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	 สถานการณ์ประมงในประเทศไทยยังคงวิกฤต	 และเต็มไปด้วยความขัดแย้งของฝ่ายต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อน 

รวมตัวกันประท้วงต่อต้าน	EU	(อียู)	ในขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามแก้ไขปัญหา	IUU	Fishing	ให้คลี่คลาย	เพื่อให้ประมงไทย 

ได้รับการยอมรับจาก	EU	อีกครั้ง	

  Magazine	 ได้น�าเสนอ	Special	 report	 เกี่ยวกับปัญหาประมงผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	“ความยากล�าบากในการแก้

ปัญหาประมงผิดกฎหมาย”	และ	“การแก้ปัญหา IUU Fishing ของไทยในปัจจุบัน”	จนถึงบทสรุปในฉบับนี้	“เราจะแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างไร

จึงจะได้ผลยั่งยืน”

	 ทาง	  Magazine	 ขอเป็นก�าลังใจให้พี่น้องประมงไทย	 และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ในการร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 

ไปได้	เพื่อประโยชน์ของประมงไทยและของประเทศไทยโดยรวม

	 นอกจากนี้	  Magazine	ยังมีสาระน่ารู้อื่น	ๆ	มาน�าเสนอแก่ผู้อ่านเช่นเคย	รวมถึง	“ของที่ควรมองหา... เมื่อคุณลงเรือ”	ติดตามอ่าน

ได้ใน	  Magazine	ฉบับ	93	นี้
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งาน	“นาววีจัิย	2017”	จดัขึน้เม่ือวนัที	่14	กนัยายน	2560	ณ	ห้องเจ้าพระยา	
หอประชมุกองทัพเรอื	ถนนอรุณอมรนิทร์	 เขตบางกอกใหญ่	กรงุเทพมหานคร	
โดยมี	 พล.ร.อ.ณะ	 อารีนิจ	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 เป็นประธานในพิธีเปิด 
และพิธีมอบประกาศเกยีรติคณุนกัวจิยัดเีด่นของกองทพัเรอื	

งานนาววีจิยั	 2017	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประกาศยกย่องเกียรติคุณนกัวจิยั
กองทัพเรอื	 รวมทัง้เพือ่ให้หน่วยต่างๆ	 ในกองทพัเรอื	 ได้รบัทราบถงึขดีความ
สามารถของก�าลงัพลในการน�าเทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ	
ขึ้นใช้ภายในกองทัพเรือ	 พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ	 รวมถึงสถาบัน 
การศกึษา	และภาคเอกชน	ได้น�าเสนอผลงานวจิยั	เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนข้อมลู
ด้านการวจิยัและนวตักรรมทีค่ดิข้ึน	

ในงานครัง้นีบ้ธูของ	เอ.	แอนด์	มารนี	(ไทย)	ได้น�าสนิค้าคณุภาพหลายชนิด
เข้าร่วมแสดง	อทิ	ิONWA	KP-6299A,	Hali,	KODEN	AIS	KAT-100,	KODEN	
KTN-70A,	MARINE	LANTERN	Pharos	FA-249	และ	VEGA	LED	BEACON	
VLB-36	ซึง่สนิค้าทกุตวัสร้างความสนใจให้ผู้เยีย่มชมในงานเป็นอย่างมาก

ส�าหรับงานนาวีวิจัยผู้เข้าร่วมชมงานซึ่งประกอบด้วย	 ข้าราชการจาก 
กองทัพเรือ	 จากกระทรวงกลาโหม	 และจากเหล่าทัพ	 รวมท้ังอาจารย ์
และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	 จะได้รับความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี	 ที่เกิดขึ้น 
ในปัจจบุนัและนวตักรรมแห่งอนาคต	อนัจะเป็นการสร้างแรงจงูใจให้มแีนวคิด
ในการท�างานด้านการวจัิยมากยิง่ข้ึน

A. & Marine (Thai) ร่วมงาน นาวีวิจัย 2017

NEWS

โอเช่ียน มารีน่า พัทยา โบ๊ทโชว์
โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทะเลไทย
สู่สายตาทั่วโลก 

โอเชี่ยน	 มารีน่า	 พัทยา	 โบ๊ท	 โชว์	 ครั้งที่	 6	 เป็นการแสดงศักยภาพ 
การท่องเที่ยวทางทะเลของฝั ่งอ่าวไทยและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 
ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยไปสู ่	 “การเป็นมารีน่าฮับของอาเซียน”	 
เตรยีมจดัยิง่ใหญ่	ระหว่างวนัที	่23	-	26	พฤศจกิายน	2560	ณ	โอเชีย่น	มารน่ีา	
ยอช์ทคลบั	พทัยา	 ระหว่างเวลา	 11:00	 -	 19:00	น.	 (ยกเว้นวนัอาทิตย์ท่ี	 26	
พฤศจกิายน	2560	 จดัแสดงสินค้าถงึ	 18:00	น.)	 ผูส้นใจเข้าร่วมชมงานได้ฟร	ี 
ไม่มค่ีาใช้จ่าย

โอเชีย่น	 มารน่ีา	พทัยา	 โบ๊ท	 โชว์	 นบัเป็นงานแสดงเรอืยอช์ทนานาชาต ิ
ระดับเอเชีย	 มีการจัดโชว์เรือยอช์ทแบรนด์ชั้นน�าระดับโลก	 และสินค้าอ่ืนๆ	 
ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเรือ	 เพื่อเจาะตลาดคนไทยตอบรับกระแสความนิยม 
ไลฟ์สไตล์ทางทะเลทีก่�าลงัเตบิโตสูงขึน้

โอเชีย่น	มารน่ีา	พทัยา	โบ๊ทโชว์	นบัเป็นงานเปิดฤดกูาลของงานแสดงเรอื
ในภูมิภาคเอเชีย	 และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า	 6,000	 คน	 ทั้งไทยและจาก 
ต่างประเทศ	 มีการจัดแสดงสินค้าบนพื้นที่	 20,375	 ตารางเมตร	 ทั้งบนน�้า 
และชายฝ่ัง	 การจดัแสดงเรอืทีม่มีลูค่ากว่าหลายพนัล้านบาท	ตัง้แต่เรอืสปอร์ต
ขนาดเล็กไปจนถึงเรือระดับซูเปอร์ยอช์ท	 วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งเรือ 
และการบรกิาร	รถหร	ูและอสงัหารมิทรัพย์ระดบัพรีเมีย่ม	รวมไปถงึเคร่ืองเล่น
ทางน�า้	ทีจ่ะมกีารสาธติให้ชมกนักลางทะเล	อาท	ิการแสดงเรอืด�าน�า้ปลาโลมา,	
เจ็ท	 เซิร์ฟ	 และอีกมากมาย	 รวมถึงการเปิดให้ทุกคนได้ล่องเรือยอช์ท 
ฟรทีกุวนัอกีด้วย

เมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 2560	 
ที่ห้องชมวัง	 อาคารราชนาวิกสภา	
กรุ ง เทพมหานคร 	 พลเรื อ เอก	 
พลเดช	 เจริญพูล	 รองผู้บัญชาการ
ทหารเรือ	 ในฐานะประธานกรรมการ
จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ	
พร้อมด้วยนายวชิยั	โภชนกจิ	รองปลดั
กระทรวงพาณิชย ์	 หัวหน้ากลุ ่ม 
ด้านภารกจิด้านการค้าภายในประเทศ	 

จัดนิทรรศการเทคโนโลยี เรือใน
ทศวรรษหน้า	ครัง้ที	่4	ร่วมแถลงข่าว
การจดังานมหกรรมทางเรอืนานาชาติ
เนือ่งในโอกาสครบรอบ	50	ปีการก่อ
ตั้งอาเซียน	 และงานนิทรรศการ
เทคโนโลยเีรอืในทศวรรษหน้าครัง้ที	่4	
ที่จัดขึ้นที่	 ณ	 เมืองพัทยา	 ระหว่าง 
วันที่ 	 13-22	 กันยายน	 2560	 
โดยมีแขกผู ้ มีเกียรติ	 ส่ือมวลชน	 
เข้าร่วมแถลงข่าวฯ	พร้อมชมการแสดง
ชดุโชว์พเิศษ	ศลิปวัฒนธรรม	การเห่เรอื	

Chang	 Music	 Connection	 
Present	 International	 Fleet	 
Review	และชมวดิทัิศน์	“เทคโนโลยี
เรอืในทศวรรษหน้า	ครัง้ที	่4”	เล่าถึง
ประวตัคิวามเป็นมาของกรมอูท่หาร
เรอืและภาพรวมของการจัดงานฯ	ที่
พร้อมประกาศกกึก้องให้ชาวโลกได้รู้
ได้เห็นว่าเร็วๆ	นี	้ทีเ่มืองพทัยามีการ
จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ	
เน่ืองในโอกาสครบรอบ	 50	 ป ี	 
การก่อตัง้อาเซยีน	ยิง่ใหญ่ระดบัโลก

กองทัพเรือประกาศความพร้อมการจัดงาน 
มหกรรมทางเรือนานาชาติ และงานนิทรรศการ
เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครัง้ที่ 4

นางอรวรา	กรพนิธุ	์ผูอ้�านวยการส�านกั 
ส่งเสริมการท่อง-เที่ยว	 ผู้แทนพล
ต� ารวจตรี 	 อนันต ์ 	 เจริญชาศร	ี 
นายกเมืองพัทยา	 พลเรือโท	 มิ่ ง	 
อิ่ มวิทยา 	 เจ ้ ากรมอู ่ ทหาร เรื อ	 
นายชายชาญ	 เอี่ยมเจริญ	 รองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัชลบรุ	ี และพลเรอืตร	ี
สมารมภ ์ 	 ช้ันสุวรรณ	 เจ ้ากรม
พัฒนาการช่าง	 หัวหน้าคณะท�างาน 
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ความต้องการเรือช่วยชีวิตที่ต่อโดย		Steber		ติดตั้ง
เครื่องยนต	์Yanmar	มีอย่างล้นหลาม	และความต้องการ
นี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่องหลังจากท่ี	 Steber	 
ได้ออกเรือรุ่นใหม่ให้กับ	NSW	Marine	 Rescue,	 Port	
Stephens	31	(PS31)	นั่นคือเรือ	‘John Thompson’

อีกครั้งที่เครื่องยนต์คู ่ของ	 Yanmar	 6LY3-STP	 
ได้ถูกเลือกให้ขับเคลื่อนเรือล�านี้	“Steber	38”	ได้พิสูจน์
ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าในฐานะหนึ่งในเรือตรวจการณ์
ต�ารวจน�้า	 เรือที่ใช้ในการช่วยชีวิตและความปลอดภัย 
ทางทะเลที่ดีที่สุดทั่วทั้งออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆ	

ตัวเรือได้รับรางวัลการออกแบบ	 ซึ่งมีคุณภาพ 
ในการออกทะเลที่โดดเด่น	 ตัวเรือเป็นท่ีรู้จักกันอย่างดี
เนื่องจากการควบคุมที่ยอดเยี่ยม	 เช่น	 ระดับความเร็ว 
ทีส่งู	การขึน้น�า้	มมุเลีย้วทีแ่คบ	การขับข่ีขณะเรอืเบา	และ
ทัศนวิสัยที่มองเห็นได้โดยรอบ	 คุณสมบัติท่ีซับซ้อน 
ของ	PS31	 ระบุให้ต้องมีการติดตั้งระบบเรดาร์ที่ล�้าสมัย	
ระบบการค้นหาทศิ	และระบบการเดนิเรือ	อกีทัง้อปุกรณ์
อนิฟราเรดเพ่ือการค้นหาในเบือ้งหน้า	งานหลกัของ	NSW	
Marine	 Rescue	 คือการค้นหาและช่วยชีวิตชาวเรือ	 
และในเวลาทีเ่หมาะสม	กย็ังช่วยลากเรอืที่ประสบปญัหา
เพื่อเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย	ขณะที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพ

กา ร รั บ รอ ง ว ่ า เ หม าะ
ส� าหรับการท� างานเ ชิง
พาณิชย ์ที่ ไม ่หนักมาก	
น�้ ามันที่สิ้น เปลืองน ้อย	 
ค ่ า บ� า รุ ง รั ก ษ า ที่ ต�่ า	
ประกอบกบัความไว้วางใจ
ได้ที่สูง	 เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ช่วยให้	 NSW	Marine	
Rescue	 มีค ่ า ใช ้ จ ่ าย 

Boat Report

เป็น
ที่ช่วยชีวิต

YANMAR อากาศที่เลวร้าย	และเปน็งานที่เสีย่งอันตราย	อีกทั้ง
มผีูป้ระสบภยัทีร่อความช่วยเหลอือยู	่เราไม่สามารถ
จะลดทอนคุณภาพของวสัดหุรอือปุกรณ์ใดๆ	ของเรอื
ได้เลย	 ห้องควบคุมของ	 PS31	 สามารถท�างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ	และได้รบัการผนกึมาเป็นอย่าง
ดีเพื่อไม่ให้มีน�้าหรือลมจากด้านนอกรั่วเข้าไปได้ใน
ขณะท่ีสภาพอากาศแปรปรวนเน่ืองจากต้องใช้เวลา
อย่างยาวนานในทะเล	 ทั้งกลางวันและกลางคืน	 
ลูกเรือจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	 ตลอดทั้งล�าเรือ	
จะมีมือจับอยู่ทุกที่	ในส่วนของห้องควบคุมด้านหลัง
มีหมุดลากเรือขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่อย่างตั้งฉากกับ
ส่วนกลางของล�าเรือระหว่างฝาปิดเครื่องยนต์	2	ฝา
ที่ติดตั้งแบบฝังลงไปกับพื้นเรือ

การที่จะต้องลากเรือทั้งใหญ่และเล็กเข้าฝั ่ง
กลายเป็นงานใหญอย่างหนึงของNSW	 Marine	
Rescue	 ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับการชื่นชมเป็นอย่าง
มากจากบรษิทัรบัประกนัเรอื	ใต้พืน้ของห้องควบคมุ
ด้านหลัง	 เครื่องยนต์คู่ของ	Yanmarรุ่น	6LY3-STP	
กับชุดเกียร์ขับเคลื่อนของ	 Yanmar	 รุ่น	 KMH61A	
ได้รับการติดตั้งอย่างประณีตแต่มุ่งเน้นไปยังความ
สะดวกในการบ�ารุงรักษา	 และ	 ความทนทานของ
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์	Yanmar	รุ่น	6LY3-STP	นี้	
เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ	 และเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีในด้านอัตรา 
การส้ินเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงที่ต�่า	 และได ้รับ 

ในการด�าเนินการที่ต�่า
เ ครื่ อ งยนต ์ 	 	 Yanmar 	 6LY3 -STP	 

เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง เ ท อ ร ์ โ บ ช า ร ์ จ 	 หั ว ฉี ด ต ร ง	 
อินเตอร์คูลเลอร์	 24	 วาล์ว	 6	 สูบเรียง	 ความจุ
เครื่องยนต์	5,813	ซม3	ให้ก�าลัง	440mhp	(324	
kW)	 ที่	 3,300	 รอบ/นาทีน�้าหนักรวมชุดเกียร ์
ขับเคล่ือนเพียง	 718	 กิโลกรัม	 ซึ่งท�าให้อัตรา
ระหว่าง	 “ก�ำลัง : น�้ำหนัก”	 ของ	 6LY3-STP	 
เป็นที่น่าประทับใจ

เครื่องยนต์	Yanmar	6LY3	มีระบบควบคุม
แบบอิ เ ล็กทรอนิกส ์ 	 ที่ ใช ้ เทคโนโลยี ช้ันสูง	 
ซึ่งควบคุมการท�างานของเครื่องยนต์โดยการ
จัดการกับการจ ่ ายน�้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ให ้ กับ
เครือ่งยนต์คูท่ี่ท�างานพร้อมกนั	รวมถงึการเปลีย่น
เกียร์	 และ	 การประเมิณผลของค่าก�าหนดต่างๆ
ระบบควบคุมแบบอิเล๊คทรอนิกส์อัจฉริยะของ	

ARTICAL : HULL

PHOTO : HULL
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6LY3-STP	ช่วยจดัการกบัระบบจ่าย
น�้ามัน	และจังหวะของการฉีดน�้ามัน
ของปั๊มแรงดันสูง	 เพื่อเพิ่มแรงบิด
อย่างสูง	 ลดการสิ้นเปลืองน�้ามัน 
เชื้อเพลิง	 ลดเสียงรบกวนในรอบ 
เดินเบา	 และลดกลิ่นฉุนของน�้ามัน
เชื้อเพลิงและควันขาวในช ่วงที ่
ติดเครื่องยนต์ขณะเย็น

ใ นก า รทดสอบทา งทะ เ ล 
ที่ยาวนานก ่อนการส ่งมอบเรือ 
ให้กับ	 NSW	 Marine	 Rescue	
เครื่องยนต์	Yanmar	ได้แสดงข้อมูล
ในการท�างานที่โดดเด่น	ในช่วงที่คัน
เร ่งเปิดกว้างนั้นรอบเครื่องยนต  ์
ของ	 Yanmar	 6LY3-STP	 อยู ่ที่	
3,340	 รอบ/นาที	 ด้วยความเร็ว
สูงสุด	 31.2	 น๊อทซ่ึงเป ็นข ้อมูล 
ที่แสดงขณะบรรทุกน�้ามันเชื้อเพลิง
เต็มถังที่	1,350	ลิตร	พร้อมอุปกรณ์
ในการส�ารวจครบชุดและลูกเรือ 
อกี	5	คน	ชดุขบัเคลือ่นประกอบด้วย
เกี ย ร ์ ส ่ ง ก� า ลั ง ขอ ง 	 Yanma r	 
รุ ่น	 KMH-61A	 อัตราทด	 2.43:1	 
และใบจักรขนาด	22.5”	x	32.33”	
2	 ใบความเร็วที่เหมาะกับการเดิน
เรือปกติ	 คือ	 21.6	 นอต	 ท่ี	 2,400	
รอบ/นาท	ีอตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนั
เชื้อเพลิงเท่ากับ	40.5	ลิตร/ชั่วโมง/

เครื่อง	 และรอบเครื่องยนต์ที่ต ่อเนื่อง	 ที่	 2,900	 รอบ/นาที	 Steber		 
สามารถท�าความเร็วสูงสุดได้เกือบ	28	นอต

Yanmar	 และ	 Steber	 ยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน 
ในการต่อเรือไปแล้วกว่า	 20	 ล�าให้กับ	 NSW	Marine	 Safety	 หลังจาก 
การปล่อยเรือล�าล่าสุดที่	Port	Stephens	31	ทาง	NSW	Marine	Rescue	 
ก็จะได้รับการส่งมอบเรือแฝดอีกล�าหน่ึง	 โดยจะท�าการปล่อยลงน�้าที	่ 
Port	Macquarie	จากความส�าเร็จระหว่าง	Yanmar	และ	Steber	กรรมการ
ผู้จัดการของ	 Steber	 International	 นาย	 Alan	 Steber	 ได้กล่าวว่า	 
“เรำใช้เครื่องยนต์ของ Yanmar ในเรือท่ีเรำต่อขึ้นเพื่อกำรใช้งำน 
ในเชิงพำณิชย์ทุกล�ำ”

“Yanmar คือเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเลือกของเรำ ในเรือ Steber  
ขนำดระหว่ำง 22-43 ฟุต และ Yanmar ก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้ำ 
และมีชื่อเสียงมำอย่ำงยำวนำน ผมจ�ำไม่ได้แล้วว่ำผมได้ติดตั้งเคร่ืองยนต์ 
Yanmar ไปแล้วกี่เครื่อง”

“เรอืล�ำต่อไปของ Steber เพือ่กำรส่งออก กจ็ะม ีYanmar อยูใ่นเรอื
เช่นกัน”
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อุทาหรณ์จากเหตุร้ายกรณีเรือน�า
เทีย่วทีล่่มลงไปจะสงัเกตได้ว่า	ผูท้ีร่อดจาก
ภยักลุม่ใหญ่	รอดมาได้	เนือ่งจากอยูใ่นแพ
ชชีูพ	และอกีบางส่วนใส่เสือ้ชชีูพไว้		ผมเอง	
งานประจ�าที่ท�าอยู่มีส่วนให้ต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการท�างานบนเรืออยู่บ่อยๆ	
และเป็นเรือในระดับท่ีต้องจัดเตรียม
อปุกรณ์ต่างๆ	เพือ่ความปลอดภยัในระดบั
สากล	เลยขอเอาข้อมลูทีไ่ด้จากการท�างาน	
มาบอกเล่าให้ทกุๆ	ท่านได้ทราบกนั	ดงัต่อ
ไปนีค้รบั

เริ่มจากเรื่องแรก แพชูชีพ
ตามมาตรฐานสากลเกีย่วกบัเรอืเดิน

สมุทร	 บนเรือจะต้องมีแพชูชีพ	หรือเรือ
ชชูพี	จดัไว้ให้เพยีงพอส�าหรับจ�านวนคนที่
อยูบ่นเรอื	หรอืตามจ�านวนทีพ่กัทีม่บีนเรอื	
บางท่านอาจจะเคยเหน็แพชชูพีเป็นกล่อ
งกลมๆ	 สีขาวๆ	 ซึ่งเป็นแพชูชีพแบบ
มาตรฐานสากล	 ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ใน
กล่องไฟเบอร์กลาส	 อาจจะเป็นกล่องก
ลมๆ	หรอืบางแบบกเ็ป็นสีเ่หลีย่มก็ได้

แพพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดขณะเก็บ
พร้อมใช้งานต้องบรรจภุายในภาชนะบรรจุ	

(Container)	ทีม่คุีณสมบตัติามมาตรฐาน	
Solas	 74/96	Convention,	 Reg.	 III/4	
LSA	 Code	 มีอายุการใช้งานโดยไม่ต้อง
ตรวจสอบบ�ารุงรักษาไม่น้อยกว่า	 1	 ปีมี
ช่องระบายน�้าด้านล่าง	 และสามารถ
ป้องกันน�้าเข้าได้เป็นอย่างดีท่ีส�าคัญคือ	
ต้องมกี�าลงัลอยตวัด	ี สามารถดงึเชือกแพ
จากภายนอกได้เมื่อมีการปลดปล่อยแพ	
เพื่อให้กลไกในการเติมลมของแพด�าเนิน
ไปได้โดยอตัโนมัติ

ภายในแพชูชีพมีอะไรบ้าง
ข้างใน	 จะมแีพแบบในรปู	 ในสภาพ 

ที่ไม่เติมก๊าซพับเก็บไว้และในแพเอง 
ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยด�ารงชีพกลางทะเล	
ตวัอย่างเช่น

1.	 ชุ ดปฐมพยาบาล เบื้ อ ง ต ้ น	 
(First	Aid	Kit)	

2.	 พลุร่มสัญญาณ	 (Parachute	
Rocket	Signal)	ใช้กลางคนื	เพือ่แจ้งเหต	ุ
และขอความช่วยเหลอื	

3.	 พลุส่องสว่าง	 (Hand	 Flare)	 
ใช้กลางคืน	 เพื่อแจ้งเหตุและขอความ 
ช่วยเหลอื

ของที่ควรมองหา... 
เมื่อคุณลงเรือ  

ARTICAL : MSC

PHOTO : INTERNET
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4.	 สญัญาณควนั	(Smoke	Signals)	
ใช้กลางวัน	 เพื่อแจ้งเหตุและขอความ 
ช่วยเหลอื	

5.	 อ า ห า ร ส� า เ ร็ จ รู ป ฉุ ก เ ฉิ น	 
(Emergency	Ration)	

6.	 น�า้ดืม่	(Drinking	Water)	
7.	 ชุด ให ้ความอบอุ ่ นร ่ า งกาย	 

(Thermal	Protective	Aids)
8.	 ค�าแนะน�าเพ่ือความปลอดภัย	

(Safety	Instruction	)
9.	 ตารางการส่งสัญญาณขอความ

ช่วยเหลือ	 (Table	 of	 Life-Saving	 
Signals)		

ถ้าจะใช้แพชูชีพ ต้องท�าอย่างไร
ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ขัน้ตอนการใช้อย่าง

ง่ายๆ	กค็อื
1.	 ปลดจุดที่ยึดแพ	 กับฐานรับ 

บนตวัเรือออก	 (ตรงนีจ้ะมหีน้าตาคล้ายๆ	
พวก	snap	link)

2.	 เช็คว่าสายจูง	 (Painter	 line)	 
ยงัผูกตดิกบัตัวเรอือยู่	

3.	 โยนแพลงน�้ า 	 แล ้ ว ดึ งสาย	 
painter	เข้ามาให้แพกลบัมาชดิตัวเรอื

4.	 กระตุกสาย	 painter	 แรงๆ	 
เพือ่ให้กลไกเตมิลมภายในท�างาน

แพก็จะกางออกภายใน	 1	 นาที	 
จากนั้น	 เราก็เตรียมตัวลงแพ	 (อย่าลืม 
ใส่เสื้อชูชีพ)	 ค่อยๆ	 ปีนเข้าไปในแพ	 
แต่อย่ากระโดดลงแพตรงๆ	 นะครับ	 
เดีย๋วแพจะทะลุ

กรณีเรือใหญ่จะจมเร็ว	 เลยไม่มี 
เวลาปลดแพออกจากเรือ	 ตัวอุปกรณ	์ 
Hydrostatic	 Release	 Unit	 (HRU)	 
ที่ติดอยู ่ กับแท ่นวางแพ	 จะท�าการ 
ตัด เชื อกที่ ร้ั ง 	 แพชู ชีพออกให ้ เอง 
โดยอัตโนมัติ	 (เมื่อเรือจมลงในน�้าเกิน	 
3-4	 เมตร)	 ซึ่งตามข้อบังคับ	 แนะน�า 
ใ ห ้ ค ว ร มี เ พ่ื อ ร อ ง รั บ เ ห ตุ สุ ด วิ สั ย	 
แต่เรือไทยขอให้มีแค่	 เสื้อชูชีพ	 กับ	 
LIFE	RAFT	ให้ครบกพ็อแล้ว

นอกจากแพชูชีพแล้ว มีอะไรอีก 
ที่ควรมองหา

1.	 อย่างหนึง่ทีค่วรมองหา	เมือ่ลงเรอื	
คอื	 เสือ้ชูชีพเสือ้ชูชพีตามมาตรฐานสากล	
จะท�าให้คณุลอยน�า้โดยทีห่น้าไม่คว�า่จมน�า้	
แม ้ว ่าคุณจะหมดสติก็ตามเ ส้ือชูชีพ	 
จะต้องมใีห้เพยีงพอกบัจ�านวนคนบนเรอื	
หรือจ�านวนคนที่เรือรับได้นอกจากนั้น	 
จะต้องอยูใ่นท่ี	 ทีส่ามารถน�ามาใช้ได้ทนัท	ี
เช ่น	 ในห ้องนอน	 หรือบนดาดฟ ้า	 
โดยเฉพาะเมือ่จะต้องอยูบ่นเรือหลายๆ	วนั	
มองหาของพวกน้ีไว้ด้วยนะครับ	 หรือ 
เสื้อชูชีพ	 ก็ต้องลองหยิบมาสวมดูบ้าง	 
ไม่งัน้ในเวลาฉุกละหกุจะใส่ไม่เป็น

2.	 กราบเรอื	ทางเดนิ	ต้องมห่ีวงชูชีพ	
เป็นยางแข็งครับ	 หลายๆ	 ล�าไม่มีครับ	 
ลองสงัเกตดุหู่วงยางแขง็	ทีแ่ขวนกราบเรอื	
เป็นพลาสติกแข็ง	 ซ่ึงท�าให้เราไม่จม 
ได้ง่ายๆ

3.	 อกีอย่างทีค่ณุควรศกึษา	 เมือ่ขึน้
เรือ	 คือแผนผังเรือ	 อุบัติเหตุอาจเกิดได	้ 
แม้ออกจากท่าแค่	1	ชัว่โมง	ถ้ารอผูจ้ดัการ
เรือมาแนะน�าบางทีอาจจะสายไป	 
ควรส�ารวจแผนผังของเรือก่อน	 เช่น	 
มีกี่ชั้น	 ชั้นที่ เราอยู ่ชั้นอะไรทางเดิน 
ออกไปยงัท้ายเรอื	 ไปยงัหน้าเรอืต้องเดนิ
ไปทางไหน	 ทางขึ้นลงระหว่างชั้นเป็น
อย่างไร	อปุกรณ์ช่วยชวิีตอยูต่รงไหน

แล้วหากเรือเกิดเหตุขึ้น  
ลงแพชูชีพแล้ว ท�าอย่างไร  
คนถึงจะมาช่วย

บนเรือใหญ่	จะมอีปุกรณ์ส่งสัญญาณ
วิ ทยุ ฉุ ก เ ฉิ น 	 S a t e l l i t e 	 EP I RB	 
(Emergency	Position	Indicating	Radio	
Beacon)	 อยู ่ 	 เมื่อเกิดเหตุเราควร 
เปิดสวิตท์เพ่ือส่งสัญญาณแจ้งเพื่อช่วย 
ในการค้นหา	(Distress	Alert)	ผ่านระบบ
ดาวเทยีม

EPIRB	 เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
เพือ่แจ้งทีอ่ยูข่องเรา	ถ้ามนัจมลงไปกบัเรอื	
มนัจะสามารถปลดตวัเองให้ท�างานได้เอง
โดยอัตโนมัติ	 (Hydrostatic	 Release)	 

ทีค่วามลกึของน�า้ระยะ	4	เมตร	ตวัอปุกรณ์ลอยน�า้ได้	มนัจะบอก
ต�าแหน่งทีเ่รอืเกดิเหต	ุ จากข่าวเรือ่งเรอืจม	ทราบว่าผูท้ีร่อดตาย
นั้น	 ส่วนมากนอนชมดาวชมเดือนอยู่บนดาดฟ้าเรือ	 ส่วนพวก 
ทีห่ายไปนัน้	กลบัเข้าไปนอนหลบัพกัผ่อนอยูใ่นห้องนอนแล้ว

เป็นข้อคิดที่ดีอย่างหนึ่งนะครับ	 หากเรือประสบกับภาวะ 
คล่ืนลมแรง	 	 เราควรออกมาจากห้องนอน	หรอืจุดอบั	 มาอยูใ่น 
ที่โล่งบนดาดฟ้าเรือจะดีกว่า	 	 หากบนเรือมีเสื้อชูชีพให้ใส่	 
กค็วรถอืตดิมือน�ามาใส่	คอยจนกว่าคลืน่ลมจะเป็นปกติ		

หากมีอะไรเกดิขึน้ขอให้ตัง้สตใิห้ด	ี อย่าตกใจจนควบคมุตวั
เองไม่ได้	 หาทางหนทีีไ่ล่ให้ด	ี หากต้องไปอยูใ่นน�า้	 เสือ้ชชูพีท่ีใส่,	
ห่วงชูชพี,	แพชชีูพ	หรอืพกุกนักระแทกทีเ่รือใหญ่มอียู่กน่็าจะช่วย
ชวีติได้	เราควรมองหาชชูพีทกุครัง้	รวมทัง้คดิว่าถ้าเรือล่มจะหนไีป
ทางไหน	 ต้องคว้าอะไรก่อน	 จะกระโดดออกจากเรือทางไหน	 
จะต้องทิง้สิง่ของอะไรบ้าง	และจะเอาอะไรติดตวัไปบ้าง

แนะน�าเพิ่มเติมนะครับ	 ขวดน�้า,	 น�้าอัดลมพลาสติก 
ก็ใช้ได้นะครับ	 เวลาไปเที่ยวถ้าต้องขึ้นลงเรือไปเกาะแก่งต่างๆ	 
ซือ้พกตดิตวัไว้เลยครบั	ยิง่ใหญ่ยิง่ด	ีถ้าเกิดเหตไุม่คาดคดิ	ให้เทน�า้
ในขวดออกให้หมดเลยแล้วปิดฝาขวดให้แน่น	 เมื่ออยู่ในน�้า 
ก็ให้กอดไว้กับตัว	 มันจะท�าให้ตัวคุณลอยได้เพราะในขวด 
จะมีอากาศอยู่	 ถ้าคนที่มีทักษะการลอยตัวแล้วสบายเลยครับ	
สามารถลอยตัวอยู่ได้ทั้งวันรอคนมาช่วยได้แน่นอน	 ส่วนคนที่ 
ว่ายน�า้ไม่แขง็ไม่ต้องตกใจครบั	 ให้กอดไว้ตรงหน้าอกโดยให้ขวด 
จมอยู่ในน�้า	 แล้วเราคร่อมตัวเอาหน้าอกทับขวดอีกที	 ลักษณะ
เหมือนให้ขวดดันหน้าอกเราขึ้นมา	 ท�าตัวนิ่งๆ	 เหมือนเกาะ	 
Kickboard	 แล้วยกปาก	 ยกจมูกให้พ้นน�้าก็จะสามารถลอยตัว 
อยูไ่ด้ระยะหนึง่เลยครบั
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การหันเลี้ยวเรือ
การน�าเรือนั้นผู้น�าเรือควรทราบข้อมูลคุณลักษณะของเรือ	 และระบบขับเคล่ือนที่

เกีย่วข้องในการบงัคบัเรอื	และระบบขับเคลือ่นเรอืทีเ่ก่ียวข้องในการบงัคบัเรอื	ซึง่สามารถ
แยกปัจจัยที่ท�าให้เรือมีอาการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ	ได้	2	ลักษณะ	คือ	ปัจจัยภายใน	
และปัจจัยภายนอก	 ส�าหรับปัจจัยเก่ียวข้องซ่ึงเกิดข้ึนภายในเรือโดยตรง	 ประกอบด้วย	
ระบบขับเคลื่อน	เช่น	เครื่องจักร,	ใบจักร	ฯลฯ	ระบบขับเคลื่อนเรือ	เช่น	รูปแบบหางเสือ	
มุมหางเสือฯลฯ	ส่วนประกอบตัวเรือ	เช่น	หลังคาเรือ	ข้างเรือ	และระดับแนวน�้า	เป็นต้น	
ส่วนปัจจัยซึ่งเกิดจากภายนอกตัวเรือนั้น	ประกอบด้วยสภาพของกระแสน�้ารอบๆ	ตัวเรือ
ว่ามีทิศทางการไหลอย่างไร	 มีความแรงแค่ไหน	 นอกจากนั้น	 ความลึกของน�้าในบริเวณ
นั้นตื้นลึกแค่ไหน	ทิศทางและความแรงของกระแสลมมากน้อยอย่างไร

จุดหมุนของเรือ
	 จุดศูนย์ถ่วงของเรือ	 (CENTER	OF	 GRAVITY	

POINT)	 หรือจุด	 CG	 ของเรือ	 คือ	 จุดศูนย์กลาง 
ของน�้าหนักเรือ	 ถ้ามีแรงใดแรงหนึ่งมากระท�ากับ 
เรือล�าน้ีที่จุด	 CG	 ของเรือจะอยู่ประจ�าท่ีโดยจะไม่มี 
การเคลื่อนย้ายไปที่อื่นทั้งในขณะที่เรือลอยล�านิ่ง	 
หรือก�า ลัง เค ล่ือนที่ 	 ทั้ ง เดินหน ้าหรือถอยหลัง 
ในทุกความเร็ว

ARTICAL : aBOAT

PHOTO : INTERNET
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	 จุดหมุนของเรือ	 (PIVOT	 PIONT)	 หรือ	
“แกนหันของเรือ”	 ขณะความเร็วเรือเป็นศูนย	์
จุดหมุนของเรือจะเป็นจุดเดียวกันกับจุด	 CG	 
โดยหากหัวเรือกินน�้าลึกเท่ากับท้ายเรือ	จัดหมุน
ของเรอืจะอยูท่ีก่ึง่กลางล�าเรอืเสมอ	แต่ถ้าหวัเรอื
กินน�้าลึกมากกว่าท้ายเรือ	จุดหมุนของเรือจะอยู่
ที่กึ่งกลางล�าเรือเสมอ	 แต่ถ้าหัวเรือกินน�้าลึก
มากกว่าท้ายเรือจุดหมุนของเรือก็ก็จะอยู่ค่อน 
ไปทางหวัเรอื	ในทางกลับกนัถ้าท้ายเรอืกนิน�า้ลกึ
มากกว่าหัวเรือ	 จุดหมุนของเรือก็จะอยู ่ค่อน 
ไปทางท้ายเรือ	จุด	PIVOT	POINT	จะย้ายที่ออก
ห่างจากกึ่งกลางล�าเรือไปมากน้อยเพียงใดนั้น	 
ขึน้อยูก่บัระดบัการกนิน�า้ลกึทีห่วัเรอืและท้ายเรอื	
ถ้าแตกต่างกันมากจุดหมุนของเรือก็จะอยู่ห่าง
จากจุดกึ่งกลางล�าเรือมาก	 ถ้าแตกต่างกันน้อย 
ก็จะอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางล�าเรือน้อย

	 ในกรณีที่เรือมีความเร็ว	 จุดหมุนของเรือ
จะเคลื่อนทีจ่ากต�าบลทีเ่คยอยู่ขณะความเร็วเรือ
เป็นศูนย์เสมอ	 ยิ่งเรือมี	 HEADWAY	 มากเท่าใด
จุดหมุนของเรือก็จะเคลื่อนที่ ไปทางหัวเรือ 
มากเท่านั้น	ในทางกลับกันยิ่งเรือมี	STERNWAY	
มากเท่าใด	 จุดหมุนของเรือก็จะเคลื่อนที่ไปทาง
ท้ายเรือมากเท่านั้นเช่นกัน

	 เรือแต่ละล�าจะมีขนาด	 รูปแบบ	 น�้าหนัก	
ไม่เหมือนกัน	 ซึ่งท�าให้เรือแต่ละล�ามี	 “จุดหมุน
ของเรอื”	อยูใ่นทีท่ีไ่ม่เหมอืนกนั	แต่โดยมากแล้ว
จุดหมุนของเรือจะอยู่ห่างจากแนวหัวเรือไปทาง
ท้ายเรือประมาณ	 1/6	 -1/3	 ของความยาวเรือ	
การหันหางเสือจึงท�าให้ส่วนของเรือหันเหว่ียง
ออกจากเส้นทางเดินเรือไปทางซ้ายหรือขวา 
ต่างกัน	 การหันเลี้ยวเรือในขณะทะเลเรียบ 
หรือไม่มีคลื่นลม	เมื่อหันหางเสือไปแล้ว	เรือก็จะ
เริ่มเลี้ยวออกจากเส้นทางที่เรือเดินทางมา	 และ
ทิศทางของเรือก็จะค่อยๆ	 เลี้ยวเป็นเส้นโค้ง 
ไปเรื่อยๆ	จนเป็นวงกลมถ้าไมเปลี่ยนมุมหางเสือ

การหันเลี้ยวเรือ
	 ในการน�าเรือให ้ เดินทางไปในทิศทาง 

ทีต้่องการนัน้	โดยปกตใินการหันเลีย้วเรอืด้วยการ
ใช้เครื่องยนต์ในต�าแหน่งเดินหน้า	 และปรับมุม 
หางเสือให้หันซ้ายหรือขวาไปอยู่ในมุมใดมุมหนึ่ง 
ที่คาดว่าที่ท�าให้เรือหันเลี้ยวไปตามที่เราต้องการ	
อาการที่เกิดขึ้นจากการท่ีเรือแล่นไปด้วยและ 
หันไปด้วยนั้น	 จะท�าให้ได้ระยะทาง	 2	 ลักษณะ 
ด้วยกันคือ	ได้	“ระยะทางหน้า”	 (Advance)	คือ	
ระยะที่เรือแล่นไปข้างหน้าในเส้นทางที่ขนานกับ
ทิศทางเดิมจากจุดที่เริ่มหันหางเสือถึงจุดท่ีเรือ 
เข้าทิศทางใหม่	 และได้	 “ระยะทางเปลี่ยน”	
(Transfer)	 คือ	 ระยะที่ตั้ งได ้ฉากระหว ่าง 
เส้นแนวทางเดิมกับจุดของเรือเมื่อเรือเลี้ยวไป	
โดยที่ระยะทางหน้า	 และระยะทางเปลี่ยนนั้น 
จะได ้ระยะตามสภาพของเรือ	 และสภาพ 
การบรรทุกของเรือในขณะนั้น	

	 การที่ผู ้ขับเรือจะต้องหันเลี้ยวเรือให้ได ้
วงหันเลี้ยวที่แคบที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 หรือต้องหัน
เลี้ยวเรือให้พอดีกับวงหันเลี้ยวของร่องน�้า	อาจจะ
ต้องใช้มมุหางเสอืมากขึน้และเพิม่ก�าลงัเครือ่งยนต์
ให้มากขึ้น	 เพื่อให้เรือเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว	 
การท�า เช ่นนี้ จะสามารถลดระยะทางหน ้า	 
และระยะทางเปล่ียนได้	 ซึ่งจะเหมาะสมส�าหรับ 
เรือแล ่นผ ่านร ่องน�้ า ท่ีมีความโค ้งน ้อยกว ่า 
วงหันปกติของเรือ

	 เมื่อท�าการหันเลี้ยวจะเกิด	 “แรงข้างทาง”	
ซ่ึงกระท�าต่อตัวเรือและหางเสือ	 แรงข้างทางนี้ 
จะท�าให้ความกดของน�้าทางด้านตรงข้ามกับ 
การหันเพิ่มขึ้น	เมื่อใช้หางเสือในขณะที่เรือเริ่มหัน	
เรือจะมีอาการเอียงในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ทิศทางหัน	 ในการน�าเรือเข้าเทียบท่าขณะท่ี 
เรือหยุดเครื่องแต่เรือยังมี	 Headway	 สูงอยู	่ 
เราก็ยังสามารถใช้หางเสือควบคุมทิศทางเรือได้
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เมื่อรู้ทั้งสภาพปัญหาและสาเหตุ	 IUU	
Fishing	 ค่อนข้างชัดเจนดังที่กล่าวมาแล้ว 
ข้างต้น	การหาทางแก้ก็คงท�าได้ดข้ึีนกว่าทีผ่่านมา	
โดยทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องต้องร่วมกนัอย่างจรงิจงั	
จริงใจ	และมคีวามต่อเน่ืองมุง่ขจัดปัดเป่าเหตุ
ส�าคัญของปัญหาให้เบาบางลง	 ตามล�าดับ
ความส�าคัญเร่งด่วนและศักยภาพเท่าท่ีมีอยู	่
ส่วนใดทีเ่หน็ว่ายงัไม่เข้มแขง็พอทีจ่ะท�าหน้าที่
ได้อย่างมปีระสทิธิผล	 กจ็�าเป็นต้องปรบัปรงุ
แก้ไข	 เพือ่ให้สามารถเอาชนะปัญหาโดยรวม
อย่างยัง่ยนื	พอสรปุเป็นแนวทางหลงัได้ดงันี้

1.	ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ร่วมกัน
วเิคราะห์และประเมนิผลการปฎบิตัทิีผ่่านมา
ทัง้หมด	หาข้อทีค่วรแก้ไขปรบัปรุงเพือ่เสนอ
ต่อรัฐบาล	โดยม	ีศป.มผ.	(ศนูย์บญัชาการแก้ไข
ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย)	 เป็นเจ้า
ภาพหลกั

2.	ปรับโครงสร้างกรมประมง	 เพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่หน่วยที่มีหน้าที่ควบคุม
เรอืประมง	 ให้เพยีงพอทีจ่ะก�ากบัดแูลการท�า
ประมง	 ให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย
และมปีระสทิธภิาพอย่างยัง่ยนื

3.ก�าหนดจ�านวนเรือสูงสุด	 แยกตาม
ประเภท	ทีอ่นญุาตให้ท�าประมงในน่านน�า้ไทย	

โดยภาพรวมแล้ว	กรมประมงนบัเป็น
หน่วยงานที่มีความส�าคัญยิ่ งในการ 
แก้ปัญหา	IUU	Fishing	เนือ่งจากมอี�านาจ
หน้าที่โดยตรงตามที่กฎหมายก�าหนด	 
ในสภาพปัจจบุนัอาจกล่าวได้ว่า	โครงสร้าง
การจดัหน่วยยงัไม่รองรบัภาระกิจนีเ้ท่าที่
ควร	จงึท�าให้มคีวามไม่ถกูต้องสะสมทับถม
อยูม่ากมาย	มคีวามยุง่ยากซบัซ้อนเกนิกว่า
จะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสัน้	 ถงึแม้จะมี
การตัง้หน่วยเฉพาะกจิ	ศป.มผ.	ทีม่อี�านาจ
เบ็ดเสร็จขึ้นแล้วก็ตาม	 ซึ่งเป็นเพียงการ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 ไม่ควรอยูต่่อไปนกั	
เพราะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก	 
ทั้งยังมีผลกระทบต่อหน่วยปกติที่ถูกดึง

เพือ่ให้มคีวามสมดลุกบัปรมิาณสตัว์น�า้ท่ีมีอยู่	
รวมท้ังบังคับใช ้กฎหมายอย ่างจริงจั ง	 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 
จับสัตว์น�้า	 พื้นที่ท�าการประมง	 และการใช้
แรงงานต่างด้าว

4.	ส่งเสริมให้ชาวประมงเปลี่ยนอาชีพ
จากการจบัสตัว์น�า้โดยตรง	 ไปท�างานอืน่ทีม่ี
ความเก่ียวเนือ่งกนั	เช่น	รบัซือ้สตัว์น�า้จากเรอื
ประมงนอกน่านน�้าไทยเพื่อน�าไปขายต่อ	 
การแปรรูปเป็นอาหารพร้อมบริโภคและ 
การจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้	ส่งตรง
ถงึผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้

5.	 เร่งรดัการสร้างความพร้อมของหน่วย
ที่มีความรับผิดชอบโดยตรง	 วางระบบการ
ประสานงานระหว่างกันให้ลงตวั	สามารถร่วม
กนัปฎิบตังิานได้อย่างมปีระสิทธผิลสูง	เพือ่ให้
สามารถยบุ	ศป.มผ.	ได้โดยเรว็ทีส่ดุ

ข้อเสนอทัง้	 5	 ประการข้างต้น	 คงเป็น
เพียงกรอบความคิดที่มีความเป็นนามธรรม 
อยู่มาก	 แต่ก็นับเป็นบันไดขั้นแรกที่มีความ
ส�าคัญยิ่ง	 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกัน
พิจารณาแต่ละประเด็น	 ให้มีความเข้าใจ
ชัดเจนตรงกนัพร้อมกบัวเิคราะห์เจาะลึกแง่มมุ
ต่างๆ	 อย่างละเอียดเพื่อให้สามารถจัดท�า 
แผนงานท่ีน�าไปสูก่ารปฎบิติัได้จรงิ
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ก�าลงัพลบางส่วน	 ไปสงักดัศนูย์ปฎิบตักิารทีต่ัง้
ขึ้นนี้	 กรมประมงต้องจัดท�าข้อเสนอท่ีชัดเจน	 
ในการปรับโครงสร้างให้สามารถรองรับภารกิจ 
ที่	 ศป.มผ.ก�าลังท�าแทนอยู่ได้ด้วยตนเองเป็น 
ส่วนใหญ่	 อาจจ�าเป็นต้องเพิ่มก�าลังพลอีกเป็น
จ�านวนมาก	รวมทัง้เรอืและระบบควบคมุติดตาม
การท�าประมงของเรอืต่างๆ

การก�าหนดจ�านวนเรือประมงให้สมดุล 
กบัปรมิาณสตัว์น�า้ในทะเลไทย	นบัเป็นเรือ่งทีม่ี
ความส�าคัญยิ่งเช่นกัน	 รวมท้ังการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง	 ให้เรือประมงทุกล�าใช้
เครือ่งมอืจบัสตัว์น�า้ทีถ่กูต้อง	 และท�าประมงใน
พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเท่านัน้	 ทัง้นีเ้พือ่ให้สตัว์น�า้
วัยอ่อนรอดตายมากขึ้นสามารถเจริญพันธุ์ขึ้น

เราจะแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างไร 
จึงจะได้ผลยั่งยืน ถกูต้องตามกฎหมาย	 บ้างก็ถกูฟ้องด�าเนนิคดี	

ไม่รูว่้าเรือ่งจะยตุเิมือ่ใด	การหันเทียนไปหากนิ
ในรูปแบบอื่นคงเป็นไปได้หลายลักษณะ	 
ไม่จ�าเป็นต้องหนัหลงัให้อาชพีเดมิอย่างสิน้เชงิ

พอจ�าได้ว่าเมื่อราวสองปีก่อน	 มีผู้ขาย
ความคดิให้ชาวประมงไทยขายเรอืให้กับเพือ่น
บ้านทีม่คีวามสามารถในการท�าประมงต�า่กว่า
เรา	 เช่นกมัพูชา	 และเมยีนมาร์	 สอนให้เค้ามี
ประสบการณ์และความช�านาญสงูขึน้	อาจเป็น
รูปของการร่วมทุนในเบ้ืองต้น	 โดยไทยเป็น
ฝ่ายรบัซือ้สตัว์น�า้ท่ีพวกเขาจบัได้	 เพือ่น�าไป
ขายต่อ	ก�าไรทีพ่วกเขาได้กอ็าจผ่อนส่งค่าเรอื
ให้เจ้าของคนไทยจนครบ	 เมื่อเขามีความ
สามารถพอทีจ่ะท�าเองได้เมือ่ใดกใ็ห้ยนืบนขา
ตวัเองต่อไป	 เหนอืความร่วมมอืเท่าทีจ่�าเป็น
หรอืเหน็ว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ท่ีตนพอใจ	
แนวคดิเช่นนีน่้าสนใจมาก	มคีวามเป็นไปได้สงู
ทีจ่ะน�าไปสู่การปฎบิตัจิรงิ	ทกุฝ่ายได้ประโยชน์	
แต่ภาครฐัจ�าเป็นต้องให้การสนบัสนนุ	ด้วยการ
ก�าหนดนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสม

การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก	 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	
ร ่วมกันก�าหนดกรอบความคิดที่ชัดเจน 
และเห็นพ้องกัน	 ก�าหนดแผนงานในการ 
แก้ป ัญหาให ้เหมาะสม	 สามารถท�าได ้ 
และยอมรับปฎบิตัไิด้ส�าหรับทกุภาคส่วน	EU	
จะประสานใบเหลืองเราเมื่อใดหรือไม	่ 
มใิช่เรือ่งน่าวติกกงัวลนกั	ผลลพัท์ทีส่�าคญักว่า
ก็คือ	 กิจการประเทศไทยโดยรวมก้าวพ้น 
จากห้วงเหวแห่งความไม่ถูกต้องนานัปการ	 
สู ่การประกอบอาชีพท่ีสุจริต	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทีย่ัง่ยนืท้ังต่อตนเอง	ประเทศชาติ
และสงัคมมนษุย์โดยรวม

ทดแทนส่วนทีถ่กูจับไปอย่างได้สดัส่วนกนั	ซึง่ใน
ปัจจุบนัจ�านวนเรอืทีอ่อกท�าการประมงในทะเล
ไทย	ได้ลดจ�านวนไปมากแล้วเน่ืองจากส่วนหนึง่
อยูร่ะหว่างการแก้ไขปรบัปรงุให้มคีณุสมบตัถิกู
ต้องตามกฎหมายจึงควรใช้โอกาสน้ีศึกษา
วิเคราะห์	 และก�าหนดจ�านวนเรือสูงสุดท่ีควร
อนญุาตให้ท�าการประมงในน่านน�า้ไทย	พร้อมกบั
ติดตามความเปล่ียนแปลงของปริมาณของ 
สตัว์น�า้ต่อไป

การส่งเสริมชาวประมงให้ปรับเปลี่ยนวิธี
ประกอบอาชพีกเ็ช่นกัน	 หากภาครฐัมนีโยบาย
และมาตรการที่เหมาะสมแล้ว	 เช่ือว่าจะเป็น 
ผลดแีก่ทกุฝ่ายในสถานการณ์ปัจจบุนั	 เจ้าของ
เรอืประมงส่วนใหญ่ได้หาทางอยูร่อดด้วยตนเอง
ไปบ้างแล้ว	 เช่น	 ขายเรือเพื่อไปลงทุนด้านอื่น	 
อาจจะบางส่วนหรือทั้งหมด	 เพราะสู้ค่าใช้จ่าย 
ไม่ไหว	 ที่จะต้องแก้ไขสารพัดเรื่อง	 เพื่อให้เรือ 
ที่มีอยู ่ทุกล�าสามารถท�าการประมงได้อย่าง 
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