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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือเอก ก�ำธร พุ่มหิรัญ, พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร, พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์, พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล, พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท,
พลเรือโท อมรโชติ สุจิรัตน์, พลต�ำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร, พลต�ำรวจตรี มิสกวัน บัวรา, มล. ปาณสาร หัสดินทร, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ,
พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ, คุณไพวงษ์ เตชะณรงค์, คุณปมุข อัจฉริยะฉาย, Mr.Gary Baguley, Mr.Kevin Whitcraft, คุณมานะ ศรีพิทักษ์,
คุณชลิษฐ์ สักกวาที, เรือเอก นาวี เนื่องจ�ำนงค์, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ, คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์, คุณสุนทรี จรรโลงบุตร

ในภาวะที่โลกก�ำลังเข้ามุ ่งสู่ยุคดิจิตอล เราอาจจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีต่างๆ ที่เรารับมานั้น
ค่อยๆ แทรกซึมมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน ทุกวันนี้เกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วว่องไว
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่ออย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายฝ่าย ท�ำให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายในในยุค 4.0 โลกการอ่านก�ำลังจะเปลี่ยนไป
นิตยสารและสือ่ สิง่ พิมพ์ ต่างได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนีอ้ ย่างชัดเจน เมือ่ สือ่ ออนไลน์กลายมาเป็นภัยต่อสือ่ กระดาษ ถือเป็นจุดทีอ่ ตุ สาหกรรม
สิ่งพิมพ์ไทยเข้าขั้นวิกฤติอย่างแท้จริง ผู้อ่านส่วนหนึ่งหันมาสไลด์หน้าจอรับข่าวสาร มากกว่าเปิดอ่านข้อมูลในหน้าหนังสือ
Magazine เพิ่ ม รู ป การน� ำ เสนอแบบในออนไลน์ ขึ้ น มาเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ยุ ค ดิ จิ ต อลเช่ น กั น แม้ ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นไป
วั น นี้
คือ ผู้อ่าน ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ และผู้อ่านทุกท่าน
แต่เราก็จะยังคงอยู่ เพราะปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดความเป็นไปของ
Magazine
ที่ยังต้องการรับรู้ข้อมูลต่างๆ จาก
เราจะก้าวไปพร้อมกันกับโลกดิจิตอลค่ะ
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20 ชาติส่งเรือรบเต็มทะเล
ฉลอง 50 ปี กองทัพเรือสิงคโปร์

20 ประเทศพันธมิตรกับสิงคโปร์ ทั้ง จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น
และไทย ร่วมส่งเรือรบ เรือพิฆาต มายังสิงคโปร์ โชว์ความยิง่ ใหญ่
เกรียงไกรของแสนยานุภาพทางทะเล ร่วมเฉลิมฉลองกองทัพเรือ
สิงคโปร์ ครบรอบ 50 ปี

HULL

โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงจักรี
นฤเบศร พร้ อ มเฮลิ ค อปเตอร์
ปราบเรือด�ำน�้ำแบบที่ 1 (S-70B)
และเฮลิคอปเตอร์ล�ำเลียงแบบที่ 2
(Bell 212) เรือหลวงนเรศวร และ
เรื อ หลวงสุ โ ขทั ย ร่ ว มกิ จ กรรม
สวนสนามฯ ร่ ว มกั บ มิ ต รประเทศ
21 ประเทศ พร้อมเรือรบจ�ำนวน
46 ล� ำ ในพิ ธี ฯ กองทัพเรือได้จัด
ก� ำ ลั ง พลเข้ า ร่ ว มขบวนพาเหรด
(Parade Review) กับมิตรประเทศ
และจัดเรือหลวงจักรีนฤเบศร และ
เรือหลวงสุโขทัย ร่วมกับเรือรบมิตร
ประเทศ เป็นเรือทีจ่ อดบริเวณท่าเรือ
(Land Review) ในการท�ำความเคารพ
เมื่อขบวนรถประธานฯ และผู้บังคับ
บัญชาของกองทัพเรือมิตรประเทศ
ผ่าน พร้อมทั้งจัดเรือหลวงนเรศวร
ร่ ว มสวนสนามทางเรื อ ฯ บริ เ วณ
ท ะ เ ล จี น ใ ต ้ ร ่ ว ม กั บ เ รื อ ร บ
มิตรประเทศ

ซึ่ ง การสวนสนามทางเรื อ ฯ
จะแยกเป็ น 3 กลุ ่ ม ดั ง นี้ RSS
Formidable น� ำ หมู ่ เ รื อ รบของ
อินเดีย อินโดนีเซีย เมียนมา และ
ศรีลังกา จากฝั่งช่องแคบมะละกา
ส่ ว นในฝั ่ ง ทะเลจี น ใต้ มี เ รื อ ฟริ เ กต
RSS Stalwart น� ำ หมู ่ เ รื อ รบของ
แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ฟิลปิ ปินส์ ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม
กับเรือฟริเกต RSS Supreme น�ำหมู่
เรือรบของออสเตรเลีย บังกลาเทศ
บรูไน จีน อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ 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 ร ป ร ะ เ ท ศ จ ะ ขึ้ น เ รื อ R S S
Independence ซึ่งเป็นเรือรับการ
ท�ำความเคารพผ่านจากขบวนเรือ
ทีท่ ำ� การสวนสนามทางเรือนานาชาติ

ให้การต้อนรับ
และอนุเคาระห์เรือยอช์ท JellyFish
บริษัท บริษัท ฮัล จ�ำกัด agent
เครื่องยนต์ Yanmar และ Suzuki
ให้ ก ารต้ อ นรั บ และอนุ เ คราะห์
เรื อ ยอช์ ท JellyFish ซึ่ ง เป็ น
เรื อ ขนาด 36 ฟุ ต ท้ อ งเดี ย ว
ใช้ เ ครื่ อ งยนต์ ยั น ร์ ม ่ า รุ ่ น 6LPASTZP2 เครื่ อ งคู ่ พร้ อ มกั บ เกี ย ร์
ZT370 ให้กับผู้บริหาร AMR และ
ศิษย์เก่าพนัสพิทยาคาร ที่โอเชียน
มารี น ่ า โดยได้ พ าชมเกาะลิ ง ,
เกาะครามน้ อ ย, เกาะครามใหญ่
หากใครสนใจเครื่องยนต์ In-Board
Yanmar สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ บริษัท ฮัล จ�ำกัด
โทร. 038-238131-2
หรือ e-mail: info@hull.co.th
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ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า
จัดยิ่งใหญ่ปีท่ี 13 พร้อมต้อนรับ
นักแล่นใบจากทั่วโลก

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า จัดยิ่งใหญ่
เป็นปีที่ 13 พร้อมต้อนรับนักแล่นใบกว่า 700 คน เรือใบกว่า 250 ล�ำ จากกว่า
25 ประเทศทัว่ โลก เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โอเชีย่ น มารีนา่ ยอช์ท คลับ จ.ชลบุรี
ระหว่ า ง วั น ที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ที่ ผ ่ า นมา โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกตั ต้า พรีเซ็นท์เต็ด บาย โอเชีย่ น มารีนา่ เป็นการแข่งขัน
เรือใบที่มีเรือหลาก-หลายประเภทเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดในเอเชีย โอเชี่ยน
มารีนา่ ยอช์ท คลับ เป็นท่าจอดเรือยอช์ททีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีศักยภาพในการจัดงานแข่งขันเรือใบขนาดใหญ่ ได้มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ตลอดจนมีก ารจัด การแข่งขันที่ ไ ด้ มาตรฐาน
นอกจากนั้น ในส่วนของกรมศุลกากรได้มีการปรับกฎระเบียบอนุญาตให้
เรือต่างชาติสามารถแวะพักน่านน�้ำพัทยาได้นานขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลดี
ในอนาคตที่พัทยาจะได้ต้อนรับเรือจากนานาชาติมากขึ้นและดึงดูดเรือใบ
จากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันรีกัตต้าในเมืองไทยได้มากขึ้น
ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า เป็นการแข่งขันเรือใบที่มีชื่อเสียงในระดับ
เอเชีย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการล่องเรือใบเดินทางมาจาก
ประเทศต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ�ำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลา

13 ปีที่ผ่านมา ได้ต้อนรับเรือใบรวม
ทั้งหมดกว่า 3,000 ล�ำ สร้างชื่อเสียง
ให้ ป ระเทศไทยในฐานะจุ ด หมาย
ปลายทางการท่องเทีย่ วและการกีฬา
ในระดั บ นานาชาติ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
และล่าสุดได้ได้รับการโหวตให้เป็น
“Asian Regatta of the Year” จาก
Asian Marine & Boating Awards
2014 และได้ รั บ รางวั ล Silver
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ประเภทกี ฬ าสมั ค รเล่ น ยอดเยี่ ย ม
ของไทย จาก SPIA 2016
การแข่ ง ขั น เรื อ ใบท็ อ ป ออฟ
เดอะ กั ฟ รี กั ต ต้ า มี ก ารแข่ ง ขั น
ทั้งหมด 12 ประเภท อาทิ IRC เรซ
ซิ่ง, IRC ครูซซิ่ง, เรือปลาทู (ชิงถ้วย
พระราชทาน ปลาทู โคโรเนชั่ น ),
โอเชี่ ย น มั ล ติ ฮั ล ล์ , เรื อ ใบเดี่ ย ว,
เรือใบคู,่ เรืออ็อฟติมสิ ต์ (ชิงถ้วยรางวัล

ครัง้ ส�ำคัญในประวัติศาสตร์
รวมผู ้บัญชาเหล่าทัพบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ผนึกก�ำลังการฝึ กกองทัพเรือประจ�ำปี 2560
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ณะ
อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และพลต�ำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ มาตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจ�ำปี 2560 บนเรือหลวง
จักรีนฤเบศรบริเวณอ่าวไทยตอนบน
อ็ อ ฟติ มิ ส ต์ ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย)
และ ไอโอเอม คลาส เรดิโอ คอนโทรล
ยอช์ท (เรือใบบังคับวิทยุ) ซึ่งปีนี้
ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกตั ต้า นับ
เป็นแม็ทช์ส�ำคัญของนักกีฬาเรือใบ
ทีมชาติชุดซีเกมส์ที่จะต้องขับเคี่ยว
กับคู่ต่อสู้ส�ำคัญก่อนที่จะเตรียมฝึก
ซ้อมอย่างเข้มข้นส�ำหรับการแข่งขัน
ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคมนี้
ส�ำหรับเรือใบขนาดใหญ่อย่าง
คีลโบ๊ท และมัลติฮัลล์ที่เข้าแข่งขัน
ในปีนมี้ ที งั้ ทีมเรือชัน้ น�ำจากไทย และ
เอเชี ย เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น อย่ า งคึ ก คั ก
การแข่ ง ขั น ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน
ปลาทู โคโรเนชั่น มีเรือกว่า 15 ทีม
เข้าร่วมแข่งขัน อาทิ อังกฤษ ญี่ปุ่น
รัสเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ส่วน
การแข่งขันเรือดิงกี้ ไฮไลท์ประกอบ
ด้วยเรือเลเซอร์ สแตนดาร์ด, เลเซอร์
เรเดียล, เลเซอร์ 4.7 และเรือใบคู่
ประเภท 420s และ 470s ซึ่งทางตัว
เก็ ง ที่ น ่ า จั บ ตามองคื อ มาเลเซี ย ,

สิงคโปร์ และไทย ส�ำหรับการชิงถ้วย
ร า ง วั ล อ็ อ ฟ ติ มิ ส ต ์ ชิ ง แ ช ม ป ์
ประเทศไทย คาดมีเรือใบมากกว่า
100 ล� ำ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั้ ง นี้
จะเป็นแม็ทช์ใหญ่ก่อนตัวเก็งอย่าง
นักแล่นใบเยาวชนไทยจะลงแข่งขัน
เรื อ ใบอ็ อ ฟติ มิ ส ต์ เ วิ ล ด์ ใ นเดื อ น
กรกฎาคมนี้
ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า
พรีเซ็นท์เต็ด บาย โอเชี่ยน มารีน่า
โดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬา
แห่ ง ประเทศไทย, การท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย, สมาคมแข่งเรือใบ
แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ , เมื อ งพั ท ยา, สโมสร
เรือใบราชวรุณ และกองทัพเรือไทย

BoatTips
การติดต่อวิทยุสื่อสารกันในแต่ละครั้ง ย่อมมีความต้องการที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสือ่ สารอยูเ่ สมอ ทัง้ นีเ้ พราะการติดต่อวิทยุ
สือ่ สารนัน้ มีเป้าหมาย บางครัง้ ก็เพือ่ การแลกเปลีย่ นข่าวสารเพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน ซึง่ มีเป้าหมายในการทีจ่ ะต้องการการตอบสนองให้
เกิดขึ้นจากอีกฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการติดต่อวิทยุสื่อสารครั้งนั้นๆ
การทีเ่ ราจะติดต่อวิทยุสอื่ สารให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
นัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องทราบว่าวิทยุสอื่ สารของเรานัน้ มีการท�ำงาน
ทีจ่ ะตอบสนองการติดต่อสือ่ สารของเราได้แค่ไหนเพียงไร

เพราะฉะนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะมัน่ ใจได้วา่ วิทยุสอื่ สารของเรา
นัน้ สามารถติดต่อกับสถานอืน่ ๆ ได้นนั้ ก็จะต้องมีการทดลอง
ด้วยการทดสอบสัญญาณวิทยุสอื่ สารก่อน
การทดลองอุ ป กรณ์ สื่ อ สารนั้ น ก็ จ ะมี ก ารทดลอง
ตามปกติทั่วไป เป็นการทดสอบการท�ำงานตามที่ก�ำหนด
เช่น ทดลองตามเวลา ทดลองประจ�ำวัน หรือทดลองประจ�ำ
สัปดาห์ ในการทดลองอุปกรณ์ดว้ ยการทดสอบสัญญาณวิทยุ
สือ่ สารก็จะต้องทดสอบสัญญาณกับสถานีทตี่ ดิ ต่อสือ่ สารกัน
เป็นประจ�ำ ทดลองกับสถานีวทิ ยุสอื่ สารทีเ่ ป็นเครือข่ายกัน
และทดลองกับสถานีทอ่ี ยูไ่ กลทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้เพือ่ ทีจ่ ะได้
นอกจากนั้นความถี่ที่ใช้ในการทดลองนั้นตามความถี่ที่ได้
ก�ำหนดไว้
การทดลองอุปกรณ์สอื่ สารเป็นการทดสอบการท�ำงาน
ของเครือ่ งมือสือ่ สารว่าระบบการท�ำงานของอุปกรณ์แต่ละ
อย่างท�ำหน้าทีไ่ ด้เป็นทีพ่ อใจหรือไม่ ถ้าการส่งสัญญาณใน
ครัง้ นัน้ ไม่แรงพอความแรงของสัญญาณทีค่ สู่ ถานทีท่ ดสอบ
ก็จะรายงานมาน้อย เราก็จะจะต้องมาหาเหตุของการส่งว่า
อุปกรณ์สว่ นใดทีท่ ำ� หน้าทีไ่ ม่สมบูรณ์ เช่น ระบบพลังงานมี
แรงดันไฟฟ้าตามก�ำหนดหรือไม่ ถ้าแรดงดันไฟฟ้ามีก�ำลัง
ตามก�ำหนด ต่อมาก็มาวัดก�ำลังส่งว่าควรจะส่งสัญญาณได้
กี่วัตต์ ถ้าจ�ำนวนวัตต์ที่ส่งจากเครื่องส่งวัดได้ตามก�ำหนด
ก็จะต้องมาดูทรี่ ะบบสายอากาศแล้วว่า ส่งออกได้สมบูรณ์
หรือไม่
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การทดสอบสัญญาณวิทยุ ส่อื สาร
สิ่งที่จะต้องปฏิบัติเสมอก็คือ การบันทึกผลการทดสอบ
สัญญาณเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ เพือ่ เป็นสถิตวิ า่ สัญญาณทีล่ ดลง
จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเครือ่ งวิทยุสอื่ สารของท่านลดประสิทธิภาพลง
ซึง่ ข้อมูลจากการบันทึกบางอย่างสามารถน�ำไปประเมินการท�ำงาน
ของอุปกรณ์วทิ ยุสอื่ สาร เป็นการห้องกันไม่ให้อปุ กรณ์วทิ ยุสอื่ สาร
เสียหายมากไปกว่าเดิม และเป็นการคาดการณ์วา่ จะต้องด�ำเนินการ
ซ่อมท�ำหรือจัดหาทดแทนล่วงหน้า

ค�ำพุดทีใ่ ช้ในการสอบถามการรับสัญญาณจะใช้คำ� ว่า
“How do you read?” (ท่านได้ยนิ เสียงข้าพเจ้าเป็นอย่างไร?)
การตอบค�ำถามการรับสัญญาณ
“I read you” (ข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงท่าน ...)
เสียงทีฝ่ า่ ยรับ “สัญญาณ” จะเป็นการฟังเสียงจากการได้ยนิ นัน้ จะ
มีการวัดจะมีอยู่ 5 ระดับ ซึง่ จะสัมพันธ์กบั การแสดงผลของระดับ ”ความ
แรง” ทีเ่ ครือ่ งวิทยุสอื่ สาร ซึง่ จะมีอยู่ 5 ระดับ เช่นกัน ระดับของ
“สัญญาณ” นัน้ เป็นการวัดด้วยความรูส้ กึ แต่ “ความแรง” จะดูที่
อุปกรณ์วดั ความแรงบนหน้าปัทม์วทิ ยุสอื่ สาร
ดังนี้
Bad / One
(สัญญาณเบามาก / ความแรงระดับ 1)
Poor / Two
(สัญญาณเบา
/ ความแรงระดับ 2)
Fair / Three
(สัญญาณดีพอใช้ / ความแรงระดับ 3)
Good / Four
(สัญญาณดี
/ ความแรงระดับ 4)
Excellent / Five (สัญญาณดีมาก / ความแรงระดับ 5)

ความแรงของสัญญาณที่หน้าปัทม์วิทยุสื่อสารในปัจจุบัน
จะเป็นหลอด LED แสดงผลให้เห็น ต่างกับเครื่องวิทยุสื่อสาร
รุน่ ก่อนๆ ทีเ่ ป็นมิเตอร์แบบเข็ม
จะเห็นได้วา่ การทีม่ กี ารทดสอบสัญญาณกันทุกๆ ช่วงเวลาที่
ก�ำหนดนัน้ มีประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการด้วย เพราะฉะนัน้
สถานีวทิ ยุสอื่ สารใดก็ตามเมือ่ ถูกร้องขอเพือ่ ทดสอบสัญญาณแล้ว
สถานีทไี่ ด้รบั การร้องขอให้เฝ้าฟังเพือ่ การทดสอบสัญญาณ ควรที่
จะต้องให้ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขอ ไม่ควรปฏิเสธเมือ่ ไม่
จ�ำเป็น แต่ถ้ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิเสธการร้องขอทดสอบ
สัญญาณ ก็ควรต้องแจ้งเหตุผลทีไ่ ม่สามารถให้ความร่วมมือนัน้ ให้
สถานีฝา่ ยร้องขอทดสอบสัญญาณมาทราบด้วย
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การจับคู่ท่สี มบู รณ์ระหว่าง
Yanmar กับ Hi-Tech Cats

มี ก ารปล่ อ ยเรื อ ที่ น ่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจ 2 ล� ำ ลงน�้ ำ
เมื่อเร็วๆ และ เรือทั้ง 2 ล�ำนี้มี 2 สิ่งที่เหมือนกัน
นัน่ คือเรือทัง้ 2 ล�ำขับเคลือ่ นโดยเครือ่ งยนต์ Yanmar
และ เรือทั้ง 2 ล�ำถูกต่อขึ้นโดย Noosa Marine
Shipyard
ภูมภิ าคแถบ Noosa นี้ ได้รบั การยกย่องว่าเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วในเขตร้อนทีส่ วยงามมาก อย่างไรก็ตาม
ในเขตอุตสาหกรรม Julian Griffiths เจ้าของ Noosa
Marine นับเป็นช่างต่อเรือทีม่ คี วามช�ำนาญเป็นอย่างยิง่
Julian Griffiths เริม่ งานต่อเรือของเขาในฐานะ
เด็กฝึกงานคนหนึ่งที่ Norman R Wright & Sons
Shipyard ใน Brisbane ความหลงใหลของ Julian
ก็คือการเล่นเรือ และความช�ำนาญพิเศษของเขาก็คอื
การหล่อตัวเรือแบบคอมโพสิต (composite hull)
ในปี 2008 เขาจึงได้เริ่มต้นธุรกิจของตนเองโดยการ
จัดตัง้ Noosa Marine และเดินทางกลับบ้านเกิด
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ปัจจุบนั ที่ Noosa Marine เรือ 2 ท้องขนาด
ใหญ่ที่ก�ำลังต่ออยู่ท�ำให้โรงงานของเขาแทบไม่มี
ทีจ่ ะเดิน ทีมงาน 7 คน รวมถึงเด็กฝึกงานอีก 3 คน
ช่วยกันท�ำงานกันเต็มเวลาส�ำหรับโครงการนี้
“ขณะที่ ฐ านลู ก ค้ า หลั ก ของผมอยู ่ ใ น
ออสเตรเลีย เราก็ได้รบั การสอบถามจ�ำนวนมาก
จากสหรัฐอเมริกา การสอบถามจากต่างประเทศ
ส่วนใหญ่จะเกีย่ วกับใบเรือ และเขาเหล่านัน้ รูจ้ กั
เราทั้งจากการพูดคุยแบบปากต่อปากกับลูกค้า
เดิมของเรา และจากข่าวที่เราลงตีพิมพ์ในเรื่อง
การแนะน�ำเรือล�ำใหม่”
เรือทีไ่ ด้สร้างชือ่ เสียงให้กบั Noosa Marine คือ
เรือใบ 2 ท้อง (พร้อมเครือ่ งยนต์) ทีช่ อื่ ว่า “Kato”
และเรือล�ำล่าสุดก็คอื Bajaca ซึง่ เป็นเรือ 2 ท้อง
ทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งยนต์ Yanmar
Kato ถูกออกแบบและต่อขึน้ โดยเฉพาะให้กบั
Tony Longhurst ผูซ้ งึ่ ได้ชอื่ ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของ
Gold Coast Marine เรือ 2 ท้องขนาด 18 เมตร
ล�ำนี้ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์คู่ของ Yanmar
ขนาด 75mhp รุน่ 4JH4-TE ประกบกับห้องเกียร์
Yanmar SD60 Saildrives และใบจักร
การต่อเรือจะเริ่มขึ้นด้วยการขึ้นโครงโดยใช้
อุปกรณ์น�ำแนว (jig) ตัวเรือคอมโพสิตจะถูกขึ้น
รูปบน jig ดังกล่าว โดย jig จะถูกรือ้ ทิง้ หลังงานเสร็จ
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ผิวที่ขึ้นรูปบน jig เป็นชั้นของแผ่นกระดานทับ
ด้วยอีพ็อกซี่ (epoxy) และ คาร์บอนไฟเบอร์
(carbon fibre) วัสดุคอมโพสิตที่แปลกใหม่นี้
สร้างความแข็งแรงอย่างน่าประทับใจให้กบั ตัวเรือ
อีกทัง้ ยังลดน�ำ้ หนักและความเทอะทะทีม่ กั ประสบ
จากการท�ำงานไฟเบอร์กลาสทัว่ ไป
เครือ่ งยนต์ Yanmar ไม่ได้เป็นอะไรทีแ่ ปลก
ใหม่สำ� หรับ Julian Griffiths เขาติดตัง้ เครือ่ งยนต์
Yanmar ให้กบั เรือของตัวเอง (H28) ซึง่ เขาต่อขึน้
ในช่วงเวลาฝึกงาน
“Power Equipment เป็นยิง่ กว่ามืออาชีพ”
Julian กล่าว “พนักงานทุกคนพร้อมทีจ่ ะให้คำ�
แนะน�ำและความช่วยเหลือในเรือ่ งงาน พวกเขา
มักจะแวะมาในช่วงทีเ่ ราก�ำลังต่อเรือเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย อีกทัง้ ยังทดสอบ
เครื่องยนต์ Yanmar อย่างครบถ้วนในช่วง
ทีท่ ำ� การทดสอบทางทะเล”
Julian Griffiths ชืน่ ชมในเครือ่ งยนต์ Yanmar
เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นความเรียบร้อยของ
ตัวเครื่องยนต์ บรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องเครื่องยนต์
จากความเสี ย หายในขณะขนส่ ง การให้ ค วาม
สนั บ สนุ น ทางด้ า นข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ล ้ ว นท� ำ ให้
Yanmar เป็นเครือ่ งยนต์ที่ Julian ไว้วางใจ
“เครื่องยนต์เรือของ Yanmar มีจุดแข็ง
เรื่องความทนทาน ผลิตภัณฑ์ของ Yanmar
เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานของเรา
โดยสมบูรณ์ เครือ่ งยนต์ทกุ เครือ่ งให้กำ� ลังแรงม้า
ที่เหมาะเจาะกับตัวเครื่อง ดังนั้น เรือของเรา
จึงสามารถแล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
เรือของ Noosa Marine สามารถที่จะออก
ทะเลไปได้ทุกแห่งในโลก และ Yanmar ก็เป็น
เครือ่ งยนต์
ที่ได้รับเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ
การบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทวั่ โลก
Yanmar เป็นเครือ่ งยนต์เรือระดับโลกจริงๆ
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ถ้าเครื่องยนต์ดับ
กลางทะเล
จะท�ำอย่างไร
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ขึน้ ชือ่ ว่าอุบตั เิ หตุนนั้ คงไม่มใี ครอยาก
ให้เกิดขึน้ จริงๆ แล้วการป้องกันไม่ให้เกิด
นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หรือลดความเป็นไป
ได้ทจี่ ะเกิดให้มาก หลังจากนัน้ ถ้าเกิดขึน้
มาจริงๆ ก็คงต้องเตรียมอุปกรณ์เพือ่ แก้ไข
ดังนัน้ การเตรียมเครือ่ งยนต์กอ่ นการออก
เรือให้พร้อมน่าจะเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
เครื่องยนต์เรือนั้นปัญหาหลักน่าจะ
มาจากระบบไฟ กับระบบน�้ำมันเบนซิน
ก่อนออกเรือเราต้องเช็คว่าแบตเตอรีน่ นั้ มี
น�้ำกลั่นเพียงพอมั๊ย ดูว่าแบตเตอรี่เสื่อม
เพราะไม่ได้ใช้นานหรือว่าไฟหมดหรือเปล่า

รวมทัง้ สายแบตเตอรีพ่ บั หักงอ สายขาด
ใน ขีเ้ กลือเกาะ ขัว้ แบตเตอรีไ่ ม่แน่น ท�ำให้
สตาร์ทติดบ้าง ไม่ตดิ บ้าง เช็คฟิวส์วา่ มีเก็บ
ไว้บา้ งหรือไม่
ด้านน�้ำมันก็ต้องดูว่ามีน�้ำมันเครื่อง
เพียงพอมัย๊ เพราะถ้าน�ำ้ มันเครือ่ งขาดอาจ
ท�ำให้แรงดันน�ำ้ มันเครือ่ งตก จนเสียงออด
ร้องวิง่ ไม่ได้ ถัดมาก็ดนู ำ�้ มันเบนซินว่าพอ
ในการวิง่ ทริปนีห้ รือไม่ สายน�ำ้ มันโอเคมัย๊
มีหักพับงอ ตรวจข้อต่อว่ามีขยะอุดตัน
หรือไม่ และกรองดักน�้ำในเครื่องดูว่า
มีนำ�้ หรือไม่ ถ้ามีกแ็ กะมาเทออกให้หมด
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ในการเตรี ย มพร้ อ มก็ อ าจมี ฟ ิ ว ส์
ทุกขนาดส�ำรองไว้ คู่มือการใช้งานพกไว้
ในเรือ ชุดเครื่องมือที่แถมมากับเครื่อง
ถ้าไม่มีก็ควรซื้อเก็บไว้ในเรือบ้าง สเปรย์
หล่อลืน่ จาระบี หัวเทียน ไขควงเช็คไฟ
สายไฟเส้นเล็กเอาไว้ตอ่ ตรง ถังน�ำ้ มันเบนซิน
ส�ำรองเผื่อน�้ำมันหมด วิทยุสื่อสารเอาไว้
ติดต่อคนช่วยเหลือ ถ้าเป็นไปได้ควรมี
ใบพั ด ส� ำ รองไว้ ก็ ดีเ ผื่อใบพัด ไปฟัน หิน
ฉีกขาดระหว่างเดินทาง
ทั้งนี้ เวลาเครื่องดับกลางทะเลนั้น
ส่ ว มากมี ส องเคสด้ ว ยกั น เคสแรกคื อ

ดับเครื่องพอสตาร์ทใหม่แล้วสตาร์ไม่ติด
ถ้าเป็นกรณีนสี้ ว่ นมากจะเป็นระบบไฟ เช่น
ฟิวส์ขาด ฟิวส์เสียบไม่แน่น ขัว้ แบตเตอรี่
ไม่แน่น มีสงิ่ สกปรกเกาะตามขัว้ ท�ำให้หน้า
สัมผัสไม่เพียงพอที่จะส่งไฟไปที่เครื่อง
เพือ่ สตาร์ท หรือแบตเตอรีไ่ ฟหมดเพราะ
ไดร์ชาร์ทไม่ชาร์ทไฟเมนรีเลย์ (ตัวจ่ายไฟ
จากแบตเตอรี่) อาจจะเสีย คุณสามารถ
ต่อตรงเพือ่ สตาร์ทได้
ส� ำ หรั บ เคสที่ ส องนั้ น มั ก เกิ ด ขึ้ น
ตอนวิ่งๆ อยู่แล้วเครื่องดับกลางทะเล
ส่วมมากมาจากน�้ำมันเบนซินหมด ไม่ก็

น�้ำมันเบนซินสะดุดมาไม่สะดวกให้ตรวจ
เช็คสายน�้ำมันว่าพับงอมั๊ย ลูกโป่งบีบ
น�้ำมันเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ใช่ที่น�้ำมัน
เบนซิ น ก็ อ าจเป็ น เพราะออดเตื อ น
สัญญาณ ซึ่งก็แนะน�ำให้เปิดดูคู่มือว่า
สัญญาณไฟโชว์นนั้ แปลว่าอะไร ถ้าความ
ร้อนขึน้ อาจมีความเป็นไปได้วา่ เกียร์ไปติด
ถุงพลาสติกหรือขยะ ท�ำให้น�้ำไม่เข้าไป
หล่อเย็นเครือ่ งยนต์ วิธแี ก้กด็ บั เครือ่ งแล้ว
ยกหางขึน้ ดูวา่ มีขยะติดหรือไม่
ถ้าไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย ก็คงต้อง
รอคนมาช่วย การเปิดผากระโปรงเครือ่ ง
แล้วจอดอยูเ่ ฉยๆ ก็ชว่ ยท�ำให้คนทีข่ บั ผ่าน
ไปมาแวะเข้ามาถามได้
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การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ อาเซี ยน

กองทัพเรือได้รบั ความไว้วางใจจากกองทัพเรือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
สวนสนามทางเรือนานาชาติ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ
50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2560
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ อาเซี ย น
ครั้งที่ 8 ที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระหว่าง 26 -28 สิงหาคม 2557 และคณะรัฐมนตรี
ได้มมี ติเมือ่ 28 กรกฎาคม 2558 ให้ความเห็นชอบ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวและก�ำหนดให้เป็นกิจกรรม
หลักระดับประเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว
มีความสมเกียรติ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
และเป็นกิจกรรมยิง่ ใหญ่ระดับโลก กองทัพเรือจึงได้
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมมาจัดในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน คือระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึง
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รวมเวลาทั้งสิ้น
10 วัน ณ พืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน รวมเรียกว่า
“มหกรรมทางเรื อ นานาชาติ เนื่ อ งในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ อาเซียน” โดยเมืองพัทยา
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนรั บ ผิ ด ชอบ
จัดกิจกรรมบนบกซึง่ เป็นกิจกรรมสมทบเพือ่ เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ
รวมทัง้ เป็นการเผยแพร่ศลิ ปะวัฒนธรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ประเทศ ส่วนกองทัพเรือ
รับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเลซึง่ เป็นกิจกรรมหลัก
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตัง้ อาเซียน รวมทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือ
กับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนอกอาเซียน
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เมือ่ วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560
พลเรือตรี บ�ำรุงรัก สรัคคานนท์ ผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือน
ทหารเรื อ ในฐานะรองประธานคณะ
อนุกรรมการเตรียมการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางเรือ
นานาชาติ น�ำขณะสือ่ มวลชน เข้ารับฟัง
บรรยายสรุปการเตรียมการมหกรรมทาง
เรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ
50 ปีการก่อตัง้ อาเซียน โดยมี พลเรือตรี
สมนึก เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการ
กองเรื อ ยุ ท ธการ ให้ ก ารต้ อ นรั บ

ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการ กองเรือ
ยุทธการ อ� ำ เภอสั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ รี
และศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของ
เมืองพัทยา โดยทางพลตาํ รวจตรี อนันต์
เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมาย
ให้ น างอรวรา กรพิ น ธุ ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เป็นประธาน
ต้อนรับ และมี นายอรรถพล ทวีสุนทร
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานพัทยา นายรัตนชัย
สุ ท ธิ เ ด ช า นั ย อุ ป น า ย ก ส ม า ค ม
นักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

นายสมเกียรติ ดรุนยั ธร กรรมการกิจกรรม
พิเศษ โรงแรมไทยภาคตะวันออก เข้าร่วม
ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม
ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
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พวงชูชีพ หรือห่วงชูชีพ จัดว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้ป้องกัน
และช่วยชีวติ จากอุบตั เิ หตุการจมน�ำ้ ทีร่ าคามาสูงนัก มีอายุการใช้งานทีค่ งทนยาวนาน
ท�ำให้หว่ งชูชพี เป็นอุปกรณ์ทถี่ กู น�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในกิจกรรมทางน�ำ้ ทัง้ น�ำ้ ทะเล
และน�้ำจืด รวมถึงตามเรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เดินทาง
ในน่านน�้ำสากล ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ เราจึงควรท�ำความรู้จักกับเจ้าพวงชูชีพ
หรือห่วงชูชพี นีใ้ ห้มากยิง่ ขึน้

โดยทั่วไปห่วงชูชีพจะท�ำขึ้นจากวัสดุ 2 แบบ คือ
แบบที่ท�ำด้วยฟองน�้ำแล้วห่อด้วยผ้าดิบ และแบบแข็ง
ที่ท�ำจากไฟเบอร์ หรือโพลีเอทินิล ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
และความคงทนสูงกว่า ราคาก็สงู กว่าตามไปด้วย นอกจาก
นี้ยังมีห่วงชูชีพที่ท�ำจาก PVC (Polyvinyl Chloride)
ด้วยเช่นกัน ในการเลือกห่วงชูชพี นัน้ ท่านจะต้องทราบถึง
ลั ก ษณะของงานที่ จ ะน� ำ ไปใช้ ก่ อ นตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ซึง่ มีหวั ข้อหลักๆ ดังนี้
ขนาด ที่ นิ ย มโดยทั่ ว ไปในท้ อ งตลาดจะมี อ ยู ่
2 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร และ
65 เซนติเมตร
น�้ ำ หนั ก ขนาดที่ นิ ย มทั่ ว ไปในท้ อ งตลาดจะมี อ ยู ่
2 ขนาด คือ 2.5 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม
สี สีทนี่ ยิ มส่วนใหญ่คอื สีสม้ , สีขาวคาดแดง เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น หากเป็นการน�ำไปพยุงตัวเวลาเล่นน�ำ้ ทะเล
ก็สามารถเลือกใช้หว่ งชูชพี แบบ ขนาด และสีใดก็ได้ หรืออาจ
จะใช้หว่ งยาง แผ่นโฟมลอยตัวทัว่ ๆ ไป ซึง่ มีขนาดและสีสนั
ทีห่ ลากหลาย แม้กระทัง่ ยางรถยนต์เก่าๆ ก็สามารถน�ำไป
ใช้ได้ แต่ถ้าหากท่านน�ำไปใช้บนเรือ เช่นเรือเดินสมุทร
ระหว่างประเทศก็จะต้องใช้หว่ งชูชพี ทีผ่ ลิตได้ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวติ ทางทะเล หรือ SOLAS โดยจะต้องมี
คุณสมบัตดิ งั นี้
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ห่วงชู ชีพ อุ ปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัยใกล้ๆ ตัว

สีส้มเท่านั้น และยังต้องจัดเตรียมให้มีไว้บนเรือ ทั้งแบบ
น�ำ้ หนัก 2.5 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัมด้วย เนือ่ งจากห่วงชูชพี
น�้ำหนัก 4 กิโลกรัม จะถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ระบุตำ� แหน่งคนตกน�ำ้ (Man Overboard) โดยห่วงชูชพี น�ำ้ หนัก
4 กิ โ ลกรั ม นั้ น มี น�้ ำ หนั ก มากพอที่ จ ะสามารถลากอุ ป กรณ์
ระบุตำ� แหน่งคนตกน�ำ้ นีล้ งไปกับห่วงชูชพี ได้
รูปทรงของห่วงชูชีพนั้นยังมีรูปทรงอื่นๆ อีกคือ รูปทรง
เกือกม้า (Horseshoe) ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การช่วยชีวิต
ท�ำได้งา่ ยขึน้ ห่วงชูชพี รูปเกืแหม้าส่วนใหญ่จะผลิตจากโพลีเอสเตอร์
และมีปลอกหุ้มภายนอกท�ำจาก PVC ซึ่งสามารถถอดซักได้
และยังมีกระเป๋าใส่หว่ งชูชพี ชนิดขายแยกต่างหากด้วย ในปัจจุบนั
ห่วงชูชพี ชนิดนีย้ งั ไม่มมี าตรฐานระหว่างประเทศใดๆ รับรองไว้
นอกจากนีท้ างผูผ้ ลิตบางรายยังมีการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ๆ
ขึ้นมาอยู่เสมอ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน�้ำที่ประกอบด้วย
ชุดเข็มขัดรัดตัวผูป้ ระสบภัย สายช่วยชีวติ ลอยน�ำ้ และบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ออกแบบมาให้เก็บ และติดตั้งไว้บริเวณราวเรืออย่างถาวร
และง่ายต่อการใช้งาน
ห่วงชูชีพเป็นสินค้าที่มีอุปกรณ์เสริมจ�ำนวนมาก ซึ่งจะช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เช่น ไฟติดห่วงชูชพี
โดยจะส่งสัญญาณแสงอัตโนมัติเมื่อลงสู่น�้ำ และเชือกลอยน�้ำ
เพื่ อ ผู ก ระหว่ า งห่ ว งชู ชี พ กั บ ตั ว เรื อ รวมถึ ง ขายึ ด ห่ ว งชู ชี พ
เพือ่ การติดตัง้ บนตัวเรือ
ส�ำหรับการเก็บรักษานัน้ โดยปกติหว่ งชูชพี ได้ถกู ออกแบบมาให้ใช้ได้กบั ทุกสภาพอากาศ
และแสงแดด อย่างไรก็ตามเพื่อยืดอายุการใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงๆ การเก็บ
ในทีช่ นื้ การสัมผัสของมีคม และควรหมัน่ ตรวจสอบอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครัง้
ห่วงชูชพี และอุปกรณ์เสริมนัน้ เป็นอีกหนึง่ ตัวเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือ
คนตกน�้ำ ส�ำหรับท่านที่ใช้เวลากับกิจกรรมทางน�้ำอยู่เป็นประจ�ำ ก็ควรที่จะพึงระลึกไว้
เสมอว่า ในเรืองของความปลอดภัยกันไว้กอ่ นย่อมดีกว่าแก้แน่นอน
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