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สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน  ที่เคารพรักทุกท่าน

วารสารฉบับนี้เป็นการเริ่มต้นปีท่ี 10 ของ   ซึ่งทีมงานได้พยายามปรับปรุงท้ังรูปเล่มและเนื้อหาสาระมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า 
ให้แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด

ส�าหรับฉบับรับฤดูหนาวนี้  มีเรื่องน่ารู้ชวนให้อ่านอีกเช่นเคย เช่น Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลปัจจุบัน มีการกล่าวถึงกันอย่างคุ้นห ู
ชินตา เชื่อหรือไม่ว่าหาผู้รู้จริงได้ยากเต็มทีลองอ่านดูเถิดผู้เขียนมั่นใจว่าท่านจะเห็นคล้อยตามแง่คิดดังกล่าว

การติดต่อสื่อสารระยะไกลระหว่างเรือกับเรือ และเรือกับฝั่ง ซึ่งดูเป็นเรื่องแสนธรรมดาทุกวันนี้ ลองย้อนอดีตดูแล้วจะรู้ว่า นักวิทยาศาสตร์หลายยุคได้ใช้
ความพยายามอย่างแรงกล้า ค้นคว้าและพัฒนามาด้วยความยากล�าบาก ตลอดระยะเวลากว่าสี่ร้อยปี

การเดินทางรอบโลกของเรือ Energy Observer ท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแรงขับเคล่ือนหลักนั้น นับเป็นภารกิจท่ีท้าทายมากวางแผนที่จะแวะพัก 
ตามท่าเรือกว่าร้อยแห่ง ใน 50 ประเทศ   โดยคาดว่าจะใช้เวลาราว 6 ปี และจะผ่านมาในน่านน�้าไทยด้วย อีกราวสี่ปีข้างหน้านับว่าน่าติดตามมากทีเดียว 
ฉบับหน้าพบกันใหม่ครับ
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โอเช่ียน มารีน่า เตรียมจัดยิ่งใหญ่ พัทยา โบ๊ท โชว์ 

บูมธุรกิจท่องเที่ยวทะเลภาคตะวันออก
โอเชีย่น พรอพเพอร์ตี ้เตรยีมจดั จดั “โอเชีย่น มารน่ีา พทัยา โบ๊ท โชว์ 2018” 

งานแสดงเรือยอช์ทนานาชาติระดับเอเชีย ซ่ึงมีการจัดโชว์เรือยอช์ทชั้นน�า 
ระดับโลกและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเรือ ระหว่าง 29 พฤศจิกายน -  
2 ธนัวาคม 2561 นี ้ณ โอเชีย่น มารีน่า ยอช์ท คลบั พทัยา หวงักระตุน้ธรุกจิ 
และตลาดท่องเที่ยวทางทะเล และตอบรับกระแสความนิยมล่องเรือยอช์ท 
ทีเ่ตบิโตสงูขึน้ คาดสร้างเงนิสะพัดไม่ต�า่กว่า 2,000 ล้านบาท

นายณพงศ์ ปรพินธ์พจนพสุิทธิ ์รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โอเชีย่น 
พรอพเพอร์ตี ้จ�ากดั เปิดเผยว่า “งานโอเชีย่น มารน่ีา พทัยา โบ๊ท โชว์ ได้เตบิโต
ตลอด 6 ปีทีผ่่านมา ด้วยจ�านวนของเรือและสนิค้าแบรนด์ต่างๆ ทีม่าแสดงสนิค้า
เพิ่มขึ้นทุกปี และจ�านวนผู ้เข้าเยี่ยมชมงานในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 23%  
ในปีก่อนหน้า ปีนีเ้ราได้ใช้งบประมาณมากกว่า 10 ล้านบาท ในการจดังานซึง่เป็น
แพลตฟอร์มส�าคัญในการกระตุ้นธุรกิจและการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค  
โดยการจดังาน โอเชีย่น มารน่ีา พัทยา โบ๊ท โชว์ คร้ังที ่7 นี ้คาดสร้างเงนิสะพดั 
ไม่ต�่ากว่า 2,000 ล้านบาทให้กับธุรกิจและการท่องเท่ียวทางทะเล และดัน
อตุสาหกรรมให้เตบิโตมากกว่า 10% ต่อปี”

โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ ปีที่ผ่านมาได้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมงาน 
กว่า 6,000 คน จากกว่า 22 ประเทศทัว่โลก นอกจากการได้รบัการสนบัสนนุ 
จากภาครฐัแล้ว ทางผูจ้ดังานได้ท�าแคมเปญการตลาดทัง้ offline และ online  
ในการดึงกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซ้ือสูง (High-net-worth individual: HNWIs)  
ทั่วทั้งเอเชีย คาดว่า การจัดงาน โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ 2018  
จะได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี

โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ มีการจัดแสดงเรือและสินค้าบนพื้นที่  
20,000 ตารางเมตร ทั้งบนบกและในน�้า การจัดแสดงสินค้าและการบริการ 
ด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเท่ียวทางทะเล สนิค้าเทคโนโลย ีกฬีาทางน�า้ ซเูปอร์ไบค์ 
รถยนต์หรู อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โรงแรม 
และรสีอร์ทต่างๆ และการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ และกจิกรรมต่างๆ มากมาย
ส�าหรบัทุกคนในครอบครวั รวมไปถงึอุปกรณ์การท่องเทีย่วทางทะเล การสาธติ
เครือ่งเล่นให้ชมกนักลางทะเล รวมถงึการเปิดให้ทุกคนได้ล่องเรอืยอช์ทฟรทีกุวนั

กองทัพเรือแถลงข่าว “250 ปี ตามรอยกองเรือ
ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว  
การจัดงาน “250 ปี ตามรอย กองเรอืยกพลขึน้บก สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 
จากจันทบุร ีสู ่อยธุยา” ทีอ่าคารราชนาวกิสภา โดยม ีพลเรอืเอก ลอืชยั รดุดษิฐ์  
ผูบ้ญัชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าว มผีูร่้วมแถลงข่าวประกอบด้วย 
พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือเอก วสินธ์  
สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายวิทูรัช ศรีนาม  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภัครธรณ์ เทียนไชย  
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา นางศิวภรณ์ ฉั่วสวัสด์ิ รองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการ  
นาวทวศีกัดิ ์ เลศิประพนัธ์ รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร นายภาน ุ แย้มศรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายผล ด�าธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
และ นายสัมฤทธ์ิ กองเงิน หวัหน้าส�านกังานจังหวดัพระนครศรอียธุยา

ส�าหรบัการจดังานในคร้ังน้ี กองทพัเรือ อัญเชิญ “พระบรมรปู พระเจ้าตากสนิ
มหาราช” ท่ีประดษิฐาน ณ พพิธิภณัฑ์ทหารนาวกิโยธนิ อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี 
เดนิทางโดยรถยนต์ ระยะทาง 235 กม. ไปยงั อู่ต่อเรือ บ้านเสมด็งาม จงัหวดัจนัทบรีุ 
ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นในยาตราทัพ ของ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ในการกู้เอกราช 
โดยจะอัญเชิญพระบรมรูป ลงเรือหลวงอ่างทอง เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ ่
ของกองทพัเรือ ร่วมกบั เรอืระบายพล และ เรอืตรวจการณ์ชายฝ่ังน�ายาตราทพั  
ทางทะเลในเส้นทางจันทบรีุ ระยอง ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ กรงุเทพฯ 
นนทบุรี  ปทุมธานี  และพระนครศรีอยุธยา โดยจะเริ่มยาตราทัพใน 
วนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 เมือ่ขบวนเรอืแล่นเข้าสูป่ากแม่น�า้เจ้าพระยา บรเิวณหน้า 
ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี จงัหวัดสมทุรปราการ จะเปลีย่นจาก 
เรือหลวงอ่างทอง เป็นเรือที่มีขนาดที่เหมาะสมในการแล่นในแม่น�้าเจ้าพระยา 
เพือ่มุง่หน้าเข้าสู่จังหวัดพระนครศรอียธุยา และเมือ่ขบวนเรอืเดนิทางมาถงึบรเิวณ 
หน้าป้อมวไิชยประสทิธิ ์ทีส่มเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช ทรงใช้เป็นทีต่ัง้พระราชวงั
ในรัชสมัยของพระองคฺ์ (พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี) ซึ่งปัจจุบันคือท่ีตั้งของ 
กองบัญชาการกองทัพเรือ ทางกองทัพเรือจะได้จัดให้มีกิจกรรม แสงสีเสียง  
ที่พระราชวังเดิม และป้อมวิไชยประสิทธิ์ รวมถึงมีการจัดตลาดย้อนยุค 
ที่วัดอรุณราชวราราม โดยรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานในทุกจังหวัด 
ทีข่บวนเรอืแล่นผ่าน จะมกีารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
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เครื่องยนต์เกาะท้าย 

SUZUKI DF175A 
และ DF150A

Suzuki Marine ได้เปิดแถลงข่าวในงาน Genoa Boat Show  
เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ การเปิดตัวเครื่องยนต์เกาะท้าย 
รุ่นใหม่ DF175A และ DF150A

เครื่องยนต์ รุ ่น DF175A & DF150A ใช้เทคโนโลยี่หลักของ  
Suzuki ประกอบขึน้เพือ่ให้ก�าเนดิพลงัแรงม้าทีโ่ดดเด่น ทัง้ยงัมอีตัราการ
ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงที่น่าประทับใจ ทั้งหมดนี้ เป็นผลงานของ
เครื่องยนต์ขนาดกระทัดรัด และน�้าหนักเบาเครื่องนี้  
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Osawa Yasuharu ผู้จัดการทั่วไปของ Global Marine Products 
Operation - Suzuki Motor Corporation กล่าวว่า การประหยัดน�้ามัน
เชื้อเพลิงเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องพิจารณาของนักเล่นเรือทุกคน 

“เครื่องยนต์ รุ่น DF175A และ DF150A ได้รับประโยชน์สูงสุด 
จากการที ่Suzuki ได้พฒันาระบบการเผาไหม้ทีไ่ร้คูแ่ข่ง แบบ Lean Burn 
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการประหยัดน�้ามันเช้ือเพลิงท้ังในช่วงความเร็วต�่า
และความเร็วปกติ”

“ตลาดของเครื่องยนต์ขนาดนี้ แรงม้าเท่านี้ เป็นตลาดที่ส�าคัญ 
ส�าหรับเรา และเครื่องยนต์รุ ่นใหม่ของเรานี้จะเพ่ิมความเข้มแข็งของ  
Suzuki ในตลาดนี้ ทั้ง DF175A และ DF150A มาควบคู่กันกับเทคโนโลยี่
ล่าสุดของ Suzuki ซึ่งจะช่วยท�าให้ประสบการณ์ของชาวเรือเป็นที่น่า
ประทับใจสูงสุด” Mr.Yasuharu กล่าว

เครื่องยนต์เกาะท้ายรุ่นใหม่ล่าสุดของ Suzukiน้ี มีระบบไอดีแบบ  
“กึ่งตรง” เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของไอดีในขณะเข้าเครื่องเซ็นเซอร ์
ตรวจจับ O2 มีไว้เพื่อการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และเซ็นเซอร์ตรวจจับ 
อาการน๊อคของเครื่องยนต์ถูกติดตั้งเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถวางใจ 
ได้สูงสุด

นอกจากนี้ Suzuki ยังใช้ประโยชน์จากเพลาขับแบบ “เยื้องศูนย์”  
ท่ี Suzuki เป็นผู้บุกเบิก เพื่อเลื่อนจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องยนต์มาทาง 
ด้านหน้า เพื่อปรับสมดุลย์ของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น และลดการสั่นสะเทือน
ที่ท้ายเรือ แต่ยังคงความกระทัดรัดของขนาดเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ รุ่น DF175A และ DF150A จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงาน 
แห่งใหม่ที่ Kosai ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าเครื่องยนต์ชุดแรกจะพร้อม 
ส่งมอบได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ 

คุณสมบัติหลักของ DF175A & DF150A
เป็นเครื่องยนต์ชั้นน�าในรุ่นขนาด 2.9 ลิตร แบบ 4 สูบเรียง DOHC 

เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้มีอัตราส่วนก�าลังอัดอยู่ท่ี 10.2:1 ซ่ึงให้แรงบิดสูง 
ในขณะรอบเครื่องยนต์ต�่า ส่งผลให้อัตราเร่งเป็นที่น่าประทับใจ

แรงม้าที่เพิ่มขึ้นกับแรงบิดท่ีสูงขึ้น (3.1% ส�าหรับ DF150A และ  
2.7% ส�าหรับ 175A) เครื่องยนต์เกาะท้ายรุ่นใหม่น้ีให้แรงม้าที่สูงกว่า 
ในทุกรอบเครื่องยนต์
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คันบังคับ MT-3
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คันบังคับ MT-3 ส�าหรับงานติดตั้งด้านบนแท่นควบคุม  
เป็นการออกแบบที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับสูงสุดในโลก 
บังคับเครื่องยนต์เพื่อการเดินหน้าและถอยหลังพร้อมเป็นคันเร่ง 
ในตัว ตัวคันบังคับชุบโครเมี่ยมเงางาม และมีให้เลือกทั้งแบบ 
ส�าหรับเครื่องยนต์เดี่ยว และเครื่องยนต์คู่

คุณสมบัติ
- ท�างาน 2 หน้าที่ (เป็นทั้งคันเร่งและเกียร์ในตัวเดียว)
- การควบคุมที่มั่นคงแม่นย�าท�าให้การควบคุมเครื่องยนต์เป็น

ไปอย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
- การอุ่นเครื่องยนต์ในขณะเดินเบาท�าได้โดยดึงคันโยกออก

ขณะอยู่ในเกียร์ว่าง 
- การเพิ่มแรงต้านทานเข้าไปในคันบังคับท�าให้เกียร์ไม่มีการ

ลื่นหลุดจากต�าแหน่ง หรือคันเร่งขยับได้เองในขณะควบคุมเรือ
- มาพร้อมอุปกรณ์ส�าหรับชุดสายควบคุมรุ่น 3300/33C
- ส�าหรับคันบังคับที่ใช้กับเครื่องยนต์เดี่ยว อาจใช้งานร่วมกับ

สายควบคุมรุ่น 4300 และอุปกรณ์รหัส 308742
- ใช้งานได้กับเรือที่มีป้อมควบคุม 2 ป้อม พร้อมจอแสดงผล

แบบ 2 จอ และสายควบคุม รุ่น XTREME
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รถยนต์พลงังานไฟฟ้ากลายเป็นพาหนะทีก่�าลงั
ได้รบัความนยิมเพิม่มากขึน้ทัว่โลก ด้วยเหตุผลทีว่่า 
มันไม่ปล่อยก๊าซมลพษิออกสู่ชัน้บรรยากาศ ไฉนเลย
โลกเราจะมเีรอืพลงังานสะอาดทีแ่ล่นได้โดยไม่ต้อง
ปล่อยไอเสยีบ้างไม่ได้ เรอื Energy Observer จงึถกู
สร้างข้ึนเพือ่เตมิเตม็แนวคดินี้

Energy Observer เป็นเรอืคาตามารนั เดมิที
มนัถูกต่อขึน้มาเมือ่ปี 1983 เพือ่ใช้ในการแข่งขนั  
แต่หลงัจากชยัชนะในหลายสนาม วนันีม้นัถกูปลุก 
ให้คืนชีพข้ึนมาใหม่ในฐานะเรือพลังงานสะอาด 
ที่จะเป็นต้นแบบให้กับการออกแบบ และสร้าง 
ยานสญัจรทางน�า้ได้อกีมากในอนาคต

Energy Observer เป็นเรอืทีร่วมเอาเทคโนโลยี
ด้านพลังงานจากหลายแหล่งเข้ามาไว้ด้วยกัน 
เพื่อการท�างานเสริมกันในแต่ละสภาพอากาศ 
และช่วงเวลาเพื่อให้การท�างานโดยรวมของเรือ 
เ ป ็ น ไป ได ้ อย ่ า งต ่ อ เ น่ื อ ง ไม ่ มี ก า รสะดุ ด 
เพราะขาดพลังงาน ด ้วยขนาดความกว ้าง 
ตวัเรอื 12.8 เมตร ยาว 30.5 เมตร ขบัเคล่ือนด้วย
พลงังานไฟฟ้าและแรงลม มนัสามารถพาผูโ้ดยสาร
ออกท่องทะเลกว้าง และก�าลังเดินทางรอบโลก 
อยูใ่นขณะนี ้ มคีณุสมบตัทิางเทคนคิของ Energy 
Observer ทีน่่าสนใจมดีงันี้

Energy observer

แผงโซลาร์เซลล์
Energy Observer มีแผงโซลาร์เซลล์แบบ  

2 หน้า เคลือบสารกนัล่ืนและออกแบบมาให้ดดัโค้ง
รบัรปูทรงตวัเรอืได้ กนิพืน้ทีร่วม 130 ตารางเมตร 
ตดิตัง้กระจายปกคลุมด้านบนของล�าเรอื สามารถ
เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งท่ีตกกระทบจาก 
ด้านบน หรือสะท้อนจากผิวน�้าและล�าตัวเรือ 
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยก�าลงังาน 21 กโิลวตัต์

กันหันลม
กังหันลมขนาด 1 กิโลวัตต์จ�านวน 2 ตัว 

ถูกติดตั้งเอาไว้บริเวณส่วนหน้าของ Energy  
Observer มันสามารถเปล่ียนเอาพลังงานกล 
จากแรงลมทีม่าปะทะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ระบบแยกก๊าซไฮโดรเจน
บนเรอืมเีครือ่งแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน�า้ทะเล 

ก๊าซไฮโดรเจนทีไ่ด้จะถกูส่งไปเกบ็ไว้ในถงัเกบ็ทีอ่ยู่
ส่วนท้ายเรือจ�านวน 2 ถัง รวมแล้วสามารถเก็บ 
ก๊าซไฮโดรเจนไว้เป็นแหล่งพลงังานส�ารองได้มากกว่า 
8,600 ลิตร

เรือรักษ์โลก 

ออกเดินทางรอบโลกไม่ง้อน�้ามัน
ด้วยพลังงานสะอาด
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ระบบผลิตน�้าจืด
สามารถน�าเอาน�้าทะเลมาเปลี่ยนเป็นน�้าจืด 

เพื่อใช้งานได้ 105 ลิตรต่อชั่วโมงโดยอาศัยการ 
ออสโมซสิแบบย้อนกลับ ระบบผลติน�า้จดื 105 ลติร
ต่อช่ัวโมง เพียงพอทั้งการใช้ส�าหรับบริโภค 
และอปุโภคบนเรอื

ระบบน�าทาง
และควบคุมการใช้พลังงาน

ระบบซอฟต์แวร์สามารถก�าหนดเส้นทางเดนิเรอื
โดยประเมินสภาพแวดล้อมพร้อมกับการค�านวณ 
การสร้าง และใช้พลงังานไฟฟ้าไปในเวลาเดยีวกนั  
โดยการอ่านค่าพารามเิตอร์เกีย่วกับแรงลม ความสงู
คลืน่ ความเรว็ในการเคลือ่นที ่ ฯลฯ มนัสามารถ 
ช่วยก�าหนดเส้นทางและความเร็วในการแล่นเรือ 
ทีเ่หมาะสมโดยใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

Energy Observer ไม่เพยีงแต่จะถกูออกแบบ
มาโดยค�านงึถงึเพียงแค่เรือ่งเทคโนโลยด้ีานพลงังาน
และระบบขบัเคลือ่นเท่านัน้ ตวัเรอืยงัถกูออกแบบมา
เพ่ือการเดนิทางไกล ภายในเรอืมห้ีองนอนของกปัตนั 
และห้องนอนแยกอกี 2 ห้อง มห้ีองน�า้ทีส่ามารถใช้
น�า้จดืตามปกต ิรวมทัง้ครวัแบบครบชดุ ทัง้ยงัมพีืน้ที่
นัง่เล่นอยูส่่วนใจกลางของเรอื รองรบัการท�ากจิกรรม
ต่างๆ ในชวีติประจ�าวนัอย่างครบถ้วน

งานสร้าง Energy Observer นีม้าจากแนวคดิ
ริเริ่มของ Victorien Erussard อดีตนักแข่งเรือ 
ชาวฝรัง่เศส ครัง้หนึง่เรอืทีเ่ขาขบัแข่งขนัเกดิเช้ือเพลงิ
หมดกลางทาง ตอนนัน้เองเขาจงึคดิขึน้มาว่าน่าจะมี
เรือที่แล่นได้โดยที่ไม่ต้องง้อน�้ามัน โดยโครงการ 
สร้างเรอื Energy Observer นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุ
จาก Toyota

ในขณะนี้เรือ Energy Observer ได้ออก 
เดินทางท่องน่านน�า้และอยูใ่นระหว่างภารกิจการเดนิ
ทางรอบโลก โดยมีแผนจะแวะพักตามท่าเรือ  
101 แห่งใน 50 ประเทศ ภายในระยะเวลา 6 ปี  
ซึง่หลังจากทีเ่รอืเริม่แล่นออกจาก Paris แล่นไปตาม
แนวชายฝ่ังประเทศฝรัง่เศส ตัง้แต่เมือ่เดอืนมถุินายน
ปีก่อน ตอนนีเ้รอื Energy Observer แล่นเข้าสูท่ะเล
เมดเิตอเรเนยีนรวมได้ระยะทางเกือบ 8,000 ไมล์
ทะเล มกีารแวะพกัทีท่่าเรือ 25 แห่งใน 14 ประเทศ
แล้ว ทัง้นีห้ากการเดนิทางของ Energy Observer 
เป็นไปตามแผน ก็คาดว่าจะแล่นผ่านมาแถว
ประเทศไทยในปี 2022

เซลล์เช้ือเพลิง
ท�าหน้าที่ดึงเอาก๊าซไฮโดรเจนที่กักเก็บไว้มา

เปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้า ช่วยให้เพิม่พสิยัการแล่น
ของเรือในเวลาที่จ�าเป็นได้ ตัวเซลล์เชื้อเพลิง 
มกี�าลงั 22 กโิลวัตต์ และต่อเข้ากับระบบปรบัอากาศ
เพือ่น�าเอาความร้อนส่วนเกนิไปใช้งานด้วย ในยาม 
ทีใ่ช้งานเซลล์เชือ้เพลงิกจ็ะลดการใช้พลงังานของ
เครือ่งท�าความร้อนในระบบปรับอากาศไปพร้อมกัน

ว่าวอัจฉริยะ
ว่าวรบัลมปรับทศิทางอตัโนมตั ิ ช่วยลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าเพือ่ขบัเคลือ่นเรอื และในบางขณะ 
ทีเ่รอืแล่นไปด้วยแรงลมท่ีมากพอ กจ็ะช่วยให้เรอื
สามารถปั่นไฟได้จากการหมุนของใบพัดที่ต้าน 
กบัผวิน�า้เบือ้งล่างด้วย

ใบพัดพลังงานไฟฟ้า
อปุกรณ์หลกัส�าหรบัขบัเคลือ่นเรอื ใช้มอเตอร์

ประสทิธภิาพสงู (97%) ขนาด 41 กิโลวตัต์ จ�านวน 
2 ตวั สร้างแรงขบัเพือ่การเดนิทาง แต่ในขณะทีเ่รอื
เคล่ือนทีด้่วยแรงลมทีด่งึว่าวไป ใบพดันีจ้ะท�าหน้าที่
เป็นกงัหันป่ันไฟ จะสามารถป่ันไฟได้รวม 5 กิโลวตัต์

แบตเตอรี่
พลงังานไฟฟ้าทัง้ในส่วนทีไ่ด้จากโซลาร์เซลล์ 

กังหนัลม เซลล์เชือ้เพลงิ และใบพดัทีป่ั่นไฟขณะที่ 
เรอืแล่นด้วยแรงลม จะถกูเกบ็ในแบตเตอรีล่เิทยีม
ไอออนความจ ุ106 กิโลวตัต์ต่อชัว่โมง ระบบจดัเกบ็
พลังงานไฟฟ้าน้ีสามารถจ่ายไฟออกมาทั้งไฟ  
400 โวลต์ ส�าหรับขับใบพัด ไฟ 220 โวลต์  
ส�าหรับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  
และไฟกระแสตรง 24 โวลต์ส�าหรับอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์และระบบควบคุม
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การติดต่อสื่อสารของเรือกับฝั่งท่ีมีความก้าวหน้า 
เป็นอย่างมากในทุกวันนี้นั้นมีวิวัฒนาการมายาวนาน  
ซึง่แต่ก่อนทีย่งัไม่มรีะบบการส่ือสารไร้สายนัน้ การเดนิเรอื
ออกไปยังที่ห่างไกล จะติดต่อกับฝั่งหรือติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างผู้คนในเรือหรือระหว่างหน่วยงานบนฝั่งนั้น ไม่มี
ความเป็นไปได้เลย หากจะติดต่อกันแล้วก็จะต้องรอ 
เรือน้ันเข้าฝั่งก่อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งการติดต่อ
ส่ือสารกันระหว่างเรือกับฝั่งในปัจจุบันนั้นหากไม่มีค�าว่า 
“คลืน่วทิย”ุ แล้วกไ็ม่รูว่้าเรอืกบัฝ่ังจะตดิต่อสือ่สารกนัโดย
เฉพาะในระยะไกลๆ ได้รอบโลกเช่นปัจจุบันนี้

กว ่าจะเป็นคล่ืนวิทยุขึ้นมาได้นั้นก็มีการคิดค้น 
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้ึนมาก่อนอยู่นานมาก โดยเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 50 ทาลิส นักปรัชญาชาวกรีก ได้ค้นพบ  
“อีเล็กตรอน” จากปรากฏการณ์แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจาก
การถูแท่งอ�าพันกับหนังสัตว์ เป็นอ�านาจแรงดึงดูด 
ซึ่งสามารถดูดกระดาษแผ่นเล็กๆ และขน หรือสิ่งอื่นๆ ได้ 

ศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารทางสายนั้น
เริ่มใน พ.ศ. 2143 ที่ วิลเลียม กิลเบอร์ต ชาวอังกฤษ  
ค้นพบสภาพของตัวน�าและฉนวน และ พ.ศ.2328  
ชาลล์ คูลอมป์ ก็ค ้นพบประจุไฟฟ้าและแรงดึงดูด  
ต่อมา พ.ศ. 2343 “ลุยจิ  กัลวานี” ก็ค้นพบกระแสไฟฟ้า 
แล้วในปี พ.ศ. 2362 “ฮัลส์ ออสเตร็ด” ได้ค้นพบเส้นแรง

การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับฝ่ัง
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ของ Hertz ด้วยการส่งวิทยุโทรเลขเป็นสัญญาณมอร์ส
ครัง้แรกของโลกทีเ่มอืงซาลสิเบอรี ่เพลน ประเทศอังกฤษ 
โดยสามารถส่งคลื่นวิทยุออกอากาศไปได้ไกล 2,800 
เมตร เครื่องส่งวิทยุเครื่องแรกของมาร์โคนีนั้นเป็นแบบ 
“SPARK GAP” ใช้แผ่นทองแดงบางๆ เป็นสายอากาศ  
และใน พ.ศ. 2441 “เคลวิน” (KELVIN) ก็สามารถส่ง 
“วิทยุโทรเลขระยะสั้น” ระหว่างเกาะไวท์กับปอร์ทมัธ

การติดต่อส่ือสารระยะไกลนั้นเร่ิม พ.ศ. 2442  
“มาร์โคน”ี (MARCONI) กไ็ด้ส่ง “วทิยโุทรเลขระยะไกล” 
ระหว่างอังกฤษและฝร่ังเศส ได้เป็นผลส�าเร็จ จากนั้น 
ใน พ.ศ. 2444 ก็มีการส่ง “วิทยุโทรเลขข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติก” เป็นครั้งแรก

จากนั้ น เป ็ นต ้ นมาการติ ดต ่ อสื่ อ ส ารด ้ วย 
สัญญาณมอร์สได้แพร่ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว  
โดยมาร์โคนี่ได้ตระเวนสาธิตแนะน�าการติดต่อสื่อสาร
ด้วยคล่ืนวิทยุไปทั่วโลก และเรือต่างๆ ก็ได้มีการติดตั้ง
วิทยุสื่อสารกันมากขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นความก้าวหน้าท่ี
ส�าคัญยิ่งในแวดวงสื่อสารคมนาคม ช่วยให้เราสามารถ
ติดต่อกันได้ราวกับไร้ขีดจ�ากัดใดๆ

จากสนามแม่เหล็ก และไม่นานนัก ใน พ.ศ. 2365  
“องัเดร แอมแปร์” กค้็นพบเส้นแรงแม่เหล็ก และ กระแส
ไฟฟ้า จากนั้นใน พ.ศ. 2376 “ไมเคิล ฟาราเดย์” ก็ค้น
พบ กระแสไฟฟ้าโดยการใช้ตัวน�าตัดเส้นแรงแม่เหล็ก  
เป็นสมมุติฐานเก่ียวกับเส้นแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ในอากาศ 

โลกเราเริ่มมีการติดต่อสื่อสารระยะไกลทางสายขึ้น
ใน พ.ศ. 2387 มีการ “ส่งข่าวสารด้วยสัญญาณมอร์ส” 
โดยอาศัย “ไฟฟ้าแม่เหล็ก” เป็นครั้งแรกระหว่างเมือง 
“วอชิงตัน” กับ “เมืองบัลติมอร์” และในพ.ศ. 2409  
เริม่มกีารให้บรกิาร “โทรเลขข้ามมหาสมทุรแอตแลนตกิ” 
ซึ่งก็เป็นการติดต่อสื่อสารทางสายในรุ่นแรกๆ 

ส�าหรับการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายหรือทางวิทยุ
นั้นเริ่มใน พ.ศ. 2410 เมื่อ “เจมส์ ซี. แม็กซเวล” ซึ่งเป็น
นักฟ ิสิกส ์  ได ้น�าหลักการเบื้องต ้นของฟาราเดย ์ 
มาค้นคว้าต่อ โดยค้นพบคณุสมบตัแิละทราบลกัษณะของ
ปรากฏการณ์การแพร่กระจายคลื่นวิทยุในบรรยากาศ 

จนกระทั่งไปปี พ.ศ.2431 “ศาสตราจารย์ ไฮน์ริช 
รูดอล์ฟ เฮิร์ตซ์” (Dr. Heinrich Rudolf Hertz)  
ชาวเยอรมัน ได้ค้นพบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและวิธีการ 
รับส่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สามารถแพร่กระจาย 
คลื่นออกอากาศไปได้ โดยการทดลองและพิสูจน์ 
ตามทฤษฎีการแผ่กระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของ
ศาสตราจารย์ เจมส์ คลากส์ แม็กเวลล์ (James Clerk 
Maxwell) พบว่าการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ออกไปในอากาศได้โดยไม่ต้องใช้ตัวน�านั้น สามารถ
กระท�าได้เป็นความจริง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่า
อย่างมหาศาล จนกระทั่งได้มีการน�าช่ือสกุลของท่าน 
มาเป็นชื่อหน่วยของคล่ืนวิทยุว่า “เฮิร์ตซ์” (HERTZ)  
ที่เราจะได้ยินกันอยู่ในปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 “กูกลิเอลโม มาร์โคนี” 
(Guglielmo Marconi) ได้ทดลองท�าตามวิธีการ 
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แบ่งปันผลผลิตระหว่างกันเป็นส�าคัญ การค้าขายในเชิง
ธรุกจิมน้ีอยมากโดยเฉพาะในสงัคมชนบท ซึง่เป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ 

ครั้นเมื่อมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้เกิดเคร่ืองจักรเครื่องกล 
เครือ่งทุน่แรงและระบบอตัโนมตัต่ิางๆ เข้ามาท�างานแทน
คน สังคมมนุษย์จึงก้าวสู ่ยุคอุตสาหกรรม การผลิต 
ส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่กาวค้า ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 
ยิง่เมือ่ก้าวสูย่คุคอมพวิเตอร์ทีเ่น้นความสามารถในการคดิ

สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะมากมายที่ผิดแผกจาก
ความเป็นไปในบ้านเมอืงอืน่ ซึง่กไ็ม่ใช่เรือ่งแปลก การรวม
ตวักนัเป็นพวกเป็นหมูข่องคนแต่ละกลุม่มกัมทีีม่าทีไ่ปต่าง
กนั มวีฒันธรรมประเพณ ีหรอืวถิชีวิีตทีไ่ม่ซ�า้แบบใครมาก
บ้างน้อยบ้าง โดยเฉพาะในยุคโบราณที่การส่ือสาร
โทรคมนาคมยงัไม่เจรญิเช่นทกุวนันี ้ความเปลีย่นแปลงใน
แต่ละสังคมเป็นไปอย่างเชื่องช้ามาก เคยใช้ชีวิตร่วมกัน
อย่างไรก็อยูกั่นไปอย่างนัน้ ยดึเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั 
ผลิตเพื่อการบริโภคในกลุ่มเป็นหลัก ใช้การแลกเปล่ียน

Thailand 4.0 ค�าที่แพร่หลาย
         แต่ยังไร้นิยามที่ชัดเจน



MAGAZINE I PAGE 17

MAGAZINE I PAGE16

17

MAGAZINE I PAGE

ค�านวณแทนคนในเบือ้งต้น พฒันาต่อมาเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT: Information Technology) ความเป็น
ไปในสังคมมนุษย์ก็แปรเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด 
(Disruptive Change) เกิดนวัตกรรม (Innovation) 
ใหม่ๆ อีกมากมาย ผู้ที่ตามไม่ทันก็กลายเป็นคนตกยุค
กนัอย่างง่ายดาย ท�าให้เสยีโอกาส และถกูเอาเปรียบจาก
ผู้ที่ฉลาดกว่า

ด้วยความพยายามที่จะก้าวให้ทันความก้าวหน้า
ของนานา อารยะประเทศ รัฐบาลไทยในปัจจุบัน 
ได้ประกาศนโยบาย “Thailand 4.0 ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องจนคุ้นหูชินตา แต่ยังอ่อนด้านการอธิบาย
ให้คนทั่วไปเข้าใจชัดตรงตามสมควร ได้แต่พูดต่อๆ  
กันไป จนกลายเป็นค�าโก้เก๋ บ่งบอกถึงความทันยุค 
ทันสมัย หลอกตัวเองและผู้อื่นไปวันๆ

ผู้เขียนพยายยามถามผู้ที่เชื่อว่าน่าจะรู้จริง ก็พอ 
จะประมวลได้ว่า ยุค 4.0 หมายถึงการน�าเอานวัตกรรม
ที่มี Digital Technology เป็นพื้นฐาน เข้ามาท�างาน
แทนคนมากขึน้กว่าทีผ่่านมา เช่น การใช้ปัญญาประดษิฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง 
หุ่นยนต์ การใช้ FINTECH (Financial Technology) 
เข้ามาช่วยจัดการด้านธุรกรรมการเงิน ท�าให้เรา 
พึ่งสถาบันการเงินน้อยลงอย่างมาก แม้แต่การซื้อขาย
หุ้นและการโอนเงิน ก็สามารถท�าผ่าน Smart Phone 
ได้ ไม่ต้องพึง Broker หรือไปท่ีธนาคารเช่นแต่ก่อน  
ที่ นับว ่าน ่าทึ่ ง ไม ่แพ ้กันคือ เครื่องพิมพ ์  3 มิติ  
(3D Printer) ซึ่งสามารถใช ้การออกแบบในรูป 
กราฟฟิคบนจอคอมพิวเตอร์ ส่งสัญญาณไปควบคุม 
การผลิตให้ออกมาตามแบบท่ีก�าหนดอย่างถูกต้อง  
และรวดเร็วกว่าที่เคยท�าได้อย่างมากมาย

ยงัมเีทคโนโลยอ่ืีนๆ อกีหลากหลายพอสมควรครบั
ที่นับเป็นองค์ประกอบส�าคัญของยุค 4.0 เช่น IOT  
(Internet Of Thing), Big Data, Cloud และ Block 
Cham ซ่ึงรอค�าอธิบายที่กระจ่างชัดให้คนทั่วไปใน 
บ้านเมืองเราเข้าใจ ผู้เขียนเองยอมรับว่ายังมีความรู้ 
ค่อนข้างจ�ากัดในเรื่องเหล่านี้ จึงใคร่ขอวิงวอนให้ท่าน 
ผู้รู้ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย กรุณาบอกกล่าว
ผ่านส่ือต่างๆ อย่างซ�้าๆ ต่อเนื่องยาวนานพอสมควร  
เพื่อให้เราเข้าใจชัดเจนตรงกันในเรื่องที่มีความส�าคัญ
ยิ่งยวดเช่นนี้
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