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เสื้อชูชีพ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ 

เพื่อป้องกันอันตราย
ในการเดินเรือ

สุดยอดเครื่องยนต์
ของ SUZUki
คือตัวเลือกของมืออาชีพ

เทคนิคการเทียบเรือเฉียงลม

Boat docking 
in a quartering wind

สมุยรีกัตต้า 2017 ต้อนรับนักแล่นใบ
จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

SAMUI 
REGATTA 2017

วิทยุสื่อสารชนิดพกพา 
และระบบป้องกันกันเครื่ ิองระเบิด

ขณะใช้งาน

Standard Horizon
HX400IS VHF 

Handhkeld 5W
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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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บรรณาธิการบริหาร กมลวรรณ ดุรงค์ด�ำรงชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เพ็ญนภำ ใจดี ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ศรำยุ บรรเทำวงษ์ ฝ่ายบทความต่างประเทศ คธำวุธ คล้ำยพงษ์พันธ์  
บรรณาธิการฝ่ายศิลป ยุทธฉัตร อวนศรี กองบรรณาธิการ A SUTHIDA, THUNDER BIRD, เจ้ำชำยน้อย, หัวหกก้นขวิด ฝ่ายภาพ  TEAM นักเขียนรับเชิญ ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง,  
NARAPICHAT PUDLA, WWW.THAIBoATCLUB.CoM ฝ่ายประสานงานการตลาดและโฆษณา สุธิดำ ช่วงชล ศิลปกรรม ART  MAGAZINE ฝ่ายกฎหมาย ปริพนธ์ ปุรณำคม  
เพลท/พิมพ์  MAGAZINE จัดจ�าหน่าย  MAGAZINE 

  Magazine เล่มนี้เป็นเล่มท่ี 2 ในรูปแบบของ E-Magazine แต่ก็ยังคงไว้ด้วยสาระของเนื้อหา และรูปแบบที่สวยงาม 

ของตามสไตล์ของ  Magazine เอง เพียงแต่เพิ่มเติมการอ่านออนไลน์ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเท่านั้น 

 E-Magazine ในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เข้ามาสร้างประสบการณ์ในการอ่านที่แปลกใหม่ 

ให้กับนักอ่าน ด้วยรูปแบบการน�าเสนอที่ถึงตัวผู่อ่านได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสะดวกสบาย เพ่ิมทางเลือกใหม่ให้กับนักอ่านอีกหนึ่งช่องทาง  

แต่ไม่ว่าจะอ่านกันในรูปแบบไหน การอ่านก็ยังคงมีความส�าคัญอยู่เสมอ ดังค�าพูดที่ว่า

 “วันที่ประชาชนอ่อนล้า อ�านาจรัฐเข้มแข็ง ยามที่เศรษฐกิจไม่ดี ฉะนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะการอ่านหนังสือ  

เปรียบเสมือนการท�าลายก�าแพงแห่งความโง่เขลา เสรมิสร้างความคิดทางปัญญา ฉะนัน้การทีท่กุอย่างในประเทศก�าลงัอ่อนล้า แต่หนงัสอืจะท�าให้

เราเข้มแข็ง และเป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นแสงสว่างจุดปัญญาให้สว่าง เพื่อรอความรุ่งโรจน์ในอนาคต”

   Magazine ขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกส�าหรับนักอ่านทุกท่านค่ะ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงวางกระดูกง ู
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ล�าที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 
2560 ณ อู ่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู ่ทหารเรือ อ�าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�าท่ี 2 เฉลิมพระเกียรติฯ  
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาก�าลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือในการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเล และการปฏิบัติ
การรบผิวน�้า รวมทั้งการค ้นหาและช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยในทะเล  
และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆ 

ปืนขนาด 76 มลิลเิมตร แบบอตัโนมตัิ 
และป ืนขนาด  30  มิ ลลิ เ มตร  
แท่นเดี่ยว จ�านวน 2 กระบอก

- ระบบอาวุธปล่อยน�าวิถีพื้นสู่
พื้น ฮาร์พูน จ�านวน 2 แท่น แท่นละ 
4 ท่อ ยิงโดยเรือสามารถปฏิบัติการ
ในทะเลเปิด ต่อเนื่องได้อย่างน้อย  
14 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งก�าลัง
บ�ารุงและสามารถปฏิบัติการได้ใน
สภาวะทะเลระดับ SEA STATE 5

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
ล�าที่ 2

NEWS

คณุลกัษณะเรอืตรวจการณ์ไกล
ฝั่งล�าที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

- ความยาวตลอดล�า 90.50 เมตร 
กว้าง 13.50 เมตร

- กินน�้าลึก 3.70 เมตร 
- ระวางขับน�้าเต็มที่ 1,969 ตัน
- ความเร็วสูงสุด 23 นอต
- รัศมที�าการทีค่วามเรว็ 15 นอต 

ได้ถึงระยะ 3,500 ไมล์ทะเล
- อาวุธประจ�าเรือที่ส�าคัญ คือ 

เปลี่ยนโฉมเรือขนสินค้ารุ่นดึกเป็นเรือ “ซูเปอร์ยอช์ท” 62 ล้านดอลล์
โลกก�าลังจะได้รู ้จักกับเรือยอช์ทสุดหรูตระการตาที่สร้างจากอดีต 

เรือขนส่งสินค้ายักษ์ขนาด 270 ฟุต ผลงานการดีไซน์ใหม่หรูหราท�าให้ 
เรือ Kilkea สามารถเป็นพาหนะท่ีเดินทางรอบโลกได้พร้อมสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกนานหลายสัปดาห์ ขณะนี้ เรือก�าลังสร ้างอยู ่ที่ อู ่ต ่อเรือ 
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทนอร์เวย์เป็นเจ้าของ

สุดยอดเรือยอช์ทล�าใหม่ของ
โลกมูลค่า 62 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ  2.1 พันล้านบาทนี้
ถูกต้ังชื่อว่าคิลเคีย (Kilkea) เป็น 
เรื อส� าราญที่ สร ้ างจากการน� า 
เรือขนส่งสินค้าเก่าแก่ซึ่งมีรูปแบบ
เรือเรียกว่า Vard 1/08 มาปรับ
เปล่ียนโฉมใหม่ ด้วยความทีเ่รอืล�านี้
เ คยถู ก ใช ้ ขนส ่ งสิ นค ้ าสู ่ แท ่ น 
เจาะน�้ามัน ท�าให้เรือมีโครงสร้าง
ห้องเกบ็สนิค้าขนาดใหญ่ และสามารถ
แล่นได้นานต่อเนือ่งมากกว่า 30 วนั

เรือล�านี้มีห้องมากพอส�าหรับ 
ผู้โดยสาร 36 คน ด้านหลังของเรือ
มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ โครงเหล็ก
ตัวเรือมีความยาวมากกว่า 268 ฟุต 
สามารถแล่นได้ด้วยความเร็วสูงสุด 
15.4 นอต (knot)

ผู้รับหน้าที่ออกแบบปรับโฉม
เรือหรูนี้คือบริษัท Bannenberg  
& Rowell Design ซึ่งใช้วิธีเพิ่ม
จ�านวนชัน้ ท�าให้สามารถใส่ส่ิงอ�านวย
ความสะดวกท้ังสระว่ายน�้า รวมถึง
สนามฟุตบอลได้อย่างยืดหยุ่น 

เช่นเดียวกับเรือยอช์ทรุ่นใหม่ 
เรือ Kilkea จะมีเทคโนโลยีน�าทาง

ทั้งระบบระบุพิกัดแบบไดนามิก 
ซ่ึงท�าให้เรือยอช์ทสามารถก�าหนด
เป้าหมายผ่านจีพีเอส (GPS) และ
แบบควบคมุได้เองซึง่สามารถท�าผ่าน
จอยสติก (joystick) เพื่อให้ง่ายต่อ
การควบคมุเรอื ท้ังหมดนีเ้รอื Kilkea 
จะถูกสร้างโดยบริษัท Shackleton 
Superyachts & International 
Shipbuilders เริ่มด�าเนินการสร้าง
แล้วเมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา

ราคาเรือยอช ์ทไม ่ธรรมดา 
ล�านี้ คือ 62 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 2,110 ล้านบาท 
เหมาะส�าหรบัคนทีช่อบการเดนิทาง
แบบไม่ธรรมดา
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HW A Y A N/HYJ-QA-S1 150 REGULAR

SOLAS DOUBLE CHAMBER

R

HWAYAN/HYJ-QA-S1

BUOYANCY:160N

SOLAS Reg.III/4, III/7, III/22, III/34,Reg.X/31994 and 2000
HSC Code 8
IMO Res.MSC.48(66)- LSA Code)I II

IMO Res MSC.81(70) ,

（ ,

.

amended by MSC.207(81),
MSC 218 82 and

amended by MSC.200(80),MSC 226 82
MSC 323 89 and

. （ )

. （ ）,

. （ ）

MSC.368(93)

MSC.378(93).

KEY FEATURES

OUTER COVER

Durable water proof fabric

Adjustable waist belt

Stainless steel D-ring on belt

Cover fabfic PA-600D

BLADDER

Buddy Line

-Automatic water activated SOLAS light with manual switch option also

Marine grade whistle

Oral inflation tube

relieve any excess pressure if both chambers are fired simultaneously

SOLAS approved retro reflective tape-

Inflation systems

2 x 33g CO2 gas cylinders

Over pressure tube relief valve on front chamber for manual inflation and deflation and also to+

Oral tube

Activation system

Activation system

Activation system

Oral tube

lower compartment

upper compartment

1111 MU 6 Taiban  Road, T. Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn 10280 
Thailand. Tel.:+66-2703-3477-8 Fax:+66-2703-4572  E-mail : info@msc.co.th
FB : Facebook.com/marinesurvitec/ Line ID : @mscmarinesurvitec 
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เครื่องยนต์เกาะท้ายของ Suzuki ถูกเลือก  
และได้รับความไว้วางใจจากบรรดาผู ้ เชี่ยวชาญ  
และมืออาชีพทั้งหลายทั่วโลก เครื่องยนต์ที่วางใจได้  
การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง บวกกับความทนทาน
ยาวนาน เป็นข้อพจิารณาเครือ่งยนต์เกาะท้ายทีน่�าไปสู่
ความส�าเรจ็ในการประกอบธรุกจิ

เครือ่งยนต์ Suzuki ทุกเครือ่งถกูออกแบบมาเพือ่
การใช้งานทางทะเลโดยเฉพาะ เครื่องยนต์ตั้งแต ่
ขนาด 2.5hp ถงึ 300hp ทกุเครือ่ง เป็นเครือ่งยนต์ 

ที่วางใจได้ และทนทานอย่างเหลือเชื่อ อีกทั้งยัง 
เหมาะกบัการใช้งานทกุประเภท จงึเป็นหลกัประกนั 
ชัน้เยีย่มต่อผู้ประกอบการเชิงพาณชิย์ทกุคน และนี่
ก็เป็นค�าอธิบายที่ว่าท�าไมจึงมีผู ้ประกอบธุรกิจ
จ�านวนเพิม่ขึน้ และเพิม่ขึน้ท่ัวโลกตัดสนิใจเลือกใช้
เครือ่งยนต์ Suzuki ในเรือของตนเอง

ค�ากล่าวข้างต้น มิได้เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ 
แต่ได้รบัการยนืยันจาก 2 กรณต่ีอไปนี้ 

ในประเทศอังกฤษ Monty Halls โฆษก 
และนกัชวีะวทิยาทางทะเล ใช้เครือ่งยนต์ DF200AP 
ในเรือยางท้องแข็งของเขา Monty วิจารณ์ว่า  
“ในฐานะโฆษก นกัส�ารวจ และนกัชีวะวิทยา ผมต้อง
พึ่งพาเครื่องยนต์ของผมในการท�างาน ส่วนใหญ ่
จะเป็นการทดสอบสถานการณ์ต่างๆ คณุสมบตัหิลกั
ของเคร่ืองยนต์เกาะท้ายก็คือการท่ีเครื่องยนต์ 
ไว้วางใจได้ และผมไม่เคยไว้วางใจเครือ่งยนต์ใดๆ  
ได้เท่ากับเครื่องยนต์ Suzuki ความเงียบของ
เครื่องยนต์ DF200AP ช่วยลดความกวนใจจาก 
เสียงดัง และหลังจากชั่วโมงการท�างานอย่าง 
หนกัหน่วงท่ียาวนาน เครือ่งยนต์ Suzuki กย็งัคง
ท�างานต่อเน่ืองได้อย่างเหนือความคาดหมาย 
ในฐานะเครื่องยนต์ 4 จังหวะที่ทนทาน เงียบ  
และน�า้หนกัเบา”

เครื่องยนต์สุดยอดของ SUZUki
คือตัวเลือกของมืออาชีพ

Boat Report
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ในฝร่ังเศส Nicolas และ Mathieu Mureau 
เป็นผู้เพาะเลี้ยงหอยนางรม ได้ใช้เครื่องยนต์คู ่
ของ Suzuki รุน่ DF300AP ในเรอืทีพ่วกเขาใช้อยู่
ในขณะนี้

“ผมเป็นผู ้หนึ่งที่ใช ้เครื่องยนต์ Suzuki  
มาตัง้แต่ปี 1980 พวกเรามเีรอืประมง 2 ล�าทีต่ดิตัง้
เคร่ืองยนต์คูข่อง Suzuki DF300AP และอกี 1 ล�า
ทีใ่ช้เครือ่ง Suzuki DF175 ในปี 2015 เราเปลีย่น
เครื่องยนต์ 2 เครื่อง จาก DF250s มาเป็น 
DF300AP หลังจากท่ีได้ใช้งานมาอย่างยาวนาน 
ถึงกว่า 3,000 ชั่วโมง จากการที่เราเปลี่ยนมาใช้
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ท�าให้เราได้รับประโยชน์ 
หลายอย่าง อย่างแรก ระยะเวลาในการเข้าบ�ารงุ
รักษาที่ยาวนานขึ้นกว่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
ถงึ 3 เท่า และประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิกว่าเกอืบ  
2 เท่า เครือ่งยนต์ 4 จังหวะเงียบกว่ามาก และยงั
ปล่อยไอเสยีน้อยกว่า เครือ่งยนต์ประเภทนีจ้�าเป็น
อย่างยิ่งส�าหรับธุรกิจของเรา เครื่องยนต์จะต้อง 
ช่วยท�าก�าไรได้ ไว้วางใจได้ และทนทานในขณะ 
ที่พวกเราต้องลากหอยนางรมครั้งละหลายๆ ตัน 
เป็นระยะทางทีไ่กลมากๆ นัน่คือเหตผุลทีเ่ราเลอืก
ใช้เคร่ืองยนต์ Suzuki V6 มากว่า 12 ปี ในอดตี  
เราเคยใช้เคร่ืองยนต์ยีห้่ออืน่ แต่ปัจจุบนั เราแนะน�า
ให้ทุกท่านใช้เครือ่งยนต์ Suzuki ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนต์
ทีไ่ว้วางใจได้มากทีสุ่ดในตลาด”

เครื่องยนต์ Suzuki มีจ�าหน่ายในมากกว่า  
120 ประเทศท่ัวโลก และผลิตภัณฑ์ท่ีเข้มแข็งนี้ 
ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายของตัวแทน
จ�าหน่าย และข้อมลูทางเทคนคิท่ีแพร่หลาย อกีทัง้
พนักงานท่ีเข้าใจตลาดในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างดี 
พวกเขารู้ดีว่าความสะดวกและรวดเร็วเป็นหัวใจ 
ของการบรกิาร และเครือ่งยนต์ของ Suzuki กไ็ด้รบั
การออกแบบบนพื้นฐานของสิ่งเหล่าน้ี ลดเวลา 
ในการทีเ่ครือ่งไม่ได้ใช้งานลงให้มากทีส่ดุ และเพิม่
ความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ
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การน�าเรือเทียบท่าน้ันมีหลายวิธี  
ซึ่งรวมถึงตัวแปรต่างๆ ที่จะปรับเข้ามา
เกีย่วข้องด้วย การเทยีบท่านีเ้หมาะส�าหรบั
มอืใหม่และมืออาชพี ทีต้่องการเทยีบเรอื
แบบถูกหลกัจริงๆ

ความสามารถในการน�าเรือเข้าจอด
เทียบท่าในสภาวะที่ไม่ปกตินั้น ผู้น�าเรือ
ต้องมีความเช่ือมัน่ และประสบการณ์ทีไ่ด้
สัมผัสกบัการน�าเรอืเทยีบท่าบ่อยๆ จนเกดิ
ความช�านาญ หลายท่านคงจะจ�าได้ว่าบ่อย
ครัง้ทีเ่ราไม่ปฏบิติัตามหลกัปฏบัิตพิืน้ฐาน
ทั้งที่เป็นหลักพื้นฐานของการขับเรือที่

ทราบอยู่แล้ว ซึ่งท้ังนี้มันเป็นเรื่องของ
จังหวะ เวลาความพร้อมของการปฏิบัติ
การ และช่วงเวลาเหล่านีส้ามารถแปรผัน
ไปได้ตลอด

การน�าเรอืเข้าเทยีบท่าในขณะทีม่ลีม
พดัเฉยีงกบัท่าเทยีบเรอื จะต้องมกีารค�านวณ
จงัหวะของน�า้ให้ถกูต้อง (Timing) ค�านวณ
ระยะเวลาให้แม่นย�า (Duration) และ
กระท�าด้วยความกระฉบักระเฉง (Vigor) 
ในการที่จะต้องบังคับเรือให้ท�ามุมท่ีด ี
ซ่ึงเม่ือเรือใกล้เทียบท่าแล้วจะสามารถ
เทยีบได้พอด ี คอืให้บงัคบัเรอืให้มมีมุเกนิ

เทคนิคการเทียบเรือ
เฉียงลม
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กว่ามุมทีใ่ช้เทยีบปกต ิ จะท�าให้เรือไม่ถูก
ลมพดัห่างออกจากท่าเทยีบเรอื ซ่ึงจะต้อง
ถอยเรือออกมาและท�าการเข้าเทยีบใหม่

นอกจากนั้นในการน�าเรือจะต้องใช้
ความแรงของเคร่ืองยนต์ให้ถูกต้อง แม่นย�า
สัมพันธ์การบังคับเรือท่ีแตกต่างกับขณะ
ไม่มลีม ในการบงัคบัเรอืให้เข้าท่าได้ดนีัน้
ผูน้�าเรือจะต้องมคีวามเข้าใจอย่างแม่นย�า
ในเรื่องของรูปแบบของตัวเรือ (Hulls)  
ซึง่จะมปีฏกิิรยิาอย่างไรเมือ่กระทบกบัน�า้
และลม ต่อมาก็คือ การบังคับหางเสือ 
ในการเลี้ยว (Rudder steering) หรือ 

การบังคับเล้ียวด้วยใบจักร (Propeller 
steering) ซ่ึงจะมแีรงผลกัเพิม่เข้ามาด้วย 
สิง่ส�าคญัอกีอย่างหนึง่กค็อืมมุ (Angular) 
ในการน�าเรอืเข้าเทยีบท่า และสิง่สดุท้าย 
ก็ คื อแร ง เค ล่ื อน ไหวจาก ส่ิ งต ่ า งๆ  
(Momentum) ไม่ว่าจะเป็นแรงน�า้ แรงลม 
แรงเครือ่งยนต์ และแรงเหวีย่งของเรอื

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เรือเทียบด้าน
กราบขวา (Starboard side) ในขณะทีม่ี
ลมมาทางกราบขวาด้วย (Starboard 
quartering wind) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารเฉของเรอืทีถ่กูลมปะทะแรงๆ 

คาดว่าจะเป็นปัญหาส�าหรับทุกคน
แน่ๆ ถ้าในขณะทีน่�าเรือมาช้าๆ เพือ่เข้า
จอดเทยีบท่า แต่ลมได้พดัออกไปด้านข้าง 
ก่อนที่ลูกเรือจะก้าวขึ้นบนท่าได้ หรือ
ท�าการผกูเชอืกยดึเรอืเอาไว้ได้ 

ในการเริ่มต้นท�าความเคยชินกับ
กระแสน�า้ กระแสลม ให้ลองน�าเรอืแล่น
อ้อมเป็นวงกลมผ่านจดุจอดเรอืทีก่�าหนด
ไว้สักสองสามรอบ เพ่ือสมัผสัถงึความรูส้กึ
ขณะน�าเรือว่าก�าลังเผชิญกับอะไรบ้าง 
ในสภาพของกระแสลมเช่นน้ัน

ส่ิงทีต้่องค�านึงคอื การพยายามรกัษา
ความเรว็เรอืให้คงที ่ทีจ่รงิแล้วการจอดเรอื
ลักษณะน้ีเป็นการฝึกการเคลื่อนตัวของ
เรือต่อแรงผลักแรงดันต่างๆ และเรียนรู้
ความส�าคัญของแรงผลักดันเหล่านั้น  
โดยเฉพาะวิธีการท่ีจะท�าให้การจอดเรือ
เป็นไปอย่างนิม่นวล แต่อาจจะมวีธิกีารอ่ืน
อกีก็ได้ จากนัน้กค่็อยๆ น�าเรอืตรงเข้าไป 
แต่อย่างไรกต็ามคณุต้องม่ันใจเสยีก่อนว่า
ทัง้เชอืกผกูเรอืและลกูตะเพราอยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน หากเรอืวิง่ช้าจนเกอืบจะหยดุ
เคล่ือนที่ตอนน้ันแหละท่ีความสามารถ 
ในการบังคับเรือให้แล่นไปยังจุดหมาย 
จะลดน้อยลง ซึ่งจะต้องเตรียมการเลี้ยว 
ไว้ก่อนล่วงหน้า

หากเฝ้าสังเกตุการท�ามุมองศาของ
เรือ ในขณะวิง่เข้าใกล้โดยแรงเฉือ่ยของเรอื
ทีผ่ลักดนัเรอืสวนลมไปด้านข้างไปตามช่อง
ทางเข้าหาท่าเทียบเรือโดยมาต้องเร่ง
เครือ่งยนต์ หรอืใช้การบังคบัด้วยแรงจาก
ใบจกัร และเมือ่ถงึจงัหวะท่ีเหมาะสมให้ใส่
เกยีร์ถอยหลงั หรอืเกยีร์ว่างปล่อยให้เรอื
หมุนเล็กน้อย เรือจะไหลเข้าที่เทียบคู่
ขนานกับท่าด้วยตัวเอง

การหมนุเข้าเทยีบท่าด้วยวธินีีม้คีวาม
จ�าเป็นต้องฝึกบ่อยๆ จึงจะท�าได้ถูกต้อง 
การเทียบท่าเพื่อจอดเรือทุกครั้งจะไม่
เหมือนกนั การเรยีนรู้หลกัการ การเรยีนรู้
จงัหวะ และช่วงเวลาเป็นสิง่ทีด่ ีจะได้สร้าง
ความมั่นใจในตนเอง และเพิ่มความ
ส�าราญในการเล่นเรอืของคณุ

Boat docking 
in a quartering wind
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รี กัตต ้ า  เอ เชี ย  จัดการแข ่ งขัน เรื อ ใบ 
น านาชาติ  ส มุ ย รี กั ตต ้ า  ซึ่ ง สนั บสนุ น โ ดย  
สมาคม กีฬาแข ่ ง เ รื อ ใบแห ่ ง ป ระ เทศ ไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ,  กระทรวงท ่องเที่ยว 
และกีฬา,  การท ่องเที่ ยวแห ่ งประเทศไทย, 
จ.สุราษฎร์ธานี, เทศบาลนครสมุย, สมาคมส่งเสริม
การท่องเท่ียวเกาะสมุยและ สมุย ยอช์ท คลับ  
จุดประสงค์เพื่อกระตุ ้นการท่องเที่ยว พร้อม
ประชาสัมพันธ์และตอกย�้าสมุยในฐานะจุดหมาย
ปลายทางแห่งการล่องเรอืยอช์ทยอดนยิมของเอเชีย 
บรเิวณหาดเฉวง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บชี รสีอร์ท 
สมุย ระหว่างวันท่ี 21-17 พฤษภาคม 2560 ได้จัด
อย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 16 ปี โดยปีนีม้ผีูเ้ข้าแข่งขนั
รวมกว่า 20 ประเทศ

สมุยรีกัตต้า 2017 ต้อนรับนักแล่นใบ
จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

 การแข่งขัน แบ่งเป็นประเภท ไออาซี ซีโร่,  
ไออาซ ี1, ครสูซิง่ และ มลัตฮิลัล์ เป็นต้น โดยทาง 
การแข่งขันมีบริการเรือเช่าส�าหรับการแข่งขัน  
และบริการจัดหาลูกทีมส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม
ท�าการแข่งขนัอีกด้วย เรยีกได้ว่าท�าให้บคุคลผูมี้ใจรกั
การล่องเรือมโีอกาสได้ร่วมสนกุและสมัผสักฬีาเรือใบ
มากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นยังได้รับการบรรจุ 
เข้าเป็นหนึง่ของรวมสุดยอดรกีตัต้าของภมิูภาคเอเชยี 
หรอื เอเชียน ยอช์ทติง้ กงัปรซ์ี (Asian Yachting 
Grand Prix) ซ่ึงเป็นการแข่งขนัเรอืใบทีม่กีารเกบ็แต้ม
คะแนนจากสดุยอด 5 รายการใหญ่ท่ัวภูมภิาคเอเชีย 
สมยุรกีตัต้า เป็นแมท็ช์สุดท้ายและมกีารมอบรางวลั 
เรือยอดเยี่ยมแห่งปี และ กัปตันเรือดีเด่นแห่งปี  
โดยในปีนี้แชมป์ เอเชียน ยอช์ทติ้ง กังปรีซ ์  

SAMUI 
REGATTA 2017
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(Asian Yachting Grand Prix) เป็นทมี 
เรือแบลค็บาซา และกปัตนัเรอืดเีด่นแห่งปี
ได้แก่ มสิเตอร์แอนโทนี ่รูท จากฮ่องกง

 สมยุรีกตัต้า นบัได้ว่าเป็นงานสปอร์ต
อีเว้นท์ที่สร้างรายได้ให้กับการท่องเท่ียว
ท้องถิ่นต่อเนื่องทุกปี ผู้ท่ีเดินทางมาร่วม
งานสมยุรีกตัต้า นบัได้ว่าเป็นนกัท่องเทีย่ว
ทีม่กีารใช้จ่ายต่อวนัสงู ส่วนใหญ่จะพกัอยู่
ในสมยุ 7-10 วนั มีการใช้จ่ายหลักเร่ือง
อาหาร และทีพ่กัไม่ต�า่กว่า 5,000 บาท 
ต่อคน ยงัไม่รวมค่าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่า 
ใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียว หรือไลฟ์สไตล์

อืน่ๆ ซึง่ถอืเป็นงานทีช่่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของสมยุได้ดพีอสมควร

 
โดยสรุปผลการแข่งขนัทีน่่าสนใจมดีงัน้ี
 
ไออาซ ีซโีร่
1. ทีม THA72 น�าทมีโดย นายเควนิ
และ ทอม วทิคราฟท์ (ประเทศไทย)
2. ทมี เซเนกนิ น�าทมีโดย นายมาเซล ลดีส์ 
(ฮ่องกง)
3. ทมี ฟรฟีลาย น�าทมีโดย นายแซม ชาน 
(ฮ่องกง)                                          

ไออาซ ี1
1. ทมีโลโค น�าทมีโดย นายเดวิด ดมิร็อค (สิงคโปร์)
2. ทีมแมนเดรก น�าทมีโดย นายนคิ เบร์ิน  
(ออสเตรเลยี)
3. ทมีฟจูนิ น�าทมีโดย นายแกร่ี บคัเวย์ (ออสเตรเลยี)

ครสูซ่ิง
1. ทีมเลดี ้บับบลี้ 
น�าทมีโดย นายคริส มสิเชล (อเมรกิา)
2. ทีมเซลเควส น�าทมีโดย นายทมิ แมคมาฮอน
(ประเทศไทย)                        

มลัตฮิลัล์
1. ทีมมลัตฮิลัล์ โซลชูัน่ H3O
น�าทมีโดยนายณฐั ทองท้วม (ประเทศไทย)
2. ทมีพซิาเล็ก น�าทมีโดยนายมคิ ทลิดอน (อเมรกิา)
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Special  Report

กิจกรรมมารีนของกลุ่มมารีนไทย 
กรุ ๊ป  ได ้จัดมาอย ่างต ่อเนื่ องทุกป ี  
โดยมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้าง และกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของกลุ่ม
บรษิทัในเครอืให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ ซึง่การจดั
งาน MarineDay เป็น นโยบายของบริษทั
ที่จะให้พนักงานทั้งที่เป็นพนักทั้งหมด  
รวมถึงผู้บริหารของบริษัทในเครือทุกคน 
ได้มีโอกาสรู้จักกันอย่างใกล้ชิด มีโอกาส
กระชับความสัมพันธ์กันให้แนบแน่น  
และการให้ความร่วมมือทีด่ต่ีอกันมากยิง่ขึน้ 
เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของบริษัท 
โดยรวม

การจัดกิจกรรม MarineDay ของ
กลุม่มารนีไทยกรุ๊ป ในปีนี ้จดัขึน้เมือ่วนัท่ี 
17 มถินุายน พ.ศ.2560 ณ อ่าวดงตาล  
กองเรอืยทุธการ สตัหีบ จ.ชลบรุ ีโดยจะมี
กิจกรรมในฐานฐานต่างๆ ให้ร่วมกัน
แข่งขัน พร้อมการปลูกปะการังเพื่อ
อนุ รั กษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใต ้น�้ า 
อกีด้วย งาน MarineDay 2017 ในคร้ังนี่ 
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ที่ปรึกษา 
กติมิศกัดิ ์ ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดงาน 
และร่วมกจิกรรมด้วยกนั
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กลุ่มบริษัท มารีนไทย กรุป๊ จ�ากัด ประกอบด้วยบรษิทัชัน้
น�าทีม่ชีือ่เสยีงในวงการ ทัง้ บรษิทั เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั, 
บรษิทั มารนีเซอร์วเิทค จ�ากดั ฯลฯ เป็นผูจ้�าหน่ายและให้บรกิาร
เกี่ยวกับอุปกรณ์เรือ เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภยัทางทะเลบนเรอืทุกชนดิตามมาตรฐานสากล

Marine Day 2017
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