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สวัสดีครับ FC  ที่รักทุกท่าน
ท่ามกลางความแปรปรวนต่างๆ อย่างยากที่จะควบคุมและคาดเดาอนาคตได้ชัดเจนนัก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

ในหลายประเทศท่ัวโลก มีความรุนแรงและเกิดถี่ขึ้นทุกที โรคระบาด COVID-19 ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเมื่อใด สถานการณ์ทางการเมือง 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศมคีวามระส�า่ระสายอยู่เนืองๆ เหล่าน้ีล้วนเกินก�าลังท่ีใครจะควบคุมได้ แต่ชีวติต้องด�าเนนิต่อไป เป็นภาระทีแ่ต่ละคน
ต้องหาทางแก้ไขทีเ่หมาะสมกบัปัญหาของตน  ขอเป็นก�าลังใจให้ท่านและครอบครวัรวมท้ังหมูค่ณะพบชวีติท่ีมัน่คง มพีลงัก้าวผ่านอปุสรรค
ทัง้หลายไปได้ด้วยดี

เชือ่ว่าสาระทีเ่ราน�าเสนอในฉบบันี ้ จะมส่ีวนสร้างเสรมิพลงัชวิีตให้ท่านได้อกีทางหนึง่ ช่วยให้รูเ้ท่าทนัความเป็นไปต่างๆ อย่างถูกตรงมากข้ึน  
และพบทางออกท่ีดสี�าหรบัทกุปัญหา ขอให้ทกุท่านโชคดีครบั

บรรณาธิการบริหาร
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ปิดอ่าวไทย 90 วัน บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำา 
มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน

กรมเจ้าท่า พลิกโฉมท่าเรือท่าช้าง เปิดให้บริการรองรับ
การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา

มาตรการ “ปิดอ่าวไทย” เป็นมาตรการส�าคญัในการบรหิารจัดการทรพัยากร 
สตัว์น�า้มไีข่ วางไข่ เลีย้งตวัอ่อน ในฝ่ังทะเลอ่าวไทย เพือ่อนรุกัษ์พ่อแม่พนัธ์ุสตัว์น�า้ 
ทีม่ไีข่แก่ พร้อมสบืพนัธุว์างไข่และอนรุกัษ์สตัว์น�า้วยัอ่อนให้เจรญิเตบิโตเป็นสตัว์น�า้ 
รุน่ใหม่ สามารถฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัว์น�า้ให้มใีช้อย่างย่ังยนืและเป็นมาตรการทีส่�าคญั 
ของกรมประมงทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง

ในปี 2565 นี ้กรมประมง ยงัด�าเนนิมาตรการปิดอ่าวไทย ในช่วงเวลาและพืน้ท่ีเดิม 
โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิดซึ่งเป็นของกลุ่มประมงขนาดเล็ก 
และไม่กระทบกบัมาตรการปิดอ่าวไทย

ส�าหรบัช่วงระยะเวลาปิดอ่าว 16 พฤษภาคม - 14 มถินุายน 2565 อนญุาตให้ 
เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง ไม่ได้จ�ากัดความยาวของเรือ 
ทีใ่ช้ท�าการประมง และเวลาในการท�าการประมง ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 
ของพื้นที่บางส ่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  
ส�าหรับเคร่ืองมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ท่ีใช้ประกอบ 
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า (เครือ่งป่ันไฟ) ประกอบเรอืกลทีม่ขีนาด 10 ตนักรอส อนญุาตให้
ท�าการประมงได้นอกเขตทะเลชายฝ่ัง เฉพาะบรเิวณเขตต่อเนือ่งปลายแหลมเขาม่องไล่ 
ถึงอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าว 
เป็นการห้ามท�าการประมงเฉพาะบางพืน้ทีแ่ละช่วงเวลาหนึง่เท่านัน้

เคร่ืองมอืท�าการประมงส่วนใหญ่ท่ีก�าหนดห้ามท�าการประมง ในช่วงเวลาปิดอ่าว
เป็นกลุ ่มเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยกลุ ่มเรือท่ีใช้เครื่องมือดังกล่าวน้ี 
สามารถย้ายแหล่งท�าการประมงไปนอกพืน้ทีปิ่ดอ่าวได้ และส�าหรบัการใช้เครือ่งมอื 
อวนตดิตาปลายงัอนญุาตให้ท�าการประมงในช่วงเวลาปิดอ่าวได้เฉพาะเรอืประมงพืน้บ้าน
ที่มีขนาดต�่ากว่า 10 ตันกรอส และขนาดช่องตาอวนไม่ต�่ากว่า 2 น้ิว โดยการ 
ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังความยาวอวนตดิตาปลาท่ีใช้ต้องไม่เกนิ 2,500 เมตร  
จึงไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดอ่าวมากนัก ขอเน้นย�้าให้พี่น้องชาวประมง 
โปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวัง 
การท�าประมงโดยให้ท�าประมงเฉพาะเครือ่งมอืทีป่ระกาศให้ใช้ได้เท่านัน้ เครือ่งมอือืน่ๆ 
ห้ามท�าโดยเดด็ขาด

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามตามมาตรา 70 แห่งพระราชก�าหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษ ปรบัตัง้แต่ห้าพนับาทถงึสามสบิล้านบาท  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้า 
ทีไ่ด้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า และต้องได้รบัโทษทางปกครอง
อกีด้วย

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย  
นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ติดตาม 
ความคืบหน้าการพฒันาท่าเทยีบเรอืโดยสาร ท่าเรอืท่าช้าง ทีใ่ห้บรกิารเรอืโดยสาร  
เรือข้ามฟากและเรอืท่องเทีย่วแก่ประชาชน

กรมเจ้าท่า ร่วมกับส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ วางแผนพัฒนา 
ท่าเรือท่าช้างเพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัย รวมถึงมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม  
เหมาะสมกบัพืน้ทีเ่ชงิประวติัศาสตร์โดยรอบ โดยท่าเรือมขีนาดพ้ืนที ่1,800 ตารางเมตร 
แบง่พืน้ที่การปรับปรงุออกเป็น อาคารศาลาพกัคอยขนาดพื้นที ่ 320 ตารางเมตร  
จ�านวน 2 หลัง โป๊ะเทียบเรือ ขนาด 5 x 10 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ  
จ�านวน 2 โป๊ะ โป๊ะเทียบเรือขนาด 6 x 12 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ  
จ�านวน 4 โป๊ะ

ท่าเรือท่าช้าง เป็นท่าเรือที่ส�าคัญ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง 
สูร่ะบบขนส่งสาธารณะต่างๆ รวมถงึแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่กาะกรงุรตันโกสนิทร์  
ที่มีจ�านวนประชาชนและนักท่องเท่ียวใช้ในการเดินทางทางน�้าปริมาณมาก  
อาทิ เรือด ่วนเจ ้าพระยา เรือข ้ามฟาก เรือทัวร ์ เรือหางยาวท่องเที่ยว  
แต่ด ้วยท่าเรือท่าช้างมีสภาพที่เก ่า เน่ืองจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน  
รวมถึงพื้นที่อาคารพักคอยมีความคับแคบไม่เพียงพอรองรับผู ้โดยสารที่ม ี
จ�านวนมากขึน้ 

ปัจจบุนั ท่าเรอืท่าช้าง ปรบัปรงุก่อสร้างเสรจ็สมบรูณ์แล้ว และเปิดให้บรกิาร 
แก่ประชาชนมาตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2564 ทีผ่่านมา จนถึงปัจจุบนั ภายในท่าเรือ 
สามารถเช่ือมต่อไปยังพระบรมมหาราชวัง บริเวณหน้าประตูสุนทรทิศา  
ผ่านอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร  
ทีอ่ยูใ่นบรเิวณท่าเรอืท่าช้างเป็นการช่วยอ�านวยความสะดวก สร้างความปลอดภยั 
ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง  
ทีอ่ยูใ่กล้บรเิวณท่าเรอืท่าช้าง ถอืเป็นการพฒันาการเดนิทางทางน�า้ในเขตกรุงเทพฯ 
ให้พร้อมเชือ่มต่อการเดนิทางในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต
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24 มีนาคม 2564 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น Yanmar  
Holdings Co., Ltd. และบริษัทในเครือ Yanmar Power  
Technology Co., Ltd. (YPT) ได้แถลงถึงการทดสอบสาธิต  
“ระบบเซลล์เชื้อเพลิงทางทะเล” ใน จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization, IMO) ได้ประกาศถึงกลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค ์
ที่จะลดก๊าซเรือนกระจก ให้ลงมาเป็น”ศูนย์”ภายในปลายศตวรรษนี้ 
และจากการที่กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลเริ่มเข้มงวดขึ้น 
ทั่วโลก ในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า 
และอตุสาหกรรม ของประเทศญีปุ่น่ ได้จัดท�ากลยทุธ์ “Green Growth 
Strategy towards 2050 Carbon Neutrality” หรือ “กลยุทธ์ 
เพื่อการเติบโตสีเขียว สู่ปี 2593 ด้วยความเป็นกลางด้านคาร์บอน” 
กลยุทธ์ดังกล่าวเน้นย�้าถึงการพัฒนาด้านพลังงาน และแหล่งพลังงาน 
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึบรรดาเรอืต่างๆ ทีใ่ช้เชือ้เพลงิ
ที่ไม่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ เช่น ไฮโดรเจน และแอมโมเนีย

หนึ่งในผู้น�าระดับโลก ด้านเทคโนโลยีระบบส่งก�าลังทางทะเล 
Yanmar อยู ่ท่ามกลางบริษัทแรกๆที่มีความพยายามที่จะปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบด้านสื่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้ 
เชื้อเพลิงผสม (duel fuel) Yanmar มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมองไปในอนาคต
ของเทคโนโลยรีะบบส่งก�าลงั และได้ท�าการพฒันาระบบเซลล์เชือ้เพลงิ
ทางทะเลทีไ่ด้รวมเอาโมดลูเซลล์เชือ้เพลงิไฮโดรเจนจาก Toyota Mirai 
(Mirai = อนาคต ในภาษาญีปุ่น่) ระบบเซลล์เช้ือเพลงินีถู้กตดิตัง้เข้ากบั 
Yanmar EX38A ในเรือ FC ประเภทสันทนาการ ส�าหรับการทดสอบ
ทางทะเล

เรือล�าดังกล่าวเป็นเรือล�าแรกท่ีได้ถูกปรับแต่งตามแนวปฏิบัต ิ
ด้านความปลอดภัยส�าหรับเรือที่ติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน  
ซึ่งได ้ถูกก�าหนดข้ึนอย่างเป ็นทางการ โดย กระทรวงดินแดน 
สาธารณูปโภค การขนส่ง และการท่องเท่ียว ของประเทศญี่ปุ ่น  
Yanmar มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประเด็นส�าคัญๆ และแนวทาง
การแก้ป ัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อการปรับใช ้ระบบ 

 

เรือสาธิต “ระบบเซลล์เชื้อเพลิงทางทะเล”
 

เรือสาธิต “ระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน” ในอ่าวโอซาก้า
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 เซลล์เช้ือเพลิงทางทะเล Yanmar มีแผนที่จะขยายขนาดของ 

ระบบเซลล์เช้ือเพลิงโดยการต่อเช่ือมหลายๆหน่วยเข้าด้วยกัน  
ระบบนี้ถูกก�าหนดที่จะน�ามาใช้งานในเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ภายในปี 2568

อีกไม่กี่เดือนต่อมา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (โอซาก้า  
ประเทศญีปุ่น่) - Yanmar Power Technology (YPT) หนึง่ในบรษัิท
ในเครือของ Yanmar Holdings Co., Ltd. ได้ท�าการทดสอบ 
อีกครั้ง ส�าหรับการเติมเชื้อเพลิงให้กับ เรือ 70 MPa แรงดันสูง  
ล�าแรกของโลก ด้วยไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเรือสาธิต ติดตั้งด้วยระบบ 
เซลล ์ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เรือสาธิตล�าดังกล ่าวแล ่นรอบๆ  
เกาะ Osaka-Kansai World Exposition 2025 และสถานท่ี 
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมบริเวณชายฝั่งของเมืองนี้

การเตมิเชือ้เพลงิไฮโดรเจนแรงดนัสงู 70 MPa ได้ถูกด�าเนนิการ
ด้วยความร่วมมอืของ Toyota Tsusho Corporation โดยใช้อปุกรณ์
แรงดันสูงที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษ และสายเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

คุณลักษณะเฉพาะของเรือสาธิต

รุ่น EX38A  (FC ต้นแบบ)

ตันกรอส  7.9 ตัน

ความยาว/ความกว้าง  12.4 ม / 3.4 ม

แรงม้าส่งกำาลัง  250 kW

ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง  เซลล์เชื้อเพลิงแบบโพลีเมอร์ อิเล็กโทรไลต์ x 2 โมดูล

ถังไฮโดรเจน  70M Pa x 8 ถัง
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 ต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ การเติมเชื้อเพลิงแรงดันสูง  
70MPa นี้ ช่วยยืดระยะเวลาการแล่นเรือเป็น 3 เท่าเมื่อเทียบกับ
การเติมเชื้อเพลิงครั้งก่อนๆ และผลลัพธ์ที่ได้นี้ก็จะถูกน�ามา 
ปรับใช ้ ในด ้านตลาดของระบบเซลล ์ เ ช้ือเพลิงไฮโดนเจน  
รวมถึงการศึกษาเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ในการเติมเช้ือเพลิงไฮโดรเจน
ส�าหรับเรือพาณิชย์ 

YPT ก�าลงัพฒันาระบบเซลล์เชือ้เพลงิทางทะเล ขนาด 300kW 
ซึ่ ง ได ้รวมเอาโมดูลเซลล ์ เ ช้ือเพลิงของ Toyota Motor  
Corporation ไว้ ซ่ึงท�าให้เหน็ถงึความต้องการของลกูค้าในอนาคต 
เช่น ลูกค้าที่มีแนวคิดเกี่ยวกับท่าเรือที่ “ปลอด” คาร์บอน  
อันเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงดินแดน สาธารณูปโภค 
การขนส่ง และการท่องเที่ยว Yanmar มีวัตถุประสงค์ที่จะได้มาซึ่ง 
“การอนุมัติรูปแบบ” จากสถาบันจัดชั้นเรือ เพ่ือว่าระบบนี้จะ
สามารถติดตั้งได้บนเรือประเภทต่างๆท่ีมีลูกค้ากระจายอยู่ท่ัวโลก 
อันเป็นไปตามแผนการตลาดของปี 2566 ต่อไป
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ยามเมื่อเราออกเดินทางด้วยเรือล�าโปรด  
จุดหมายปลายทางย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข 
พร้อมเรือ่งเล่าทีห่ลากหลายตามแต่สิง่ทีไ่ด้พบเจอ 
เหมือนดังที่ผู้เปรียบเปรยเอาไว้ว่า “การล่องเรือ 
เป็นก�าไรชีวิต เป็นประสบการณ์ที่หาค่าไม่ได้” 
แน ่นอนว ่ านอกจากความพร ้ อมของ เรื อ  
และส่ิงต่างๆ ท่ีได้ตระเตรียมไว้ส�าหรบัเตมิความสขุ
ในการพักผ ่อนที่ โลดแล ่นด ้วยยานพาหนะ 
ทีไ่ร้ขอบเขตนี้

ยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ส�าคัญที่เก็บตัวอยู่อย่าง
เงยีบๆ รอเวลายามเมือ่เราถึงเป้าหมาย และถูกเรียก
ใช้โดยที่คนให้ความส�าคัญแค่ช่วงประเดี๋ยวเดียว 
ก่อนท่ีจะเดนิหน้าหาความส�าราญกนัต่อตามใจหวงั
ทีต่ัง้ไว้เมือ่ยามก่อนออกเดินทาง อุปกรณ์ทีว่่าน้ีก็คอื 
สมอและระบบกว้านส�าหรับเรือ เราคงสนุกกัน 
ไม ่ออกถ้าเราถึงจุดหมายปลายทางกันแล ้ว  
แต่ไม ่สามารถจอดเรือเพ่ือให้เรืออยู ่ กับที่ได ้  
และหากอุปกรณ ์ส� าคัญที่ ถูกมองข ้ ามไปน้ี 
เกดิอาการข้ีเกยีจ หรือประท้วงขึน้มา

กว้านสมอ หรือท่ีเราเรียกติดปากว่า วิ้นซ์ 
(Winch) นั้นมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่เรา 

เริม่มกีารเดนิเรอืกนัเลยทเีดยีว เรอืไม่ต้องการถนน
การจอดเรอืจงึไม่สามารถอยูก่บัทีไ่ด้ จ�าเป็นต้อง
ถ ่วงน�้ าหนักผูกเอาไว ้  แต ่ เดิมการเดินเรือ 
ในสมยัก่อนเราจะใช้ก�าลงัคน หรอืกะลาสใีนการ
ถอนสมอเรือขึน้ โดยการออกแรงดนัไปทีแ่ขนหมนุ
ของกว้าน และเดินไปรอบๆ เพื่อให้กว้านได้ท�า 
การหมุนเอาสมอขึ้นมา แต่ปัจจุบัน กว้านสมอ  
ถูกออกแบบให้ใช ้งานได้ง ่ายขึ้น โดยสัมผัส 
แค่เพียงปลายนิว้ เราเรยีกกว้านสมอประเภทนีว่้า 
กว้านสมอไฟฟ้า หรอื ว้ินซ์ไฟฟ้า (Windlass)

กว้านสมอ คืออะไร กว้านสมอคืออุปกรณ ์
ที่ช ่วยผ่อนแรงในการน�าสมอเรือขึ้นหรือลง  
เพือ่การใช้งาน โดยมรีปูแบบต่างๆ กัน  และเลอืก
ใช้แหล่งพลังงานที่ต ่างกัน โดยชื่อเรียกของ 
กว้านสมอจะจ�าแนกไปตามก�าลังที่ เลือกใช้  
เช่น กว้านไฟฟ้า, กว้านมอืหมุน, กว้านไฮดรอลกิส์ 
เป็นต้น 

กว้านหรอืวิน้ซ์สมอไฟฟ้า (Windlass)
หากเราจ�าแนกรปูแบบ และประเภทตดิตัง้

เพือ่การใช้งาน จะสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท
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กว้านสมอ อุปกรณ์ไม่ออกหน้า 
แต่สำาคญัสำาหรบัเรือ

คอื
1 .  ก ว ้ า น ส ม อ แ บ บ ติ ด ตั้ ง แ น ว ดิ่ ง  

(Vertical Windlass)
2 .  ก ว ้ า นสมอแบบติ ดตั้ ง แนว ร าบ  

(Horizontal Windlass)
เมือ่เราไปหาซือ้กว้านสมอไฟฟ้าส�าหรบัเรอื 

และค�าถามทีต้่องพบเจอคอื จะรบัแบบในแนวดิง่ 
หรือแนวนอน มอเตอร์กี่วัตต์ ใช้ไฟกี่โวลต์  
เอาออฟชัน่อะไรบ้าง ค�าถามเหล่านีเ้ราจะพบเจอ 
และตอบโต้โดยง่ายหากเรามีข้อมูลหรือความรู้ 
ในอุปกรณ์ตัวนี้อยู ่แล้ว แต่หากเราไม่ทราบ  
ว่าเรอืเราต้องใช้กว้านสมอแบบไหนด ี เราต้องมา
ท�าความรู ้ จักเจ ้ากว้านสมอท้ัง 2 ประเภท 
ดงักล่าวกนั

วิธีการที่เราจะสังเกตได้โดยง่ายว่าเป็น 
กว้านสมอไฟฟ้าแบบใด คือดูท่ียิปซี (Gypsy)  
หรอืตัวกว้านรองโซ่ หรอืร่องเชอืกว่าเป็นแบบใด 
หากการติดตั้งตัวยิปซีอยู ่ด ้านบนมองไม่เห็น
มอเตอร์ และแนวร่องขนานไปกบัพืน้ดาดฟ้าเรอื

ถ้าหากเราเหน็ชดุมอเตอร์ หรอืชดุเกียร์ขบั 
ติดต้ังอยู่ด้านข้างยิปซี ตัวมอเตอร์ถูกซ่อนเก็บ 
อยูใ่นห้องสมอ เราเรยีกกว้านสมอไฟฟ้าแบบนีว่้า
อยูใ่นประเภท Vertical หรอืแนวดิง่ เมือ่ใช้งาน  
โซ่จะถกูกว้านเกบ็ 180 องศาก่อนจะทิง้ดิง่ลงไปยงั
ห้องโซ่ และวางราบไปบนดาดฟ้าเรือ เราเรียก
กว้านสมอแบบนี้ว่าอยู่ในประเภท Horizontal 
หรอืแนวนอน เมือ่ใช้งานโซ่จะถกูกว้านเกบ็ทิง้ดิง่ 
90 องศาไปยังห้องโซ่ เราจะเรียกกว้านสมอ 
แบบใดถงึจะตรงกบัการใช้งาน

A. วสัด ุกว้านสมอไฟฟ้ามด้ีวยกนัหลากหลาย
ยีห้่อ หลากหลายวสัด ุทัง้ทีถู่กออกแบบมาเพือ่การ
ใช้งานทีห่นกัหน่วง หรอืการท่ีถกูออกแบบมาเพือ่
การใช้งานทั่วๆ ไป วัสดุหลักๆ ที่น�ามาเลือกใช้  
หรือมีจ�าหน่ายอยู ่ในตลาดกว้านบ้านเราคือ  
อลมูเินยีมชบุอโนไดซ์ (Aluminium Anodised), 
สแตนเลสสตีล (Stainless Steel), โลหะผสม 
โครมบรอนซ์ (Chrome Bronze) เป็นต้น

โดยเลือกใช้กับบางชิ้นส่วน หรือท้ังหมด 
ตามแต่คุณลักษณะ หรือจุดขายของกว้านนั้นๆ 
และการน�าไปใช้ตามลกัษณะงานโดยเจ้าของเรือ

B .  พื้ นที่ ที่ เ ราจะท� าการติดตั้ งกว ้ าน  
กว ้ านแนว ด่ิ งและแนวราบต ้องการพื้นที ่
ในการตดิตัง้ต่างกนั เช่น กว้านแนวดิง่ (Vertical  
Windlass )  อาจต ้องการความหนาของ 
พืน้ดาดฟ้าเรอื ต้องอยูใ่นระยะทีก่�าหนดไว้ในคูมื่อ
การติดตั้ง ซึ่งได้ระบุระยะความหนาของพื้น 
ดาดฟ้าเรอืเอาไว้ เพือ่ให้ชดุมอเตอร์ และชดุกว้าน

Boat Technique
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นัน้ท�างานได้ นิยมบอกเป็นช่วงๆ เช่น 23-25 เมตร
ต่อนาท ี(23-25 m/min) ท�าให้เราสามารถค�านวณ
เวลาในการใช้งานได้เม่ือเราทราบความลกึนัน้ๆ

D. ความยาวเรือ และน�้าหนักสมอ ขนาด
ความยาวเรือ และน�้าหนักสมอเป็นข้อมูลหลัก 
ทีม่ผีลโดยตรงต่อการพิจารณาเลอืกซือ้กว้านไฟฟ้า 
โดยเราหาได้จากตารางเทียบค่า ซึ่งกว้านสมอ 
ทุกยี่ห้อจะต้องมีตารางตัวนี้ไว้ให้ลูกค้าพิจารณา 
เ พ่ือก�าหนดรุ ่นหรือข ้อมูลอื่นที่ จะน�าไปสู ่ 
การจัดสินใจเลือกซ้ือ รูปแบบของสมอต่างๆ  
ที่เรือแต่ละล�าใช้อาจจะท�าให้น�้าหนักหรือข้อมูล 
ที่ต่างกันได้ แม้น�้าหนักของสมอจะเท่ากันก็ตาม  
เราอาจจะต ้องเผื่อข ้อมูลต ่างๆ ในส ่วนนี ้
ในการพจิารณาเลอืกซือ้ด้วย

E. ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีใช ้ในเรือ  
หรือเรียกสั้นๆ ให้เข้าใจๆ ได้ง่ายๆ ว่าเรือล�านี ้
ใช้ไฟก่ีโวลต์ส�าหรับอุปกรณ์ ส่วนมากเรือเล็ก 
จะเป็น 12 โวลต์ และเรอืใหญ่จะเป็น 24 โวลต์  
ก็ต้องเลือกกว้านสมอท่ีมีมอเตอร์ใช้งานกับไฟ 
ของเรอืล�าน้ันๆ ได้ หรือหากเรอืเลอืกใช้แหล่งก�าลงั
ส�าหรบักว้านเป็นอย่างอืน่ เช่น แบบไฮดรอลกิส์ 
เราก็ต้องเลือกกว้านที่มีรูปแบบการท�างานแบบ 
ไฮดรอลิกส์ แต่กว้านประเภทนี้จะไม่เหมาะกับ 
การใช้งานในเรือทั่วๆ ไป ซึ่งถูกออกแบบมาให้ 
ใช้งานเฉพาะเสียมากกว่า

F. ยี่ห ้อและผู ้จัดจ�าหน่าย แน่นอนว่า 
สินค้าแต่ละยี่ห ้อ มีข ้อดีข ้อด ้อยต่างกันไป  
ขึน้อยูก่บัคุณภาพและการน�าไปใช้งานเป็นส�าคัญ 
หลกัส�าคญัทีเ่ราต้องพจิารณาคอื สนิค้าประเภทนี่
ไม่ได้ซือ้และเปลีย่นกนับ่อย ทีส่�าคญัต้องมคีณุภาพ
ที่ไว้ใจได้ เนื่องจากเรือเป็นอะไรที่การช่วยเหลือ 
หรือการเข้าถึงเมื่อประสบปัญหาท�าได้ยาก 
และมข้ีอจ�ากัดกว่ารถ ดงันัน้เราควรให้ความส�าคญั
ถงึคุณภาพของสนิค้าเป็นอันดบัต้นๆ

สินค ้ าประ เภทนี้ เ กื อบ  100% ที่ ดี 
และมีคุณภาพน�า เข ้ามาจากต ่างประเทศ  
ดังนัน้นอกจากยีห้่อทีเ่ป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลาย
แล้ว ตวัแทนและบรกิารหลงัการขายจะต้องเชือ่ถอื
และไว้ใจได้ ว่าเขาจะไม่ปฏิเสธและมอีะไหล่รองรบั
เมื่อมีการใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วสินค้า 
ต้องซ่อมบ�ารุง ซึ่งกว้านสมอบางย่ีห้อไม่ถามหา
อะไหล่เลยนานนับสิบปี ในขณะที่บางยี่ห ้อ  
อาจจะมกีารเสือ่มของคณุภาพสนิค้าเรว็กว่าทีค่วร
จะเป็น ดังนั้นเราต้องพิจารณาในจุดนี้ด ้วย 
เป็นส�าคญั

กว้านไฟฟ้านอกจากจะช่วยอ�านวยความ
สะดวกให้กับเรือยามเม่ือต้องทอดสมอ ยังมีอีก 

สิง่หนึง่นอกเหนอืจากฟังก์ชัน่การใช้งานหลกักคื็อ 
ความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน ลองหลบัตานกึ
ภาพดูหากไม่มีกว้านไฟฟ้าแม้เป็นเรือเล็กท่ีม ี
ขนาดสมอทีไ่ม่หนกัมาก แต่ถ้าหากเราต้องออกไป
ถอนสมอจากเชื อกหรือ โซ ่ที่ มี ความยาว  
70-80 เมตร ท่ามกลางความปรวนแปรของ 
ท้องทะเล และโดยเฉพาะถ้าผู ้ร ่วมเดินทาง 
ไปกับเราไม่สามารถช่วยเราในจุดนี้ได้เท่าที่ควร 
กอ็าจจะท�าให้เกดิอบัุตเิหตขุึน้ได้โดยง่าย

ทัง้จากผูป้ฏบิติังานเอง และความเสียหาย 
ที่อาจจะเกิดจากการกระแทกท่ีมีต่อตัวเรือ 
อปุกรณ์ประกอบของกว้านไฟฟ้า กว้านสมอไฟฟ้า 
มอีปุกรณ์มาตรฐาน หรอืทีเ่ป็นอปุกรณ์ทางเลอืก
อื่นๆ อีกเพื่ออ�านวยความสะดวกและความ
สมบรูณ์ในการใช้งานจรงิ โดยอปุกรณ์ต่างๆ ในชดุ
ของกว้านสมอไฟฟ้าทีเ่ราคุน้เคย ประกอบไปด้วย

ตัวกว้านพร้อมชุดมอเตอร์ (Windlass)  
ตามแต่รุน่ หรือขนาดทีเ่ลอืกใช้

โซลินอยด์ควบคุม (Solenoid Control) 
ควบคุม/ช่วยแรงการท�างานมอเตอร์ (Single, 
Reverse)

สวิทซ์ฉุกเฉินตัดการท�างาน (Breaker 
Switch) ตดัการท�างานป้องกนัความเสยีหายวงจร
กว้าน

สวทิซ์ควบคมุ (Control Switch) ควบคมุ 
ให้กว้านท�างาน ขึ้น-ลง ตามประเภทมอเตอร์ 
(Single, Dual)

สวทิซ์เท้าเหยยีบ (Foot Switch) ควบคมุ
ด้วยเท้าตดิตัง้บรเิวณหัวเรอื

รโีมทควบคมุแบบมสีาย (Wireless Radio 
Remorte Control) ใช้คลืน่วทิยใุนการควบคมุ 
ไร้สาย

ตัวนับความยาวโซ ่แบบใช ้ เซ็นเซอร ์  
(Sensor Chain Counter) นับความยาวโซ่  
และสถานะความลกึ

หากเปรียบการท้ิงสมอ หรือทอดสมอ 
เป ็นสิ่ งส�าคัญและจ�าเป ็นส�าหรับเรือแล ้ว  
กว้านสมอก็เป็นอีกอุปกรณ์ส�าคัญท่ีท�าให้การ
ท�างานทีย่ากและจ�าเป็นนีง่้ายขึน้ เปรยีบเสมอืน 
มมีอืผูช่้วยเข้ามาเตมิเตม็ท�าให้สมบรูณ์ ด้วยเหตผุล
หลายประการตามทีห่ลายๆ ท่านคงเหน็ด้วยทีเ่รา
ควรมไีว้ตดิกบัเรอื จะเลก็หรอืใหญ่กม็ใีห้เลอืกใช้
หลายขนาด วนันีเ้ราได้รูจ้กัเจ้าอุปกรณ์ทีแ่ทบไม่มี
ใครใส่ใจดูแลแต่ต้องได้ใช้งานทุกครั้งที่ออกเรือ 
ลองหากว้านสมอดีๆ ไว้ใช้งาน แล้วท่านจะรู้ว่า 
เรือ่งสมอ ง่ายกว่าหาทีห่มายจอดเรอืกลางทะเล
กว้างใหญ่เสยีอกี

ที่แยกกันจะได้มีระยะที่เหมาะสมตามที่ผู ้ผลิต
ก�าหนด

รวมไปถงึจะต้องมทีีว่่างในห้องสมอมากพอ
ส�าหรับติดตั้งมอเตอร์ และระยะห่างระหว่าง
มอเตอร์กบักองโซ่ ซ่ึงอาจจะต้องไม่ต�า่กว่า 8 นิว้ 
เมือ่ติดตัง้แล้วจะมเีฉพาะตวัยปิซี (Gypsy) เท่าน้ัน
ทีโ่ผล่อยูบ่นดาดฟ้าเรอื ส่วนกว้านสมอแบบตดิตัง้
แนวราบ (Horizontal) จะติดตั้งทั้งชุดอยู่บน
ดาดฟ้าเรอื แต่ต้องมพีืน้ทีส่�าหรบัมมุโหว่ทีไ่ด้แนว
กับรางสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ 
การติดตัง้ทีแ่นบมาพร้อมผลติภณัฑ์ทกุยีห้่อ

C. ขนาดของกว้านไฟฟ้า อนันีม้คีวามส�าคญั
มาก เราต้องได้ขนาดของกว้านที่เหมาะที่สุดกับ
การใช้งานจรงิของเรอื ทัง้นีน้อกจากอยูใ่นต้นทุน 
ทีเ่หมาะสมแล้ว ยงัสมดลุกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีต้่องใช้
ร่วมกันอกีด้วย เช่น ขนาดโซ่ ขนาดเชือก น�า้หนกั
ของสมอ ชุดไฟฟ้าควบคมุ ฯลฯ ซ่ึงเป็นทีท่ราบกนั
ดว่ีา ชุดกว้านสมอนัน้จะมสีเปคส�าหรบัแรงดงึการ
ใช้งาน ขนาดโซ่หรอืขนาดเชอืกก�าหนดไว้ตายตวั 
ไม่สามารถปรับเปล่ียนไปได้หลากหลายขนาด  
ดังนั้นเราจะต้องค�านวณน�้าหนักสมอ และกว้าน 
ให้ดก่ีอนตดัสนิใจเลอืกซ้ือ ซ่ึงขนาดของกว้านไฟฟ้า
จะบอกไว้ตามแรงดึงการใช้งาน ส่วนมากเรา 
จะเรียกตามก�าลังวัตต์ของมอเตอร์ ซ่ึงขนาด 
ของมอเตอร์ ก�าลังในการยก และราคา จะเพิ่ม 
ตามค่าที่ใช้งาน กว้านสมอส่วนใหญ่ได้ก�าหนด 
สเปคเกี่ยวกับแรงดึงไว ้  4 แรงหลักที่ เรา 
ต้องท�าความรู้จัก คือ

C.1 แรงดึ งดูด (Maximum Pull ) 
 คอืแรงดงึดดูสูงสุดท่ีกว้านนัน้ๆ สามารถรบัรองได้
โดยค่าที่ได้มาจากการค�านวณหาค่า Ground 
Tackle Weight = (น�า้หนกัท้ังหมดของสมอ + โซ่ 
+ เชือก) x ค่าคงทีข่องกว้านย่ีห้อนัน้ๆ หน่วยเป็น
กโิลกรมั (Kg.)

C.2 แรงดงึใช้งาน (Lift Working Loadป) 
คือแรงดึงในการใช้งาน ปกติจะคิดโดยประมาณ  
1 ใน 3 ของความสามารถของกว ้านนั้น  
ที่จะสามารถยกได้เมื่อสมอกองพ้ืน หรือแรงดึง 
การใช้งานสูงสุด

C.3 แรงดึงการใช้งานสูงสุด (Max. Lift 
Load) คือแรงดึงที่มากที่สุดที่กว ้านน้ันๆ  
ยงัสามารถท�างานได้อย่างต่อเนือ่ง แต่ไม่แนะน�า 
ให้เลือกใช้งานในลักษณะน้ีเป็นปกติ เน่ืองจาก 
การสึกหรอที่สูง และอายุใช้งานของกว้านน้ันๆ 
อาจจะส้ันลง

C.4 ความเร็วในการใช้งาน (Hauling Speed) 
คือความเร็วเป็นระยะทางต่อหน่วยเวลาท่ีกว้าน 

Boat Technique
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ขณะท่ีเรือส่วนใหญ่ที่ล่องไปบนผืนน�้า  
ณ  ป ั จจุ บั นยั งค ง ใช ้ เ ค รื่ อ งยนต ์ ดี เ ซล  
ส�าหรับระบบขับเคลื่อน ซึ่งเป็นระบบที่มี 
การขับก๊าซเสียต่างๆ ออกสูช่ัน้บรรยากาศ เช่น 
คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) และสารประกอบอ๊อกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOX) เป็นต้น และเหล่านีคื้อ ปัญหาทีพ่วกเรา
ส ่วนใหญ ่ก� าลั ง กังวล และพยายามหา 
ทางออกที่ดีที่สุด ที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะ 
ในชัน้บรรยากาศ 

ก่อนจะมาพดูถงึระบบทางเลือก เราควรมา
รู้จักกับระบบขับเคลื่อนเรือแบบเครื่องยนต์
ดีเซล ที่ใบจักรเรือถูกเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์
โดยตรง โดยจ�านวนใบจกัร และเครือ่งยนต์ดีเซล
เพิม่ขึน้เป็นสัดส่วนกับขนาดของเรอืตามล�าดบั 
เมื่อพิจารณาในด้านของพลังงาน และมลพิษ
แล้ว ประสิทธภิาพของระบบขบัเคลือ่นแบบนี้
จะมค่ีาสูงสุดกต่็อเมือ่เรอืใช้ความเรว็ทีร่ะดบัสูง
ระดบัหนึง่เท่านัน้ และประสทิธิภาพของระบบ
ขบัเคล่ือนแบบนีจ้ะลดลง เมือ่เรอืใช้ความเรว็ต�า่
ถึงหยุดนิ่ง เพราะเครื่องยนต์ดีเซลท่ีใช ้มี 
ขนาดใหญ่ จึงยังต้องการน�้ามันเชื้อเพลิง 
อย่างส้ินเปลือง แม้จะมีรอบความเร็วที่ต�่า  
และปล่อยแก๊สเสียออกสู ่ชั้นบรรยากาศ 
ทีม่ปีริมาณมากเกนิความจ�าเป็น

เครื่องยนตท์างเลือก
ส�าหรับเรือขนาดใหญ่
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ส่วนการบ�ารุงรักษา เรียกได้ว่าเป็นไปด้วย
ความล�าบาก และอาจไม่สามารถท�าการซ่อม
บ�ารงุได้โดยให้เรืออยูใ่นสภาวะหยุดนิง่ ในกรณี
ทีม่ปัีญหาในระดบัวกิฤต

Diesel Electric Propulsion System
ส�าหรับระบบขับเคลื่อนเรือแบบดีเซล 

อเิลก็ทรกิ เครือ่งยนต์ดเีซลขนาดใหญ่ทีใ่ช้ขบัชดุ
เกยีร์ส�าหรบัใบจกัร จะถกูแทนท่ีด้วยเครือ่งยนต์
ดเีซลขนาดเลก็จ�านวนหนึง่ โดยเครือ่งยนต์ดเีซล
แต่ละเครือ่งจะท�าหน้าทีเ่ป็นตวั Prime mover 
ขับเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า 1 เคร่ือง จ�านวนชุด 
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า (เคร่ืองยนต์ดเีซล+Generator) 
จะมจี�านวนมากน้อยขึน้อยูก่บัปรมิาณพลงังาน
ทั้งหมดที่จะถูกใช้โหลดทางไฟฟ้า ซ่ึงในท่ีน้ี
นอกจากจะหมายถึงระบบใบจักรเรือที่ถูก 
ขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้าแล้ว (อาจมีระบบ
เกยีร์ต่อเข้ากับมอเตอร์ด้วยกไ็ด้)

อย่างไรกต็าม มอเตอร์ไฟฟ้าทีใ่ช้ขบัใบจกัร
เป็นตัวแปรโหลดทางไฟฟ้าที่ส�าคัญในการ
ก�าเนดิพลงังานไฟฟ้าทีต้่องผลิตในแต่ละระดบั
ความเร็วของเรือ ตามความต้องการของเจ้า
หน้าทีค่วบคมุผ่านทาง Frequency Converter 
(ส�าหรบั AC มอเตอร์) หรือ Converter (ส�าหรบั 
DC มอเตอร์) ข้อแตกต่างทีเ่หน็ได้ชดัเมือ่เปรยีบ
เที ยบระบบขับ เคลื่ อนแบบนี้ กั บระบบ
เคร่ืองยนต์ดีเซลทั่วๆ ไปคือ การประหยัด
เชื่อเพลิงที่เหนือกว่า ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
การเดนิชดุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเท่าทีจ่�าเป็นตาม
ปรมิาณความต้องการทางไฟฟ้า ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปตามความเรว็เรือนัน่เอง จงึจะช่วยประหยดั
เชือ้เพลงิมากยิง่ขึน้ เมือ่เรือจ�าเป็นต้องเคลือ่นไป
ตามความเร็วทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ 

ลกัษณะการตดิตัง้ 
Diesel Electric Propulsion System

การออกแบบติดตั้งระบบขับเคลื่อนแบบ
ดเีซล-อเิล็กทรกิ มใีห้เลือกหลากหลายรปูแบบ
ขึน้อยูกั่บลกัษณะการใช้งานของเรอืในภารกจิที่
แตกต่างกนั ซึง่อาจเป็นการตดิตัง้ระบบดเีซล- 
อเิลก็ทรกิอย่างสมบรูณ์ (ดเีซล-อเิลก็ทรกิแบบ
อนุกรม) คอืไม่มเีคร่ืองยนต์ดเีซลหลกัส�าหรบัขบั
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ใบจักรเลย หรืออาจเป็นเพียงแค่การติดตั้งใน
ส่วนท่ีเป็นระบบช่วยขบัเคล่ือนทางด้านข้าง ไป
จนถงึการตดิตัง้ขนานกนัไปกับระบบขบัเคล่ือน
แบบเครื่องยนต์ดีเซลผ่านทางระบบเกียร์ ที่มี
ก า ร สั บ เ ป ล่ี ยนก า รท� า ง านต าม ระดั บ
ประสทิธภิาพ โดยระบบดเีซล-อเิลก็ทรกิจะถกู
ใช้ในระดับความเร็วต�่า และเมื่อความเร็วของ
เรอืเพ่ิมขึน้ถงึระดบัท่ีเหมาะสม ระบบขบัเคลือ่น
แบบเครือ่งยนต์ดีเซลจะเข้ามาแทนท่ี และหาก
เม่ือต้องการความเร็วที่ในระดับสูงสุดก็อาจใช ้
ทัง้สองระบบท�างานพร้อมกัน

ส่วนประกอบหลกัของ Diesel Electric 
Propulsion System

- เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า (Generators) เป็น
เครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ขบัเคลือ่นด้วย
เครือ่งยนต์ดเีซล

- มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric motors)  
ในปัจจบุนั ด้วยทางเทคโนโลยขีองการประยกุต์
ใช้สารกึ่งตัวน�า เครื่องแปลงความถี่ส�าหรับ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับสามารถ 
ถูกออกแบบให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และระบบควบคุมความเร็วส�าหรับส�าหรับ
มอเตอร์กระแสสลับได้รับความนิยมในระบบ 
ขับเคลือ่นแบบดีเซล-อเิล็กทรกิมากทีส่ดุ

การบ�ารุงรักษามีข้อซับซ้อนน้อยกว่า  
และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบจะถูก

ออกแบบให้มอีายใุช้งานต่อเนือ่งโดยปราศจาก
ข้อบกพร่องเป็นเวลานานถึงเวลา 10 ปี  
และหากต้องมีการซ่อมบ�ารุงในระดับวิกฤต 
โอกาสทีเ่รอืยงัคงใช้ความเรว็ได้ยงัมสีงูด้วย

เป็นอกีทางเลือกส�าหรบัชาวเรอื ทีจ่ะหัน
มาใส่ใจสิง่แวดล้อม เพราะชวีติของคนบนเรอืไม่
ว่าจะอยูใ่นต�าแหน่งใด ล้วนแล้วแต่ต้องเกีย่วข้อง
กบัธรรมชาตโิดยตรง จงึไม่ควรเฉยเมยต่อความ
เปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อโลกทัง้ใบ รวมถงึ
ตวัเราเองด้วย
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ในยุคการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่  
หรือยคุ 4.0 น้ี ความเป็นไปในโลกเรามคีวาม
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วอยูต่ลอดเวลาอนัเป็น
ผลจากการเกดิเทคโนโลยใีหม่ สร้างนวตักรรม
ต่างๆ ขึน้ท�างานแทนคนอย่างมากมาย ส่งผล 
กระทบทัง้ด้านบวกและลบเป็นวงกว้างต่อสงัคม
มนษุย์ทุกภาคส่วนกว่็าได้ ผูท้ีติ่ดตามไม่ทันกจ็ะ
เป็นฝ่ายรับผลร้ายมากกว่าผลด ี สญูเสยีโอกาส
อนัพงึได้รับ หรอืกลายเป็นผูต้กทุกข์ได้ยากโดย
ไม่ทนัตัง้ตวั จงึจ�าเป็นทีท่กุคนจะต้องตระหนกัรู้ 
ศกึษาวเิคราะห์ความแปรเปล่ียนทัง้หลายอย่าง
รอบคอบรอบด้าน เพื่อปรับแนวทางในการ
ด�าเนินชวีติของตนเอง ครอบครวั และหมู่คณะ
ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  
เพ่ือให้อยูไ่ด้อย่างมีความสขุอย่างยัง่ยนืตามสมควร

ส�าหรับการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะอยู ่
ภาครัฐ ภาคเอกชน (ธรุกิจ) และภาคประชาสงัคม 
หัวใจส�าคัญก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
กล่าวคือต้องมีท้ังประสิทธิภาพ (Efficiency)  
และประสทิธผิล (Effectiveness) ในระดบัสงู 
โดยเฉพาะคนซึง่เป็นทรพัยากรทีม่คีวามส�าคัญ
และบริหารยากทีส่ดุ เพราะมชีวีติจติใจ อารมณ์ 
และกิเลสตัณหา เป็นตัวแปรที่อาจผกผันได้
ตลอดเวลา การบรหิารองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็
ด้วยดีจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ 
ใช้คนให้เหมาะกบังาน ซึง่เป็นหลกัการทีใ่ช้กัน
โดยทัว่ไปมาอย่างยาวนาน ได้ผลมากบ้างน้อยบ้าง

แตกต่างกนัไปตามแต่กรณี
เมื่อพิจารณาความเป็นไปในปัจจุบัน ซึ่งมี

ความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Volatility) 
ความไม่แน่นอนสูง(Uncertainty) มีปัจจัย
เกีย่วข้องอย่างซบัซ้อน (Complexity) ท้ังยงัมี
ความก�ากวมคลุมเครอื (Ambiguity) หรือท่ีเรยีก
เป็นค�าย่อว่า VUCA การวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
เพือ่หาข้อตกลงใจทีดี่ด้วยวธิเีดมิๆ เร่ิมได้ผลน้อยลง
ทกุขณะ ทฤษฎกีารตกลงใจ (Decision Theory) 
ตามต�าราบริหารที่ยึดถือกันอยู่เริ่มช่วยอะไรได ้
ไม่มากนกั ไม่ว่าจะเป็น Decision Tree, Decision 
Matrix หรอืแม้แต่ Game Theory จ�าเป็นต้อง
ร่วมกันคิดค้นวิธีเฉพาะที่เหมาะสมกับปัญหา
หนึง่ๆ เป็นรายกรณไีป กล่าวคือใช้การปรกึษา
หารือกันระหว่างผู้มีความรู้และประสบการณ์
หลายด้าน ช่วยกันคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(Critical Thinking) วเิคราะห์แง่มมุต่าง  ๆของปัญหา
ให้เหน็ชดั เพือ่หาสาเหตทุีแ่ท้จรงิเป็นส่วนๆ ไป 
อันจะน�าไปสู ่การหาวิธีแก ้ ไขที่ เหมาะสม  
อาจจ�าเป็นต้องท�าแบบแยกส่วนเพราะปัญหาทีม่ี
ลักษณะ VUCA น้ัน ย่อมเป็นการยากที่จะหา
ทางออกที่สมบูรณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน
เวลาอันส้ัน คล่ีคลายส่วนใดได้ก็ค่อยๆ ท�าไป  
ช่วยให้ส่วนทีเ่หลอืสามารถจดัการได้ง่ายขึน้ ในท่ีสดุ
ปัญหาโดยรวมก็จะมทีางออก ยอมรับได้ส�าหรบั
ส่วนรวม หรอืองค์กรทีมี่หน้าทีรั่บผดิชอบ

ความสามารถทีจ่�าเป็นส�าหรบัคนในยคุ 4.0 
คือกลไกลส�าคัญที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาที่มี

Special report

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ยุค 4.0 
(ตอนที่ 2)
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Special report

กระบวนการแก้ไขปัญหา หรือน�าเสนอไอเดีย
แปลกใหม่เมื่อเผชิญสถานการณ์หรือโจทย์
แปลกๆ ทีก่�าหนดให้หาทางแก้ไข องค์ประกอบ
ส�าคัญของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การคิด
บวก การคิดนอกกรอบที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไป 
และการคิดในเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ ทัง้ต่อตนเอง
และส่วนรวม เป็นต้น

4. ความสามารถในการบรหิารจัดการคน 
คือ ความสามารถในการคัดกรองจัดแจงคน
ท�างานให ้ เหมาะสมกับหน ้าที่มากที่ สุด  
โดยกระตุ้นแรงจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีเยี่ยม 
ผ่านการบริหารจัดการเป็นขั้นตอนและมี
ประสทิธภิาพสงู

5. ความร่วมมือกับผู้อื่น หมายถึงความ
สามารถควบคมุพฤตกิรรมของตนต่อพฤตกิรรม
คนรอบข้าง เห็นคุณค่าของการร่วมมือกัน 
อย่างแท้จรงิ ไม่ด้ือรัน้เอาแต่ใจตวัเองหรอืใส่ใจ
แต่ผลส�าเร็จส ่วนตน มุ ่งสร ้างประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมเป็นเป้าหมายส�าคญั

6. ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความ
สามารถตระหนกัรูถ้งึปฎิกิรยิาอกีฝ่าย และเข้าใจ
ว่าท�าไม่ถึงมีปฎิกิริยาเช่นนั้น ช่วยให้เรามี
ประสาทสมัผสัไว เข้าใจรสนยิม แนวโน้ม และ
ความต้องการของแต่ละคนรวมทั้งของตนเอง
ด้วย อันจะเป็นผลดสี�าหรับการแก้ปัญหาต่างๆ 
ร่วมกัน

7.ความสามารถประเมินและตัดสินใจ 
หมายถึงการหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
หลงัจากทีไ่ด้ท�าการวเิคราะห์สังเคราะห์ข้อเทจ็
จริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยระเอียด
รอบคอบแล้ว โดยไม่ใช้เวลามากเกินความ
จ�าเป็น ริเริ่มท�าในเรื่องที่เห็นว่าถูกต้องเอง  
แม้จะยังไม่มีการสั่งการหรือชี้น�าจากผู ้อื่น  
แต่ก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขข้อสรุปที่ได้รับ 

เมือ่พบวธิกีารทีเ่หมาะสมกว่า
8. การมจีติมุ่งบรกิาร เป็นความสามารถใน

การแสวงหาวธิช่ีวยเหลือผูอ่ื้นอย่างกระตอืรอืร้น 
ซึง่อาจจะเป็นปัจเจกบคุคล กลุม่คน องค์กร หรอื
แม้แต่มวลมนษุยชาตโิดยรวม กระท�าการต่างๆ 
อย่างมีเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นมีจิตส�านึก 
บนพ้ืนฐานของจิตอาสาและความเสียสละ 
ต่อผู้อื่น อันจะช่วยสร้างเสริมความมั่นคง 
ของมนุษย์ได้อย่างมนียัส�าคัญ

9. ความสามารถในการเจรจาต่อรอง  
เป็นความพยายามลดความต่างทางความคิด 
หรือผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงมิใช่การ
แสวงหาชยัชนะเพือ่ฝ่ายตนเท่านัน้ จ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยระลึกถึง 
ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก และพยายาม 
ลดความเสียหายที่ไม ่สมควรเกิดให้เหลือ 
น้อยท่ีสุด ผ่านการเจรจาต่อรองในบรรยากาศ
ของความเป็นมิตรมไีมตรีจติต่อกัน

10. ความคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ ่น  
เป็นความสามารถใช้หลักการหลากหลาย  
เพื่อจัดล�าดับและปรับโครงสร้างการท�างาน 
ด ้วยวิธีต ่างๆ ไม ่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ  
หรือวิธีการที่ตายตัวจนมากเกินไป รู ้จัก 
พลิกแพลงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ  
อันจะมีส ่วนช่วยให้ค ้นพบวิธีแก้ป ัญหาที ่
เหมาะสมยิง่ขึน้ส�าหรบัยคุปัจจบุนัและอนาคต

โดยภาพรวมแล้ว ความสามารถทีจ่�าเป็น
ส�าหรับคนยคุ 4.0 ส่วนใหญ่เป็นทกัษะทางสงัคม
และทกัษะทางปัญญา ซ่ีงนวตักรรมต่างๆ ทีเ่กดิ
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่สามารถท�าแทน
คนในเรือ่งเช่นนีไ้ด้มากนกั แต่ในอนาคตกไ็ม่แน่  
มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า AI หรือปัญญา
ประดษิฐ์ จะมคีวามสามารถใกล้เคยีงมนษุย์มาก
ขึน้ทกุที

ลักษณะ VUCA ดังท่ีกล่าวแล้ว มีแนวทางท่ี
ชดัเจนขึน้ น�าไปสูข้่อสรปุท่ีดีได้โดยไม่ส้ินเปลอืง
เวลาทรัพยากรต่างๆ มากมายเกนิความจ�าเป็น  
อันน�ามาซ่ึงหนทางปฎิบัติที่เหมาะสม มีทั้ง
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในระดบัสงู จงึขอ
ขยายความแต่ละความสามารถท่ีคนในยุค
ปัจจบุนัและอนาคตจ�าเป็นต้องมโีดยสงัเขป ดงันี้

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาซบัซ้อน 
เป็นความสามารถใหม่ๆ ท่ีคลุมเครือ ท�านอง
เดียวกันกับสภาพปัญหาในยุคนี้ การใช้ความ
สามารถในการท่องจ�าแล้วหาค�าตอบทีม่ข้ีอเฉลย
ตายตัวแบบเดิมในเวลาสั้นๆ น้ันยังไม่พอ  
เราต้องสามารถหาค�าตอบอนัเหมาะสมทีส่ดุแก่
ปัญหาที่ยังไร้ค�าตอบ ผ่านการใช้มุมมองและ
ริเริ่มทดลองให้หลากหลายพยายามคลี่คลาย
ประเด็นต่างๆ ของปัญหาไปทีละส่วน ในทีส่ดุก็
จะหาทางออกทีเ่หมาะสมให้กบัปัญหานัน้ๆ ได้  
แม้อาจจะไม่สมบูรณ์หรอืดีทีส่ดุ แต่กเ็พียงพอที่
จะน�าไปปฎิบัติอย่างได้ผลในเกณฑ์ที่ส่วนรวม
ยอมรบัได้ และใช้เวลาทีย่งัมอียูป่รบัปรงุวธิแีก้
ปัญหาให้ดยีิง่ๆ ขึน้ไป

2. การคดิอย่างมวีจิารณญาณ เป็นความ
สามารถในการใช้ตรรกะอนุมาน วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของวิธีเข้าถึงปัญหา
หรือทางแก้ไขปัญหา พิจารณาข้อเท็จจริงที่
เกีย่วข้องอย่างรอบคอบรอบด้าน ค้นหาให้พบ
ประเดน็ส�าคญัต่างๆ น�ามาพิจารณาอย่างถ้วนถ่ี 
โดยค�านงึถงึเป้าหมายในการแก้ปัญหาเป็นหลกั
ในทุกขั้นตอน ก�าจัดส่วนปลีกย่อยท่ีไม่จ�าเป็น
ออกไป เพือ่ให้เหน็ภาพโดยรวมของปัญหาอย่าง
ถกูต้องชดัเจนยิง่ขึน้ อนัจะน�าไปสูข้่อสรุปทีด่ไีด้
ในทีส่ดุ

3. ความคดิสร้างสรรค์ เป็นความสามารถ
ในการน�าเสนอวิธีการอันสร ้างสรรค ์ต ่อ
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