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มหกรรมทางเรือนานาชาติ
การสวนสนามทางเรือนานาชาติ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้อาเซียน

เครื่องยนต์เรือดับ
กลางทะเลจะท�าอย่างไร

ห่วงชูชีพ 
อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยใกล้ๆ ตัว

The 50th Anniversary 
of ASEAN International 
Fleet Review 2017
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือเอก ก�ำธร พุ่มหิรัญ, พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสำร, พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์, พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล, พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท, 
พลเรือโท อมรโชติ สุจิรัตน์, พลต�ำรวจตรี ลัทธสัญญำ เพียรสมภำร, พลต�ำรวจตรี มิสกวัน บัวรำ, มล. ปำณสำร หัสดินทร, นำวำเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ,  
พลเรือตรี สุนันท์ มนธำตุผลิน, เรือตรี วิโรจน์ จงชำณสิทโธ, คุณไพวงษ์ เตชะณรงค์, คุณปมุข อัจฉริยะฉำย, Mr.Gary Baguley, Mr.Kevin Whitcraft, คุณมำนะ ศรีพิทักษ์, 
คุณชลิษฐ์ สักกวำที, เรือเอก นำวี เนื่องจ�ำนงค์, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ, คุณฐำพล สมสกุล, คุณคธำวุธ คล้ำยพงษ์พันธ์, คุณสุนทรี จรรโลงบุตร
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 ในภาวะที่ โลกก�าลังเข้ามุ่งสู่ยุคดิจิตอล เราอาจจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีต่างๆ ที่เรารับมานั้น 

ค่อยๆ แทรกซึมมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน ทุกวันนี้เกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วว่องไว  

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่ออย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ท่ีจะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ  

ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายฝ่าย ท�าให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายในในยุค 4.0 โลกการอ่านก�าลังจะเปลี่ยนไป  

นติยสารและสือ่สิง่พมิพ์ ต่างได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนีอ้ย่างชดัเจน เมือ่ส่ือออนไลน์กลายมาเป็นภยัต่อสือ่กระดาษ ถือเป็นจดุทีอ่ตุสาหกรรม

สิ่งพิมพ์ไทยเข้าขั้นวิกฤติอย่างแท้จริง ผู้อ่านส่วนหนึ่งหันมาสไลด์หน้าจอรับข่าวสาร มากกว่าเปิดอ่านข้อมูลในหน้าหนังสือ 

 วันนี้  Magazine เพิ่มรูปการน�าเสนอแบบในออนไลน์ขึ้นมาเพื่อมุ ่งสู ่ยุคดิจิตอลเช่นกัน แม้ยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป  

แต่เราก็จะยังคงอยู่ เพราะปัจจัยส�าคัญท่ีก�าหนดความเป็นไปของ  คือ ผู้อ่าน ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ และผู้อ่านทุกท่าน  

ที่ยังต้องการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จาก  Magazine 

 เราจะก้าวไปพร้อมกันกับโลกดิจิตอลค่ะ
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โดยกองทัพเรอืจดัเรอืหลวงจกัรี
นฤเบศร พร ้อมเฮลิคอปเตอร  ์
ปราบเรือด�าน�้าแบบที่ 1 (S-70B) 
และเฮลิคอปเตอร์ล�าเลียงแบบท่ี 2 
(Bell 212) เรือหลวงนเรศวร และ 
เรือหลวงสุ โขทัย ร ่วมกิจกรรม 
สวนสนามฯ ร่วมกับมิตรประเทศ  
21 ประเทศ พร้อมเรือรบจ�านวน  
46 ล�า ในพิธีฯ กองทัพเรือได้จัด 
ก�าลังพลเข ้าร ่วมขบวนพาเหรด  
(Parade Review) กับมิตรประเทศ 
และจัดเรือหลวงจักรีนฤเบศร และ
เรือหลวงสุโขทัย ร่วมกับเรือรบมิตร
ประเทศ เป็นเรอืทีจ่อดบรเิวณท่าเรอื 
(Land Review) ในการท�าความเคารพ
เมื่อขบวนรถประธานฯ และผู้บังคับ
บัญชาของกองทัพเรือมิตรประเทศ
ผ่าน พร้อมทั้งจัดเรือหลวงนเรศวร
ร่วมสวนสนามทางเรือฯ บริเวณ
ท ะ เ ล จี น ใ ต ้  ร ่ ว ม กั บ เ รื อ ร บ 
มิตรประเทศ

ซึ่ งการสวนสนามทางเ รือฯ  
จะแยกเป ็น 3 กลุ ่ม ดังนี้  RSS  
Formidable น�าหมู ่ เรือรบของ
อินเดีย อินโดนีเซีย เมียนมา และ 
ศรีลังกา จากฝั่งช่องแคบมะละกา 
ส่วนในฝั ่งทะเลจีนใต้มีเรือฟริเกต 
RSS Stalwart น�าหมู่เรือรบของ
แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ฟิลปิปินส์ ไทย สหรฐัฯ และเวยีดนาม 
กบัเรอืฟรเิกต RSS Supreme น�าหมู่
เรือรบของออสเตรเลีย บังกลาเทศ 
บรไูน จนี อนิโดนเีซีย นวิซแีลนด์ และ
รัสเซีย โดยมี นายโทนี ตัน เค็ง ยัม 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์
เป็นประธานในพิธีฯ และพลเรือเอก 
ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ 
แ ล ะ ผู ้ แ ท น ก อ ง ทั พ เ รื อ จ า ก 
มิ ต รป ร ะ เทศจะขึ้ น เ รื อ  R S S  
Independence ซึ่งเป็นเรือรับการ
ท�าความเคารพผ่านจากขบวนเรือ
ทีท่�าการสวนสนามทางเรอืนานาชาติ

20 ชาติส่งเรือรบเต็มทะเล 
ฉลอง 50 ปีกองทัพเรือสิงคโปร์

NEWS

HULL ให้การต้อนรับ
และอนเุคาระห์เรือยอช์ท JellyFish

บริษัท บริษัท ฮัล จ�ากัด agent 
เครื่องยนต์ Yanmar และ Suzuki 
ให ้การต ้อนรับและอนุ เคราะห  ์
เรือยอช ์ท Jel lyF ish ซึ่ ง เป ็น 
เ รื อขนาด 36 ฟุต  ท ้อง เดียว  
ใช้เคร่ืองยนต์ยันร์ม่า รุ ่น 6LPA-
STZP2 เครื่องคู ่ พร้อมกับเกียร์ 
ZT370 ให้กับผู้บริหาร AMR และ
ศิษย์เก่าพนัสพิทยาคาร ที่โอเชียน 
มารีน ่ า  โดยได ้พาชมเกาะลิง ,  
เกาะครามน้อย, เกาะครามใหญ่  
หากใครสนใจเครื่องยนต์ In-Board 
Yanmar สามารถติดต่อสอบถาม 
ได้ที่ บริษัท ฮัล จ�ากัด 

โทร. 038-238131-2 
หรอื e-mail: info@hull.co.th

20 ประเทศพันธมิตรกับสิงคโปร์ ทั้ง จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น  
และไทย ร่วมส่งเรอืรบ เรอืพฆิาต มายงัสงิคโปร์ โชว์ความยิง่ใหญ่
เกรยีงไกรของแสนยานภุาพทางทะเล ร่วมเฉลมิฉลองกองทพัเรือ
สิงคโปร์ ครบรอบ 50 ปี
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อ็อฟติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย) 
และ ไอโอเอม คลาส เรดโิอ คอนโทรล 
ยอช์ท (เรือใบบังคับวิทยุ) ซึ่งปีนี้ 

ทอ็ป ออฟ เดอะ กฟั รกีตัต้า นับ
เป็นแม็ทช์ส�าคัญของนักกีฬาเรือใบ
ทีมชาติชุดซีเกมส์ที่จะต้องขับเค่ียว
กับคู่ต่อสู้ส�าคัญก่อนที่จะเตรียมฝึก
ซ้อมอย่างเข้มข้นส�าหรับการแข่งขัน
ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคมนี้ 

ส�าหรับเรือใบขนาดใหญ่อย่าง
คีลโบ๊ท และมัลติฮัลล์ที่เข้าแข่งขัน 
ในปีนีม้ทีัง้ทมีเรอืชัน้น�าจากไทย และ
เอเชียเข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก  
การแข่งขันชิงถ ้วยพระราชทาน  
ปลาทู โคโรเนชั่น มีเรือกว่า 15 ทีม
เข้าร่วมแข่งขัน อาทิ อังกฤษ ญี่ปุ่น 
รสัเซยี สงิคโปร์ และออสเตรเลยี ส่วน
การแข่งขันเรือดิงกี้ ไฮไลท์ประกอบ
ด้วยเรอืเลเซอร์ สแตนดาร์ด, เลเซอร์ 
เรเดียล, เลเซอร์ 4.7 และเรือใบคู่ 
ประเภท 420s และ 470s ซึ่งทางตัว
เก็งที่น ่าจับตามองคือ มาเลเซีย, 

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า จัดยิ่งใหญ่ 
เป็นปีที ่13 พร้อมต้อนรับนกัแล่นใบกว่า 700 คน เรือใบกว่า 250 ล�า จากกว่า 
25 ประเทศทัว่โลก เข้าร่วมการแข่งขนั ณ โอเชีย่น มารน่ีา ยอช์ท คลับ จ.ชลบรุี 
ระหว่าง วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก 
คณุกอบกาญจน์ วฒันวรางกูร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ทอ็ป ออฟ เดอะ กัฟ รกัีตต้า พรเีซ็นท์เตด็ บาย โอเช่ียน มารีน่า เป็นการแข่งขนั
เรือใบท่ีมีเรือหลาก-หลายประเภทเข้าร่วมแข่งขันมากท่ีสุดในเอเชีย โอเชี่ยน 
มารน่ีา ยอช์ท คลบั เป็นท่าจอดเรือยอช์ททีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 
และมีศักยภาพในการจัดงานแข่งขันเรือใบขนาดใหญ่ ได้มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนั้น ในส่วนของกรมศุลกากรได้มีการปรับกฎระเบียบอนุญาตให ้
เรือต่างชาติสามารถแวะพักน่านน�้าพัทยาได้นานขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงจะส่งผลด ี
ในอนาคตที่พัทยาจะได้ต้อนรับเรือจากนานาชาติมากขึ้นและดึงดูดเรือใบ 
จากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันรีกัตต้าในเมืองไทยได้มากขึ้น

ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า เป็นการแข่งขันเรือใบที่มีชื่อเสียงในระดับ
เอเชีย ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการล่องเรือใบเดินทางมาจาก
ประเทศต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ�านวนมาก โดยตลอดระยะเวลา 

ประเภทกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยม 
ของไทย จาก SPIA 2016 

การแข่งขันเรือใบท็อป ออฟ 
เดอะ กัฟ รีกัตต้า มีการแข่งขัน
ทั้งหมด 12 ประเภท อาทิ IRC เรซ
ซิ่ง, IRC ครูซซิ่ง, เรือปลาทู (ชิงถ้วย
พระราชทาน ปลาทู โคโรเนช่ัน),  
โอเช่ียน มัลติฮัลล์, เรือใบเดี่ยว,  
เรอืใบคู,่ เรอืออ็ฟตมิสิต์ (ชงิถ้วยรางวลั 

ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า 
จัดยิ่งใหญ่ปีที่ 13 พร้อมต้อนรับ
นักแล่นใบจากทั่วโลก

NEWS

สิงคโปร์ และไทย ส�าหรับการชิงถ้วย
ร า ง วั ล อ็ อฟติ มิ ส ต ์  ชิ ง แ ชมป ์
ประเทศไทย คาดมีเรือใบมากกว่า 
100 ล�าเข ้าร ่วมการแข่งขันทั้งนี้ 
จะเป็นแม็ทช์ใหญ่ก่อนตัวเก็งอย่าง
นักแล่นใบเยาวชนไทยจะลงแข่งขัน
เรือใบอ็อฟติมิสต ์ เวิลด ์ ในเดือน
กรกฎาคมนี้ 

ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า  
พรีเซ็นท์เต็ด บาย โอเชี่ยน มารีน่า
โดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย, การท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย, สมาคมแข่งเรือใบ
แห ่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, เมืองพัทยา, สโมสร 
เรือใบราชวรุณ และกองทัพเรือไทย

13 ปีที่ผ่านมา ได้ต้อนรับเรือใบรวม
ทั้งหมดกว่า 3,000 ล�า สร้างชื่อเสียง
ให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมาย
ปลายทางการท่องเทีย่วและการกฬีา 
ในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี 
และล่าสุดได้ได้รับการโหวตให้เป็น 
“Asian Regatta of the Year” จาก 
Asian Marine & Boating Awards 
2014 และได ้รับรางวัล Silver 

ครัง้ส�าคัญในประวัติศาสตร์ 
รวมผู้บัญชาเหล่าทัพบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ผนึกก�าลังการฝึกกองทัพเรือประจ�าปี 2560

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ณะ 
อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และพลต�ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ มาตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจ�าปี 2560 บนเรือหลวง 
จักรีนฤเบศรบริเวณอ่าวไทยตอนบน
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สิ่งที่จะต้องปฏิบัติเสมอก็คือ การบันทึกผลการทดสอบ
สญัญาณเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ เพ่ือเป็นสถติิว่าสัญญาณท่ีลดลง
จะเป็นตวับ่งบอกว่าเครือ่งวทิยสุือ่สารของท่านลดประสทิธภิาพลง 
ซึง่ข้อมลูจากการบนัทกึบางอย่างสามารถน�าไปประเมนิการท�างาน
ของอปุกรณ์วิทยสุือ่สาร เป็นการห้องกนัไม่ให้อุปกรณ์วทิยสุือ่สาร
เสยีหายมากไปกว่าเดมิ และเป็นการคาดการณ์ว่าจะต้องด�าเนนิการ
ซ่อมท�าหรอืจัดหาทดแทนล่วงหน้า

ความแรงของสัญญาณที่หน้าปัทม์วิทยุสื่อสารในปัจจุบัน 
จะเป็นหลอด LED แสดงผลให้เห็น ต่างกับเครื่องวิทยุสื่อสาร 
รุน่ก่อนๆ ทีเ่ป็นมเิตอร์แบบเขม็

จะเหน็ได้ว่าการทีม่กีารทดสอบสญัญาณกนัทกุๆ ช่วงเวลาที่
ก�าหนดนัน้มปีระโยชน์ในด้านการบรหิารจดัการด้วย เพราะฉะนัน้
สถานวีทิยสุือ่สารใดก็ตามเม่ือถกูร้องขอเพือ่ทดสอบสัญญาณแล้ว 
สถานทีีไ่ด้รบัการร้องขอให้เฝ้าฟังเพือ่การทดสอบสญัญาณ ควรที่
จะต้องให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามค�าร้องขอ ไม่ควรปฏิเสธเมือ่ไม่
จ�าเป็น แต่ถ้ามีความจ�าเป็นที่จะต้องปฏิเสธการร้องขอทดสอบ
สญัญาณ กค็วรต้องแจ้งเหตผุลทีไ่ม่สามารถให้ความร่วมมอืนัน้ให้
สถานฝ่ีายร้องขอทดสอบสญัญาณมาทราบด้วย

Boat Tips
การติดต่อวิทยุสื่อสารกันในแต่ละครั้ง ย่อมมีความต้องการที่จะ

บรรลวุตัถปุระสงค์ในการสือ่สารอยูเ่สมอ  ทัง้นีเ้พราะการตดิต่อวทิยุ
สือ่สารนัน้มเีป้าหมาย บางครัง้ก็เพือ่การแลกเปลีย่นข่าวสารเพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจร่วมกนั ซ่ึงมเีป้าหมายในการท่ีจะต้องการการตอบสนองให้
เกิดขึ้นจากอีกฝ่ายหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการติดต่อวิทยุสื่อสารครั้งน้ันๆ  
การทีเ่ราจะตดิต่อวทิยสุือ่สารให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธผิล
นัน้จงึมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องทราบว่าวทิยสุือ่สารของเรานัน้มกีารท�างาน
ทีจ่ะตอบสนองการตดิต่อส่ือสารของเราได้แค่ไหนเพยีงไร

“How do you read?” (ท่านได้ยนิเสยีงข้าพเจ้าเป็นอย่างไร?) 

การตอบค�าถามการรับสญัญาณ

“I read you” (ข้าพเจ้าได้ยนิเสยีงท่าน ...)

เสยีงท่ีฝ่ายรบั “สญัญาณ” จะเป็นการฟังเสียงจากการได้ยนินัน้จะ

มกีารวดัจะมอียู ่5 ระดบั ซึง่จะสมัพนัธ์กบัการแสดงผลของระดบั ”ความ

แรง” ท่ีเครือ่งวิทยสุือ่สาร ซึง่จะมีอยู ่5 ระดับ เช่นกนั ระดบัของ 

“สญัญาณ” น้ันเป็นการวดัด้วยความรูสึ้ก แต่ “ความแรง” จะดูที่

อปุกรณ์วดัความแรงบนหน้าปัทม์วทิยส่ืุอสาร

ดงันี้

Bad / One (สญัญาณเบามาก / ความแรงระดบั 1)

Poor / Two (สญัญาณเบา       / ความแรงระดบั 2)

Fair / Three (สญัญาณดพีอใช้   / ความแรงระดบั 3)

Good / Four (สญัญาณด ี         / ความแรงระดบั 4)

Excellent / Five (สญัญาณดมีาก     / ความแรงระดบั 5)

ค�าพดุท่ีใช้ในการสอบถามการรับสญัญาณจะใช้ค�าว่า

เพราะฉะนัน้ก่อนทีเ่ราจะมัน่ใจได้ว่าวทิยสุือ่สารของเรา
นัน้สามารถตดิต่อกบัสถานอืน่ๆ ได้นัน้กจ็ะต้องมกีารทดลอง
ด้วยการทดสอบสัญญาณวทิยส่ืุอสารก่อน

การทดลองอุปกรณ์สื่อสารนั้นก็จะมีการทดลอง 
ตามปกติทั่วไป เป็นการทดสอบการท�างานตามท่ีก�าหนด  
เช่น ทดลองตามเวลา ทดลองประจ�าวนั หรอืทดลองประจ�า
สปัดาห์ ในการทดลองอปุกรณ์ด้วยการทดสอบสญัญาณวิทยุ
สือ่สารกจ็ะต้องทดสอบสญัญาณกบัสถานทีีต่ดิต่อสือ่สารกนั
เป็นประจ�า ทดลองกับสถานวีทิยสุือ่สารทีเ่ป็นเครอืข่ายกนั 
และทดลองกบัสถานทีีอ่ยูไ่กลทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้เพือ่ทีจ่ะได้ 
นอกจากนั้นความถี่ท่ีใช้ในการทดลองน้ันตามความถ่ีที่ได้
ก�าหนดไว้

การทดลองอปุกรณ์สือ่สารเป็นการทดสอบการท�างาน
ของเคร่ืองมือสือ่สารว่าระบบการท�างานของอปุกรณ์แต่ละ
อย่างท�าหน้าทีไ่ด้เป็นทีพ่อใจหรอืไม่ ถ้าการส่งสญัญาณใน
คร้ังนัน้ไม่แรงพอความแรงของสญัญาณทีคู่ส่ถานทีท่ดสอบ
กจ็ะรายงานมาน้อย เราก็จะจะต้องมาหาเหตขุองการส่งว่า
อปุกรณ์ส่วนใดท่ีท�าหน้าท่ีไม่สมบรูณ์ เช่น ระบบพลงังานมี
แรงดันไฟฟ้าตามก�าหนดหรือไม่ ถ้าแรดงดันไฟฟ้ามีก�าลัง
ตามก�าหนด ต่อมากม็าวดัก�าลงัส่งว่าควรจะส่งสญัญาณได้ 
กี่วัตต์ ถ้าจ�านวนวัตต์ท่ีส่งจากเคร่ืองส่งวัดได้ตามก�าหนด  
กจ็ะต้องมาดทูีร่ะบบสายอากาศแล้วว่า ส่งออกได้สมบรูณ์
หรือไม่

การทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
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มีการปล่อยเรือท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ 2 ล�าลงน�้า 
เมื่อเร็วๆ และ เรือทั้ง 2 ล�าน้ีมี 2 สิ่งท่ีเหมือนกัน  
น่ันคอืเรือทัง้ 2 ล�าขบัเคล่ือนโดยเครือ่งยนต์ Yanmar 
และ เรือทั้ง 2 ล�าถูกต่อขึ้นโดย Noosa Marine  
Shipyard

ภมูภิาคแถบ Noosa นี ้ ได้รบัการยกย่องว่าเป็น
แหล่งท่องเทีย่วในเขตร้อนทีส่วยงามมาก อย่างไรกต็าม 
ในเขตอตุสาหกรรม Julian Griffiths เจ้าของ Noosa 
Marine นบัเป็นช่างต่อเรือทีม่คีวามช�านาญเป็นอย่างยิง่

Julian Griffiths เริม่งานต่อเรอืของเขาในฐานะ 
เด็กฝึกงานคนหนึ่งที่ Norman R Wright & Sons 
Shipyard ใน Brisbane ความหลงใหลของ Julian  
กค็ือการเลน่เรอื และความช�านาญพเิศษของเขาก็คอื
การหล่อตัวเรือแบบคอมโพสิต (composite hull)  
ในปี 2008 เขาจึงได้เริ่มต้นธุรกิจของตนเองโดยการ 
จดัตัง้ Noosa Marine และเดนิทางกลบับ้านเกดิ

ปัจจุบนั ที ่Noosa Marine เรอื 2 ท้องขนาด
ใหญ่ที่ก�าลังต่ออยู่ท�าให้โรงงานของเขาแทบไม่ม ี
ทีจ่ะเดนิ ทมีงาน 7 คน รวมถงึเดก็ฝึกงานอกี 3 คน 
ช่วยกันท�างานกันเตม็เวลาส�าหรบัโครงการนี้

“ขณะที่ฐานลูกค ้าหลักของผมอยู ่ ใน
ออสเตรเลยี เรากไ็ด้รบัการสอบถามจ�านวนมาก
จากสหรฐัอเมรกิา การสอบถามจากต่างประเทศ
ส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัใบเรอื และเขาเหล่านัน้รูจ้กั
เราทั้งจากการพูดคุยแบบปากต่อปากกับลูกค้า
เดิมของเรา และจากข่าวที่เราลงตีพิมพ์ในเรื่อง
การแนะน�าเรอืล�าใหม่”

เรือทีไ่ด้สร้างชือ่เสียงให้กบั Noosa Marine คอื
เรอืใบ 2 ท้อง (พร้อมเครือ่งยนต์) ทีช่ือ่ว่า “Kato” 
และเรอืล�าล่าสดุกคื็อ Bajaca ซ่ึงเป็นเรอื 2 ท้อง 
ทีต่ดิตัง้เคร่ืองยนต์ Yanmar

Kato ถกูออกแบบและต่อขึน้โดยเฉพาะให้กับ 
Tony Longhurst ผู้ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นสัญญลกัษณ์ของ 
Gold Coast Marine เรอื 2 ท้องขนาด 18 เมตร 
ล�านี้ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์คู่ของ Yanmar  
ขนาด 75mhp รุน่ 4JH4-TE ประกบกบัห้องเกียร์ 
Yanmar SD60 Saildrives และใบจกัร

การต่อเรือจะเริ่มขึ้นด้วยการขึ้นโครงโดยใช้
อุปกรณ์น�าแนว (jig) ตัวเรือคอมโพสิตจะถูกขึ้น 
รปูบน jig ดงักล่าว โดย jig จะถกูรือ้ทิง้หลงังานเสรจ็ 

การจับคู่ที่สมบูรณ์ระหว่าง 

YANmAR กับ HI-TEcH cATS

Boat Report
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ผิวที่ขึ้นรูปบน jig เป็นชั้นของแผ่นกระดานทับ 
ด้วยอีพ็อกซี่ (epoxy) และ คาร์บอนไฟเบอร์  
(carbon fibre) วัสดุคอมโพสิตที่แปลกใหม่น้ี  
สร้างความแขง็แรงอย่างน่าประทบัใจให้กบัตัวเรอื 
อกีทัง้ยงัลดน�า้หนกัและความเทอะทะทีม่กัประสบ
จากการท�างานไฟเบอร์กลาสทัว่ไป

เครือ่งยนต์ Yanmar ไม่ได้เป็นอะไรทีแ่ปลก
ใหม่ส�าหรบั Julian Griffiths เขาตดิตัง้เครือ่งยนต์ 
Yanmar ให้กบัเรือของตวัเอง (H28) ซ่ึงเขาต่อขึน้
ในช่วงเวลาฝึกงาน

“Power Equipment เป็นยิง่กว่ามอือาชพี” 
Julian กล่าว “พนกังานทกุคนพร้อมทีจ่ะให้ค�า
แนะน�าและความช่วยเหลอืในเรือ่งงาน พวกเขา
มกัจะแวะมาในช่วงทีเ่ราก�าลงัต่อเรอืเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าทกุอย่างเป็นไปอย่างเรยีบร้อย อีกทัง้ยงัทดสอบ
เครื่องยนต์ Yanmar อย่างครบถ้วนในช่วง
ท่ีท�าการทดสอบทางทะเล”

Julian Griffiths ชืน่ชมในเครือ่งยนต์ Yanmar 
เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นความเรียบร้อยของ 
ตัวเครื่องยนต์ บรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องเครื่องยนต์ 
จากความเสียหายในขณะขนส่ง การให้ความ
สนับสนุนทางด้านข้อมูล เหล่านี้ล ้วนท�าให ้  
Yanmar เป็นเคร่ืองยนต์ที ่Julian ไว้วางใจ

“เคร่ืองยนต์เรือของ Yanmar มีจุดแข็ง 
เรื่องความทนทาน ผลิตภัณฑ์ของ Yanmar  
เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานของเรา 
โดยสมบรูณ์ เครือ่งยนต์ทกุเครือ่งให้ก�าลงัแรงม้า
ที่เหมาะเจาะกับตัวเครื่อง ดังนั้น เรือของเรา 
จงึสามารถแล่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ”

เรือของ Noosa Marine สามารถที่จะออก
ทะเลไปได้ทุกแห่งในโลก และ Yanmar ก็เป็น
เครือ่งยนต์

ที่ได้รับเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ
การบรกิารสนบัสนนุผลติภณัฑ์ทัว่โลก 

Yanmar เป็นเคร่ืองยนต์เรือระดบัโลกจรงิๆ
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ขึน้ชือ่ว่าอุบตัเิหตนุัน้คงไม่มใีครอยาก
ให้เกดิขึน้ จรงิๆ แล้วการป้องกนัไม่ให้เกดิ
นั้นเป็นส่ิงที่ดีที่สุด หรือลดความเป็นไป
ได้ทีจ่ะเกดิให้มาก หลังจากนัน้ถ้าเกดิขึน้
มาจรงิๆ กค็งต้องเตรยีมอปุกรณ์เพือ่แก้ไข 
ดงันัน้การเตรยีมเครือ่งยนต์ก่อนการออก
เรอืให้พร้อมน่าจะเป็นส่ิงทีส่�าคัญทีส่ดุ

เครื่องยนต์เรือนั้นปัญหาหลักน่าจะ
มาจากระบบไฟ กับระบบน�้ามันเบนซิน 
ก่อนออกเรอืเราต้องเช็คว่าแบตเตอรีน่ัน้มี
น�้ากล่ันเพียงพอมั๊ย ดูว่าแบตเตอรี่เส่ือม
เพราะไม่ได้ใช้นานหรอืว่าไฟหมดหรอืเปล่า 

รวมทัง้สายแบตเตอรีพ่บั หกังอ สายขาด
ใน ขีเ้กลอืเกาะ ขัว้แบตเตอรีไ่ม่แน่น ท�าให้
สตาร์ทตดิบ้าง ไม่ตดิบ้าง เช็คฟิวส์ว่ามเีกบ็
ไว้บ้างหรอืไม่

ด้านน�้ามันก็ต้องดูว่ามีน�้ามันเครื่อง
เพยีงพอมัย๊ เพราะถ้าน�า้มนัเครือ่งขาดอาจ
ท�าให้แรงดนัน�า้มนัเครือ่งตก จนเสยีงออด
ร้องวิง่ไม่ได้ ถดัมากด็นู�า้มนัเบนซนิว่าพอ
ในการวิง่ทรปิน้ีหรอืไม่ สายน�า้มันโอเคมัย๊ 
มีหักพับงอ ตรวจข้อต่อว่ามีขยะอุดตัน 
หรือไม่ และกรองดักน�้าในเครื่องดูว่า 
มนี�า้หรอืไม่ ถ้ามกีแ็กะมาเทออกให้หมด

ถ้าเครื่องยนต์ดับ
กลางทะเล
จะท�าอย่างไร
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ในการเตรียมพร้อมก็อาจมีฟิวส  ์
ทุกขนาดส�ารองไว้ คู่มือการใช้งานพกไว้ 
ในเรือ ชุดเครื่องมือท่ีแถมมากับเครื่อง 
ถ้าไม่มีก็ควรซื้อเก็บไว้ในเรือบ้าง สเปรย์
หล่อลืน่ จาระบ ี หวัเทยีน ไขควงเชค็ไฟ 
สายไฟเส้นเลก็เอาไว้ต่อตรง  ถงัน�า้มนัเบนซิน
ส�ารองเผื่อน�้ามันหมด วิทยุสื่อสารเอาไว้
ติดต่อคนช่วยเหลือ ถ้าเป็นไปได้ควรมี
ใบพัดส�ารองไว้ก็ดีเผื่อใบพัดไปฟันหิน 
ฉกีขาดระหว่างเดนิทาง

ทั้งนี้ เวลาเครื่องดับกลางทะเลนั้น  
ส่วมากมีสองเคสด้วยกัน เคสแรกคือ 

ดับเครื่องพอสตาร์ทใหม่แล้วสตาร์ไม่ติด 
ถ้าเป็นกรณนีีส่้วนมากจะเป็นระบบไฟ เช่น
ฟิวส์ขาด ฟิวส์เสยีบไม่แน่น ขัว้แบตเตอรี่
ไม่แน่น มสีิง่สกปรกเกาะตามขัว้ ท�าให้หน้า
สัมผัสไม่เพียงพอที่จะส่งไฟไปที่เครื่อง 
เพือ่สตาร์ท หรอืแบตเตอรีไ่ฟหมดเพราะ
ไดร์ชาร์ทไม่ชาร์ทไฟเมนรเีลย์ (ตวัจ่ายไฟ
จากแบตเตอรี่) อาจจะเสีย คุณสามารถ 
ต่อตรงเพือ่สตาร์ทได้ 

ส�าหรับเคสที่สองนั้น มักเกิดขึ้น 
ตอนวิ่งๆ อยู่แล้วเครื่องดับกลางทะเล  
ส่วมมากมาจากน�้ามันเบนซินหมด ไม่ก็

น�้ามันเบนซินสะดุดมาไม่สะดวกให้ตรวจ
เช็คสายน�้ามันว่าพับงอมั๊ย ลูกโป่งบีบ
น�้ามันเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ใช่ที่น�้ามัน
เบนซินก็อาจเป ็นเพราะออดเตือน
สัญญาณ ซ่ึงก็แนะน�าให้เปิดดูคู ่มือว่า
สญัญาณไฟโชว์นัน้แปลว่าอะไร ถ้าความ
ร้อนขึน้อาจมคีวามเป็นไปได้ว่าเกียร์ไปติด
ถุงพลาสติกหรือขยะ ท�าให้น�้าไม่เข้าไป
หล่อเยน็เครือ่งยนต์ วธิแีก้กด็บัเครือ่งแล้ว
ยกหางขึน้ดวู่ามีขยะตดิหรอืไม่

ถ้าไม่สามารถท�าอะไรได้เลย กค็งต้อง
รอคนมาช่วย การเปิดผากระโปรงเครือ่ง
แล้วจอดอยูเ่ฉยๆ ก็ช่วยท�าให้คนทีข่บัผ่าน
ไปมาแวะเข้ามาถามได้
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กองทพัเรอืได้รบัความไว้วางใจจากกองทพัเรอื
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
สวนสนามทางเรอืนานาชาต ิเนือ่งในโอกาสครบรอบ 
50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2560  
ตามมติที่ประชุมผู ้บัญชาการทหารเรืออาเซียน  
ครั้งที่ 8 ที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระหว่าง 26 -28 สงิหาคม 2557 และคณะรฐัมนตรี
ได้มมีตเิมือ่ 28 กรกฎาคม 2558 ให้ความเห็นชอบ
การจดักจิกรรมดงักล่าวและก�าหนดให้เป็นกจิกรรม
หลักระดับประเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว 
มีความสมเกียรติ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  
และเป็นกจิกรรมยิง่ใหญ่ระดบัโลก กองทพัเรอืจงึได้
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมมาจัดในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน คือระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึง 
วันพุธท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 รวมเวลาทั้งสิ้น  
10 วนั ณ พืน้ทีเ่มอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ีและจังหวดั
ใกล้เคียง และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน รวมเรียกว่า 
“มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้อาเซยีน” โดยเมอืงพัทยา
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบ 
จดักิจกรรมบนบกซึง่เป็นกจิกรรมสมทบเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
รวมท้ังเป็นการเผยแพร่ศลิปะวฒันธรรม และเสรมิ-
สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัประเทศ ส่วนกองทพัเรอื 
รบัผิดชอบจดักจิกรรมทางทะเลซึง่เป็นกจิกรรมหลกั
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี  
การก่อตัง้อาเซยีน รวมทัง้ยงัเป็นการเสรมิสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือ 
กบักองทพัเรอือาเซยีนและกองทพัเรอืนอกอาเซยีน

การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้อาเซียน
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เมือ่วันที ่20 - 21 พฤษภาคม 2560 
พลเรอืตรี บ�ารุงรัก สรคัคานนท์ ผูอ้�านวย
การส�านักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ ในฐานะรองประธานคณะ
อนุกรรมการเตรียมการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางเรือ
นานาชาติ น�าขณะสือ่มวลชน เข้ารบัฟัง
บรรยายสรปุการเตรยีมการมหกรรมทาง
เรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ  
50 ปีการก่อตัง้อาเซียน โดยม ีพลเรอืตรี 
สมนึก เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการ  
กอง เ รือยุทธการ  ให ้ การต ้ อนรับ  

ณ ห้องประชมุ 1 กองบญัชาการ กองเรอื
ยุทธการ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
และศึกษาดูงานด้านการท่องเท่ียวของ
เมอืงพทัยา โดยทางพลต�ารวจตร ี อนนัต์ 
เจรญิชาศร ีนายกเมืองพทัยา มอบหมาย
ให้นางอรวรา กรพินธุ ์ ผู ้อ�านวยการ 
ส�านกัส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เป็นประธาน
ต้อนรับ และมี นายอรรถพล ทวีสุนทร  
ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส�านกังานพทัยา นายรตันชยั 
สุ ท ธิ เ ด ช า นั ย  อุ ป น า ย ก ส ม า ค ม 
นักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

นายสมเกยีรต ิดรนุยัธร กรรมการกจิกรรม
พเิศษ โรงแรมไทยภาคตะวันออก เข้าร่วม
ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม  
ทพัพระยา ศาลาว่าการเมืองพทัยา
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สีส้มเท่านั้น และยังต้องจัดเตรียมให้มีไว้บนเรือ ท้ังแบบ 

น�า้หนกั 2.5 กโิลกรมั และ 4 กโิลกรมัด้วย เนือ่งจากห่วงชชูพี 
น�้าหนัก 4 กิโลกรัม จะถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ ์
ระบตุ�าแหน่งคนตกน�า้ (Man Overboard) โดยห่วงชชูพีน�า้หนกั  
4 กิโลกรัมนั้น มีน�้าหนักมากพอที่จะสามารถลากอุปกรณ  ์
ระบตุ�าแหน่งคนตกน�า้นีล้งไปกบัห่วงชชูพีได้

รูปทรงของห่วงชูชีพนั้นยังมีรูปทรงอ่ืนๆ อีกคือ รูปทรง 
เกือกม้า (Horseshoe) ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การช่วยชีวิต 
ท�าได้ง่ายขึน้ ห่วงชชูพีรปูเกแืหม้าส่วนใหญ่จะผลติจากโพลเีอสเตอร์ 
และมีปลอกหุ้มภายนอกท�าจาก PVC ซึ่งสามารถถอดซักได้  
และยงัมกีระเป๋าใส่ห่วงชูชพีชนิดขายแยกต่างหากด้วย ในปัจจบุนั
ห่วงชูชพีชนดินีย้งัไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศใดๆ รบัรองไว้

นอกจากนีท้างผูผ้ลติบางรายยงัมกีารออกแบบอุปกรณ์ใหม่ๆ 
ขึ้นมาอยู่เสมอ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น เช่น ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน�้าท่ีประกอบด้วย  
ชดุเขม็ขดัรดัตวัผูป้ระสบภยั สายช่วยชีวติลอยน�า้ และบรรจภุณัฑ์
ที่ออกแบบมาให้เก็บ และติดตั้งไว้บริเวณราวเรืออย่างถาวร  
และง่ายต่อการใช้งาน

ห่วงชูชีพเป็นสินค้าที่มีอุปกรณ์เสริมจ�านวนมาก ซึ่งจะช่วย 
เพิม่ประสิทธภิาพในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย เช่น ไฟตดิห่วงชชูพี 
โดยจะส่งสัญญาณแสงอัตโนมัติเม่ือลงสู่น�้า และเชือกลอยน�้า 
เพื่อผูกระหว่างห่วงชูชีพกับตัวเรือ รวมถึงขายึดห่วงชูชีพ 
เพือ่การตดิต้ังบนตวัเรือ

Safety
พวงชูชีพ หรือห่วงชูชีพ จัดว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี 

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้ป้องกัน 
และช่วยชวีติจากอบุตัเิหตกุารจมน�า้ทีร่าคามาสงูนกั มอีายกุารใช้งานทีค่งทนยาวนาน 
ท�าให้ห่วงชชูพีเป็นอปุกรณ์ทีถ่กูน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในกิจกรรมทางน�า้ทัง้น�า้ทะเล
และน�้าจืด รวมถึงตามเรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เดินทาง 
ในน่านน�้าสากล ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ เราจึงควรท�าความรู้จักกับเจ้าพวงชูชีพ 
หรือห่วงชชูพีนีใ้ห้มากยิง่ข้ึน

โดยทั่วไปห่วงชูชีพจะท�าข้ึนจากวัสดุ 2 แบบ คือ  
แบบที่ท�าด้วยฟองน�้าแล้วห่อด้วยผ้าดิบ และแบบแข็ง 
ที่ท�าจากไฟเบอร์ หรือโพลีเอทินิล ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ 
และความคงทนสงูกว่า ราคาก็สงูกว่าตามไปด้วย นอกจาก
นี้ยังมีห่วงชูชีพที่ท�าจาก PVC (Polyvinyl Chloride)  
ด้วยเช่นกนั ในการเลอืกห่วงชูชีพนัน้ ท่านจะต้องทราบถงึ
ลักษณะของงานท่ีจะน�าไปใช้ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ  
ซึง่มีหวัข้อหลักๆ ดงันี้

ขนาด  ที่นิยมโดยทั่ วไปในท ้องตลาดจะมีอยู ่  
2 ขนาด คอื ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 เซนตเิมตร และ  
65 เซนตเิมตร

น�้าหนัก ขนาดท่ีนิยมท่ัวไปในท้องตลาดจะมีอยู ่  
2 ขนาด คอื 2.5 กโิลกรัม และ 4 กโิลกรมั

ส ีสท่ีีนยิมส่วนใหญ่คอื สีส้ม, สขีาวคาดแดง เป็นต้น
ตวัอย่างเช่น หากเป็นการน�าไปพยงุตวัเวลาเล่นน�า้ทะเล

กส็ามารถเลอืกใช้ห่วงชูชพีแบบ ขนาด และสใีดก็ได้ หรอือาจ
จะใช้ห่วงยาง แผ่นโฟมลอยตัวทัว่ๆ ไป ซ่ึงมขีนาดและสสีนั
ทีห่ลากหลาย แม้กระทัง่ยางรถยนต์เก่าๆ ก็สามารถน�าไป
ใช้ได้ แต่ถ้าหากท่านน�าไปใช้บนเรือ เช่นเรือเดินสมุทร
ระหว่างประเทศกจ็ะต้องใช้ห่วงชชูพีทีผ่ลติได้ตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัในชีวติทางทะเล หรอื SOLAS โดยจะต้องมี
คณุสมบตัดิงันี้

ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใกล้ๆ ตัว

ส�าหรบัการเกบ็รกัษานัน้ โดยปกตห่ิวงชชูพีได้ถกูออกแบบมาให้ใช้ได้กบัทกุสภาพอากาศ 
และแสงแดด อย่างไรก็ตามเพ่ือยืดอายุการใช้งาน ควรหลีกเล่ียงอุณหภูมิสูงๆ การเก็บ 
ในทีช่ืน้ การสัมผสัของมีคม และควรหมัน่ตรวจสอบอปุกรณ์หลงัการใช้งานทกุครัง้

ห่วงชูชพี และอปุกรณ์เสรมินัน้ เป็นอีกหนึง่ตวัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการช่วยเหลอื
คนตกน�้า ส�าหรับท่านที่ใช้เวลากับกิจกรรมทางน�้าอยู่เป็นประจ�า ก็ควรที่จะพึงระลึกไว้ 
เสมอว่า ในเรืองของความปลอดภัยกนัไว้ก่อนย่อมดกีว่าแก้แน่นอน
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