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การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย
ท�ำท่าจะบานปลายจบไม่ลง
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Boat Report
ประหยัดสะอาด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั่วโลกร่วมชิงแล่นใบ
สมุ ย รีกัตต้า ครัง้ ที่ 17

Safety
คุณสมบัติของน�้ำดื่ม
ที่ใช้ในเรือช่ วยชี วิต
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก

ฉบับกลางฤดูฝน มีสาระน่ารู้อันหลากหลายมาชี้ชวนให้อ่านอีกตามเตย เริ่มจากประเด็นต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
IUU Fishing ซึ่งมีทีท่าจะอีรุงตุงนังยิ่งขึ้นทุกขณะ เป็นเพราะเหตุใด และทางออกที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร ลองช่วยกันพิจารณาข้อคิดของผู้เขียนดูครับ
ความส�ำคัญของน�้ำที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตคงไม่มีใครปฎิเสธ ยิ่งในยามวิกฤติ เช่นผู้ที่อยู่ในเรือช่วยชีวิตเพราะจ�ำต้องสละเรือใหญ่ไปตาย
เอาดาบหน้า น�้ำดื่มที่น�ำไปกับเรือมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการ ที่พิเศษเหนือน�้ำดื่มทั่วไป นับเป็นความรู้ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ยิ่ง
การแข่งขันเรือใบ Samui Regatta ครั้งที่ 17 ได้ปิดฉากไปแล้วอย่างน่าประทับใจมาก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่เกาะสมุย นับเป็นสนามสุดท้าย
ปิดฤดูกาล ซีรีย์การแข่งขันเรือใบของ เอชี่ยน ยอช์ทติ้ง กรังซ์ปรี แชมเปี้ยนชิพ มีนักแล่นเรือใบทั้งไทย และจากหลายประเทศ รวมกว่า 500 คน
เข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาไทยท�ำผลงานได้โดดเด่นอีกตามเคย สมศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าถิ่น
วิวัฒนาการเกี่ยวกับแท่นยึดเครื่องยนต์ก็มีความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ลองพิจารณาคุณลักษณะส�ำคัญของ SEA STAR JACKPLATE จะพบความ
แตกต่างที่น่าทึ่งอยู่หลายประการ
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ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

TOTAL NAVIGATOR
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・7-inch Wide Color LCD Display
・High Accuracy Build in Chart
・AIS Information Overlay
・Save important data in your SD card
・เสา VHF รับสัญญาณ AIS

K-6124L
・6 Bands 240 Channels
・Light weight
・Slimline
・กำลังส่งสูง 5 วัตต์

2 รายการปกติราคา 33,500 บาท

่ ลดเหลือ 31,500 บาท
โปรโมชั
น
้
่
้
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*ราคานีไม่รวมค่าใบอนุญาตตัง+ใช้ - ค่าจัดสรรคลืนความถี
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

อาคารมารีนไทย 555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 0-2703-5544, 0-2703-5858 Fax: 0-2703-5525, 0-2703-3322

URL: www.marinethai.net E-Mail: info@marinethai.net
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เจ้าท่า เตรียมเปิ ดเส้นทางเดินเรือ
“วงแหวนอันดามัน”
เชื่ อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน�้ำ เป็นประธาน
เปิดการประชุมเพือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ ว
ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบเดินเรือ
เข้าร่วมประชุม
ส�ำหรับการประชุมในครัง้ นี้ ถือเป็นการเผยแพร่ขอ้ มูล และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทัง้ เชิญชวน
ผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพในการเดินเรือเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือประจ�ำทาง
ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการน�ำการขนส่งทางน�้ำมาเชื่อมต่อกับการขนส่ง
ในรูปแบบอืน่ ๆ ให้เป็นการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ และเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว
อีกทั้ง ยังเป็นการลดระยะทาง และเวลาสู่แหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด ท�ำให้เกิด
การขยายตัวของการท่องเทีย่ วอย่างไร้ขดี จ�ำกัด
โดยกรมเจ้าท่าได้นำ� เสนอแผนการพัฒนาเส้นทางเดินเรือประจ�ำทางเชือ่ มต่อจังหวัดภูเก็ต พังงา
และกระบี่ จ�ำนวน 7 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 เส้นทางเรือโดยสารขนาดใหญ่ เพือ่ เชือ่ มโยง 2 สนามบิน ได้แก่ ภูเก็ต - กระบี่
โดยเริม่ จากท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ปากคลองจิหลาด) ถึง ท่าเรือน�ำ้ ลึกภูเก็ต
เส้นทางที่ 2 เส้นทางเดินเรือประจ�ำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวปอ
จังหวัดภูเก็ต ถึง ท่าเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา และถึง ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่
เส้นทางที่ 3 เส้นทางเดินเรือประจ�ำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรือช่องหลาด เกาะยาว
ใหญ่ ถึง ท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
เส้นทางที่ 4 เส้นทางเดินเรือประจ�ำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรือบ้านหัวหิน ต�ำบล
เกาะกลาง อ�ำเภอลันตา ถึง ท่าเรือบ้านคลองหมาก ต�ำบลเกาะลันตาน้อย อ�ำเภอลันตา จังหวัดกระบี่
เส้นทางที่ 5 เส้นทางเดินเรือประจ�ำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวทองหลาง
เกาะลันตา ถึง เกาะจ�ำ เกาะปู จังหวัดกระบี่
เส้นทางที่ 6 เส้นทางเดินเรือประจ�ำทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ�ำเภอเก่า
เกาะลันตาใหญ่ ถึง ท่าเรือเกาะปอ จังหวัดกระบี่
เส้ น ทางที่ 7 เส้ น ทางเดิ น เรื อ โดยสารประจ� ำ ทาง จากท่ า เรื อ ศาลาด่ า น เกาะลั น ตา
ถึง ท่าเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ประกอบการ และภาคประชาชนขอน�ำเส้นทางการเดินเรือที่ 3
กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครัง้ ซึง่ กรมเจ้าท่ามีกำ� หนดประกาศเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพ
ด้านการเดินเรือเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกเดินเรือ จ�ำนวน 6 เส้นทาง ภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน
2561 และก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบการยืน่ ข้อเสนอภายใน 30 วันนับจากวันทีป่ ระกาศ โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาผลการคัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
แสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือใบไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศ
การแข่ ง ขั น เรื อ ใบประเภท
Optimist รายการ Trofeo Marco
Rizzottl Optimist Team Racing
2018
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ทีผ่ า่ นมา พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ในฐานะ
นายกสมาคมกี ฬ าแข่ ง เรื อ ใบแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
แสดงความยินดีกบั ทีมนักกีฬาเรือใบ
ไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันเรือใบรายการ Trofeo Marco
Rizzottl Optimist Team Racing
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2018 ที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 5 - 10
มิถนุ ายน 2561 ณ เมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี
ส� ำ หรั บ การแข่ ง ขั น เรื อ ใบ
นานาชาติ รายการ Trofeo Marco
Rizzottl Optimist Team
Racing 2018 เป็นการแข่งขันเรือใบ
Optimist ประเภททีม มีนกั กีฬาจาก
ประเทศต่างๆ เข้าร่วมจ�ำนวน 19 ทีม
จาก 15 ประเทศ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ประเทศทางยุโรป และในเอเชียมี
ประเทศไทยเพียงชาติเดียวทีเ่ ข้าร่วม
การแข่งขัน โดยทีมชาติไทยประกอบ

ด้วย เด็กชายพันวา บุนนาค, เด็กชาย
เจตวีร์ ยงยืนนาน, เด็กหญิงชาลิสา
กฤตนัย, หม่อมหลวงเวฆา ภาณุพนั ธ์
และ เด็ ก ชายบวรนั น ท์ ชั น รั ม ย์
มีผู้ฝึกสอนคือ เรือเอก สมเกียรติ
พู น พั ฒ น์ และผู ้ ค วบคุ ม ที ม คื อ
นาวาโท ทวียศ รัตนศีล โดยรูปแบบ
การแข่ ง ขั น จั ด ให้ ทุ ก ที ม ได้ พ บกั น
ซึ่ ง ผ ล ก า ร แ ข ่ ง ขั น ป ร า ก ฎ ว ่ า
ที ม นั ก กี ฬ าเรื อ ใบเยาวชนไทย
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ มี ผ ลการแข่ ง
ชนะมากกว่าทุกประเทศ และชนะ
ทุกทีมทีพ่ บกัน

ซึง่ การคว้ารางวัลชนะเลิศในครัง้ นี้
ท�ำให้นกั กีฬาเรือใบ Optimist ของไทย
ได้รับประสบการณ์ และได้พัฒนา
ศักยภาพจากการแข่งขันกับนักกีฬา
ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะนั ก กี ฬ า
ทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่เคย
เป็นแชมป์ Optimist และเป็นแชมป์
รายการนี้ ค รั้ ง ที่ แ ล้ ว ทางสมาคม
กี ฬ าแข่ ง เรือใบแห่งประเทศไทยฯ
เตรียมส่งนักกีฬาเรือใบ Optimist
เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Sailing
Championships 2018 ทีป่ ระเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และรายการแข่ ง ขั น
ระดับโลก 2018 Optimist World
Championship ที่ประเทศไซปรัส
ต่อไป
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แท่นยึดเครือ่ งยนต์ SeaStar Jackplate รุน่ มาตรฐาน เป็นแท่นยึด
เครือ่ งยนต์ทมี่ ขี นาดบางทีส่ ดุ และทนทานทีส่ ดุ รุน่ หนึง่ เท่าทีม่ อี ยูใ่ นตลาด
อุปกรณ์เสริมที่มีความจ�ำเป็นต่อสมรรถนะจะช่วยให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น
ประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และสามารถแล่นเรือในน�้ำตื้นได้ดีชึ้น
แท่ น ยึ ด เครื่ อ งยนต์ SeaStar Jackplate มีคุณ สมบัติที่บ างเฉียบ
แต่บึกบึน ท�ำให้รูปร่างของแท่นยึดเครื่องยนต์เปลี่ยนไป
มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคที่สามารถยกเครื่องยนต์ได้ 5.8″
ภายใน 8.5 วินาที ซึง่ นับว่าเร็วมาก แท่นยึดเครือ่ งยนต์ SeaStar Jackplate
รุน่ มาตรฐาน เหมาะส�ำหรับเครือ่ งยนต์ขนาด 300 แรงม้า และปรับเอียง
ได้เมื่อใช้ควบคู่กับระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิคของ SeaStar

คุณสมบัติ

SEASTAR
JACKPLATES
การปฏิวัติครั้งล่าสุดของแท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate ซึ่งเป็น
การน�ำส่งเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมผ่านการให้ขอ้ มูลเพือ่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
จากตัวผู้ใช้โดยตรง

คุณลักษณะ

Xtreme Jackplate ทุกรุ่นเป็นแท่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ขนาด 400HP
● ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง
● ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่นรองแท่นเครื่องท้ายเรือ
● จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่หนาขึ้น
● การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
● สมอน�้ำตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
● การติดตั้ง SmartStick ส�ำหรับการยกระดับ ProTap ท�ำได้อย่างง่ายดาย
● น�้ำหนักเบาขึ้น
●
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● แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์
ได้ถึงขนาด 300 แรงม้าได้อย่างง่ายดาย
● ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
● แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
● การปรับเครื่องยนต์ขึ้นลง ท�ำได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิด
สูงสุด
● ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�ำให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
● ง่ า ยต่ อ การที่ เ ครื่ อ งมื อ จะเข้ า ถึ ง น๊ อ ตยึ ด เครื่ อ งยนต์ จ ากทาง
ด้านข้าง
®
®
● ใช้งานร่วมกับ Power Pole และ Talon ได้

แท่นยึดเครื่องยนต์SEASTAR JACKPLATES แบบปรับด้วย
มือ

แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่น JP1000 มีให้เลือกตามระยะ setback
ตั้งแต่ 4”, 6”, 8” และ 10” เพื่อให้ท่านได้จับคู่เครื่องยนต์ กับแท่นยึด
เครื่องยนต์ ส�ำหรับสมรรถนะสูงสุด แท่นนี้สามารถยกเครื่องยนต์
ได้สูงขึ้น 3”

คุณลักษณะ

มีร่องน�ำอินเตอร์ล๊อค ท�ำให้การยกเครื่องยนต์ขึ้นลง 3” เป็นไป
อย่างราบรื่นและมั่นคง
● ชุดสกรูก�ำหนดความสูงของแท่นและตัวล๊อคด้านข้างเป็นตัวยึด
ต�ำแหน่งของแท่น
● ชุ ด สกรู แ สตนเลสกั น สนิ ม และเคลื อ บจารบี เ พื่ อ การใช้ ง าน
ที่ราบรื่น
● รองรับน�ำ
้ หนักเครือ่ งยนต์สงู สุด 585 ปอนด์ ท�ำให้มคี วามพร้อม
ในการใช้งานของเครื่องยนต์เกาะท้ายในทุกสภาวะ รวมถึงเครื่องยนต์
4 จังหวะรุ่นใหม
● อุปกรณ์เสริมแท่นยึดเครือ
่ งยนต์ (JACKPLATE ACCESSORIES)
●
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อุปกรณ์เสริมต่างๆของ SeaStar Jackplates จะรวมถึง สวิทช์
มาตรวัด แผ่นตัวแปลงและตัวควบคุม Pro-Trim ส�ำหรับตัวควบคุม
Pro-Trim ช่วยให้การควบคุมตัวเรือเป็นไปโดยง่ายที่ปลายนิ้ว Pro-Trim
ช่วยให้สามารถปรับมุมเอียงของเครื่องยนต์ได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยมือ
จากพวงมาลัย การออกแบบเป็นไปอบ่างเรียบง่าย สะอาดตา และไม่มสี าย
ระโยงระยางให้รำ� คาญใจ เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิง่ ส�ำหรับเรือทีบ่ งั คับเลีย้ ว
ด้วยระบบไฮดรอลิค!

Single Function - PT1000-1P Pro-Trim Dual Function
- PT2000-1P

SMARTSTICK และชุ ด มาตรวั ด มาตรวั ด ที่ โ ดดเด่ น ชั ด เจน
ช่วยให้นายท้ายเรือสามารถเห็นได้โดยง่ายดายเพียงแค่การช�ำเลืองมอง
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น บนหน้ า ปั ด ควบคุ ม นั้ น SeaStar Solutions
ได้พฒ
ั นาตัวรับสัญญานการก�ำหนดต�ำแหน่ง และมาตรวัด SmartStick ขึน้
ตัวรับสัญญาน SmartStick เป็นตัวรับสัญญานแบบ linear ทีไ่ ม่มจี ดุ สัมผัส
ใดๆ จึงไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวที่จะสึกกร่อน ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์
ต่างๆได้ถูกติดตั้งไว้ในตัวรับสัญญาน และกันน�้ำ 100%

ตารางการจับคู่แท่นยึดเครื่องยนต์ SEASTAR JACKPLATE ตามแรงม้าของเครื่องยนต์
PART No. 75HP 115HP 150HP 200HP 250HP 300HP 350HP 400HP
JP5040R
JP5060R
JP5080R
JP5100R
JP5120R
JP5040X
JP5060X
JP5080X
JP5100X
JP5120X
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BoatReport

ประหยัดสะอาด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่ระบบควบคุมแบบ “Lean Burn” ช่วยลดอัตรา
สิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง อัตราทดเกียร์ที่สูงบวกกับเพลาขับ
ที่ เ ยื้ อ งศู น ย์ ก ลาง ก็ ส ามารถท� ำ ให้ ไ ด้ ม าทั้ ง ก� ำ ลั ง เครื่ อ ง
และความเร็วอีกด้วย

มารู ้จักกับคุณสมบัติเหล่านี้ :

ระบบควบคุมแบบ Lean Burn

เทคโนโลยี ก ารควบคุ ม น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง แบบ Lean Burn
ของ Suzuki ค�ำนวณความต้องการน�้ำมันเชื้อเพลิงตามสภาวะ
การใช้งาน ต่อจากนั้นก็ท�ำการจ่ายส่วนผสมของน�้ำมัน/อากาศ
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดให้กับเครื่องยนต์ ส่งผลให้อัตราการ
สิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้นอย่างมาก

เพลาขับเยื้องศูนย์กลาง

เพลาขับเยื้องศูนย์กลางช่วยให้ขนาดของเครื่องยนต์เล็กลง
โดยการขยับจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องยนต์ไปทางด้านหน้า ท�ำให้การ
กระจายน�้ำหนัก ก�ำลังของเครื่องยนต์ และสมดุลย์ของเครื่องยนต์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังลดแรงสั่นสะเทือน
ที่เกิดจากเครื่องยนต์อีกด้วย
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การปรับเวลาการจุ ดระเบิด (Timing) แบบอัตโนมัติ

โช่ควบคุมเวลาการจุดระเบิดทีเ่ รียบง่าย มีประสิทธิภาพ ไม่ตอ้ งการ
การบ�ำรุงรักษา ซึง่ แช่อยูใ่ นอ่างน�ำ้ มันเครือ่ ง ท�ำให้ไม่ตอ้ งการการหล่อลืน่
ประกอบกั บ ตั ว ยั น โซ่ แ บบไฮดรอลิ ค ช่ ว ยให้ ตั ว โซ่ ไ ด้ ถู ก ปรั บ แต่ ง
อยู่ตลอดเวลา

คุณลักษณะ
ระดับความสูงของแผ่นเกาะเครื่องท้ายเรือ :
น้ำ�หนัก :
ขนาดลูกสูบ x ช่วงชัก :
ใบจักร (พิทช์):

L: 508 มม(20”) X: 635 มม (25”)
L: 182.0 กก X: 187.0 กก
86 x 88 มม
15” - 25”

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ :
ชนิดของเครื่องยนต์ :
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง :
จำ�นวนลูกสูบ :
การขจัดของลูกสูบ :
กำ�ลังสูงสุด :
ความเร็วรอบในการทำ�งานสูงสุด :
อ่างน้ำ�มันเครื่อง :
ระบบจุดระเบิด :
ตัวกำ�เนิดไฟฟ้า :
ระบบปรับมุมเอียง :
อัตราทดเกียร์ :
การเปลี่ยนเกียร์ :
ไอเสีย :

ไฟฟ้า
DOHC 16-Valve
Multi-point Sequential Electronic Fuel Injection
4
2044cc
73.6KW
5,000 - 6,000
5.5 ลิตร
ทรานซิสเตอร์เต็มระบบ (Fully-transistorised)
12V 40A
ระบบไฟฟ้า ทั้ง Trim และ Tilt
2.59:1
F-N-R
ระบายไอเสียผ่าน Prop Hub
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Recing

Samui
Regatta 2018

ทั่วโลกร่วมชิงแล่นใบ
สมุ ย รีกัตต้า ครัง้ ที่ 17

MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

ในการแข่งขันครัง้ นี้ นอกจากเรือคีลโบ๊ทแล้ว มีการแข่งขันเรือใบขนาดเล็ก
ประเภทเรือดิงกีด้ ว้ ย โดยมีเยาวชนจากสโมสรเรือใบจากสมุย เกาะพงัน และ ภูเก็ต
เข้าร่วมแข่งขันมากมาย นอกจากนัน้ ยังมีการแข่งขันไคท์บอร์ด ซึง่ เป็นการแข่งขัน
รอบแรกของ ‘Asia & Oceania - KTA Hydrofoil Series’ เป็นการสร้างสีสนั
ให้กบั การแข่งขันสมุยรีกตั ต้าในปีนไี้ ด้ไม่นอ้ ย

รีกตั ต้า เอเชีย จัดการแข่งขันเรือใบ
นานาชาติ “สมุย รีกัตต้า” ครั้งที่ 17
นั ก แล่ น เรื อ ใบกว่ า 500 คนจากไทย
และทัว่ โลกเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่
26 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน 2561 ทีผ่ า่ นมา
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
บริเวณหาดเฉวง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
สมุย รีกตั ต้า เป็นการแข่งขันเรือใบ
ยอดนิ ย มของเอเชี ย ขึ้ น ชื่ อ ในเรื่ อ ง
เส้นทางการแข่งขันเรือใบที่มีเอกลักษณ์
รายล้อมไปด้วยภูมทิ ศั น์เกาะแก่ง และความ
สวยงามของทะเลฝั่งอ่าวไทย โดยการ
แข่งขันครั้งนี้นอกจากจะเป็นการจัดขึ้น
เพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเกาะสมุย
แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะสมุย
ในฐานะจุดหมายปลายทางชัน้ น�ำของการ
ล่องเรือ รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน
ไทยรูจ้ กั และเล่นกีฬาเรือใบอีกด้วย
นางสาวอรวินทนีย์ วัฒนา ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษทั รีกตั ต้า เอเชีย
จ� ำ กั ด ในฐานะผู ้ จั ด งาน สมุ ย รี กั ต ต้ า
เปิดเผยว่า “สมุย รีกตั ต้า ได้รบั ขนานนามว่า
เป็นทรอปิคอล รีกตั ต้า โดดเด่นด้วยการ
มี ทั ศ นี ย ภาพของเส้ น ทางการแข่ ง ขั น
ที่สวยงามมาก เหมาะแก่การล่องเรือใบ
และยังเป็นสนามการแข่งขันที่มีความ
ท้าทายอีกด้วย ส�ำหรับเรือประเภทคีลโบ๊ท
ที่เข้าแข่งขันในปีน้ี อาทิ ไออาซี ซีโร่,
ไออาซี 1, และ ครูสซิง่ โดยสมุย รีกตั ต้า
ได้ ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น สนามแข่ ง ขั น สุ ด ท้ า ย
ปิดฤดูกาล ซีรีย์การแข่งขันเรือใบของ
เอเชีย่ น ยอช์ทติง้ กรังซ์ปรี แชมป์เปีย้ นชิพ
ซึ่ ง จะเป็ น สนามส� ำ คั ญ ของการค้ น หา
แชมป์แล่นใบของเอเชีย โดยสมุย รีกตั ต้า
ได้เป็นเจ้าภาพสนามการแข่งขันสุดท้ายนี้
มากกว่า 10 ปี”

โดยผลการแข่งขันทัง้ หมด มีดงั นี้
ประเภท IRC zero
1. THA72 (ไทย) น�ำโดย เควิน และทอม วิทคราฟต์
2. WindSiker (สิงคโปร์) น�ำโดยซารับ ซิงค์
3. Alive (ออสเตรเลีย) น�ำโดย ดันแคน ไฮน์
ประเภท TP52
1. THA72 (ไทย) น�ำโดย เควิน และทอม วิทคราฟต์
2. Freefire (ฮ่องกง) น�ำโดย แซม ชาน
3. Ark323 (จีน) น�ำโดย เฉิน ฟูลนิ
ประเภท IRC One
1. Mandrake III (ฮ่องกง) น�ำโดย นิค เบิรน์ และเฟร็ด คินมอนท์
2. Loco (สิงคโปร์) น�ำโดย เดวิด ดิมม็อค
3. Fujin (ออสเตรเลีย) น�ำโดย ทิมโมที ฟ็อกซ์
ประเภท Performance Cruising
1. Souay 1 (แคนาดา) น�ำโดย ณอง เรโนล์
2. SailQuest Hi Jinks (ไทย) น�ำโดย ทิม แมคมาฮอน
3. Moon Shadow (ไทย) น�ำโดย มิค โกรเวอร์
ประเภท Multihull
1. Sudu Red (เยอรมัน) น�ำโดย แอนดี้ เป้บ
2. Pixalux (ออสเตรเลีย) น�ำโดย มิค ทิลเด้นท์
3. Sudu Grey (ไทย)
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Safety

ในยามทีเ่ รือใหญ่มปี ญ
ั หาไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
เช่น เกยหินโสโครก อัปปางเพราะสภาพคลื่นลม และ
เครือ่ งจักรเครือ่ งหางเสือขัดข้อง หมดสภาพทีจ่ ะซ่อมท�ำให้
ใช้งานเช่นปกติได้ การสละเรือใหญ่ลงเรือช่วยชีวติ ไปตาย
เอาอาบหน้า คือประเพณี หรือวิธแี ก้ปญ
ั หาทีช่ าวเรือทัว่ ไป
ปฎิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ในเรือช่วยชีวิตมี
เครือ่ งยังชีพทีจ่ ำ� เป็นบางอย่าง เช่น อาหารส�ำเร็จทีบ่ รรจุ
ในซองมิดชิด ทีเ่ รียกว่า Ration อยูใ่ นสภาพพร้อมส�ำหรับ
การบริโภคโดยไม่ตอ้ งปรุงแต่งเพิม่ เติม น�ำ้ ดืม่ ก็นบั เป็นเสบียง
ทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ จ�ำเป็นต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทีแ่ ตกต่าง
จากน�้ำดื่มทั่วไปอยู่มากมาย ซึ่งก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยองค์กรสากลทีด่ แู ลความปลอดภัยในเรือ่ งนี้ ส่วนทีน่ บั ว่า
ส�ำคัญพอสรุปได้ดงั นี้

คุณสมบัติของน�้ำดื่ม
ที่ใช้ในเรือช่ วยชี วิต

Emergency
Drinking Water
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1. มีองค์ประกอบทางเคมีและชีววิทยาตามข้อ
ก�ำหนดสากล ได้รบั การรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ
ทีร่ บั ผิดชอบ
2. บรรจุในภาชนะทีม่ ดิ ชิด มีซลี กันน�ำ้ และเป็นวัสดุ
ทีก่ นั สนิมหรือท�ำให้ปอ้ งกันสนิมได้ เป็นวัสดุหบี ห่อทีย่ ดื หยุน่
โดยทัว่ ไปจะท�ำจากลามิเนต อย่างน้อยชัน้ หนึง่ ต้องเป็น
อลูมเิ นียมฟอยล์ มีอตั ราการระเหยเป็นไอน้อย กล่าวคือ
น้อยกว่า 0.1 กรัมต่อตารางเมตร ใน 24 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
23 องศาเซลเซี ย ส และที่ ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์ 85%
เมือ่ ทดสอบตามมาตรฐานสากล
3. การบรรจุหีบห่อจะต้องถูกตรวจสอบในเรื่อง
ต่อไปนี้
3.1 การเก็บที่อุณหภูมิต�่ำและสูง ทดสอบโดย
การน�ำซองเปล่า 2 ซอง และซองทีม่ นี ำ�้ 2 ซอง วางไว้ที่
อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนัน้
น�ำไปวางไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 65 องศาเซลเซียส อีก 24 ชัว่ โมง
ผลทีไ่ ด้ซองจะต้องไม่มกี ารเสือ่ มสภาพของตัวเอง ทัง้ ใน
เรือ่ งการเคลือบซอง ซีล และเครือ่ งหมายบนซอง
3.2 การรัว่ ซึม ทดสอบโดยการบีบน�ำ้ บรรจุซอง
ด้วยมือ ผลทีไ่ ด้คอื ซองน�ำ้ จะต้องไม่มกี ารแตกและรัว่ ซึม
3.3 การจมน�้ำ ทดสอบโดยการน�ำซองที่มีน�้ำ
บรรจุอยู่ จมลงในน�้ำเค็มที่มีค่าใกล้เคียงกับน�้ำทะเล
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลที่ได้ต้องไม่มีการเสื่อมสภาพ
ของตัวเอง รวมทัง้ ซีลและเครือ่ งหมายบนซอง
3.4 ความทนทาน ทดสอบโดยการน�ำซองบรรจุ
น�ำ้ 2 ซอง ทีแ่ ห้งสนิทแล้ว ภายหลังจากการจมน�ำ้ วางลง
ในกล่องทดสอบ หมุนตามแกนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ในอัตรา 10 - 20 รอบต่อนาที จ�ำนวน 100 รอบ ผลทีไ่ ด้
ต้องไม่มรี อ่ งรอยของความเสียหาย การเสือ่ มสภาพของซีล
หรือของตัวซองและวัสดุทอี่ ยูภ่ ายใน
3.5 การตกจากทีส่ งู ทดสอบโดยปล่อยให้ซอง
บรรจุนำ�้ ตกจากทีส่ งู 3 เมตร ลงบนพืน้ คอนกรีต ซองแรก

ให้ปลายด้านหนึง่ ตกกระทบพืน้ ส่วนซองทีส่ องให้ปลายอีก
ด้านหนึง่ ตกกระทบแทน ผลทีไ่ ด้ตอ้ งไม่มคี วามเสียหาย
หรือเสือ่ มสภาพเกิดขึน้ ทีซ่ ลี ของซอง
4. น�ำ้ ดืม่ ทีอ่ ยูใ่ นซองทีห่ อ่ หุม้ นัน้ อาจถูกแบ่งออกเป็น
ซองที่เล็กลงได้ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของการกลายเป็นไอ ตามข้อ 2
5. ซองหรือแต่ละส่วนทีแ่ บ่งออกนัน้ จะต้องเปิดได้งา่ ย
ยกเว้น ส่วนทีม่ คี วามจุนอ้ ยกว่า 125 มิลลิลติ ร แต่ละส่วน
นัน้ ๆ จะต้องมีวธิ ฉี กี ออกเพือ่ การเปิดใช้
6. แต่ ล ะซองที่ บ รรจุ น�้ ำ ดื่ ม ฉุ ก เฉิ น นี้ จะต้ อ งมี
เครือ่ งหมายแสดงไว้อย่างชัดเจน อย่างน้อยต้องระบุวนั ที่
บรรจุ หมายเลขบอกล้อตการผลิต ปริมาณของน�ำ้ ทีบ่ รรจุ
อยู่ และค�ำแนะน�ำวิธกี ารใช้
จากรายละเอียดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องน�ำ้ ทีใ่ ช้ในเรือ
ช่วยชีวิตดังกล่าวนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ามีลักษณะเฉพาะ
ทีแ่ ตกต่างจากน�ำ้ ดืม่ ทัว่ ไปอย่างมากมาย โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับความทนทานของซองบรรจุ เหตุผลส�ำคัญ
คือการเป็นอาหารยามวิกฤต ยิ่งบริโภคได้นานเท่าไหร่
ก็มโี อกาสรอดตายมากขึน้ เท่านัน้ ส�ำหรับชาวเรือทีจ่ ำ� ใจ
ต้องสละเรือใหญ่ไปตายเอาดาบหน้า
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SpecialReport

ใน
ฉบับทีแ่ ล้ว ผูเ้ ขียนได้เล่าถึงการมาตรวจ
เยีย่ มของคณะผูแ้ ทน EU (European Union : สหภาพยุโรป)
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหา IUU Fishing
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing)
หรือการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ไร้การรายงาน และไร้การ
ควบคุมของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 4 - 11 เมษายน
2561 โดยได้ทำ� นายล่วงหน้าไว้ดว้ ยว่า EU จะไม่ปลดใบเหลือง
ให้เราค่อนข้างแน่ ทั้งที่เราได้พยายามกันอย่างเต็มที่แล้ว
รวมทั้งได้รับค�ำชมจาก EU อยู่เป็นระยะในความทุ่มเท
แก้ปญั หาของฝ่ายเรา

การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย
ท�ำท่าจะบานปลายจบไม่ลง

เหตุผลส�ำคัญก็คอื การมี ศปมผ (ศูนย์บญั ชาการแก้ไข
ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย) เป็นกลไกหลักในการ
แก้ปัญหานี้ เพราะเป็นเพียงหน่วยเฉพาะกิจ ประกอบ
ก�ำลังกันอย่างหลวมๆ ระหว่างหน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และกองทัพเรือ โดยมีผบู้ ญั ชาการทหารเรือเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุดของ ศปมผ เพื่อความมีเอกภาพในการด�ำเนินงาน
ซึ่งเป็นหลักการบริหารงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
น่าจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จได้ แต่ค�ำถามที่ชวนกังวลก็คือ
การแก้ปญ
ั หาให้ได้ผลอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวจะท�ำอย่างไร
หน่วยเฉพาะกิจทัง้ หลายตัง้ ขึน้ เพือ่ การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า

Illegal Unreported
and Unregulated Fishing
(IUU Fishing)
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นัน้ สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยสูงมาก ก�ำลังพลแต่ละคนมีหน้าที่
ประจ�ำในหน่วยงานต้นสังกัดของตนอยูแ่ ล้ว การทีต่ อ้ งรับ
ภาระเพิม่ เติมทีเ่ หนือ่ ยหนักอย่างต่อเนือ่ งเช่นนีค้ วรท�ำเพียง
ช่วงสัน้ ๆ เท่านัน้ เมือ่ ไม่สามารถชีท้ างแก้ปญั หาอย่างถาวร
ได้ชดั เจนก็เล่นเอาเถิดกันต่อไป คงหวังอะไรได้ไม่มากนัก
ทีจ่ ะได้รบั การปลดใบเหลืองในอนาคตอันใกล้นี้
นอกจากเหตุผลดังกล่าว ยังมีปญ
ั หาการบริหารงาน
ภายในของ ศปมผ ที่คนทั่วไปยังไม่รู้อีกมากมาย เช่น
ผูป้ ฎิบตั ซิ งึ่ รูป้ ญ
ั หามากกว่าไม่มสี ว่ นร่วมเท่าทีค่ วรในการ
แก้ปัญหา เป็นฝ่ายรับค�ำสั่งจากผู้มีอ�ำนาจเหนือกว่า
ที่รู้ไม่ลึกแต่ส�ำคัญตนผิดว่ารู้แจ้งเห็นจริง สั่งการกัน
อย่างเลอะเทอะลงมาตามล�ำดับ ซ�ำ้ ร้ายกว่านัน้ คนระดับ
รองนายกรัฐมนตรีทไี่ ด้รบั มอบให้ดแู ลเรือ่ งนี้ คือ พลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ได้ลงมาก�ำกับดูแลผู้ปฎิบัติเอง
ในบางครั้ง ใช้อ�ำนาจที่มีเหนือผู้บัญชาการทหารเรือ
สัง่ การตรงไปยังผูท้ ำ� หน้าที่ ทัง้ ใน ศปมผ และทีศ่ นู ย์ PIPO
(Port In - Port Out) ซึง่ ควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ของ
เรือประมง ซึ่งมีอยู่ 32 แห่งในน่านน�้ำไทย ท่ามกลาง
การยกยอปอปั ้ น ของผู ้ ร ่ ว มคณะที่ รู ้ น ้ อ ยพอๆ กั น
แต่ชา่ งเจรจา ทหารเรือซึง่ เป็นก�ำลังหลักในการแก้ปญั หานี้
ในร่มเงาของ ศปมผ ก็โดนทัง้ ขึน้ ทัง้ ล่อง รับความกดดัน
ทัง้ จากชาวประมง และผูม้ อี ำ� นาจเหนือตนตามสายการ
บังคับบัญชา ถูกท�ำโทษอย่างไม่เป็นธรรมกันไปแล้ว
หลายราย โดยไม่มโี อกาสชีแ้ จงอะไรได้มากนัก
ความไม่ลงตัวเช่นทีก่ ล่าวมานี้ นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้การแก้ปญ
ั หา IUU ท�ำท่าจะบานปลายจบไม่ลง
โดยยังมองไม่เห็นทางออกทีช่ ดั เจนเอาเสียเลย หากผูม้ ี
อ�ำนาจยังหลงผิดคิดว่าตนปราดเปรือ่ ง รูเ้ รือ่ งนีอ้ ย่างทะลุ

ปรุโปร่ง ไม่ยอมให้ผปู้ ฎิบตั ทิ รี่ จู้ ริงยิง่ กว่ามีสว่ นร่วมมากขึน้
ก็ ล งเอยด้ ว ยการตกอยู ่ ใ นสภาพลิ ง ติ ด แหกั น ต่ อ ไป
ยิง่ แก้กย็ งิ่ ยุง่ ถูกแหพันตัวแน่นขึน้ ทุกที
บ้านเมืองเราทีล่ มุ่ ๆ ดอนๆ กันอยูท่ กุ วันนี้ ก็มที มี่ าจาก
สาเหตุทคี่ ล้ายๆ กันคือผูร้ ไู้ ม่มโี อกาสเท่าทีค่ วรในการร่วม
แก้ปญั หา ปล่อยให้ผทู้ หี่ ลงตนว่ารูเ้ ป็นฝ่ายชีน้ ำ� และบังคับ
ให้ท�ำตามความคิดตน ผลที่ได้จึงด้อยทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สูญเสียทัง้ เงิน เวลาและโอกาสดีๆ ไปแล้ว
มากมาย โดยทีค่ นส่วนใหญ่มกั ไม่คอ่ ยรู้ หรือไม่สนใจใฝ่รกู้ นั
เท่าใดนัก ทัง้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อเราโดยตรง
เราควรเดินหน้าแก้ปัญหา IUU กันต่อไปอย่างไร
นับเป็นประเด็นที่ท้าทายผู้ที่ห่วงไยบ้านเมืองทั้งหลาย
คนดีมปี ญ
ั ญาทีร่ กั ชาติรกั แผ่นดินอย่างจริงใจมีอยูม่ ากมาย
ในประเทศเรา แต่มกั ไม่มโี อกาสท�ำงานส�ำคัญเพือ่ มาตุภมู ิ
ของตน เป็นเช่นนีม้ าอย่างเนิน่ นานแล้ว โดยเฉพาะในยุค
แห่งการถูกครอบง�ำด้วยลัทธิวตั ถุนยิ ม และบริโภคนิยม
ในช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมา นับวันจะเลวร้ายลงทุกที
ค�ำแนะน�ำเท่าที่พอคิดได้ในขณะนี้ก็คือ ทุกฝ่าย
ควรหันหน้าเข้าหากัน ตัง้ หลักคิดใหม่ให้อยูก่ บั แนวทาง
ที่ถูกต้องมากขึ้น ทบทวนการปฎิบัติที่ผ่านมาทั้งหมด
ผูม้ อี ำ� นาจทุกระดับควรเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผูป้ ฎิบตั มิ ากขึน้ สร้างบรรยากาศให้เกิดความสบายใจ
ส�ำหรับผูน้ อ้ ย เพือ่ ให้เขากล้าพูดในเรือ่ งทีเ่ คยอัดอัน้ ตันใจ
มาก่อน ไม่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีแ่ ก้ปญ
ั หานี้
ในฐานะผูก้ ระท�ำเท่านัน้ ควรให้ชาวประมงซึง่ เป็นผูถ้ กู กระท�ำ
ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มเวที เ สวนาด้ ว ยหากท� ำ ได้ เ ช่ น นี้ เ ชื่ อ ว่ า
ยังไม่สายเกินแก้ ปัญหา IUU Fishing จะค่อยๆ คลีค่ ลาย
ไป จนพบความส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืนได้ในวันหนึง่ ข้างหน้า ทีไ่ ม่นาน
เกินรอ
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