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เปิดตู้เย็นรัสเซีย

เหตุแห่งความยุ่งยาก
ในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

Environment

Special Report

Boat Report

Knowledge

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
และคันเร่ง i7700 EST 

ด้วยตัวกระตุ้น (Actuator)

การน�าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ไปใช้ในเรือ

SEVEN SEAS  
DRINKING WATER
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านท่ีเคารพ  ฉบับกลางฤดูร้อนที่มีทั้งฝน พายุและความหนาวเย็นสลับกันไป คงเปี่ยมด้วยสาระน่ารู้ ควรค่าแก่การติดตาม  
เช่น เรื่องการน�าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้ในเรือ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวชาวเรือ แต่มีผู้รู้จริงไม่มากนัก ในข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ใช้ เสียเวลาอ่านเพียงสองสามนาท ี

ก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้มากขึ้น

“เปิดตู้เย็นรัสเซีย” ช่ือเรื่องที่ชวนฉงนว่าเกี่ยวกับอะไรกันแน่ คงไม่ใช่ความหมายที่ตรงไปตรงมาแน่ อ่านแล้วจะรู้สึกประทับใจในการเล่าเรื่องพาเที่ยว 
ในดินแดนทีห่นาวเหน็บ ทะเลสาบน�า้แข็งไบข่าลในไซบีเรยีของรสัเซีย มรดกโลกทางธรรมชาตน้ิองใหม่ทีเ่พิง่เปิดตัวไม่นาน ผูเ้ขียนบรรยายได้ละเอยีดชดัเจน
จนเห็นภาพตามไป น่าสนใจมากครับ

การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายหรือ IUU ตามข้อกล่าวหาของสหภาพยุโรป (EU) ยังหาทางออกได้ไม่ชัดเจนนัก ความหวังที่จะได้รับการปลดใบเหลือง 
จาก EU ดูเลือนรางเต็มทีในความเห็นของผู้เขียน บทความเรื่อง “เหตุแห่งความยุ่งยากในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย” เห็นด้วยเพียงใดหรือไม ่

ก็ลองอ่านกันดูครับ

วิวัฒนาการเกี่ยวกับระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์และคันเร่งนับเป็นเรื่องที่น่าติดตาม เพราะคนจ�านวนมากจ�าเป็นต้องคลุกคลีด้วย ลองศึกษาคุณลักษณะ
ของ i7700 EST ในเล่มนี้ดู ได้ความรู้ที่มีประโยชน์มากครับ
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เหมาะสําหรับเคร่ืองมือสือ่สารในเรือทุกชนิด 
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บรษิทั เอ. แอนด ์มารนี (ไทย) จํากดั

โทร. 0-2703-5544 แฟกซ 0-2703-5525
E-mail: info@marinethai.net 

www.marinethai.net 

หรือตัวแทนใกลบานทาน

 
I/P 110/220 VAC, O/P 13.8 VDC x 1 ชดุ 

AVR 999S, 30 AMPS

 
I/P 110/220 VAC, O/P 24 VDC x 2 ชดุ 

13.8 VDC x 2 ชดุ 

SP 1324D, 70 AMPS 

I/P 110/220 VAC, O/P 24 VDC x 1 ชดุ 
AVR 999A, 30 AMPS

I/P 110/220 VAC, O/P 24 VDC 
 SP-224, 10 AMPS 

 
SUPER CONVERTER I/P DC 24V.,O/P 13.8V 
SP-035B with Cigaratte Lighter, 35 AMPS 

 ชดุตดัไฟ DC 12V/24V, 30AMPS 
DC 12V/DC 24V

 
I/P 24VDC, O/P 220 VAC 

NV-500G INVERTER,ขนาด 500 W 

10 

 
I/P 110/220 VAC, O/P 24 VDC x 2 ชดุ 

13.8 VDC x 2 ชดุ 

SP 1224S, 60 AMPS 
2 

8 
 
I/P 110/220 VAC, O/P 13.8 VDC x 1 ชดุ 

SPL-212, 12 AMPS

 
PT-02, 20AMPS, 30AMPS 

I/P 110/220 VAC, O/P 24 VDC

BATTERY CHARGER/GMDSS 

มี ALARM และหลอด LED มี ALARM และหลอด LED

 
PT-03, 50AMPS, 60AMPS 

I/P 110/220 VAC, O/P 24 VDC 

BATTERY CHARGER/GMDSS 

8,500.-

15,000.- 13,000.-

8,500.-

 4,500.- 6,500.-

 3,000.- 

8,500.-

5,500.-

28,000.-

 32,000.- 
เริ�มใช้วนัที� 7/9/2560

อาคารมารนีไทย 555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
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พลเรือเอก นริส ประทุมสวุรรณ 
ผู ้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ 
ผู ้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย 
(ศปมผ. )  มอบนโยบายในการ 
ปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า - ออกเรือประมง (Port In - Port 
Out : PIPO) ให้แก่ ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์ประสานการปฏิบติัในการรักษา
ผลประโยชน ์ของชาติทางทะเล  
(ศรชล.) ท้ัง 3 เขต รวมถงึหวัหน้าศูนย์ 

มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
(Port In – Port Out : PIPO) 

PIPO ในทุกพ้ืนท่ี ณ ศูนย์บญัชาการ
แก ้ ไขป ัญหาการท�าการประมง 
ผิดกฎหมาย ภายในกองบัญชา 
การกองทัพเรือ พระราชวังเดิม  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ส�าหรับนโยบายท่ีมอบให้แก  ่
ศูนย์ PIPO ในคร้ังน้ี ได้มุง่เน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานให ้ 
ศูนย์ PIPO ท่ีประกอบด้วยหน่วยงาน 
กรมประมง เจ้าท่า และแรงงาน  
มาท�างานร่วมกันอย่างบูรณการมาก

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและประชุมก�าหนดมาตรการ ร่วมกับผู ้ว ่าราชการ 
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ นายกเทศมนตรีหวัหนิ หวัหน้าส่วนราชการ ทหาร ต�ารวจ
ในพ้ืนท่ี กรณีฉลามกัดนักท่องเท่ียวท่ีหาดเขาเต่า ณ ห้องประชุมเทศบาล 
เมอืงหวัหนิ ท่ีประชุมมีมติให้ร่วมกันปฎบัิติ คือ 

1. ให้เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน ติดต้ังป้ายประกาศ 3 ภาษา  
(ไทย อังกฤษและจีน) เตือนนักท่องเท่ียว และขอความร่วมมือโรงแรม 
และผู้ประกอบกิจการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์ถึงบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั ่ง 
ท่ีปลาฉลามหวับาตรเข้ามาหากินโดยท่ัวกัน

2. กรม ทช. เสนอรูปแบบการติดต้ังตาข่าย พร้อมทุ่นแนวเขตการเล่นน�า้ 
โดยให้เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นผู ้รับผิดชอบด�าเนินการและค่าใช้จ่าย  
และให้จัดท�าโครงการมาตรการรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียว เพ่ือไม่รบกวน
ระบบนเิวศทางทะเลของสตัว์ทะเล 

3. ให้อ�าเภอและเทศบาล ติดประกาศห้ามลงเล่นน�้าทะเลบริเวณ 
หาดทรายน้อย บ้านเขาเต่า อ.หัวหนิ เป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะติดต้ังตาข่าย 
พร้อมทุ่นแนวเขตเล่นน�า้ทะเลจะแล้วเสร็จ

4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะออกค�าส่ังให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
และภาคประชาชนท่ีผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรกู้ภัยทางทะเลฯ ให้จัดต้ัง 
ชุดปฎบิติัการเฝ้าระวังการเผชิญเหตุอุบติัภยัทางทะเลและอ�านวยความสะดวก
พ่ีน้องประชาชนและนักท่องเท่ียว จนกว่าจะติดต้ังตาข่ายพร้อมทุ่นแนวเขต 
แล้วเสร็จ โดย กรม ทช. จะจัดเจ้าหน้าท่ีพร้อมเรือมาสนบัสนนุ

5. กรม ทช. จะได้จัดส่งทีมนักวิชาการ มาศึกษาจ�านวน ชนิด ขนาด  
และพฤติกรรมในการด�ารงชีพของฝูงปลาฉลามหัวบาตรกลุ่มนี้ เพ่ือจะได้ 
น�าผลการศึกษาไปจัดท�าแผนงาน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยนกัท่องเท่ียว
ท่ีไม่กระทบกับระบบนเิวศของสตัว์ทะเลในระยะยาวอย่างยัง่ยนืต่อไป

6. ขอความร ่วมมือผู ้ประกอบการโรงแรมธุรกิจการท ่องเท่ียว  
และร้านค้าร้านอาหาร ให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการ ให้ทราบถึง 
ข้อควรระวัง และการปฏิบติัตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด

ทช. จับมือผู้ว่าประจวบฯ ดูแลระบบนิเวศทางทะเล 
กรณีปลาฉลามที่เขาเต่า

ขึ้น รวมท้ังได้มีการปรับจ�านวนศูนย ์
ให้เหมาะสมกับจ�านวนเรือเข้า - ออก
เพ่ิมความรวดเร็วในการบริการจัด 
เจ้าหน้าท่ีล่ามเพ่ิมขึ้นและสัมภาษณ์
แรงงานให้ไม ่ถูกบังคับในการใช้
แรงงาน ท้ังนี้การด�าเนินการของ  
ศปมผ.ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ของรัฐบาลในการแก ้ ไขป ัญหา 
การท�าการประมงผิดกฎหมาย  
เพ่ือยกระดับให้การพัฒนากิจการ

ประมงของไทยเกิดความยั่ งยืน  
อันเป็นการสร้างกลไกในการตรวจ
สอบและการบังคับใช้กฎหมายของ
หน่วยงานทางทะเล รวมถงึการก�ากับ
ดูแลด้านแรงงานในภาคประมงให้เป็น
ไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด และหลัก
สทิธิมนษุยชน เป็นท่ียอมรับของสากล 
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการท�าการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม



MAGAZINE I PAGE

07info@msc.co.th www.msc.co.th      facebook.com/marinesurvitec/ID: @mscmarinesurvitec

ผลิตและจัดจำหนายโดย บริษัท มารีน เซอรวเิทค จำกัด
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โทร: 02-703-3477 to 78 แฟกซ: 02-703-4572

ความสะอาดที่ผานมาตรฐาน

YOUR SAFETY PARTNER ON BOARD

น้ำดื่มบริสุทธิ์
Drinking Water
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Boat Report

ตัวกระตุ้นรุ่นใหม่ i7700 ได้รวมเอาท้ังคันเกียร์และคันเร่ง 
ไว้ในแผงควบคุมท่ีกระทัดรัดอันเดียวกัน และไม่เพียงแต่ใช้ควบคุม 

การเปล่ียนเกียร์และการเร่งเคร่ืองยนต์ภายใต้สภาพการใช้งาน 

ท่ีหนกัหน่วงเท่านัน้ แต่ยงัสามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี
และแขง็แรงทนทานอย่างยิง่ ตัวกระตุ้นถกูเช่ือมต่อเข้ากับส่วนควบคุม
ผ่านท่อ CANbus ขนาด 1/4” (6mm) ท�าให้การเดินท่อเป็นไป 

อย่างง่ายดาย นอกเหนือจากนี้ ตัวกระตุ้น i7700 ยังมีระบบกลไก
ส�ารอง (get home) ซึ่งท�าให้การควบคุมด้วยมือท�าได้โดยสะดวก  
ในกรณีที่จ�าเป็น

รูปร่าง, การควบคุม และคุณสมบัติการใช้งาน
ระบบควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิกส์ท่ีติดต้ังแสนง่ายของ i7700 

สามารถทดแทนระบบควบคุมด้วยกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท�าไมยังคง
ยึดติดกับกลไกควบคุมแบบเดิมๆ ในเมื่อท่านสามารถเลือกใช้ระบบ
ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ได้ในราคาเพียงเส้ียวหนึ่งของราคาเคร่ืองยนต์
ใหม่เท่านั้น 

การปรับเปล่ียนต�าแหน่งท่ีนุ ่มนวลของระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
ช่วยควบคุมการเร่งเคร่ืองยนต์และการไหลของของเหลวภายใน 

ห้องเกียร์ได้ดีขึ้นอย่างมาก นั่นย่อมหมายถึงการควบคุมตัวเรือที่ดีขึ้น

ARTICLE : HULL

PHOTO : HULL

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
และคันเร่ง i7700 EST 

ด้วยตัวกระตุ้น (ACTUATOR)

ในทุกสภาพการใช้งาน ท้ังเพ่ือความบันเทิงและในเชิงพาณิชย์  
แล้วท่านจะพบว่ามันเป็นการยากส�าหรับท่านหากต้องกลับไปใช้งาน
ระบบควบคุมแบบเก่า หลังจากท่ีท่านได้สัมผัสถึงการตอบสนอง 
ที่นุ่มนวลและไว้วางใจได้ของระบบควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ของ i7700 
ไม่ว่าคร่ืองยนต์ของท่านจะเป็นรุ่นใด i7700 ก็สามารถอ�านวย 

ความสะดวกในเร่ืองการควบคุมท่ีแม่นย�า และความสะดวกสบาย 

ขณะเล่นเรือ 

การใช้งานคันโยกเดียว
ความสามารถในการผสมผสานเคร่ืองยนต์และระบบควบคุม 

เข้าด้วยกันผ่านคันโยกเพียงคันเดียวมีประโยชน์อย่างเหลือเช่ือ 
คุณลักษณะนี้ช่วยให้ประสบการณ์การเล่นเรือของท่านเป็นท่ีน่า
ประทับใจ เนื่องจากความง่ายในการควบคุมตัวเรือไม่ว่าความเร็ว 

จะอยู่ที่ระดับใดก็ตาม

คันโยกควบคุม
คันโยกถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพ่ือความสะดวกสบาย

และการควบคุมสูงสุด และยังมีให้เลือกท้ังแบบท่ีมี และไม่มทีริมสวิทช์ 
(Trim Switch) 
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การใช้งาน
เหมาะส�าหรับเคร่ืองยนต์ทุกเคร่ืองท่ีใช้ระบบกลไกท่ัวไปในการ

เปล่ียนเกียร ์และการเร ่งเครื่องยนต์ใช ้ได ้กับเคร่ืองยนต์เด่ียว 
และเครื่องยนต์คู่ เครื่องยนต์ Inboard, IO และเครื่องยนต์เกาะท้าย
ติดตั้งได้ถึง 3 จุด

คุณสมบัติ
กลไกส�ารองเพื่อความปลอดภัย (get home)
โหมดการลดความเร็ว
เพิ่มจุดติดตั้งได้ถึง 3 จุด
ได้รับการรับรอง : ABYC P-24, CE, EN 60945
อุ่นเครื่องขณะเกียร์ว่าง
ท�าให้รอบเครื่องยนต์ 2 เครื่องเท่ากันโดยใช้คันควบคุมเดียว
สตาร์ทเครื่องได้ในเกียร์ว่างเท่านั้น 
ระบบใช้ไฟฟ้า 12v
ตั้งค่าให้การเปลี่ยนเกียร์ช้าลงได้ 
มาพร้อมสายรัดยาว 30’ เพ่ือใช้ต่อตัวกระตุ้นเข้ากับแผงควบคุม 
ใช้สายควบคุมมาตรฐาน CCX633xx  แนะน�าให้ใช้สาย 

เพื่อการใช้งานหนัก 
มีให้เลือกท้ังแบบท่ีมีและไม่มีทริมสวิทช์ (Trim Switch) 

(HA5491)
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การน�าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ไปใช้ในเรือ
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ARTICLE : 

PHOTO : INTERNET

มีค�าถามเกี่ยวมากมายกับการน�า
เค ร่ืองใช ้ ไฟฟ ้าในบ ้านไปใช ้ ในเ รือ  
ว่าสามารถท�าได้หรือไม่ มีข้อก�าหนด 

หรือรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ส�าหรับการเลือกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเรือ 
สิ่งแรกท่ีควรค�านึงถึงคือความปลอดภัย 

ในการใช้งาน และระบบไฟฟ้าหลัก 

ภายในเรือ ซึง่โดยท่ัวไปจะม ี2 ระบบคือ 
1. ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีแหล่ง

พลงังานมาจากเคร่ืองป่ันไฟ
2. ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งมีแหล่ง

พลงังานมาจากแบตเตอร่ี ในเรือขนาดเลก็ 
หรือการใช้งานระยะส้ัน มกันยิมใช้ระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรง เนือ่งจากมต้ีนทุนต�า่ และ
น�้าหนักเบา ส่วนเรือขนาดใหญ่มักจะมี
ระบบไฟฟ้าท้ังสองระบบ โดยระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงจะเน้นใช้กับระบบฉกุเฉนิ 
เมือ่ระบบไฟฟ้ากระแสสลับใช้งานไม่ได้

งานระบบไฟฟ้านบัว่ามคีวามส�าคัญ
ต ่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ผู ้ ใ ช ้ เ รื อ  
เพราะเก่ียวกับระบบต่างๆ ภายในเรือ  
เช่น ระบบส่ือสาร ระบบควบคุมเรือ  
ระบบดูดน�้าท้องเรือ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 
เป็นต้น ส�าหรับเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน
ท่ีจะน�ามาใช้ในเรือนั้น ส่ิงส�าคัญคือต้อง
ค�านงึถงึระบบไฟฟ้าท่ีรองรับของเรือล�านัน้ 
เพราะหากไม่ตรงกับระบบไฟฟ้าของเรือ  
ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการซือ้อุปกรณ์
แปลงกระแสไฟฟ้ามาติดต้ัง เช่น หม้อแปลง 
Adaptor Inverter Converter เป็นต้น 
ส่วนมาตรฐานท่ีช่วยก�าหนดคุณสมบัติ 

ของอุปกรณืไฟฟ้าท่ีใช้ในเรือ คือดัชนี 
การป้องกัน (Index of Protection, IP) 
จะเป็นค่าท่ีบอกความสามารถในการ
ป ้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ ้า 
ท่ีเกิดจากการสัมผัสส่วนท่ีมีกระแสไฟ  
ไม่ว่าโดยตรง หรือสอดวัตถเุข้าไป รวมท้ัง
ป ้องกันความเสียหายจากของเหลว 

ท่ีเข้าไปในตัวเคร่ืองอกีด้วย รายละเอยีด
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รหัส รหัสตัวแรก (สามารถป้องกันของแข็ง) รหัสตัวที่สอง (สามารถป้องกันของเหลว)

0              ไม่มีการป้องกัน ไม่มีการป้องกัน

1 
         

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
50 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำาที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้

2 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 12 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำาที่ตกลงมาในแนวดิ่ง
และในแนวที่ทำามุมไม่เกิน 15 องศากับแนวดิ่งได้

3 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 2.5 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำาที่ตกลงมาในแนวดิ่ง
และในแนวที่ทำามุมไม่เกิน 60 องศากับแนวดิ่งได้

4 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
มากกว่า 1.0 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำาที่สาดมาจากทุกทิศทางได้

5 สามารถป้องกันฝุ่นได้ สามารถป้องกันน้ำาที่ถูกฉีดมาตกกระทบในทุกทิศทางได้

6 สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ สามารถป้องกันน้ำาฉีดอย่างแรงเข้าทุกทิศทาง 

7 - สามารถป้องกันน้ำาท่วมชั่วคราวได้

8 - สามารถป้องกันน้ำาเมื่อเมื่อใช้งานอยู่ใต้น้ำา

ของการป้องกันจะแทนด้วยตัวเลข 2 หลัก ตามหลงัอักษร IP โดยรหสัเลขตัวแรกจะบอกความสามารถในการป้องกันอันตราย 

จากของแข็ง และเลขรหัสตัวท่ีสอง จะบอกถึงความสามารถในการป้องกันอันตรายจากของเหลว ความหมายของตัวเลข 

แต่ละหลกัแสดงตามตาราง
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ARTICLE : AOM PENPIMOL

PHOTO : AOM PENPIMOL

เปิดตู้เย็นรัสเซีย

อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคอลัมน์พากิน
ท่ีไหน แต่เป็นการพาเท่ียวหนึ่งในมรดก
โลกทางธรรมชาติน้องใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดตัว 

เมือ่ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา นัน่คือทะเลสาบน�า้แขง็
ไบข่าล ในไซบเีรีย เมอืง Irkutsk (เอียรคุสค์) 
รัสเซีย ต่อชายแดนมองโกเลยี ซึง่เกิดจาก
น�า้ท่ีเอ่อล้นเข้ามาในรอยแตกของเปลอืก
โลกเมือ่ 25 ล้านปีท่ีแล้ว คนเมอืงร้อนอย่าง
เราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมรับความ
หนาวระดับติดลบสม�า่เสมอ คือช่วง - 15 
ถงึ - 25 องศาเซลเซยีส ถ้าวันไหนมีลมอกี
จะหนาวสะท้านมาก คงไม่มท่ีีไหนในโลก
ท่ีหนาวเท่าไซบีเรียนอีกแล้ว เพราะเคย
หนาวสุดถงึ - 65C และช่วงหนาวมากปกติ
ทุกๆ ปีคือ - 40C ซึง่ชาวรัสเซยีรู้สกึหนาว
เป็นธรรมดาทะเลสาบไบข่าลสามารถเท่ียว
ได้ตลอดท้ังปี แต่การมาชมทะเลสาบ 

น�า้แขง็นัน้จะมแีค่1-2 เดือนต่อปีเท่านัน้คือ
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงมนีาคม 
จากไทยมเีท่ียวบนิตรงทุกวัน ใช้เวลาบนิ
ประมาณ 6 ชั่วโมง และเร็วกว่าไทยแค่
ช่ัวโมงเดียวเท่านัน้ เมือ่มาถงึแล้วนอกจาก
การชมเมอืงเอียรคุสค์ เรายงัสามารถแวะ
เท่ียวเมืองท่าเล็กๆ อย่าง Listvyanka  
(ลิสเวียงก้า) เพ่ือแวะชิมปลาน�า้ลกึโอมลุ 

ท่ีจับได้จากทะเลสาบแห่งนีห้รือขึน้กระเช้า
เพื่อชมวิวเมืองซึ่งเป็นปากอ่าวของแม่น�้า 
Ankara ท่ีเช่ือมต่อมายงัทะเลสาบไบข่าล 
แม่น�้าอังการ่าเป็นแม่น�้าสายเดียวท่ีน�้า 
จากทะเลสาบไหลย้อนขึ้นมาขณะท่ีน�้า 

จากแม่น�า้สายอืน่ๆไหลลงสู่ทะเลสาบ
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เกาะโอลค ่อนนี้มีประชากรแค ่  
1,600 คน แต่มีนักท่องเท่ียวมาเยือน 

ถึงปีละ 1.5 ล้านคน เราสามารถเช่ารถ 

รายวันให้เขาขับพาไปเท่ียวยงัจุดต่างๆ ได้ 
แต่จะให้ดีควรมีไกด์ท่ีสามารถสื่อสาร 
กับเราได้ไปด้วย เพราะชาวรัสเซียมกัไม่พูด
ภาษาอ่ืน ระยะเวลาท่ีมาส�ารวจประมาณ 
2-3 วันก็ถือว่าเพียงพอแล้ว นอกจาก 

ว่าเป็นทริปถ่ายรูปอาจต้องนานกว่านั้น 
โดยปกติจะแบ่งการเท่ียวเป็นสองวัน  
วันแรกข้ึนเหนอืเกาะ วันท่ีสองลงใต้เกาะ 
ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็ใช้เวลานาน 
เพราะถนนขรขุระ มท้ัีงป่าและเขาสลบักัน
ไปรวมถึงต้องขับผ่านน�้าแข็งท่ีไม่เรียบ  
จึงต้องใช้รถเหลก็ 4WD อึด ถกึท่ีสมบกุ 

สมบันพาเราไป แต ่ละจุดของเกาะ 

จะมีความแตกต่างของน�้าแข็งและภูเขา 
ให้เราดู บางจุดน�า้แขง็มฟีองอากาศข้างใน 
เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง บางท่ีมีแผ่นน�้าแข็ง 
ขาวขุ่น บางทีแผ่นน�้าแข็งมีขนาดใหญ ่

กว่าคน และใสเหมือนกระจก หากเรานอน
แล้วมองผ่านน�้าแข็งนี้ไปจะสามารถเห็น
ก้อนหิน และสาหร่ายสีต่างๆ ท่ีถกูแช่แขง็
อยูข้่างใต้ บางวิวเราต้องปีนเนนิเขาขึน้ไป
ท่ามกลางหนาวติดลบแถมเจอลมหนาว
พัดอีก แต่เมื่อมาถึงยอดเขาแล้วถึงกับ 

อ้าปากค้างได้ เพราะมันอลังการน้องๆ 
เทือกเขาหมิาลยัเลยทีเดียว

น อ ก จ า ก นั้ น ท่ี ท ะ เ ล ส า บ นี้ มี  
Shamanka rock ซึง่ชาวพุทธธิเบตถอืเป็น 
1 ใน 9 สถานท่ีศักด์ิสทิธ์ิต้องมาเคารพบชูา 
และยงัเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม
ท่ีสุดอีกด้วย ตลอดระยะเวลาการเท่ียว 

ในตู ้เย็นแห่งนี้ ไกด์ชาวรัสเซียจะให้ 
ความส�าคัญกับการท�าร่างกายให้อุ ่น 

อยู่เสมอ เราต้องพยายามรักษาอุณหภูมิ
ร่างกายเราให้ปกติ อย่าให้มือเท้าเย็น 

แม้ว่าตัวเราจะไม่หนาวก็ตาม เขาสอนว่า
ความรู้สึกหนาวกับหนาวมากมันต่างกัน
นดิเดียว ถ้าคุณปล่อยให้ร่างกายของคุณ
หนาวจนชามนัอาจท�าให้เสยีนิว้มอืนิว้เท้า
ได้เลย ซึง่ก็เคยเกิดมาแล้วในนกัท่องเท่ียว
ก่อนหน้านี้ เราชาวเขตร้อนพอขึ้นรถ 

13

MAGAZINE I PAGE

เราใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมงขับรถ
ฝ่าความหนาวระดับติดลบซ่ึงฮีตเตอร์รถ 

ก็แทบเอาไม่อยู ่ เ พ่ือไปยังเกาะกลาง
ทะเลสาบนี ้ ในช่วงน�า้แขง็จะสามารถขบั
รถบนแผ่นหมิะข้ามมาได้ ขณะท่ีหน้าร้อน
ต้องน่ังเฟอร์ร่ีข้ามมา ทางรัฐบาลรัสเซีย 

จะมาส�ารวจความหนาและความแขง็แรง
ของแผ่นน�า้แขง็นีก่้อนปักป้ายในทะเลสาบ
น�้าแข็ง ให้เรารู้ว่าสามารถขับรถผ่านได้ 
โดยเฉล่ียน�า้แขง็จะหนาขัน้ต�า่ 1 เมตรและ
รับน�า้หนกัรถได้สูงสุด 10 ตันต่อจุด แต่นัน่
ก็ไม่ใช่ว่าอุบติัเหตุจะไม่เกิด เพราะทางการ
ได้ก�าหนดเส้นทางเดินไม่มาก แต่จุดต่างๆ
ท่ีเราต้องแวะชมนัน้ ชาวพ้ืนเมอืงซึง่เป็น
คนขับรถจะอาศัยประสบการณ์และขับ
ต่อๆ กันมา จึงเคยมท่ีีแผ่นน�า้แขง็แตกโดย
ล้อรถจะจมไปก่อน ส่วนคนก็ค่อยๆ ออก
จากรถโดยไม่เคยมกีารสญูเสยีนอกจากรถ
ท่ีจะจมน�้าไป พอถึงหน้าร้อนทางการ
รัสเซียก็จะกู้ซากมนัขึน้มา

เกาะ Olkhon(โอลค่อน) เป็นเกาะ
ปลายทางของทุกคนท่ีต้องการมาสัมผัส
ทะเลสาบไบข่าล ทะเลสาบน�้าจืดท่ีใหญ่
ท่ี สุดในโลก ซึ่ ง กักเ ก็บน�้ า จืดเทียบ 

ได้ถงึ 1/4 ของน�า้จืดท่ัวโลก มขีนาดกว้าง 
50 กม. และยาว 650 กม. จุดท่ีลึกท่ีสดุ 

อยู่ท่ี 1,640 เมตร เพราะขนาดท่ีลึก 

และใหญ่นี ้ นกัวิทยาศาสตร์ส�ารวจพบว่า
น�้าท่ีนี่สะอาดมากและสามารถตักด่ืมได้
ทันที ปริมาณน�้าท่ีนี่หากเปรียบเทียบว่า
ไม่มีน�้าจืดท่ีไหนในโลกนี้แล้ว น�้าจืดจาก
ทะเลสาบนี้จะสามารถเล้ียงคนท้ังโลก 

ใช้ด่ืมกินได้นานถงึ 300 ปี!

มาหาความอุ่น ไกด์ก็ยังคอยถามอีกว่า 
เยน็มอืเยน็เท้าไหม เราก็คดิว่าจะถามอะไร
นักหนา มันต้องรอเวลาสิเด๋ียวมันจะ 

อุ่นเอง แต่ไกด์รีบสั่งให้เราถอดรองเท้า 
ออกมาอังฮีตเตอร์ทันที เพราะการใส่
รองเท้าท่ีเย็นๆแล้วรอมันอุ่น ก็เหมือน 

การท่ีเราว่ายน�้ามาเสื้อเปียกแล้วนั่งรอ 

ให้เส้ือแห้ง กว่าจะแห้งก็คงเป็นหวัด 

กันพอดี วันหลังๆเราเลยจัดการเอาถงุร้อน
ใส่กระเป๋าข้างในไว้ซุกมือก�าคลายหนาว 
รวมท้ังแปะถงุร้อนไว้ใต้ถงุเท้าอีก คราวนี้
ถงึไหนถงึกัน

ทุกกลางวันเราจะปิคนคิกันท่ามกลาง
ความหนาว - 20C คนขบัรถจะท�าหน้าท่ี
เป็นพ่อครัวต้มซุปปลาโอมุลให้กินกับ
ขนมปังแผ่นและชาร้อนๆ  เราต้องรีบกิน
ให้เอาความอุ่นเข้าร่างกายและก่อนท่ี
อาหารจะเย็นชืด ไม่ต้องอะไรมากขนาด 

ยาหม่องน�้าท่ีพกไปดมยังเป็นน�้าแข็งเลย  
ณ เวลานีอ้ะไรท�าให้อุ่นต้องรีบคว้าให้หมด

ไกด์เล่าว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยัง
เป็นชาวจีนท่ีทนหนาวได้เป็นปกติ ส่วนชาว
เมืองหนาวท่ีอ่ืนๆก็ยังไม่ค่อยอยากมา 
เพราะช่ือเสียงความหนาวระดับไซบเีรียน
แล้วถงึกับขอยอมแพ้  แต่มาเถอะ คร้ังหนึง่
ในชีวิตส�าหรับทริปหลักหมื่นวิวหลักล้าน
หาไม่ได้อีกแล้ว แถมยงัมกิีจกรรมฤดูหนาว
ให้เล่น เช่น การขีส่นุขัลากเลือ่น หรือสโนว์
โมบิลก็สนุกและให้ประสบการณ์แปลก
ใหม่ไม่แพ้กัน ก่อนมาเตรียมอุปกรณ์ดีๆ 
ออกก�าลงักายให้แขง็แรง แล้วคุณจะสนกุ
กับทริปนีม้ากมาย เจอกันทริปหน้าค่ะ



MAGAZINE I PAGE

14

เหตุแห่งความยุ่งยาก
ในการแก้ปัญหา
ประมงผิดกฎหมาย

MAGAZINE I PAGE

14
ARTICLE : พลเรอืเอกไพโรจน ์แกน่สาร

PHOTO : INTERNET Special Report

Illegal Unreported 
and Unregulated Fishing 
(IUU Fishing)

ในระหว่างวนัท่ี 4 -11 เมษายน 2561  
ผู ้แทนจากสหภาพยุโรป(EU) ได้เดินทาง 
มาตรวจสอบการแก้ปัญหาการท�าประมง 
ผิดกฎหมายของไทย เพ่ือประเมินผลว่า 
มคีวามก้าวหน้าเพียงใด เข้าเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ีจะปลดใบเหลืองได้แล้วหรือยัง โดยการ
ตระเวนสุ่มตรวจไปตามศูนย์ควบคุมการแจ้ง
ผ่านเข้า-ออก ของเรือประมง หรือ PIPO  
(Port In Port Out) ซึง่ในปัจจุบนัมอียู ่ 32  
แห่งในน่านน�า้ทะเลไทย ก่อนท่ีจะเจาะไปตรวจ
การปฎบิติังานของ PIPO คณะผู้แทน EU ได้ไป
ตรวจเยีย่ม และฟังการบรรยายสรุปท่ีหน่วย
ควบคุมบนฝั่ง เช่น กรมประมง และศูนย์
บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิด
กฎหมาย(ศปมผ) ซ่ึงมผู้ีบญัชาการทหารเรือ 

เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาการปฎิบัติของ 
ทุกหน่วยเก่ียวข้องโดยรวม

 เพ่ือความรอบคอบ ทางรัฐบาลได้จัดคณะตรวจ 

ความพร้อมการปฎิบัติงานของ PIPO เป็นการล่วงหน้า 
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยเก่ียวข้อง เช่น ผู้บัญชาการ 
ทหารเรือ อธิบดีกรมประมง และอธิบดีกรมเจ้าท่า โดยมี  
พลเอก ฉตัรชยั สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า
คณะพิจารณาในภาพรวมแล้วดูเป็นหลักการท่ีดี น่าจะน�าไป
สู่ความพึงพอใจของคณะผู้แทน EU อาจปลดใบเหลือง 
ให้เราได้ในเร็ววันนี้

แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วมันมีความไม่ลงตัวเป็นเหตุ 

แห่งความยุง่ยากฝังแฝงอยู ่ เป็นเร่ืองท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ทราบ 
คือช่องว่างระหว่างผู้ควบคุมนโยบายกับผู้ปฎบิติั มคีวามรู้จริง
เก่ียวกับปัญหาไม่เท่ากัน จึงมีแง่คิดและมุมมองในการ 
แก้ปัญหาผิดแผกกันไปด้วย โดยผู้ปฎิบัติซึ่งรู้ข้อเท็จจริง 
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อย่างละเอียดชัดเจนกว่า มโีอกาสไม่มากนกัท่ีจะช้ีแจงให้ 

ผู้บงัคับบญัชาตามล�าดับขัน้รู้จริงตามไป สาเหตุท่ีลึกกว่านัน้
ก็คือความเช่ือมัน่ผิดๆ ของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 
ต้ังแต่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  
และอธิบดีท่ีเก่ียวข้อง เมือ่ผูน้�าสงูสดุมคีวามเข้าใจอย่างไร 
ผูท่ี้อยูร่ะดับรองลงมาก็ไม่กล้าโต้แย้ง เออออตามกันไป  
ผู ้ปฎิบัติซึ่งรู ้จริงยิ่งกว่าก็ได้แต่มองตาปลิบๆ ช้ีแจง 
ความจริงได้ไม่ถนดัปากนกัเพราะเกรงจะเป็นการหกัหน้า 

ผู้บังคับบัญชาของตน จ�าใจฝืนทนหวานอมขมกลืน  
ก้มหน้าท�างานท่ีได้รับมอบหมายต่อไป

เมื่อมีคณะผู้ใหญ่จากรัฐบาลมาตรวจความพร้อม  
เพ่ือเตรียมรับการตรวจจริงจากผูแ้ทน EU ก็มกัจะถกูไล่เบีย้
จากผู้ชอบเสนอหน้าหาความชอบใส่ตัว ท้ังท่ีรู้ไม่จริง 
เท่าใดนกั เพราะไม่เคยลงมาคลกุคลกัีบผูป้ฎิบติั คนรู้จริง 
ก็ตกท่ีนั่งน�้าท่วมปากอีกตามเคย ยอมถูกดุด่าว่ากล่าว 

อย่างไม่เป็นธรรม เพียงเพ่ือรักษาหน้าผู้บังคับบญัชาของตน
นีคื่อลักษณะการแก้ปัญหาแบบไทยๆ เมือ่ผู้มอี�านาจ

หลงตนว่าเป็นคนปราดเปร่ือง แม้แต่ในเร่ืองท่ีรู้ไม่จริง   
พวกหวัประจบสอพลอก็ยกยอปอป้ันกันไป ท�าให้เกิดความ
หลงผดิกันมากยิง่ขึน้ แก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะรู้ข้อเทจ็จริง
ไม่มากพอ ท้ังยงัรู้ผิดๆ อกีต่างหาก คงหวังได้ยากท่ีจะ
ประสบความส�าเร็จในเร็ววัน

หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ ฟันธงล่วงหน้า 

ไว้ได้เลย โอกาสท่ี EU จะปลดใบเหลอืงไทยในเร่ืองการท�า
ประมงผดิกฎหมาย คงไม่เกิดขึน้ภายในอนาคตอนัใกล้นี้
อย่างแน่นอน นอกจากผู ้มีอ�านาจจะเกิดสัมมาทิฐิ 

ละความหลงผิด เปิดโอกาสให้ผู้รู้ได้พูดความจริงทุกอย่าง 
รวมท้ังมส่ีวนร่วมในการเสนอแนะหนทางแก้ปัญหามากข้ึน
กว่าท่ีผ่านมา ทุกอย่างย่อมคลี่คลายไปในทางท่ีดีขึ้น  
และส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีมุ่งหวังไว้ในเร็ววันนี้

กรณีท่ียกมานีเ้ป็นเพียงตัวอย่างเลก็ๆ ซึง่น่าศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมคีวามสลบั
ซบัซ้อน และมผีลกระทบท่ีรุนแรงกว่านี ้ แก้กันไม่ค่อยตก
เพราะสาเหตุท�านองเดียวกัน คอืผูม้อี�านาจรู้ไม่ลึก ผู้รู้จริง
ไม่มีส่วนร่วมเท่าท่ีควร แม้แต่จะเล่าความจริงให้ฟัง  
ไทยเราสญูเสยีอย่างมหาศาลไปกับการแก้ปัญหาไม่ถกูจุด 
เพราะเหตุเช่นนีม้าอย่างยาวนาน โดยไม่มทีีท่าว่าจะหลดุ
พ้นจากกับดักทางความคิดเช่นนีเ้มือ่ใด

บทความนีเ้ขยีนในไว้วันแรกถงึของคณะผูแ้ทน EU 
คือ วันท่ี 4 เมษายน 2561 ซ่ึงฝ่ายไทยได้เร่ิมการตรวจ 

ความพร้อมของหน่วยปฎิบติัไปบ้างแล้ว มข้ีอต�าหนติิกันเอง
อย่างมากมาย โดยเฉพาะจากผู้มีอ�านาจท่ีรู้ความจริง 
ไม่มากพอ กว่าเร่ืองนีจ้ะออกสูส่ายตาผู้อ่านผลการตรวจ 

ของคณะผู้แทน EU คงจะปรากฏออกมาบ้างเป็นบางส่วน 
หากไม่เป็นเช่นท่ีวิเคราะห์วิจารณ์ไว้ก็ขออภัยด้วย  
ยนืยนัว่าผู้เขยีนมไิด้มเีจตนาร้ายต่อผู้ใด มุง่ผลประโยชน์ 

ของไทยโดยรวมเป็นท่ีต้ังโดยแท้
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