
 

aboatmagazine

นิตยสารเพื่อคนรักเรือ ธุรกิจทางเรือ และกีฬาทางน�้า...เล่มเดียวของเมืองไทย VOL.12 • ISSUE 136 • MAY 2021
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สวัสดีครับ ผู้เป็นก�าลังใจให้  ทุกท่าน
ท่ามกลางกระแสหวั่นวิตกจากภัย COVID - 19 ซึ่งมีการระบาดรอบใหม่ในบ้านเมืองเรา แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาค  

จ�านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้กับบุคลากรทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขไทยโดยรวม  
ซึง่ได้รบัการยกย่องจากทัว่โลกมาแล้วว่ามคีวามเข้มแขง็ในขัน้แนวหน้า หากรฐับาลไทยมีการก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสม และการปฏบัิติทีร่วดเรว็ 
ทนัต่อเหตกุารณ์แล้ว อกีไม่นานความกงัวลใจในเรือ่งนีค้งค่อยๆ คลีค่ลายไป

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรก็ตาม ทีมงาน  ของเราก็ยังคงท�าหน้าที่อย่างแข็งขัน ในการสรรหาสาระน่ารู้น�ามาเสนอ  
เพ่ือให้ทุกท่านได้รูเ้ท่าทันความเป็นไปในยุคปัจจุบนั ซึง่มคีวามแปรเปลีย่นอย่างผนัผวนอยู่ตลอดเวลา สร้างความตระหนกัรูแ้ละก�าหนดบทบาทของเรา
ในการตัง้รบักระแสต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างของเรื่องในเล่มนี้ที่เรามั่นใจว่า ท่านจะได้ประโยชน์ควรค่าแก่การสละเวลาอ่าน ได้แก่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบผลิกผัน 
ในยคุ 4.0 ระบบควบคมุการจราจรทางน�า้ ตอนท่ี 2 และการติดต่อสือ่สารระหว่างเรอืกับฝ่ัง ซ่ึงมปีระวัตคิวามเป็นมาอย่างยาวนานมาก และมลีกัษณะ
ผดิแผกจากการสือ่สารโดยทัว่ไป ลองอ่านดนูะครบั เชือ่ว่าท่านจะเหน็ด้วย

บรรณาธิการบริหาร





NEWS
06

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ป้องกันโควิดขั้นสูงสุด 
ตรวจโควิดให้พนักงานทุกคน

เฝ้าระวังปะการังฟอกขาวเกาะมันใน  
อุณหภูมิน้ำาสูงเกินต่อเนื่อง

2021 Top of the Gulf Regatta  
to take place in November

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามทีม่รีายงาน 
จาก ศบค. ถึงจ�านวนผู้ติดเชื้อที่แพร่ขยายเป็นวงกว้างและมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น  
บรษิทั เอ.แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากัด มมีาตรการ ด�าเนินการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุ
การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง โดยในวนัที ่ 16 เมษายน 2564 ทีผ่่านมาได้มกีารตรวจ 
หาเช้ือ COVID-19 ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งผลการตรวจออกมาพนักงานทุกคน 
มผีลเป็นลบ พร้อมตัง้จุดคดักรองการเข้าออกส�านกังานอย่างเคร่งครดั เป็นการสร้าง 
ความเชือ่มัน่ให้กบัพนกังานและผู้มาติดต่อกับบริษทัฯ

 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยศนูย์วจิยั ทช. อ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก  
ส�ารวจและตดิตามการเปลีย่นแปลงอุณหภูมนิ�า้ทะเลโดยใช้อปุกรณ์วดัอณุหภมิูน�า้ทะเล 
(Data logger) พบว่าอณุหภมูขิองน�า้ทะเล บรเิวณอ่าวต้นเลยีบ ช่วงวันที ่8 - 12 เมษายน 
มีค่าเฉลี่ยเกิน 31 องศาเซลเซียส (31.34±0.25) และบริเวณท่าเรือเกาะมันใน  
พบค่าอณุหภมูเิฉลีย่เกนิ 31 องศาเซลเซยีสเช่นกนัในช่วงวนัที ่ 16 - 22 เมษายน 
(31.53±0.25) โดยเริม่มแีนวโน้มสงูขึน้มาตัง้แต่วนัที ่8 เมษายน 2564 ซึง่หากอณุหภมูิ
น�า้ทะเลยงัคงมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงเช่นนีอ้าจเป็นอนัตรายต่อระบบนเิวศปะการงั
และน�าไปสูก่ารฟอกขาวได้ จากข้อมลูการส�ารวจดงักล่าวสอดคล้องกบัภาพดาวเทยีม
แสดงแนวโน้มอณุหภมูขิองน�า้ทะเลและการแจ้งเตอืนปะการงัฟอกขาว (NOAA Satellite 
and Information Service, Coral Reef Watch) ทีป่ระเมนิแนวโน้มการเกดิปะการงั
ฟอกขาวในวันที ่20 เมษายน 2564 ในพืน้ทีช่ายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกของประเทศไทย 
โดยให้เฝ้าระวงัการเกดิปะการงัฟอกขาว และคาดการณ์ความเสีย่งต่อเนือ่งใน 5 - 8 
สปัดาห์ข้างหน้า (ช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม) ส่วนผลการตรวจวดัคุณภาพน�า้ทัว่ไป 
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน�า้ทะเลประเภทที ่ 2 เพือ่การอนรุกัษ์แหล่งปะการงั 
(ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต,ิ 2560)

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.

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.
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DF300B สดุยอดเครื่องยนต์เกาะท้ายรุน่ใหม่จาก SUZUKI
พละก�าลงัและความหลงใหล SUZUKI DF300B ใหม่

Suzuki มีความภาคภูมิใจที่จะน�าเสนอเครื่องยนต์ DF300B  
เครือ่งยนต์รุน่ใหม่ท่ีมสีมดลุสุดยอดระหว่างพละก�าลงัทีน่่าย�าเกรงและแรง
บดิอนัทรงพลงั ประกอบกบัประสทิธภิาพในการเผาผลาญน�า้มนัเชือ่เพลงิ
ที่ดีเยี่ยม และความวางใจได้ น�้าหนักเบา การออกแบบสุดหรู ทั้งหมดนี้
ถูกบรรจุไว้ใน DF300B รุ่นนี้

DF300B เป็นเครือ่งยนต์รุน่น�าตลาด ออกแบบมาเพือ่ใช้กบัเรอืขนาด
ใหญ่ในชีวิตประจ�าวัน ถูกปรับปรุงให้ใช้ได้กับน�้ามันเบนซิน 91 RON  
และเป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า เครื่องแรกของโลก 
ที่ใช้ใบจักรคู่ (Suzuki Internal Research)

DF300B ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และถูก
ออกแบบมาเพือ่ความคงทนแขง็แรง ใช้งานง่ายและหลากหลาย จงึเหมาะ
อย่างยิ่งส�าหรับเรือขนาดใหญ่ และทุกวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
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ไม่ว่าคุณจะใช้เรือของคุณเพ่ือการท�างาน 
หรือความบันเทิง ไม่ว ่าคุณจะอยู ่ ท่ีใดในโลก 
DF300B คือตัวเลือกของเครื่องยนต์ที่ “สุดยอด” 
ส�าหรับคุณ

พัฒนาการของ “ใบจักรคู่” ที่หมุนสลับทางกัน 
ของ Suzuki

วิศวกรของ Suzuki ตระหนักเป็นอย่างดีว่า
รูปร่างของท่อนหางและการออกแบบใบจักรมีผล 
กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสมรรถนะของเครือ่งยนต์ 
การออกแบบใบจักรคู่ให้หมุนสลับทางกันช่วยให้
ขบัน�า้ได้มากขึน้ และเนือ่งจากการออกแบบระบบ
ใบจักรเช่นนี้ การกระจายแรงบิดของเคร่ืองยนต์
จึงเป็นไปอย่างสม�่าเสมอบนใบจักรท้ังสองใบ  
ดงันัน้แรงบดิบนแต่ละใบจกัรจงึลดลง และเส้นผ่า
ศูนย ์กลางของเกียร ์ก็ลดลง การลดเส ้นผ ่า
ศนูย์กลางของเกยีร์ท�าให้ครอบเกยีร์มขีนาดเลก็ลง 
และมรูีปร่างทีเ่ป็นไปในทางอทุกพลศาสตร์มากขึน้   

การออกแบบครอบเกียร์
ในช่วงความเร็วสูง การกัดกร่อนผิวโลหะ 

ของฟองน�้าสามารถท�าให้ความเร็วและความ
สามารถในการขับน�้าลดลงอย่างมาก เครื่องยนต์ 
DF300B รุ่นใหม่น้ี สามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้ด้วย
การออกแบบครอบเกยีร์ให้เหมาะสม การค�านวณ
ทางอุทกพลศาสตร์ (Computational fluid  
dynamics, CFD) และการทดสอบนับครั้งไม่ถ้วน 
ท�าให้ Suzuki ได้ค้นพบการออกแบบครอบเกียร์
ที่ไม่เพียงแต่จะลดแรงเสียดทานลง แต่ยังช่วย
ให ้การไหลของน�้าผ ่านใบจักรเป ็นไปอย ่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การออกแบบใบจักร
การจัดให้มีระบบใบจักร 3 แฉกคู่ ได้ถูก

พัฒนาขึ้นเพื่อให้อัตราเร่งที่ดุดัน และสมรรถนะ 
ที่เพิ่มขึ้น ในการทดสอบ การจัดรูปแบบน้ีได้ให้
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ความเรว็สงูสดุ ถงึแม้จะมกีารบรรทกุหนกั ภายใต้สภาวะทีร่อบ
เครื่องยนต์สูง

รูปแบบใบจักรทรงเรขาคณิตได้ถูกน�ามาใช้ในการจัด 
รูปแบบนี้ สามารถท�าให้ใบจักรขับน�้าได้ดีย่ิงขึ้นอย่างเหลือเช่ือ 
และได้อัตราเร่งที่น่าประทับใจในทุกช่วงความเร็ว 

ความเสถียรเป็นผลดีอีกอย่างหน่ึงท่ีเพิ่มเข้ามา เน่ืองจาก
ใบจักรทั้งสองใบหมุนในทิศทางตรงกันข้าม จึงเป็นการสร้าง
สมดุลในขณะหมุน  

แรงบิดสูงขณะถอยหลัง
ในขณะที่ใบจักรหกแฉกหมุน ใบจักรท่ีหมุนในทิศทาง 

ตรงกันข้ามจะสร้างแรงบิดอย่างสูงในขณะถอยหลัง วัสดุใหม่ 
ที่ใช้ในการท�าเกียร์ของ DF300B มีความแข็งแรงอย่างยิ่ง 
เพื่อให้สามารถรับน�้าหนักบรรทุกท่ีสูง และยังได้ถูกปรับปรุง
ความแข็งแกร ่งด ้วยกรรมวิธีทางความร ้อนเป ็นพิ เศษ  
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความวางใจได้อีกด้วย  

อัตราก�าลังอัด
เครื่องยนต์เกาะท้ายเรือของ Suzuki ถูกออกแบบมาให้มี

น�า้หนกัเบาและให้แรงม้าสงู เครือ่งยนต์ DF300B รุน่นี ้มบีลอ็ก
เครื่องยนต์ที่ให้ความจุกระบอกสูบ 4.4 ลิตร จึงให้แรงบิดสูง 
และเป็นเครื่องยนต์ V6 ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบมากที่สุด
ในตลาดขณะนี้ และด้วยอัตราก�าลังอัดที่สูงถึง 10.5:1 เคร่ือง 
DF300B ยังช่วยประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างน่าประทับใจ

ระบบไอดีตรงและบานเกล็ดคู่ เพื่อให้ได้ไอดีที่แห้งและเย็น
การที่จะได้ไอดีที่เย็นกว่าและแห้งกว่าไหลโดยตรงเข้า

เครื่องยนต์ สามารถท�าได้โดยใช้ระบบไอดีตรงควบคู่กับระบบ
บานเกล็ดคู่ การปฏิวัติระบบไอดีในครั้งนี้ ท�าให้อากาศไหลตรง
เข้าไป และก�าจัดน�้าออกจากอากาศ แม้แต่ภายใต้การทดสอบ
ที่รุนแรงในน�้า 

ระบบบานเกล็ดคู่ที่ช่องไอดีประกอบขึ้นด้วยบังใบ 2 ชั้น 
ที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างงอเล็กน้อย ระบบนี้จะช่วยก�าจัดน�้า
ออกจากอากาศ และป้องกันไม่ให้น�้าถูกดูดเข้าไปในกระบัง 
ดักอากาศ ผลที่ได้ก็คือไอดีจะไม่มีความชื้น และถูกรักษาให้อยู่
ในอณุหภมูทิีใ่กล้เคยีงกบัอณุหภมูแิวดล้อมเพือ่สมรรถนะสงูสดุ

หัวฉีดคู่ เพื่อการหล่อเย็นและก�าลังเครื่องยนต์
การฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้ท�าให้เกิดผล  

2 ประการ คือ ท�าให ้น�้ามันเชื้อเพลิงเป ็นละอองฝอย  
และเป็นการหล่อเยน็กระบอกสบู และเพือ่ให้ได้ก�าลงัเครือ่งยนต์
และหล่อเย็นกระบอกสูบ น�้ามันเชื้อเพลิงจะต้องถูกฉีดเข้าไป 
ในเวลาและมุมของหัวฉีดที่ถูกต้องแม่นย�า ส�าหรับระบบหัวฉีด

คู่นี้ ใช้หัวฉีด 2 หัวที่มีขนาดเล็กลง ท�าให้มีความแม่นย�าสูง  
ได้ละอองฝอยของน�า้มนัเชือ้เพลงิทีด่ขีึน้ ทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นอีกด้วย

การใส่ใจในรายละเอียด - ลูกสูบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย
เทคโนโลยีที่ล�้าสมัย

ส�าหรับเครื่องยนต์ที่มีอัตราก�าลังอัดสูง ลูกสูบจ�าเป็นที่จะ
ต้องได้รบัการปรบัปรงุมากกว่าแต่ก่อน ไม่เพยีงแต่ผวิของลกูสบู
ที่ต้องทนแรงอัดที่สูงขึ้น แต่ส่วนประกอบส่วนอื่น รวมถึงก้าน
สูบกต้็องสามารถทนแรงอดัทีสู่งขึน้ได้เช่นกนั เพือ่ช่วยให้ลูกสูบ
สามารถทนทานต่อแรงดันข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นได้ มีการท�าให้ผิว
ของลูกสูบเป็นหลุมเล็กๆที่ละเอียดมากๆ (shot peening) 
แทนที่จะเป็นผิวเรียบตามาตรฐานทั่วไป การท�าเช่นน้ีท�าให้มี
หลุมกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอทั่วทั้งลูกสูบ ซ่ึงเป็นลูกสูบ 
ที่เหมาะสมกับค�าว่า “สุดยอด” เป็นอย่างยิ่ง

ทางน�้าเข้าแบบคู่
ทางน�า้เข้าแบบคู่เป็นเทคโนโลยทีีถ่กูพฒันาขึน้เพือ่ระบาย

ความร้อนของเครื่องยนต์ โดยสูญเสียแรงเสียดทานน้อยที่สุด 
โดยการใช้เครือ่งสบูน�า้ตวัเล็ก ร่วมกบัแรงดันทางอทุกพลศาสตร์ 

เครือ่งยนต์เกาะท้ายโดยทัว่ไป มทีางน�า้เข้าอยูบ่รเิวณด้าน
ข้างของครอบเกียร์ อย่างไรก็ดี ในขณะความเร็วสูงแรงดันน�้า
บริเวณดังกล่าวจะลดลง ท�าให้เป็นการยากทีจ่ะรกัษาอตัราไหล
ของน�า้เข้าเครือ่งให้คงทีไ่ด้ ส�าหรบั DF300B จะมทีางน�า้เข้าอยู่
บริเวณด้านหน้าของครอบเกียร์ ซึ่งท�าให้น�้าไหลเข้าเครื่องได้ดี 
ถึงแม้ว่าจะมีแรงดันพลศาสตร์ที่เกิดจากการเคล่ือนไหวของ
ครอบเกียร์ผ่านน�้าก็ตาม

SUZUKI รวมเอาแรงม้ามหาศาลและประสิทธิภาพสูงสุดไว้
ด้วยกัน

วิศวกรของ Suzuki มีเป้าหมายเพื่อสร้างเคร่ืองยนต์ที่มี
ขนาดกะทัดรัด น�้าหนักเบา แต่ให้แรงม้าสูงควบคู่ไปกับ
ประสิทธิภาพในการท�างานที่ไม ่อาจจะหาได้จากการใช้
เทคโนโลยเีดมิๆ อย่างเช่นการใช้เทอร์โบชาร์จ หรอื ซเูปอร์ชาร์จ 
นอกเหนือจากนั้น บรรดาวิศวกรทุกคนยังมีวัตถุประสงค ์
ที่จะท�าให้ DF300B ใช้งานได้กับน�้ามันเบนซินออกเทนต�่า  
อย่าง 91 RON ซึ่งท�าให้ DF300B เป็นเครื่องยนต์เกาะท้าย 
ที่เหมาะกับเรือขนาดใหญ่ทั่วโลก

การออกแบบเครือ่งยนต์ใบจกัรเดีย่วจะสร้างแรงบิดไปทาง
ด้านหน้า และยังก่อให้เกิดพลังงานจากการหมุนใบจักร 
อย่างมาก ดังน้ัน วิศวกรของ Suzuki จึงได้น�าเอาพลังงาน 
ทีสู่ญเปล่านีม้าแปรรปูเป็นพลังงานทีม่ปีระโยชน์ โดยการน�าเอา
เทคโนโลยี “ใบจักรคู่” มาใช้
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เหล่าวิศวกรยังได้แก้ปัญหาการขัดขวางการไหลของน�้า
ที่เกิดขึ้นจากการมีครอบเกียร์ขนาดใหญ่ ซ่ึงมักจะใช้กับ
เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงๆ

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัยและคดิค้นนวตักรรมเหล่านีไ้ด้
ถกูน�ามาพัฒนาเป็นเทคโนโลยทีีป่รับปรงุวธิกีารเปลีย่นแรงม้า
ของเครื่องยนต์มาเป็นแรงบิดใต้น�้าได้อย่างมีนัยส�าคัญ ผลท่ี
ได้ก็คือการปฏิวัตินวัตกรรม ซึ่งเราเรียกว่า “GEKI”

เราภาคภูมใิจกบัค�าชมทีเ่ราได้รบัเกีย่วกบัระบบ “ใบจกัร
คู่” ของ DF350A และ DF325A 

คร้ังนี้ เราได้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในเครื่องยนต์ขนาด 
300 แรงม้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ซึ่งไม่
อาจจะแสวงหาประสบการณ์ของระบบ “ใบจักรคู่” ได้ 
เนื่องจากข้อจ�ากัดของตัวเรือที่มีอยู่ 

การใช้ระบบ “ใบจักรคู่” ร่วมกับระบบเกียร์ 2 ระดับ
ของ Suzuki ท�าให้ได้แรงบิดที่สูงขึ้นมาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับเรือทุ่น และเรือที่มีน�้าหนักมาก 

เคร่ืองยนต์ DF300B ได้บรรจุเอาเทคโนโลยีล่าสุดของ
เครื่องยนต์เกาะท้ายเอาไว้ และเราก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า
ระบบ “ใบจักรคู ่” จะท�าให ้เจ ้าของเรือทุกคนได้รับ
ประสบการณ์อนัน่าประทับใจ ยิง่ไปกว่านัน้ อัตราเร่งอนัฉบัไว
เป็นผลต่อการตอบสนองอย่างรวดเร็ว DF300B สามารถ
น�าพาผู้ขับขี่ไปตามเส้นทางที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
เฉกเช่นเดียวกับการวิ่งบนรางรถไฟ และการมีใบจักร 3 แฉก
ยังช่วยให้การลดความเร็วเป็นไปอย่างนุ ่มนวล ซึ่งก็เป็น
นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งของ Suzuki

เครื่องยนต์เกาะท้าย Suzuki มีการพัฒนาและ
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก

แน่นอนว่าประสบการณ์ท่ีคุณจะได้รับจาก DF300B  
จะท�าให้คุณเห็นพ้องว่า DF300B เป็น “สุดยอด” ของ
เครื่องยนต์เกาะท้ายโดยแท้ 
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การรายงานของเรือ
การก�าหนดให้เรือมีการรายงานตนเอง

มายั ง  ศู นย ์ ควบคุม (Vesse l  Tra ffic  
Center - VTC) เป็นผลจากการทีก่�าหนดให้มี
แผนแบ่งแนวจราจรขึน้ ระบบการรายงานนีช่้วย
ให้ศูนย์ควบคุมฯ สามารถแยกแยะเป้าในจอ
เรดาร์ได้ง่าย เรอืท่ีผ่านเข้ามาในพืน้ทีต้่องแจ้ง 
การเข้า การออก เส้นทางผ่าน และการหนัเลีย้ว
ของเรือ ขณะเดินทางเข้าสู่ท่ีจอดเรือหรือท่ี
ทอดสมอ และก�าหนดเวลาเดินทางออกจาก
พืน้ที ่การรายงานของเรือนีอ้าจน�ามาใช้ทดแทน
เรดาร์หรือระบบเฝ้าตรวจอืน่ๆ โดยอาจใช้เป็น
บางส่วนหรือทั้งหมดเลยก็ได้ การรายงานน้ี 
ให้ผลดมีากขึน้เมือ่ใช้ร่วมกับเรดาร์ หรือมาตรการ
ทางเทคนคิอืน่ๆ ถ้าต้องการระบบควบคมุการ
จราจรทางน�้า (VTMS) ที่เข้มงวดแล้ว ต้องมี
มาตรการบงัคบัควบคูไ่ปกันไปด้วย สิง่นีน้บัว่า
เป็นส่วนยากทีส่ดุของระบบฯ เพราะว่าเรอืบาง
ล�ามกัละเมดิกฎหรอืไม่ตอบสนองต่อค�าแนะน�า
ของศูนย์ควบคมุฯ มาตรการตอบโต้การละเมิด

ต้องได้สดัส่วนท่ีเหมาะสม วธิกีารทีไ่ด้ผลทีส่ดุคอื
บังคับด้วยการใช้เรือตรวจการณ์ หรือใช้
มาตรการลงโทษ เช่น ไม่อนญุาตให้เข้าในเขต
ท่าเรอื หรอืท่ีทอดสมอ เป็นต้น

ในระบบต้องมีวิทยุย่านความถี่สูง (Very 
High Frequency - VHF) ภาค FM อย่างพอ
เพียงส�าหรับการใช้ติดต่อระหว่างเรือกับศูนย์
ควบคุมฯ โดยใช้ภาษาพูดแบบธรรมดาแบบ
พืน้ๆ เข้าใจง่าย เจ้าหน้าทีศ่นูย์ควบคมุฯ ต้องมี
ความรูด้้านการพดูทัง้ภาษาพืน้เมือง และภาษา
องักฤษอย่างพอเพยีงทีจ่ะตดิต่อสือ่สารกบัเรอื
ได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากในปัจจุบันภาษา
องักฤษได้กลายเป็นภาษาแห่งท้องทะเล และใช้
กนัมากทีสุ่ดกบัระบบควบคุมการจราจรทางน�า้ 
(VTMS) เจ้าหน้าทีศ่นูย์ควบคมุฯ จงึต้องมกีาร
ฝึกฝนภาษาอังกฤษและมีความเข้าใจศัพท์
เทคนิคของชาวเรือเป็นอย่างดีในระบบนี้  
เรือทุกล�าที่เข้ามาในเขตควบคุมต้องมีการเฝ้า 
ฟังวิทยุตามคล่ืนที่ก�าหนด การส่ือสารจะมี
ประสิทธิผลก็ต่อเมื่อทั้งเรือและศูนย์ควบคุมฯ  

ระบบควบคมุ
การจราจรทางนำา้ (VTMS) 
ตอนที ่2

มีการโต้ตอบกัน มิฉะนั้นแล้วระบบที่มีราคา
แพงนีก้ไ็ม่มผีลในการส่งเสรมิความปลอดภัยใน
การจราจรทางน�า้แต่อย่างใด

ลักษณะโดยทั่วไปของระบบควบคุมการ
จราจรทางน�า้ (VTMS)

ระบบควบคมุการจราจรทางน�า้ (VTMS) 
มจีดุประสงค์เพือ่ใช้ควบคมุการจราจรทางน�า้
ให้มคีวามปลอดภยั เพิม่ประสทิธภิาพในการ
เดินเรือ ตลอดจนป้องกันมลภาวะในทะเล  
โดยให้ข้อมูลข่าวสารจากการติดตามเรือ 
เป้าหมายในบริเวณพื้นท่ีควบคุมด้วยระบบ
เรดาร์ ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(IMO - International Maritime Organization) 
กแ็นะน�าให้ใช้ระบบนี ้ ระบบฯ นอกจากช่วย
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ และการ
ป้องกันสภาพแวดล้อมแล้ว ยังมีประโยชน ์
ในด้านการรกัษาความปลอดภัยบรเิวณชายฝ่ัง
และสิ่งก ่อสร้างใกล้ฝ ั ่ง การติดตามด้าน
อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ และควบคุม
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การกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย ระบบนีอ้าจประกอบ
ไปด้วยเครอืข่ายทีม่ศีนูย์ควบคมุฯ กระจายอยู่
ตามบรเิวณเส้นทางหรอืท่าเรอื โดยแต่ละศนูย์
ควบคมุฯ มกีารแลกเปลีย่นข่าวสารซ่ึงกนัและ
กันเกี่ยวกับเรือที่ผ่านหรือเข้ามาเทียบท่าเรือ 
โครงสร้างของระบบฯ ประกอบไปด้วย

- ศนูย์ควบคมุการจราจร
- สถานเีรดาร์สาขา
- แผนแบ่งแนวจราจร
สถานีเรดาร์สาขาเชื่อมโยงกับศูนย์ควบ

คมุฯ ด้วยสายโทรศพัท์ ไมโครเวฟ หรือใยแก้ว
น�าแสง แต่ถ้าเป็นระบบฯ ที่มีศูนย์ควบคุมฯ 
แห่งเดยีวแล้ว ตามปกตสิถานีเรดาร์ก็สนธเิป็น
ส่วนหนึง่ของระบบนัน้

ศนูย์ควบคมุการจราจรทางน�า้
มกีารปฏบัิตงิาน 24 ชัว่โมง เพือ่ตดิต่อ

สือ่สารกบัเรอืในการให้ข้อมลู ค�าแนะน�า และ
ค�าเตอืนต่างๆ ทางวทิยรุะบบ VHF อปุกรณ์
หลกัของศนูย์ควบคมุประกอบด้วย

1. ระบบเรดาร์
2. ระบบเครือ่งวทิยรุายงานตนอตัโนมตัิ 

AIS (Automatic Identification System) 
3. ระบบเครือ่งวิทยหุาทศิ RDF (Radio 

Direction Finder)
4. ระบบวทิยสุือ่สารย่าน VHF
5. เครือ่งบนัทกึเสยีงการสือ่สารระหว่าง

ศนูย์ควบคมุกบัเรอื
6. เ ค รื่ อ ง มื อต ร วจวั ด สภาพทา ง 

อตุนุยิมวทิยา และอทุกศาสตร์ ซึง่แสดงผลตาม
เวลาจริงด้วยมาตรแสดงผลในศูนย์ควบคุมฯ 
พร้อมเครือ่งบันทกึข้อมูลแบบอตัโนมัติ

7. กล้องสองตา
8. กล้องอนิฟราเรด
9. กล้องโทรทศัน์ไวแสงพร้อมจอแสดง

ภาพ
10. กระดานแสดงสถานการณ์รวมของ

พืน้ที่
11. คอมพวิเตอร์ส�าหรบัเกบ็และประมวล

ผลข้อมลู
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบ

ควบคมุการจราจรทางน�า้ จะน�าเสนอผู้อ่านใน
ตอน ที ่3 รอตดิตามใน  Magazine 
เล่มหน้ากนัได้เลยครบั
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ซ่ึงสามารถดูดกระดาษแผ่นเล็กๆ และขน 
หรอืสิง่อืน่ๆ ได้ 

ความเกีย่วข้องของศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับการสื่อสารทางสายนั้นเริ่มใน พ.ศ. 2143  
ที ่วลิเลียม กิลเบอร์ต ชาวอังกฤษ ค้นพบสภาพ
ของตัวน�าและฉนวน และ พ.ศ.2328 ชาลล์  
คูลอมป์ ก็ค้นพบประจุไฟฟ้าและแรงดึงดูด  
ต่อมา พ.ศ.2343 “ลยุจ ิกลัวาน”ี กค้็นพบกระแส
ไฟฟ้า แล้วในปี พ.ศ.2362 “ฮลัส์ ออสเตรด็”  
ได้ค้นพบเส้นแรงจากสนามแม่เหลก็ และไม่นาน
ใน พ.ศ.2365 “อังเดร  แอมแปร์” ก็ค้นพบ 
เส้นแรงแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า จากนั้น 
ใน พ.ศ.2376 “ไมเคิล ฟาราเดย์” ก็ค้นพบ 
กระแสไฟฟ้า โดยการใช้ตวัน�าตดัเส้นแรงแม่เหลก็
เป็นสมมุติฐานเกี่ยวกับเส ้นแรงของสนาม 
แม่เหลก็ไฟฟ้าในอากาศ 

การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับฝั่งท่ีมี
ความก ้าวหน้าเป ็นอย ่างมากในทุกวันนี้  
มีวิวัฒนาการมายาวนาน ซึ่งแต่ก่อนที่ยังไม่มี
ระบบการสือ่สารไร้สายนัน้ การเดินเรอืออกไป
ยังที่ห่างไกล การติดต่อกับฝั่ง ระหว่างผู้คน 
ในเรอื หรอืระหว่างหน่วยงานบนฝ่ังนัน้ แทบ
เป็นไปได้เลย หากจะติดต่อกนัแล้วกจ็ะต้องรอ
เรอืนัน้เข้าฝ่ังก่อนเท่านัน้ ซ่ึงการตดิต่อสือ่สาร
กันระหว่างเรือกับฝั่งในปัจจุบันนั้น ไม่มีค�าว่า 
“คลื่นวิทยุ” แล้ว ก็ไม่รู้ว่าเรือกับฝั่งจะติดต่อ
สื่อสารกันอย่างไรถึงจะติดต่อสื่อสารในระยะ
ไกลๆ ได้รอบโลกเช่นปัจจบุนันี้

กว่าจะเป็นคลื่นวิทยุขึ้นมาได้น้ัน ก็มีการ
คิดค้นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้ึนมาก่อนอยู่นาน
มาก โดยเมือ่ประมาณ พ.ศ.50 ทาลสิ นกัปรชัญา
ชาวกรีก ได ้ค ้นพบ “อีเล็กตรอน” จาก
ปรากฏการณ์แรงดึงดูดท่ีเกิดขึ้นจากการ 
ถแูท่งอ�าพนักบัหนงัสตัว์ เป็นอ�านาจแรงดงึดูด 

Marine Focus

การตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างเรอืกบัฝ่ัง

Heinrich Rudolf Hertz
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โลกเราเริ่มมีการติดต่อสื่อสารระยะไกล
ทางสายขึน้ใน พ.ศ.2387 มกีาร “ส่งข่าวสารด้วย
สญัญาณมอร์ส” โดยอาศัย “ไฟฟ้าแม่เหลก็” 
เป็นครั้งแรกระหว่างเมือง “วอชิงตัน” กับ 
“เมอืงบลัตมิอร์” และในพ.ศ.2409 กเ็ริม่มีการ
ให้บรกิาร “โทรเลขข้ามมหาสมทุรแอตแลนตกิ” 
ซ่ึงก็เป็นการตดิต่อสือ่สารทางสายในรุน่แรกๆ 

ส�าหรับการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายหรือ
ทางวทิยนุัน้เริม่ใน พ.ศ.2410 เมือ่ “เจมส์ ซ.ี 
แม็กซเวล” ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ ได้น�าหลักการ 
เบือ้งต้นของฟาราเดย์มาค้นคว้าต่อ และค้นพบ
คณุสมบตัแิละทราบลกัษณะของปรากฏการณ์
การแพร่กระจายคลืน่วทิยใุนบรรยากาศ 

จนกระทัง่ไปปี พ.ศ.2431 “ศาสตราจารย์ 
ไฮน์ริช รดูอล์ฟ เฮิร์ตซ์” (Dr.Heinrich Rudolf 
Hertz) ชาวเยอรมนั ได้ค้นพบคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
และวธิกีารรบัส่งคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีสามารถ
แพร่กระจายคล่ืนออกอากาศไปได้โดยการ
ทดลองและพิสูจน์ตามทฤษฎีการแผ่กระจาย
พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าของศาสตราจารย์ เจมส์ 
คลากส์ แมก็เวลล์ (James Clerk Maxwell) ที่
แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปใน
อากาศได้โดยไม่ต้องใช้ตวัน�านัน้ สามารถกระท�า
ได้เป็นความจริง นบัว่าเป็นจดุเริม่ต้นทีม่คีณุค่า
อย่างมหาศาล จนกระทัง่ได้มกีารน�าชือ่สกลุของ
ท่านมาเป็นชือ่หน่วยของคล่ืนวทิยวุ่า “เฮิร์ตซ์” 
(HERTZ) ทีเ่ราจะได้ยนิกันอยูใ่นปัจจบุนั

ต ่อมาในปี พ.ศ.2439 “กูกลิเอลโม  
มาร์โคน”ี (Guglielmo Marconi) ได้ทดลองท�า
ตามวิธีการของ Hertz ก็ได้ท�าการส่งวิทยุ
โทรเลขเป็นสัญญาณมอร์สครั้งแรกของโลก 
ที่เมืองซาลิสเบอรี่ เพลน ประเทศอังกฤษ  
โดยสามารถส่งคล่ืนวิทยุออกอากาศไปได้ไกล 
2,800 เมตร เครื่องส่งวิทยุเครื่องแรกของ 
มาร์โคนนีัน้เป็นแบบ “SPARK GAP” ใช้แผ่น
ทองแดงบางๆ เป็นสายอากาศ และใน พ.ศ2441 
“เคลวนิ” (KELVIN) กส็ามารถส่ง “วทิยโุทรเลข
ระยะสัน้” ระหว่างเกาะไวท์กบัปอร์ทมธั

การติดต ่อสื่ อสารระยะไกลนั้น เ ร่ิม  
พ.ศ.2442 “มาร์โคนี” (MARCONI) ก็ได้ส่ง 
“วิทยุโทรเลขระยะไกล” ระหว่างอังกฤษ 
และฝรั่งเศสได้เป ็นผลส�าเร็จ จากนั้นใน  
พ .ศ .2444 ก็ มีการส ่ ง  “วิทยุ โทร เลข 
ข้ามมหาสมทุรแอตแลนตกิ” เป็นครัง้แรก

จากน้ันเป็นต้นมาการติดต่อส่ือสารด้วย
สัญญาณมอร์สกี่ปีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
โดยมาร์โคนีไ่ด้ตระเวนสาธติแนะน�าการตดิต่อ
ส่ือสารด้วยคล่ืนวิทยุไปทั่วโลก และเรือต่างๆ 
กไ็ด้มกีารตดิตัง้วทิยส่ืุอสารกนัมากขึน้เร่ือยๆ 

Marine Focus

Marconi
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ยุค 4.0 คือห้วงเวลาของการปฏิวัติ
อตุสาหกรรม ครัง้ทีส่ี่ ซ่ึงเริม่ต้นเมือ่ราว 65 ปี 
ที่ผ ่านมา เป็นช่วงท่ีความเจริญก้าวหน้า 
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  
และคอมพวิเตอร์ได้มาบรรจบกนั เชือ่มต่อกนั
เป็น Cyber Physical System มี Digital 
Technology และ Internet เป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานส�าคญั สร้างนวตักรรมต่างๆ ข้ึนท�างาน
แทนคนอย่างหลากหลายรูปแบบ ก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption)  
ในหลายลกัษณะ ส่งผลกระทบทัง้บวกและลบ

ต่อสงัคมมนษุย์อย่างรนุแรงเป็นวงกว้าง จงึจ�าเป็น
ทีท่กุภาคส่วนต้องตระหนกัรูใ้ห้ชดัเจน เพือ่การ
ปรับวิถีการด�าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับกระแสความเปล่ียนแปลงต่างๆ  
ได้รบัผลดอีย่างเตม็ที ่และจ�ากดัผลร้ายให้กระทบ
เราน้อยทีส่ดุ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญมากประการ
หนึง่ในยคุ 4.0 คือ สภาพปัญหาทีเ่กิดขึน้ทัว่ไป  
มลัีกษณะผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอนสูง 
(Uncertainty) มคีวามซบัซ้อนจากหลายปัจจยั
ทีป่ะปนกนัอยู ่ (Complexity) และก�ากวมเหน็

Special report

ทางแก้ไขไม่ชัดเจน (Ambiguity) เรยีกกันย่อๆ 
ว่า VUCA

เมือ่ลักษณะของปัญหาผดิแผกจากเดมิไป
มากมายเช่นนั้น หนทางแก้ไขให้คลี่คลาย 
ก็จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไป หลักคิดและ
ทฤษฎกีารตกลงใจ (Decision Theory) ทีเ่คย
ยดึถอืกนัมาแต่เก่าก่อน เริม่ใช้ได้ผลน้อยลงทุกที 
จากการวิเคราะห์ของสภาเศรษฐกิจโลก  
(WEF : World Economic Forum) พอสรปุ
แนวทางในการแก้ปัญหายคุ 4.0 ได้ดงันี้

โดยภาพรวมแล้ว แต่ละปัญหาต้องการ 
ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์หลายด้านร่วมกนั
หาทางแก้ไข ด้วยการระดมความคดิ ปรึกษาหารอื
กนัอย่างกว้างขวาง มใิช่พึง่ผูเ้ชียวชาญบางคน
ช่วยคดิวเิคราะห์หาข้อสรปุให้ผูม้อี�านาจ แล้วสัง่
การตามล�าดบัขัน้ลงมาให้ผูเ้กีย่วข้องแต่ละส่วน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผันในยุค 4.0



MAGAZINE I PAGE 017

MAGAZINE I PAGE016 MAGAZINE I PAGE

17

 
Special report

ไม่ยากรวมอยู่ด้วย คล้ายกับการท�าข้อสอบ
จ�านวนมาก ข้อไหนง่ายกค็วรท�าก่อนเพือ่ให้มี
คะแนนสะสมเป็นทุนไว้ เวลาที่เหลือก็ค่อยๆ 
จดัการกบัข้อทีย่ากไปทลีะส่วน เมือ่บางปมของ
ปัญหาถกูคลีค่ลายไป การพจิารณาส่วนทีเ่หลอื
จะมีความยุ่งยากน้อยลง เห็นประเด็นต่างๆ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่สุดก็จะสามารถแก้ปัญหา
ทัง้หมดได้แม้จะไม่สมบรูณ์แบบทเีดียว แต่กอ็ยู่
ในลักษณะที่ควบคุมได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย 
ทีร้่ายแรงมากเกนิควร

โลกในยคุ 4.0 มเีรือ่งทีเ่ราทกุคนต้องเฝ้า
ตดิตามอย่างต่อเนือ่ง ไม่เช่นนัน้อาจหลดุกระแส
จนต่อไม่ติดกลายเป็นผู ้ด้อยความสามารถ  
ขาดโอกาสที่จะได้รับผลดีที่เกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ดังที่ ดร.สันติธาร 
เสถยีรไทย ได้อปุมาไว้ในหนงัสอื Futuration : 
เปล่ียนปัจจบุนั ทนัอนาคต ท่านกล่าวในท�านอง
ที่ว ่าผู ้ที่ตามไม่ทันก็เสมือนถูกทอดท้ิงไว้ท่ี 
ชานชลา ขบวนรถไฟผ่านมากข็ึน้ไปกบัเขาไม่ได้ 
เพราะไม่มตีัว๋ส�ารองทีน่ั่งไว้นัน่เอง

น�าไปปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบของตน  
อนัเป็นวธิบีรหิารงานแบบเดมิๆ ทีเ่ราต่างคุน้เคย
กนัมาอย่างยาวนาน

แต่ละคนจ�าเป็นต้องพฒันาความสามารถ
ที่เหมาะสมส�าหรับการแก้ปัญหายุคนี้ ได้แก่ 
ความคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
และความร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ (Coordination with 
Others) เป็นต้น ส�าหรับใช้เป็นพลงัในการร่วม
กนัแก้ปัญหา VUCA ความเป็นพหสููตร คือความ
รอบรู้อย่างกว้างขวางและพลึกซ้ึงในศาสตร์
ต่างๆ นับเป็นอาวธุส�าคญัในการต่อสูก้บัความ 
ยุ่งยากซับซ้อนของปัญหาทั้งหลาย ทุกคนจึง
จ�าเป็นต้องเรยีนรูต้ลอดชวิีต เพือ่ตดิตามความ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ได้อย่างรูเ้ท่าทัน

อีกประการหน่ึงซ่ึงมีความส�าคัญมาก 
เช่นกัน คือ ความอดทนในการค้นคิดหาทาง 
แก้ปัญหา แม้จะเหน็ทางออกไม่ชดัเอาเสยีเลย
เมือ่เริม่ลงมอื ให้พยายามจดัการเท่าทีท่�าได้เป็น
ส่วนๆ ไปแต่ละปัญหาไม่ว่าจะซับซ้อนและดู 
ยุง่ยากเพยีงใด ย่อมมปีระเดน็ปลกีย่อยทีก่�าจดัได้
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