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สวัสดีครับ FC  ที่รัก
ขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ด้ตดิตามให้ก�าลงัพวกเรามาจน  อายคุรบ 11 ปีบรบิรูณ์แล้ว
ฉบับรับลมหนาวนี้ยังคงมีสาระดีๆ ที่น่าติดตามเช่นเคย อาทิการวิเคราะห์เจาะลึกนิสัยใจคอของคนต่างวัย ท่ีเราพอคุ้นกับการแบ่งเป็น  

Gen X  Gen Y และ Gen Z ซึง่มคีวามผดิแผกกนัอย่างมนียัยะส�าคัญทีเดียว หากไม่มคีวามเข้าใจท่ีดีพอระหว่างกนั อาจก่อให้เกดิความขดัแย้ง  
และสร้างความสญูเสยีทีไ่ม่จ�าเป็นแก่สงัคมทกุระดบัได้ ทางออกท่ีดมีอียูค่รบั ถ้าทกุฝ่ายเปิดใจกว้างรับฟังกนัและกนัมากข้ึน 

การใช้พลังงานท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมนบัเป็นวาระส�าคัญของโลกในยุคปัจจุบนั ซึง่เตม็ไปด้วยมลพษิต่างๆ จากการใช้พลงังานอย่างไม่เหมาะสม
และขาดการควบคมุท่ีดี โดยเฉพาะพลงังานจาก Fossil หรอืปิโตรเลยีมทัง้หลาย กระแสความตืน่ตวัในเรือ่งนีน้บัวนัจะเข้มข้นขึน้ทกุท ี ซึง่นบัเป็น 
นิมติหมายท่ีดี เรามตัีวอย่างจรงิน�ามาเสนอครบั ได้แก่ โครงการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ส�าหรบัเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิงาน
มาระยะหนึง่แล้ว คาดว่าจะพร้อมให้บริการในสองเส้นทางราวกลางปีหน้า นอกจากนัน้ยงัมีเรือ่งท�านองเดยีวกันของท่าเทยีบเรอืส�าราญ รอยลัมารีน่า 
ทีภ่เูกต็ ซึง่ได้รเิร่ิมใช้พลงังานสเีขยีวเป็นแห่งแรกในพืน้ท่ีนัน้มานานพอสมควรแล้ว ช่วยลดมลภาวะให้สิง่แวดล้อมได้อย่างน่าชืน่ชม

บรรณาธิการบริหาร
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“แสงเทียนแห่งใจ จารึกไว้ตราบนิรันดร์ เรือของพ่อ”

กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวภูเก็ต 
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเรือใบ

ทัพเรือภาคที่ 3 สนับสนุนการเฝ้าระวังเรือยอช์ท  
ที่เดินทางเข้าพื้นที่ทะเลอันดามัน 

กองทัพเรือจัดงาน “แสงเทียนแห่งใจ จารึกไว้ตราบนิรันดร์ เรือของพ่อ”  
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

วันท่ี13 ตุลาคม 2563 พลเรือเอก สทุธนัินท์ สมานรกัษ์ ผูบ้ญัชาการกองเรือ
ยทุธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรอืเป็นประธานจดังาน “แสงเทยีนแห่งใจ จารกึไว้
ตราบนิรันดร์เรือของพ่อ “น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณอทุยานเรอื ต.91 
อ่าวดงตาล กองเรอืยทุธการ อ�าเภอสตัหบีจงัหวดัชลบรุ ี โดยมกี�าลงัพลกองทพัเรอื 
ในพื้นที่สัตหีบ ตลอดจนข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนกว่า 6 พันคน  
เข้าร่วมพธีิ มีพืน้ท่ีจัดกจิกรรมครอบคลมุทัง้อ่าวดงตาลไปถึงตลาดสตัหบี

ส�าหรบัเรอื ต.91 คือเรือตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังและเป็นเรอืในกองทพัเรอืล�าแรก 
ที ่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
พระราชทานพระราชด�าริให้กองทัพเรือต่อเรือล�าน้ีไว้ใช้ในราชการเอง พระองค์
พระราชทานแบบเรือ ต.91 ทรงมพีระราชวนิจิฉยัในการต่อจนแล้วเสรจ็และเสดจ็
พระราชด�าเนนิทรงทดลองเรอืด้วยพระองค์เอง เรอื ต.91เริม่ใช้ราชการในกองทพัเรอื
ตั้งแต่ พ.ศ.2511 และปลดระวางประจ�าการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ทีผ่่านมา รวมเวลาทีใ่ช้ในราชการ 50 ปี นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุและเป็นเกยีรตยิศ
อันภาคภูมิใจของคนไทยและกองทัพเรือหาที่สุดมิได้ ซึ่งกองทัพเรือได้สืบสาน 
พระราชปณธิานในการต่อเรอืเพือ่พึง่พาตนเองมาจนถงึปัจจบุนั และเพือ่เป็นการน้อม
ร�าลกึในพระมหากรณุาธิคุณ กองทพัเรือจงึได้น�าเรอืต.91 มาปรบัปรงุและจดัท�าเป็น 
อทุยานประวัตศิาสตร์เรอืของพ่อ “เรอืต.91”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ชมรมเรือใบผู้พิการ 
แห่งประเทศไทย Disabled Sailing Thailand (DST) ร่วมกบั สมาคมคนพกิารภเูกต็ 
(ทางการเคลือ่นไหว) ได้น�ากลุ่มคนพกิารเข้าร่วมกจิกรรมกฬีาเรอืใบ เพือ่ให้ได้เรยีนรู้
ถึงวธิีการเลน่กีฬาเรือใบอย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมเพิ่มประสบการณใ์หม่ๆ   
ให้คนพกิารได้รูถ้งึศกัยภาพของตวัเองในการเล่นกีฬาเรอืใบ

ตามทีศ่นูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) หรือ ศบค. ได้อนุญาตให้เรือยอช์ทเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
เมือ่วันที ่21 ตลุาคม 2563 ทีผ่่านมา ซึง่เป็นเรอืขนาดใหญ่ เช่น เรอืซปุเปอร์ยอช์ท  
ทีม่คีวามยาวตัง้แต่ 30 เมตรขึน้ไป และมีผูโ้ดยสารไม่เกนิ 12 คน รวมทัง้เรอืครยุเซอร์ 
ทีเ่ป็นเรอืส�าราญขนาดเลก็ ทีปั่จจบัุนได้แจ้งความประสงค์เข้ามาเพ่ือท�าการท่องเทีย่ว
ในราชอาณาจกัรไทย จ�านวน 60 ล�า โดยเป็นเรอืซปุเปอร์ยอช์ท จ�านวน 27 ล�า  
และ เรอืครุยเซอร์ จ�านวน 33 ล�า รวมผูโ้ดยสารประมาณ 600 - 700 ซึง่คาดว่าจะมี
เรอืบางล�าเข้ามาจอดในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูก็ต

การนี ้ทพัเรอืภาคท่ี 3 ได้จดัเตรยีมก�าลงัพร้อมให้การสนบัสนุน ศูนย์อ�านวยการ
รกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ภาค 3 หรอื ศรชล.ภาค 3 ในการเฝ้าระวงั 
เรือยอร์ชต่างๆ ที่จะเดินทางเข้ามาจอดในพ้ืนที่ทะเลอันดามันทั้งหมด ให้ปฏิบัติ 
ตามมาตรการทีท่างราชการก�าหนด โดยปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่สร้างเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนในพืน้ที ่ และยงัเป็นการช่วยส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
ให้มีความปลอดภยัยิง่ขึน้อีกด้วย
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การเล่นเรือขนาดเล็กด้วยเรือยางท้องอ่อนมีข้อดีหลายอย่าง 
เช ่น สามารถพับเรือเก็บได ้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 
และเคลื่อนย้าย ประกอบได้อย่างรวดเร็ว เล่นง่าย และต้นทุน 
ค่อนข้างต�่า

ผู้ที่ชื่นชมในการเล่นเรือเล็กผู้หนึ่ง คือ Peter Talbot ซึ่งเป็น
นักเล่นเรือที่มีประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ Peter มีเรือยาง
ขนาดเล็กของ Zodiac ซึ่งเขาได้ใช้มาแล้ว 15 ปี ใช้เดินทางไปแล้ว 
กว่า 2,000 ไมล์ Peter รู้สึกสนุกทุกครั้งท่ีได้เดินทางท่องเที่ยว 
ในระยะทางทีห่ลากหลาย บางครัง้เป็นพกัค้างแรมระหว่างทางเป็น
เวลาหลายวัน ตามแนวชายฝั่งทะเล แม่น�้า ล�าคลอง ทะเลสาบ  
ทั่วประเทศอังกฤษ รวมไปถึงประเทศนอร์เวย์และสวีเดน

ก่อนหน้านี้ Peter มีเครื่องยนต์เกาะท้ายของ Suzuki 
(4hp/6hp) และหลังจากที่ Peter ได้ซื้อเรือยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
(Zodiac 3.5 เมตร) เขากย็งัช่ืนชอบทีจ่ะใช้เคร่ืองยนต์เกาะท้ายของ 
Suzuki ต่อไป ดังน้ันเขาจึงมองหาเครื่องยนต์ท่ีเหมาะสมกับเรือ 
และวิธีการเล่นเรือของเขาให้มากท่ีสุด โดยต้องค�านึงว่าเขาจะต้อง
ยกเครื่องยนต์เข้าและออกจากฝาท้ายของรถอยู่บ่อยครั้ง

ส�าหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็กของ Suzuki ซึ่งมีขนาดแรงม้า
ระหว่าง 2.5hp - 30hp เป็นเครื่องยนต์ที่มีน�้าหนักเบา และเคลื่อน
ย้ายง่าย เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการเล่นเรือขนาดเล็กเพื่อการ 
ผจญภัยตามล�าน�้าต่างๆ

หลังจากที่ Peter ได้รับค�าปรึกษาจากตัวแทนจ�าหน่าย
เครื่องยนต์ Suzuki ที่ได้รับการแต่งตั้ง Peter จึงได้ตัดสินใจเลือก 
DF20A และหลงัจากการใช้งานได้สกัระยะหนึง่ Peter กไ็ด้กล่าวว่า 
“ผมประทับใจกับสมรรถนะของ Suzuki DF20A เป็นอย่างมาก  
มันมีก�าลังมากกว่าเครื่องยนต์ตัวเก่าของผมอย่างเทียบกันไม่ได้เลย 
และเรือของผมก็ข้ึนน�้าได้เร็วขึ้น ท้ังๆ ท่ีมีผู ้โดยสาร 2 คน  
และอุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วย มันสุดยอดมาก”

SUZUKI กบัเครื่องยนต์เกาะท้าย
สำาหรบัเรือขนาดเลก็
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การพักแรมเป็นเวลาหลายวันครั้งแรกของ Peter ตามชายฝั่ง
ที่น่าหลงใหลของ Caledonian Canal (ซ่ึงเช่ือม Fort William  
กับ Inverness ตามแนวทะเลสาบ Great Glen ของสก๊อตแลนด์ 
ผ่านทะเลสาบ Lochs Lochy, Oich และ Ness) ท�าให้ Peter  
รู้สึกประทับใจและได้พักแรมแบบนี้อีกหลายครั้งในเวลาต่อมา

มีเรือกับเครื่องยนต์อยู่หลังรถ กับพื้นที่ว่างอีกเล็กน้อย Peter 
ก็ได้มีความสุขกับการผจญภัยทางบกและทางเรือโดยสารด้วย 
ส�าหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม Peter เลือกที่จะเดินทางไปใน
แถบ Hardangerfjorden และ Storfjorden ของประเทศนอร์เวย์ 
ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียงและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ใน Storfjorden เขาได้ใช้เครื่องยนต์ DF20A ของเขาอย่าง
เต็มที่ เดินทางเป็นระยะทาง 60 ไมล์ทุกวัน ส�าหรับการท่องเที่ยว
ใกล้บ้าน Peter นิยมไปแถบชายฝั่งตะวันตกของสก๊อตแลนด์  
ซึ่งเขามักจะได้พบเจอกับสัตว์ป่า รวมถึงปลาโลมา และแมวน�้า 
ที่ออกมาเล่นน�้ากันในหลากหลายสถานที่ Peter รอคอยที่จะได้ 
เดินทางกับเพื่อนๆอีกในอนาคต ไปกับเครื่องยนต์ Suzuki ของเขา

เคร่ืองยนต์ Suzuki ขนาด DF15A, DF20A, DF25A  
และ DF30A มีระบบหัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้อง
ใช้แบตเตอรี่ ซึ่งมีผลดีหลายอย่างกับผู้ใช้ เช่น การติดเครื่องยนต์ 
ที่รวดเร็วและง่ายดาย สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการที่ดีกว่า 
มีมลพิษน้อยกว่า และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า ท้ังหมดนี้
เป็นผลมาจากเทคโนโลยีการควบคุมการจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง 
แบบ Lean Burn ของ Suzuki

 

SUZUKI กบัเครื่องยนต์เกาะท้าย
สำาหรบัเรือขนาดเลก็
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รอยัลภูเก็ตมารีน่า  
ท่าเทียบเรือสำาราญ 
ใช้พลังงานสีเขียวแห่งแรกในภูเก็ต

หากกล่าวถึงท่าเรือท่ีเปลี่ยนมาใช้ระบบ
พลังงานหมุนเวียนแห่งแรกในไทย หลายคน
ต้องนึกถึง รอยัลภูเก็ตมารีน่า ซ่ึงมีรางวัล 
การันตีชัดเจน ปัจจุบันการท�างานของระบบ
ต่างๆ ภายในท่าเทียบเรือส�าราญแห่งนี้ล้วนใช้
พลงังานหมนุเวยีนจากแสงอาทติย์ โดยได้รเิริม่
ตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์ชดุใหม่และใช้เทคโนโลยี
แสงอาทิตย์ขับเคลื่อนการท�างานระบบต่างๆ 
ภายในท่าเรือมากถึงร้อยละ 60

โดยทั่วไปแล้ว ระบบโซลาร์เซลล์ถือเป็น
ระบบพลังงานที่ได้รับความนิยม และเป็นหนึ่ง
ในการน�ามาใช้เป็นพลังงานในเรือส�าราญ 
ระบบ Dry Stack นอกจากจะมคุีณสมบตัทิีเ่ป็น
ที่นิยมของบรรดาคนรักเรือส�าราญแล้วนั้น 
พลังงานแสงอาทิตย์ยังเอ้ือประโยชน์ด้าน 
สิ่ งแวดล ้อมด ้วย เพราะช ่วยลดการใช ้สี 
หรือสารเคมีป้องกันเพรียงท่ีทาเคลือบผิวเรือ 
ซึ่งเป ็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให ้ทะเลปนเปื ้อน 
จากสารเคมีดังกล่าว

เจ้าของเรือส�าราญท่ีน�าเรือขนาดยาว 
มากถึง 35 เมตร มาเทียบท่าท่ีน่ีมักสนใจ 
ใช้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกของระบบ  
Dry Stack ภายใต้ข้อก�าหนดในการให้บริการ
ของรอยัลภูเก็ตมารีน่า คุณวรนาถ วงษ์วานิช  
ผู้จัดการมารีน่า ได้กล่าวว่า “ลูกค้าที่เข้ามา 
ใช้บริการเรือระบบ Dry Stack สามารถติดต่อ
ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง แจ้งความต้องการใช้เรือ 
ทางเราจะจัดหาเรือเทียบท่า เดินเรือได้ทันที
ภายใน 10 - 15 นาที พร้อมมีบริการลากเรือ
เข้าฝั่ง และฉีดน�้าแรงดันก่อนน�าเรือเก็บด้วย”

คณุกลู ูลาวานี ประธานบรหิารรอยลัภเูกต็
มารีน่า กล่าวว่า “พวกเรารักสิ่งแวดล้อม 
และธรรมชาติที่ภูเก็ตเป็นอย่างมาก และรู้สึก
ภูมิใจที่โครงการริเริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ของเราช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้มากถึง 20 ตัน โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ที่ภูเก็ต ประมวลผลได้ศูนย์ ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดีมาก และมีมลพิษทางอากาศต�่าที่สุด 
ในโลก”

อาจกล่าวได้ว่าการใช้พลงังานแสงอาทติย์
ในมารีน่าเป็นเพียงโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ที่รอยัลภูเก็ตมารีน่า ได้ริเริ่มขึ้นมา ซึ่งทาง 
มารีน่าได้รับเลือกให้เป็นท่าเทียบเรือส�าราญ
แห ่งแรกในประเทศไทย ท่ีได ้รับรางวัล 
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ความสะอาดมาตรฐานสากล Clean Marina 
Accreditation ตามเกณฑ์การคัดเลือก 
และประ เ มิ น ขอ ง  C l e an  Ma r i n a  
Program ภายใต ้การด�า เนินงานของ  
Mar ina  Indust r ies  Assoc ia t ion  
เมือ่กรกฎาคม ปี 2019 โดยโปรแกรมดงักล่าว
ต้องการลดการสร้างมลพษิทางน�า้อันเกดิจาก
การปล่อยสารปนเปื ้อนที่หาแหล่งก�าเนิด 
ไม ่ได ้ชัดเจน รวมทั้ งส ่งเสริมการสร ้าง 
สภาพแวดล้อมทางน�้า และทางอากาศที่ด ี
จากการท�าอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือส�าราญ

คุณกูลู ลาวานี นับเป ็นบุคคลแรก 
ทีผ่ลกัดนัให้ยตุกิารเกบ็ภาษนี�าเข้าเรอืส�าราญ 
ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความส�าเร็จ
เมื่อมกราคม ปี 2004 ส่งผลให้ธุรกิจท่าเทียบ
เรือคึกคักและขยายโอกาสการท�าธุรกิจ 
อย่างกว้างขวางก่อนที่จะมีนักธุรกิจมาร่วม 
ลงนามในอตุสาหกรรมมากมายอย่างทุกวนันี้ 
โดยรอยัลภูเก็ตมารีน่า ตั้งอยู ่ทางขวาของ
ใจกลางชายฝั่งตะวันออกเกาะภูเก็ต ถือเป็น
ประตูเช่ือมสู่อ่าวพังงาและหมู่เกาะอันดามัน
แสนตระการตาอีก 30 แห่ง และมักคิดค้น 
ไอเดียและสร้างโอกาสใหม่อยู่เสมอ เดิมทีได้
ก่อตั้ง Binatone ขึ้นมาในปี 1958 จนกลาย
เป ็นบริ ษัทโทรคมนาคมยักษ ์ ใหญ ่ที่ มี
ส� านั กงานและพนักงานทั่ วทุ กมุม โลก  
และตัดสินใจออกจากบริษัทเมื่อปี 2008  
เพือ่ท�าตามปณธิานของตน นัน่กค็อืท่องเทีย่ว
และล่องเรือส�าราญ เมื่อได้มีโอกาสมาเยือน
ภูเก็ต จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพบางอย ่าง 
ของที่แห ่งนี้  โดยตั้งเป ้าหมายว ่าจะปั ้น 
ภูเก็ตให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของ 
ชาวล่องเรือส�าราญนานาชาติ รวมทั้งก้าวขึ้น
สู่การเป็นสวรรค์ของคนรักเรือส�าราญท่ีมี
มาตรฐานระดับโลก

ปัจจุบันรอยัลภูเก็ตมารีน่า ได้รับรางวัล 
Five Gold Anchor และ International 
Clean Marina ซึง่นบัเป็นท่าเทียบเรอืส�าราญ
ในไทยแห ่งแรกที่ ได ้รับรางวัลดังกล ่าว  
โดยก่อนหน้านั้นมารีน่ายังได้พัฒนาบริการ
ส่วนอื่น ซึ่งครอบคลุมทั้งบริการที่พักสุดหรู 
ร้านค้าต่างๆ ร้านอาหาร และฮอลล์จัดแสดง
นิทรรศการขนาดใหญ่ที่สุดในภูเก็ต
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ก�าหนดอตัราค่าโดยสาร 9 บาท ต่อเทีย่ว ระยะ
เวลาคืนทนุ 5.7 ปี

2. ศักยภาพของเรือไฟฟ้าในการว่ิงระยะ
ทางท่ีใกล้ (สายใน) เส้นทางเดนิเรอื 4 กโิลเมตร 
14 เที่ยวต่อวัน ระยะทาง 16,800 กิโลเมตร 
ต่อปี จึงควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากเรือ 
ให้ได้เตม็ศกัยภาพมากทีส่ดุ

3. การให้บรกิารเรอืไฟฟ้าในเส้นทางคลอง
แสนแสบสายนอก (วัดศรีบุญเรือง–ประตูน�้า)  
เส้นทางเดินเรือ 14 กิโลเมตร 4 เที่ยวต่อวัน  
ระยะทาง 16,800 กโิลเมตรต่อปี หากก�าหนด
ราคาที่ 19 บาท ตลอดสายนั้นยังไม่คุ ้มค่า 
ในการลงทุน ดังนั้น ควรก�าหนดอัตราขั้นต�่า 
การให้บริการ 26 บาทข้ึนไป หรือเพิ่มรอบ 
การให้บรกิารเรอืเพือ่ให้เกดิ Economy of scale

4. บริการเรือโดยสารไฟฟ้าในคลองแสน
แสบเปรยีบเทยีบกบัเรอืในปัจจุบันแล้ว ในทาง
สาธารณประโยชน์จะช่วยลดมลพิษทั้งทาง
อากาศ เสียงและลดความเสียหายของสองฝั่ง
คลองจากคลืน่ ทัง้ยงัเป็นการปรบัภาพลกัษณ์ทีด่ี
ต่อผูโ้ดยสารและนกัท่องเทีย่ว ดงันัน้ รฐับาลควร
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถน�าเรือไฟฟ้าไปให้บริการในคลอง 
แสนแสบได้ต่อไป

ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว พ.ศ.2533 
ปีท่ีกรุงเทพมหานคร ได้มีเรือโดยสารคลอง 
แสนแสบวิ่งให้บริการเป็นปีแรกอย่างเป็น
ทางการ โดยมี บ.ครอบครัวขนส่ง เป็นผู้น�า 
เรือหางยาวคลองแสนแสบแห ่งต�านาน 
มาให้บริการ โดยสาเหตุมาจากการจราจร 
ท่ีติดขัดมากในยุคที่ทางเลือกบนท้องถนน 
ยงัไม่หลากหลายเท่าวนันี ้สะพานข้ามทางแยก
ต่างๆ รวมถึงรถไฟฟ้าก็ยังไม่มี เรือโดยสาร 
คลองแสนแสบ จงึเข้ามาช่วยให้คนกรงุไปท�างาน 
ไปเรียน ได้ทันเวลามากขึน้จรงิๆ

สมัยนั้นก็มีลุงจ�าลอง หรือพลตรีจ�าลอง 
ศรเีมอืง นีแ่หละทีเ่ข้ามาเริม่ให้ เมือ่เข้ามาเป็น 
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คงต้องบอกว่า ยุคของ 
ผู้ว่าฯ คนนี้ กรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลง 
หลายอย่างอยูเ่หมอืนกนั นอกจาก เรอืโดยสาร
คลองแสนแสบ กม็ตีาวเิศษเหน็นะ มีการเข้มงวด
ในเรื่องของการทิ้งขยะ กรุงเทพฯมหานคร 
กส็ะอาดขึน้เยอะเลย ถงัขยะไม่ได้หายไปเหมอืน
ในยคุนี ้ ยคุทีถ่งัขยะน้อยลงเพือ่ความปลอดภยั
จากการซกุซ่อนระเบดิ

ผ่านมา 30 ปี นอกจากเราจะได้ใช้บรกิาร 
เรอืโดยสารคลองแสนแสบ ดไีซน์ทนัสมยัแล้ว 
คลองแสนแสบกส็ะอาดขึน้ด้วย จากโครงการ
ของรัฐบาลที่ให้ กทม.เปลี่ยนบ้านริมคลอง 
ให้ย้ายออกจากบ้านเก่าขึน้ไปอยูใ่นตกึใหม่แทน 
แล้วมกีารขดุลอกคลองกนัจนสะอาดตาไปเยอะ

จากเรือหางยาวสู่เรือโดยสารพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ในวนัทีส่องฝ่ังคลองสะอาดตาน่าดมูากข้ึน 
ก็ได้เวลาเปลี่ยนจากเรือหางยาว มาเป็นเรือ
โดยสารทีท่นัสมยัทัง้ดไีซน์และนวตักรรม เพราะ
เรือล�าใหม่ท่ีชาวกรุงเทพฯจะได้ใช้บริการน้ัน 
เป็นเรอืพลงังานไฟฟ้า (จากแสงอาทติย์) ทีไ่ด้
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มาสร้างให้ โดยผลการศึกษา 
เบื้องต้นระบุ 4 แนวทางการบริหารจัดการ 
เพื่อน�าเรือไฟฟ้าไปใช้เป็นเรือโดยสารคลอง 
แสนแสบในเชงิพาณชิย์ ได้แก่

1. เรือไฟฟ้ามคีวามคุ้มค่าทีจ่ะน�าไปใช้ให้
บริการ ผู้โดยสารในเส้นทางแสนแสบสายใน 
(ประตูน�้า–สะพานผ่านฟ้าลีลาศ) ภายใต้การ

เรอืโดยสารคลองแสนแสบ  
พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ 
คนกรงุเตรยีมใช้บรกิาร ปี 2564
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2. เสียเวลาในการชาร์จแบตเตอรีแ่ละต้อง
สร้างสถานชีาร์จไฟฟ้า

3. ต้องเปล่ียนแบตเตอรีต่ามอายกุารใช้งาน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมา  
จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
เพือ่แก้ไขตรงจดุนี้

ขณะนี ้เรือ SS Green ได้ผ่านการทดสอบ 
ที่ถือได้ว่าสมบูรณ์แล้ว 80% แต่ติดเรื่องการ
ควบคมุเรอืทีค่นขบัยงัเคยชนิกบัการขบัเรอืแบบ
เดมิอยู ่ซึง่จะต้องท�าการทดสอบเพือ่ให้ทกุอย่าง
นิ่งกว่านี้ จึงค่อยเปิดให้ประชาชนทดลองใช้
บริการ และจะต้องได้รับการพิจารณาจาก 
กรมเจ้าท่าถงึจดุให้บริการทีเ่หมาะสมอกีด้วย

ทั้งนี้ เมื่อต้นสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  
กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยท่ีปรึกษาโครงการ 
ม.เกษตรฯ ผู้บริหารบริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่
โซลูช่ัน จ�ากัด และบริษัท ครอบครัวขนส่ง 
(2002) จ�ากัด ได้ทดสอบการเดินเรือไฟฟ้า
ต ้ นแบบในคลองแสนแสบเสมื อนจริ ง  
เส้นทางท่าเรอืผ่านฟ้าลีลาศ - ท่าเรอืประตนู�า้ 
รวมระยะทาง 4 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง  
20 นาที โดยได้ทดลองวิ่งและรับผู้โดยสาร 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุม 
ของเรอื มผู้ีโดยสารทีเ่ข้าร่วมทดสอบ 92 คน 
และจากการทดสอบได้พบว่า เรือไฟฟ้าฯ 
สามารถท�าความเรว็ได้ดี 22 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
โดยไม่มีมลพิษทางเสียง คือเรือจะเงียบกว่า 
อย่างไรก็ตาม จะมีการด�าเนินการทดสอบ 
และปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า และเพื่อให้
ประชาชนได ้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการโดยสารเรือในคลองแสนแสบ
ต่อไป

ส่วนการต่อเรือไฟฟ้านัน้จะต้องเสร็จ 5 ล�า 
ก่อนสิ้นปีนี้ โดยจะคู่ขนานไปกับการทดสอบ
ระบบของเรือให้คงที่และมีความปลอดภัย 
100% ซ่ึงคาดว่าประมาณกลางปี 2564 
ประชาชนจะได้ใช้บริการ เรือโดยสารคลอง 
แสนแสบ ล�าใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากันเสียที  
ซึง่กน่็าจะพร้อมๆ กับรถไฟฟ้าสายใหม่แต่ละสาย
ทีปี่นีก้เ็ริม่ทยอยเปิดให้บรกิารในบางระยะกนัแล้ว 
ปี 2564 จึงเป็นความหวังของการเดินทาง 
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น จะได้ไม่ต้องมีข้ออ้าง 
ในการไปท�างานสาย หรอืผดินดักนัอีกแล้ว

ส่วนผลประโยชน์ทางส่ิงแวดล้อม ได้แก่  
ลดการใช้น�า้มันลง 29,400 ลติร ประหยดัน�า้มนั
ได้ 793,800 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน 79,380 กโิลกรมั และยงัช่วยลดปัญหา
การกัดเซาะตลิ่งเนื่องจากมีคล่ืนที่ออกจาก 
ตวัเรอืน้อยกว่า จงึเป็นการสนบัสนนุการเข้าสู่
สงัคมคาร์บอนต�า่

เรือโดยสารคลองแสนแสบล�าใหม ่
จะมค่ีาการทรงตวัอยูใ่นระดบัด ี มกีารโคลงต�า่ 
จงึเกดิความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร นอกจากนี้
คือลดเสียงดังรบกวนท่ีเป็นอันตรายซ่ึงก็คือ
มลพิษทางเสียงนั่นเอง และเพราะเป ็น 
เรือพลังงานแสงอาทิตย์ จึงลดเขม่าควัน 
จากการเผาไหม้ ลดผลกระทบคลืน่สองฝ่ังคลอง 
ส�าหรบัข้อมลูวเิคราะห์ความคุ้มค่าคือ อายโุครงการ 
20 ปี เท่าอายุการใช้งานเรือและแบตเตอรี่  
โดยโครงสร้างเป็นวัสดุอะลูมิเนียม แบตเตอรี่ 
ลิเธียมไอออน ในขณะที่การซ่อมบ�ารุงต�่า 
หรอืแทบจะไม่ต้องลงทนุอะไรเพิม่เตมิ 

แต่กอ็าจมผีลเสีย คอื  
1. ระยะเวลาที่ใช้เดินทางอาจเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากใช้เวลาออกตัวมากกว่าเรือโดยสาร 
รปูแบบเดมิ
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โดยธรรมชาตทิัว่ไปแล้ว นสัิยใจคอรวมทัง้
พฤติกรรมของคนเรามักมีลักษณะเฉพาะตัว 
แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างไม่ซ�้าแบบกัน 
อนัเนือ่งมาจากมลูเหตหุลกัสองประการ ได้แก่ 
พันธกุรรมกับสภาพแวดล้อม ซ่ึงยงัไม่มีผูใ้ดกล้า
ชีช้ดัว่าปัจจยัใดมอีทิธพิลมากกว่ากัน เพยีงคล้าย
จะยอมรับร่วมกันว่า แต่ละมูลเหตุดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อคนเราหนกัเบาไม่เท่าเทยีมกนั 
บางคนได ้รับแรงส ่งจากยีนส ์ของพ่อแม ่
และบรรพบุรุษเข้มข้นชัดเจนกว่า ในขณะท่ี 
คนส่วนอื่นอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมสูงกว่า  
อันหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ของถิ่นที่ตนอยู่อาศัย ความเป็นไปในสังคม  
การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้ง
การศึกษาเล่าเรยีน เป็นต้น

อย่างไรกต็ามในสภาวการณ์ปัจจบุนัผูเ้ขียน
มีความเห็นว่า สภาพแวดล้อมเริ่มมีอิทธิพล 
ต่อชวีติจติใจของคนเรามากข้ึนทกุท ี ส่วนหนึง่
เป ็นเพราะความก้าวหน้าของวิทยาการ 
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  
ช่วยให้คนเราสามารถติดต่อกันรวมท้ังค้นคว้า
หาความรู้ได้แทบจะทกุทีท่กุเวลาราวไร้ขดีจ�ากดั 
โลกในยุค 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 ซึ่งเพิ่งผ่านมาได้ราวยี่สิบปีเศษน้ี  
ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ขึ้น
มากมาย มีความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน 
(Disruption) อยู่ตลอดเวลา โดยมี Digital 
Technology และ Internet เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐาน คนในยุคน้ีจึงมีลักษณะเฉพาะหลาย
ประการทีแ่ตกต่างจากคนรุน่ก่อนๆ ทัง้ความคดิ
จติใจ ความรูค้วามสามารถ และทัศนคตใินการ
ด�าเนินชีวิต เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบท้ัง 
ทางบวกและลบต่อสงัคมมนษุย์โดยรวมค่อนข้าง
รุนแรง หากไม่หันหน้าเข้าหากัน พยายาม
ท�าความเข้าใจกันให้ดีพอแล้ว อาจเกิดความ 

Special Report

เพราะเกิดต่างยุคสมัย  
ชีวิตจิตใจจึงผิดแผกกัน (ตอนที่ 1)

ขดัแย้งทีไ่ม่จ�าเป็นข้ึนได้ทกุเม่ือ จงึนบัเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย ในการแสวง 
จดุร่วมและสงวนจดุต่างระหว่างคนต่างวยัให้ได้
มากที่สุด เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
กลมกลนื ช่วยกนัสร้างเสรมิความอยูด่มีสีขุให้
ส่วนรวมอย่างเตม็ความสามารถ ท่ามกลางความ
เสือ่มทรามอนัหลากหลายของโลกทกุวนันี้

การแบ่งคนออกเป็นช่วงวยัต่างๆ นัน้มอียู่
หลายทฤษฎี ซึ่งมีความแตกต่างกันไม่มากนัก 
โดยเฉพาะห้วงเวลาของแต่ละยคุสมยั หลกัการ
ทีย่อมรบัร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ คอื การแบ่งคน
ออกเป็น Gen X  Gen Y และ Gen Z บางต�ารา
เริม่นบัเดก็ทีอ่ายรุาวสบิขวบลงมาเป็น Gen A 
ด้วย ได้มีการก�าหนดห้วงเวลาและนิสัยใจคอ
ของคนแต่ละ Gen ไว้ พอสรปุได้ดังนี้

Gen X คือ ผู้ที่เกิดในช่วงสงครามโลก 
ครัง้ที ่2 ซ่ึงเริม่ในราวปี พ.ศ. 2482 และสิน้สดุ
ลงใน พ.ศ. 2488 บางต�าราเรยีกว่า ยคุ Baby 
Boom ในห้วงเวลาดงักล่าวคนส่วนใหญ่อยูใ่น
ความทุกข ์ยากอย่างหนักหนาสาหัสจาก 
ภัยสงคราม แม้จะผ่านพ้นไปแล้วก็ยังทิ้ง 
ซากปรักหักพังรวมทั้งความเสื่อมโทรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมไว้มากมาย คนส่วนใหญ่ 
ต้องใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นฝืดเคือง อัตคัด 
ขัดสนปัจจัยต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ 
ท�าให้ต้องต่อสูด้ิน้รนเพือ่ความอยูร่อดด้วยความ
ยากล�าบาก จึงมีนิสัยอดทน หนักเอาเบาสู้  
มคีวามเข้มแขง็แกร่งกล้าทัง้กายใจ วนัเวลาผ่าน
ไปราวสามสบิปีเศษ คนจ�านวนไม่น้อยสามารถ
สร้างความมัน่คงในชีวติได้อย่างน่าพอใจ ทัง้ใน
ระดบัครอบครวัและสงัคมในวงกว้างออกไป

Gen Y เริม่ในราว พ.ศ. 2520 ซึง่เป็นยคุ 
ที่บ้านเมืองสงบร่มเย็นพอสมควรแล้ว ทั้งยังมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยต่ีางๆ ขึน้ช่วยผ่อน
แรงคน อาท ิ เครือ่งจกัร เครือ่งกล และระบบ
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อาจเป็นหลกัสตูรอบรมสัน้ๆ ราว 6-12 เดอืน 
เมื่อน�าไปลงมือท�าแล้วไม่ประสบความส�าเร็จ
หรือรู้สึกว่าไม่ใช่ ก็หาหลักสูตรวิชาชีพอ่ืนๆ  
เข้ารับการอบรมอีก รักท่ีจะท�างานอิสระ
มากกว่าการเป็นมนษุย์เงนิเดอืน อาจท�ามากกว่า
หนึ่งอาชีพในช่วงเวลาเดียวกัน และพร้อมท่ี 
จะเปลี่ยนงานอีกเมื่อเห็นว่าดีกว่า โดยทั่วไป 
คนรุน่นีม้กัจะมสีมาธสิัน้ ความอดทนต�า่ แต่ถ้า
เป็นงานที่ตนรักและพอใจก็สามารถทุ ่มเท 
ได้อย่างเต็มที่ แทบจะลืมเวลากินเวลานอน 
ไปเลย

อัตโนมัติต ่างๆ มีการใช้งานคอมพิวเตอร ์
ทั้งในด้านการค�านวณและการบริหารจัดการ
ข้อมูล เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT  
(Information Technology) ซ่ึงเป็นตัวแปร
ส�าคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
ตามมามากมาย ผู ้ที่ เกิดในยุคนี้จึงมีความ 
สะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องดิ้นรนมากเช่น 
คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ ความอดทนทัง้ร่างกายและจติใจ
ลดต�า่ลง คดิหรือท�าอะไรกอ็ยากเหน็ผลแบบทนัที
ทันใด มีความอดทนอดกลั้นไม่มากเท่าที่ควร  
ซ�้าคนจ�านวนมากยังมองคนรุ่นก่อนอย่างดูถูก
ดูแคลนในความคิดแบบโบราณ ไม่มีความรู้ 
ทีท่นัยุคสมยัเช่นพวกเขา

Special Report

Gen Z คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 
เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นยคุแห่งการปฏิวตัอิตุสาหกรรม
ครั้งที่สี่ ดังที่ได้กล่าวถึงในตอนต้น คนยุคน้ีมี
ความคิดจิตใจและพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
ผิดแผกแตกต ่าง เป ็นอย ่ างมากจากคน  
Gen X และ Gen Y กล่าวคอื มคีวามเป็นตัว 
ของตวัเองสงู เลอืกทีจ่ะท�าตามความคดิของตน
เป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการศึกษาเล่าเรียน 
และการประกอบอาชีพ  ไม ่ ยึ ดติ ด กับ 
ขนบประเพณีใดๆ มากนัก ให้คุณค่าน้อย 
กับปริญญาบัตรและวุฒิทางการ ศึกษา  
เลือกเรียนและศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องที ่
ตนสนใจ เพื่อน�าไปประกอบอาชีพที่ตนพอใจ 

    ทางดีที่สร้างได้
ความเป็นไป ในมนุษย์ สุดย้อนยอก  เกินอ่านออก บอกเล่าได้ ให้แจ่มแจ้ง
ล้วนแปรเปลี่ยน เวียนวุ่น หมุนพลิกแพลง  บ้างรุนแรง แกว่งกวัด ซัดสังคม
    
 ความก้าวหน้า ประสาโลก สร้างโศกเศร้า คนขลาดเขลา เบาปัญญา น่าขื่นขม
 โลภโกรธหลง ไม่ปลงปลด หมดรื่นรมย์    จึงตรอมตรม ยากสมสุข ทุกข์ท่วมใจ

มุ่งขัดแย้ง แย่งชิง สิ่งลวงโลก   พาอับโชค โยกคลอน จิตอ่อนไหว
พบเรื่องผิด คิดว่าชอบ กอบโกยไป   คงพากัน บรรลัย ในไม่ช้า
 
 ควรยั้งคิด พินิจดู จนรู้แจ้ง   หยุดยื้อแย่ง แสร้งเฉไฉ ดั่งใบ้บ้า
 ร่วมกันคิด พิชิตภัย ไม่รอรา   เพื่อน�าพา ความผาสุก ทุกข์เบาบาง

ค่าของคน ยังล้นเหลือ จงเชื่อเถิด   สิ่งประเสริฐ เกิดขึ้นได้ ไม่ไกลห่าง
พึ่งปัญญา พาค้นคิด ปิดหลุมพราง   จักพบทาง สว่างใส ให้ก้าวตาม.
          นรชาติ
                   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓



MAGAZINE I PAGE 019

MAGAZINE I PAGE018

สอบถามโทร.
02 703 3232 / 0922511217 / 0922588190
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MAGAZINE I PAGE018 โรงเรียนสยามการเดินเรือ
SIAM MARITIME SCHOOL

ตารางฝกอบรบ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

SAS + DSD

4 BASIC

MLC

CROW

2 - 10 พ.ย. 63

11 - 12 พ.ย. 63

13 พ.ย. 63

14 พ.ย. 63

RBST

RSCRB

RATFF

RMFA

RMDC

RSSO

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

วันที่

วันที่ 

วันที่

วันที่

R - GOC
GOC

พ
ฤศ

จิ
กา

ยน
 2

56
34 - 6 16 - 18 - -

- -
-- -

- -

5 12 19 26
6 13 20 27
11 25
24
9 23

ATOT

2 - 9 พ.ย. 63
13 - 30 พ.ย. 63

10 - 18 พ.ย. 63

 092-2511217 (พี่ตุกตา)

 091-0299171 (นองนุน) ,หรือโทร 02-703-3232  ตอ 122

ติดตอสอบถามโทร
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