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เสื้อชูชีพพองลม
150 นิวตัน หัวปล่อยแก็ส 

HAMMWR MA 1
ความยากล�าบากในการแก้ปัญหา
ประมงผิดกฎหมาย

Special Report

การแข่งขันเรือใบออพติมิสต์
ชิงแชมป์โลก 2017

Koden 
MdC-2210-6

 LALIZAS 
epsilon

12.1” LCD RADAR, 
12KW, 72NM, 

6’ Open Scanner displays 
the latest movements of other vessels 
instantaneously in vector and numeric 

form for safe navigation.

เรือท่องเที่ยวเม็กซิโก ต่อในออสเตรเลีย 
ขับเคลื่อนโดย YANMAR
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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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ถึงเดือนสิงหาคม สิ่งที่ทุกคนรู้กันคือ 12 สิงหา เป็นวันแม่แห่งชาติ และในปีนี้ 2560 เป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ดังนี้

 “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

  พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

  เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

  เพื่อมาเป็น ก�าลังไทย ให้แข็งแรง”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ครูว์ มีเดีย แอนด์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด
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งานแสดงเทคโนโลยเีรอืในทศวรรตหน้าครัง้ที ่ 4 จะจดัขึน้ในวนัที ่ 15-17 
พฤศจกิายน 2560 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ณ อาคาร PEACH (Pattaya 
Exhibition And Convention Hall) โรงแรม Royal Cliff Hotel เมอืงพัทยา 
อ�าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีโดยมกีรมอูท่หารเรอื เป็นผูด้�าเนนิการจดังานใน
คร้ังนี้ ซึ่ง งานแสดง 4th Ship Technology for the Next Decade  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต  
อาวธุยุทโธปกรณ์ การสือ่สาร ดาวเทยีม เรดาห์ ระบบรกัษาความปลอดภยั 
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและการเป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อมการจัดการบรรยายทางวชิาการ การจัดแสดงผลงาน ตลอดจนการ 
สาธติน�าเสนอผลติภณัฑ์ เครือ่งมอื อปุกรณ์ของภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง 
ซึง่ผูร่้วมงานจะได้รบัข้อมลูและความรูจ้ากบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง

สามารถเยีย่มชมบธูของ บริษทั เอ. แอนด์ มารนี (ไทย ) จ�ากดั และบริษทั 
มารนี เซอร์วเิทค จ�ากัด ได้ทีบ่ธูหมายเลข C17 และ C18 ซึง่ในการนี ้ผูผ้ลติกล้อง 
ระบบช่วยเดนิเรือแบบ Gyro และเครือ่งมือประเภทต่างๆ ประเภท Optronics 
ตราอักษร Safran จากประเทศฝรั่งเศส และผู้ผลิตระบบกันโคลงแบบไยโร  
ตราอกัษร Seakeeper จากประเทศสหรัฐอเมรกิา ได้มาร่วมจดัแสดงเทคโนโลยี
และวทิยาการพร้อมบคุลากรผูเ้ช่ียวชาญมาในงานแสดงครัง้นีด้้วย

A. & Marine (Thai) attend to exhibitor 
in Ship Tech IV Exhibition shows 
(Ship Technology for the Next Decade) 

NEWS

AMR Presents Simulations to MMTC
เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดบรรยายน�าเสนอข้อมูล Simulations 
แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด 
ท�าการจดับรรยายและน�าเสนอ ระบบจ�าลองการเดินเรอืหลากหลายประเภท 
อาทิ ระบบจ�าลอง Offshore Simulation, Bridge Simulation,  
Crane Simulation, Marine  
Simulation ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
จากศูนย์ฝ ึกพาณิชย์นาวี โดยมี 
Mr.Guarav Chhabra ตัวแทน 
จากบริษัท ARI S imulat ion  
เป ็นผู ้ บ รรยาย  รวมถึ งหารื อ 
การพัฒนาโปรแกรมและแนวทาง
ก า ร วิ จั ย ร ่ ว ม กั น ใ น อ น า ค ต  
โดยมี นางสาวยุวัน กมลเวชช  
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
นายบดินทร ์ ศรีมณี และคณะ  
ร่วมรับฟังการบรรยาย และหารือ
ประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารจาก 
บรษิทั เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั 
แ ละชมระบบจ� า ลอ งก า รฝ ึ ก  
4 ประเภท ได้แก่ 1. Officer Of  
the Watch Simulator (OOW),  
2. Global Maritime Distress and 
Safety System Simulator 
(GMDSS), 3. RADAR & ECDIS 
Simulator, 4. Engine Room  
Simulator (ERS) ณ อาคารวิภากร 
ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ

ARI Simulation จดัเป็นผูผ้ลติ
ซอฟแวร ์อันดับหน่ึงในสามของ 

ผู ้ ผ ลิต  S imulat ion ทั่ ว โลก  
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วตลอด  
24 ชั่วโมง ด้วยนักพัฒนาซอฟแวร์
ของบริษัทฯ กว่า 200 ต�าแหน่ง

อียู คงใบเหลืองประมงไทย
“อียู”คงสภาพใบเหลืองประมง

ไทย พอใจการแก้ไขปัญหาประมงไทย 
ขาดเพียงบคุลากรทีช่�านาญตรวจสอบ
เรือ เตรียมส่งทีมช่วยสางปัญหา  
ขณะที่กลุ ่มประมงพื้นบ้านเดือด  
พรก.ประมงไม่ยกเลกิมาตรา 34 หลงั
นายกรัฐมนตร ี เหน็ชอบไปแล้ว ด้าน
กรมเจ้าท่า พร้อมยกเว้นใช้กฎหมาย
ล่วงล�า้ล�าน�า้กบัชมุชนหากกระทบวถีิ
ชวีติ

 ทรัพยากรทางทะเลของโลกท่ี
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพ
ยโุรปหรอือยีเูร่ิมประกาศใช้มาตรการ
แก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
หรอืไอยยู ูซึง่ไทยเป็นประเทศทีส่่งออก
สินค้าสัตว์น�้าอันดับต้นๆ ของโลก  

ในขณะทีก่ารท�าประมงมกีารใช้เครือ่ง
ท�าลายล้างอย่างรุนแรง แม้อยีจูะแจ้ง
ให้ไทยแก้ปัญหานีน้านนบั 10 ปี แต่ก็
ไม่ส่งผลให้สถานการณ์ดีข้ึนจนถึง 
ปี 2558 อียูได้ประกาศให้ใบเหลือง 
กับไทย ซึ่ งหมายถึงไทยต ้องให ้
ความส�าคัญกับการแก ้ไขป ัญหา 
ดังกล ่าวอย ่างจริงจังในทุกด ้าน  
ตามช่วงเวลาที่ก�าหนดโดยอียูจะส่ง 
เจ้าหน้าทีเ่ข้ามาตดิตามเป็นระยะ

หลงัจากเจ้าหน้าทีส่หภาพยโุรป
หรอือยี ู เดนิทางมาตดิตามตรวจสอบ
ล่าสดุเมือ่วนัที ่1-16 กรกฎาคม 2560 
ท่ีผ่านมา โดยรวมท่าทีของอียูมีแนว
โน้มทีด่ ี และคาดว่าจะคงสถานะของ
ไทยไว้ทีใ่บเหลอืงต่อไป เนือ่งจากอยีู
พอใจในการแก้ไขปัญหาท�างานของ
ประเทศไทยหลายด้าน 
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เครื่องยนต์ดีเซลคู่ใหม่ของ Yanmar 6AYEM-GT 
แบบรางร ่วม (common rail) ได ้ถูกติดตั้ งโดย  
Aluminium Marine ลงในเรอืโดยสารสองล�า เพือ่ใช้งาน
ในเม็กซิโก เครื่องยนต์รุ่นใหม่ของ Yanmar นี้ ให้ก�าลัง 
สูงถึง 749 kW หรือ 1004 mhp และให้แรงบิดสูง 
ในทุกรอบการท�างานของเครื่องยนต์

เมื่อกล่าวถึงเรืออลูมิเนียมสองท้อง หรือเรือโดยสาร
สองท้อง Aluminium Marine ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือที่ตั้งอยู่ที่ 
Brisbane นับได้ว่าเป็นอู่ต่อเรือช้ันน�ารายหน่ึงของโลก 
และในเรือ 12 ล�าที่ Aluminium Marine ได้ต่อขึ้นมา 
ทุกล�าจะถูกติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ Yanmar ทั้งสิ้น

การปล่อยเรือลงน�้าครั้งล่าสุดของ Aluminium 
Marine ก็คือเรือโดยสารแฝด 2 ล�า ซึ่งได้รับมอบหมาย
จาก IBS Broking เรือทั้ง 2 ล�านี้จะถูกใช้งานในประเทศ
เม็กซิโกเพื่อขนส่งผู ้โดยสารระหว่างเกาะ Cozumel  
กับท่าเรือบนแผ่นดินใหญ่ใกล้กับ Cancun การเดินทาง 
ในแต่ละเที่ยวถือว่าสั้นมาก แต่น�้าหนักบรรทุกกลับสูง  
โดยเรือแต่ละล�าสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 300 คน  
และมีผู้โดยสารถึง 8 ล้านคนในแต่ละปีที่เดินทางผ่าน 
Cancun โดยเรือโดยสารนี้

“พวกเราชอบเครื่องยนต ์  Yanmar มาก  
โ ดย เฉพาะ เค ร่ื อ งยนต ์ ส� าหรั บ เ รื อพาณิ ชย ์ ”  
Steve Cordingley กล่าว

“ตรงกนัข้ามกบัสมรรถนะท่ีสงูล้น Yanmar 
เป ็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง 
อย่างเหลือเชื่อ ติดตั้งง่าย และจุดแข็งหลักของ 
Yanmar ก็คือการที่เป็นเครื่องยนต์ระดับสากล  
จึงมีเครือข่ายสนับสนุนทางเทคนิคกระจายอยู ่
ทั่วทุกมุมโลก”

เค ร่ืองยนต ์ที่ ถู ก เลือกส� าหรับ เรือใหม ่
ทั้งสองล�านี้ คือเครื่องยนต์รุ ่นใหม่ล่าสุดของ  
Yanmar นั่นคือรุ่น 6AYEM-GT ระบบรางร่วม 
(common rail) ซึง่เป็นเครือ่งยนต์ทีท่รงพลงัท่ีสุด
ที่ Aluminium Marine ได้ติดตั้งในเรือที่พวกเขา
ต่อขึ้น

“เราเลอืก Yanmar 6AYEM-GT โดยตดัสนิ
ใจจากก�าลงัของเครือ่งยนต์” Steve Cordingley 
กล่าว

เครื่องยนต์ Yanmar 6AYEM-GT ใช ้
เทคโนโลยี่ในการควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่ออัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงที่ต�่า ก�าลัง
และความไว้วางใจได้ที่สูง Yanmar 6AYEM-GT 
เป็นเครื่องยนต์สูบเรีบง 6 สูบ เหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรบัเรอืสองท้องทีม่ขีนาดของห้องเครือ่งยนต์ที่
ค่อนข้างคับแคบ ความจุกระบอกสูบ 20.38 ลิตร 
และรอบเครื่องยนต์สูงสุดที่ 2000 รอบ/นาที

เรือท่องเที่ยวเม็กซิโก ต่อในออสเตรเลีย 
ขับเคลื่อนโดย YANMAR

Boat Report

“ประสบการณ์ของ
เราที่ มี ต ่ อ เครื่ องยนต ์  
Yanmar รุ่น 6AY และ 
6HY มีมาอย่างยาวนาน 
จากมมุมองของการตดิตัง้
และการใช้งาน Yanmar 
ไ ม ่ เ ป ็ น ส อ ง ร อ ง ใ ค ร  
ลกูค้าของเรากระตอืรอืร้น
พอๆกับเราเมื่ อพูด ถึง
เครื่องยนต ์  Yanmar  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วน
ของการประหยัดน�้ามัน
เชือ้เพลงิ ค่าบ�ารงุรกัษาต�า่ 
และความไว้วางใจได้”
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การออกแบบห้องเผาไหม้อย่างระมัดระวัง 
ประกอบกับเทคโนโลยี่ระบบหัวฉีดแบบ ASSIGN 
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Yanmar โดยฉีดน�้ามัน
ผ่าน 8 หัวฉีดหลัก และ 4 หัวฉีดย่อย ท�าให้
เครือ่งยนต์ปล่อยมลพษิท่ีต�า่มากๆ แต่ยงัคงให้แรง
บิดที่สูงสุดไม่ว่าเครื่องยนต์จะอยู่ที่รอบต�่าหรือสูง

เรอืของเมก็ซิโกทัง้สองล�านีย้งัใช้เกยีร์ขบัของ 
Yanmar รุ่น YXH240 อัตราทด 2.27:1 ใบจักร
เป็นของ Nakashima 38” x 37 ¼ เพลาขับ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม ท�ามุมเอียง 7 �

“เราถูกใจมากส�าหรับชุดเครื่องยนต ์ 
และเกียร์ชดุนี”้ ผูจ้ดัการโครงการ Jack Louwerse 
กล่าว

“เครื่องยนต์ Yanmar 6AYEM-GT เหมาะ
อย่างย่ิงส�าหรับการใช้งานของเรา ตัวเครื่อง 
มีขนาดพอเหมาะกับห้องเครื่องของเรือ ทั้งยังมี
พืน้ท่ีเหลอืให้ช่างเดนิรอบเครือ่งเพือ่ท�าการบ�ารงุ
รักษาได้อย่างสะดวก”

“ระบบการจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
Yanmar 6AYEM-GT จับคู่กันได้อย่างลงตัวกับ
ระบบหางเสือท่ีล�้าสมัยของเรา เรือเม็กซิโก 
ทั้งสองล�านี้ ใช้ระบบควบคุมโดยก้านควบคุม 
(joystick) ท้ังท่ีสะพานเดินเรือ และหน่วย
ควบคุมบริเวณปีกข้างของสะพานเดินเรือ”

“พวกเราภมูใิจในเรอืของพวกเรามาก และ 
Yanmar กเ็ป็นส่วนส�าคญัในความส�าเรจ็ครัง้นี”้ 
Steve Cordingley สรุป
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Kaizen เป็นแนวคิดในการแก้ไข
ป ัญหาที่ มี ที่ ม าจากประ เทศญี่ ปุ ่ น  
โดยเป็นแนวคดิการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
เพื่อสิ่งที่ดียิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการท�างานให้ดยีิง่ขึน้

Kaizen เป็นเทคนคิของการปรบัปรงุ
วิธีการท�างานของตนเอง เพื่อให้งานนั้น
บรร ลุ เป ้ าหมายได ้ สบายกว ่ า เดิ ม  
ขจัดกระบวนการท� า งานส ่ วน เกิน 
ทีส่ญูเปล่า และไม่ตอบสนองต่อเป้าหมาย 
โดยเริม่ทีต่นเองก่อน

การท�าไคเซ็น คือ การลดหรือเลิก 
ขั้นตอนส่วนเกินที่ไม่จ�าเป็น ด้วยการ
เปลี่ยนวิธีการท�างาน  เริ่มจากการ
เปลีย่นแปลงทลีะเลก็ทลีะน้อย ทีส่ามารถ
ท�าได้อย่างรวดเรว็และต่อเน่ือง และต้อง
อาศัยการพลิกแพลง เพื่อให้หลุดพ้น 
จากข้อจ�ากัดในความเป็นจริงต ่างๆ  
เช ่น งบประมาณ เวลา อุปกรณ ์  
เทคโนโลยี ฯลฯ เป็นกิจกรรมล่างสู่บน 
ที่ท�าแล ้วต ่างก็ชนะด ้วยกันทุกฝ ่าย  
(Win-Win)

Kaizen คืออะไร??
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ตวัอย่างการท�า KAIZEN ของ MSC 
(ลดการสญูเสยี/เป็นระเบยีบมากข้ึน (5ส) 
/สร้างมาตรฐานใหม่)    

1. ท�าการติดตัง้ทีก้ั่นล้อรถ - ลดความ
สูญเสียจากการที่กันชนรถบุบเสียหาย 
ขณะถอยหลงัเข้าเทยีบด้านหน้าโรงงาน   

2. ท�าการจดัหาอปุกรณ์ในการเตมิถงั
อากาศ O2 เองที่โรงงาน (REFILL  
MEDICAL OXYGEN) - ลดความสญูเสยี
จากการท่ีต้องส่งไปท�าข้างนอกเสียเวลา
หลายวัน และลดความเสี่ยงต่อความ 
ผิดพลาดจากการส่งของให้ลูกค้าล่าช้า 
เนือ่งจากทีบ่ริษทัทีรั่บเตมิมน้ีอยราย

สิ่งที่แต่ละคน
ในองค์กรจะได้รับ

พนักงานจะได้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างานด้วยการท�างานให้น้อยลง 
จากความสูญเปล่า ความคลาดเคลื่อน 
และความล�าบากตรากตร�าในกระบวน 
การท�างานทีต่นเองค้นพบ และขจดัออก 
อย่างต่อเนือ่ง

Kaizen เป็นศพัท์ภาษาญ่ีปุน่ แปลว่า 
“การปรบัปรงุ” (Improvement) 

Kaizen เป็นแนวคดิทีน่�ามาใช้ในการ
บรหิารการจดัการการอย่างมปีระสทิธผิล 
โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทกุคน ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพือ่
ปรบัปรุงวธีิการท�างานและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้ดขีึน้อยู่เสมอ หัวใจส�าคญั
อยูท่ีต้่องมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งไม่มี
ทีส่ิน้สดุ (Continuous Improvement)

วิธีคิดเพื่อหาทางปรับปรุง
ระบบค�าถาม 5W 1 H คอืการถาม

ค� าถามเ พื่ อวิ เคราะห ์หาเหตุผลใน 
การท�างานตามวิธีเดิม และหาช่องทาง
ปรบัปรงุให้ดขีึน้ ประกอบด้วยค�าถามดงันี้ 

 What ? ถามเพือ่หาจดุประสงค์ของ
การท�างาน     -----  ท�าอะไร ? ท�าไมต้อง
ท�า ? ท�าอย่างอืน่ได้หรือไม่ ? 

When ? ถามเพื่อหาเวลาในการ
ท�างานทีเ่หมาะสม --- ท�าเมือ่ไหร่ ? ท�าไม
ต้องท�าตอนนัน้ ? ท�าตอนอืน่ได้หรือไม่ ? 

Where ? ถามเพือ่หาสถานทีท่�างาน
ทีเ่หมาะสม ----  ท�าทีไ่หน ? ท�าไมต้องท�า
ทีน่ัน่ ? ท�าทีอ่ืน่ได้หรือไม่ ? 

Who ? ถามเพือ่หาบคุคลทีเ่หมาะสม
ส�าหรบังาน -----ใครเป็นคนท�า ? ท�าไมต้อง
คนนัน้ท�า ? คนอืน่ท�าได้หรอืไม่ ? 

How ? ถามเพือ่หาวธิกีารทีเ่หมาะสม
ส�าหรับงาน  ----  ท�าอย่างไร ? ท�าไมต้อง
ท�าอย่างนัน้ ? ท�าวธิอีืน่ได้หรอืไม่ ?  

Why ? เป็นค�าถามท่ีถามครั้งท่ี 2 
ของค�าถามข้างต ้นเพื่อหาเหตุผลใน 
การท�างาน หลกัการ E C R S

E = Eliminate คอื การตดัข้ันตอน
การท�างานที่ไม่จ�าเป็นในกระบวนการ 
ออกไป 

C = Combine คอื การรวมขัน้ตอน
การท�างานเข้าด้วยกนั เพือ่ประหยดัเวลา
หรอืแรงงานในการท�างาน 

R = Rearrange คอื การจดัล�าดบั
งานใหม่ให้เหมาะสม 

S = Simplify คือ ปรับปรุงวิธี 
การท�างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้
ท�างานได้ง่ายขึน้

What is Kaizen?
ท�าไมต้องท�า KAIZEN

ตามหลักการของ Kaizen ข้างต้น 
Kaizen จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยรักษา
มาตรฐานที่มีอยู่เดิม (Maintain) และ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (Improvement)  
หากขาดซ่ึงแนวคิดนี้แล้ว มาตรฐานที่มี 
อยูเ่ดิมกจ็ะค่อยๆ ลดลง 

ความส�าคัญในกระบวนการของ 
Kaizen คอื การใช้ความรูค้วามสามารถ
ของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้
การลงทนุเพยีงเล็กน้อย ซึง่ก่อให้เกดิการ
ปรบัปรงุทลีะเลก็ทลีะน้อยท่ีค่อยๆ เพิม่พนู
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ตรงข้ามกับแนวคิดของ 
Innovation หรอื นวตักรรม ซึง่เป็นการ
เปล่ียนแปลงขนานใหญ ่  ที่ต ้องใช ้
เทคโนโลยซีบัซ้อนระดบัสงู ด้วยเงนิลงทนุ
จ�านวนมหาศาล ดังนั้น ไม่ว ่าจะอยู ่ 
ในสภาวะเศรษฐกจิแบบใด เราก็สามารถ 
ใช้วธิกีาร Kaizen เพ่ือปรบัปรุงได้

เทคนิควิธีการเพื่อการปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง

- วงจร PDCA : ประกอบด้วย 
วางแผน (Plan), ปฏิบตั ิ(Do), ตรวจสอบ 
(Check), และปรบัปรงุ แก้ไข (Act) 

- 5ส - Suggestion Scheme  
หรอื ระบบข้อเสนอแนะเป็นต้น
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การแข่งขันเรือใบออพติมิสต์ชิงแชมป์โลก 2017
การแข่งขนัเรอืใบออฟตมิสิต์ชงิแชมป์โลก 2017 

ประเทศไทย ด�าเนินการจัดงานโดยสโมสรเรือใบ 
ราชวรณุ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ด้วยความร่วมมอืของ 
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ และ หมวดเรอืใบเยาวชนแห่งประเทศไทย
ภายใต้สมาคมเรอืใบออพตมิสิต์นานาชาติ โดยได้รบั
การสนบัสนนุอย่างดยีิง่จาก การกฬีาแห่งประเทศไทย 
ก�าหนดจดัการแข่งขนัระหว่างวนัที ่11 - 21 กรกฎาคม 
2560 ณ สโมสรเรอืใบราชวรณุ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
เมืองพัทยา มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้เยาวชนไทยหันมาเล่นกฬีาเรอืใบมากยิง่ขึน้ และ
เพื่อยกระดับมาตรฐานของกีฬาเรือใบออพติมิสต์ 
ในเมืองไทยไปสู่ระดับสากล โดยในปีน้ีมีนักกีฬา 
เรอืใบตวัแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน 281 คน 

optimist World 
Championship 2017 
Thailand
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จาก 62 ประเทศทัว่โลก การจดังานในปีนี้
ประสบความส�าเรจ็อย่างดยีิง่ ทมีเรอืใบไทย
เจ้าภาพท�าผลงานได้ดี สามารถครอง
อนัดบั 3 ในประเภท Best Nation และ
อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว ทีมเรือใบ 
จากประเทศสหรัฐอเมริกาโชว์ผลงาน 
ดีเยี่ยมที่สุด คว ้าต�าแหน่งแชมป์ได ้
ทัง้ในประเภท Best Nation และ Best 
Team Racing

ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าเรือใบ 
ออพตมิสิต์เป็นเรอืใบขนาดเลก็ ท่ีเหมาะ
ส�าหรับการแนะน�าให้เยาวชนใช้ฝึกฝน 
ในเบือ้งต้น เพือ่ก้าวสูก่ารเล่นเรอืใบใหญ่
ในอนาคต เนื่องจากมีขนาดล�าเรือที่
กะทัดรัด และง่ายต่อการบังคับส�าหรับ
เด็กๆ โดยสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่อายุ  
7-8 ปี ไปจนถึงอายุ 15 ปี ซึ่งนักกีฬา 
เรือใบมากกว่า 85% ในการแข่งขัน
โอลิมปิก ต่างเริ่มฝึกฝนกีฬาเรือใบตั้งแต่
อายนุ้อยด้วยเรอืใบแบบออพติมสิต์ทัง้สิน้

รายช่ือผูช้นะในการแข่งขนัเรือใบออพตมิิสต์
ชงิแชมป์โลก 2017

ประเภท Best Nation
1. สหรฐัอเมริกา
2. จีน
3. ไทย

ประเภท Best Team Racing
1. สหรฐัอเมริกา
2. จีน
3. มาเลเซยี

ประเภทหญงิเด่ียว
1. มาเรยี เปเรโญ่ (เรอื ESP 2800) จากสเปน
2. ปาลกิา พนูพฒัน์ (เรือ THA119) ไทย
3. ชาร์ลอตต์ ลห์ี (เรือ USA114) จากสหรฐัฯ

ประเภทคะแนนรวม
มาร์โก กราโดนี (เรอื ITA 8925) อติาลี
มฮูมัหมดั ฟอด ีบนิ กามาน ชาห์ (เรอื MAS11) มาเลเซยี
มกิ ซิก กอส โมห์ร (เรอื CRC 7) คอสตารกิา

Photo Credit : Matias Capizzano
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การท�าประมงนับเป็นอาชีพหนึ่งที่มี
ความส�าคัญสูงส�าหรับคนไทย ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะประเทศเรามีอาณาเขตทางทะเล 
กว้างขวางมาก มแีผ่นดนิตดิทะเลถงึ 23 จังหวดั 
จากการส�ารวจในปี พ.ศ.2558 มีจ�านวน 
เรอืประมงไทยทัง้สิน้ 57,141 ล�า แต่มเีพยีง 
10,001 ล�าเท่าน้ันท่ีจดทะเบียนเรือไทย  
มใีบอนญุาตใช้เรอืทีย่งัไม่หมดอายุ และมกีาร
ขอใบอนุญาตท�าการประมงตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด เฉลีย่แล้วไม่ถงึร้อยละ 18 ของจ�านวน
เรอืทัง้หมด ท�าให้เกดิช่องว่างมากมายในการ
ควบคุมเรือประมงไทยให้ท�าการประมง 
อย่างถูกต้อง ทั้งในน่านน�้าไทย ทะเลหลวง 
และในน่านน�้าต่างประเทศ นับเป็นสาเหตุ
ส�าคญัของปัญหาประมงโดยรวมของประเทศ

นอกจากจ�านวนเรือประมงที่มีมากเกิน
เกณฑ์ และไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายเป็นส่วนใหญ่แล้ว การท�าประมงด้วย
วธิกีารทีไ่ม่เหมาะสมกน็บัเป็นเรือ่งทีก่่อให้เกดิ
ความเสยีหายรนุแรงด้วยเช่นกนั เช่น การใช้
อวนที่มีตาถี่ เกินไป การประมงในพื้นที่ 
หวงห้ามทัง้ในและนอกประเทศ รวมทัง้การ 
รุกล�้าพื้นที่ประมงพื้นบ้านโดยเรือประมง 
ขนาดใหญ่ทีท่�าในเชิงพาณชิย์

Unreported fishing เป็นกรณี 
ท�าประมงแล้วไม่ได้รายงาน หรือรายงาน
อย่างไม่ถกูต้องตามกฎหมายเรอืกฎเกณฑ์
ที่ก�าหนดไว้ ต่อหน่วยงานที่ดูแลการ
ประมงแห่งชาต ิหรอืองค์กรบรหิารจดัการ
การประมงในภมิูภาคแล้วแต่กรณี   

Uncontrol fishing เป็นกรณที�าการ
ประมงในเขตพืน้ทีต่่างๆ โดยเรอืไม่ปรากฏ
สัญชาติ หรือเรือที่ไม่ติดธงของประเทศ 
เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการที่ก�าหนดขึ้น 
รวมถึงการท�าประมงในบริเวณสงวน 
ทีม่กีารก�าหนดมาตรการอนรุกัษ์ไว้

การท�าประมงอย่างไม่ถกูต้องเหมาะสม
ดงัตวัอย่างข้างต้น ได้ก่อให้เกดิผลเสยีตามมา
มากมาย อาทิ จ�านวนสัตว ์น�้าที่ลดลง 
อย่างรวดเรว็  ความขดัแย้งระหว่างชาวประมง
ด้วยกัน และการกดดันจากสหภาพยุโรป  
ซึ่งขู่ที่จะงดน�าเข้าสัตว์น�้าจากไทย หากไม่มี
การแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด  
ดงัท่ีรูก้นัทัว่ไปว่าเป็นการให้ใบเหลอืงน่ันเอง

สหภาพยุโรปหรือ EU (European 
Union) เป็นกลุ่มประเทศแรกที่ได้ก�าหนด
มาตรการ เพือ่ป้องกนัและขจดัการท�าประมง
ที่ผิดกฎหมาย (Illegal) ขาดการรายงาน 
(Unreported) และไร้การควบคมุ (Uncontrol) 
หรือ IUU Fishing ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วนัที ่ 1 มกราคม 2553 โดยให้ความหมาย 
การท�าประมงท่ีไม่ถกูต้องไว้ดงัน้ี

Illegal fishing เป็นกรณที�าการประมง
ในเขตน่านน�้าของประเทศต่างๆ โดยไม่ได้ 
รับอนุญาต หรือโดยฝ่าฝ ืนต ่อระเบียบ  
และกฎหมายที่ก�าหนดขึ้น หรือฝ ่าฝ ืน
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง 
รวมทั้งพันธกรณีตามความตกลงร่วมมือ 
ทางประมงในภมูภิาคด้วย

พลเรอืเอก ไพโรจน์ แก่นสาร
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ในแต ่ละป ี ไทยส ่งออกสัตว ์น�้ า ไปยัง 
ประเทศต่างๆ มมีลูค่ารวมประมาณสามแสนล้าน
บาท โดยมีสหภาพยุโรปเป ็นตลาดใหญ่  
หากลกูค้ากลุม่นีห้้ามการน�าเข้าสตัว์น�า้จากไทย 
ย ่ อ ม ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย 
และผู้ประกอบอาชีพประมงอย่างมาก การหา
ตลาดใหม่ทดแทนมิใช่เรื่องง่าย รัฐบาลไทย 
จึงพยายามท�าทุกวิถีทาง ท่ีจะท�าให ้  EU  
ปลดใบเหลืองที่ให้ไว้ หรืออย่างน้อยก็ไม่ให ้
ถกูลดขัน้ลงไปเป็นใบแดง

ในการแก้ปัญหาดงักล่าว มหีลายหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่กรมประมง (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม) 

ความยากล�าบาก
ในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

การแก้ปัญหาการท�าประมงเพื่อให้ถูก
ต้องตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ EU  
มคีวามยุง่ยากซับซ้อนยิง่นัก เกนิกว่าจะท�าให้
แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาปีสองปี ทั้งนี้
เพราะตลอดระยะเวลาอันยาวนานท่ีผ่านมา 
ได้มีการปล่อยปละละเลยไม่กวดขันกัน 
อย่างจรงิจงัเท่าทีค่วร ท�าให้เกดิการกระท�าผดิ
กฎหมายหลายลักษณะ ทับถมพอกพูน 
คล้ายกับดินพอกหางหมู ยากแก่การแก้ไข 
ให ้ถูกต ้องมากขึ้นทุกที  ผู ้กระท�าผิดมี 
จ�านวนมาก มคีวามไม่ถกูต้องในหลายลกัษณะ 
เช่น การไม่จดทะเบียนเรือ ใช้เครื่องมือ 
ท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย และการใช้
แรงงานต่างด้าวทีไ่ม่ได้รบัใบอนญุาตให้ท�างาน 
ในประเทศ

การมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ 
ในการแก้ปัญหาเดยีวกนันี ้นบัเป็นอีกสาเหตหุนึง่
ซึ่งท�าให้เกิดความล่าช้าในการคลี่คลาย 
ปมต่างๆ เพราะแต่ละหน่วยมีอ�านาจหน้าท่ี
ผิดแผกกนั และไม่ขึน้การควบคมุบงัคบับญัชา
ต่อกนั ต่างฝ่ายต่างท�าไปตามความรบัผดิชอบ
ของตน ปัญหาจึงเรื้อรังมาอย่างยาวนาน  
เมื่อถูกกดดันให ้แก ้ป ัญหาภายในเวลา 
ทีค่่อนข้างจ�ากดัเช่นนี ้จงึมใิช่เรือ่งง่ายเลย

การที่รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)  
มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการนั้น 
นับเป็นการเริ่มต้นท่ีถูกทางแล้ว ช่วยให้เกิด 
การบรูณาการทีช่ดัเจนขึน้ ใช้เวลาน้อยลงใน
การจดัการประเดน็ปัญหาปลกีย่อยต่างๆ ด้วย
อ�านาจทีเ่บด็เสรจ็เดด็ขาดกว่าในอดตี ส่วนที่
จะให้บังเกิดผลอย่างสมบูรณ์จนถึงจุดที่  
EU พอใจนั้น คงยังหวังอะไรได้ไม่มากนัก  
ต้องติดตาม และให้ก�าลังใจกนัต่อไป

และกองทัพเรือ (กระทรวงกลาโหม) เป็นต้น  
หากให ้ต ่างฝ ่ายแยกกันท�าไปตามหน้าที่ 
รบัผดิชอบของตน คงยากทีจ่ะเหน็ผลในเรว็วนั 
รัฐบาลจึงเน้นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ  
โดยการตัง้หน่วยเฉพาะกจิทีป่ระกอบด้วยทกุฝ่าย
ทีเ่กีย่วข้อง ท�างานร่วมกนัอย่างมีเอกภาพ และมี
อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่าเดิม ใช้ชื่อว่า 
“ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.)’’ การด�าเนินงานราว 
สองปีที่ผ่านมานับว่าได้ผลในระดับหนึ่ง ซึ่งยัง 
ไม่เป็นหลกัประกนัทีม่ัน่ใจได้มากนกั EU ได้ส่ง 
ผู้แทนมาตรวจสอบ และประเมินผลเป็นระยะ 
พร้อมกบัให้ค�าแนะน�าในเรือ่งทีเ่หน็ว่าไทยยงัท�า
ไม่ได้ผลดพีอ แสดงความชืน่ชมในความตัง้ใจจรงิ
ของรัฐบาล ยืดระยะเวลาการพิจารณาให้ตาม
สมควร โดยมิได้ให้ความหวงัทีชั่ดเจนแต่อย่างใด
ในการปลดใบเหลือง หรอือาจจะปรบัเป็นใบแดง
ในอนาคต สร้างความกดดันให้แก่ทุกฝ่าย 
ทีเ่ก่ียวข้องเป็นอย่างมากทเีดยีว
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