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สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน  ฉบับกลางฤดูฝนท่ีอุทกภัยกระจายไปท่ัวท้ังในและนอกประเทศ ยังคงความเข้มข้นในสาระท่ีชวนติดตาม  
มีความหลากหลายมากกว่าฉบับก่อนๆ อยู่พอสมควร เช่น เร่ืองที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ในการช่วยชีวิตนักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ท่ีติดอยู่ในถ�้าหลวง 
ขุนน�้านางนอน โจทย์ใหม่ท่ีแสนยากจาก EU ในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย และการแข่งเรือใบ “เคปพันวา ภูเก็ต เรซวีค” ซึ่งจัดข้ึนอย่างยิ่งใหญ ่
เป็นปีที่ 15 มีนักแข่งเรือจากทั่วโลกกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

วิวัฒนาการด้านเครื่องยนต์เรือ และรบบควบคุมการจอดเรือก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลย กองเรือประมงพาณิชย์จากเมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย  
ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ดีเซล YANMAR 6AM-WGT ทดแทนของเดิม ทั้งที่มีน�้าหนักเพิ่มขึ้นราว 400 กิโลกรัม เพราะเหตุผลใดลองอ่านดูนะครับ

นอกจากนี้การควบคุมเรือที่มีความเร็วต�่า โดยเฉพาะการจอดเรือหรือเข้าเทียบ ก็นับเป็นภาระท่ีต้องใช้ประสบการณ์สูงจึงจะท�าได้ดี ทุกวันนี้มีระบบ 
จอยสติ๊คสมัยใหม่ชื่อ Optimus 360 ช่วยแบ่งภาระนั้น ท�าให้การจอดเรือในที่จ�ากัดสามารถท�าได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

พบกันใหม่ใน  ปลายฤดูฝนครับ
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ท�ำบุญครบรอบ 16 ปี MSC
 เมือ่วนัที ่ 4 สงิหาคม 2561 บรษิทั มารนี เซอร์วเิทค จ�ากดั  

ผู ้ให้บริการแพชูชีพ เรือบด เสื้อชูชีพ ชุดปล่อยแพชูชีพอัตโนมัติ  
(Hydrostatic Release Unit, HRU) อปุกรณ์ดบัเพลงิ และระบบดบัเพลงิ
อปุกรณ์ตรวจวัดแกส็ อปุกรณ์ความปลอดภยัทางทะเล อปุกรณ์ช่วยชวีติ 
และอุปกรณ์ดับเพลิง ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันความ
ปลอดภัยสากล เช่น SOLAS, USCG, CE เพื่อการใช้งานในทะเล 
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนแท่นขุดเจาะน�้ามันกลางทะเล  
เรือบรรทุกน�้ามัน เรือโดยสาร เรือสินค้า เรือประมง หรือแม้กระทั่ง 
เรือยอช์ทอันหรูหรา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย 
ทางทะเลอกีมากมาย ได้จดัให้มกีารท�าบญุเลีย้งพระเพือ่เสรมิความเป็น 
สริมิงคลให้แก่บรษิทั เนือ่งในโอกาสท่ีบรษิทัมอีาย ุครบรอบ 16 ปี โดยมี
ผู ้บริหาร และพนักงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมท�าบุญอย่าง 
พร้อมเพรยีง โดยจัดข้ึน ณ บรษิทั มารนี เซอร์วเิทค จ�ากดั ต.ท้ายบ้าน  
อเมอืง จ.สมทุปราการ

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ 
เสนาธิการทหารเรือ/ผู ้อ�านวยการ 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อม
ด้วย รองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่ง
ชาติ ผูแ้ทนหน่วยราชการในศนูย์ประสาน
การปฏบิติัในการรกัษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (ศรชล.) ประกอบด้วย 
อธบิดกีรมเจ้าท่า รองอธบิดกีรมประมง 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั ่ง รองอธิบดีกรมศุลกากร  
และผู ้ก�ากับการ 5 กองบังคับการ 
ต�ารวจน�า้ ตรวจเยีย่มการฝึก ศรชล.61 
และการฝึก C-MEX 2018 ประจ�าปี 
2561 บนเรือหลวงอ่างทอง บริเวณ 
พื้นที่ฝึกอ่าวไทยตอนบน อ�าเภอสัตหีบ 
จงัหวัดชลบรีุ 

การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล FTX 
ศรชล. ผนวกกบัการฝึก FTX C-MEX18 
ประจ� าป ี งบประมาณ 2561  มี

วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวทางการ
ปฏบิตั ิ และการประสานงานของหน่วย
ราชการที่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ 
ความมั่นคงทางทะเล พร้อมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคย  
ในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วย
ปฏบิตักิารหลกั ศรชล. และหน่วยปฏบัิติ
การร่วม ศรชล. แบบบรูณาการ ในการเต
รยีมความพร้อมการยกระดบั ศรชล.เป็น
ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล และเป็นการฝึกภายใต้
กรอบแนวความคิดตามนโยบายสภา 
ความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ.2558 - 2564 
และการฝึก FTX C-MEX 18 เพือ่รองรบั
สถานการณ ์ที่ เกิ ดขึ้ น เกี่ ยว กับภัย 
ความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
การท�าการประมงผิดกฎหมายในทะเล 
(IUU FISHING) หรอืแรงงานผดิกฎหมาย
บนเรือ และเรือสินค ้าท่ีละเมิดมติ 
คณะมนตรีความม่ันคง ส�าหรับการ
ด� า เนินการนั้ น  ใช ้ ก� าลั งทาง เรื อ 
อากาศยาน ของหน่วยงานใน ศรชล.  
(ชดุสหวชิาชพี) เข้าท�าการตรวจค้นและ
พสิจูน์ทราบ การด�าเนินงานตามกฎหมาย 
ภายใต้กรอบการบริหารวิกฤตการณ์
ระดบัชาต ิด้านการบรหิารจัดการภายใน
ความมัน่คงทางทะเล (C – MEX 18) โดย
การฝึกภาคสนามในพืน้ทีด้่านตะวนัออก
ของ เกาะแสมสาร โดย ศรชล.เขต 1 เป็น
หน่วยควบคุมการปฏิบัติ มีก�าลังพล 
และก�าลังทางเรือของทุกหน่วยงานใน  
ศรชล. เข้า ร่วมการฝึกอย่างพร้อมเพรียง

06
ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล (ศรชล.)
ฝึกเข้มข้นเสมือนจริง เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ก่อนยกระดับเป็นศูนย์อ�ำนวยกำรฯ 

นำยกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหำรจัดกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
และกำรพัฒนำจุดเช่ือมต่อกำรเดินทำง (ล้อ รำง เรือ)

เมือ่วันที ่15 สิงหาคม 2561 นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาตชิาย  
ทพิย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายจรุิตม์ วิศาลจติร อธบิดกีรมเจ้าท่า, นายวิเชยีร เปมานกุรรกัษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการ
เดนิเรอื รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกัความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมทางน�า้ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ร่วมให้การ
ต้อนรับพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี และคณะ ในการตรวจเยีย่มบรหิารจดัการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
และการพฒันาจุดเช่ือมต่อการเดนิทาง (ล้อ ราง เรอื) ซ่ึงได้ลงเรือเพือ่ดูระบบการขนส่งต่อเนือ่งบรเิวณพืน้ทีค่ลองภาษเีจรญิ 
ถงึคลองบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร ในการนีน้ายกรฐัมนตรไีด้ให้ก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าทีก่รมเจ้าท่าผูป้ฏบิตังิาน และยงัได้
เน้นย�้ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ด�าเนินการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผูใ้ช้บริการ
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Extra Safety Ocean Sailing
Extended Service Periods of 3 years
Valise and Canister Type
Worldwide Service Station Network
ISO 9650 - 1 Approval
ISO 9650 - 3 Approval
MSC 81 (70) Compliance
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Boat Report

Mills Charters จากเมือง Perth ตัดสินใจเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์ดีเซล Yanmar 
ในกองเรือประมง

Mills Charters จาก Perth เป็นกองเรือประมงพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการประมงน�้าลึก การน�าเรือชมปลาวาฬ และการให้บริการเช่าเรือ 
เพื่อกิจกรรมส่วนตัว เรือธงล�าหนึ่งของกองเรือประมงนี้คือ Blue Strike ซ่ึงเป็น 
เรือ Conquest ต่อพิเศษขนาด 70 ฟุต (21.3 เมตร) ในปี 1995 ส�าหรับตลาดเช่า
เรอืประมง และในปัจจบุนั ถกูใช้งานจากท่าเรอื Hillarys Boat Harbour ใน Perth

Blue Strike ลอยเด่นเป็นสง่าเหนือน�้าด้วยความกว้าง 5.5 เมตร และมีระวาง
ขับน�้า 30 ตัน สามารถบรรทุกนักตกปลาได้ 30 คน

ARTICLE : HULL

PHOTO : HULL

เครื่องยนต์ใหม่ของ 
MILLS CHARTERS 
โดย YANMAR

การเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์เรือ
ผู้บริหารเรือ Blue Strike รู้ดีว่าเรือเริ่มมีอาการรวน โดยเฉพาะ

เครื่องยนต์เรือตัวเดิม แบบ V12 จากยุโรป ซ่ึงถึงก�าหนดท่ีจะต้อง 
ยกเครื่อง และเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ 

หลังจากการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เจ ้าของเรือตัดสินใจ 
ที่จะเปล่ียนเครื่องยนต์ใหม่ ทาสีห้องเครื่องใหม่ และติดตั้งเครื่องยนต ์
เรือ Yanmar รุ ่น 6AYM-WGT เข้าไป โดยให้เวลาในการเปลี่ยน
เครือ่งยนต์และบ�ารงุรกัษาตวัเรอืส่วนอืน่รวมท้ังสิน้ 2 เดอืนในช่วงท่ีไม่ใช่
ฤดูท่องเท่ียว ส�าหรับผู้ให้บริการเช่าเรือ โครงการนี้ถือได้ว่าท้าทาย 
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีเวลาเพียง 4 สัปดาห์เท่านั้นส�าหรับการเปลี่ยน
เครื่องยนต์ เวลาที่เหลือ ถูกจัดไว้เพื่อการซ่อมบ�ารุงส่วนอื่น

เครื่องยนต์เรือ YANMAR
หลังจากที่ได้ปรึกษากับวิศวกรเรือ ผู้จ�าหน่ายใบจักร และ Power 

Equipment ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องยนต์ Yanmar ที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เจ้าของเรือตัดสินใจเจาะจงเลือกเครื่องยนต์
เรือ Yanmar รุ่น 6AYM-WGT ในทันที

เครื่องยนต์ Yanmar รุ่น 6AYM-WGT เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
เรียง ให้แรงม้า 911hp (670kw) ที่ 1938 รอบ/นาที มีความจุกระบอก
สูบ 20.39 ลิตร และหนัก 2365 กิโลกรัม (ไม่รวมเกียร์ส่งก�าลัง)

ข้อมูลจาก Yanmar ระบุว่า เคร่ืองยนต์รุ่น 6AYM-WGT มีการ 
ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงการใช้งานในเรือวางโครงสร้าง 
ที่ต้องท�างานหนัก จนถึงงานที่ต้องใช้ความเร็ว เช่น เรือโดยสาร  
เรือตรวจชายฝั่ง และเรือประมงปู

Aquadisiac Marine Services รับผิดชอบงานในส่วนการเปลี่ยน
เครื่องยนต์ Rowan Horch และ David Norton-Smith เริ่มงานโดย
การรื้อห้องเคร่ืองยนต์ออกท้ังหมด ติดตั้งเครื่องยนต์ Yanmar  
6AYM-WGT ใหม่เข้าไป และติดต้ังระบบควบคุมอิเล็คทรอนิกส์  
และระบบไอเสียคืนดังเดิม

08
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เครือ่งยนต์ใหม่มนี�า้หนกัมากกว่าเครือ่งยนต์เดมิ 400 กโิลกรมั ดงันัน้ 
เครือ่งยนต์ใหม่จงึต้องถกูติดตัง้เยือ้งมาทางหวัเรอืเพือ่ความสมดลุย์ ระบบ
เกียร์ส่งก�าลังของ Yanmar รุ่น YXH-240 ถูกติดตั้งคู่กับเครื่องยนต์ เพลา
ขับเคลื่อนและหางเสือเดิมถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ มีแต่ใบจักรเท่าน้ัน 
ที่ถูกเปลี่ยนเป็นใบใหม่ เป็นใบจักร 5 แฉก 39 x 38 จัดจ�าหน่ายโดย  
M & J Engineering ใน Fremantle

สมรรถนะของเครืองยนต์
Anthony Doupain นายท้ายเรือของ Blue Strike กล่าวว่า

เครือ่งยนต์ใหม่ของ Yanmar แสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างของสมรรถนะ
เครื่องยนต์ ต้นทุน และก�าหนดเวลาการบ�ารุงรักษาอย่างเห็นได้ชัด

“ในขณะเครื่องยนต์ท�างาน ตัวเรือขึ้นน�้าได้ดีข้ึนและเร็วขึ้น และใน
ขณะที่แล่นในทะเล ตัวเรือไม่จมลง และมีก�าลังส�ารองอย่างเหลือเฟือ 
ที่จะดึงหัวเรือขึ้น”

จากการทดสอบของ Yanmar ถึงแม้ว่าเครื่องยนต์ใหม่จะหนักกว่า
เครื่องยนต์เดิม แต่สามารถท�าความเร็วได้ถึง 18.5 น๊อท ในขณะที่
เครื่องยนต์เดิมท�าได้เพียง 16.5 น๊อท

ก�าหนดเวลาการบ�ารุงรักษาก็ได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น คือ 500 ชั่วโมง 
เปรียบเทียบกับ 250 ชั่วโมงส�าหรับเครื่องยนต์เดิมการวางเคร่ืองแบบ 
สูบเรียงก็ท�าให้การบ�ารุงรักษา และการเข้าถึงห้องเครื่องเป็นไปอย่าง
สะดวกยิ่งขึ้น 
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OpTIMuS 360 
การควบคุมเรือขณะความเร็วต�่าที่เหนือกว่า
ระบบควบคุมการจอดเรือด้วยจอยสติ๊ค

สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับระบบที่มีอยู่
แล้วได้ หรือติดตั้งพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ได้เลย

พร้อมคณุสมบตัทิัง้หลายของ Optimus EPS 
รวมถึงการปรับการควบคุมคุมเรืออัตโนมัติ และ
การหมุนเลี้ยวพังงาเรือจนสุดทั้งซ้ายและขวา

ไร้คู่แข่ง

ระบบบังคับเลี้ยว/เปลี่ยนเกียร์/เร่งความเร็ว 
ของ Optimus 360 ถูกออกแบบมาส�าหรับ 
เรือที่ ใช ้ เครื่ องยนต ์ที่ มี ระบบควบคุมแบบ 
อิเล็คทรอนิกส์ ท่านจึงสามารถใช้ระบบควบคุม 
ที่มีอยู่ร่วมกับ Optimus 360 ได้ทันที โดยการ 
ต่อเชื่อม Optimus 360 เข้ากับระบบที่มีอยู่ด้วย
กระบวนการที่ท�าให้การท�างานไร้รอยต่อ

ขั้นตอนการเร่งความเร็วแบบก้าวหน้า ท�าให้
จอยสติ๊ คท� าหน ้ าที่ เส มือนกับ มือของท ่ าน  
เพียงขยับจอยสติ๊คเบาๆ ก็เป็นการเร่งความเร็ว
แบบเบาๆ หากต้องการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็ว 
ท่านสามารถท�าได้โดยการขยบัจอยสติค๊ให้แรงขึน้ 
การเพิ่มรอบเครื่องยนต์เป็นการเพิ่มแรงผลักดัน
เมื่อท่านต้องการ

ต่อเชื่อมเครื่องยนต์ส�าหรับสามเครื่องง่าย
พอๆ กับต่อพ่วงเครื่องยนต์สองเครื่อง

ส�าหรับการใช ้งานควบคู ่กับการติดตั้ ง
เครือ่งยนต์แบบสองเคร่ือง สามเครือ่ง และสีเ่ครือ่ง 
Optimus 360 สร้างสรรค์มิติใหม่ในการควบคุม
เรอืของท่าน จากการปรบัปรงุให้จอยสต๊ิคสามารถ
ใช้งานร่วมกนักบัอปุกรณ์อืน่ได้โดยง่าย Optimus 
360 จงึอ�านวยความสะดวกให้ท่านเคลือ่นย้ายเรอื
ของท่าน ไม่ใช่เพียงเดินหน้าหรือถอยหลังเท่านั้น 
แต่ยังสามารถไปทางด้านข้าง ไม่ว่าจะทางซ้าย
หรือทางขวา อีกท้ังยังหมุนเรือของท่านได ้  
เพียงแค่หมุนจอยสติ๊คเท่านั้น 

(Optimus 360 ถูกออกแบบมาเพื่อการ
ควบคุมเรือในขณะความเร็วต�่า ซึงเหมาะสมที่สุด
ส�าหรับการจอดเรือในมารีน่า (marina) โดย
เฉพาะในขณะที่ท่านน�าเรือเข้าหรือออกจากช่อง
จอด Optimus 360 ใช้โปรแกรมอัจฉริยะเพื่อให้
ลดจ�านวนเลี้ยวให้มากที่สุด เพื่อที่จะเข้าจอดเรือ
ได้ง่ายที่สุด 

ข้อได้เปรียบของ Optimus 360 

การเข้าจอดเรือด้วยความม่ันใจ โดยใช  ้
จอยสติ๊คที่ใช้งานได้ง่าย และแม่นย�า

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ท่ีควบคุม
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ได้แบบไร้รอยต่

พร ้อมใช ้งานกับระบบน�าทางอัตโนมัต ิ 
เพียงเชื่อมต่อระบบเท่านั้น

 (พร้อมใช้งานกับสถานีควบคุม 2 สถาน)
ใช้แกนเชื่อมพ่วงเครื่องยนต์ตั้งแต่ 3 เครื่อง 

และ 4 เครื่อง ท�าให้ใช้อุปกรณ์น้อยลง การติดตั้ง
ท�าได้ง่าย และต้นทุนลดลง
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การใช้งาน Optimus 360

เหมาะกับเรือที่มีเครื่องยนต์เกาะท้าย สองเครื่องยนต์  
สามเครื่องยนต์ และสี่เครื่องยนต์ ท้ังควบคุมด้วยระบบเชิงกล 
และอิเล็คทรอนิกส์

เรือยอช์ทที่มีสถานีถือท้ายแบบหนึ่งและสองสถานี
เรือสมรรถนะสูง เรือประมงน�้าเค็ม เรือยางท ้องแข็ง  

เรือสองท้อง เรือบ้าน และเรือทุ่น

ระบบควบคุมการจอดเรือ
ในทุกช่วงการท�างาน

Twin, triple and quad engine applications (การใช้งาน
กับเครื่องยนต์ สองเครื่องยนต์ สามเครื่องยนต์ และสี่เครื่องยนต์) 

ระบบของ Optimus 360 ที่ได้รับสิทธิบัตรทั่วโลก มีพื้นฐาน
มาจาก Optimus EPS  ระบบของ Optimus EPS ใช้ทดแทนระบบ
บังคับเลี้ยวด้วยไฮดรอลิคแบบเดิมๆ Optimus EPS มีบทบาทเป็น
อย่างยิง่ในแง่ของความสะดวกสบาย การควบคมุ และการบงัคบัเรอื 
โดยเฉพาะในเรือสมัยใหม่ เช่น เรือสมรรถนะสูง เรือประมงน�้าเค็ม 
เรอืสองท้อง เรือยางท้องแขง็ และเรอืทุน่ Optimus EPS ไม่เหมอืน
ระบบใดๆทีท่่านเคยสมัผสัในมมุของการบงัคบัเลีย้ว ซึง่ท่านจะต้อง
ประทบัใจอย่างแน่นอน วศิวกรรมข้ันสงูน�าไปสูร่ะบบทีท่่านสามารถ
วางใจได ้ ด ้วยวัสดุคุณภาพสูง กระบวนการผลิตท่ีประณีต  
พร้อมระบบส�ารอง ทั้งหมดนี้เพื่อยืนยันความมั่นใจกับการใช้ชีวิต
บนผนืน�า้ ระบบและแผงวงจรเพือ่การตรวจจบัความผิดพลาดต่างๆ
ช่วยให้ท่านเล่นเรือได้ด้วยความมั่นใจ
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ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET

การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย
ฝันร้ายที่ยังไม่รู้เวลาตื่น

ท่ามกลางความบอบช�า้ของชาวประมง 
จากการที่รัฐบาลไทยท�าตัวเป็นเด็กด ี
ของสหภาพยโุรป (EU : European Union) 
ผู้ใช้กฎเหล็ก IUU (Illegal Unreported 
and Unregulated Fishing) คือ 
การท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไร้การรายงาน 
และไร้การควบคุม ไทยถูกยื่นใบเหลือง  
เพื่อเป็นการขู่ให้แก้ไขความไม่ถูกต้อง 
ทัง้หลายของเรอืประมงไทย เช่น การจดทะเบยีน 
การจ้างแรงงานต่างด้าว เครือ่งจบัสตัว์น�า้ 
และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ ทีย่งัไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล หากพ้นระยะเวลาหนึง่
แล้วยงัท�าไม่ส�าเรจ็ พวกเขาจะห้ามน�าเข้า
สัตว์น�้าจากไทย�า ซึ่งทราบอย่างไม่เป็น
ทางการว่า มีมูลค่าราวร้อยละสบิของการส่ง
ออกสัตว์น�า้ทัง้หมดของไทย

 รฐับาลไทยยคุ คสช. โดดเข้ารบัลกู
อย่างเต็มก�าลัง ด้วยความหวงัว่าเขาจะปลด
ใบเหลืองให้โดยเร็ว เข้มงวดกวดขันเรือ
ประมงอย่างแขง็ขนั มกีารอออกกฎหมาย
ใหม่มากมาย รวมทัง้มาตรการควบคมุต่างๆ 
เช่น การต้ัง ศปมผ.(ศนูย์บญัชาการแก้ไข
การท�าประมงผิดกฎหมาย) มผีูแ้ทนจาก
หนวยทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะกรมประมง 
กรมเจ้าท่า และกองทพัเรอื เป็นต้น ปฎบิตังิาน
ร่วมกนัในการควบคมุการประมงให้ถกูต้อง 
ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการ
ทหารเรือ มีการตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้ง 
ฝ่ายเข้า - ออกของเรอืประมง ทัง้ขาเข้าและ
ขาออก เรยีกย่อๆ ว่า PIOP (Port In Port 
Out) ปัจจุบันมี 30 แห่งในน่านน�้าไทย  
เรอืแต่ละล�าจะต้องถกูตรวจอย่างละเอยีด 
ทัง้ทะเบยีนเรอื เครือ่งจบัสตัว์น�า้ เคร่ืองมอื
ส่ือสาร และคณุสมบตัขิองลกูเรอื หากพบ
ความไม่ถกูต้องแม้เพียงบางส่วน เรอืล�านัน้
กต้็องกลับเข้าจอดทีท่่า นบัเป็นมาตรการ 

illegal 
Unreported 
and 
Unregulated 
Fishing (iUU 
Fishing)
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มข้ีอมลูท่ีน่าสนใจเกีย่วกับสถานะเรอืประมงไทยในปัจจบุนั ขอไม่เปิดเผยทีม่า
และความถกูต้องอย่างเป็นทางการนะ แต่ยนืยนัได้ว่ามคีวามน่าเช่ือถอืสงูพอควร  
สรปุได้ดงันี้

◥ยอดรวมเรอืประมงทีส่�ารวจล่าสุด 19,405 ล�า
◥จดทะเบยีนถกูต้อง สามารถท�าการประมงได้  10,755 ล�า
◥ขอเปล่ียนประเภท เพือ่ดดัแปลงเป็นเรอืท่องเทีย่ว 773 ล�า
◥เรอืไร้สัญชาต ิ 373 ล�า
◥จอดอยูต่ามทีต่่างๆ โดยไม่รูว่้าเจ้าของเป็นใคร  83 ล�า
◥ถกูตรงึพงังา ทาสีขาว - ส้ม ห้ามออกเรอื (โดยกรมเจ้าท่า) 1,189 ล�า
◥เรอืจม เรอืแตก เจ้าของแสดงตวัขอยกเลิกการจดทะเบยีน  4,783 ล�า
◥ขายออกไปท�าการประมงในน่านน�า้อืน่ เช่น กมัพชูา 1,449 ล�า

ข้อเท็จจริงดังกล่าวช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความยากล�าบากของโจทย์ใหม่ 
ที ่EU แจ้งให้เราแก้ไข หากจะท�ากนัให้ถกูต้องจรงิๆ ด้วยกฎกตกิาปกต ิและก�าลงัคน
ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั คงใช้เวลาหลายปีทเีดยีว

เมื่อทนสู้กับความเดือดร้อนต่อไปไม่ไหว ชาวประมงได้รวมตัวกันอีกครั้ง 
ในเกอืบทกุจงัหวัดชายทะเล เมือ่วนัที ่1 สิงหาคม 2561 ทีผ่่านมา ยืน่ข้อเรยีกร้อง 
ถงึนายกรฐัมนตรหีลายประการ โดยผ่านท่างผู้ว่าจงัหวดัตน เช่น การขาดแคลน
แรงงานราว 50,000 คน การซือ้เรอืคืนตามนโยนายของรฐับาล การผ่อนปรน 
กฎระเบียบในการตรวจเรือเข้าออกของศูนย์ PIPO และคัดค้านเรื่องที่รัฐบาล 
จะไปให้สตัยาบนั เพือ่รบัอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที ่ 188  
โดยให้เวลา 7 วนั หากยงัไม่มกีารตอบสนองใดๆ จากภาครฐั พวกเขาจะพร้อมใจกนั
หยดุท�าการประมง ซึง่จะก่อให้เกดิความเสียหายตามมาอกีมากมาย

เท่าทีเ่ล่ามานี ้นบัเป็นอกีฝันร้ายหนึง่ของชาวประมงและประเทศไทย ทีด่�าเนนิ
ต่อเนือ่งกนัมาอย่างยาวนาน ตัง้แต่ต้นยคุของการยดึอ�านาจโดย คสช. และการเข้า
บรหิารประเทศของรฐับาลปัจจบุนั หากยงัคงมองต่างมุมกันอยู ่ระหว่างผูก้มุอ�านาจ
รฐักบัชาวประมง รวมทัง้ผู้ทีเ่ข้าใจจรงิในปัญหาแต่ไม่มีเวทใีห้ร่วมคดิร่วมแก้ ฝันร้าย
ท�าลายชาตเิช่นนีก้ค็งอยูต่่อไป โดยม่รูว่้าจะตืน่จากมนัได้เมือ่ใด จงึใคร่ขอวงิวอน 
ผู้มอี�านาจพเิศษอยูใ่นมอื กรณุาใช้ให้ถกูจงัหวะจะโคนสักครัง้เถดิครบั

ทีส่ร้างความยุง่ยาก และค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ
มากมาย เรือประมงส่วนใหญ่ไม่สามารถออกจับ 
สตัว์น�า้ได้ เจ้าของเรือถกูฟ้องต้องคด ี ข้ึนโรงข้ึนศาล
กนัอยูห่ลายราย มจี�านวนไม่น้อยทีจ่�าใจต้องละทิง้
อาชีพเดิมไป สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
อย่างมหาศาล ทั้งต่อชาวประมงเองและประเทศ 
โดยส่วนรวม

เพิง่ทราบอย่างไม่เป็นทางการจากแหล่งข่าวที่
เชือ่ถอืได้ว่า ปลายเดอืนสงิหาคม คณะผูแ้ทนจาก EU 
จะมาตดิตามความคบืหน้าในการแก้ปัญหาการท�า
ประมงผดิกฎหมายของไทยอกี โดยเน้นการตรวจ
ทะเบียนเรือกับจ�านวนเรือท่ีมีอยู่จริง ซ่ึงเขาพบ 
ในเบือ้งต้นว่ามคีวามคลาดเคลือ่นอยูม่ากมาย เช่น 
เรือจ�านวนมากจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่มี
ทะเบยีน เรือหลายล�าปลดระวางไปแล้ว แต่เจ้าของ
ไม่แจ้งยกเลิกการจดทะเบียน (คงรอสวมล�าท่ีจะ 
ต่อใหม่) และเรือล�าเดยีวกันแต่ข้อมูลการจดทะเบยีน
กับกรมเจ้าท่าและกรมประมงไม่ตรงกัน บางล�า 
ความยาวต่างกนักว่าสบิเมตรอย่างไม่น่าเช่ือ

โจทย์ใหม่จาก EU น้ีนับว่ายากท่ีจะแก้ไข 
ให้ลลุวงได้ในเร็ววนั ยิง่เป็นการตอกย�า้ความสิน้หวัง
ที่จะได้รับการปลดใบเหลืองในอนาคตอันใกล้น้ี  
ความบกพร่องต่างๆ ทีเ่ขายกมาแม้จะดมูเีหตผุลทีเ่รา
จะต้องท�าความจริงให้ปรากฎ แต่ด้วยความไม่พร้อม
ของหน่วยทีเ่กีย่วข้องในปัจจบุนั แทบจะเป็นไปไม่ได้
เลยทีจ่ะคลีค่ลายปัญหานีใ้นเวลาปีสองปี ขนืท�าตวั
เป็นเดก็ดต่ีอไปกค็งเหนือ่ยเปล่า
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การแข่งขนัเรอืใบ “เคปพนัวา โฮเทล ภเูกต็ เรซวคี”  
จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 15 ต้อนรับนักแข่งเรือกว่า  
20 ประเทศทัว่โลก ระหว่างวนัที ่18 - 22 กรกฎาคม 2561 
ทีผ่่านมา ณ โรงแรมเคปพนัวา ภูเก็ต

มสิเตอร์ไบรอน โจนส์ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั มเีดยี 
บซิเินส เซอร์วสิ จ�ากดั ในฐานะผูจ้ดังาน กล่าวว่า “การแข่งขนั
เรือใบ เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค” ในปีนี้มีเรือใบ 
หลายประเภทเข้าร่วมแข่งขนั อาท ิ เรือ ไออาซ,ี มลัตฮิลัล์ 
เรอืเช่าเหมาล�า หรอื เรอืแบบวนัดไีซน์ ครซูซิง่ และเป็น 
การแข่งขนัรายการแรกของงานเอเชยีน ยอช์ทติง้ กรังด์ปรซ์ี 
ประจ�าปี 2561/2562 นี้ และได้รับการยอมรับว่าเป็น 
การแข่งขนัเรอืใบทีส่นกุ และตืน่เต้น อกีทัง้กจิกรรมสงัสรรค์
บนชายหาดที่จัดได้ดีที่สุดอีกงานหนึ่ง และโดยที่ผ่านมา  
“เคปพนัวา โฮเทล ภเูกต็ เรซวคี” ได้รบัความสนใจจาก 
นกัแข่งเรอืใบหญงิมากขึน้ทกุๆ ปี ในปีนีม้เีรอืทีม่ลีกูเรอืหญงิ
ล้วนมากถงึ 3 ล�า ทีส่�าคัญ ปีนีย้งัได้มกีารชเูรือ่ง “ความยัง่ยนื
ทีเ่ป็นหวัใจส�าคัญของการแข่งเรอืใบ เคปพนัวา ภเูก็ต เรซวีค” 
เนือ่งจากขยะในมหาสมทุร ถือเป็นปัญหาวกิฤตทีม่สีดัส่วน
ขนาดใหญ่ ประเทศต่างๆ มีพลาสติก 80 ล้านตันลงสู่
มหาสมทุรในแต่ละปี หลายองค์กรระดบันานาชาต ิได้ยดึถอื
เรื่องความย่ังยืนเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานของ 
พวกเขา และงานแข่งขนัเรอืใบของโรงแรมเคปพนัวา ภเูกต็ 

แล่นใบทั่วโลกขานรับ ภูเก็ต เรซวีค 
ชูการแข่งรักษาสิ่งแวดล้อม Clean Regattas
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กเ็ป็นผู้น�าแนวคดินีใ้นประเทศไทย เพือ่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ผูจั้ดงานจงึได้ 
ร่วมกบั Sailors for the Sea ในปี 2557 โดยได้ปฏบิตัติามโปรแกรม Clean Regattas  
ซึง่เป็นระบบการรบัรองระดบัโลกทีส่นบัสนนุผู้จัดแข่งเรอื และสโมสรเรอืยอช์ทในการจดัการ
และด�าเนนิกจิกรรมทีร่บัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และในปีนัน้ เคปพนัวา ภเูกต็ เรซวคี จงึได้
รบัการรบัรองให้เป็นการแข่งขนัเรอืใบทีร่กัษาส่ิงแวดล้อม (Clean Regattas) เป็นครัง้แรก
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

สรปุผลการแข่งขนัดงันี้
ประเภท ไออาซี วนั  (IRC I Class)

ชื่อเรือ นายท้าย (skipper) สัญชาติของนายท้าย

1 ทีมฮอลลิวู้ด Team Hollywood เรย์ โรเบิร์ตส์ ออสเตรเลีย

2 อะควารี่Aquari เคร็ก นิโคล ออสเตรเลีย

3 โลโค Loco เดวิด ดิมม็อค สิงคโปร์
ประเภท ไออาซี ท ู(IRC II Class)

ชื่อเรือ นายท้าย (skipper) สัญชาติของนายท้าย

1 ฟีนิกซ์ Phoenix นิล ดาเก้นโค เดนมาร์ก

2 กระบี่ โบ๊ท ลากูน พินาชิโอ 

Krabi Boat Lagoon Pinocchio

ซูซาน ปาร์กเกอร์ ออสเตรเลีย 

3 ไพร์ม แฟคเตอร์ Prime Factor แม็กซ์ พาเลซชี่ Max Palleschi ออสเตรเลีย
ประเภทครซูซิง่ (Cruising Class)

ชื่อเรือ นายท้าย (skipper) สัญชาติของนายท้าย

1 โบ เอสปรี Beaux Esprits คีท แกรี่ ออสเตรเลีย

2 เลดี้ บับบลี้ Lady Bubbly คริส มิชเชล ออสเตรเลีย

3 เวนเจอร์ Venture โทนี่ ไฟเฟอร์ ออสเตรเลีย
ประเภทเรอืมลัตฮิลัล์ เรซซิง่ (Multihull Racing)

ชื่อเรือ นายท้าย (skipper) สัญชาติของนายท้าย

1 เบลดรันเนอร์ นายน์ Bladerunner IX สก็อต กาลี่ ออสเตรเลีย

2 ฟุกาซี่ Fugazi แดน ฟิด็อกค์ ออสเตรเลีย

3 คอสโม่ Cosmo ปีเตอร์ วิลค็อกซ์ ออสเตรเลีย
ไฟเออร์ไฟล์ 850 (Firefly 850) 

ชื่อเรือ นายท้าย (skipper) สัญชาติของนายท้าย

1 ทวิน ชาร์กส์ Twin Sharks จอห์น นิวแฮม อังกฤษ 

2 วูดู Voodoo ฮานส์ รามาน เยอรมัน

3 บลู โน้ซ Blue Noze จอร์จ เอ็ดดิ้งส์ George Eddings อังกฤษ
ประเภท พลอซ 600 (Pulse 600) 

ชื่อเรือ นายท้าย (skipper) สัญชาติของนายท้าย

1 พิซาลักซ์ Pixalux มิค ทิลเด้น ออสเตรเลีย

2 ซูดู เร้ด SuDu Red ไซมอน โอลิเวอร์ ออสเตรเลีย 

3 มัลติฮัลล์ โซลูชั่น H30 

Multihull Solutions H30

แซม บีแวน ออสเตรเลีย



MAGAZINE I PAGE 17

MAGAZINE I PAGE16

เรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ 
ในการกู้ภัยถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน

MAGAZINE I PAGE

16
ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET Special Report

เบื้องหลังความส�าเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ในเร่ืองนี้  
มีเหตุการณ์และการท�างานชนิดเอาชีวิตตัวเองเข้าแลก 
อยูม่ากมาย ทีป่รากฎออกมาทางสือ่มวลชนนัน้เป็นเพยีง 
ส่วนหนึง่ เรือ่งทีค่นทัว่ไปยงัไม่รูห้รอืรูไ้ม่จรงิมอียูไ่ม่น้อยเลย  
จึงขอน�ามาเล่าต่อเท่าที่พอจะจ�าได้ จากค�าบอกเล่าของ 
ผู้ทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ตัง้แต่ต้นจนจบ โดยขอไม่เปิดเผยนามท่าน
ตามมารยาททีพ่งึปฏบิตั ิแต่ขอยนืยนัในความเชือ่ถอืได้อย่าง
มัน่ใจเตม็ร้อย

เริม่จากเรือ่งทีเ่ป็นสริมิงคลก่อนนะ คงมน้ีอยคนท่ีจะรูว่้า 
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่  10 พระราชทาน 
พระรปูพลเรอืเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้พลเรือตรี 
อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพิเศษ 
ทางเรอื หรอืหน่วย SEAL (Sea Air Land) ของกองทัพเรอื  
ให้น�าไปประดิษฐานหน้าถ�้าหลวงเป็นการช่ัวคราว  
เพื่อเป็นการบ�ารุงขวัญ และก�าลังใจให้แก่ทุกคนที่ร่วม 
ปฏิบัติงานกู้ภัย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้น�าขึ้นทูลเกล้า 
ถวายคืนพระองค์ท่านไปแล้ว

การท�างานของ SEAL ทัง้หลาย ซ่ึงมาจากหลายประเทศ 
ล้วนเป็นผูเ้ชีย่วชาญแนวหน้าระดับโลก ร่วมมอืกนัเป็นทมี 
ทีเ่หนยีวแน่น ปรกึษาหารอืและประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ
ตลอดเวลา แบ่งหน้าที่กันท�าตามความเหมาะสมกับ
ประสบการณ์และความสามารถที่แต่ละคนมี “ภายใต ้
การควบคุมของ ผบ. หน่วย SEAL ของกองทพัเรอืไทย” 
เพราะเราคอืก�าลงัส่วนใหญ่ ของ SEAL ทัง้หมด และรับ 

จากสาเหตทุีท่มีฟตุบอล หมูป่าอะคาเดมี ่รวม 13 ชวีติ 
เข ้าไปติดอยู ่ ในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย เม่ือวนัที ่23 มิถนุายน 2561 และสามารถช่วย 
ทกุชีวติออกมาได้อย่างปลอดภยั ในวนัที ่10 กรกฎาคม 2561 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ชดุ 4 คนแรก ออกจากถ�า้ในเยน็วนัที ่8 
อกี 4 คน และ 5 คน ทีเ่หลอืตามออกมาในเยน็วนัที ่ 9  
และ 10 ตามล�าดับ ท้ังน้ีไม่นับรวม พันโทนายแพทย์  
ภาคย์ โลหารชนุ และมนษุย์กบจากกองทพัเรอื อกี 3 นาย  
ซึ่งหนีน�้าในถ�้าตามหลังหมูป่าชุดสุดท้ายออกมาได้อย่าง 
ฉวิเฉยีด เพราะในช่วงเวลานัน้เกดิไฟฟ้าขดัข้อง ไม่สามารถ 
สบูน�า้ได้อย่างเช่นทีผ่่านมา ระดบัน�า้ในถ�า้เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว 
เกือบจะทนัททีีส่่งหมูป่าชดุสดุท้ายออกมาได้แล้ว
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Special Report
ทกุบททีจ่ะช่วยให้ SEAL ต่างชาตทิีเ่ป็นแนวหน้าท�างาน 
ได้อย่างสะดวก เช่น การวางเชือกน�าทาง (Base Line)  
การติดตั้งขวดอากาศตามระยะที่เหมาะสม และการ 
ส่งก�าลังบ�ารงุต่างๆ

ในช่วงแรกท่ี SEAL ของไทยได้เริ่มปฏิบัติการนั้น  
มีผู้ด�าน�้าเข้าไปถึงหาดพัทยา (Pattaya Beach) แล้ว  
แต่ไม่พบเดก็จงึย้อนกลับมาทีโ่ถง 3 พบว่าระดบัน�า้เพิม่สงู
เร็วมาก ต้องถอยร่นออกมาอยู่นอกถ�้าอย่างทุลักทุเล  
และได้ข้อตกลงร่วมกนัว่าจะต้องหาทางเอาน�า้ออกจากถ�า้ 
จงึน�าไปสู่การสูบน�า้กนัอย่างเตม็ทีใ่นเวลาต่อมา

เมื่อพบทีมหมูป่าแล้วต้ังใจจะจัดทีม SEAL เพียง  
3 นาย (รวมทั้งหมอภาคย์ด้วย) อยู่ในถ�้ากับนักบอล 
เหล่านั้น แต่ปรากฎว่าอีกคนหนึ่งเหลืออากาศในขวด 
ไม่มากพอทีจ่ะด�ากลับมาถงึโถง 3 จงึตกบนัไดพลอยโจน 
อยูเ่พิม่อกีคนจนจบภารกจิ

อกีองค์ประกอบหนึง่ซึง่ช่วยให้ทกุฝ่าย โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐท�างานร่วมกันอย่างกลมเกลียว 
เหนียวแน่น คือ พระวิสัยทัศน์และพระเมตตาของ  
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่ 10 ทีท่รงตดิตามความ 
เป็นไปอย่างใกล้ชดิ พร้อมพระราชทานความช่วยเหลอื 
ในทกุเรือ่ง โดนทรงส่งองคมนตรบีางท่านเข้าไปอยูใ่นพืน้ที่ 
คอยประสานงานตลอดเวลา

ขอปิดท้ายบทความนีด้้วยเรือ่งเบาๆ เกีย่วกับความ
ลึกลับของถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน มี SEAL ทหารเรือ
มากกว่าหนึง่คน พบปรากฏการณ์ท�านองเดยีวกนัระหว่าง
ด�าน�า้ในถ�า้ คือในช่วงทีโ่ผล่พ้นน�า้เหน็ผูห้ญงิผมยาวนัง่อยู่
บนโขดหนิแล้วมองมาทีต่น ถ้าจิตใจไม่เข้มแขง็มัน่คงพอ  
คงสตแิตกกลายเป็นวญิญาณเฝ้าถ�า้ไปแล้ว ส่วนท่ีฝันเห็น 
กม็ไีม่น้อย คงใช้วจิารณญาณกันดนูะครับ เชือ่หรอืไม่เป็น
สิทธส่ิวนบคุคลของแต่ละท่าน

ที่เล่ามานี้คงเป็นส่วนน้อนนิด เกี่ยวกับความจริง 
มทีีค่นส่วนใหญ่ยงัไม่รู ้ ในการกู้ภยัถ�า้หลวงขนุน�า้นางนอน  
จะพยายามหาข้อมลูมาเล่าต่ออกีครบั
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