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สวัสดีครับ พันธมิตร  ที่รัก
ในฉบบัต้นฤดรู้อนนี ้ทมีงานเราได้เลอืกสรรเรือ่งดน่ีารูแ้ละมสีารประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ชวิีตจรงิได้เช่นเคย อาท ิระบบควบคมุการจราจรทางน�า้ 

หรอื VTMS ( Vessel Traffic Monitoring System) ซึง่เป็นองค์ประกอบส�าคญัในการเพิม่ความปลอดภยัในการเดนิเรอื โดยเฉพาะในน่านน�า้จ�ากดั
และบริเวณทีม่กีารจราจรทางน�า้หนาแน่น ระบบ VTMS ช่วยป้องกนัอุบตัเิหตุหรอืโดนกันได้เป็นอย่างดี

การพ่วงจงูเรอืทางข้างซึง่ดูเหมอืนเป็นภารกจิทีไ่ม่ยุง่ยากนกั แต่ในการปฏบิตังิานจรงิแล้วมคีวามละเอยีดซบัซ้อนมากกว่าทีเ่ราคดิ จ�าเป็นต้องมี
หลกัการขัน้ตอนทีช่ดัเจน และรดักุมมากทีเดียว จึงจะสามารถท�างานให้ส�าเรจ็ลุล่วงไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลสงู ลองอ่านดเูถดิครบั 
เชือ่ว่าท่านจะเหน็ด้วยกับค�ากล่าวข้างต้น

หลักการคิดท่ีนักวิชาการเคยจ�าแนกออกเป็นหลากหลายรูปแบบ เพื่อความสะดวกในการน�าไปใช้ประกอบการแก้ปัญหาเฉพาะทาง  
แต่ด้วนสภาวการณ์ในปัจจุบันความเป็นไปต่างๆ มีความแปรเปลี่ยนแบบพลิกผันอยู่ตลอดเวลา มีความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความก�ากวม 
คลุมเครือสูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ในแวดวงการศึกษาสมัยใหม่จึงให้ความส�าคัญกับรูปแบบของ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” หรือ  
Critical Thinking ด้วยเหน็ว่าเหมาะทีจ่ะใช้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาในยคุนี้

นอกจากนัน้กย็งัมเีกรด็ความรูอ้ืน่ๆ อกีส่วนหนึง่ ทีน่่าจะเพิม่ความคุม้ค่าในการศกึษาตดิตาม พบกันใหม่ฉบบัหน้าครบั
บรรณาธิการบริหาร
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บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำากัด  
จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ  
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมเจ้าท่าจัดประชุมสัมมนา

วนัที ่9 มนีาคม 2564 บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด จดัพธิวีางกระดกูง ู
เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ของกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 2 ล�า  
โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
เป็นประธานในพธีิ พร้อมคณะผูบ้รหิารกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง คณะผูบ้รหิาร  
บรษิทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด น�าโดย พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานบริษัท 
คณุวชิยั วฒัน์ประกายรตัน์ ประธานผูบ้รหิาร มารนีไทย กรุป๊ คณุจารภุา วฒัน์ประกายรตัน์ 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ 
จ�านวนรวมประมาณ 100 คนเข้าร่วมพิธ ีณ อู่ต่อเรือ บริษทั เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากัด 
ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

การประกอบพิธีโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวง 
ตามประเพณีของพราหมณ์ ช ่วงสายพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต ์
ในขั้นตอนการวางกระดูกงูเรือทั้งสองล�า โดยมีการคล้องพวงมาลัย ผูกผ้าสี  
และเจมิทีแ่ผ่นเหลก็ส่วนหวักระดูกงูด้วย ซ่ึงนับเป็นพิธศีกัด์ิสิทธิท์ีช่าวเรือยดึถอืปฏิบตัิ
สบืเนือ่งกนัมาอย่างยาวนาน

“ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กบัการขนส่งต่อเนือ่ง
หลายรูปแบบ”

กรมเจ้าท่าจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่ง 
ภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  
โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย 
นายสมชาย สมุนสัขจรกลุ รองอธบิดกีรมเจ้าท่า ด้านวชิาการ โดยม ีผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที่
กรมเจ้าท่า บุคลากรจากภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ 

กรมเจ้าท่ามีภารกิจเกี่ยวกับการก�ากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบ 
การขนส่งทางน�้าและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ  
ทัง้การขนส่งผูโ้ดยสารและสนิค้า ท่าเรอื อูเ่รือ กองเรอืไทย และกจิการเกีย่วเน่ือง  
ให้ครอบคลมุถงึการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ เป็นการประกอบกิจการเพือ่รองรบั
การบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบการขนส่งท่ีแตกต่างกันตั้งแต่  
2 รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว จากสถานที่ 
ซึ่งผู้ประกอบขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งก�าหนด 
ให้เป็นสถานทีส่่งมอบของในอกีประเทศหนึง่ (Place to Place หรอื Port to Place 
หรือ Place to Port) เป็นตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
พ.ศ. 2548 ซึง่ได้ก�าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะทีต่ราข้ึนเพือ่รองรบัการปฎบิตัติามกรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสัมมนาในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 1.การพิจารณาทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายนั้นใช้บังคับว่าควรแก้ไข ปรับปรุง  
ในนยิามการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบตามมาตรา 4 และสญัญาการขนส่งต่อเนือ่ง
หลายรปูแบบตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบญัญตักิารขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ 
จากหน่วยงานภาครฐั 2.ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานเร่ืองการขนส่งต่อเนือ่ง
หลายรูปแบบจากหน่วยงานภาคเอกชน

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีทั้งเวทีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะมาร่วมพิจารณา 
ในเรื่องความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตกฎหมายการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ และมีเวทีส�าหรับภาคเอกชนที่จะมาช่วยสะท้อนปัญหาอุปสรรค 
ในทางปฏบิตักิารบงัคบัใช้กฎหมายการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ ในระยะทีผ่่านมา 
ซึ่งเช่ือม่ันว่า ผลการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนากฎหมาย 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อันเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างระบบการขนส่ง 
ที่ไร้รอยต่อที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพ 
ในการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  
รวมถงึแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับใหม่อกีด้วย
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EXPLORE GROUP มัน่ใจว่า 
ไม่มตีวัเลอืกใดทีด่ไีปกว่า YANMAR

เรือสองท้องความเร็วสูงล�าล ่าสุดของ EXPLORE GROUP  
ได้ยกมาตรฐานส�าหรบัคณุภาพของการท่องเทีย่วด�าน�า้และประสบการณ์
ในการรับประทานอาหารค�่าบนเรือหรู การที่เป็นหนึ่งในความเป็นเรือ 
ทีด่ทีีส่ดุในตลาดการท่องเทีย่วหมายรวมถงึการมรีะบบขบัเคลือ่นทีด่ทีีส่ดุ 
นั่นคือ YANMAR

Explore Group ได้เลือก Yanmar เพื่อขับเคลื่อนเรือหรูล�าล่าสุด
ในกองเรือที่จะถูกใช้งานในบริเวณเกาะ Hamilton และแนวปะการัง 
Great Barrier Reef

MV Ocean Explorer ได้ถูกปล่อยลงน�้าเมื่อไม่นานมานี้ เป็นเรือ 
ล�าที่ใหญ่ที่สุดในกองเรือของ Explore Group ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ใน
บริเวณเกาะ Hamilton ซึ่งเจ้าของ Explore Group ได้ระบุอย่างชัดเจน
ที่จะใช้เครื่องยนต์ Yanmar ในเรือขนาด 27 เมตร ของเขาล�านี้
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การตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์ Yanmar  
เป็นเครื่องยนต์หลักคือข้อพิสูจน์อย่างชัดแจ้ง 
ถึงความเชื่อ ม่ันในสมรรถนะของ Yanmar 
เนื่องจากว่า Explore Group มีเรืออยู่ในกองเรือ
ถึ ง  15  ล� า  ทั้ ง ใ นประ เทศออส เตร เลี ย  
และนิวซีแลนด์ ถือได้ว ่าเป็นผู ้ประกอบการ 
การท่องเที่ยวท่ีประสบความส�าเร็จสูงสุดรายหนึ่ง
มาตลอด 20 ปี

Guy Obren ผู้บริหารของ Wildcat Marine 
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการเลือกใช้เครื่องยนต์ 
Yanmar หลังจากท่ีได้รับความไว้วางใจจาก  
Explore Group ให้ต่อเรือ Ocean Explorer 

“เรามีประสบการณ์ท่ีดีมากกับผลิตภัณฑ ์
ของ Yanmar” Guy กล่าว - Guy เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในเรือพาณิชย์อย่างมากผู ้หนึ่ง  
ทั้งในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

“ในฐานะอู่ต่อเรือ เราพอใจกับเครื่องยนต์ 
Yanmar มาก และเราก็ ได ้ ใช ้  Yanmar  
ทั้งในงานต่อเรือใหม่ และงานเปลี่ยนเคร่ืองยนต์ 
ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีมาก”

Yanmar 6AYM-WGT (L-Rating) ซ่ึงเป็น
เครื่องยนต์เชิงพาณิชย์ ได้ถูกเลือกเพื่อให้เป็น 
ขมุก�าลงัของเรอื Ocean Explorer อนัสง่างามล�านี้

ด ้ วยสมรรถนะที่ ได ้ รับการพิสูจน ์แล ้ว 
ในเชิงพาณิชย์ เครื่องยนต์ Yanmar รุ่น 6AYM  
มีความจุกระบอกสูบ 20.3 ลิตร 6 สูบเรียง  
เป็นเครื่องยนต์รอบต�่า ช่วงชักยาว (180 มม)

นอกเหนือจากความวางใจได้ท่ีไร ้คู ่แข ่ง  
และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีต�่า 
เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ที่แรงม้าเท่ากัน Yanmar 
รุ่น 6AYM ยงัให้ก�าลงัเครือ่งยนต์ทีค่่อนข้างสะอาด 
อันเป็นผลมาจากงานวิศวกรรมของ Yanmar  
อีกด้วย

ในบริเวณท่ีผลกระทบด้านสิ่งแวดล ้อม 
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เช่น ตามแนวปะการัง 
Great Barrier Reef จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องใช้
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เครื่องยนต์ที่ท�างานอย่างสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเป็นที่น่ายินดีส�าหรับเจ้าของเรือ Ocean Explorer  
รวมถึงบรรดาลูกเรือ และผู ้ ใช ้บริการที่จะได ้ทราบว ่า 
การท�างานต่างๆ ภายในเคร่ืองยนต์รุ่น 6AYM เช่น การไหลเวยีน
ของไอเสียภายใน (Exhaust Gas Recirculation, EGR)  
และการออกแบบหัวฉีดแบบพิ เศษเพื่ อ ให ้ ได ้ ละออง 
น�้ามันเชื้อเพลิงที่ละเอียดท่ีสุดเป็นสิ่งท่ีรับประกันว่า 6AYM  
ได้ผ ่านมาตรฐานการควบคุมการปล่อยไอเสียของ IMO  
ระดับ Tier II อย่างสมบูรณ์

ประสิทธิภาพในการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่ดีขึ้นย่อมหมายถึง
ควันไอเสียที่น้อยลง ดังนั้นการท�างานที่สะอาดจึงปรากฏ 
ให้เห็นเด่นชัดในทุกๆ วันท�างาน ท้ังในขณะความเร็วต�่า  
และขณะบรรทุกเต็มพิกัด

“ส�าหรับการต่อเรือล�าน้ี เราไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องผลักดัน 
ให้เจ้าของเรือใช้เคร่ืองยนต์ Yanmar เพราะเจ้าของเรือ 
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ทราบดีถึงประสิทธิภาพ และสมรรถนะของเครื่องยนต์  
Yanmar ที่มีอยู่แล้วในกองเรือของเขาเป็นอย่างดี”

แรงม้าคุณภาพกับประสบการณ์การล่องเรือที่หรูหรา
Yanma r  6AYM-WGT  ( 670kW/911mhp  

@ 1938 รอบ/นาที) ติดตั้งบนตัวเรือที่มีคานขนาด 9 เมตร 
ระวางขับน�้าขณะไม ่ได ้บรรทุก 62 ตัน ใบจักรปกติ 
กับเพลาขับผ่านห้องเกียร์ สามารถท�าความเร็วได้ 21 นอต 
อย่างสบายๆ ในขณะท่ีความเร็วสูงสุดอยู ่ท่ี 23.5 นอต  
ภายใต้การจ�าลองสถานการณ์เรอืบรรทกุเตม็พกิดั (โดยมกีาร
เพิ่มน�้าหนักบรรทุกอีกประมาณ 9 ตัน รวมน�้ามันเชื้อเพลิง 
5,000 ลิตร และน�้าจืดอีก 2,000 ลิตร)

“เมื่อเรือถูกออกแบบให้เป็นเรือ 3 ชั้น การท่ีมีคาน 
ขนาดใหญ่นัน้ เป็นการเพิม่น�า้หนกัให้กบัตวัเรอื” Guy กล่าว

Guy รับรองอย่างแข็งขันว ่า Ocean Explorer  
ใช้เคร่ืองยนต์ทีม่แีรงม้าเหมาะสมกับการใช้งานในเชงิพาณชิย์
รายวัน ที่ความเร็ว 21 น๊อต โดยมีอัตราการสิ้นเปลือง 
น�้ามันเชื้อเพลิงที่ประมาณ 260 ถึง 270 ลิตร/ชั่วโมง  
(รวมกนั 2 เครือ่ง) ซึง่บ่งบอกถึงประสทิธภิาพของเครือ่งยนต์ 
ส�าหรับตัวเรือและน�้าหนักบรรทุกขนาดนี้

การใช้งาน Ocean Explorer ตามปกติแล้ว จะมีการ 
ใช้งานทีค่วามเรว็สงู และความเรว็ต�า่ในอตัราส่วนทีพ่อๆ กนั 
โดยใช้เวลาในแต่ละเท่ียวประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ไปถึง 
แนวปะการัง และล่องเรือท่ีความเร็วต�่าเพื่อความสุข 
ในการรับประทานอาหารค�่า และการใช้งานอย่างอื่นอีก

Yanmar 6AYM-WGTs ที่ติดตั้งใน Ocean Explorer  
มีอ่างน�้ามันเครื่องขนาดใหญ่ ท�าให้สามารถยืดระยะเวลา 
การบ�ารุงรักษาเป็น 500 ชั่วโมง ดังนั้น Ocean Explorer  
จึงมีเวลาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ยาวนานเป็นพิเศษ

“เราเลือกที่จะใช้เคร่ืองยนต์ในเชิงพาณิชย์เพื่องาน
หนัก แต่เป็นที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างย่ิงท่ีเคร่ืองยนต์ 
ทั้ง 2 เครื่องท�างานได้อย่างนุ่มนวล ราบรื่น” Guy กล่าว 
“แน ่นอนว ่า เค ร่ืองยนต ์ เหล ่า น้ีถูกออกแบบมาเพื่ อ 
การใช้งานทีย่าวนาน และการท�างานทีร่าบรืน่กเ็ป็นส่วนหนึง่
ของการออกแบบนั้น”

การส ่งก�าลังที่ นุ ่มนวลเป ็นผลงานท่ีสวยงามของ  
Commercial Marine Australia ที่ท�างานติดตั้งเครื่องยนต์
ได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงการติดต้ังท่อไอเสียท่ีออกแบบ 
มาเฉพาะเพื่อจับคู่กับเครื่องยนต์ได้อย่างสมบูรณ์

“แท ่นเค ร่ืองใหมี่ที่  Yanmar แนะน�าให ้ ใช ้  
เป็นแท่นเครื่องที่มีคุณภาพดีมาก ซึ่งช่วยในการลดแรง 
สั่นสะเทือนได้อย่างเหลือเชื่อ ท�าให้ Ocean Explorer  
แล่นเรือได้อย่างนุ่มนวล” Guy อธิบาย
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ส�าหรับบทความน้ี  จะน�าทุกท่าน
มาท�าความรู้จักกับ ระบบควบคุมการจราจร 
ทางน�้า หรือ National Vessel Traffic  
Monitoring System ระบบควบคมุการจราจร
ทางน�้า (VTMS) ส�าหรับท่าเรือเป็นเครื่องมือ 
ที่จะช่วยให้มีการจัดการหรือการควบคุม 
การจราจรทางน�้า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ทางการเดินเรือ และความรวดเร็วต่อการ
คมนาคมขนส่งทางน�้า ซ่ึงการควบคุมจราจร 
ทางน�า้นบัได้ว่ามคีวามส�าคญัและความจ�าเป็น
เช่นเดยีวกบัการควบคมุจราจรในการคมนาคม
ประเภทอื่นๆ เนื่องจากเส้นทางการเดินเรือ 
มีการแล่นสวนทางกันหรือแล่นตัดทางกัน 
และหลบหลี ก กัน ในสภาพพื้ นที่ จ� า กั ด  
และมีความหนาแน่นของการจราจรทางทะเล 
ในช่องทางเดนิเรอื หากท�าการเดนิเรอืโดยไม่มี
การจัดการหรือควบคุมการจราจรทางน�้า  
ก็ มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติ เหตุทางน�้าได ้  
เช่น กรณีเรอืโดนกนั กรณเีรือเกยตืน้ เป็นต้น  
ดงันัน้เมือ่เรือหลายล�ามคีวามต้องการใช้ร่องน�า้

เดียวกัน มีก�าหนดเวลาเดินเรือเดียวกัน  
การจัดการหรือการควบคุมการจราจรทางน�้า 
ให้เรือทุกล�าเกิดความปลอดภัยได้นั้น จ�าเป็น
ต้องอาศัยบุคคลและอุปกรณ์สื่อสารภาคพื้น 
เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ
ซ่ึงเรียกว ่า การบริการด ้านการควบคุม 
การจราจรทางน�า้ (Vessel Traffic Service) 

เรอืทกุล�าทีเ่ข้ามาในเขตควบคมุของระบบ
ควบคมุการจราจรทางน�า้ (VTMS) จะถกูตรวจ
ติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าตั้งแต่เข้าเขต 
จนกระทัง่เรอืจอดเสรจ็เรยีบร้อย ด้วยอปุกรณ์
ต่างๆ อาท ิRadar, AIS, RDF, CCTV เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรทางน�้าจะตรวจ
ความเคล่ือนไหวของเรอื เพือ่ป้องกันเรอืโดนกนั
หรือเรือเกยตื้น และเหตุอันตรายอ่ืนๆ  
และแจ้งเตือนเม่ือเกิดความเส่ียงภัย นายเรือ
หรือผู ้ควบคุมเรือจะเป็นผู ้ตัดสินใจส่ังการ 
เพื่อหลบหลีกอันตรายต่อไป สามารถสรุป
ภารกิจของระบบควบคุมการจราจรทางน�้า 
(VTMS) ได้ดงันี้

ระบบควบคมุ
การจราจรทางนำา้ (VTMS) 
ตอนที ่1

- ควบคุมยานพาหนะประเภทเรือ 
เดินทะเลที่ เข ้า/ออกท่าเรือ ให ้ถูกต ้อง 
ตามกฎข้อบงัคับของท่าเรอื

- ให้ข้อมูลข่าวสารการเดินเรือ สภาพ
อากาศ สภาพการจราจร อันตรายในการ 
เดนิเรอื

- ก�ากับดูแลการเดินเรือให ้ถูกต ้อง 
ตามกฎการเดินเรือ และกฎระเบียบของ 
ท่าเรือ กฎหมายอื่นๆ เช่น ช่องทางจราจร  
เขตทอดสมอ เขตทีต่ืน้ ทีอ่นัตราย

- ก�ากบัดแูลความปลอดภยัในการเดนิเรอื
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกยตื้น เรือโดนกัน  
เช่นในทศันะวสิยัจ�ากดั เรอืเครือ่งจกัรขดัข้อง 
เครื่องมือเดินเรือเสีย เรือเล็กท่ีกีดขวาง 
ทางเดินเรอื

- ดแูลแก้ไขปัญหา เช่น เรอืรัว่น�า้เข้าเรอื 
เรือจมใกล้ฝั ่งหรือเขตท่าเรือ เรือไฟไหม้  
เรอืขอความช่วยเหลอืทางการแพทย์

- ตดิตามเพือ่ควบคมุการลกัลอบทิง้น�า้มนั
หรอืน�า้เสยี
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การจราจรทางน�้า (VTMS) คือ การบริหาร 
การจราจรให้แก่เรอืทีเ่ดนิทางผ่านพืน้ท่ีควบคุม 
ด ้วยวิธีการ ส่ือสารและ ส่ังการทางวิทยุ  
ซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวกับ
บริหารการจราจรทางน�้าของท่าเรือ ตามที่
กฎหมายให้อ�านาจในการควบคมุและข้อบงัคบั
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่มีไว้ ระบบควบคุม 
การจราจร เป ็นสิ่ งที่ ใช ้ กันมานานแล ้ว 
กบัการสญัจรด้วยวธิกีารอืน่ เช่น การเดนิรถไฟ 
การเดนิรถ และการเดนิอากาศ แต่ส�าหรบัการ
เดินเรือแล้ว เนื่องจากค่านิยมของนักเดินเรือ 
ที่ ต ้ อ ง ก า ร มี เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร เ ดิ น เ รื อ  
ท�าให้ระบบนี้ เป ็นที่ยอมรับปฏิบัติได ้ยาก  
อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีระบบดังกล่าวนี้ขึ้น 
ในหลายประเทศ และเป ็นที่พิ สูจน ์ว ่ า 
ช่วยลดอุบัติภัยจากการสัญจรทางทะเลลงได้
อย่างมนียัส�าคัญ ท�าให้ระบบควบคุมการจราจร
ทางน�้า (VTMS) เป็นที่ยอมรับและน�ามาใช้ 
มากข้ึนเรือ่ยๆ การจดัระบบควบคุมการจราจร
ทางน�้า (VTMS) ท�าให้เกิดความปลอดภัย 
แก่ เรือ ชีวิต ทรัพย์สิน และส่ิงปลูกสร้าง 
ในทะเล ช่วยลดโอกาสที่อุบัติภัยจะเกิดขึ้น  
และช ่วยให ้การเดินทางในทะเลเป ็นไป 
อย่างประหยัด คุ ้มค่า การน�าเอาระบบนี้ 
มาใช้ให้ได้ผลนัน้ ผู้วางระบบต้องมีความเข้าใจ
ในการท� างานของระบบอย ่ างถ ่องแท ้  
มกีารก�าหนดกฎเกณฑ์ และระเบยีบข้อบงัคับ
ต่างๆ เพื่อใช้ปฏิบัติ เนื่องจากระบบควบคุม 
การจราจรทางน�้า (VTMS) มีหลายรูปแบบ 
หลายลักษณะแตกต่างกันไปตามความจ�าเป็น 
และเหมาะสมส�าหรบัแต่ละพืน้ที ่ ทัง้ยงัต้องใช้
เงนิลงทนุขัน้ต้นจ�านวนมาก การพจิารณาน�ามา
ใช้ในบริเวณใดจึงต้องมีประสิทธิผลคุ้มค่า 
แก่การลงทุน มิฉะนั้นแล้วระบบที่จัดขึ้นมา 
อาจล้มเหลวและสูญเปล่าไม่เกดิประโยชน์คุ้มค่า

กรอบของระบบควบคุมการจราจรทางน�้า 
(VTMS)

การวางระบบควบคุมการจราจรทางน�้า 
(VTMS) ขึ้นมาให้ใช้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นั้น 
ก�าหนดเป็นกรอบได้ดงัน้ี

1. กล่าวโดยทั่วไปแล้วระบบควบคุม 
การจราจรทางน�้า (VTMS) หมายรวมถึง 
การเฝ้าตรวจพืน้ทีร่บัผิดชอบ เช่น บรเิวณท่าเรอื 

และบริเวณใกล้เคียง ด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ  
คือ เครื่องเรดาร์ตรวจการณ์ เครื่องวิทย ุ
รายงานตนอัตโนมัติ AIS (Automatic  
Identification System) เครื่องวิทยุหาทิศ  
RDF  (Rad io  D i rec t ion  F inder )  
กล้องอินฟราเรด กล้องโทรทัศน์ไวแสง  
เรือตรวจการณ์และอากาศยาน ซึ่งการ 
ที่จะบริหารการจราจรของพื้นที่ในระบบ 
ให้ได้ผลนั้น จ�าเป็นท่ีจะต้องทราบภาพรวม 
ของพื้นที่ที่จะน�าเอาระบบฯ มาใช ้ว ่าม ี
ลักษณะอย่างไร ข ้อมูลของพื้นท่ีเก็บไว ้
ในรปูสารสนเทศมูลฐาน และสามารถน�ามาใช้
ส� าห รับการแก ้ ไ ขป ัญหา เฉพาะหน ้ า  
หรือการตัดสินใจอย่างฉับพลัน หรือส�าหรับ 
การวางแผนระยะยาว อย่างไรก็ตามวิธีการ 
เฝ้าตรวจนีเ้ป็นกระบวนการทางรบั ซึง่จ�าเป็น
ต้องมีการประมวลผลข่าวสารที่ได้รับเข้ามา 
เสยีก่อนจงึจะมกีารตดัสนิใจและสัง่การใดๆ ได้

2. ตามปกติแล้วสิ่งท่ีควบคู่ไปกับระบบ
ควบคุมการจราจรทางน�้า (VTMS) คือ  
แผนแบ่งแนวจราจร (Traffic Separation 
Scheme - TSS) ซ่ึงเปรยีบเสมอืนเส้นก�าหนด
แนวทางสัญจรของเรือต ่างๆ ในทะเล 
เช่นเดียวกับเส้นแบ่งแนวจราจรที่ขีดลงบน 
พื้นถนนหลวง แผนแบ่งแนวจราจรจะเป็น 
ตัวก�าหนดทั้งเวลาและพื้นท่ีสัญจรของเรือ 
กรณขีองการแบ่งเวลาสามารถก�าหนดได้ง่าย 
เช่น กรณีช ่องทางที่ เดินได้ทางเดียวนั้น  
การก�าหนดเวลาให้เรือเดินสามารถช่วย 
หลีกเลี่ยงการเดินเรือสวนทางกันได้ ส�าหรับ
ช่องทางที่กว้างพอให้เรือสวนทางกันได้นั้น  
เรือแต่ละล�าต้องสวนทางกันโดยยึดหลักการ
พื้ น ฐ าน ในก า ร เ ดิ น เ รื อ ว ่ า เ รื อ ทุ ก ล� า 
ต้องเดินทางขวา สวนกันด้วยมุมที่กระท�า 
ต่อกันเล็กที่สุด ตัดหน้ากันด้วยมุมใหญ่สุด  
โดยทุกกรณีต้องสอดคล้องกับกฎการเดิน 
เ รื อสากล  และต ้ อ ง ไม ่ กี ดขวา งผู ้ ใ ด  
แผนแบ่งแนวจราจรทีก่�าหนดขึน้ต้องสอดคล้อง
กลมกลืนกับการสวนการจราจรในพื้นที่นั้น 
ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะกระท�าได้

ร ะบบควบ คุมการจร าจรทา งน�้ า 
ยงัมรีายละเอยีดให้ได้เรยีนรูอี้กมาก ซึง่จะได้ 
น�าเสนอผู้อ่านในตอนต่อไป รอติดตามใน 

 Magazine เล่มหน้ากนัได้เลยครบั

- สนับสนุนข้อมูลส�าหรับบริหารท่าเรือ 
และบริการต่างๆ แก่เรอื

- สนบัสนนุข้อมลูเรอืต่างๆ แก่หน่วยงาน 
อืน่ๆ เพือ่งานด้านความม่ันคง

หลกัการของระบบควบคมุการจราจรทางน�า้ 
(VTMS)

กล่าวโดยหลักการแล้ว ระบบควบคุม 
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หากเชือกส้ันกอ็าจใช้เชือกสมอเรอืมาผูกเพิม่เตมิ
เพราะมีความแข็งแรง และสามารถผูกให้ตึง 
ได้มาก

ในการท�าการพ่วงจูงน้ันจะต้องผูกเชือก 
ให้หนาแน่นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกัน 
ไม ่ ให ้กราบเรือกระทบกระแทกจะเกิด 
ความเสียหาย นอกจากนั้นการเคลื่อนที่ของ 
เรือทั้ งสองที่จะต ้องวางแผนให ้รอบคอบ 
โดยการวางแผนและเฝ ้าดูอยู ่ตลอดเวลา  
การพ่วงจงูเรือด้านข้างกจ็ะไม่สร้างปัญหาให้

ถ ้ า ลักษณะอากาศไม ่ค ่อยจะดี มีลม  
คลื่น หรือกระแสน�้า ให้ท�าการผูกเชือกไกหัว 
และเชอืกไกท้ายก่อน เพือ่ทีจ่ะบงัคบัให้เรอืพ่วง
ไม่แกว่ง และแล่นไปข้างหน้าพร้อมๆ กับเรือ 
จงูได้อย่างรวดเรว็

ถ้าเชือกลากเรือน้ันไม่สามารถผูกกับพุก 
หวัเรอืทีผู่กเรอืได้อย่างหนาแน่น ให้ลากเชอืกมาผูก
กบัเก๋งเรอื หรอืกว้านเรอืสมอเรือ นอกจากนัน้

การพ่วงจงูเรือด้านข้าง เป็นการพ่วงจงูเรอื
แบบหนี่งที่ใช้การผูกเรือให้ติดกันระหว่างเรือ  
2 ล�า คอืเรือจงูหนึง่ล�า และเรอืพ่วงอกีหนึง่ล�า 
เป็นวธิกีารทีน่ยิมท�ากันในกรณีทีเ่มือ่เรอืจะเข้า
เทยีบท่า หรือออกจากท่า หรอืเข้าผกูทุน่ผกูเรอื 
หรือพ่วงจงูเพ่ือเดนิทางในน่านน�า้ทีม่กีารจราจร
หนาแน่น เพราะจะไม่เกะกะกดีขวางการเดินเรอื
ของเรอืล�าอืน่ๆ

วิธีการพ่วงจูง ให้ท�าการผูกเชือกหัวเรือ 
เป็นเส้นแรก และให้ดึงหัวเรือของเรือพ่วง 
ให้เข้ามาใกล้เรอืจงู จนกระทัง่ถงึกลางล�าแล้ว 
จึงท�าการผูกเชือกท้าย จากน้ันให้ท�าการ 
ผกูเชอืกไกหวั และเชอืกไกท้าย และจะต้องใช้
ลูกตะเพราอย่างน้อย 2 ลูกรองป้องกัน 
เรอืกระแทกกันตลอดเวลา

ถ้าจะใช้เชือกเส้นเดียวในการพ่วงจูงเรือ
ด้านข้างนัน้ เชอืกทีจ่ะท�าการผกูจะต้องมีความ
ยาวระหว่าง 5 - 10 เท่า ของความยาวเรอืพ่วง 

การพ่วงจงูเรือด้านข้าง

Navigations
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การสอดเชอืกลอดผ่านช่องคล้องเชอืก ให้ใช้รอก
น�าเชือกเพือ่ป้องกนัการครดูทีห่วัเรอื หรืออาจ
จะเกดิอนัตรายในขณะทีเ่ลีย้วเรอื กับลกัษณะ
อากาศที่มีลมหวน จะท�าให้เชือกลากครูด 
กับรูเชือกที่หัวเรือ ซ่ึงสามารถแก้ไขได้โดย 
การใช้หมอนรองเชือกเพื่อไม่ให้เกิดการครูด 
นอกจากนั้นสามารถใช้โซ่สั้นๆ สอดลอด 
ตาคล้องเชอืกมาผกูกบัพุกแล้วต่อกับเชอืกลาก

ในการพ่วงจูงเรือนั้นจะต้องมีการติดต่อ
สื่อสารกันระหว่างเรือพ่วงกับเรือจูง ด้วยการ 

ใช้วิทยุส่ือสาร ถ้าไม่มีวิทยุสื่อสารก็จะต้องใช้
ภาษามือ หรือสัญญาณไฟฉาย ส�าหรับส่ือค�า
บอกค�าสั่ง เช่นการเพิ่มความเร็ว การลด
ความเร็ว การหยุดเรือ หรือการปรับแต่ง 
เชือกผูกเรือ เพื่อที่คนขับเรือจูงจะต้องทราบ
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  
ถ ้าหากเกิดความผิดพลาดข้ึนการสื่อสาร 
จะช ่วยให ้สามารถแก ้ไขสถานการณ์ได ้ 
อย่างทนัท่วงที

การพ่วงจงูเรือด้านข้าง

Navigations
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ในแวดวงวิชาการได้มีการจ�าแนกการคิด
ออกเป็นหลายรูปแบบ อาทิ การคิดอย่างมี
เหตุผล (Logical Thinking) การคิดเชิง
บรูณาการ (Integrative Thinking) และการคดิ
เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking)  
แต่ในปัจจุบันรูปแบบการคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางในวงการศึกษามากข้ึนทุกที  
คือ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” (Critical 
Thinking) อนัประกอบด้วย การคดิในภาพกว้าง 
การคิดเชิงลึกโดยละเอียดอย่างมีตรรกะ  
คดิอย่างมเีป้าหมาย และคดิในเรือ่งมปีระโยชน์
สร้างสรรค์

การคิดไม่ว ่าในรูปแบบใด ล้วนเป็น 
ส่วนหน่ึงของกลไกในการแก้ปัญหาต่างๆ  
การคิดในภาพกว้างนับเป็นบันไดขั้นต้นท่ีมี 
ความส�าคญัมาก ช่วยให้เราเหน็ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง
กับปัญหาหนึ่งๆ ได้อย่างรอบด้าน ไม่ละเลย

ประเด็นส�าคัญไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อพบว่าส่วนใด 
ไม่ส�าคัญกต็ดัทิง้ไป น�าส่วนทีเ่หลือมาวเิคราะห์
เจาะลึกในรายละเอียดบนหลักการคิดอย่าง 
มีเหตุผล โดยมีเป ้าหมายที่ชัดเจนในการ 
หาข้อสรุป เพื่อน�าไปแก้ปัญหาที่ก�าลังเผชิญ  
หรอืใช้ประโยชน์ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้ต่อไป

ความเป ็นไปในยุค 4.0 (การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง ท้ังด้านบวกและลบ 
สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีความแตกต่าง 
จากที่ เคยเป็นมาอย่างมากมาย ในสังคม 
ด ้านวิชาการได ้สรุปไว ้อย ่างน ่าสนใจว ่า  
มลีกัษณะ VUCA คือ มคีวามผันผวนปรวนแปร
สงู (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
ความซบัซ้อน (Complexity) และความก�ากวม
คลุมเครือ (Ambiguity) เป็นผลให้วิธีการ 
แก้ปัญหาจ�าเป็นต้องปรบัรปูแบบตามไปจงึจะได้

Special report

ผลดี โดยใช้การระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มี 
ความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายด้าน  
ร่วมกันพจิารณาแง่มมุต่างๆ ของปัญหา การใช้
ขบวนการคิดตามทฤษฎกีารตกลงใจ (Decision 
Theory) ที่เคยใช้กันมาอย่างยาวนานในอดีต 
เริม่ได้ผลไม่ชัดเจนเช่นทีผ่่านมาแล้ว

ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่ง คือ คนเรา
จ�า เป ็นต ้องมีความรู ้หลายด ้านมากขึ้น  
ภาษิตโบราณที่ว่า “รู้อะไรรู้กระจ่างแม้อย่าง
เดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล” เริ่มลด
ความเข้มขลังลงไปทุกที ในแวดวงการศึกษา 
โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย เริ่มเปิดกว้าง 
ให ้ นักศึกษามีอิสระมากขึ้นในการเลือก 
วิชาเรียน รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ศึกษา 
มากกว่าหนึ่งปริญญาด้วย อาทิ ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้า เจ ้ าคุณทหาร 
ลาดกระบัง นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่เรียน 
วชิาวศิวกรรมศาสตร์ควบคูไ่ปด้วย 

ในภาคธุรกิจก็มีการปรับตัวตามด้วย 
เช่นกัน การจัดองค์กรมีโครงสร้างที่แบนราบ
มากขึ้น สายการบังคับบัญชาทางดิ่งมีระดับ 
ชั้นน้อยลง เพิ่มการปรึกษาหารือและการฝึก 

การคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
(Critical Thinking)
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Special report

(FIN TECH : Financial Technology) 
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT : Internet  
of Things) การพิมพ์สามมิติ (3D Printing)  
และยานไร้คนขับ เป็นต้น ท�าให้หลายอาชีพ 
ทีม่อียู่เริม่จะหดหายไป เกดิงานในรูปแบบใหม่
ขึ้นแทนที่ จ�าเป็นที่คนทุกเพศทุกวัยจะต้อง
ติดตามให้รู ้เท่าทัน เพื่อปรับตัวให้สอดรับ 
กับความเปล่ียนแปลงทั้ งหลายที่ เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว สามารถด�าเนินชีวิตต ่อไป 
อย่างเป็นปกตติามสมควร

กลไกลส�าคัญที่จะช่วยให้เราเกิดความ
ตระหนกัรูแ้ละเข้าใจชัดเจนในความเป็นไปในยคุ 
4.0 รวมทัง้ผลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยูท่กุขณะ 
คอื หลกัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ดงัทีก่ล่าว
ไว้แล้วข้างต้น จ�าเป็นท่ีเราทกุคนต้องสร้างเสรมิ
ศกัยภาพด้านนีใ้ห้กบัตนเอง เพือ่เป็นภูมคุ้ิมกนั
ให้เราอยูร่อดปลอดภยัมีชวีติทีม่ัน่คงท่ามกลาง
ความเปลีย่นแปลงท่ีผนัผวนได้ตลอดไป 

ข้ามสายงาน (Cross Thinking) ฝ่ายการตลาด
จ�าเป็นต้องรู้งานของฝ่ายอ่ืนบ้างตามสมควร 
อาทิ งานของฝ ่ายช ่างและการบริการ 
หลงัการขาย (After Sales Service) ผู้ทีป่รบัตวั
ตามความเปลีย่นแปลงไม่ทนั ย่อมประสบความ
ยุ่งยากมากขึ้นทุกขณะ จนอาจตกกระแสไม่
สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างราบรืน่ต่อไปอนาคต

ข้อท่ีชวนให้สงสัยก็คือ อะไรคือสาเหตุ
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเปล่ียนแปลงดังกล่าว  
คงพอตอบแบบรวบยอดได้ว่าเป็นผลสืบเนื่อง 
มาจากนวตักรรม (Innovation) ทีเ่กดิในยคุ 4.0 
ซ่ึงความก ้าวหน ้าอย ่างรวดเร็วของภาค
เทคโนโลยีด้านการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ 
ได้มาบรรจบกัน มี Digital Technology  
และ Internet เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
ก่อให้เกิดประดษิฐ์กรรมใหม่ๆ ขึน้ท�างานแทน
คนมากมาย อาท ิปัญญาประดษิฐ์ (AI : Artificial 
Intelligence) เทคโนโลยด้ีานธรุกรรมการเงนิ 
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