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DF300B สุดยอดเครื่องยนต์
เกาะท้ายรุ่นใหม่จาก Suzuki
พละกำ�ลังและความหลงใหล
Suzuki DF300B ใหม่
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สวัสดีครับ ผู้เป็นก�ำลังใจให้

ทุกท่าน

ท่ามกลางกระแสหวั่นวิตกจากภัย COVID - 19 ซึ่งมีการระบาดรอบใหม่ในบ้านเมืองเรา แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาค
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้กับบุคลากรทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขไทยโดยรวม
ซึง่ ได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลกมาแล้วว่ามีความเข้มแข็งในขัน้ แนวหน้า หากรัฐบาลไทยมีการก�ำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสม และการปฏิบตั ทิ รี่ วดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์แล้ว อีกไม่นานความกังวลใจในเรือ่ งนีค้ งค่อยๆ คลีค่ ลายไป
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรก็ตาม ทีมงาน
ของเราก็ยังคงท�ำหน้าที่อย่างแข็งขัน ในการสรรหาสาระน่ารู้น�ำมาเสนอ
เพือ่ ให้ทกุ ท่านได้รเู้ ท่าทันความเป็นไปในยุคปัจจุบนั ซึง่ มีความแปรเปลีย่ นอย่างผันผวนอยูต่ ลอดเวลา สร้างความตระหนักรูแ้ ละก�ำหนดบทบาทของเรา
ในการตัง้ รับกระแสต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างของเรื่องในเล่มนี้ที่เรามั่นใจว่า ท่านจะได้ประโยชน์ควรค่าแก่การสละเวลาอ่าน ได้แก่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบผลิกผัน
ในยุค 4.0 ระบบควบคุมการจราจรทางน�ำ้ ตอนที่ 2 และการติดต่อสือ่ สารระหว่างเรือกับฝัง่ ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างยาวนานมาก และมีลกั ษณะ
ผิดแผกจากการสือ่ สารโดยทัว่ ไป ลองอ่านดูนะครับ เชือ่ ว่าท่านจะเห็นด้วย
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เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ป้องกันโควิดขั้นสูงสุด
ตรวจโควิดให้พนักงานทุกคน

เฝ้าระวังปะการังฟอกขาวเกาะมันใน
อุณหภูมิน้ำ�สูงเกินต่อเนื่อง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามทีม่ รี ายงาน
จาก ศบค. ถึงจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่แพร่ขยายเป็นวงกว้างและมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
บริษทั เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด มีมาตรการ ด�ำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ ง โดยในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารตรวจ
หาเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งผลการตรวจออกมาพนักงานทุกคน
มีผลเป็นลบ พร้อมตัง้ จุดคัดกรองการเข้าออกส�ำนักงานอย่างเคร่งครัด เป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั พนักงานและผูม้ าติดต่อกับบริษทั ฯ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดยศูนย์วจิ ยั ทช. อ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก
ส�ำรวจและติดตามการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมนิ ำ�้ ทะเลโดยใช้อปุ กรณ์วดั อุณหภูมนิ ำ�้ ทะเล
(Data logger) พบว่าอุณหภูมขิ องน�ำ้ ทะเล บริเวณอ่าวต้นเลียบ ช่วงวันที่ 8 - 12 เมษายน
มีค่าเฉลี่ยเกิน 31 องศาเซลเซียส (31.34±0.25) และบริเวณท่าเรือเกาะมันใน
พบค่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ เกิน 31 องศาเซลเซียสเช่นกันในช่วงวันที่ 16 - 22 เมษายน
(31.53±0.25) โดยเริม่ มีแนวโน้มสูงขึน้ มาตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน 2564 ซึง่ หากอุณหภูมิ
น�ำ้ ทะเลยังคงมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเช่นนีอ้ าจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศปะการัง
และน�ำไปสูก่ ารฟอกขาวได้ จากข้อมูลการส�ำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับภาพดาวเทียม
แสดงแนวโน้มอุณหภูมขิ องน�ำ้ ทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาว (NOAA Satellite
and Information Service, Coral Reef Watch) ทีป่ ระเมินแนวโน้มการเกิดปะการัง
ฟอกขาวในวันที่ 20 เมษายน 2564 ในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ อ่าวไทยฝัง่ ตะวันออกของประเทศไทย
โดยให้เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว และคาดการณ์ความเสีย่ งต่อเนือ่ งใน 5 - 8
สัปดาห์ขา้ งหน้า (ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม) ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทัว่ ไป
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�ำ้ ทะเลประเภทที่ 2 เพือ่ การอนุรกั ษ์แหล่งปะการัง
(ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ, 2560)

2021 Top of the Gulf Regatta
to take place in November

Speaking of the 2021 plans, William Gasson, Co-Chairman of
the Top of the Gulf Regatta Organising Committee said, “We will celebrate
the re-opening of Ocean Marina Yacht Club and support Thailand’s
tourism recovery by hosting the Top of the Gulf Regatta in November
this year. We are working closely with local authorities and stakeholders
to ensure all measures align with government advice and that
the regatta will be safe and fun for everyone.”
“With preparations already underway for 2021, we have also set
the dates for 2022 when the regatta will return to its regular date slot.
The 2022 regatta will take place 30 April to 4 May, 2022.”
Famed for its diversity of classes, excellent marina facilities
and onshore apres regatta scene, the 17th Top of the Gulf Regatta
presented by Ocean Marina will take place in November 2021
at Ocean Marina Yacht Club.

Organisers of Thailand’s Top of the Gulf Regatta presented
by Ocean Marina have confirmed that the regatta will take place
in November this year. With Ocean Marina Yacht Club currently
undergoing a comprehensive reimagining, the new and expanded
Ocean Marina Yacht Club will be open and ready to host regatta
participants in November and the dates will be announced in the official
Notice of Race in due course.
Celebrating the ‘new’ yacht club and the hospitality of South East
Asia’s largest marina, organisers of the regatta are looking forward
to welcoming sailors to compete in a variety of classes from Optimists
and dinghies, to catamarans and keelboats, including the S\V14 Para
Sailing Championship.
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DF300B สุดยอดเครื่องยนต์เกาะท้ายรุน่ ใหม่จาก SUZUKI
พละก�ำลังและความหลงใหล SUZUKI DF300B ใหม่
Suzuki มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ จ ะน� ำ เสนอเครื่ อ งยนต์ DF300B
เครือ่ งยนต์รนุ่ ใหม่ทมี่ สี มดุลสุดยอดระหว่างพละก�ำลังทีน่ า่ ย�ำเกรงและแรง
บิดอันทรงพลัง ประกอบกับประสิทธิภาพในการเผาผลาญน�ำ้ มันเชือ่ เพลิง
ที่ดีเยี่ยม และความวางใจได้ น�้ำหนักเบา การออกแบบสุดหรู ทั้งหมดนี้
ถูกบรรจุไว้ใน DF300B รุ่นนี้
DF300B เป็นเครือ่ งยนต์รนุ่ น�ำตลาด ออกแบบมาเพือ่ ใช้กบั เรือขนาด
ใหญ่ในชีวิตประจ�ำวัน ถูกปรับปรุงให้ใช้ได้กับน�้ำมันเบนซิน 91 RON
และเป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า เครื่องแรกของโลก
ที่ใช้ใบจักรคู่ (Suzuki Internal Research)
DF300B ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และถูก
ออกแบบมาเพือ่ ความคงทนแข็งแรง ใช้งานง่ายและหลากหลาย จึงเหมาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับเรือขนาดใหญ่ และทุกวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

ไม่ว่าคุณจะใช้เรือของคุณเพื่อการท�ำงาน
หรื อ ความบั น เทิ ง ไม่ ว ่ า คุ ณ จะอยู ่ ที่ ใ ดในโลก
DF300B คือตัวเลือกของเครื่องยนต์ที่ “สุดยอด”
ส�ำหรับคุณ
พัฒนาการของ “ใบจักรคู่” ที่หมุนสลับทางกัน
ของ Suzuki
วิศวกรของ Suzuki ตระหนักเป็นอย่างดีว่า
รูปร่างของท่อนหางและการออกแบบใบจักรมีผล
กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสมรรถนะของเครือ่ งยนต์
การออกแบบใบจักรคู่ให้หมุนสลับทางกันช่วยให้
ขับน�ำ้ ได้มากขึน้ และเนือ่ งจากการออกแบบระบบ
ใบจักรเช่นนี้ การกระจายแรงบิดของเครื่องยนต์
จึ ง เป็ น ไปอย่ า งสม�่ ำ เสมอบนใบจั ก รทั้ ง สองใบ
ดังนัน้ แรงบิดบนแต่ละใบจักรจึงลดลง และเส้นผ่า
ศู น ย์ ก ลางของเกี ย ร์ ก็ ล ดลง การลดเส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางของเกียร์ทำ� ให้ครอบเกียร์มขี นาดเล็กลง
และมีรปู ร่างทีเ่ ป็นไปในทางอุทกพลศาสตร์มากขึน้
การออกแบบครอบเกียร์
ในช่วงความเร็วสูง การกัดกร่อนผิวโลหะ
ของฟองน�้ ำ สามารถท� ำ ให้ ค วามเร็ ว และความ
สามารถในการขับน�้ำลดลงอย่างมาก เครื่องยนต์
DF300B รุ่นใหม่นี้ สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย
การออกแบบครอบเกียร์ให้เหมาะสม การค�ำนวณ
ทางอุทกพลศาสตร์ (Computational fluid
dynamics, CFD) และการทดสอบนับครั้งไม่ถ้วน
ท�ำให้ Suzuki ได้ค้นพบการออกแบบครอบเกียร์
ที่ไม่เพียงแต่จะลดแรงเสียดทานลง แต่ยังช่วย
ให้ ก ารไหลของน�้ ำ ผ่ า นใบจั ก รเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การออกแบบใบจักร
การจัดให้มีระบบใบจักร 3 แฉกคู่ ได้ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อให้อัตราเร่งที่ดุดัน และสมรรถนะ
ที่เพิ่มขึ้น ในการทดสอบ การจัดรูปแบบนี้ได้ให้
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ความเร็วสูงสุด ถึงแม้จะมีการบรรทุกหนัก ภายใต้สภาวะทีร่ อบ
เครื่องยนต์สูง
รู ป แบบใบจั ก รทรงเรขาคณิ ต ได้ ถู ก น� ำ มาใช้ ใ นการจั ด
รูปแบบนี้ สามารถท�ำให้ใบจักรขับน�้ำได้ดียิ่งขึ้นอย่างเหลือเชื่อ
และได้อัตราเร่งที่น่าประทับใจในทุกช่วงความเร็ว
ความเสถียรเป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา เนื่องจาก
ใบจักรทั้งสองใบหมุนในทิศทางตรงกันข้าม จึงเป็นการสร้าง
สมดุลในขณะหมุน
แรงบิดสูงขณะถอยหลัง
ในขณะที่ใบจักรหกแฉกหมุน ใบจักรที่หมุนในทิศทาง
ตรงกันข้ามจะสร้างแรงบิดอย่างสูงในขณะถอยหลัง วัสดุใหม่
ที่ใช้ในการท�ำเกียร์ของ DF300B มีความแข็งแรงอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถรับน�้ำหนักบรรทุกที่สูง และยังได้ถูกปรับปรุง
ความแข็ ง แกร่ ง ด้ ว ยกรรมวิ ธี ท างความร้ อ นเป็ น พิ เ ศษ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความวางใจได้อีกด้วย
อัตราก�ำลังอัด
เครื่องยนต์เกาะท้ายเรือของ Suzuki ถูกออกแบบมาให้มี
น�ำ้ หนักเบาและให้แรงม้าสูง เครือ่ งยนต์ DF300B รุน่ นี้ มีบล็อก
เครื่องยนต์ที่ให้ความจุกระบอกสูบ 4.4 ลิตร จึงให้แรงบิดสูง
และเป็นเครื่องยนต์ V6 ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบมากที่สุด
ในตลาดขณะนี้ และด้วยอัตราก�ำลังอัดที่สูงถึง 10.5:1 เครื่อง
DF300B ยังช่วยประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างน่าประทับใจ
ระบบไอดีตรงและบานเกล็ดคู่ เพื่อให้ได้ไอดีที่แห้งและเย็น
การที่จะได้ไอดีที่เย็นกว่าและแห้งกว่าไหลโดยตรงเข้า
เครื่องยนต์ สามารถท�ำได้โดยใช้ระบบไอดีตรงควบคู่กับระบบ
บานเกล็ดคู่ การปฏิวัติระบบไอดีในครั้งนี้ ท�ำให้อากาศไหลตรง
เข้าไป และก�ำจัดน�้ำออกจากอากาศ แม้แต่ภายใต้การทดสอบ
ที่รุนแรงในน�้ำ
ระบบบานเกล็ดคู่ที่ช่องไอดีประกอบขึ้นด้วยบังใบ 2 ชั้น
ที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างงอเล็กน้อย ระบบนี้จะช่วยก�ำจัดน�้ำ
ออกจากอากาศ และป้องกันไม่ให้น�้ำถูกดูดเข้าไปในกระบัง
ดักอากาศ ผลที่ได้ก็คือไอดีจะไม่มีความชื้น และถูกรักษาให้อยู่
ในอุณหภูมทิ ใี่ กล้เคียงกับอุณหภูมแิ วดล้อมเพือ่ สมรรถนะสูงสุด
หัวฉีดคู่ เพื่อการหล่อเย็นและก�ำลังเครื่องยนต์
การฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้ท�ำให้เกิดผล
2 ประการ คื อ ท� ำ ให้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น ละอองฝอย
และเป็นการหล่อเย็นกระบอกสูบ และเพือ่ ให้ได้กำ� ลังเครือ่ งยนต์
และหล่อเย็นกระบอกสูบ น�้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องถูกฉีดเข้าไป
ในเวลาและมุมของหัวฉีดที่ถูกต้องแม่นย�ำ ส�ำหรับระบบหัวฉีด
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คู่นี้ ใช้หัวฉีด 2 หัวที่มีขนาดเล็กลง ท�ำให้มีความแม่นย�ำสูง
ได้ละอองฝอยของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นอีกด้วย
การใส่ใจในรายละเอียด - ลูกสูบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย
เทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย
ส�ำหรับเครื่องยนต์ที่มีอัตราก�ำลังอัดสูง ลูกสูบจ�ำเป็นที่จะ
ต้องได้รบั การปรับปรุงมากกว่าแต่กอ่ น ไม่เพียงแต่ผวิ ของลูกสูบ
ที่ต้องทนแรงอัดที่สูงขึ้น แต่ส่วนประกอบส่วนอื่น รวมถึงก้าน
สูบก็ตอ้ งสามารถทนแรงอัดทีส่ งู ขึน้ ได้เช่นกัน เพือ่ ช่วยให้ลกู สูบ
สามารถทนทานต่อแรงดันข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นได้ มีการท�ำให้ผิว
ของลูกสูบเป็นหลุมเล็กๆที่ละเอียดมากๆ (shot peening)
แทนที่จะเป็นผิวเรียบตามาตรฐานทั่วไป การท�ำเช่นนี้ท�ำให้มี
หลุมกระจายตัวอย่างสม�่ำเสมอทั่วทั้งลูกสูบ ซึ่งเป็นลูกสูบ
ที่เหมาะสมกับค�ำว่า “สุดยอด” เป็นอย่างยิ่ง
ทางน�้ำเข้าแบบคู่
ทางน�ำ้ เข้าแบบคูเ่ ป็นเทคโนโลยีทถี่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ ระบาย
ความร้อนของเครื่องยนต์ โดยสูญเสียแรงเสียดทานน้อยที่สุด
โดยการใช้เครือ่ งสูบน�ำ้ ตัวเล็ก ร่วมกับแรงดันทางอุทกพลศาสตร์
เครือ่ งยนต์เกาะท้ายโดยทัว่ ไป มีทางน�ำ้ เข้าอยูบ่ ริเวณด้าน
ข้างของครอบเกียร์ อย่างไรก็ดี ในขณะความเร็วสูงแรงดันน�้ำ
บริเวณดังกล่าวจะลดลง ท�ำให้เป็นการยากทีจ่ ะรักษาอัตราไหล
ของน�ำ้ เข้าเครือ่ งให้คงทีไ่ ด้ ส�ำหรับ DF300B จะมีทางน�ำ้ เข้าอยู่
บริเวณด้านหน้าของครอบเกียร์ ซึ่งท�ำให้น�้ำไหลเข้าเครื่องได้ดี
ถึงแม้ว่าจะมีแรงดันพลศาสตร์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ
ครอบเกียร์ผ่านน�้ำก็ตาม
SUZUKI รวมเอาแรงม้ามหาศาลและประสิทธิภาพสูงสุดไว้
ด้วยกัน
วิศวกรของ Suzuki มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องยนต์ที่มี
ขนาดกะทั ด รั ด น�้ ำ หนั ก เบา แต่ ใ ห้ แ รงม้ า สู ง ควบคู ่ ไ ปกั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานที่ ไ ม่ อ าจจะหาได้ จ ากการใช้
เทคโนโลยีเดิมๆ อย่างเช่นการใช้เทอร์โบชาร์จ หรือ ซูเปอร์ชาร์จ
นอกเหนื อ จากนั้ น บรรดาวิ ศ วกรทุ ก คนยั ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่จะท�ำให้ DF300B ใช้งานได้กับน�้ำมันเบนซินออกเทนต�่ำ
อย่าง 91 RON ซึ่งท�ำให้ DF300B เป็นเครื่องยนต์เกาะท้าย
ที่เหมาะกับเรือขนาดใหญ่ทั่วโลก
การออกแบบเครือ่ งยนต์ใบจักรเดีย่ วจะสร้างแรงบิดไปทาง
ด้ า นหน้ า และยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง งานจากการหมุ น ใบจั ก ร
อย่างมาก ดังนั้น วิศวกรของ Suzuki จึงได้น�ำเอาพลังงาน
ทีส่ ญ
ู เปล่านีม้ าแปรรูปเป็นพลังงานทีม่ ปี ระโยชน์ โดยการน�ำเอา
เทคโนโลยี “ใบจักรคู่” มาใช้
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เหล่าวิศวกรยังได้แก้ปัญหาการขัดขวางการไหลของน�้ำ
ที่เกิดขึ้นจากการมีครอบเกียร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะใช้กับ
เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงๆ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั และคิดค้นนวัตกรรมเหล่านีไ้ ด้
ถูกน�ำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีทปี่ รับปรุงวิธกี ารเปลีย่ นแรงม้า
ของเครื่องยนต์มาเป็นแรงบิดใต้น�้ำได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ผลที่
ได้ก็คือการปฏิวัตินวัตกรรม ซึ่งเราเรียกว่า “GEKI”
เราภาคภูมใิ จกับค�ำชมทีเ่ ราได้รบั เกีย่ วกับระบบ “ใบจักร
คู่” ของ DF350A และ DF325A
ครั้งนี้ เราได้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในเครื่องยนต์ขนาด
300 แรงม้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ซึ่งไม่
อาจจะแสวงหาประสบการณ์ของระบบ “ใบจักรคู่” ได้
เนื่องจากข้อจ�ำกัดของตัวเรือที่มีอยู่
การใช้ระบบ “ใบจักรคู่” ร่วมกับระบบเกียร์ 2 ระดับ
ของ Suzuki ท�ำให้ได้แรงบิดที่สูงขึ้นมาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับเรือทุ่น และเรือที่มีน�้ำหนักมาก
เครื่องยนต์ DF300B ได้บรรจุเอาเทคโนโลยีล่าสุดของ
เครื่องยนต์เกาะท้ายเอาไว้ และเราก็ม่ันใจเป็นอย่างยิ่งว่า
ระบบ “ใบจั ก รคู ่ ” จะท� ำ ให้ เ จ้ า ของเรื อ ทุ ก คนได้ รั บ
ประสบการณ์อนั น่าประทับใจ ยิง่ ไปกว่านัน้ อัตราเร่งอันฉับไว
เป็นผลต่อการตอบสนองอย่างรวดเร็ว DF300B สามารถ
น�ำพาผู้ขับขี่ไปตามเส้นทางที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เฉกเช่นเดียวกับการวิ่งบนรางรถไฟ และการมีใบจักร 3 แฉก
ยังช่วยให้การลดความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวล ซึ่งก็เป็น
นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งของ Suzuki
เครื่ อ งยนต์ เ กาะท้ า ย Suzuki มี ก ารพั ฒ นาและ
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก
แน่นอนว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจาก DF300B
จะท�ำให้คุณเห็นพ้องว่า DF300B เป็น “สุดยอด” ของ
เครื่องยนต์เกาะท้ายโดยแท้
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ระบบควบคุม

การจราจรทางน�ำ้ (VTMS)
ตอนที่ 2

การรายงานของเรือ
การก�ำหนดให้เรือมีการรายงานตนเอง
มายั ง ศู น ย์ ค วบคุ ม (Vessel Traffic
Center - VTC) เป็นผลจากการทีก่ ำ� หนดให้มี
แผนแบ่งแนวจราจรขึน้ ระบบการรายงานนีช้ ว่ ย
ให้ศูนย์ควบคุมฯ สามารถแยกแยะเป้าในจอ
เรดาร์ได้งา่ ย เรือทีผ่ า่ นเข้ามาในพืน้ ทีต่ อ้ งแจ้ง
การเข้า การออก เส้นทางผ่าน และการหันเลีย้ ว
ของเรือ ขณะเดินทางเข้าสู่ที่จอดเรือหรือที่
ทอดสมอ และก�ำหนดเวลาเดินทางออกจาก
พืน้ ที่ การรายงานของเรือนีอ้ าจน�ำมาใช้ทดแทน
เรดาร์หรือระบบเฝ้าตรวจอืน่ ๆ โดยอาจใช้เป็น
บางส่วนหรือทั้งหมดเลยก็ได้ การรายงานนี้
ให้ผลดีมากขึน้ เมือ่ ใช้รว่ มกับเรดาร์ หรือมาตรการ
ทางเทคนิคอืน่ ๆ ถ้าต้องการระบบควบคุมการ
จราจรทางน�้ำ (VTMS) ที่เข้มงวดแล้ว ต้องมี
มาตรการบังคับควบคูไ่ ปกันไปด้วย สิง่ นีน้ บั ว่า
เป็นส่วนยากทีส่ ดุ ของระบบฯ เพราะว่าเรือบาง
ล�ำมักละเมิดกฎหรือไม่ตอบสนองต่อค�ำแนะน�ำ
ของศูนย์ควบคุมฯ มาตรการตอบโต้การละเมิด
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ต้องได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสม วิธกี ารทีไ่ ด้ผลทีส่ ดุ คือ
บั ง คั บ ด้ ว ยการใช้ เ รื อ ตรวจการณ์ หรื อ ใช้
มาตรการลงโทษ เช่น ไม่อนุญาตให้เข้าในเขต
ท่าเรือ หรือทีท่ อดสมอ เป็นต้น
ในระบบต้องมีวิทยุย่านความถี่สูง (Very
High Frequency - VHF) ภาค FM อย่างพอ
เพียงส�ำหรับการใช้ติดต่อระหว่างเรือกับศูนย์
ควบคุมฯ โดยใช้ภาษาพูดแบบธรรมดาแบบ
พืน้ ๆ เข้าใจง่าย เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ควบคุมฯ ต้องมี
ความรูด้ า้ นการพูดทัง้ ภาษาพืน้ เมือง และภาษา
อังกฤษอย่างพอเพียงทีจ่ ะติดต่อสือ่ สารกับเรือ
ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบันภาษา
อังกฤษได้กลายเป็นภาษาแห่งท้องทะเล และใช้
กันมากทีส่ ดุ กับระบบควบคุมการจราจรทางน�ำ้
(VTMS) เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ควบคุมฯ จึงต้องมีการ
ฝึกฝนภาษาอังกฤษและมีความเข้าใจศัพท์
เทคนิ ค ของชาวเรื อ เป็ น อย่ า งดี ใ นระบบนี้
เรือทุกล�ำที่เข้ามาในเขตควบคุมต้องมีการเฝ้า
ฟังวิทยุตามคลื่นที่ก�ำหนด การสื่อสารจะมี
ประสิทธิผลก็ต่อเมื่อทั้งเรือและศูนย์ควบคุมฯ

มีการโต้ตอบกัน มิฉะนั้นแล้วระบบที่มีราคา
แพงนีก้ ไ็ ม่มผี ลในการส่งเสริมความปลอดภัยใน
การจราจรทางน�ำ้ แต่อย่างใด
ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของระบบควบคุ ม การ
จราจรทางน�ำ้ (VTMS)
ระบบควบคุมการจราจรทางน�ำ้ (VTMS)
มีจดุ ประสงค์เพือ่ ใช้ควบคุมการจราจรทางน�ำ้
ให้มคี วามปลอดภัย เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เดินเรือ ตลอดจนป้องกันมลภาวะในทะเล
โดยให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารจากการติ ด ตามเรื อ
เป้าหมายในบริเวณพื้นที่ควบคุมด้วยระบบ
เรดาร์ ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(IMO - International Maritime Organization)
ก็แนะน�ำให้ใช้ระบบนี้ ระบบฯ นอกจากช่วย
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ และการ
ป้องกันสภาพแวดล้อมแล้ว ยังมีประโยชน์
ในด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายฝัง่
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งใกล้ ฝ ั ่ ง การติ ด ตามด้ า น
อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ และควบคุม
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การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย ระบบนีอ้ าจประกอบ
ไปด้วยเครือข่ายทีม่ ศี นู ย์ควบคุมฯ กระจายอยู่
ตามบริเวณเส้นทางหรือท่าเรือ โดยแต่ละศูนย์
ควบคุมฯ มีการแลกเปลีย่ นข่าวสารซึง่ กันและ
กันเกี่ยวกับเรือที่ผ่านหรือเข้ามาเทียบท่าเรือ
โครงสร้างของระบบฯ ประกอบไปด้วย
- ศูนย์ควบคุมการจราจร
- สถานีเรดาร์สาขา
- แผนแบ่งแนวจราจร
สถานีเรดาร์สาขาเชื่อมโยงกับศูนย์ควบ
คุมฯ ด้วยสายโทรศัพท์ ไมโครเวฟ หรือใยแก้ว
น�ำแสง แต่ถ้าเป็นระบบฯ ที่มีศูนย์ควบคุมฯ
แห่งเดียวแล้ว ตามปกติสถานีเรดาร์กส็ นธิเป็น
ส่วนหนึง่ ของระบบนัน้
ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�ำ้
มีการปฏิบตั งิ าน 24 ชัว่ โมง เพือ่ ติดต่อ
สือ่ สารกับเรือในการให้ขอ้ มูล ค�ำแนะน�ำ และ
ค�ำเตือนต่างๆ ทางวิทยุระบบ VHF อุปกรณ์
หลักของศูนย์ควบคุมประกอบด้วย
1. ระบบเรดาร์
2. ระบบเครือ่ งวิทยุรายงานตนอัตโนมัติ
AIS (Automatic Identification System)
3. ระบบเครือ่ งวิทยุหาทิศ RDF (Radio
Direction Finder)
4. ระบบวิทยุสอื่ สารย่าน VHF
5. เครือ่ งบันทึกเสียงการสือ่ สารระหว่าง
ศูนย์ควบคุมกับเรือ
6. เ ครื่ อ ง มื อ ตรวจวั ด ส ภาพทาง
อุตนุ ยิ มวิทยา และอุทกศาสตร์ ซึง่ แสดงผลตาม
เวลาจริงด้วยมาตรแสดงผลในศูนย์ควบคุมฯ
พร้อมเครือ่ งบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ
7. กล้องสองตา
8. กล้องอินฟราเรด
9. กล้องโทรทัศน์ไวแสงพร้อมจอแสดง
ภาพ
10. กระดานแสดงสถานการณ์รวมของ
พืน้ ที่
11. คอมพิวเตอร์สำ� หรับเก็บและประมวล
ผลข้อมูล
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบ
ควบคุมการจราจรทางน�ำ้ จะน�ำเสนอผูอ้ า่ นใน
ตอน ที่ 3 รอติดตามใน
Magazine
เล่มหน้ากันได้เลยครับ
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การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างเรือกับฝัง่
การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับฝั่งที่มี
ความก้ า วหน้ า เป็ น อย่ า งมากในทุ ก วั น นี้
มีวิวัฒนาการมายาวนาน ซึ่งแต่ก่อนที่ยังไม่มี
ระบบการสือ่ สารไร้สายนัน้ การเดินเรือออกไป
ยังที่ห่างไกล การติดต่อกับฝั่ง ระหว่างผู้คน
ในเรือ หรือระหว่างหน่วยงานบนฝัง่ นัน้ แทบ
เป็นไปได้เลย หากจะติดต่อกันแล้วก็จะต้องรอ
เรือนัน้ เข้าฝัง่ ก่อนเท่านัน้ ซึง่ การติดต่อสือ่ สาร
กันระหว่างเรือกับฝั่งในปัจจุบันนั้น ไม่มีค�ำว่า
“คลื่นวิทยุ” แล้ว ก็ไม่รู้ว่าเรือกับฝั่งจะติดต่อ
สื่อสารกันอย่างไรถึงจะติดต่อสื่อสารในระยะ
ไกลๆ ได้รอบโลกเช่นปัจจุบนั นี้
กว่าจะเป็นคลื่นวิทยุขึ้นมาได้นั้น ก็มีการ
คิดค้นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาก่อนอยู่นาน
มาก โดยเมือ่ ประมาณ พ.ศ.50 ทาลิส นักปรัชญา
ชาวกรี ก ได้ ค ้ น พบ “อี เ ล็ ก ตรอน” จาก
ปรากฏการณ์ แ รงดึ ง ดู ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ถูแท่งอ�ำพันกับหนังสัตว์ เป็นอ�ำนาจแรงดึงดูด
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Heinrich Rudolf Hertz
ซึ่ ง สามารถดู ด กระดาษแผ่ น เล็ ก ๆ และขน
หรือสิง่ อืน่ ๆ ได้
ความเกีย่ วข้องของศาสตร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสื่อสารทางสายนั้นเริ่มใน พ.ศ. 2143
ที่ วิลเลียม กิลเบอร์ต ชาวอังกฤษ ค้นพบสภาพ
ของตัวน�ำและฉนวน และ พ.ศ.2328 ชาลล์
คูลอมป์ ก็ ค ้ น พบประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงดึ ง ดู ด
ต่อมา พ.ศ.2343 “ลุยจิ กัลวานี” ก็คน้ พบกระแส
ไฟฟ้า แล้วในปี พ.ศ.2362 “ฮัลส์ ออสเตร็ด”
ได้คน้ พบเส้นแรงจากสนามแม่เหล็ก และไม่นาน
ใน พ.ศ.2365 “อังเดร แอมแปร์” ก็ค้นพบ
เส้ น แรงแม่ เ หล็ ก และกระแสไฟฟ้ า จากนั้ น
ใน พ.ศ.2376 “ไมเคิล ฟาราเดย์” ก็ค้นพบ
กระแสไฟฟ้า โดยการใช้ตวั น�ำตัดเส้นแรงแม่เหล็ก
เป็ น สมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกั บ เส้ น แรงของสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ

MAGAZINE I PAGE

Marconi
โลกเราเริ่มมีการติดต่อสื่อสารระยะไกล
ทางสายขึน้ ใน พ.ศ.2387 มีการ “ส่งข่าวสารด้วย
สัญญาณมอร์ส” โดยอาศัย “ไฟฟ้าแม่เหล็ก”
เป็นครั้งแรกระหว่างเมือง “วอชิงตัน” กับ
“เมืองบัลติมอร์” และในพ.ศ.2409 ก็เริม่ มีการ
ให้บริการ “โทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก”
ซึง่ ก็เป็นการติดต่อสือ่ สารทางสายในรุน่ แรกๆ

ส�ำหรับการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายหรือ
ทางวิทยุนนั้ เริม่ ใน พ.ศ.2410 เมือ่ “เจมส์ ซี.
แม็กซเวล” ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ ได้น�ำหลักการ
เบือ้ งต้นของฟาราเดย์มาค้นคว้าต่อ และค้นพบ
คุณสมบัตแิ ละทราบลักษณะของปรากฏการณ์
การแพร่กระจายคลืน่ วิทยุในบรรยากาศ
จนกระทัง่ ไปปี พ.ศ.2431 “ศาสตราจารย์
ไฮน์รชิ รูดอล์ฟ เฮิรต์ ซ์” (Dr.Heinrich Rudolf
Hertz) ชาวเยอรมัน ได้คน้ พบคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
และวิธกี ารรับส่งคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีส่ ามารถ
แพร่กระจายคลื่นออกอากาศไปได้โดยการ
ทดลองและพิสูจน์ตามทฤษฎีการแผ่กระจาย
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของศาสตราจารย์ เจมส์
คลากส์ แม็กเวลล์ (James Clerk Maxwell) ที่
แพร่ ก ระจายคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ออกไปใน
อากาศได้โดยไม่ตอ้ งใช้ตวั น�ำนัน้ สามารถกระท�ำ
ได้เป็นความจริง นับว่าเป็นจุดเริม่ ต้นทีม่ คี ณ
ุ ค่า
อย่างมหาศาล จนกระทัง่ ได้มกี ารน�ำชือ่ สกุลของ
ท่านมาเป็นชือ่ หน่วยของคลืน่ วิทยุวา่ “เฮิรต์ ซ์”
(HERTZ) ทีเ่ ราจะได้ยนิ กันอยูใ่ นปัจจุบนั
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2439 “กู ก ลิ เ อลโม
มาร์โคนี” (Guglielmo Marconi) ได้ทดลองท�ำ
ตามวิธีการของ Hertz ก็ได้ท�ำการส่งวิทยุ
โทรเลขเป็นสัญญาณมอร์สครั้งแรกของโลก
ที่ เ มื อ งซาลิ ส เบอรี่ เพลน ประเทศอั ง กฤษ
โดยสามารถส่งคลื่นวิทยุออกอากาศไปได้ไกล
2,800 เมตร เครื่องส่งวิทยุเครื่องแรกของ
มาร์โคนีนนั้ เป็นแบบ “SPARK GAP” ใช้แผ่น
ทองแดงบางๆ เป็นสายอากาศ และใน พ.ศ2441
“เคลวิน” (KELVIN) ก็สามารถส่ง “วิทยุโทรเลข
ระยะสัน้ ” ระหว่างเกาะไวท์กบั ปอร์ทมัธ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระยะไกลนั้ น เริ่ ม
พ.ศ.2442 “มาร์โคนี” (MARCONI) ก็ได้ส่ง
“วิ ท ยุ โ ทรเลขระยะไกล” ระหว่ า งอั ง กฤษ
และฝรั่ ง เศสได้ เ ป็ น ผลส� ำ เร็ จ จากนั้ น ใน
พ.ศ.2444 ก็ มี ก ารส่ ง “วิ ท ยุ โ ทรเลข
ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก” เป็นครัง้ แรก
จากนั้นเป็นต้นมาการติดต่อสื่อสารด้วย
สั ญ ญาณมอร์ ส กี่ ป ี ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
โดยมาร์โคนีไ่ ด้ตระเวนสาธิตแนะน�ำการติดต่อ
สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุไปทั่วโลก และเรือต่างๆ
ก็ได้มกี ารติดตัง้ วิทยุสอื่ สารกันมากขึน้ เรือ่ ยๆ
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผันในยุค 4.0
ยุ ค 4.0 คื อ ห้ ว งเวลาของการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ครัง้ ทีส่ ี่ ซึง่ เริม่ ต้นเมือ่ ราว 65 ปี
ที่ ผ ่ า นมา เป็ น ช่ ว งที่ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร ค ม น า ค ม
และคอมพิวเตอร์ได้มาบรรจบกัน เชือ่ มต่อกัน
เป็น Cyber Physical System มี Digital
Technology และ Internet เป็นองค์ประกอบ
พืน้ ฐานส�ำคัญ สร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึน้ ท�ำงาน
แทนคนอย่างหลากหลายรูปแบบ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption)
ในหลายลักษณะ ส่งผลกระทบทัง้ บวกและลบ
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ต่อสังคมมนุษย์อย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง จึงจ�ำเป็น
ทีท่ กุ ภาคส่วนต้องตระหนักรูใ้ ห้ชดั เจน เพือ่ การ
ปรั บ วิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ได้รบั ผลดีอย่างเต็มที่ และจ�ำกัดผลร้ายให้กระทบ
เราน้อยทีส่ ดุ
ความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญมากประการ
หนึง่ ในยุค 4.0 คือ สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ไป
มีลกั ษณะผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอนสูง
(Uncertainty) มีความซับซ้อนจากหลายปัจจัย
ทีป่ ะปนกันอยู่ (Complexity) และก�ำกวมเห็น

ทางแก้ไขไม่ชดั เจน (Ambiguity) เรียกกันย่อๆ
ว่า VUCA
เมือ่ ลักษณะของปัญหาผิดแผกจากเดิมไป
มากมายเช่ น นั้ น หนทางแก้ ไ ขให้ ค ลี่ ค ลาย
ก็จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไป หลักคิดและ
ทฤษฎีการตกลงใจ (Decision Theory) ทีเ่ คย
ยึดถือกันมาแต่เก่าก่อน เริม่ ใช้ได้ผลน้อยลงทุกที
จากการวิ เ คราะห์ ข องสภาเศรษฐกิ จ โลก
(WEF : World Economic Forum) พอสรุป
แนวทางในการแก้ปญ
ั หายุค 4.0 ได้ดงั นี้
โดยภาพรวมแล้ว แต่ละปัญหาต้องการ
ผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์หลายด้านร่วมกัน
หาทางแก้ไข ด้วยการระดมความคิด ปรึกษาหารือ
กันอย่างกว้างขวาง มิใช่พงึ่ ผูเ้ ชียวชาญบางคน
ช่วยคิดวิเคราะห์หาข้อสรุปให้ผมู้ อี ำ� นาจ แล้วสัง่
การตามล�ำดับขัน้ ลงมาให้ผเู้ กีย่ วข้องแต่ละส่วน
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น� ำ ไปปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตน
อันเป็นวิธบี ริหารงานแบบเดิมๆ ทีเ่ ราต่างคุน้ เคย
กันมาอย่างยาวนาน
แต่ละคนจ�ำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ
ที่เหมาะสมส�ำหรับการแก้ปัญหายุคนี้ ได้แก่
ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
และความร่วมมือกับผูอ้ นื่ (Coordination with
Others) เป็นต้น ส�ำหรับใช้เป็นพลังในการร่วม
กันแก้ปญ
ั หา VUCA ความเป็นพหูสตู ร คือความ
รอบรู้อย่างกว้างขวางและพลึกซึ้งในศาสตร์
ต่างๆ นับเป็นอาวุธส�ำคัญในการต่อสูก้ บั ความ
ยุ่งยากซับซ้อนของปัญหาทั้งหลาย ทุกคนจึง
จ�ำเป็นต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ ติดตามความ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้อย่างรูเ้ ท่าทัน
อี ก ประการหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ มาก
เช่นกัน คือ ความอดทนในการค้นคิดหาทาง
แก้ปญ
ั หา แม้จะเห็นทางออกไม่ชดั เอาเสียเลย
เมือ่ เริม่ ลงมือ ให้พยายามจัดการเท่าทีท่ ำ� ได้เป็น
ส่วนๆ ไปแต่ละปัญหาไม่ว่าจะซับซ้อนและดู
ยุง่ ยากเพียงใด ย่อมมีประเด็นปลีกย่อยทีก่ ำ� จัดได้

ไม่ยากรวมอยู่ด้วย คล้ายกับการท�ำข้อสอบ
จ�ำนวนมาก ข้อไหนง่ายก็ควรท�ำก่อนเพือ่ ให้มี
คะแนนสะสมเป็นทุนไว้ เวลาที่เหลือก็ค่อยๆ
จัดการกับข้อทีย่ ากไปทีละส่วน เมือ่ บางปมของ
ปัญหาถูกคลีค่ ลายไป การพิจารณาส่วนทีเ่ หลือ
จะมีความยุ่งยากน้อยลง เห็นประเด็นต่างๆ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่สุดก็จะสามารถแก้ปัญหา
ทัง้ หมดได้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบทีเดียว แต่กอ็ ยู่
ในลักษณะที่ควบคุมได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ทีร่ า้ ยแรงมากเกินควร
โลกในยุค 4.0 มีเรือ่ งทีเ่ ราทุกคนต้องเฝ้า
ติดตามอย่างต่อเนือ่ ง ไม่เช่นนัน้ อาจหลุดกระแส
จนต่ อ ไม่ ติ ด กลายเป็ น ผู้ด้อยความสามารถ
ขาดโอกาสที่ จ ะได้ รั บ ผลดี ที่ เ กิ ด จากความ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ดังที่ ดร.สันติธาร
เสถียรไทย ได้อปุ มาไว้ในหนังสือ Futuration :
เปลีย่ นปัจจุบนั ทันอนาคต ท่านกล่าวในท�ำนอง
ที่ ว ่ า ผู ้ ที่ ต ามไม่ ทั น ก็ เ สมื อ นถู ก ทอดทิ้ ง ไว้ ที่
ชานชลา ขบวนรถไฟผ่านมาก็ขนึ้ ไปกับเขาไม่ได้
เพราะไม่มตี วั๋ ส�ำรองทีน่ งั่ ไว้นนั่ เอง
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