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สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม  ที่รัก
เรือ่งทีเ่ราน�าเสนอในฉบับนีไ้ด้รบัการพจิารณามาแล้วอย่างพถิพีถัินเช่นเคย เพือ่ให้เกดิประโยชน์ควรค่าแก่การอ่านของท่าน อาท ิข้อควรค�านงึถงึ

ในการพิจารณาซื้อเรือท่ีผ่านการใช้งานมาแล้ว ผู้เรียบเรียงได้ชี้แนะไว้อย่างละเอียดชัดเจน ครอบคลุมมประเด็นส�าคัญอย่างครบถ้วน ชี้ให้เห็น 
ถงึความพยายามในการศกึษาค้นคว้ามาเป็นอย่างด ีน่าสนใจมากครับ

เกีย่วกบัอาณาเขตทางทะเลซึง่มคีวามสลบัซับซ้อนอยูม่ากได้น�าเสนอตอนแรกไปแล้วในฉบบัก่อน เพ่ือความต่อเนือ่งจึงมเีรือ่ง “ทะเลอาณาเขต” 
(ตอนที ่2) ให้ตดิตามอ่านครบั นับเป็นอกีเรือ่งทีน่่ารู ้และเก่ียวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลของชาติ

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 บีบบังคับให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท�างานอย่างมากมาย ท้ังในหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ท�าให้พบข้อดีในการท�างานแบบใหม่อยู่มากพอสมควร โดยเฉพาะจากการประชุม Online และการ Work from Home  
มส่ีวนท่ีน่าจะเป๋นหลกัปฏิบตัต่ิอไป แม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลีค่ลายไปแล้วกต็าม ในเล่มนีมี้ข้อพจิารณาทีน่่าน�าไปคดิต่อครบั

บรรณาธิการบริหาร
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ทดสอบเรือพลังงานไฟฟ้าพัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการยกระดับมาตรการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)

กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศ ก�าหนดแนวปฏบิตัใิห้เจ้าของเรอืหรือผูค้รอบครองเรอื 
ผูป้ระกอบการเดนิเรอื ผูป้ระกอบการท่าเรอื นายเรอื ผูค้วบคมุเรอื คนประจ�าเรอื  
และผู้โดยสาร เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรสัโคโรนา 2019 เพิม่เตมิ ดงันี้

1. ประกาศของกรมเจ้าท่าฉบบัใดทีเ่ก่ียวกบัมาตรการควบคมุการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี ้
ให้ใช้ประกาศนีบ้งัคบั

2. ยกเลิกข้อ 2 (1) ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2564 เรื่อง การปฏิบัติตาม 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศกรมเจ้าท่า  
ที ่ 146/2564 เรือ่ง การปฏบิตัติามมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที ่9 กรกฎาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน

“ให้ปรับลดและจ�ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด ได้แก่ กรงุเทพมหานคร จังหวดันครปฐม จังหวดันนทบรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดันราธวิาส 
จงัหวดัปัตตาน ี จังหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา รวม 13 จงัหวดั โดยจ�ากดัจ�านวน 
ผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารไม่เกนิร้อยละ 50 ของจ�านวนผูโ้ดยสารทีก่�าหนดไว้ในใบอนญุาต 
ใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย จัดให้มีการเว้นระยะห่าง  
(Social Distancing) ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก�าหนด 
อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการบริการอย่างเพียงพอตามความจ�าเป็นและเวลา 
ทีเ่หมาะสมในการเดนิทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่การอ�านวยความสะดวก 
ในการขนส่งประชาชนเพ่ือรบับริการฉดีวคัซนีและการบรกิารทางการแพทย์”

“ส�าหรบัชัว่โมงเร่งด่วนในตอนเช้าและตอนเยน็ซึง่มีประชาชนเดนิทางไปท�างาน
และกลบัจากทีท่�างาน ให้พิจารณาเพิม่จ�านวนเทีย่วเรอืตามความจ�าเป็นให้เหมาะสม 
กบัสถานการณ์โดยค�านงึถงึมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และมาตรการ
จ�ากดัจ�านวนผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารไม่เกนิร้อยละ 50 ของจ�านวนผูโ้ดยสาร” ประกาศนี้ 
จะมีผลบงัคบัเริม่ตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปหรอืจนกว่าจะมปีระกาศ
เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่”

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตวัเรอื “กฟผ. ชลพฒัน์ 1”  
และ เรอื “กฟผ. ชลพฒัน์ 2” เรือพลังงานไฟฟ้าพัฒนาโดยทมีงานคนไทยชือ่ของเรอื 
ทั้ง 2 ล�า มีความหมายว่า กฟผ. พัฒนาระบบขนส่งทางน�้าด้วยพลังงานสะอาด  
โครงการเรอืพลงังานไฟฟ้าของ กฟผ. มเีป้าหมายเพือ่สนบัสนนุการใช้งานพาหนะ 
พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ. ที่ต้องการลด 
การปล่อยมลพษิทางอากาศท�าลายส่ิงแวดล้อม 

เรือพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2 ล�า ได้รับการออกแบบสวยงามทันสมัยตามหลัก 
อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) ใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรีล่เิทยีมไอออน 
ขนาด 214 กิโลวตัต์-ชัว่โมง เรือสามารถแล่นบนผิวน�า้ด้วยความเร็วประมาณ 10 นอต 
หรอืประมาณ 20 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ระยะทางในการให้บรกิารสงูสดุ 60 กโิลเมตร  
ต่อการชาร์จพลงังานไฟฟ้า 1 ครัง้ เรอืท้ัง 2 ล�า รองรบัผูโ้ดยสารได้ล�าละ 80 คน  
ภายในห้องโดยสารตดิตัง้ระบบปรับอากาศ บริเวณหลังคาของเรือตดิตัง้แผงโซลาเซลล์
ผลติกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสูแ่บตเตอร่ีลิเทยีมไอออนภายในตวัเรือ 

ปัจจุบันเรือพลังงานไฟฟ้าทัง้ 2 ล�า อยูใ่นขัน้ตอนของการทดสอบเพือ่ประเมนิ
ประสิทธิภาพก่อนเปิดให้บริการส�าหรับเส้นทางการเดนิเรือ กฟผ. จะเปิดเผยรายละเอยีด
ในภายหลงั นอกจากเรอืพลังงานไฟฟ้า กฟผ. ยงัให้การสนับสนุนรถยนต์พลงังานไฟฟ้า 
มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้โครงสร้างระบบการให้บริการไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ของ กฟผ. ท่ัวประเทศ รวมไปถงึการจบัมอืร่วมกับเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสรมิการผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนภายในประเทศ

การขนส่งผู ้โดยสารทางน�้าโดยใช้เรือพลังงานไฟฟ้าก�าลังถูกน�ามาใช้งาน 
ในต่างประเทศรวมไปถงึประเทศไทยเพิม่มากขึน้ นอกจากโครงการเรอืพลงังานไฟฟ้า
ของ กฟผ. ยงัมหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนหลายแห่งในกรงุเทพมหานคร
วางแผนการน�าเรอืพลังงานไฟฟ้ามาเปิดให้บริการ หากย้อนภาพในอดตีกรงุเทพมหานคร
ถกูขนานนามว่าเป็นเวนสิตะวนัออก มหานครทีใ่ช้การขนส่งทางน�า้เป็นเส้นทางหลกั  
ในอนาคตอันใกล้อาจมีเรือพลังงานไฟฟ้าแล่นให้บริการในแม่น�้าล�าคลอง 
ของกรงุเทพมหานครเพิม่มากขึน้



MARINE SERVITEC COMPANY LIMITED.
1111 Mu 6, Thadsaban Bangpoo 10, Taiban Rd.,T.Taiban, Muang, Samutprakarn 10280 THAILAND 
Tel:  +66 (0) 2703 3477 to 78 Fax: +66 (0) 2703 4572

info@msc.co.th www.msc.co.thfacebook.com/marineservitec/ID: @marineservitec

EMERGENCY DRINKING WATER
Ingredients
• RO & UV purified water
• Applies to the SOLAS LSA Code Chapter IV4.1.5.1.19 and

4.4.8.9
• GMP Certified

Physical parameters (Typical values):
• pH: 7-8
• Appearance: Clear
• Taste: Normal
• Five years unconditionally from the date of production,

marked on the packaging.

Bacteriological analysis
• Escherichia coli: 0/g
• Salmonella spp.: 0/g
• Coliform count: 0 / g

Packaging:
• Material: Transparent foil, food graded packaging
• Content: 125 ml x 4 per sachet 500 ml
• Applies to ISO 18813:2006

Approvals:
• Lloyd’s Register
• Food and Drug Administration, Ministry of Public Health,

Thailand
• ISO 9001: 2015 Certified Company

EMERGENCY DRINKING WATER

Seven Seas Emergency Drinking Water
Survival water pouches are portioned to ration fresh drinking water servings and consist of 4 x 125ml hermetically sealed sachets, giving a total of 500ml or ½ 
litre of water rations per pouch. Unaffected by heat, cold or shock they are individually marked with the month and year of manufacture and have a shelf life of 
three years.
Seven Seas Emergency Drinking Water is tested for sterility before packaging and is produced under ISO manufacture and quality control directives and 
manufactured in strict accordance with SOLAS, IMO and FDA Thailand regulations.

YOUR SAFETY PARTNER ON BOARD
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FV SOUTHWESTERN 
ยงัคงท�าประมงต่อไปด้วย YANMAR

นายท้ายเรือ SOUTHWESTERN นั่นคือ JASON SCIMONE 
ยอมรับด้วยความภาคภูมิใจจากประสบการณ์การท�าประมงมาเกือบ 
40 ปี ของบดิาตนเอง BRIAN SCIMONE แต่ JASON ชืน่ชอบท่ีจะน�าพา
ธุรกิจประมงของครอบครัวไปในทิศทางที่แตกต่าง (และตัวเลือก 
ของเคร่ืองยนต์ใหม่ส�าหรบัเรอืประมงของตน) - การตดัสนิใจท่ีได้พสิจูน์
ให้เห็นแล้วว่า “ความคิดของคนรุ่นใหม่” และเครื่องยนต์เรือเฉพาะ 
ของ YANMAR เช่น 6HYM-WET สามารถท�าให้ธุรกิจเดินหน้า 
และเติบโตขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง

ชาวประมงมอือาชีพอย่าง Jason Scimone ได้รบัโอกาสครัง้ใหญ่
ภายในรอบ 2-3 ปี แต่นั่นไม่ใช่ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับุรกิจประมง 
เชิงพาณิชย์ตามปกติ

“ท่านอาจกล่าวได้ว่ามันเป็นช่วงขณะที่ผมได้รับแรงบันดาลใจ
ที่สุดยอด” Jason กล่าว - Jason เป็นชาวประมงรุ่นที่ 2 และเป็น
ลูกชายของ Brian Scimone ชาวประมงที่เป็นที่รู้จักกันดีมาเป็นเวลา
นานในแถบ Bunbury และ Augusta ของ Western Australia

“ผมตระหนักเป็นอย่างดีว่า ในปัจจุบัน ผู้คนเกือบทุกคนจ้อง
มองโทรศัพท์มือถือของตนเอง - ดูเฟสบุ๊คและเว็บไซท์อื่นๆ เพื่อหา
ข่าวหรืออื่นๆที่ตัวเองสนใจ”

“ดังน้ัน ผมจึงได้ตัดสินใจท่ีจะแสดงให้เห็นว่าเราท�าอะไร 
ในฐานะชาวประมงมืออาชีพ และพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพของเรา 
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บนสื่อสังคมออนไลน์ ท�านองเดียวกันกับการท�าบันทึกชีวิต 
ประจ�าวันของตัวผมเอง”

และนั่นถือว่าเป็นต้นก�าเนิดของเฟสบุ๊ค “Southwestern  
Fresh Fish” แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความกังวลใจอยู่ว่า “ไม่มีใครในวงการ
ของเราท�าเช ่นนี้มาก่อน และชาวประมงส่วนใหญ่ก็ไม ่ค ่อย 
จะมีชื่อเสียงที่ดีนักกับสื่อสาธารณะ” Jason ยอมรับ

หากจะมีผลสะท้อนในด้านลบกับกิจกรรมของ Southwestern 
(จากผู ้ เกลียดชัง) มันก็คงจะเป ็นการต ่อสู ้ ในพื้นที่สาธารณะ 
ที่ค ่อนข้างใหญ่ Jason สารภาพว่าในระยะแรกเขาก็กลัวว ่า 
สิ่งที่ เขาท�าอยู ่นี้  อาจไม่เป็นท่ียอมรับในสายตาของชาวประมง 
คนอื่น - อย่างที่ เป ็นอยู ่ ! “มันเป็นความเสี่ยงท่ีย่ิงใหญ่ที่สุด 
ที่ผมเลือก และผมก็กังวลอย่างมากว่าสิ่งท่ีผมท�าอาจน�ามา 
ซึ่งเสียงวิพากย์วิจารณ์” Jason กล่าว

“แต่กลายเป็นว่าสิ่งตรงข้ามได้เกิดขึ้น - ภายในวันเดียว  
มีผู้คนกว่า 1,000 คน เข้ามากด “ไลค์” ให้เรา และยังมีผู้ติดตาม 
FanPage ของเราอีกมากมาย”

จริงๆแล้ว ความเคลื่อนไหวของ Jason ในการน�าเสนอธุรกิจ 
ของเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ประสบความส�าเร็จอย่างสูง ปลาที่เขา 
จับได้ขายออกอย่างรวดเร็ว และที่ร้านขายปลีก “Southwestern  
Fresh Fish” ของเขาก็มีลูกค้ามาเข้าแถวรอยาวเหยียดก่อนที่เรือ 
จะเข้าถึงท่าเสียด้วยซ�้า!

 
“หลายคนในวงการ พูดถึงแต่ YANMAR”

Jason Scimone มีอาการขัดเขินเล็กน้อย เม่ือมีคนถามเขาว่า 
เครื่องยนต์ Yanmar ที่ติดตั้งอยู่ในเรือ Southwestern (ต่อขึ้น 
ในปี ค.ศ. 1999 ที่เมือง Fremantle) น้ันดีอย่างไร “ชาวประมง 
อย่างเรามกัจะพดูกนัอย่างระมดัระวงัเวลาทีจ่ะต้องพดูว่าของชิน้นัน้
ดแีค่ไหน ในขณะท่ีของชิน้นัน้ใช้งานได้ดมีาก - เพราะเวลาเราชืน่ชม
ของชิน้ไหน ของชิน้นัน้มกัจะเสยีในเวลาต่อมาไม่นาน” Jason กล่าว
พร้อมกับเสียงหัวเราะ จริงๆแล้ว Jason เป็นคนที่เชื่อโชคลางอยู่บ้าง 
เวลาท่ีเขาต้องพูดถึงเครื่องยนต์เรือ ครั้งหลังสุดที่เขาตั้งค�าถาม 
กับผู้ติดตามของเขาในสังคมออนไลน์ว่า “ถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์
เรือ Southwestern ผมควรใช้เครื่องยนต์ยี่ห้ออะไรดี” หลังจากนั้น 
ทุกอย่างก็เลวร้ายลง!

ครอบครัว Scimones ใช ้ เวลาคิดอยู ่นานเกี่ยวกับเรื่อง 
เปลี่ยนเครื่องยนต์ของ Southwestern แต่ไม่สามารถตัดสินใจได้ 
ระหว่างเครื่องยนต์ยุโรปซ่ึงเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีติดมากับเรือตั้งแต่ต้น  
หรือทดลองของใหม่ดู

“เราได้ยินผู ้คนมากมายในวงการประมงพูดถึงเคร่ืองยนต์  
Yanmar และข้อดีของมัน” Jason กล่าว

“พ่อของผมก็เคยได้ยินเร่ืองเรือจับปูในแถบออสเตรเลียใต้  
ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด 900 แรงม้าของ Yanmar ได้นานถึง  
63,000 ชัว่โมง โดยท่ีไม่เคยมปัีญหาใหญ่ใดๆ เกดิขึน้กบัเครือ่งยนต์เลย!”

“คนเราจะเริ่มให้ความสนใจเมื่อได้ยินเรื่องราวเหล่านี้”
แต่เครื่องยนต์เดิมของ Southwestern ก็ต้องถือว่าดีใช้ได้  

ดังนั้นการตัดสินใจจึงไม่ใช่เรื่องง่าย “ดังน้ัน ผมจึงคิดว่า น่าจะลอง
ถามผู้ติดตามผมในสื่อสังคมออนไลน์ ลองดูว่าพวกเขาคิดอย่างไร” 
(ในตอนนั้น Southwestern Fresh Fish น่าจะมีผู ้ติดตามอยู ่
ประมาณ 10,000 คน)
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“ในคืนที่ผมโพสท์ค�าถามของผมลงในเฟสบุ๊คของผู้ติดตาม 
เกี่ยวกับยี่ห ้อของเครื่องยนต์ใหม ่ส�าหรับ Southwestern  
เราก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งบอกเราว่า ขณะนั้นหน่วยผจญเพลิง
ก�าลังพยายามดับไฟในห้องเครื่องบนเรือของเราที่จอดอยู่ที่โกดัง” 
ดังน้ันการเปลี่ยนเครื่องยนต์จึงถูกจัดระดับความส�าคัญใหม่ในทันที  
ถึงแม้ว ่างานซ่อมห้องเครื่องจะเป็นงานที่ใหญ่กว่าหลังจากการ 
เกิดอุบัติเหตุที่ข้างโกดังในครั้งนั้น

“เราได ้ตัดสินใจว ่าเครื่องยนต์ใหม ่ที่ เราก�าลังจะติดต้ัง 
บนเรือของเราจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ เราสามารถวางใจได้  
และเราไม ่ต ้องการ ท่ีจะต ้องยกเครื่ อง เพื่ อซ ่อมใหญ ่ทุกๆ  
10,000 ชั่วโมง และแล้ว Yanmar 6HYM จึงเป็นตัวเลือกของเรา” 
Jason กล่าว

“ผมจึงได ้ส ่ ง เสียงเรียกดังๆ ไปยัง Nick Marsden  
จาก Power Equipment - เขายอดเยี่ยมมาก และท�างาน 
ร่วมกับเราตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ”

“Power Equipment ยังเป็นผู้ที่สามารถเสาะหาเครื่องยนต์
ให้เราได้ ในขณะที่ผู้อื่นไม่สามารถ ซึ่งน่ันถือเป็นความช่วยเหลือ 
อันใหญ่หลวงและไม่มีสิ่งใดท่ีเป ็นปัญหา” ดังที่หลายๆ คน 
ในวงการเรือได้ทราบกัน Yanmar รุ ่น 6HYM เป็นเคร่ืองยนต ์
เชิงพาณิชย์ (เช่นเดียวกับเครื่องยนต์เรือของ Yanmar ส่วนใหญ่)  
ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางน�้าโดยเฉพาะ - ไม่ใช่เครื่องยนต์ที่มา
ปรับแต่งภายหลัง หรือเครื่องยนต์รถบรรทุกที่ถูกปรับเพื่อการใช้งาน
ทางน�้า

เครื่องยนต์ 6HYM-WET ระดับ “L” (478kW (650hp)  
@ 2,150 รอบ/นาที) ได้ถูกติดตั้งบนเรือ Southwestern เครื่องยนต์
ที่มีความจุกระบอกสูบ 13.7 ลิตร 24 วาล์ว เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
ที่มีประสิทธิภาพสูงเม่ือเทียบกับขนาดและแรงม้า โดยมีเทอร์โบคู่
ปรมิาตรสงู ซึง่ท�าให้ได้ส่วนผสมของอากาศทีไ่หลเข้าท่อไอดเีป็นอากาศ
ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเม่ือเชื้อเพลิงและอากาศเข้ามามีส่วนร่วม  
จึงมีการน�ามาซ่ึงธุรกิจในวงการน้ี และท�าให้การออกแบบเครื่องยนต์
ของ Yanmar มีอนาคตที่สดใส

รูที่หัวฉีดมีขนาดเล็กมาก แต่มีจ�านวนหลายรู เป็นการออกแบบ
หัวฉีดใหม่ของ 6HYM ท�าให้ได้ละอองน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีละเอียดกว่า 
ที่เคย น�ามาซึ่งแรงม้าที่ทรงพลังและการเผาไหม้ที่สะอาดขึ้น ดังน้ัน  
ถึงแม้ว่า 6HYM จะเป็นเคร่ืองยนต์ที่ควบคุมการจ่ายน�้ามันเช้ือเพลิง
ด้วยระบบเชิงกล แต่ 6HYM ก็ยังสามารถผ่านมาตรฐานการควบคุม
มลพิษ IMO Tier II ได้อย่างง่ายดาย

“ทีค่วามเรว็แล่นเรอืปกต ิประมาณ 9-10 นอต (โดยทีร่อบของ
เครือ่งยนต์อยูท่ี่ประมาณ 1,200 รอบ/นาท ีในเรอื Southwestern) 
เราใช้น�า้มนัดเีซลโดยประมาณ 20 ลติร/ชัว่โมง/เครือ่ง” Jason กล่าว

เครื่องยนต์อันทรงพลังของ Yanmars คู่น้ี ท�าให้เรือสามารถ
ท�าความเร็วสูงสุดได้ถึง 20 นอต หากต้องการ แต่ Jason ชอบความ
เรียบง่ายของการวางต�าแหน่งเรือให้มี 2 ใบจักร โดยเฉพาะเมื่อท�างาน
ร ่วมกันกับระบบควบคุมคันเร ่งอิ เล็กทรอนิกส ์ของ Yanmar  

“มนัดมีากๆ เนือ่งจากว่าเราสามารถเตมิน�า้มันดเีซลสกั 1,000 ลติร 
แล้วออกทะเลไปได้ 4-5 วัน โดยไม่ต้องห่วงเรือ่งน�า้มนัเชือ้เพลงิเลย”

การที่เราไม่ต้องคอยกังวลว่าเคร่ืองยนต์ของเราท�างานยังไง  
ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้ว Jason ยังชื่นชอบ 6HYM ที่มีอ่าง 
น�้ามันเครื่องขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยยืดเวลาการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง 
ไปได้ถึง 500 ชั่วโมงอีกด้วย

“เมื่อเรือถูกใช้งาน โดยเฉลี่ยแล้วในทุกๆ 3 สัปดาห์ เราใช้
เครื่องยนต์เกือบ 350 ชั่วโมง ดังน้ัน มันคงจะทุลักทุเลน่าดูถ้าเรา 
จะต้องเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องทุกๆ 200 หรือ 250 ชั่วโมง  
ระบบของ Yanmar ที่เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องทุก 500 ชั่วโมง  
จึงเป็นระบบที่ดีเยี่ยม” เครื่องยนต์ รุ่น 6HYM-WET ถูกออกแบบ 
มาพร้อมกบั “เกยีร์ฝาก” (Power Take Off, PTO) ทีบ่รเิวณด้านหน้า
ของเครื่องยนต ์ และเครื่องยนต ์ Yanmar ท่ีกราบซ ้ายของ  
Southwestern ก็เป็นตัวที่ส ่งก�าลังให้ระบบไฮดรอลิคทั้งหมด 
ที่ใช้กับอวนและกว้านของเรือ

คุ้มค่ากับการคิดต่าง
“ช่วงนี้ สภาพอากาศไม่เหมาะที่จะท�าการประมง” จริงๆแล้ว  

นี่เป็นข้อความที่ Jason Scimone ได้พูดไว้ในวันที่ได้พูดคุยกับ  
Power Equipment “ดังน้ัน เรือประมงส่วนใหญ่จึงเพียงลอยล�า 
อยู่เฉยๆเท่านั้น”

อย ่ าง ไรก็ตาม เมื่ อ เรื อ เหล ่ านั้ นถูก ใช ้ งาน จะมี เ รื อที่  
“เพียงลอยล�า” เหลืออยู่น้อยมาก และบางทีอาจไม่มีเรือล�าไหน 
ที่ถูกใช้งานหนักไปกว่า Southwestern ตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องยนต์  
Yanmar ไปเม่ือปี ค.ศ. 2017 เรือ Southwestern ได้ถูกใช้งาน 
ไปแล้วกว่า 7,500 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหาใดๆ และในร้านอาหารทะเล
ของครอบครัว Scimone ก็มีรูปของ Brian พ่อของ Jason ถ่ายคู่กับ
เครื่อง Yanmar 6HYM-WET ตัวใหม่ตัวหนึ่ง (ขณะที่ก�าลังจะถูกน�าไป
ติดตั้งบนเรือ Southwestern) แขวนอยู่บนฝาผนัง

“บรรดาท่านผู้สูงวัยทั้งหลายชื่นชอบที่จะได้เห็นเครื่องยนต์
ขนาดใหญ่ น่ันเป็นเพราะเครื่องยนต์เหล่านี้ เป ็นเครื่องยนต ์
ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้เห็น” Jason กล่าว

เครื่องยนต์ Yanmar เป็นเครื่องยนต์ท่ีท�างานค่อนข้างนุ่มนวล  
จึงช่วยลดอาการล้าจากการใช้งาน ในขณะที่เครื่องยนต์จะต้องท�างาน
ตดิต่อกนัหลายชัว่โมงต่อวนั “ผมยอมรบัอย่างจริงใจเลยว่าเคร่ืองยนต์ 
Yanmar ท�างานได้อย่างนุ่มนวลกว่าเครื่องยนต์เดิม และการติดตั้ง
ที่มีคุณภาพก็เป็นปัจจัยหนึ่งของความนุ่มนวลนี้ อีกทั้งยังท�าให ้
เรือสมดุลและลดการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก” Jason กล่าว

แต่ถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะท�างานได้อย่างดีเยี่ยม ทะเล (และการ
ท�าประมงเชิงพาณิชย์) ก็ไม่ใช่ที่ๆจะเต็มไปด้วยความรื่นรมย์เสมอไป 
และในวัย 31 ปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับทะเล Jason ตระหนักเป็นอย่างด ี
ถึงความไม่แน่นอนของการเลี้ยงชีพด้วยการท�าประมง

“เมื่อผมเริ่มขับเรือ (ตอนอายุ 19 ปี) พวกเราเคยเดินทาง 
เป็นระยะทางที่ไกล” Jason กล่าว
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 “ผมต้องการท�าในสิ่งที่แตกต่าง แต่อย่าเข้าใจผมผิดนะ  
พ่อของผม (Brian Scimone) เป็นสุดยอดชาวประมง และท่าน 
สอนผมทุกอย่างที่ผมรู ้ ผมเพียงแต่คิดต่อยอดจากที่พ่อของผม 
สอนไว้เท่านั้น”

Jason เริม่ท�าประมงในบรเิวณอืน่ ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องออกไปไกล
จากชายฝั่ง “ขอเพียงแค่เป็นท่ีๆไม่ค่อยมีใครเคยท�าประมงมาก
เท่านั้น”

“ผมเรียนรู้การอ่านแผนท่ีให้มากขึ้น ใส่ความมุ่งมั่นเข้าไป 
ในการท�าประมงอีกเล็กน้อย ตรวจสอบต�าแหน่งเรือให้บ่อยขึ้น  
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมท�า”

“และการคิดต่างของผมก็เริ่มเห็นผล ในปี ค.ศ. 2015 เป็นปีที่
เราจับปลาได้มากที่สุด แต่ก�าไรที่เราได้กลับไม่มากตามที่เราคิด” 
Jason บอก “อย่างเช่น การออกเรือบางคร้ังก็แทบจะได้เงินพอ 
เพื่อจ ่ายค ่าเหยื่อกับน�้ามันเท ่าน้ัน แต่เราก็ยังมีลูกเรือที่ เรา 
ต้องดูแลด้วย”

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู ้ค้าส่งมามีอิทธิพลและชี้น�าธุรกิจประมง 
ของครอบครัวของเขาในอนาคต Jason จึงเริ่มหาประสบการณ์ 
ในการแปรรูปและค้าปลีกปลาที่เขาจับได้ - ความคิดต่างอีกอย่างหนึ่ง
ที่กลายเป็นความจริง

“ผมสังเกตได้ว่าผู้คนมักจะชอบซื้ออาหารทะเลสดในท้องถิ่น
อย่างจรงิจงั - ทกุคนต้องการเช่นนัน้!” Jason มนี�า้เสยีงกระตือรอืร้น

และนัน่คอืจดุเริม่ต้นของธรุกจิค้าปลกีของ Southwestern Fresh 
Fish และถือได้ว่ามีส่วนแบ่งตลาดปลาพอสมควร จากการขายปลาที่
ได้จากธุรกิจประมงของครอบครัว - แน่นอนว่าผู้ติดตามของเขาบนสื่อ
สังคมออนไลน์มีส่วนช่วยเหลือเขาอย่างมาก!

“เวลานี ้เราจะต้องดงึดดูผูฟั้งด้วยเรือ่งราวและแสดงให้เหน็ว่า
สิ่งเหล่านี้มาจากไหน ทุกคนต้องการเช่นนั้น”

Jason บอกว่าลูกชายของเขาชื่นชอบเกมตกปลาเป็นอย่างมาก 
และเขาอาจสบืทอดมรดกของตระกลู Scimone ในการท�าประมงอาชีพ
เป็นรุ่นที่ 3 ต่อไป

“จริงๆแล้วผมเป็นคนท่ีไม่มีงานอดิเรกอะไร ยกเว้นท�าประมง 
แต่การท�าประมงก็ต้องพร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง
มากมาย มันเป็นการดีที่เราสามารถแสดงให้ผู ้คนได้เห็นถึงการ
ท�างานของเราบนเฟสบุ๊ค” Jason บอก

จากการที่มีผู ้ติดตามถึง 13,500 คน ทุกสิ่ ง ท่ี เ กิดขึ้นได ้ 
ต้องยกให้เป็นความสามารถของ Jason แม้กระท่ัง Brian ผูเ้ป็นพ่อเอง 
ซึ่งยังไม่มั่นใจกับกลยุทธทางสื่อสังคมออนไลน์ของลูกชายในตอนแรก 
- มาตอนนี้ ตัว Brian เองก็ชอบที่จะโพสท์รูปที่ตนเองถ่ายลงเฟสบุ๊ค
เช่นกัน

ความส�าเร็จของ Southwestern จะยังคงด�าเนินต ่อไป  
ถ้า (และเมื่อ) ลูกชายของ Jason ยึดม่ันท่ีจะรักษาธุรกิจนี้ต่อไป  
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Yanmar ยังคงจะได้พิสูจน์ถึงอายุการใช้งาน 
ที่ยืนยาว ความวางใจได้ และประสิทธิภาพจนถึงทายาทรุ ่นที่ 3  
และเรื่องราวของพวกเขาในเฟสบุ๊ค
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การขนส่งของระหว่างท่าเรือภายใน
ประเทศ กบัแท่นขดุเจาะผลติปิโตรเลยีม หรือ
ก๊าซทีต่ัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ เป็นการส่ง
ของออกไปยังต่างประเทศ หรือน�าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เมื่อแท่นขุดเจาะผลิตปิโตรเลียม
หรือก๊าซในอ่าวไทย ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะ และอยู ่นอกทะเลอาณาเขตของ
ประเทศไทย แท่นขดุเจาะดงักล่าวจงึมไิด้อยูใ่น
อาณาเขตหรือดินแดนของประเทศไทย  
การขนส่งของระหว่างท่าเรือภายในประเทศ  
กบัแท่นขดุเจาะผลติปิโตรเลยีม หรอืก๊าซดงักล่าว 
จึงถือเป็นการขนส่งทางทะเล และเป็นการส่ง
ออกไปยังต่างประเทศ หรือน�าเข้ามาจากต่าง
ประเทศ ที่ก�าหนดให้ผู้ส่งของจะส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ หรือสั่งหรือน�าเข้ามาจากต่าง
ประเทศโดยทางเรือ ในเส้นทางท่ีมีเรือไทย 
เดนิอยูแ่ละสามารถให้บรกิารรบัขนได้ในระยะเวลา
ใดๆ ที่ก�าหนด ต ้องบรรทุกโดยเรือไทย 
ในปริมาณไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่ก�าหนดนั้น 
จ�าต้องพิจารณาความเหมาะสม รวมท้ังความ
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 
ทีเ่ก่ียวข้องด้วย

เกีย่วกบัการประกอบกจิการเรอืสนบัสนนุ
กิจการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล  
และกจิการขนส่งน�า้มนัจากแท่นขดุเจาะน�า้มนั
ในทะเล ซึง่อยูใ่นเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะของไทย 
(Exclusive Economic Zone, EEZ) มายงัโรง
กลัน่น�า้มนัในประเทศไทย โดยปัจจบุนัมปัีญหา
ว่าเจ้าของเรือไทยจะต้องเสียภาษีในการ
ประกอบกจิการดงักล่าว แต่เรอืของต่างชาติไม่
ต้องเสียภาษี จึงท�าให้มีข้อเสียเปรียบในการ
แข่งขันประมูลสัญญาการให้บริการแก่ผู ้รับ

ทะเลอาณาเขต (ตอนที ่2)
Territorial Seas
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เกีย่วกบัการสร้าง และการใช้เกาะเทยีม สิง่ตดิ
ตั้งและโครงสร้างต่างๆ ท�าให้แท่นขุดเจาะ
น�้ามันในทะเลที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ  
จงึถกูจ�ากดัอ�านาจทีว่่าด้วยศลุกากร การคลงั 
อนามัย ความปลอดภัย และการเข้าเมือง
เท่านัน้ และไม่รวมถงึการประกอบกิจการ

การก�าหนดของท่ีขนส่งระหว่างท่าเรือ
ภายในประเทศกบัแท่นขุดเจาะ ผลติปิโตรเลยีม
หรือก๊าซในอ่าวไทยต้องบรรทุกโดยเรือไทย 
เพือ่เป็นการส่งเสรมิการพาณชิยนาวีได้หรอืไม่ 
อย่างไร 

การขนส ่งทางทะเล ท่ีก� าหนดให ้
หมายความว่า การขนส่งของหรอืคนโดยสาร
โดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ  
หรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  
หรอืจากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่นอกราชอาณาจกัร 
จะก�าหนดของตามชนดิและประเภททีผู่ส่้งของ
จะส่งออกไปยงัต่างประเทศ หรอืสัง่หรอืน�าเข้า
มาจากต่างประเทศโดยทางเรือ ในเส้นทาง 
ที่มีเรือไทยเดินอยู ่ต้องบรรทุกโดยเรือไทย 
ในปริมาณไม่น้อยกว่าอตัราส่วนทีก่�าหนด 

ค�านิยามค�าว่า น่านน�้าไทยหมายถึง  
น่านน�า้ทีอ่ยูใ่นอาณาเขตประเทศไทยซึง่ได้แก่
น ่านน�้ าในทะเลอาณาเขตประเทศไทย  
เป็นระยะ 12 ไมล์ทะเล วดัจากเส้นฐานเท่านัน้ 
ดังนั้น แท่นขุดเจาะผลิตปิโตรเลียมหรือก๊าซ 
ในอ่าวไทย ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 
และอยูน่อกทะเลอาณาเขตของประเทศไทย

การขนส่งทางทะเล หมายความว่า 
การขนส ่งของหรือคนโดยสารโดยเรือ 
จ ากประ เทศ ไทย ไปยั ง ต ่ า งป ระ เทศ 
หรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
ห รื อ จ า ก ที่ ห น่ึ ง ไ ป ยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง น อ ก 
ราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง 
การขนส่งของหรอืคนโดยสารทางทะเลชายฝ่ัง
ในราชอาณาจักร โดยเรือท่ีมีขนาดตั้งแต ่
สองร้อยห้าสบิตันกรอสขึน้ไป

แท่นขุดเจาะดังกล ่าวจึงมิได ้อยู ่ ใน
อาณาเขตหรือดินแดนของประเทศไทย  
การขนส่งของระหว่างท่าเรือภายในประเทศ 
กบัแท่นขดุเจาะ จึงถอืเป็นการขนส่งทางทะเล
และเป ็นการส ่งออกไปยังต ่างประเทศ 
หรอืน�าเข้ามาจากต่างประเทศ 

สมัปทานแท่นขดุเจาะ 
ก�าหนดของตามชนิด และประเภทท่ี

ก�าหนดทีผู้่ส่งของจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
หรือสั่งหรือน�าเข้ามาจากต่างประเทศโดย 
ทางเรอื ในเส้นทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยูแ่ละสามารถ
ให้บรกิารรบัขนได้ในระยะเวลาใดๆ ทีก่�าหนด 
ต้องบรรทกุโดยเรอืไทยในปรมิาณไม่น้อยกว่า
อตัราส่วนทีก่�าหนด  ส�าหรบักรณแีท่นขดุเจาะ
ตามข้อหารือนี้อยู ่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ  
ซึง่ให้สิทธิ เขตอ�านาจ และหน้าท่ีของรฐัชายฝ่ัง
ในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะไว้ว่ามเีพยีงสทิธอิธปิไตย 
(Sovereign Right) ซึ่งก�าหนดว่ารัฐชายฝั่ง 
มี เขตอ�านาจแต่ผู ้ เดียวเหนือเกาะเทียม  
สิ่งติดตั้ง และสิ่งก่อสร้างเช่นว่า รวมทั้ง 
เขตอ�านาจเก่ียวกับกฎหมายและข้อบังคับ 
ต่างๆ ที่ว่าด้วยศุลกากร การคลัง อนามัย  
ความปลอดภยั และการเข้าเมอืง 

ซึ่งก่อนหน้านั้นประเทศไทยได้มีการ
ประกาศเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะของไทย ก�าหนด
ให้มีความกว้าง 200 ไมล์ทะเล โดยวดัจากเส้น
ฐาน และมีเพียงสิทธิอธิปไตยในเขตอ�านาจ

13
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ซึ่ งต�าแหน ่งของเครื่องยนต ์อาจย ้ายจาก 
ต�าแหน่งใดๆ มาอยูต่�าแหน่งอืน่ได้เลก็น้อย

การตอบสนอง คุณต ้องดูว ่าเรือนั้น 
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ รวมทั้งการ
ทดลองขับจากที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง เพื่อตรวจดู 
การตอบสนองของเครือ่งยนต์เรอืว่าเป็นไปตาม
คณุลกัษณะหรอืไม่

การขึ้นน�้า ตรวจสอบเพ่ือดูว่าใช้เวลา 
เท่าไหร่ในการขึน้น�า้ หลังจากการออกตวัของเรอื

การเปลีย่นเกยีร์ การเปล่ียนเกยีร์ของเรือ
นัน้นิม่ดี หรอื กระตกุ กระชากซะจนสะดุง้

เกียร ์ถอยหลัง  ตรวจดู ให ้แน ่ ใจว ่ า  
เกียร์ถอยหลังยังใช้ได้ดีอยู่ คุณอาจจะไม่รู้ถึง 
ความส�าคัญ จนกว่าคุณจะเข้าไปที่ท่าจอดเรือ 
นัน่แหละ

อุปกรณ์เครื่องมือในการวัด เพื่อเช็ค
อณุหภูมเิครือ่ง เชค็รอบเครือ่งต่อนาท ีมาตรวดั
ความเร็วเรือว่ายังอยู ่ในสภาพดี และพร้อม 
ใช้งานได้

ใต้ท้องเรือ อันนี้ส�าคัญมาก ห้ามพลาด 
เด็ดขาด ถ้าคุณยังทดลองขับเรือไม่นานพอ 
ท่ีจะบอกได้ เมื่อคุณกลับไปที่ท่าเรือ และมีน�้า 
บางส่วนมาจากเคร่ืองยนต์ที่รั่วมาจากท่อน�้า  
จนไปถึงใต้ท้องเรอืข้างใน ฉะนัน้จงึเป็นความคดิ
ที่ดี ท่ีหลายๆ คนได ้ทดลองขับ น�้ าหนัก 
ท่ีเพิ่มเข้าไปในเรือนี้นมีผลต่อประสิทธิภาพใน 
การท�างานของมนัรวมไปถงึความเรว็ของเรอืด้วย

ชั่วโมงการใช้งาน อย่าลืมว่าเรือล�าที่คุณ
ต้องตา ต้องใจ และสนใจน้ันใช้งานมาแล้ว 
นานเท่าไหร่ ถ้าเป็นรถยนต์จะวัดกันที่ไมล์ 
ในการขบั แต่ส�าหรบัเรือนัน้เรานบัทีร่ะยะเวลา
ในการใช้งานที่ผ่านมา  ถ้าเรือที่ใช้งานมาแล้ว
มากกว่า 500 ชัว่โมง คุณต้องคดิไว้ล่วงหน้าได้เลย

ส�าหรับคนทีจ่ะซ้ือเรอืมอืสองหากว่าไม่รูจ้กั
ประวตัขิองเรอืล�านัน้ๆ มาก่อน แล้วไปซือ้เรอืล�า
นัน้มาเป็นเรือคู่ใจ ซึง่ต้องอยูก่บัคณุไปอกีนาน
แสนนาน ถ้าเรือล�านั้นเป็นเรือที่ดี ก็โชคดีไป  
แต่เรือไม่ค่อยดีกต้็องท�าให้เสยีเวลาซ่อม

ข้อแนะน�าในการซ้ือเรอืโดยทัว่ๆ ไป ถ้าคุณ
รู ้ว ่าการตัดสินใจซื้อเรือเพื่อจุดประสงค์ใด  
คุณจะเอาเรือลงน�้าเค็มหรือน�้าจืด คุณมี 
งบประมาณเท่าไหร่ การบ�ารงุรกัษาเป็นอย่างไรบ้าง 
มีใบรับประกันหรือไม่ ช่ือเสียงของดีลเลอร ์
ทีบ่อกมาปากต่อปากดหีรือเปล่า การได้ยลโฉม
เรือก่อนจะซื้อก็ดี ใบประกาศนียบัตรรับรอง 
จาก NMMA กด็ ี ประเภทของใบพดั ประวตั ิ
ของเรือล�านี้ว่าถูกซื้อมาตั้งแต่ปีไหนและอ่ืนๆ  
อกีมากมาย 

รายการตรวจสอบในการซือ้เรอืมอืสอง คณุจะ
ต้องตรวจสอบดงันี้

การทดลองขบั คงไม่มใีครอยากซ้ือรถยนต์
โดยที่ไม่ได้ทดลองขับสักคร้ังหรอกใช่มั๊ยล่ะ  
เราก็ใช้หลักกการนี้กับการซื้อเรือได้เช่นกัน 
ส�าหรับเรือนั้นมีเรื่องจุกจิกจิปาถะมากกว่า 
รถเสยีอกีทีค่ณุยงัไม่รู้ เพราะเรอืนัน้มสีิง่ทีจ่ะต้อง
ดูแลระมัดระวัง และบ�ารุงรักษามากกว่ารถ  
เมื่อคุณได้ทดลองขับเรือล�าที่คุณสนใจแล้ว  
จงตัง้ใจสงัเกตอย่างละเอยีดตามหัวข้อต่อไปนี้

การส่ันสะเทือน ถ้าการสั่นสะเทือน 
หมายถงึ ความหลากหลายของสาเหต ุของสิง่ที่
จะท�าให้เกิดการสั่นสะเทือนเหล่าน้ี เช่น การ 
โค้งงอของใบพดั เป็นต้น และการสัน่สะเทอืน
ของเรือนัน้ หมายรวมถึงการเกิดเสยีงดงัจากเรอื
ด้วยเช่นกนั

ความเรียบร ้อยของงาน ไม ่ว ่าคุณ 
จะมองหาเรือที่มีเคร่ืองยนต์ติดตั้งอยู่ภายใน 
หรอืภายนอกเรือ คณุต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เครื่องยนต ์ น้ันอยู ่ ในสภาพท่ีเรียบร ้อยดี  

Test Report
ทดสอบเรอืมือสอง 
ก่อนตดัสนิใจซ้ือ
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ว่าต้องใช้เงนิในการดแูล ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษา 
หรอืเปลีย่นเคร่ืองยนต์ใหม่เท่าไหร่

พื้น เรือผุ ไหม เป ็นอย ่างที่ รู ้ กันว ่ า 
ไม้กับน�้าน้ันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะ 
ที่พื้นของเรือต้องสังเกตที่พื้นที่ที่น่ิมเป็นพิเศษ
อันแสดงถึงการผุของไม้ อย่ากลัวที่จะเอามือ 
และเข่าของคุณไปสัมผัสเพื่อการตรวจสอบ  
การดมกล่ินก็ช่วยเพิ่มความแน่ใจให้ได้ว ่า 
พืน้ทีน่ัน้เป็นเช้ือราหรอืเปล่า

การบ�ารุงรักษา ต ้องถามเกี่ยวกับ
ประวัติการบ�ารุงรักษาเรือ พยายามค้นหา 
จดุหลกัๆ ให้ได้ว่าเรอืล�านีเ้คยต้องซ่อมทีจ่ดุไหน 
เพ่ือเป็นโอกาสในการต่อรองราคาให้ถูก 
ลงมาด้วย ควรถามถึงใบรับประกันด้วย 
ถ้าเรอืยงัอยูใ่นประกัน ถามเจ้าของเรอืด้วยว่า 
จุดไหนของเรือที่เคยซ่อมมา ซ่อมแล้วเป็น
อย่างไรบ้าง พดูคยุซกัถามเรือ่งเรอืล�าทีค่ณุสนใจ
ให้เยอะทีส่ดุ

การขับทดสอบในทะเล เป็นความคิด 
ทีไ่ม่เลวทีจ่ะต้องทดสอบเรอืในทะเลด้วยก่อนที่
จะซือ้เรอื ตามหลกัการทดสอบและตรวจสอบ
ในทะเล ถ้าคณุทดสอบด้วยตัวเอง ให้ดกูารตดิ
เคร่ืองเรือ ที่จับ และปลั๊กเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
กระแสสลับ เข็มขัด ท่อน�้า เครื่องกรอง  
เครื่องเป่า สายเคเปิ้ล การวิเคาระห์น�้ามัน  
การวางแนวของเครื่องยนต์ดูให้ดี ให้แน่ใจว่า 
มันไม่ขุ่น หรือเป็นเม็ดทราย เพราะถ้าเป็น 
แบบนั้นก็หมายความว่า เครื่องยนต์หรือเรือ 
อาจขัดข้อง และมีผลท�าให้เกิดเสียงดังที่ท่อ 
ของเครือ่งได้

สภาพเรอื เดนิดูรอบๆ เรอื เพือ่ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าเรอือยูใ่นสภาพด ีโดยใช้มอืแตะไปที่
ตัวเรือรอบๆ เพื่อสัมผัสให้ได้รู้ว่าพื้นผิวรอบ 
ตวัเรอืนัน้เป็นเนือ้แขง็ เป็นเนือ้เดยีวกันตลอดล�า
หรอืไม่ ดจูากสภาพสีของเรอืด้วยกไ็ด้ ถ้ามนัเป็น
สไีม่เนียนให้สนันิษฐานได้ว่าเรอืล�านี ้อาจจะเคย
เกดิอุบตัเิหตมุาก่อน จงึต้องเชือ่มและทาสีใหม่ 

รวมถงึดพูืน้ผวิเรอืยงัเคลอืบมนัหรือไม่ด้วย

ใบพดั เช็คองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ความโค้งงอของใบพดั รอยร้าว หรอืรอยบาก  
ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแสดงให้เห็นว่าเรือล�านี้ 
ขาดการบ�ารงุรักษา

สถานทีเ่กบ็เรอื มกีารเกบ็รกัษาเรอือย่างไร
ในขณะที่ไม ่ได ้ใช ้เรือล�าน้ี ไว ้ ท่ีกลางแดด  
ไม่มทีีก่�าบงั ปล่อยให้ตากแดด ตากลม หรอืเปล่า 
เกบ็ไว้บนบกหรอืในน�า้ ต้องดใูห้ดี

เบาะทีน่ัง่ ขึน้อยูก่บัการเกบ็รกัษาว่าเป็น
อย่างไร มนัมผีลต่อเนือ่งกนั ถ้าเบาะทีถ่กูใช้งาน
มามากกว่า 1 ปีแล้ว อาจมีตะเข็บฉีกขาด  
หรอืซดีจางบ้าง รวมถงึฝาครอบเรือด้วยเช่นกนั

อุปกรณ์พิเศษ เป็นการดีถ้าเจ้าของเรือ 
ได้ซือ้วสัดอุปุกรณ์พเิศษติดตัง้พร้อมกบัเรอืแล้ว 
ในความเห็นส่วนตัวนั้น การค้นหาความลึก 
จากจดุทีเ่รืออยูน่ัน้ส�าคัญทีส่ดุ คุณคงไม่ต้องการ
ให้เรือว่ิงเกยตื้นหรอกใช่ไหม ในส่วนใหญ่นั้น 
การต้องการใช้วิทยุสื่อสารทางทะเลไม่ใช่ 
เพราะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายสากลเท่านั้น  
แต่มีไว้เพื่อต้องการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  
เหตฉุกุเฉนิ และการทีม่เีครือ่งเสยีงดีๆ  ในเรอื 
ก็จ�าเป็นนะ เพราะคุณจะได้ฟังเพลงเพราะๆ 
เคล ้าไปกับบรรยากาศดีๆ ไง สุดแสน 
จะโรแมนติก แล้วก็พวกเสื้อชูชีพ สมอเรือ 
อปุกรณ์ควบคมุความเรว็กจ็�าเป็นด้วย

คนลากเรอื ถ้าคุณซือ้เรอืแล้ว แต่ไม่ได้เป็น
คนลากเรือกลับบ้านเอง คุณต้องเช็คถึงเวลา 
ลากเรือให้ละเอียดถี่ถ้วนกับผู้ลากเรือ เพื่อให้
แน่ใจว่าการขนย้ายเรอืนัน้ปลอดภยัจริงๆ

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คงพอจะเป็น
แนวทางส�าหรบัคนทีก่�าลงัคิดจะซือ้เรือมาครอบ
ครองไว้สกัล�า พจิารณาและทดสอบดจูนเชือ่มัน่
แล้วค่อยตดัสนิใจซือ้ จะได้ไม่ต้องมคี�าว่า พลาด 
หลงัจากทีไ่ด้ซือ้มาแล้ว

Test Report
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การระบาดของ COVID-19 ราวปีคร่ึง 
ทีผ่่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงเป็นวงกว้าง 
ท�าให้คนเราต้องปรบัรปูแบบในการใช้ชีวติจาก
เดมิไปอย่างมากมายหลายลักษณะ ทีเ่หน็ได้ชดั
คือในด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
หน้าท่ีในหลายหน่วยงานภาครฐัของไทย สถาน
ศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนที่สถาบัน 
เป็นเวลานาน ชดเชยได้บางส่วนด้วยการสอน 
Online ซึ่ ง มีผู ้ เรียนส ่วนหน่ึงเข ้าไม ่ถึง 

ประสทิธภิาพและประสิทธิผลโดยรวมลดต�่าลง
เป็นอย่างมาก ในหลายองค์กรภาครฐั และภาค
เอกชนใช้วธิ ีWork from Home แทนการท�างาน
ทีส่�านักงาน ผลทีไ่ด้ในภาพรวมคงคล้ายๆ กนั ไม่
สมบรูณ์เท่ากบัการท�างานตามวถิปีกติ

ในสภาพการณ์ดังกล่าว หากวเิคราะห์เจาะ
ลึกในรายละเอยีดแล้ว ย่อมพบบางส่วนของวถิี
การท�างานในรแูบบใหม่ทีไ่ด้ผลดกีว่าเดมิ ซึง่อาจ
จะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปแม้สถานการณ์

Special report

ระบาดของ COVID-19 จะคลีค่ลายไปจนอยู่ใน
ความควบคมุได้แล้ว จึงเหน็สมควรอย่างยิง่ทีจ่ะ
ถอดบทเรยีนจากเหตกุารณ์นี ้เพือ่น�าส่วนทีด่ไีป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบราชการไทย 
รวมทั้งการประกอบธุรกิจ ท่านจะได้แนวคิด 
และหลักนิยมใหม่ๆ มากพอสมควรทีเดียว  
โดยเลือกกรณีที่ค่อนข้างโดดเด่นเห็นความ
เปล่ียนแปลงชัดเจนมาท�าการศึกษาวิเคราะห์ 
อาทิ รูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนที่ถูก
สถานการณ์บบีบงัคบัให้ปรบัเปลีย่นไปจากเดมิ 
น่าจะมีบางส่วนทีเ่หมาะสมส�าหรบัการใช้ต่อไป 
เพราะมทีัง้ประสิทธภิาพและประสทิธผิลสงูกว่า
วธิกีารปกตทีิเ่คยท�ากันมา

บทเรียนจากการท�างานในรูปแบบใหม่ 
เพราะ COVID-19
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Special report

“การวเิคาระห์ความคุม้ค่า” สามารถน�ามาเป็น
เครือ่งช่วยได้ดพีอสมควรในเบือ้งต้น ส่วนการ 
หาข้อสรุปในบ้ันปลายก็คงหนีไม่พ้นการใช้
ดุลยพินิจพิจารณาร ่วมกันของผู ้มีหน ้าที่
เกี่ยวข ้อง บนหลักการคิดอย่างมีเหตุผล  
(Logical Thinking) การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
(Critical Thinking) และการคิดอย่างสร้างสรรค์  
(Creative Thinking) เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ก่อนการหาข้อตกลงใจขั้น
สุดท้าย เร่ืองส�าคัญที่สมควรท�าก็คือ การหา
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของวิธีท�างานแบบใหม่ เพื่อให้สามารถน�ามา
ปฏบิตัไิด้อย่างยัง่ยนื รวมทัง้การหาทางคลีค่ลาย
ข้อจ�ากดัทีเ่กิดขึน้ด้วย เช่นการเพิม่ช่องทางการ
สือ่สารแบบ Online ให้ทกุกลุม่เข้าถงึได้ และ
การชดเชยค่าใช้จ่ายทีผู่ป้ฎบิตังิานไม่สมควรเสยี 
รวมทัง้การก�าหนดกฏเกณฑ์การท�างานทีเ่หมาะ
สมกบัแนวปฏบิตัใิหม่นี ้ในทีสุ่ดกอ็าจลงเอยด้วย
การใช้ทัง้สองแนวทาง คอืทัง้วธีิเดมิและวถีิใหม่ 
ผสมผสานกนัอย่างพอเหมาะพอดกีไ็ด้

แนวความคดิทีน่�าเสนอนี ้ มเีจตนาทีจ่ะให้
น�าไปพิจารณาประกอบการพัฒนาระบบ
ราชการ อนัเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งผู้เขียนเป็นอนุกรรมาธิการอยู่ด้วย  
ในฝ่ายของวุฒิสภา เช่ือว่าจะมีส่วนเสริมให ้
การท�างานด้านน้ีมคีวามสมบูรณ์ยิง่ข้ึน

 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การใช้ระบบ  
Online ส�าหรับการประชุมและการเรียน 
การสอน รวมทัง้การท�างานทีบ้่าน (Work from 
Home) ข้อดีคอืประหยัดทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย
จากการไม่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างบ้าน 
และที่ท�างาน ทางราชกา และเจ้าของธุรกิจ 
ก็ประหยัดค่าสาธารณูปโภค เช่น น�้าประปา 
และกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมแล้วมีมูลค่ามากมาย
มหาศาล สุขภาพกายและจิตของผู ้ท�างาน 
ก็ดีขึ้นด้วย ปัญหาจากการจราจรก็บรรเทา
เบาบางลงมาก ข้อน่าวิตกยงัมอียู่ประการเดยีว 
คือ ที่ได้มานั้นคุ้มค่าหรือไม่กับความสูญเสีย 
ท่ีเกิดข้ึน จึงจ�าเป็นต้องวิเคราะห์เชิงลึกถึง 
ผลกระทบด้านลบด้วย แล้วน�ามาเปรยีบเทยีบกนั

การท�างานในรูปแบบใหม่ตามตัวอย่าง 
ข้างต้น มีผลเสียอยู่หลายประการเช่นกัน  
อาทิ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายลดน้อยลง  
การสื่อสารมีโอกาสคลาดเคลื่อนหรือผิดเพื้ยน 
(Miscommunication) มากขึน้ และการเข้าถงึ
บรกิารผ่านเครอืข่ายโทรคมนาคมท่ีไม่เท่าเทยีม
กัน คนจ�านวนไม่น้อยยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องนี้  
การเปรียบเทียบผลดีผลเสียโดยตรงระหว่าง 
สองทางเลือกปฏิบัติข้างต้นคงท�าได้ไม่ง่ายนัก 
เพราะมีป ัจจัยท่ีเป ็นนามธรรมปะปนอยู ่ 
หลายลักษณะ ไม่สามารถให้ค่าเป็นตัวเลขได้  
แต่ในแวดวงวิชาการแล้วมีทฤษฎีที่ว ่าด้วย  
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