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สวัสดีครับ ท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรของ  
 ในฉบับรับลมหนาวน้ี เรายังมีสาระดีๆ ที่ทีมงานร่วมกันสรรหามาน�าเสนอ แต่ละเรื่องเพื่อความน่ารู้ในแง่มุมที่ผิดแผกกัน เรามั่นใจว่า  
นัน่คอืเสน่ห์ทีช่วนอ่านอย่างไม่น่าเบ่ือ

เร่ืองนิสัยใจคอคนที่ผิดแผกกันไปตามยุคสมัยที่เกิด ซึ่งได้เสนอตอนแรกไปแล้วในฉบับก่อน ถึงวาระที่จบบริบูรณ์ได้ในคราวน้ี 
คงปะตดิปะต่อได้ไม่ยากครบั

บรกิารเรอืด่วนเจ้าพระยาซึง่เราต่างคุน้เคยกนัมานาน อายใุกล้ครบ 50 ปีแล้ว ทางผูใ้ห้บรกิารได้พฒันาด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเพิม่พนู
ความสะดวกสบายให้แก่ผูโ้ดยสารเท่าทีจ่ะท�าได้ ล่าสดุได้น�าเสนอบรกิารเรอืปรบัอากาศชดุ รว่ิา เอก็ซ์เพรส จ�านวน 4 ล�า มข้ีอมลูทีน่่ารูม้ากมาย 
เกีย่วกบัเรอืชุดนี ้อาทิ ความทนัสมยัในด้านต่างๆ เส้นทางและช่วงเวลาในการให้บรกิาร รวมทัง้อตัราค่าโดยสาร ล้วนเป็นเรือ่งน่ารูท้ัง้นัน้

ขยะพลาสติกในทะเล คอืปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึง่นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทัง้ต่อสตัว์น�า้ มนษุย์เรา และสภาวะแวดล้อม
บริเวณชายฝั่ง นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ได้มีการน�าสิ่งก่อปัญหาแก้ยากนี้ ไปสร้างเรือแบบต่างๆ จ�านวนหลายล�าแล้ว เป็นความส�าเร็จที่ควรค่า 
แก่การยกย่องจริงๆ

ยามมีผู ้ประสบภัยในทะเล กองทัพเรือยังเป็นท่ีพึ่งได้เสมอ ดังเช่นเรือหลวงปันหยีจากกองทัพเรือ ภาค 3 ได้เข้าช่วยเรือสปีดโบ๊ท  
ทีเ่กิดอบุตัเิหตเุพลงิไม้เครือ่งยนต์ บรเิวณกลางร่องน�า้ทบัละม ุอ.ท้ายเหมอืง จ.พงังา สามารถช่วยลกูเรอืทีง่ 4 คน ให้ปลอดภยัได้ท้ังหมด

ดนู่าตดิตามทกุเรือ่งใช่ไหมครบั
บรรณาธิการบริหาร
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เรือหลวงปันหยี ปฏิบัติการดับเพลิง 
เรือสปีดโบ๊ทไฟไหม้ กลางร่องน้ำาทับละมุ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
นารรีตันราชกัญญา เสดจ็ไปยงักองเรือยทุธการ อ่าวดงตาล อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี 
ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการมลูนธิอินรุกัษ์แนวปะการงัและสิง่มชีวีติ 
ใต้ทะเลไทย ทรงวางแผนงาน การอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิต 
ใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเพื่อสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่า 
ของทรพัยากรทางทะเล น�าไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพฒันาทีย่ัง่ยนืสบืไป 
ทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า ปลาทะเล ทรงร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดชายหาด  
ร่วมกบัผู้เเทนจากภาครฐั ภาคเอกชน นกัเรยีน และประชาชน ทรงด�าน�า้ร่วมกจิกรรม
ปลูกปะการัง เพ่ืออนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลไทย  
ด้วยทรงห่วงใยถึงปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติใต้ทะเล การท�าร้าย
สัตว์ทะเลด้วยน�้ามือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น การอนุรักษ์ 
และการสร้างจิตส�านึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศ  
ทีม่คีวามส�าคัญต่อการด�ารงอยูข่องทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลไทย  

เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2563 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท ฟิโอน่า  
ของ บริษทั เลิฟ ไอแลนด์ จ�ากดั บรเิวณกลางร่องน�า้ทบัละม ุอ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา 
ทพัเรือภาคที ่๓ ได้ส่ังการให้เรือหลวงปันหยเีข้าท�าการช่วยเหลอืลกูเรอืและดบัเพลงิ 
โดยเรือสปีดโบ๊ทล�าดังกล่าว อยู่ระหว่างการเตรียมเรือที่ท่าเรือเลิฟอันดามัน  
เพื่อรับนักท่องเท่ียวจากฝั่งท่าเทียบเรือทับละมุไปท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติ 
หมูเ่กาะสมิลินั จ.พงังา ซึง่ในระหว่างก�าลังติดเคร่ืองยนต์เรือ เพลิงได้เกดิลกุไหม้บรเิวณ
เครือ่งยนต์ท้ายเรอื ส่งผลให้นายทา้ยเรือได้รบับาดเจ็บ 1 นาย ต่อมาเพือ่ปอ้งกนั 
เพลิงลุกลามไปติดล�าข้างเคียง ลูกเรือจึงได้น�าเรือไปยังกลางร่องน�้าทับละทุ  
และขอความช่วยเหลือยงัทัพเรอืภาคที ่3 ต่อไป

การนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้สั่งการให้เรือหลวงปันหยี ซึ่งเป็นเรือช่วยรบของ 
กองทัพเรือ เข้าท�าการดับเพลิงเรือดังกล่าว แต่ด้วยตัวที่ท�าจากไฟเบอร์กลาส  
นับว่าเป็นวัสดุติดไฟง่ายและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เพลิงจึงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว  
ทั้งนี้ เรือหลวงปันหยี ได้ดับเพลิงจนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาต่อมา ลูกเรือ 4 คน  

ได้รบัการช่วยเหลอืทัง้หมด ไม่มีนกัท่องเทีย่วอยูใ่นเรอืแต่อย่างใด
ขดีความสามารถปฏบิตักิารของเรือหลวงปันหยี
- สามารถเข้าดึง/ดนั เรอืขนาดใหญ่ของกองทพัเรือ รวมทัง้ ร.ล.จกัรีนฤเบศร 

และเรอืด�าน�า้ของกองทพัเรอื ได้อย่างคล่องตวั และสามารถเคลือ่นทีไ่ปด้านข้างได้ 
โดยมีขีดความสามารถในการลากจูง และเรือมีก�าลังดึง (Static Bollard Pull)  
ไม่น้อยกว่า 50 เมตรกิตัน

- สามารถปฏิบัติงานในท่าเรือ และชายฝั่งได้ท้ังกลางวัน และกลางคืน  
โดยเรือมคีวามคงทนทะเลได้ถงึสภาวะ ทะเลระดบั 3 (Sea State 3)

- สามารถดบัเพลงิไหม้ในเรอื ทัง้ในเขตฐานทพั ท่าเรอืต่างๆ ของกองทพัเรอื 
ตลอดชายฝ่ัง

- สามารถขจดัคราบน�า้มันในทะเลบริเวณท่าเรือ และชายฝ่ังได้
- สามารถสนบัสนนุกิจอืน่ๆ ด้วยขดีความสามารถทีม่อียูไ่ด้หากมคีวามจ�าเป็น 

เช่น การลากเป้าในการฝึกยงิอาวุธ เป็นต้น
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แรงบดิรอบตำา่ ทีท่รงพลงั
กบัอตัราเร่งทีส่ดุประทบัใจ
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เครื่องยนต์ Yanmar รุ ่น 4LV ได ้ยกระดับมาตรฐาน 
ของเครื่องยนต์ในรุ่นแรงม้าเดียวกัน ทั้งเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบกริบ
และแรงสั่นสะเทือนที่แทบจะไม่รู ้สึก ส�าหรับเครื่องยนต์ขนาด  
2.8 ลิตร ที่ให้แรงบิดรอบต�่าที่ทรงพลังและอัตราเร่งที่สุดประทับใจ

Yanmar 4LV เป็นเครือ่งยนต์ทีแ่ทบจะไม่มีกลิน่หรอืควนัไอเสีย
เลยในขณะท�างาน จึงได้รับการรับรองมาตรฐานการปล่อยมลพิษ 
ในระดับที่ต�่ากว่า EPA XTier 3 และ EU RCD Stage 2 ชุดแสดง
ผลทีส่ามารถต่อตรงเข้ากบัชุดเชือ่มต่อเครอืข่าย NMEA และ J1939 
ได ้ถูกพัฒนาและออกแบบเฉพาะส�าหรับ Yanmar 4LV  
ท�าให้สามารถแสดงผลการท�างานของเครื่องยนต์ได้บนมาตรวัด
เอนกประสงค์ทุกชนิด

ยิ่งไปกว่าสมรรถนะที่น่าประทับใจของ 4LV คุณสมบัติที่ได้รับ
การกล่าวถงึอย่างมากกค็อืความเป็นเอนกประสงค์ทีส่ามารถใช้งาน
ได้ในหลายรูปแบบ Yanmar 4LV ทุกรุ่นสามารถติดตั้งเข้ากับ 
ชุดเพลาใบจักรแบบมากกว่า 1 เพลา หรือใช้กับชุดขับแรงดันน�้า 
(jet drive) และชุดเกียร์ Sterndrive รุ่น YANMAR ZT370  
ที่แข็งแรง ทนทาน เติมเต็มทุกความต้องการในการใช้งาน  
ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับเจ้าของเรือท้ังเรือใหม่และเรือท่ีต้องการ
เปลี่ยนเครื่องยนต์
รายละเอียดสินค้า

• มี 5 รุ่นแรงม้าให้เลือก - 150, 170, 195, 230, 250 mhp

• ทุกรุ่นใช้ได้กับชุดเกียร์ Sterndrive รุ่น YANMAR ZT370

• เหมาะกับทั้งชุดเพลาขับใบจักรและชุดขับแรงดันน�้า

• ระบบควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์โดย YANMAR 
VC10 ซึ่งใช้ได้กับ 3 จุดควบคุม (มีระบบควบคุมเครื่องยนต์ 
แบบเชิงกลให้เลือก)

• ได ้รับการรับรองส�าหรับการใช ้งานเชิงสันทนาการ 
และเชิงพาณิชย์ขนาดเบา*

• ได้รับการรับรองมาตรฐานยามฝั ่งของสหรัฐอเมริกา 
(USCG) ส�าหรับมาตรฐาน SOLAS เป็นทางเลือก

• ส�าหรับ 4LV250 ไม่มีการรับรองมาตรฐานเชิงพาณิชย ์
ของ EPA
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เมื่อขยะพลาสติก กลายมาเป็น
แคมเปญสร้างเรือหลายลำาทั่วโลก

ในทุกฤดูมรสุม เราจะเห็นมวลมหาขยะ
กองอยู่ตลอดแนวชายหาด มีท้ังขยะพลาสติก 
จ�านวน 80% และขยะจากวัสดุทุกประเภท 
อีก 20% เยอะแบบท่ีเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมด  
วันนี้เก็บคิดว่าหมดแล้วท่ีไหนกัน คลื่นยังคง 
พัดขยะจากทะเลมากองเรื่อยๆ แบบไม่รู้จบ 
อาจเรียกได้ว่าเก็บกันจนท้อ เก็บกันจนแทบ 
จะสิ้นหวัง แต่กลุ่มนักเก็บขยะที่มีอยู่หลายๆ 
แห่งตามเมืองชายหาดก็ดูเหมือนจะไม่เคย 
หมดหวงั พวกเขาเริม่จากเกบ็ เกบ็ เกบ็ รไีซเคลิ 
เก็บ เก็บ รีไซเคิล จนวันหนึ่ง การเก็บขยะ  
ก็กลายมาเป็นเร่ืองที่ใหญ่กว่านั้น มีสิ่งต่างๆ 
มากมายถูกผลิตขึ้ นมาจากขยะรี ไซ เ คิล  
ตั้งแต่รองเท้าแตะสุดหล่อ ที่ผลิตกันแทบ 
ไม่ทันออร์เดอร์ มาจนถึงของชิ้นใหญ่อย่าง
เฟอร์นเิจอร์ และกย็งัใหญ่ได้อีก เมือ่มันได้กลาย
มาเป็นเรอืหลายล�าในระยะเวลาไม่กีปี่ทีผ่่านมา

เรามาดูภารกิจของเรือพลาสติก จาก  
3 แคมเปญทั่วโลกกัน
1. เรือจับปลา (พลาสติก) ในอัมสเตอร์ดัม 
ของ Plastic Whale

ล่องเรือ Fishing จับพลาสติก เป็น
กิจกรรมที่ก�าลังสนุกกันมากในอัมสเตอร์ดัม 
เมอืงหลวงของประเทศเนเธอแลนด์ หรอืว่าเรา
ควรจะเรียกว่า จับปลาพลาสติก ถึงจะเป็น 
ที่เข้าใจมากกว่า ไม่สิ อาจจะงงยิ่งกว่าเดิม 
เพราะพลาสตกิเหล่านัน้ไม่ได้มอีะไรทีใ่กล้เคยีง
กับปลา ไม่ใช่พลาสติกท่ีถูกหล่อเป็นรูปปลา
สีสันสวยงาม ไม่ใช่กิจกรรมสวยๆ แต่เป็น
กิจกรรมโลกสวยที่ประเทศไทยน่าจะไปก็อปปี้
มาใช ้บ ้าง หรือไม ่ก็สามารถเข ้าร ่วมเป็น
พันธมิตรเสียเลย

กจิกรรม จับพลาสตกิ ของคนอัมสเตอร์ดมั 
จัดขึ้นโดยบริษัท Plastic Whale ที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่โควิด19 
ระบาด เพราะสามารถจัดกลุ่มเล็กๆ เพื่อออก 
จับพลาสติก ได้ Plastic Whale เกิดขึ้นเม่ือ 
ปี 2010 โดยมาริอุส สมิธ เขาเก็บขยะจาก 
คลองในอัมสเตอร์ดัม มาสร้างเรือ จนถึงวันน้ี
ขยะในคลองสามารถสร้างเรือได้11 ล�าแล้ว

เว็บไซต์ของ Plastic Whale บอกเล่าถึง 
ทีม่าว่า “ขยะพลาสตกิเป็นปัญหาทีเ่พิม่มากข้ึน
ทัว่โลก ปัญหาส่วนหนึง่คอืผูค้นมองว่าพลาสตกิ
เป็นของไร้ค่า จึงใช้ครั้งเดียวทิ้ง! Plastic 

Whale จึงต้องการจัดการกับปัญหาน้ีโดย
แสดงให้ผูค้นเหน็ว่า พลาสตกิไม่ใช่ขยะ แต่เป็น
วัตถุดิบที่มีค่า นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างเรือ
ดีไซน์สวยงาม และเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน 
ที่ทันสมัยจากพลาสติกที่ตักขึ้นมาจากในน�้า”

2. เรือใบ Flipflopi จากขยะพลาสติก 
กับงานฝีมือของชาวสวาฮีลี บนเกาะลามู  
เคนย่า

ประเทศเคนย่า เป็นหนึง่ในประเทศแรกๆ 
ที่ออกกฎหมายเอาจริงเอาจังแบนการใช ้
ถุ งพลาสติก ในเดือนสิงหาคม เคนยา 
เปิดตัวการห้ามใช้ถุงพลาสติกที่เข้มงวดที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก โดยต้องโทษจ�าคุก 4 ปี  
หรือปรับ 40,000 ดอลลาร์ ส�าหรับการ 

ใช ้แม ้แต ่ถุ ง เ ดียว เคนยามีป ัญหาขยะ 
จ�านวนมากและเมืองหลวงไนโรบีสร้างขยะ
ราว 2,400 ตันทุกวัน ด้วยเหตุนี้กระทรวง 
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
เคนยาจึงได้ร่วมมือกบัองค์การสหประชาชาติ 
เพื่อจัดท�าโครงการจัดการขยะซึ่ งจะท�า 
การวิจัยและด�าเนินการเกี่ยวกับเทคนิค 
การรีไซเคิลใหม่ๆ

ส� าหรับบนเกาะลามู  ซึ่ ง ตั้ งอยู ่ ใน
มหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกกลาง  
เป็นเกาะท่ีมีวัฒนธรรมเจริญมายาวนาน 
หลายร้อยปี เพราะมีการตั้งรกรากตั้งแต่ 
ศตวรรษที่ 12 บนเกาะจึงมีอาคารเก่างดงาม
อยู ่เต็มไปหมด มีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิม 
ของชาวสวาฮลีทีีไ่ด้รบัการอนรุกัษ์ไว้ แล้วองค์
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9 เดือน โดย เคิร์ก กิลลอร์ก เป็นคนออก 
ค่าใช้จ่ายเอง มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกัน
ออกแรง และบริจาคขวดมากมาย รวมถึง 
การร่วมมอืจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมฯ ด้วย

ภารกิจของเรือล�านี้ในวันท่ีเอาลงทะเล 
และลอยไปตามชายหาดของ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ มีเครื่องขยายเสียงประกาศ
ภารกิจและกระตุน้เตอืนถึงเร่ืองขยะพลาสตกิ
ในทะเล นอกจากจะประกาศจากบนเรือแล้ว 
ยังมีกิจกรรมเก็บขยะและให้ความรู ้เด็กๆ 
เกีย่วกบัขยะจ�านวนมากในมหาสมทุรอีกด้วย 
หลังจากนั้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2016 ซึ่งเป็น
วนัสิง่แวดล้อมของไทย กไ็ด้บรจิาคเรอืล�านีใ้ห้
แก่พิพิธภัณฑ์หว้ากอเพื่อใช้ท�ากิจกรรมต่อไป 

เรือที่ถูกสร ้างขึ้นจากขยะพลาสติก 
ทั่วโลกไม่ได้มีแค่สามล�านี้ ยังมีอีกหลายๆ 
แคมเปญ ที่แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เรื่องขยะพลาสติกในมหาสมุทร 
ที่มีการค�านวณทางคณิตศาสตร์ แล้วออกมา
เตือนว่า หากเรายังคงไม่ท�าอะไร และปล่อย
ชิลๆ ไปกับการใช้ขยะพลาสติกกันแบบนี้  
อีกไม่ก่ีสิบปี ราจะมีพลาสติกในมหาสมุทร
มากกว่าจ�านวนปลาเสียอีก

ถึ งวันนี้  วันที่ ใครๆ ก็ต ้องมีถุ งผ ้ า  
แล้วก็เลิกบ่นเรื่องความไม่สะดวกกันไปแล้ว 
ถ้าไม่นับเรื่อง ช่วงหนึ่งที่ร ้านสะดวกซื้อ 
บางร้านแอบกลบัมาให้ความสะดวกแก่ลกูค้า
ด้วยการถามว่า รับถุงส�ารองไหมคะ ก็ถือว่า
เรามาไกลในระดับหนึ่งแล้ว แม้จะยังไม่ 
เข ้มมาก เพราะยังต ้องห ่วงรายได ้ของ 
ผูป้ระกอบการด้วย ไม่ใช่ห่วงแต่ความสะดวก
ของผู้ซื้อเพียงอย่างเดียว

เมื่อปรับตัวกันได้แล้ว ก็น่าจะถึงเวลาท่ี
เราต่างต้องสร้างแคมเปญส่วนตัวกันขึ้นมา
บ้างเพื่อลด ขยะพลาสติก แบบของใครของ
มัน คือควรออกมาเป็นผู้น�ากันบ้าง ไม่ใช่เป็น
ผู้ตามเพียงอย่างเดียว แล้วลองนึกภาพดูว่า 
มนัจะน่าตืน่เต้นและงดงามเพยีงใด หากในฤดู
มรสุม ชายหาดจะเปล่ียนไป ไม่มีอีกแล้วกับ
ขยะชายหาด มีเพียงผืนทราย เปลือกหอย 
ก้อนหิน และริ้วคลื่น เหมือนวันเก่าๆ ก่อนที่
พวกเราจะเริ่มต ้นการบริโภค กันอย่าง 
ไม่ยั้งคิด

การยูเนสโก ยังประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
อีกด ้วย นอกจากนี้ยังเป ็นเมืองท ่าที่ที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นท่าจอดของเรือ
จากจีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่เดินทางมายังชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก 

เมื่อชาวเกาะต้องช่วยกันท�าความสะอาด 
เก็บขยะจากทะเลแต่ฤดูครั้งในช่วงฤดูร้อน  
ที่จะได้ขยะถึง 33 ตัน นั่นท�าให้ เบน มอร์ริสัน 
ลูกคร่ึงอังกฤษ–เอธิโอเปีย วัย 42 ปี รู้สึกว่า
อดทนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ที่บนเกาะแสนสวย
ของเขาจะต้องเจอกับสภาพแบบนี้ จึงได้
ออกแบบเรอืแล้วขอความร่วมมอืไปยงัหลายๆ 
ส่วน รวมถงึกลุม่อนรุกัษ์ป่าไม้ เนือ่งจากนบัวนั
ไม้ยิ่งลดจ�านวนลง การเลือกใช้พลาสติก 
มาหล่อท�าคาน และชิ้นส่วนต่างๆ ของเรือ 

จึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ
เรือใบล�านี้ มีขนาด 10 เมตร หนัก 7 ตัน 

มีใบเรือ 1 ใบ การสร้างเรือล�านี้ ใช้ขยะถุง
พลาสติกประมาณ 5 ล้านใบ และขยะรองเท้า
แตะประมาณ 200,000 ข้าง ทีผ่่านการรไีซเคลิ
โดย บรษัิท Petco สร้างเสรจ็ในเดอืนกนัยายน 
2018 แล้วเริม่ออกเดนิทางจากเกาะลามไูปยงั
เคปทาวน์

3 .  เ รื อคาตามารั น  ขนาด  44  ฟุ ต  
จากขวดพลาสติก เกือบ 20,000 ช้ิน  
ในประเทศไทย

แม้ว่าเรือล�าสุดท้ายจะไม่ได้สร้างขึ้นจาก
ขยะพลาสติ ในทะเล แต่ก็พลาดไม่ได้ที่จะเอา
มาโชว์ตัว เพราะเป็นเรือที่สร้างขึ้นตั้งแต ่
ปี 2016 และค่อนข้างมชีือ่เสียงในกลุม่อนรุกัษ์
บ้านเรา เคิร์ก กิลลอร์ก ผู ้ริเริ่มโปรเจ็คนี้  
เพื่อกระตุ ้นสังคมให ้มองเห็นป ัญหาของ 
ขยะพลาสติกที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม  
และมีจ�านวนมากในแม่น�้าล�าคลอง ซึ่งไหลลง
สู่มหาสมุทร

เรือคาตามารันล�านี้  ใช ้การลอยโดย 
ขวดพลาสติกเกือบ 20,000 ขวด มีโครงเป็น
เหล็ก และใช้แผ่นอลูมิเนียมด้านนอกตัวเรือ 
เดินเรือโดยใช ้ลม ใช ้ เวลาก ่อสร ้างนาน  
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เคร่ืองปรับอากาศ มีเพียงอากาศธรรมชาติ 
โดยรอบแต่ความร้อนก็ไม่เป็นปัญหา ที่เป็น
ปัญหาก็คือเมื่อฝนตกหนักแล้วต้องช่วยกัน 
ดงึพลาสตกิใสลงมาปิดโดยรอบ ความร้อนระอุ
ผสมกบัความเปียกชืน้จงึคือความเดอืดร้อนเล็กๆ 
ทีไ่ม่ได้มากมายอะไร เดนิเรอืโดยสารประจ�าทาง
จากกรมเจ้าท่า โดยแรกเริม่กระทรวงคมนาคม
เปิดเส้นทางเดินเรือในแม่น�้าเจ้าพระยาด้วย
บริการเดินเรือด่วนในนามขององค์การ รสพ.  
และต ่อมาได ้ขายกิจการต ่อให ้ กับบริษัท  
เรอืด่วนเจ้าพระยา จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2514

ในปี 2563 นี ้ บรษิทัฯ ได้เปิดตวัเรอืด่วน
ปรบัอากาศ รว่ิา เอก็ซ์เพรส ให้บริการเช่ือมต่อ
กับระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี  
- ท่าสาทร ซึง่ “รว่ิา เอก็ซ์เพรส” เป็นเรือด่วน
เจ้าพระยาตดิแอร์ รายแรกบนแม่น�า้เจ้าพระยา 
เชื่อมระบบคมนาคมจากเรือสู่ราง โดยมีพิธี 
ปล่อยเรือทั้ง 4 ล�าลงแม่น�้าครั้งแรกที่อู่ต่อเรือ 
บริษัท เอเ ช่ียน มารีน เซอร ์วิส จ�ากัด  

ในทีส่ดุคนกรุงเทพฯกไ็ด้ใช้บรกิาร เรอืด่วน
เจ้าพระยาปรับอากาศ รับลมหนาวกันเสียที  
ถึงแม้ว ่ากรุงเทพฯจะมีรถไฟฟ้าให้บริการ 
มายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว แต่การจราจรกย็งัคง
ติดขัด ไม ่ลื่นไหลอยู ่ในหลายๆ เส ้นทาง  
บางคนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น�้าเจ้าพระยาจึงเลือก
การเดินทางที่สะดวกกว ่าอย ่างเรือด ่วน
เจ้าพระยา ทีใ่ห้บรกิารมาร่วมๆ 50 ปี ตัง้แต่ 
สมัยที่ถนนหนทางในกรุงเทพฯยังไม่สะดวก 
เท่าทุกวันนี้ แต่เหตุผลท่ีการเดินทางทางเรือ 
ยงัคงครองใจหลายๆคนอยู ่ก็เพราะความเชือ่มัน่
ในเรือ่งของการตรงเวลา ไปสบายๆ ช้าหน่อย 
แต่ถงึตามเวลาแน่นอน ถ้าเรอืไม่เสยีระหว่างทาง 
ซึง่โอกาสเกดิขึน้กม็น้ีอยมาก

ช่วงเวลาตอนเช้าและหลงัเลกิงาน จงึเป็น
ช่วงที่เรือด่วนแออัดพอกับรถไฟฟ้านั่นเลย  
แต่เป็นการยืนทีม่โีอกาสได้น่ังหากจะโดยสารยาว
ตั้งแต่ต ้นสายถึงปลายทาง ปากเกร็ด ถึง 
วดัราชสงิขร และแม้ว่าการทีเ่ป็นเรอืร้อน คอืไม่มี

จงัหวดัสมทุรปราการ ชือ่ของทัง้สีล่�า กเ็รยีงกนั
ไปเป็น Riva Express 1, Riva Express  
2, Riva Express 3 และ Riva Express  
4 Riva Express เป็นเรือปรับอากาศ 2 ช้ัน 
ความยาว 23.90 เมตร กว้าง 7 เมตร น�า้หนกั  
25 ตัน ผู้ออกแบบคือผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ออสเตรเลีย ต่อเรือโดยเปลี่ยนจากการใช้ไม ้
มาเป็นอะลูมิเนยีม น�า้หนกัเบา สร้างคลืน่น้อย 
ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ประหยัด
พลังงาน ระบบขับเคล่ือนใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาด 350 แรงม้า จ�านวน 2 เครือ่ง ความเรว็เรอื
สูงสุด 18 นอต จุผู้โดยสาร 200 คน ภายใน 
ห้องโดยสารชั้นล ่าง มีเครื่องปรับอากาศ  
ส่วนชั้นบนดาดฟ้าเรือจะเป็นแบบเปิดโล่ง  
เพือ่ชมววิรมิสองฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา รบัอากาศ
ดีๆ พร้อมติดตั้งกล้องซีซีทีวี ซึ่งเหมาะมาก 
ส�าหรับฤดหูนาวทีก่�าลงัมาถงึนี้

นอกจากนีย้งัยกระดบัการให้บรกิารทีม่าก
ยิง่ขึน้ พร้อมร่วมมอืกบัแรบบทิ (Rabbit) รบัช�าระ
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ก�าลังดี เพราะบางคนก็เลิกงานช้า จะมาใช้
บรกิารไม่ทนั

ส�าหรับตอนนี้ ค่าโดยสารยังเป็นราคา
พเิศษเพยีง 30 บาท (ปกตริาคา 50 บาท) ตลอด
ปี พ.ศ.2563 โดยเปิดบรกิารทุกวนัจนัทร์ - ศกุร์ 
ให้บรกิารตัง้แต่เวลา 06.30 - 18.30 น.ส�าหรบั
ผู้โดยสารที่มีบัตรแรบบิท สามารถใช้ช�าระค่า
โดยสารได้อกีด้วย

เนือ่งจากช่วงเวลาเดนิเรอื รว่ิา เอก็ซ์เพรส 
จะเป็นช่วงเร่งด่วน จึงไม่อนุญาตให้ผู้โดยสาร 
ชั้นบน ซึ่งต้องคอยตรวจสอบกับทางบริษัท 
เรอืด่วนเจ้าพระยา ว่าพร้อมให้บรกิารช้ันดาดฟ้า
ได้ในช่วงเวลาไหน แต่เจ้าหน้าที่ได้แนะน�าว่า 
หากอยากนั่งชมทิวทัศน์เพียงอย่างเดียว  
ก็สามารถเลือกใช้บริการเรือธงฟ้า ซึ่งเป็นเรือ 
น�าเที่ยวของบริษัทเจ้าพระยาทัวริสท์ โบ๊ท  
มีดาดฟ ้า เรือ เหมือนกัน วิ่ งจากท ่า เรือ  
ท่าพระอาทิตย์ ไปยังเอเชียทีค ค่าโดยสาร 
ตอนนีล้ดราคาเหลอื 30 บาท เท่านัน้เอง

2. เรอืด่วนพิเศษ ธงส้ม
3. เรอืด่วนพิเศษ ธงเหลอืง
4. เรอืด่วนพิเศษ ธงเขยีว
5. เรือประจ�าทาง ไม่มีธง (งดให้บริการ

ช่ัวคราว)
6. เรอืน�าเทีย่ว ธงฟ้า
แต่หากอยากไปจนถึงปากเกร็ด จะต้อง

เป็นเรือธงเขียว หรือหากอยากใช้บริการ 
ในวันเสาร์ จะมีเพียงเรือธงส้มเท่านั้น ซึ่งเรือ 
ธงส้มเป็นเรือที่ให ้บริการจัดหนักที่สุดคือ  
ออกตัง้แต่ 5.50 น. จนถงึ 19.00 น. ขณะที ่
ล�าอืน่ หรอืธงสอีืน่ จะให้บรกิารเฉพาะช่วงเช้า
จนถึงประมาณ 8.00 น. ดูจากภาพตาราง 
การเดนิเรอืประกอบได้ ยกเว้นเรอืธงแดง หรอื 
เรือด่วนเจ้าพระยาปรับอากาศ ล�าใหม่ล่าสุด 
ทีจ่ะออกเทีย่วแรกตัง้แต่ 6.10 น. จนถงึเทีย่ว
สุดท้ายเวลา 17.40 น. ถือว่าเป็นทางเลือกที ่
น่าสนใจทีเดียว แต่จะให้ดีน่าจะออกเที่ยว
สดุท้ายให้เหมอืนกบัธงส้มไปเลยหรอืสกั 18.30 น. 

เรอืด่วนเจ้าพระยา
ปรบัอากาศ รว่ิา เอก็ซ์เพรส 
รบัลมหนาว

ค่าโดยสารด้วยบัตรแรบบทิ ส�าหรับข้ึนรถไฟฟ้า
บีทีเอส และร่วมกับผู ้พัฒนาแอปพลิเคชัน  
ViaBus เพิ่มระบบเสียงประกาศบนเรือ  
เพือ่ความสะดวกในการเตรยีมตวัของผูโ้ดยสาร

เส ้นทางให ้บริการเรือด ่วนเจ ้าพระยา 
ปรับอากาศ เส้นทางหลักสาทร - บางโพ ให้
บรกิาร 09.40 น. - 15.10 น. - เส้นทางหลกั
บางโพ -สาทร ให้บริการ 10.00 น. - 15.40 น. 
- เส้นทางให้บริการช่วงเช้านนทบุรี - สาทร  
เวลา 06.30 น. - 08.10 น. - สาทร - นนทบุรี 
เวลา 07.10 - 08.30 น. - เส้นทางให้บรกิารช่วง
เยน็สาทร - นนทบุร ีเวลา 17.30 น. - 18.30 น. 

ส�าหรับใครทีต้่องการเดนิทางนานๆ รับลม
หนาว ตั้งแต่วัดราชสิงขร ถึงจังหวัดนนทบุรี 
ปัจจุบนัให้บรกิารเดนิเรอืโดยสาร 5 สายการเดนิ
เรอืหลกัได้แก่

1. เรือด่วนปรับอากาศ ธงแดง - ริว่า 
เอก็ซ์เพรส
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ในหนงัสอื ยุคปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่4 
“เมือ่หุน่ยนต์ครองโลก” การศกึษาคอืทางรอด
เดยีวของมนษุย์ ซึง่เขยีนโดย Dr. Yu Taeho  
นกัวชิาการการศึกษาแห่งอนาคต ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยกีารศกึษา ได้สรปุลักษณะพเิศษ 
ของคน Gen Z ซึง่ท่านเรยีกว่า “ชาวดจิทิลั” ไว้  
9 ประการ ดงันี้

1. ช�านาญการใช้สารสนเทศ
2. เรยีนโดยมตีวัเองเป็นศนูย์กลาง
3. นักแก้ปัญหา
4. นักคดิเชงิวจิารณ์
5. ให้ความร่วมมอื
6. นักสือ่สาร
7. เปิดกว้าง
8. นักปฏรูิป
9. นักเรียนรูต้ลอดชวีติ
คนในยุค 4.0 นี้  ถือเป ็นชาวดิจิทัล 

โดยก�าเนิด มทีกัษะความเข้าใจและใช้ Digital 
Literacy (Technology) สูงกวา่ยุคทีผ่่านมา 
สามารถค้นหาและคัดเลือกข้อมูลเฉพาะใดๆ  
ได้จากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย มคีวามเข้าใจ
และใช้ประโยชน์ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้
ผ่าน Internet ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และรูจ้กั
ประยุกต์สร้างความรู้ใหม่ คุ้นเคยกับการค้น
ข้อมลูผ่าน Internet มากกว่าการเข้าห้องสมดุ

คน Gen Z มกัเลอืกทีจ่ะเรยีนโดยใช้ตวัเอง
เป็นศูนย์กลาง วางแผนและเรียนศาสตร ์
ที่ตนสนใจด้วยตัวเอง พวกเขามีสมาธิแน่วแน่
เมื่อได้ท�าในสิ่งที่ชอบ มีความกระตือรือร้น  
เข้าเรียนเองและท�าโครงการของตวัเอง มากกว่า
จะนัง่เฉยรอให้ครูป้อนข้อมลูให้

ในความเป ็นนักแก ้ป ัญหา พวกเขา
สนกุสนานกบัโจทย์ท้าทายแทนทีจ่ะหลบเลีย่ง
หรือโอดครวญว่าปัญหายาก พวกเขาจะเรยีนรู้
ผ่านกระบวนการค้นหาวธีิต่างๆ เพือ่ตอบปัญหา

Special Report

 เพราะเกิดต่างยุคสมัย  
ชีวิตจิตใจจึงผิดแผกกัน (ตอนที่ 2)

ที่ซับซ้อน ทั้งยังคุ้นเคยกับปัญหาปลายเปิด  
หาหนทางแก้ปัญหาหลากหลายโดยใช้ประโยชน์
จ า ก ท รั พ ย า ก ร ร อ บ ข ้ า ง ใ ห ้ ม า ก ที่ สุ ด  
ชอบกิจกรรมท่ีสามารถเสนอค�าตอบของตวัเอง
ได้มากกว่าการท่องจ�า

ความคดิเชงิวจิารณ์ (Critical Thinking) 
หมายถึง “กระบวนการสรุปลงความเห็น 
ตามการตัดสินใจที่ได้รับเม่ือเกิดปฏิสัมพันธ์  
โดยใช้การเปรียบเทียบ ตรวจสอบหลักฐาน 
เชิงวัตถุวิสัย วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ 
จากตรรกะและเหตุผลอย ่าง เหมาะสม  
โดยไม ่ขาดวิจารณญาณจากอิทธิพลอื่น  
ไม่ถูกดึงดูดจากอคติหรืออารมณ์ เม่ือเผชิญ
สถานการณ์ใด” แทนท่ีจะรบัความรูท้ีค่รูผูส้อน
ป้อนทันที พวกเขาจะใคร่ครวญด้วยมุมมอง 
ของตนก่อน เก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง 
มาคิดวิ เคราะห ์  จึงค ่อยยอมรับความรู ้ 
หลงัประเมนิแล้วว่าเป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง

การให้ความร่วมมือกับผู ้อื่น เป็นอีก
ลักษณะเด่นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ 
เนือ่งจากปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัและต่อไปใน
อนาคต มกัมคีวามคลมุเครือและซับซ้อน จ�าเป็น
ต้องใช้ความรูแ้ละประสบการณ์อนัหลากหลาย
เข้าแก้ไข 

การปรึกษาหารือกันจึ งมีส ่ วนช ่วย 
อย่างส�าคัญ ชาวดิจิทัลจึงอาศัยการสื่อสาร 
ผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น สมาร์ทโฟน ในการ 
ร่วมกันแก้ปัญหา

ความเป็นนักส่ือสารผ่านอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลตพีซี  
และแล็บท็อป ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  เสนอ 
และรบัฟังความคิดเหน็ระหว่างกนัผ่านโซเชยีล 
มีเดียต่างๆ คือ พฤติกรรมที่ท�ากันจนเป็น 
เรือ่งปกตขิองคนในยคุ 4.0 นี้
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ปรับตัวได ้อย ่างเหมาะสมสอดคล ้องกับ 
ความผนัแปรทัง้หลาย เป็นหลกัประกนัในการ 
มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต
อย ่างไม ่ฝ ืดเคือง นี่คืออีกลักษณะพิเศษ 
ของคนในยคุใหม่นี้

ส�าหรับ Gen A นั้น บางต�าราระบุว่า 
คอืผูท่ี้เกดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 คอือายรุาวสบิปี
ลงมา แต่ยังไม่พบผลการวิจัยท่ีชัดเจนว่า  
มีความแตกต่างจากคนวัยอื่นอย่างไรบ้าง  
จงึไม่ขอแยกพจิารณาในบทความนี ้คณุลกัษณะ
โดยทั่วไปคงไม่แตกต่างจากชาวดิจิทัลหรือ  
Gen Z ทีเ่รากล่าวถงึมากนกั

จากการรับรู ้ถึงลักษณะพิเศษของคน 
รุน่หนุม่สาวและเยาวชนในยคุปัจจบุนั นบัเป็น
ข้อมูลท่ีมีความส�าคัญมากต่อการวางแผน 
การศึกษาและการพัฒนาประเทศโดยรวม  
เพื่อ เตรียมความพร ้อมรับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ในยุค 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่สี่  เพื่อให้การบริหารงานด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงู

ความเข้าใจในนิสัยใจคอของคนต่างยุค 
ต่างวัยก็มีประโยชน์สูงยิ่งเช่นกัน ช่วยให้การ 
ใช้ชีวิตร่วมกันในทุกมิติของสังคมเป็นไปอย่าง
กลมกลืนมากขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้ง 
ที่ ไม ่จ�าเป ็นที่พร ้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลา 
ลงได้มาก ก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายในสังคม 
ทกุระดบั หนัหน้าเข้าหากันเถดิครับ เพือ่ชะลอ
ความสับสนวุ่นวายในหมู่มนุษย์ที่มีแนวโน้ม
รนุแรงขึน้ทกุท ี แม้จะเกิดต่างยคุ ต่างวยั ชวีติ
จิตใจผิดแผกกัน ถ้ามีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
และเห็นความส�าคัญของส่วนรวม ก็สามารถ
สร้างความสขุสงบให้สงัคมได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร ์
ในปัจจุบัน ช่วยให้คนเราสามารถค้นคว้าหา 
ความรู้ได้เกือบทุกที่ทุกเวลาจากแหล่งต่างๆ  
ทั่วโลก อุปสรรคเรื่องภาษามีน้อยลงเพราะมี
โปรแกรมแปลเป็นภาษาต่างๆ มากขึ้นทุกที  
ช่วยให้คน Gen Z มีนิสัยเปิดกว้างในการรับ 
ความรู้อันหลากหลาย สนใจใฝ่รู้ความเป็นไป 
ในสงัคมอืน่อยูเ่สมอ

ความเป็นนักปฏิรูปคืออีกลักษณะพิเศษ 
ของคนยุคนี้  อันหมายถึงความคิดที่ จะ
เปลี่ยนแปลงจารีต ขนบธรรมเนียม องค์กร  
และกรรมวธิใีนการบรหิารจดัการ ให้เป็นสิง่ใหม่
โดยสิ้นเชิง พวกเขาไม่ปฏิเสธความท้าทาย 

Special Report

ของการ เปลี่ ยนแปลงอดี ตกับป ั จจุบั น  
เพื่อสรรค์สร้างอนาคตในด้านใหม่ๆ โดยใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีค้นหาแนวความคิดระดับ
ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน ใช้ความคิด
สร้างสรรค์หาค�าตอบแปลกใหม่ที่ไม ่เคย 
มีมาก่อน อันหมายรวมถึงการคิดนอกกรอบ 
จากทีค่นยคุก่อนๆ เคยใช้กนัอยูโ่ดยทัว่ไปนัน่เอง

เนือ่งจากในยคุ 4.0 น้ี ความเปลีย่นแปลง
ต่างๆ เกดิขึน้อย่างรวดเรว็อยูท่กุขณะ การเรยีน
รูต้ลอดชวีติจึงมคีวามจ�าเป็นยิง่ เพือ่ให้สามารถ
ติดตามเร่ืองที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทัน โดยเฉพาะ 
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ม ี
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อความมั่นคง
ของมนษุย์ การเรยีนรูอ้ยูเ่สมอช่วยให้สามารถ
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