
ตืน่ตวัทีจ่ะใฝ่รู้ใฝ่เรยีนอยูเ่สมอ จนตลอดชวิีต

2. Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถน�าสิง่ของ ความคดิ และความเชือ่มา
ประกอบกนั เพ่ือให้กลายเป็นของใหม่ๆ

3. Criticism หรอื Critical Thinking คอื 
การคิดอย่างมวิีจารณญาณ  สามารถวเิคราะห์
ข้อมลูต่างๆ อย่างมีเหตผุล จนเกิดข้อสรปุหรอื
ข้อแก้ต่าง

4. Communications คอื ความสามารถ
สือ่สารสิง่ท่ีตวัเองต้องการจะบอกได้อย่างชัดเจน
และมัน่ใจ ไม่ว่าจะผ่านสือ่ใดๆ ก็ตาม

5. Collaboration คือ ทักษะในการ
ท�างานและใช้ชวีติร่วมกบัผู้อ่ืน ให้เป็นทีช่ืน่ชม
รักใคร่และได้รับการปกป้องจากสังคมของตัว
เอง

 ความแปรเปลีย่น  คอืวถิ ี ของชวีติ
 ขอจงคดิ  ว่าเรานัน้  เหมอืนฝันอยู่
 วนันีคื้อ  วนันี ้ ทีเ่ราดู
 เราไม่รู ้ พรุง่นี ้ ของชวีา
 ดวงใจนี ้ มไีว้รบั  สขุและเศร้า
 ทีก่�าลงั  ตบเท้า  เข้ามาหา
 เราอยูเ่พือ่  เสยีไป  และได้มา
 หวงรักษา  มไิด้แท้  แม้ชวิีต

แอบจ�ามาจากนติยสารฉบบัหนึง่
ราวสีส่บิกว่าปีทีแ่ล้ว จ�าชือ่ผูป้ระพนัธ์ไม่ได้
ขออภัยด้วยครบั



MAGAZINE I PAGE 019

MAGAZINE I PAGE018

www.siammaritimeschool.ac.thwww.siammaritimeschool.ac.th

SIAM  MARITIME  SCHOOL

คุณสมบัติผูสมัคร
- เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุไมเกิน 18-35 ป

- จบม.3 / ม.6 / ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา

- เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด

- ตองเปนผูมีตาไมบอดสี ไมมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B 

- รอยสักอนุโลมใหภายในรมผา และไมมีประวัติอาชญากรรม

เกณฑการสอบ
- สอบขอเขียนความรูทั่วไป รวม 100 ขอ

- สอบ IQ ตรวจหู ตรวจตา

- สอบรางกาย ยึดพื้น ดึงขอ ซิทอัพ วายน้ำ

- สอบสัมภาษณ

ฟรี : เครื่องแบบ 2 ชุด (เสื้อโปโล เสื้อพละ)

ฟรี : อุปกรณเครื่องแบบ เครื่องหมายตางๆ หมวก กระเปา

ฟรี : หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร

ฟรี : ที่พัก และอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาเรียน

หลักสูตร 5 เดือน เรียนทฤษฎี 2 เดือน ฝกปฏิบัติงานในเรือ 3 เดือน

หลักสูตรธุรกิจการโรงแรมและเรือสำราญ
สาขาเดินเรือ - ชางกลเรือ

คาเรียนตลอดหลักสูตร
55,000 บาท

คาสมัครสอบ 500 บ. (ไมคืนทุกกรณี)
คาจองสิทธิการเรียน 2,500 บ.
ชำระวันมอบตัว 22,000 บ.
ที่เหลือชำระ 15,000 บ. จำนวน 2 งวด
ภายในระยะเวลาเรียนทฤษฎี 

สอบถามโทร.02 703 32 32 / 092 258 8190 / 082 209 9195 

รายละเอียดหลักสูตร :
เหมาะสำหรับนักศึกษารุนใหม ที่มีใจรักบริการ สนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ

แปลกใหมในตางประเทศ ตองการสรางรายไดในชวงเวลาสั้นๆ ของชีวิต

เปนหลักสูตรที่เนนเรียนดานการจัดการบริการดานโรงแรมใน 3 ดาน

ไดแก ดานสำนักงานสวนหนา (Front Office) ดานหองพัก (Housekeeping)

และดานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ

ลักษณะอาชีพ :
ทำงานในธุรกิจการโรงแรมและเรือสำราญ ตำแหนงพนักงานตอนรับ

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานจัดเลี้ยงเปนตน

ตลอดจนรองรับการทำงานบริการบนเรือยอรชดวย

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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SIAM  MARITIME  SCHOOL

คุณสมบัติผูสมัคร
- เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุไมเกิน 18-36 ป

- จบม.3 / ม.6 / ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา

- เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด

- ตองเปนผูมีตาไมบอดสี ไมมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B 

- รอยสักอนุโลมใหภายในรมผา

เกณฑการสอบ
- สอบขอเขียนความรูทั่วไป รวม 100 ขอ

- สอบ IQ ตรวจหู ตรวจตา

- สอบรางกาย ยึดพื้น ดึงขอ ซิทอัพ วายน้ำ

- สอบสัมภาษณ

ฟรี : เครื่องแบบ 2 ชุด (เสื้อโปโล เสื้อพละ) 

ฟรี : อุปกรณเครื่องแบบ เครื่องหมายตางๆ หมวก กระเปา

ฟรี : หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร

ฟรี : ที่พัก และอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาเรียน

หลักสูตรพาณิชยนาวี

หลักสูตร 4 เดือน เรียนทฤษฎี 2 เดือน ฝกปฏิบัติงานในเรือ 2 เดือน

ลูกเรือเขายาม สาขาเดินเรือ - ชางกลเรือ

คาเรียนตลอดหลักสูตร
49,000 บาท

คาสมัครสอบ 500 บ. (ไมคืนทุกกรณี)
คาจองสิทธิการเรียน 2,500 บ.
ชำระวันมอบตัว 23,000 บ.
ที่เหลือชำระ 23,000 บ.
ภายในระยะเวลาเรียนทฤษฎี 

สอบถามโทร.02 703 32 32 / 092 258 8190 / 082 209 9195 

รายละเอียดหลักสูตร :
เพื่อผลิตบุคลากรใหสามารถทำงานในเรือขนสงสินคาใน

ตำแหนงลูกยามฝายเดินเรือ และฝายชางกล ผูเรียนตองไดรับการฝก

หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ กอนทำการลงฝกภาคทะเลกับเรือสินคา

เมื่อเรียนจบมีสิทธิสอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรลูกเรือเขายาม 

ฝายเดินเรือ และฝายชางกล จากกรมเจาทา

ลักษณะอาชีพ :
สามารถดูแลสินคา และเรือขนสงสินคาไปยังปลายทางอยางปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพยสิน

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน STCW 2010

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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