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สวัสดีครับ  ฉบับรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท้ี่ก�ำลังทวีควำมแรงขึ้นเรื่อยๆ คงเต็มไปด้วยสำระน่ำรู้ชวนให้ติดตำมเช่นเคย เช่น กำรแก้ปัญหำกำรท�ำ
ประมงผิดกฎหมำย ซึ่ง EU ใช้กฎเหล็กของ IUU มำบังคับควบคุมเรำ ก็ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะปลดใบเหลืองเมื่อใด ฝ่ำยไทยเองที่มีทีท่ำจริงจังตั้งใจ ท�ำตัวเป็น 
เด็กดีของ EU ได้รับค�ำชมเชยพอเป็นยำชโลมใจ แต่ลึกๆ ภำยในแล้ว มีปัญหำด้ำนกำรบริหำรซ่อนอยู่โดยคนทั่วไปไม่รู้ ท่ำมกลำงควำมมืดมนและสับสน  
ยังมีทำงออกที่พอหวังได้ในกำรแก้ปัญหำให้เกิดผลอย่ำงยั่งยืน ลองอ่ำน และช่วยกันคิดต่อดูนะครับ

กำรน�ำเรือติดตั้งบนเทรลเลอร์และให้รถลำกไปยังจุดหมำยท่ีต้องกำร เป็นวิธีท่ีนิยมท�ำกันอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน แต่คงมีคนไม่มำกนักที่ให้ควำมสนใจ
จริงจังเกี่ยวกับ “ควำมสมดุลย์ของเทรลเลอร์” นับเป็นควำมประมำทอย่ำงหนึ่ง อ่ำนบทควำมในเล่มนี้แล้วจะช่วยให้ตระหนักรู้ และมีควำมรอบคอบ 
ในกำรเลือกใช้อุปกรณ์นี้มำกขึ้น  ซึ่งจะช่วยป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรเคลื่อนย้ำยเรือได้เป็นอย่ำงดี

กำรแข่งขันเรือใบ Top of The Gulf Regatta 2018 ระหว่ำงวันที่ 27 เมษำยน ถึง 1 พฤษภำคม ณ Ocean Marina Yatch  Club หำดจอมเทียนพัทยำ 
ได้ปิดฉำกลงอย่ำงน่ำประทับใจยิ่ง นับเป็นกำรแข่งขันครั้งที่ 14 มีเรือและนักแล่นใบเข้ำแข่งขันเป็นจ�ำนวนมำก นักกีฬำไทยท�ำผลงำนได้ยอดเยี่ยมตำมเคย
สมศักดิ์ศรีของ “ความเป็นเจ้าแห่งอ่าวไทย”     

นอกจำกนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ควรค่ำแก่กำรเก็บเกี่ยวสำระ ลองอ่ำนดูนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้ำ
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MARINE RADAR

โปรโมช ั�นพเิศษ ถึง 30 มิถุนายน  2561

ราคา 340,000 บาท ราคาเดิม 415,000 บาท
ราคายังไมรวมคาใบอนุญาตตั้งใช

MDC-2210-6" (RADIATOR 6") กำลังสง 12 KW
แถม C-MAP 1 แผน + GPS Heading KA-GC09

ราคา 280,000 บาท
ราคาเดิม 345,000 บาท

ราคายังไมรวมคาใบอนุญาตตั้งใช

MDC-2220-6" (RADIATOR 6") กำลังสง 25 KW
แถม C-MAP 1 แผน + GPS Heading KA-GC09

ราคา 330,000 บาท
ราคาเดิม 395,000 บาท

ราคายังไมรวมคาใบอนุญาตตั้งใช

MDC-2220-9" (RADIATOR 9") 
กำลังสง 25 KW

แถม C-MAP 1 แผน + GPS Heading KA-GC09

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัท เอ. แอนด มารีน (ไทย) จำกัด - A. & Marine (THAI) Co., Ltd.
อาคารมารีนไทย 555 หมู 3 ถ.ทายบาน ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Marine Thai Bldg., 555 Mu 3 Taiban Rd., T.Taiban, Muang, Samutprakarn 10280 THAILAND
Tel: 0-2703-5544, 0-2703-5858  Fax: 0-2703-5525
URL: www.marinethai.net E-Mail: info@marinethai.net
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การแข่งขันเรือใบ ‘เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2018

เมือ่วนัที ่9 พฤษภำคม 2561 ทีผ่่ำนมำ พลเรอืเอก นริส ประทมุสวุรรณ 
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ เป็นประธำนในพิธีรับมอบเรือตรวจกำรณ์ชำยฝั่ง  
ชดุเรือ ต.265 - ต.269 จ�ำนวน 5 ล�ำ 

ณ ท่ำเรือหมำยเลข 5 (LST Ramp) ท่ำเรือแหลมเทียน กำรท่ำเรือสตัหบี 
อ�ำเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีโดยม ีพลเรือเอก รังสฤษดิ ์สตัยำนกูุล ผูบ้ญัชำกำร
กองเรือยุทธกำร พลเรือตรี อนุชำ เอี่ยมสุโร ผู้บัญชำกำรกองเรือยำมฝั่ง  
กองเรอืยทุธกำร ก�ำลงัพลประจ�ำเรอื และแขกผูม้เีกียรตใิห้กำรต้อนรับ

กองทพัเรือได้ด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์กองทพัเรอื พ.ศ.2551 - 2560  
ทีไ่ด้ก�ำหนดควำมต้องกำรเรอืตรวจกำรชำยฝ่ัง เพือ่ใช้ในภำรกจิต่ำงๆ โดยด�ำเนนิ
โครงกำรจดัหำเรอืตรวจกำรณ์ชำยฝ่ัง กองทพัเรอื จ�ำนวน 20 ล�ำ เพือ่ทดแทน
เรอืตรวจกำรณ์ชำยฝ่ังเดิม ทีใ่ช้รำชกำรมำเป็นเวลำนำน

คุณลักษณะของเรือตรวจกำรณ์ชำยฝั ่ง ชุดเรือ ต.265 - ต.269  
มขีดีควำมสำมำรถปฏบิติักำรรบ (Combat Capabilities) โดยสำมำรถปฏบิติั
ภำรกจิได้ครอบคลุมพืน้ทีป่ฏิบตักิำรบรเิวณชำยฝ่ังในอ่ำวไทยและทะเลอันดำมนั 
สำมำรถตรวจจับ ติดตำมและพิสูจน์ทรำบเป้ำผิวน�้ำ สำมำรถป้องกันตนเอง 
จำกเรือผิวน�้ำและอำกำศยำนข้ำศึกได้ตำมสมรรถนะของอำวุธประจ�ำเรือ 
สำมำรถปฏบิตักิำรทำงเรอือย่ำงต่อเนือ่ง

โดยไม่ต้องรับกำรส่งก�ำลังบ�ำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง  
สำมำรถปฏบิตังิำนได้ในสภำพทะเล

ไม่น้อยกว่ำ Sea State 2 สำมำรถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย ค้นหำ 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และมีควำมสำมำรถกำรทรงตัวที่ดีในกำร 
บงัคบัเรอืและบังคบัเลีย้วในกำรปฏิบตังิำนท่ีควำมเรว็สงู (Maneuverability) 

คุณลักษณะทัว่ไป (Ship System Performance) ระวำงขบัน�ำ้เตม็ที่ 
โดยประมำณ 45 ตนั ขนำดของเรอื ควำมยำวตลอดล�ำ 21.40 เมตร ควำมกว้ำง
สงูสดุของเรอื 5.56 เมตร ควำมลกึของเรอื (Molded Depth) 3.15 เมตร  
กนิน�ำ้ลกึตวัเรือ (Molded Draught) 1.05 เมตร ควำมเรว็สงูสดุต่อเนือ่ง

ที่ระวำงขับน�้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่ำ 30 นอต ก�ำลังพลประจ�ำเรือ 9 นำย 
สำมำรถปฏบิตังิำนในทะเลได้ต่อเนือ่งได้ไม่น้อยกว่ำ 24 ชัว่โมง

อำวุธประจ�ำเรือ อำวุธป ืนหลัก ป ืนกลขนำด 20 มิลลิ เมตร  
จ�ำนวน 1 กระบอก ตดิตัง้บรเิวณหวัเรอื อำวธุปืนรอง ปืนกลขนำด .50 นิว้ 
จ�ำนวน 1 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร ่วมแกน  
จ�ำนวน 1 กระบอก ตดิต้ังบรเิวณท้ำยเรอื

กองทัพเรือจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝ่ัง 
ชุดเรือ ต.265 - ต.269 จ�านวน 5 ล�า 

โรงแรมเคปพนัวำ ภูเกต็ ในเครอื
เคป & แคนทำร ีโฮเทลส์ และบรษิทั 
มเีดยี บซิเินส เซอร์วสิ จ�ำกัด เจ้ำของ
สทิธิใ์นกำรจดักำรแข่งขัน ร่วมจดังำน 
เคปพันวำ โฮเทล ภเูกต็ เรซวคี 2018 
กำรแข ่งขันเรือใบระดับภูมิภำค 
ชั้นแนวหน้ำ ซึ่งปีนี้เป็นกำรจัดกำร
แข่งขันคร้ังที่ 15 โดยจะจัดงำนที่ 

โรงแรมเคปพนัวำ ภเูกต็ และ โรงแรม
แคนทำรี เบย์ ภูเก็ต ระหว่ำงวันที่  
18- 22 ก.ค. 2561 กำรแข่งขัน 
ทุกๆ ปีที่ผ่ำนมำ รำยกำรนี้ถือเป็น 
กำรแข่งขันท่ีมีผู ้ เข ้ำแข ่งขันจำก 
ทั่วโลก มีเรือทั้งประเภทล�ำเรือเดียว  
(Monohulls) และประเภทหลำย 
ล�ำเรือ (Multihulls) เข ้ำร ่วม 
จ�ำนวนมำก
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Boat Report

SeaStar Solutions ผู้น�ำด้ำนชุดพวงมำลัยท้ังระบบไฮดรอลิค
และระบบโรตำรี ่ได้ท�ำกำรเปิดตวัชดุพวงมำลยัไฮดรอลคิรุน่ใหม่ ซึง่มี
กำรปรบัปรงุคณุภำพหลำยอย่ำง เช่น ตวักระบอกไฮดรอลิค ระบบซลี
กันรั่วรวมทั้งส่วนประกอบต่ำงๆ กำรปรับปรุงทั้งหลำยนี้ก็เพื่อรองรับ
เคร่ืองยนต์เกำะท้ำยทีม่นี�ำ้หนกัมำกขึน้ แรงม้ำสงูขึน้ ซึง่เป็นเครือ่งยนต์
ที่ใช้กันในเรือรุ่นใหม่ๆ ทุกวันนี้
คุณสมบัติ 

• ระบบยกหำงเครือ่งยนต์แบบอสิระ ส�ำหรบักำรตดิตัง้เครือ่งยนต์
แบบ 2 เครื่อง และ 3 เครื่อง

• กำรบังคับเลี้ยวที่ง่ำยดำย
• เหมำะส�ำหรบักำรใช้งำนกบัดมุพวงมำลยั และ ระบบช่วยบงัคบั

เลี้ยวของ SeaStarทุกรุ่น

ARTICLE : HULL

PHOTO : HULL

ชุดพวงมาลัยใหม่จาก 

SEASTAR

การติดตัง้กับเครื่องยนต์ที่มากกว่า 1 เครื่อง
 เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคเดี่ยว เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคคู่
 (ใช้ Tie Bar รุ่น HO6001) (ใช้ Tie Bar รุ่น HO6002)

• อัตรำกำรบังคับเลี้ยวที่ปรับแต่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรเลือกดุม
พวงมำลัย

• ระบบซีลกนัรัว่ทีส่ดุล�ำ้สมยัถูกออกแบบมำเพือ่สภำพกำรใช้งำน
ที่หนักหน่วง และทนทำนต่อกำรเคลื่อนที่เข้ำออกของแกนไฮดรอลิค
ที่นับครั้งไม่ถ้วน

• ส่วนประกอบโอริง(O-Ring หรือ ORB) สแตนเลสปรับแต่งได้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรติดตั้ง 
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ดุมพวงมาลับใหม่ของSeaStar
SeaStar Solutions ได้ท�ำกำรปรับปรุงปั๊มไฮดรอลิคส�ำหรับดุม 

พวงมำลัย SeaStarและBayStar ดุมรุ่นใหม่น้ี ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม 
ที่มีอยู่ด้วยคุณสมบัติที่เพิ่มข้ึน ชิ้นส่วน “โอริง” สแตนเลสปรับแต่งได ้
ในระบบซีลกันรั่ว ท�ำให้ขั้นตอนในกำรติดตั้งง่ำยขึ้น และสะดวกต่อกำร
ซ่อมบ�ำรุงหลังจำกติดตั้งเสร็จแล้ว

ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลส(อุปกรณ์เสริม)
ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลสของ SeaStar ช่วยให้กำรติดตั้งเป็นไป 

อย่ำงสวยงำม เป็นระเบียบ และสะอำดเรียบร้อย ชุดท่อดังกล่ำวมำพร้อม
กับแผ่นสแตนเลส 316 เพื่อติดตั้งเข้ำกับผนังเรือและชุดข้อต่อสแตนเลส 
316 เพื่อช่วยให้กำรเดินท่อต่ำงๆ   เป็นไปอย่ำงมีระเบียบ และหลีกเลี่ยง 
กำรหักงอของท่อ หรือกำรเสียดสีกันจนท่ออำจเกิดควำมเสียหำยได้

ระบบช่วยบังคับเลี้ยว SeaStar
เครื่องยนต ์ที่มีแรงม ้ำสูงใน

ป ัจจุบัน น้ี  มักจะมีน�้ ำหนักมำก 
และมีแรงบิดที่เพลำขับมำกกว่ำใน
อดีตที่ผ่ำนมำ โดยปกติแล้ว น�้ำหนัก
ของเครื่องยนต์และแรงบิดท่ีเพิ่มขึ้น
นี้ จ ะส ่ ง ผลต ่ อกำรควบคุ ม เ รื อ
เนื่องจำกป ัจจัยเหล ่ำนี้จะท�ำให  ้
กำรบังคับเลี้ยวยำกข้ึนระดับของ 
กำรบังคับเลี้ ยวส�ำหรับเรือและ
เครือ่งยนต์ทีม่นี�ำ้หนกัมำกเป็นสำเหตุ
ของควำมอ่อนล้ำและอ่อนแรงของผู้
ถือท้ำย ระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ  
SeaStar ช่วยก�ำจัดผลกระทบของ 
น�้ำหนักท่ีเพิ่มขึ้น และยังช ่วยให  ้
นักเล่นเรือสำมำรถบังคับเล้ียวเรือ
ของตนเองได้เช่นเดียวกับกำรขับขี่
รถยนต์ทัว่ไป แม้กระทัง่ภำยใต้สภำพ
กำรใช้งำนท่ีหนักหน่วง เรือก็ยัง
สำมำรถบังคับเลี้ยวได้เป็นอย่ำงดี  
ดังนั้นระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ 
SeaStar  จึ งช ่ วยให ้สมำชิกใน
ครอบครัวทุกคนสำมำรถควบคุมเรือ
ได้อย่ำงง่ำยดำยและปลอดภัย
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In a big, competitive world and the even more 
rarified world of 7 Star resorts, superior levels  
of quality, reliability and service are expected.  
It is therefore notable that the latest boat from  
Taree-based Steber International is headed  
to the unique Fregate Island private resort, part of  
the Seychelles in the Western Indian Ocean.

It becomes the fourth Steber boat servicing Fregate 
Island, its predecessors still performing faultlessly up to 
22 years after delivery. The last delivery from Taree was 
a Steber 38 powered by twin Yanmar 6LY3s two years 
ago; it logs up to 1600 hours per year.

Earlier boats were powered by other engines but 
the client’s shift to Yanmar engines was in pursuit of 
better service and product support, Alan Steber  
explained.

The specially optioned Steber 52 is powered  
by twin 700MHP Yanmar 6HYM-WET S-rated diesels,  
also driving MASE Mariner 1600 gensets. While  
primarily tasked with ferrying up to 33 guests and luggage 
the 55km between Fregate (named for its ubiquitous 
Fregate Birds) and the Seychelles main island of Mahe 
at up to 30 knots, the versatile Steber 52 will also serve 
as a dive platform, pleasure cruiser, game fishing  
and supply boat as needed.

Given its operation in some serious marine waters, 
the fibreglass hull boat’s highly evolved keeled hull 
and structural qualities, combined with the 13.7 litre 
Yanmar’s reliability and performance characteristics, are 
up to the challenge. The order from Fregate Island was 
won largely on Steber’s reputation for quality hull 
design and construction which delivers good handling 
characteristics, seaworthiness, stability and a “soft dry 
ride”, Alan Steber explained.

YANMAR Quality 
and Support Meets 
7 Star Expectations

Their reputation has been 
forged over nearly 70 years. The firm 
was started by Alan’s father after 
WW2 with clinker-built wooden 
boats before becoming pioneers  
in the new era of fibreglass  
construction in 1961.The business 
outgrew Sydney’s Middle Harbour 

and moved north to Taree in 1974 - central for  
deliveries to the key market for big trailer boats to 20ft. 
In the mid-1970s small runabouts were phased out  
and the first large boat built, a 32 footer. The move  
into the construction of larger vessels, Surveyed for 
commercial fishing, charter, police boats, marine rescue, 
also large recreational vessels, proved to be a wise 
decision. Boats can now be built up to 65ft in length.

Similarly Yanmar’s reliability and reputation  
for customer and product support were big factors  
in the engine selection for the Steber 52. Power  
Equipment has also received an order for engines in  
the forthcoming first Steber 60.

The Yanmar 6HYM’s excellent torque rise  
characteristics in both high speed and high load ranges 
deliver big, stable power over a wide range of  
operational conditions and tasks. Empty or fully loaded 
that contributes to higher passenger comfort levels  
and better control for the skipper.

Big valves improve airflow through the engine, while 
a compact twin turbocharger minimises turbo lag.  
An all-new high efficiency intercooler, all-new fuel  
injectors and optimised combustion chambers deliver 
lower emissions, improved fuel economy and improved 
power output.

The engines are also designed for easier routine 
inspection and maintenance which minimises downtime 
and contributes to a safe, seaworthy boat ready for 
operation when tasked.

In both the new Steber 52 and forthcoming Steber 
60 Yanmar engines are complemented by MASE Mariner 
gensets. These will power the boats’ vital 240 volt  
AC auxiliary systems - lighting circuits, the gyroscopic 
stabiliser, air-conditioning systems, refrigeration systems 
and galley cooking. Like Steber build quality and Yanmar 
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reliability, MASE generators are also 
known for quietness, reliabil ity,  
performance, flexibility of installation and 
ease of service. They are also part of  
the Yanmar service support network here 
and in the Seychelles - a big positive for 
Fregate Island.

The Yanmar engines specified in 
these Steber boats are also equipped 
with a high capacity front PTO. These can, 
in future, be used to drive winches and 
other mechanical auxiliaries if and when 
required.

Power Equipment’s demonstrated 
ongoing customer support for leading 
boat builders like Steber International 
continues a proud record established 
over decades.

“Steber International’s working  
relationship with Power Equipment 
and Yanmar over the years has been 
above average - extremely good,”  
Alan Steber commented.

Steber vessels have been exported 
to various countries including Japan, the 
United Arab Emirates, Qatar, Papua New 
Guinea, Fiji, Malaysia and New Zealand. 
In the ‘custom fit commercial’ category 
they are arguably at the top of the pack.

“And we’re in fibreglass which has 
enormous advantages over aluminium 
including noise levels, ride comfort 
and insulation,” according to Alan Ste-
ber. “Those insulation properties are 
an extra advantage in the Seychelles 
and the Gulf countries close to the 
Equator,” he added.

“We are experts at what we do” 
said Alan, “We have the infrastructure  
and expertise to go to the next level,  
and look forward, if there’s new  
technology there, to be part of it, to 
continue for the next 70 years.”
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ศึกชิงใบจ้าวแห่งอ่าวไทย

Top of the Gulf 
Regatta 2018
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กำรแข่งขันเรือใบนำนำชำติ ท็อป 
ออฟ เดอะ กัฟ รกีตัต้ำ ครัง้ที ่14 ได้ท�ำกำร
ต้อนรบัเรอืใบกว่ำ 200 ล�ำ และนกัแข่งเรอื
ใบกว่ำ 700 คน เข้ำท�ำกำรแข่งขนั เป็นกำร
แข่งขันเรอืใบท่ีมเีรอืหลำกหลำยประเภท
เข้ำร่วมแข่งขนัมำกทีส่ดุในเอเชยี เป็นกำร
แข่งขนัท่ีได้มำตรฐำน โดยมทีมีเรอืชัน้น�ำ
จำกไทย และเอเชียเข้ำร่วมแข่งขันกัน
อย่ำงคึกคัก ซึ่งกำรแข่งขันได้จัดขึ้น
ระหว่ำง วนัที ่27 เมษำยน - 1 พฤษภำคม 
2561 ณ โอเชี่ยน มำรีน่ำ ยอช์ท คลับ  
หำดจอมเทยีน พทัยำ

ทอ็ป ออฟ เดอะ กฟั รกีตัต้ำ ในปีนี้
จัดยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 14 นับเป็นสุดยอด 
กำรแข่งขันเรือใบที่สร้ำงชื่อเสียงในด้ำน
กำรท่องเทีย่วและกฬีำให้กบัประเทศไทย 
โดยในวนัมอบรำงวลั ทอ็ป ออฟ เดอะ กฟั 
รกัีตต้ำ 2018 ได้รบัเกียรตจิำก พลเรอืเอก 
ธำนี ผุดผำด อุปนำยกสมำคมกีฬำแข่ง 
เรือใบแห่งประเทศไทย นำยอิทธิพล  
คณุปลืม้ ผูช่้วยรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ท่องเทีย่วและกีฬำ นำยเชำวลติร แสงอทัุย 
รองผู้ว่ำรำชกำร จังหวัดชลบุรี ขึ้นมอบ
รำงวัลให้กับนักกีฬำเรือใบที่ชนะเลิศ 
ในประเภทต่ำงๆ

โดยสรปุผลการแข่งขนัมดัีงนี้
ชือ่ทีม นายท้าย สญัชาต ิ คะแนนรวม 
ไออาซี เรซซิง่ 1   
1. THA72 นำงสำวนพเก้ำ พนูพฒัน์ ไทย 5 
2. Ark323 นำยล ีหง ฉวน จนี 9

ไออาซี เรซซิง่ 2
1. โลโค่ นำยเดวดิ ดมิมอ็ค อเมรกิำ 4
2. เอลโคโยตี ้ นำยแกรี ่บคัลีย์่ ออสเตรเลยี 7
3. สวย 1 นำยนำยจอน เรโฮ แคนำดำ 13

ครซูซิง่
1. ทีมสเปรย์ นำยฮโิรช ิคโุรคำว่ำ ญีปุ่น่ 7 
2. ละเวง นำยพจน์ สยุะสนิธ์ุ ไทย 8 
3. เซลเควส ไฮ จงิส์  นำยทมิ แมคมำฮอน อเมรกิำ 10

ปลาท ู(ชงิถ้วยพระราชทานปลาทู โคโรเนชัน่) 
1. ทีมววิพ้อยท์ นำยรอฟ ฮมิเคร์ิฟ มำเลเซยี 15  
2. ไพน์ แปซฟิิค นำยอทิธนิยั ยิง่ศิร ิ ไทย 18
3. อีซีไ่ทเกอร์3 นำยคริส เวย์ ออสเตรเลยี 22

โอเชีย่น มลัตฮิลัล์
1. โซนคิ นำยกรีต ิอสัสกลุ ไทย 5 
2. อีเดน็โก้ นำยดำเมซี ่โดมินคิ ฝรัง่เศส  6

เรอืใบเดีย่ว 
กลุม่ A
1. นำยกรีต ิบวัลง  ไทย 6 
2. นำยชสูทิธิ ์พันจะมำลำ ไทย 16  
3. นำยจำรพุงษ์ มอียูส่ำมเสน ไทย 19

กลุม่ B 
1. นำยศรนัวงศ์ พนูพฒัน์ ไทย 14
2. นำงสำวโซเฟีย มอนต์โกเมอรี ่ ไทย 15
3. นำงสำวปำลกิำ บนุนำค ไทย 19

เรอืใบคู่ 
1. นำยนำว ีธรรมสนุทร และนำยณฐั บุตรมำรศรี ไทย 12
2. นำยสธุน แย้มพินจิ และนำยกติตภิมิู ก�ำจร ไทย 17
3. นำงสำวสทุธิดำ พนูพฒัน์ และนำงสำวนำรสิรำ สตัตะ ไทย 17

เรอืใบออ็ฟตมิสิต์ (ชงิถ้วยรางวลัออ็ฟตมิสิต์ ชงิแชมป์ประเทศไทย)
1. ดช.พนัวำ บนุนำค  ไทย 8 
2. ม.ล. เวคำ ภำนพัุนธ์ ไทย 29
3. ดช.ปฏหิำรย์ิ วรศำสตร์ ไทย 32

ผลการแข่งขนัในกลุม่ B 
1. ดช.ยศ ศรีมำนจนัทร์ดำ  ไทย 14
2. ดช. อรรถสขุ บญุเทว ี ไทย 25
3. ดช.ไกรเพ็ชร สวุรรณำรำย ไทย 30
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Trailers Balance

ปกตเิรำมกัจะคุยกนัแต่เรือ่งเรอื ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งเทคนคิ 
เลก็ๆ น้อยๆ หรอืกำรเลอืกซือ้ แต่วันนีข้อพดูถงึเทรลเลอร์บ้ำง
นะครบั คนทีเ่ล่นเรอืทีไ่ม่ใช่เรอืยำง หรอืเรอืเลก็ คงคุน้เคย 
กบัเทรลเลอร์กนัเป็นอย่ำงด ีแต่กม็เีรอืยำง และเรอืเลก็ไม่น้อย
เหมือนกนัทีว่ำงบนเทรลเลอร์แล้วลำกไปเทีย่ว ซึง่สะดวกกว่ำ
กำรทีเ่รำยกเรอืใส่รถแล้วไปประกอบค่อนข้ำงเยอะ เพยีงแต่
ต้องลำกเทรลเลอร์ไปด้วยเท่ำนัน้เอง

เทรลเลอร์ทกุวนันีม้ใีห้เลอืกเยอะแยะมำกมำย ไม่เหมอืน
สมยัก่อนทีม่แีค่เจ้ำตลำดเพียงเจ้ำเดยีว แต่กต้็องยอมรบัว่ำ
เทรลเลอร์ของเจ้ำตลำดยิง่ถ้ำเป็นรุน่เก่ำๆ นัน้ดจีรงิๆ แต่วนันี้
ส�ำหรับผู้บรโิภค เรำมทีำงเลือกให้เลือกเพิม่ขึน้ มรีำคำให้เลอืก
หลำยรำคำ แล้วแต่ว่ำใครอยำกจะได้แบบใหน
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แต่สิง่ทีผ่มก�ำลงัจะพดูถงึเทรลเลอร์ในวนันี ้ เป็นสิง่ 
ทีผ่มไม่ค่อยได้ยนิคนพดูถงึสกัเท่ำไหร่ เพรำะสิง่ทีผ่มมกั 
จะเหน็ และได้ยนิก็คอื เวลำทีค่นจะซือ้เทรลเลอร์กค็อื  
ดูแค่รำคำและขนำดว่ำใส่เรือขนำดนั้นขนำดนี้ได้รึเปล่ำ 
เพรำะทกุคนมกัคิดว่ำกแ็ค่หำเทรลเลอร์ท่ีสำมำรถใส่เรอื 
ได้ก็พอ เทรลเลอร์แบบใหนกเ็หมอืนกนันัน่แหละ

เทรลเลอร์นัน้มอียูห่ลำยแบบอย่ำงทีผ่มได้เกริน่เอำไว้
ในตอนแรก มีแบบทีเ่ป็นไม้ หรอื ทีห่ลำยๆ คนเรยีกว่ำสำล่ี 
มแีบบทีเ่ป็นอลมิูเนยีม มีแบบทีป็่นเหล็กทำสี หรอืเป็นเหล็ก
ชุบฮอตดปิกำววำไนซ์ ส่วนช่วงล่ำงก็มแีบบทีเ่ป็นแหนบ 
แบบทีเ่ป็นทอร์ชัน่บำร์ แบบทีม่เีพลำเดยีว มสีองเพลำ  
มเีบรค และไม่มเีบรค มแีบบทีเ่ป็นขำสกี และแบบทีเ่ป็น 
ลูกกลิ้ง นี่แค่คร่ำวๆ นะครับ จริงๆ ยังมีรำยละเอียด 
ปลกีย่อยอกีค่อนข้ำงเยอะ ส่วนใครจะเลือกแบบไหนกแ็ล้ว
แต่ควำมชอบ และงบประมำณทีม่คีรับ

แต่ไม่ว่ำจะเป็นเทรลเลอร์แบบใหน สิง่ทีส่�ำคญัมำกๆ 
เรยีกได้ว่ำส�ำคญัทีส่ดุของเทรลเลอร์ คอืกำรรบัน�ำ้หนกั  
และควำมสมดุลย์ครับ นี่คือส่ิงที่หลำยคนหลงลืมไป  
เพรำะคดิว่ำเทรลเลอร์แบบใหนก็เหมอืนกนั แค่ใส่เรอืได้ 
ก็พอ จรงิๆ แล้วไม่พอครบั เรือ่งกำรรบัน�ำ้หนกั และสมดลุย์
ของเทรลเลอร์นัน้เป็นเรือ่งใหญ่ เพรำะอำจจะท�ำให้เรำ 
เกิดอนัตรำยได้ ยกตวัอย่ำงง่ำยๆ เช่น ถ้ำเทรลเลอร์ของเรำ
รบัน�ำ้หนกัได้ที ่ 600 กโิลกรมั แต่น�ำ้หนกัเรอืรวมอปุกรณ์
ของเรำน�ำ้หนกัรวมประมำณ 600 กโิลกรมัเท่ำๆ กนัพอดี 

ถำมว่ำเทรลเลอร์ยังรับไหวรึเปล่ำ ยังรับไหวครับ  
แต่กเ็รยีกได้ว่ำ full load แล้ว แต่กย็งัลำกไปไหนมำไหน 
ได้อยู ่ ลองนึกตำมนะครับ เทรลเลอร์ท่ีเป็นแหนบ  
แหนบก็คงเรยีกว่ำยดืจนเกอืบจะสดุ หรอืสดุตวัแล้ว ไม่มี
กำรให้ตวัใดๆ ทัง้ส้ิน ส่วนถ้ำเป็นทอร์ชัน่บำร์กต้็องเรยีกว่ำ
ยดืจนสุดแขนแล้ว และด้วยถนนของบ้ำนเรำทีม่หีลมุมบ่ีอ
เด้งไปมำ แต่เทรลเลอร์ของเรำนัน้ไม่สำมำรถรับน�ำ้หนกั 
เพิม่ได้แล้ว มนัจะเป็นยงัไงและอนัตรำยขนำดใหน ผมเคย
เหน็มคีนลำกเรอืแล้วเทรลเลอร์เพลำหัก พอเข้ำไปดกูเ็ป็น 
เพรำะบรรทกุน�ำ้หนกัเกนิกว่ำทีต่วัเทรลเลอร์จะรบัไหวนีเ่อง

ส่วนเรือ่งควำมสมดลุย์ เรือ่งนีก้เ็ป็นเรือ่งทีส่�ำคญัมำก 
เพรำะถ้ำเรำไม่สำมำรถจัดสมดุลย์ให้ดี ก็จะลำก 
ค่อนข้ำงยำก เช่นถ้ำบำงคนเอำน�ำ้หนกัมำทีท่ำงหวัมำก 
เกนิไป เวลำทีเ่รำจะยก หรอืหมนุ nose wheel เพือ่ใส่กบั
หวับอลทีท้่ำยรถ น�ำ้หนกักจ็ะเยอะมำกยกคนเดยีวแทบจะ
ไม่ขึน้ เวลำท่ีลำกจะรู้สึกหน้ำรถจะลอยท�ำให้ควบคุมทศิทำง
ได้ยำกมำกๆ และอำจจะท�ำให้เกดิอนัตรำยได้

ส่วนถ้ำน�้ำหนักอยู่ที่ท้ำยมำกเกินไป เวลำท่ีเรำยก 
หวัเทรลเลอร์เรยีกได้ว่ำยกมอืเดยีวได้สบำย แต่เทรลเลอร์ 
มีสิทธ์ิที่จะกระดกไปข้ำงหลังได้เลย เพรำะไม่สมดุลย์  
และที่แย ่กว ่ำนั้นคือเวลำท่ีลำก เพรำะมีโอกำสท่ี 
เทรลเลอร์จะส่ำยจนควบคุมทิศทำงไม่ได้มีสูงมำกๆ  
และอำจจะเป็นอนัตรำยได้ หวงัว่ำสิง่ท่ีคุยกันวนันีค้งจะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรบัมอืใหม่หดัลำกนะครับ
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กำรท�ำประมงอย่ำงไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยในน่ำน
น�ำ้ไทยมมีำอย่ำงยำวนำน สำเหตสุ�ำคญัได้แก่ ควำมยุง่ยำก
และค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำให้ถูกต้อง กำรปล่อยปละละเลย 
ของหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ และกำรปฎบิตัทิีไ่ม่ตรงไปตรงมำ
ของเจ้ำหน้ำทีบ่ำงส่วน เป็นต้น ผลทีต่ำมมำก็คอื กำรกระท�ำ
ทีผ่ดิกฎหมำยในหลำยลักษณะของชำวประมง เช่น ไม่จด
ทะเบยีนเรอื ในจ�ำนวนทีส่�ำรวจหลังสุดประมำณ 58,000 ล�ำ 
จดทะเบยีนถูกต้องรำว 10,000 ล�ำเท่ำนัน้ หลำยล�ำข้อมลูที่
ระบใุนทะเบยีนคลำดเคลือ่นจำกข้อเทจ็จรงิ กำรใช้เครือ่งมอื
จบัสตัว์น�ำ้และแรงงำนผดิกฎหมำย รวมทัง้กำรท�ำประมง 
ในพืน้ทีห่วงห้ำม กน็บัเป็นปัญหำส�ำคัญทีห่มกัหมมมำนำน  
ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยนำนบัประกำร จนกระทัง่สหภำพ

ยโุรป (EU) น�ำกฎเหล็กของ IUU มำใช้กบัเรำเมือ่สำมปีที่ 
ผ่ำนมำ พร้อมกบัให้ใบเหลืองเป็นกำรเตอืน ขูท่ีจ่ะห้ำมน�ำเข้ำ
สตัว์น�ำ้จำกไทย IUU คอื Illegal (ผดิกฎหมำย) Unreported 
(ขำดกำรรำยงำน) และ Unregulated (ขำดกำรควบคุม)

กำรจะปรับปรุงแก้ไขให้เรือประมงไทยท�ำถูกต้อง 
ตำมกฎของ IUU มใิช่เรือ่งง่ำย แม้จะทุม่เทควำมพยำยำม  
และใช้อ�ำนำจรัฐเข้ำบงัคบัควบคุมอย่ำงเข้มงวดเพยีงใด กย็ำก
ที่จะเห็นผลชัดเจนในเร็ววัน เพรำะควำมผิดดั้งเดิมมีอยู่
มำกมำย พอกพนูมำนำน จงึลงเอยในลกัษณะทีเ่รอืประมง
ส่วนใหญ่ต้องจอดอยูก่บัท่ำไม่สำมำรถออกหำกนิได้เช่นทีเ่คย 
สร้ำงควำมสูญเสียมหำศำล ทั้งต่อเจ้ำของเรือ ลูกเรือ  
และกำรค้ำขำยสัตว์น�ำ้ ทัง้ภำยในประเทศและกำรส่งออก

Illegal Unreported 
and Unregulated Fishing 
(IUU Fishing)
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กำรตัง้ “ศนูย์บญัชำกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมง 
ผดิกฎหมำย (ศปมผ.) โดยบรูณำกำรเจ้ำหน้ำทีจ่ำกหน่วย 
ทีเ่ก่ียวข้องเช่น กรมประมง กรมเจ้ำท่ำ ส�ำนกังำนต�ำรวจ
แห่งชำต ิ และกองทพัเรอื ท�ำงำนร่วมกนั มผีูบ้ญัชำกำร
ทหำรเรอืเป็นผู้บงัคบับญัชำ เท่ำทีผ่่ำนมำกช่็วยให้ปัญหำ
คลี่คลำยไปได้ในระดับหนึ่ง นัยว่ำเป็นท่ีพอใจของ EU  
แต่ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะปลดใบเหลืองให้เรำเมื่อใด คงต้อง 
ร้องเพลง “รอ” กันต่อไป น่ำจะอกีนำนทเีดยีว

ค�ำถำมหนึง่ซึง่ยงัไม่ได้ยนิชัดๆ จำกปำกของผูใ้ดกค็อื 
ถ้ำยบุเลกิ ศปมผ. แล้ว สถำนกำรณ์ประมงในอนำคตจะเป็น
เช่นไร จินตนำกำรยำกอยู่นะ กำรคงหน่วยเฉพำะกิจ 
เช่นนีไ้ว้นำนๆ ย่อมไม่เป็นผลดต่ีอไทยแน่  เพรำะส้ินเปลือง
คำ่ใช้จ่ำยสงูมำก ในปัจจบุันมีศูนยค์วบคุมกำรแจง้ผ่ำน 
เข้ำออกของเรอืประมง หรือ PIPO (Port In Port Out) 
มำกถึง 32 แห่งในน่ำนน�้ำไทยท�ำงำนกันอย่ำงล�ำบำก
ตรำกตร�ำอยู่ตลอดเวลำ ก�ำลังพลกด็งึมำจำกหน่วยงำนปกติ 
อีกไม่นำนก็คงต้องจบภำรกิจ สภำพกำรณ์ เช่นนี้  
EUกร็ูแ้ละคงมคีวำมคลำงแคลงใจ อยำกรูว่้ำไทยจะแก้
ปัญหำ IUU ระยะยำวอย่ำงไร แต่กย็งัไม่ได้ยนิค�ำถำมชดัๆ 
จำกเขำเช่นกัน

ทำงออกหนึ่งซึ่งพอหวังได้ ก็คือ กำรให้ ศรชล  
(ศูนย์ประสำนกำรรักษำและผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล) ซึง่อยูใ่นควำมควบคุมบงัคบับญัชำของกองทพัเรอื 
มีเรือและผู้แทนจำกหน่วยเกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง  
กรมเจ้ำท่ำ และต�ำรวจน�ำ้ ปฎบิตังิำนร่วมกนัอย่ำงหลวมๆ 
ใช้กำรประสำนงำนกับก�ำลังต่ำงหน่วยมำกกว่ำกำรสัง่กำร
หรอืบงัคบับญัชำโดยตรง เพรำะกองทัพเรอืยงัมไิด้มอี�ำนำจ
เตม็ทีจ่ะท�ำได้เช่นนัน้ หำกจะให้มำรบัช่วงต่อจำก ศปมผ. 
แบบทนัททีนัใด คงท�ำงำนแทนได้อย่ำงไม่ถนดัมอืนกั

อย่ำงไรก็ตำม ได้มีควำมพยำยำมของกองทัพเรือ  
และบำงหน่วยงำนในภำครฐั ทีจ่ะยกฐำน ศรชล ขึน้เป็น 
“ศูนย์อ�ำนวยกำรรกัษำผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล”  
ซึง่จะช่วยให้มอี�ำนำจสมบรูณ์ขึน้ในกำรควบคมุบงัคบับญัชำ
ก�ำลังพล และเรือที่มำจำกต่ำงหน่วย ทรำบว่ำเรื่องนี ้
ก�ำลังจะได้รับควำมเห็นชอบจำก ครม. ในอนำคต 
อนัใกล้นี ้ เมือ่วนันัน้มำถงึ ศรชล. กค็งจะเป็นกลไกหลกั  
รับมอบภำรกิจต่อจำก ศปมผ. ในกำรแก้ปัญหำ IUU  
หรอืกำรประมงทีผิ่ดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำร
ควบคุมได้ต่อไป

แต่หำกจะให้ผลอย่ำงยัง่ยนืจรงิๆ หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
โดยเฉพำะ กรมประมง จ�ำเป็นต้องปรบัโครงให้สอดคล้อง
กบัภำรกจิอนัยิง่ใหญ่นีด้้วย เพรำะ ศรชล. เองกม็งีำนอืน่ๆ 
ทีอ่ยูใ่นควำมรับผิดชอบอกีมำกมำย อนัเนือ่งด้วยกำรรักษำ
ควำมมัน่คงและผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล
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