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แผนที่เดินเรือภาษาไทย ตามมาตรฐาน “กรมเจ้าท่า”
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เรือใบไทย คว้าเหรียญทอง
ซีเกมส์ 2017 ที่มาเลเซีย
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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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	 เมื่อเดือนกันยายนเวียนมาถึง	 ก็จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตการงานของกลุ่มคนท่ีรับราชการ	 ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง	 ทบวง	 

กรมไหนก็ตาม	กฏหมายไทยก�าหนดไว้ว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ	และเป็นเดือนสุดท้ายของข้าราชการที่มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ 

จะต้องเกษียณ	หลายคนบอกว่าคนเรานั้นมีงานอยู่สองอย่างคือ	งานอาชีพ	และงานที่ชอบ	เม่ือถึงเวลาสิ้นสุดงานอาชีพ	เราก็สามารถท�างานที่ชอบต่อได้	

	 ส�าหรับ	  Magazine	 ไม่ว่าเดือนไหนๆ	 บทความ	 สาระความรู้	 และข่าวสารต่างๆ	 ก็ยังส่งตรงสู่ผู ้อ่านทุกท่านอย่างเข้มข้น 

สม�่าเสมอ	 เว็ปไซต์	www.aboatmagazine.com	 ของพวกเราก็ยังคงเป็นแหล่งความรู้	 เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับวงการเรือ	 

เราคงอยู่	 และจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ	 ดีใจที่ได้เป็นจุดเล็กๆ	 จุดหนึ่ง	 ที่ได้เติบโต	 ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น	 เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่ง	 เป็นที่อีกที่หนึ่ง 

ที่ให้สาระความรู้ต่างๆ	แก่ผู้อ่านทุกๆ	ท่านที่แวะเวียนเข้ามา		

	 สุดท้ายท้ายสุด	 ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกคน	ที่สามารถคว้าชัยมาได้จากซีเกมส์	 2017	 ประเทศมาเลเซีย	 และก็ขออวยพร 

ให้ทุกท่านทั้งที่จะเกษียณ	และท่านที่ยังคงต้องท�างานกันอยู่	มีความสุข	รักษาสุขภาพกาย	สุขภาพใจ	ให้สมบูรณ์แข็งแรง	คิดและท�าแต่สิ่งดีงาม	สวัสดีค่ะ
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เมือ่วันที	่ 5	สงิหาคม	2560	บรษิทั	มารนี	 เซอร์วเิทค	จ�ากัด	ผูใ้ห้บรกิาร 
แพชชูพี	 เรอืบด	 เสือ้ชชูพีชดุปล่อยแพชชูพีอตัโนมตั	ิ (Hydrostatic	 Release	
Unit,	 HRU)	 อุปกรณ์ดับเพลิง	 และระบบดับเพลิงอุปกรณ์ตรวจวัดแก็ส	 
อุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเล	 อุปกรณ์ช่วยชีวิต	 และอุปกรณ์ดับเพลิง	 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันความปลอดภัยสากล	 เช่น	 SOLAS,	
USCG,	 CE	 เพือ่การใช้งานในทะเลทกุรปูแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนแท่น 
ขดุเจาะน�า้มนักลางทะเล	 เรอืบรรทกุน�า้มนั	 เรอืโดยสาร	 เรอืสินค้า	 เรอืประมง	
หรือแม้กระทัง่เรือยอช์ทอนัหรหูรา	และอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบความปลอดภยั
ทางทะเลอีกมาก	 ได้จัดให้มีการท�าบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล 
ให้แก่บริษัท	 เน่ืองในโอกาสท่ีบริษัทมีอายุ	 ครบรอบ	 15	 ปี	 โดยมีผู้บริหาร	 
และพนกังาน	พร้อมแขกผูม้เีกยีรตเิข้าร่วมท�าบญุอย่างพร้อมเพรยีง	 โดยจดัขึน้	
ณ	 บริษัท	 มารีน	 เซอร์วิเทค	 จ�ากัด	 ต.ท้ายบ้าน	 อเมืองสมุทรปราการ	 
จ.สมุทปราการ

ท�ำบุญครบรอบ 15 ปี MSC

NEWS

เอ. แอนด์ มำรีน (ไทย) 
ร่วมแสดงควำมยินดี 158 ปี 
สถำปณำกรมเจ้ำท่ำ

บรษัิท	 เอ.	แอนด์	มารนี	 (ไทย)	จ�ากัด	 โดยคณุจารภุา	วฒัน์ประกายรตัน์	 
ผู้จัดการทั่วไป	 และคุณศรัญญู	 คุ้มครอง	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายเอกชน	 
ร่วมแสดงความยินดี	 วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า	 ครบรอบ	 158	 ปี	 

เพื่ อ เป ็นการร� าลึกถึ งพระมหา 
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงวาง
รากฐานการคมนาคมทางน�า้ทีม่ัน่คง	
เม่ือวันศุกร์ที่	 4	 สิงหาคม	 2560	 
ณ 	 ก ร ม เ จ ้ า ท ่ า 	 ถ น น โ ย ธ า	 
แขวงตลาดน้อย	 เขตสัมพันธวงศ	์
กรุงเทพ	 ซึ่งมีนายพิชิต	 อัคราทิตย์	
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม	
เป็นประธานในพธิ	ีโดยม	ีนายศรศกัดิ์	
แสนสมบัติ 	 อ ธิบดีกรมเจ ้ าท ่ า	 
และรองอธิบดี	 นายณัฐ	 จับใจ,	 
นางจริาภรณ์	จนัทรศริ,ิ	นายสมชาย	
สุมนัสขจรกุล	 รวมถึงนางสาวยุวัน	
ก ม ล เ ว ช ช 	 ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	 ร่วมถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลกึ

“เรือใบ”	คว้าแชมป์เลเซอร์สาว	
ได้เหรยีญทองซีเกมส์	2017

ทีมเรือใบคว้าแชมป์ประเภท	
Laser	 Radial	 ได้ส�าเร็จ	 หลัง	 3	
นักกีฬาไทย	 วณิชชา	 โฉมทองดี,	 
กณัพนัธุ	์ปชาตกิปัญญา	และกมลชนก	
กล้าหาญ	 เป็นฝ่ายชนะ	 สิงคโปร	์ 

เหรยีญทอง
Laser	Radial	(Team)
น.ส.กณัพนัธุ	์ปชาตกิปัญญา
น.ส.กมลชนก	กล้าหาญ
น.ส.วณชิชา	โฉมทองดี
เหรยีญเงนิ
Optimist	(Team)
ด.ช.พนัวา	บุนนาค
ด.ญ.ปาลกิา		พนูพฒัน์

ด.ช.ศรณัวงค์	พนูพฒัน์
ด.ญ.อนิทริา	ภารพบิลูย์
ด.ช.เจตวร์ี	ยงยนืนาน
เหรยีญทองแดง
Laser		Standard		(Team)
นาย	กีระต	ิบัวลง
นาย	ชูศษิฏ์	ปัญจมาลา
นาย	จารพุงศ์	มอียูส่ามเสน

ผลกำรแข่งขันกีฬำเรือใบ ซีเกมส์ ครัง้ที่ 29 
ณ ประเทศมำเลเซีย

2-0	 แมตช์	 ในการแข่งขันเรือใบ 
ซีเกมส์	ครัง้ที	่29	ทีป่ระเทศมาเลเซยี	 
เ ม่ือวันที่ 	 22	 สิ งหาคม	 2560	 
ส่วนประเภททมี	Optimist	 ได้เพยีง
เหรียญเงิน	 และเหรียญทองแดง 
ส�าหรับทมี	Laser		Standard
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SeaStar	Solutions	ผูน้�าด้านชดุพวงมาลยัทัง้ระบบ
ไฮดรอลคิและระบบโรตารี	่ได้ท�าการเปิดตวัชดุพวงมาลยั
ไฮดรอลิครุ่นใหม่	 ซึ่งมีการปรับปรุงคุณภาพหลายอย่าง	
เช่น	 ตัวกระบอกไฮดรอลิค	 ระบบซีลกันรั่วรวมท้ัง 
ส่วนประกอบต่างๆ	 การปรับปรุงทั้งหลายนี้ก็เพื่อรองรับ
เครื่องยนต์เกาะท้ายท่ีมีน�้าหนักมากขึ้น	 แรงม้าสูงขึ้น	 
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันในเรือรุ่นใหม่ๆ	ทุกวันนี้

คุณสมบัติ
•	ระบบยกหางเครือ่งยนต์แบบอสิระ	ส�าหรบัการตดิ

ตั้งเครื่องยนต์แบบ	2	เครื่อง	และ	3	เครื่อง
•	การบังคับเลี้ยวที่ง่ายดาย
•	 เหมาะส�าหรับการใช ้ งานกับดุมพวงมาลัย	 

และ	ระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ	SeaStar	ทุกรุ่น
•	อัตราการบังคับเล้ียวท่ีปรับแต่งได้	 ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

การเลือกดุมพวงมาลัย
•	ระบบซีลกันรั่วที่สุดล�้าสมัย	 ถูกออกแบบมาเพื่อ

สภาพการใช้งานที่หนักหน่วง	 และทนทานต่อการ
เคลื่อนที่เข้าออกของแกนไฮดรอลิคที่นับครั้งไม่ถ้วน

•	 ส่วนประกอบโอรงิ	(O-Ring	หรอื	ORB)	สแตนเลส
ปรับแต่งได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

รถยนต์ทั่วไป	 แม้กระท่ัง
ภายใต้สภาพการใช้งาน 
ที่หนักหน ่ วง 	 เรื อก็ยั ง
สามารถบังคับเลี้ยวได้เป็น
อย่างดี	 ดังนั้นระบบช่วย
บังคับเล้ียวของ	 SeaStar	
จึ ง ช ่ ว ย ใ ห ้ ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัวทุกคนสามารถ
ค ว บ คุ ม เ รื อ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
ง่ายดายและปลอดภัย

Boat Report

ชุดพวงมาลัยใหม่จาก
SeaStar

การติดตั้งกับเครื่องยนต์ที่มากกว่า	1	เครื่อง
เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคเดี่ยว	
(ใช้	 Tie	 Bar	 รุ่น	 HO6001)	 เคร่ืองยนต์คู่กับ 

กระบอกไฮดรอลิคคู่
(ใช้	Tie	Bar	รุ่น	HO6002)

ระบบช่วยบังคับเลี้ยว SeaStar
เคร่ืองยนต์ที่มีแรงม้าสูงในปัจจุบันน้ี	 มักจะมี 

น�า้หนกัมาก	และมแีรงบดิทีเ่พลาขับมากกว่าในอดตี
ที่ผ่านมา	 โดยปกติแล้ว	 น�้าหนักของเครื่องยนต์ 
และแรงบิดที่เพิ่มข้ึนนี้จะส่งผลต่อการควบคุมเรือ
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะท�าให้การบังคับเลี้ยว 
ยากขึ้นระดับของการบังคับเ ล้ียวส�าหรับเรือ	 
และเครื่องยนต์ที่มีน�้าหนักมาก	 เป็นสาเหตุของ 
ความอ่อนล้าและอ่อนแรงของผู้ถือท้าย	 ระบบช่วย
บังคับเลี้ยวของ	 SeaStar	 ช่วยก�าจัดผลกระทบของ
น�้าหนักที่เพิ่มขึ้น	 และยังช่วยให้นักเล่นเรือสามารถ
บังคับเลี้ยวเรือของตนเองได้เช่นเดียวกับการขับขี่
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ดุมพวงมาลับใหม่ของSeaStar
SeaStar	Solutions	ได้ท�าการ

ปรับปรุงปั ๊มไฮดรอลิคส�าหรับดุม 
พวงมาลัย	 SeaStar	 และ	 BayStar	
ดุมรุ่นใหม่น้ี	 ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์
เดิมท่ีมีอยู่ด้วยคุณสมบัติท่ีเพิ่มขึ้น	
ชิ้นส่วน	“โอริง”	สแตนเลสปรับแต่ง
ได้ในระบบซีลกันรั่วท�าให้ขั้นตอน 
ในการติดตั้งง ่ายข้ึน	 และสะดวก 
ต่อการซ่อมบ�ารุงหลังจากติดตั้ง 
เสร็จแล้ว

ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลส 
(อุปกรณ์เสริม)

ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลสของ	
SeaStar	 ช่วยให้การติดตั้งเป็นไป
อย่างสวยงาม	 เป็นระเบียบ	 และ
สะอาดเรียบร้อย	 ชุดท่อดังกล่าวมา
พร้อมกับแผ่นสแตนเลส	 316	 เพื่อ 
ติดตั้งเข้ากับผนังเรือ	 และชุดข้อต่อ 
สแตนเลส	 316	 เพื่อช่วยให้การ 
เดินท่อต่างๆ	เป็นไปอย่างมีระเบียบ	
และหลีกเลี่ยงการหักงอของท่อ	 
หรือการเสียดสีกันจนท่ออาจเกิด
ความเสียหายได้
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อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความปลอดภั ยแห ่ ง ชี วิ ต ในทะ เล 
หรือที่เรียกว่า	 solas(	 International	
Convention	for	the	Safety	of	Life	at	
Sea	)	เป็นสนธสิญัญาด้านความปลอดภยั
ทางทะเลสากลจากองค์การทางทะเล
ระหว ่างประเทศ	 ( International	 
Maritime	Organization	-	IMO)	ว่าด้วย
การก�ากับดูแลความปลอดภัยของชีวิต 
ในทะเลเพื่ อ ให ้แน ่ ใจว ่ า เรือยึด ม่ัน 
กับกฎข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย 
ในเร่ืองโครงสร้าง	และการปฏบิติังาน

Accordingly,	 the	 International	
Convention	for	SOLAS,	version	1974	
defines	 the	 stipulations	 for	 all	 
merchant	 ships	 of	 any	 flag	 state.	 
To	 sum	 up,	 it	 must	 follow	 the	 
minimum	safety	regulations,	which	
are	specified	in	chapters:

•	 1	General	provisions
•	 2-1	Construction	-	Subdivision	

and	 stabil ity,	 electr ical	 and	 
machinery	installation

SOLAS คืออะไร ?

•	 2-2	Fir	protection,	detection,	
and	extinction

•	 3	-	Life-saving	appliances	and	
arrangements

•	 4	-	Radio	communications
•	 5	-	Safety	of	navigation
•	 6	-	Carriage	of	Cargoes
•	 7	 -	 Carriage	 of	 dangerous	

goods
•	 8	-	Nuclear	ships
•	 9	-	Management	for	the	safe	

operation	of	ships
•	 10	 -	 Safety	measures	 for	 

high-speed	craft
•	 11	 -	 1	 and	 2	 -	 Special	 

measures	 to	 enhance	maritime	
safety

•	 12	 -	 Addit ional	 safety	 
measures	for	bulk	carriers

  
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา	 Solas	

เพื่อที่จะสามารถระบุมาตรฐานขั้นต�่า
ส�าหรบัโครงสร้าง,อุปกรณ์และปฏิบตังิาน
ทเีข้ากนักบัความปลอดภัยของเรอื
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C h a p t e r 	 I 	 - 	 G e n e r a l	 
Provisions	บทบญัญตัทิัว่ไป

บททั่ ว ไปรวมถึ งการตรวจเรือ 
ชนิดต่างๆ	 ที่เก่ียวเนื่องและการออก
เอกสารต่างๆ	 ที่ระบุว่าเรือได้ท�าตาม 
ข้อก�าหนดของอนสุญัญานีแ้ล้ว

Chapter	 II-1	 -	 Construction	 -	
Subdivision	and	stability,	machinery	
and	electrical	installations

เรอืควรจะต้องมโีครงสร้างทีแ่ขง็แรง
เพียงพอ,	 มั่งคงและมีการทรงตัวท่ีมี 
ความเสี่ยงน้อยท่ีสุดในการสูญเสียเรือ		
หรือ	 ในการเกิดมลภาวะทางทะเล	 
อนัเนือ่งมาจากโครงสร้างเสยีหาย,	รวมท้ัง
การพังทลาย,	 เป็นผลให้เกดิน�า้ท่วม	หรอื
การสูญเสยีความสามารถในการผนกึน�า้

Chapter	 II-2	 -	 Fire	 protection,	
fire	detection	and	fire	extinction	การ
ป้องกนัไฟไหม้,	การตรวจบัไฟและการดบั
ไฟ	

ต้องมกีารกัน้แยกพืน้ทีใ่นส่วนอาคาร
ที่พักมี	 2	 ส่วนคือ	 ที่เกี่ยวกับอุณหภูม	ิ
(thermal)	 เช ่นการใช้ฉนวนหุ ้มกัน 
ความร้อน	 และ	 การกั้นตัวโครงสร้าง	
(structural	boundaries)

1.	จ�ากัดการใช้วสัดทุีต่ดิไฟได้
2.	การตรวจหาไฟตามโซนต้นเพลิง 

ทีเ่กิดไฟ
3.	การคุมไฟและการดับไฟในพื้นที่

ต้นเพลงิ
4.	การป ้องกันช ่องทางหนี ไฟ	 

การเข้าไปดบัไฟ	

	Chapter	VI	-	Carriage	of	Cargoes			
การขนส่งสนิค้า

บทน้ีครอบคลุมทุกประเภทสินค้า	
(ยกเว้น	 ของเหลวและก๊าซ	ทีเ่ป็น	 bulk)	
ซึ่งเป็นอันตรายต่อเรือและบุคคนบนเรือ	
อาจจะต้องมข้ีอควรระวงัเป็นพเิศษ

Chapter	VII	-	Carriage	of	dangerous	
goods	การขนส่งสนิค้าอนัตราย

การขนส่งสินค ้าอันตรายที่ เป ็น 
รูปหีบห่อรวมท้ังที่มีฉลากเครื่องหมาย
เอกสารและการจดัวาง

Chapter	 VIII	 -	 Nuclear	 ships		 
เรอืบรรทกุนวิเคลยีร์

	 Chapter	 IX	 -	 Management	 
for	 the	 Safe	 Operation	 of	 Ships	 
การบริหารจัดการส�าหรับการปฏิบัติงาน
บนเรืออย่างปลอดภยั

เป็นไปตามข้อก�าหนดของ	 ISM	
Code	 (ระบบการจัดการเพ่ือความ
ปลอดภัยซึ่งจัดหาโดยเจ้าของเรือ	 หรือ
บคุลท่ีรบัผดิชอบส�าหรบัเรอื	(บริษทั)

	Chapter	X	 -	Safety	measures	
for	high-speed	craft

Chapter	XI-1	-	Special	measures	
to	enhance	maritime	safety

มาตรการพิเศษท่ีจะเพิ่มความ
ปลอดภัยทางทะเลเพิ่มความเข็มข้น 
ในการตรวจเรือโดย	 Surveyor	 และ 
การตรวจโดย	Port	State	Control

Chapter	XI-2	-	Special	measures	
to	 enhance	 maritime	 security	
มาตรการพิเศษเพื่อเพิ่มการป้องกันภัย
คกุคามทางทะเล

Chapter	XII	-	Additional	safety	
measures	for	bulk	carriers	มาตรการ
เพิ่มเติมส�าหรับเรือ	 bulk	 ที่มีความยาว
มากกว่า	150	metres

What is Solas?

5.	มีความพร้อมที่จะใช้เครื่องมือ 
ดบัไฟได้

6.	การลดความเป็นไปได้ของการลุก
ตดิไฟข้ึนได้อกีของไอระเหยของสิน้ค้าให้
ต�า่ทีส่ดุ

Chapter	III	-	Life-saving	appliances	
and	 arrangements	 อุปกรณ์ช่วยชีวิต
และการจดัเตรียม

ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต	 และการจัด
เตรยีม,รวมถงึข้อก�าหนดส�าหรบัเรอืชชีูพ,	
เรอืช่วยชวีติ	(เรอืกูภ้ยั)	และเส้ือชชูพีตาม
ประเภทของเรือ	 การจัดแจงดังกล่าวจะ
ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ	LSA	Code

Chapter	IV	-	Radiocommunications	
การส่ือสารทางวิทยตุดิต่อ

เรอืสินค้าทกุล�าทีม่ขีนาด	300	gross	
ขึ้นไปท่ีว่ิง	 international	 voyages	 
จ ะ ต ้ อ ง มี อุ ป ก รณ ์ ที่ อ อ ก แบบม า 
เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตจาก
อุบัติเหตุ	 รวมทั้งอุปกรณ์	 EPIRBs	 and	
SARTs

	Chapter	V	-	Safety	of	navigation	
ความปลอดภยัของการเดนิเรอื

ต ้องมีการให้บริการข่าวอากาศ
ส�าหรับเรือ,	 การตรวจน�้าแข็ง,	 การใช้ 
เส้นทางของเรอืและ	 การให้บรกิารค้นหา
กู้ภัย	 กัปตันสามารถด�าเนินการเพื่อขอ
ความช่วยเหลอืส�าหรบัสิง่เหล่านัน้เมือ่อยู่
ในสถานการณ์อนัตราย	

เรอืจะต้องม	ี VDRs	 (voyage	data	
recorders)	and	AIS		(automatic	ship	
identification	systems)

The	International	Convention	for	the	Safety	of	Life	at	Sea	or	mostly	called	as	SOLAS	is	
basically,	a	treaty	in	the	maritime	association.	It	highly	prescribes	signatory	flag	states	to	make	
sure	that	all	vessels	adhere	to	the	minimum	safety	regulations	in	equipment,	construction,	and	
operation.
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เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2017

เคปพนัวา	โฮเทล	ภเูก็ต	เรซวคี	2017	จดัย่ิงใหญ่	
ต้อนรบันกัแล่นใบกว่า	 500	 คน	 จาก	 25	ประเทศ 
ทั่วโลกย�้าภูเก็ตไข่มุกอันดามัน	 เมืองล่องเรือใบ 
อนัดบัหนึง่แห่งเอเชยี

บริ ษัท	 มี เดีย	 บิซิ เนส	 เซอร ์วิส	 จ�า กัด	 
จดัการแข่งขนัเรอืใบ	เคปพันวา	โฮเทล	ภเูก็ต	เรซวคี	
คร้ังที่	 14	 อย่างยิ่งใหญ่	 ระหว่างวันท่ี	 19	 -	 23	 
กรกฏาคม	 2560	 ที่ผ่านมา	ณ	 โรงแรมเคปพันวา	
จ.ภูเก็ต	 โดยมีผู ้เข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคักกว่า	 
500	 คน	 จาก	 25	 ประเทศทั่วโลก	 ตอกย�้าภูเก็ต 
คอืเมืองท่องเทีย่วทางทะเลชัน้น�าของเอเชีย	

Cape Panwa Hotel 
Phuket Raceweek 
2017
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เคปพันวา	 โฮลเทล	 ภูเก็ต	 เรซวีค	 
ไม่เพียงแค่เป็นงานทีส่่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ทางทะเลเท ่า น้ัน	 แต ่ยังสะท ้อนให ้ 
การเตบิโตของการท่องเท่ียวเพือ่การกีฬา	 
และยงัสร้างรายได้ให้แก่จงัหวดัและแสดง
ศกัยภาพของภเูกต็ในการรองรบัในการจดั
งานระดับนานาชาติ	 โดยในปีนี้ได้รับ 
การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั	 และ
ภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนอย่างคับคั่ง	
และได้รับเกียรติจาก	 คุณกอบกาญจน์	
วัฒนวรางกูร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา	 มาเป็นประธาน
และร่วมฉลองความส�าเรจ็ในพธิปิีดอย่างยิง่ใหญ่	

การแข่งขนัเรอืใบ	 เคปพันวา	โฮเทล	
ภเูกต็	 เรซวคี	 2017	 มกีารแข่งขนัทัง้สิน้	 
8	ประเภท	คอื	 ไออาร์ซ	ี 1,	 ไออาร์ซี	 2,	 
ครูสซ่ิง,	มลัตฮิลัล์เรซซ่ิง,	มลัตฮัิลล์ครสูซ่ิง,	
ฟลายเออร์ฟลาย	 850	 และ	 พัลส์	 600	
นอกจากจะเป ็นการวมตัวของเรือ 
หลากประเภท	 และสร้างสีสันให้กับ 
การท ่องเที่ยวในช ่วงกรีนซีซันแล ้ว	 
การแข่งขันจะเป็นการเก็บสะสมคะแนน
รายการแรกของ	 เอเช่ียน	 ยอช์ตติ้ง	 
กรงัด์ปรซ์ี	ของปี	2017/2018	อกีด้วย

Photo Credit : Guy Nowell

สรปุผลการแข่งขนัปี 2017
ประเภท ไออาร์ซ ี1
	 ทมีฮอลลีว่ดู	(ออสเตรเลยี)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์เรย์	โรเบิร์ต
	 ทมีฮสีอีเมจนิ	(อเมริกา)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์สกอ็ต	แบรดเลย์
	 ทมีโลโค	(สงิคโปร์)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์เดวิด	ดมิรอ็ค

ประเภทไออาร์ซ ี2
	 ทมีโฟนิก(ญปีุน่)	น�าทมีโดย	มสิเนล	ดิเจนโก้
	 ทมีเซสเคป	ฟาร์โก	(ออสเตรเลยี)	น�าทมีโดย	มสิลนิ	อีวาน
	 ทมีกระบีโ่บ๊ทลากูน	(ออสเตรเลยี)	น�าทมีโดย	มสิไมค์	ดาวนาร์ด

ประเภทครซูซิง่
	 ทมีเลดีบ้บับลี	้(ออสเตรเลยี)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์ครสิ	มสิเชล
	 ทมีบยัีก	เอสปริท	(ออสเตรเลยี)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์คีท	แกรี่
	 ทมีฮ	ูดาเรส	(อังกฤษ)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์วนิลาน	เคเนดี้

ประเภทมลัตฮัิลล์เรซซิง่
	 ทมีเอเชยีแคททามาแรน	(ออสเตรเลีย)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์อลนั	คาร์วาดนี
	 ทมีธอร์	(อังกฤษ)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์เฮนร่ี	เคย์
	 ทมีแฟนธอม	(ออสเตรเลยี)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์แอนดรวิ	ฮวิฟอร์ด

ประเภทมลัตฮัิลล์ครสูซิง่
	 ทมีดาวินช	ี(ออสเตรเลยี)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์ฌอน	แจคสัน
	 ทมีโมโจ	(ออสเตรเลยี)	น�าทมีโดย	มิสเตอร์รคิ	ฟิลดงิ
	 ทมีซตีาร์	(ออสเตรเลยี)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์ครสิ	รนัเนการ์

ประเภทไฟเออร์ฟลาย 850
	 ทมีทวิน	ชาร์ก	(อังกฤษ)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์จอร์น	นิวแมน
	 ทมีบลโูนท	(อังกฤษ)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์จอร์ช	เอด็ด้ิง
	 ทมีมลิเกรซ	(ญ่ีปุน่)	น�าทีมโดย	มิสเตอร์นทัซึก	ิโมโตโย๊ะ

ประเภทพลัส์ 600
	 ทมีเกรย์	(อังกฤษ)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์เนล	อายเรอร์
	 ทมีมลัติฮลัล์โซลช่ัูน	(ออสเตรเลยี)	น�าทมีโดย	มสิเตอร์แอนดรวิ	เดอ	บรนูนิ
	 ทมีซดูู	เรด	(ออสเตรเลยี)	น�าทีมโดย	มสิเตอร์ไซมอน	โอลสิเตอร์
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โดยภาพรวมแล้ว	 หน่วยงานท่ีมีความ 
รับผดิชอบหลัก	คอื	กรมประมง	(กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)	 ซึ่งเป็นผู้ให้ใบอนุญาตในการ 
ขอจดทะเบยีนเรอืประมงตลอดจนก�ากบัดแูล	
และควบคุมการท�าประมงของเรือทุกล�า	 
ให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ทัง้ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับคนท�างานในเรือ	 เครื่องมือจับ 
สัตว์น�้าและพื้นที่ท�าการประมง	 เป็นต้น	 
นบัเป็นภารกจิทีก่ว้างขวางมาก	 ยากทีจ่ะท�า 
ได้ดีมีประสิทธิผลสูง	 ด้วยก�าลังพลที่มีอยู ่
อย่างจ�ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวน 
เรอืประมงทัง้หมดนัน่เอง

การต้ังศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหา 
การท�าประมงผิดกฎหมาย	 (ศป.มผ.)	 ซึ่งมี 
ผูแ้ทนจากทกุหน่วยเกีย่วข้องร่วมปฎบิตังิาน
โดยมผีูบ้ญัชาการทหารเรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชา
สงูสดุนัน้	นบัว่ามส่ีวนช่วยลดภาระกรมประมง
ลงไปได้มากทีเดียว	 สามารถก�ากับดูแลและ
ควบคมุเรือประมงได้อย่างใกล้ชดิ	และทัว่ถึง
มากยิง่ขึน้	เรอืแต่ละล�าทีม่รีะวางซับน�า้	30	ตนั
กรอสขึน้ไปต้องรบัการตรวจสอบจาก	ศป.มผ.	
ทัง้ก่อนออกทะเลและหลงัจากท�าการประมง	
แล้วก�าลงัจะกลับเข้าจอดเทยีบท่า	ทีเ่รียกกนั
สัน้ๆ	 ว่า	 Port	 in	 -	 Port	 out	 เรอืล�าใดทีม่ ี

ความที่ มี คุณสมบัติไม ่ครบถ ้วนตาม
กฎหมายมากกว่า	ประชาชนจ�านวนมากมี
ความวิตกกังวลว ่า	 อาหารทะเลจะ
ขาดแคลนและมรีาคาสูงอย่างมากมาย	แต่
กลบัไม่เป็นเช่นนัน้	หรอืเกดิขึน้บ้างกเ็พยีง
ช่วงสัน้ๆ	 การทีเ่รือประมงจ�านวนมากไม่
สามารถออกจบัสัตว์น�า้ได้นัน้	ได้ก่อให้เกดิ
ผลดีบางประการที่มีคุณค ่าสูง	 เช ่น	 
เรือประมงพื้นบ้านหาเงินได้มากขึ้น	 
มีความขัดแย้งน้อยลงกับเรือประมง
พาณิชย์	สตัว์น�า้ในทะเลไทยมปีรมิาณเพ่ิม
ขึน้เพราะตวัเล็กตวัน้อยทีอ่ยูใ่นวยัอ่อนไม่
ถกูกวาดด้วยอวนลากอวนรนุ	และอวนทีม่ี
ตาถีเ่กนิควร	จงึเตบิโตขยายพนัธุไ์ด้มากขึน้ 

ข้อบกพร่องทางกฎหมาย	กไ็ม่สามารถออกจบั
สัตว์น�้าได้	 ส�าหรับเรือขนาด	 60	 ตันกรอส 
ขึ้นไป	 จะต้องติดตั้งระบบ	 VMS	 (Vessel	
Monitoring	 System)	 เพื่อให้	 ศป.มผ. 
สามารถตดิตามความเคลือ่นไหวได้ตลอดเวลา	
นอกจากนียั้งมมีาตรการอืน่ๆ	อกี	ทีก่�าหนดขึน้
เพื่อการแก้ป ัญหา	 IUU	 Fishing	 รวม	 
15	 มาตรการ	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ของ	EU

จากแนวทางในการด�าเนินงานขั้นต้น	
เห็นได้อย่างชัดเจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
แก่เจ้าของเรือประมง	 มีความรุนแรง	 และ 
กว้างขวางมาก	 ทั้งนี้เพราะเรือส่วนใหญ่ 
มข้ีอบกพร่องทางกฎหมายมากบ้างน้อยบ้าง	
ซ�้ายังต้องปฎิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดขึ้น
ใหม่อีกหลายประการ	 ท�าให้ต้องส้ินเปลือง 
ทั้งเวลา	 และค่าใช้จ ่ายเป็นจ�านวนมาก	 
จึงลงเอยด้วยการจอดเทียบท่ากันอย่าง
มากมายเป็นเวลานานแรมเดือนแรมป	ี 
ส่วนหนึง่ซ่ึงไม่น้อยเลยเลือกทีจ่ะเลิกท�าประมง	
และหาอาชพีอืน่ท�าต่อไป

ปรากฏการดังกล่าวชวนให้เข้าใจว่า
เป็นการประท้วงของชาวประมง	 ซ่ึงคงมี 
ความจริงอยู่ส่วนหนึ่ง	 แท้ที่จริงแล้วมันคือ

พลเรอืเอก ไพโรจน์ แก่นสาร
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กว่าแต่ก่อน	 ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่า	 เราไม่
ขาดแคลนอาหารสดจากทะเล	 และราคาทัว่ไป 
ไม่สูงนักไม่เป็นไปอย่างที่เคยวิตกกังวลกัน	 
แต่หากจะมีผู้ถามว่า	 จะต้องใช้เวลาอีกนาน 
เพียงใด	 ไทยเราจึงจะแก้ปัญหา	 IUU	 Fishing	 
ได้ส�าเรจ็จนถึงขัน้	EU	ปลดใบเหลอืงให้	คงตอบ
ได้ไม่ง่ายนกั	เนือ่งจากเรามข้ีอบกพร่องมากมาย
ที่สะสมทับถมมาอย่างยาวนาน	 จ�าต้องใช้ 
ความพยายามอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งกนัต่อไป	
จะได้ใบเหลืองใบแดงก็ต้องท�าใจ	 ผลดีที่มีค่า 
อย่างแท้จริงก็คือ	 เราก�าลังท�าเรื่องที่ถูกต้อง 
และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน	 ทั้งในปัจจุบัน	 
และอนาคตอนัยาวไกล

การแก้ปัญหา IUU Fishing 
ของไทยในปัจจุบัน

ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดขึ้นใหม่จากทาง
ราชการ	 มเีจ้าของเรอืท่านหนึง่ปรารภขึน้ว่า	
พวกเขาผดิหวงักบัทหารเรอื	บอกให้พวกเขา
ท�าอะไรก็ร่วมมือด้วยดีทุกอย่าง	 ให้งดออก
ทะเลจอดเรืออยู ่กับท่าไปก่อน	 แก้ไขข้อ
บกพร่องต่างๆ	 ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	แต่ปรากฏว่าพวกเขาส่วนหนึง่ถกูจับ
และส่งฟ้องศาล	เสียทัง้เงิน	เวลาและความรูส้กึ
เป็นอย่างมากบางที่กลัวติดคุกก็ตัดสินใจ 
หนคีดไีป	ฟังแล้วกน่็าเห็นใจยิง่นกั

ผูเ้ขยีนได้บอกกบัพวกเขาไปว่า	ทหารเรอื
ไม่เคยคิดร้ายต่อชาวประมงเลย	 เพราะเรามี
อาชีพหากินทางทะเลด้วยกัน	 รู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน	 ต่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตามโอกาส 
มาโดยตลอด	 เรือ่งทีเ่กดิข้ึนนัน้	 น่าจะมาจาก
ความไม่เข้าใจกันและขาดการประสานงาน 
ที่ดีพอระหว่างหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง	 
ทหารเรือรับผิดชอบเฉพาะในทะเลในการ
ก�ากับดูแลและควบคุมให้ชาวประมงปฎิบัติ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรการ 
ต่างๆ	 ที่ก�าหนดเพ่ิมเติมขึ้น	 เมื่อเรือประมง 
ถึงฝั ่งแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน	 
ซึ่งมีความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของตน	
กองทพัเรอืไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายได้	 ดเูหมอืน
พวกเขาเข้าใจดขีึน้	แต่กน่็าเห็นใจอยูด่ี

นับเป็นตัวอย่างเล็กๆ	 ที่ชี้ให้เห็นถึง 
ความไม่ลงตัวเท่าที่ควรระหว่างหน่วยงาน 
ของรฐั	ในการร่วมกนัแก้ปัญหา	IUU	Fishing	
ถึงแม้จะมีการตั้ง	 ศป.มผ.	 ขึ้นรับผิดชอบ 
แบบบรูณาการแล้วกต็าม	ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง
จึงควรร่วมกันวิเคราะห์เจาะลึกกันต่อไป	 
ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน	 ช่วยกัน 
สร้างความเป็นเอกภาคในการแก้ไข	 เพื่อให้
เกิดผลดีมากยิ่งขึ้น	 จนถึงจุดที่น ่าพอใจ 
อย่างแท้จรงิ

อย่างไรกต็าม	การแก้ปัญหา	IUU	Fishing	
ทีด่เูหมอืนเรามาถกูทางแล้วนี	้ยงัมข้ีอหน้าห่วงใย
แฝงอยู่พอสมควร	เช่น	เมือ่มรีฐับาลใหม่ทีจ่ะมา
จากการเลือกตั้งแล้ว	 นโยบายในเรื่องนี้จะเป็น
เช่นใด	ศป.มผ.	จะยงัคงอยูต่่อไปอกีนานเพยีงไหน	
และที่นับว่าส�าคัญยิ่งก็คือ	 การที่มีหลายหน่วย
งานร่วมแก้ปัญหาเดยีวกนันี	้ มคีวามลงตวัอย่าง
แท้จริงหรือไม่	 คงไม่มีใครรู้จริง	 และตอบข้อ
ข้องใจเช่นนีไ้ด้ดเีท่ากบัผูป้ฎบิติั	และผูท้ีม่ส่ีวนได้
ส่วนเสยีโดยตรง	คอื	ผูม้อีาชพีท�าประมงทัง้หลาย
นัน่เอง

ราวต้นปี	59	ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสไปบรรยาย
เร่ืองภาวะผู้น�าและการท�างานเป็นทีม	 ให้แก่ 
ชาวประมงยีส่บิกว่าคนทีท่่าฉลอม	จงัหวดัสมทุรสาคร	
เป็นเวลาสองวันรวม	 12	 ชั่วโมง	 ผู ้ร ่วมฟัง 
การบรรยายมทีัง้เจ้าของเรอื	 กปัตนัเรอืประมง
ขนาดใหญ่	 ไต๋	 และลกูเรอื	พวกเขาจ�าเป็นต้อง 
ได้รบัการอบรมเพิม่เตมิในหลายเรือ่ง	เพือ่ให้เป็น
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