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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก  ฉบับกลางฤดูฝน มีสาระน่ารู้อันหลากหลายมาชี้ชวนให้อ่านอีกตามเตย เริ่มจากประเด็นต่อเนื่องในการแก้ปัญหา 
IUU Fishing ซึ่งมีทีท่าจะอีรุงตุงนังยิ่งขึ้นทุกขณะ เป็นเพราะเหตุใด และทางออกที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร ลองช่วยกันพิจารณาข้อคิดของผู้เขียนดูครับ

ความส�าคัญของน�้าที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตคงไม่มีใครปฎิเสธ ย่ิงในยามวิกฤติ เช่นผู้ที่อยู่ในเรือช่วยชีวิตเพราะจ�าต้องสละเรือใหญ่ไปตาย 
เอาดาบหน้า น�้าดื่มที่น�าไปกับเรือมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการ ที่พิเศษเหนือน�้าดื่มทั่วไป นับเป็นความรู้ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ยิ่ง

การแข่งขันเรือใบ Samui Regatta ครั้งที่ 17 ได้ปิดฉากไปแล้วอย่างน่าประทับใจมาก เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 ที่เกาะสมุย นับเป็นสนามสุดท้าย 
ปิดฤดูกาล ซีรีย์การแข่งขันเรือใบของ เอชี่ยน ยอช์ทติ้ง กรังซ์ปรี แชมเปี้ยนชิพ มีนักแล่นเรือใบท้ังไทย และจากหลายประเทศ รวมกว่า 500 คน  
เข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาไทยท�าผลงานได้โดดเด่นอีกตามเคย สมศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าถิ่น

วิวัฒนาการเกี่ยวกับแท่นยึดเครื่องยนต์ก็มีความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ลองพิจารณาคุณลักษณะส�าคัญของ SEA STAR JACKPLATE จะพบความ 
แตกต่างที่น่าทึ่งอยู่หลายประการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน  พร้อมรับค�าแนะน�าติชมเสมอครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า
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      คู่ถูกกว่าซือ

KTN-70A
TOTAL NAVIGATOR K-6124L

・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

*ราคานีไม่รวมค่าใบอนุญาตตัง+ใช้ - ค่าจัดสรรคลืนความถี

・ 6 Bands 240 Channels

・ Light weight 

・ Slimline 

・ กำลังส่งสูง 5 วัตต์

2 รายการปกติราคา 33,500  บาท

โปรโมชัน ลดเหลือ 31,500  บาท่

บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%

่

Tel: 0-2703-5544, 0-2703-5858 Fax: 0-2703-5525, 0-2703-3322
URL: www.marinethai.net  E-Mail: info@marinethai.net

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

ตังแต่วันที 1 กรกฏาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561้

้ ่ ่

่

้
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NEWS
นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน�้า เป็นประธาน 

เปิดการประชุมเพือ่ประชาสมัพันธ์โครงการเส้นทางเดนิเรอื “วงแหวนอนัดามนั” เชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่ว 
ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบเดินเรือ  
เข้าร่วมประชุม 

ส�าหรบัการประชมุในครัง้นี ้ถอืเป็นการเผยแพร่ข้อมลู และรบัฟังความคดิเห็น พร้อมทัง้เชญิชวน
ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพในการเดนิเรอืเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาเส้นทางการเดนิเรอืประจ�าทาง
ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการน�าการขนส่งทางน�้ามาเชื่อมต่อกับการขนส่ง 
ในรปูแบบอืน่ๆ ให้เป็นการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ และเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว

อีกทั้ง ยังเป็นการลดระยะทาง และเวลาสู่แหล่งท่องเที่ยวของท้ัง 3 จังหวัด ท�าให้เกิด 
การขยายตวัของการท่องเทีย่วอย่างไร้ขดีจ�ากดั

โดยกรมเจ้าท่าได้น�าเสนอแผนการพฒันาเส้นทางเดินเรอืประจ�าทางเชือ่มต่อจงัหวดัภเูกต็ พงังา 
และกระบี ่จ�านวน 7 เส้นทาง ดงัน้ี 

เส้นทางที ่ 1 เส้นทางเรอืโดยสารขนาดใหญ่ เพ่ือเชือ่มโยง 2 สนามบนิ ได้แก่ ภเูกต็ - กระบี่  
โดยเร่ิมจากท่าเรอืองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบ่ี (ปากคลองจหิลาด) ถงึ ท่าเรอืน�า้ลกึภเูก็ต 

เส้นทางที่ 2 เส้นทางเดินเรือประจ�าทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวปอ  
จงัหวัดภเูก็ต ถงึ ท่าเรอืช่องหลาด จังหวดัพงังา และถงึ ท่าเรอืท่าเลน จังหวดักระบี่ 

เส้นทางที ่3 เส้นทางเดนิเรอืประจ�าทางเฟอร์รี ่และบรรทกุรถ ระหว่างท่าเรอืช่องหลาด เกาะยาว
ใหญ่ ถงึ ท่าเรอืมาเนาะ เกาะยาวน้อย จงัหวดัพงังา 

เส้นทางที ่4 เส้นทางเดนิเรือประจ�าทางเฟอร์ร่ี และบรรทกุรถ ระหว่างท่าเรอืบ้านหวัหิน ต�าบล
เกาะกลาง อ�าเภอลนัตา ถงึ ท่าเรอืบ้านคลองหมาก ต�าบลเกาะลนัตาน้อย อ�าเภอลนัตา จงัหวัดกระบี ่

เส้นทางที ่ 5 เส้นทางเดนิเรอืประจ�าทางเฟอร์รี ่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ่าวทองหลาง 
เกาะลนัตา ถงึ เกาะจ�า เกาะปู จงัหวัดกระบี่ 

เส้นทางที่ 6 เส้นทางเดินเรือประจ�าทางเฟอร์รี่ และบรรทุกรถ ระหว่างท่าเรืออ�าเภอเก่า 
เกาะลนัตาใหญ่ ถงึ ท่าเรอืเกาะปอ จงัหวดักระบ่ี 

เส้นทางที่ 7 เส้นทางเดินเรือโดยสารประจ�าทาง จากท่าเรือศาลาด่าน เกาะลันตา  
ถงึ ท่าเรอือ่าวปอ จงัหวดัภเูก็ต 

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ประกอบการ และภาคประชาชนขอน�าเส้นทางการเดินเรือท่ี 3  
กลบัไปพจิารณาทบทวนอกีครัง้ ซ่ึงกรมเจ้าท่ามกี�าหนดประกาศเชญิชวนผูป้ระกอบการทีม่ศัีกยภาพ
ด้านการเดนิเรือเข้าร่วมรบัการพิจารณาคดัเลอืกเดนิเรอื จ�านวน 6 เส้นทาง ภายในวันที ่15 มถินุายน 
2561 และก�าหนดให้ผูป้ระกอบการยืน่ข้อเสนอภายใน 30 วนันบัจากวนัทีป่ระกาศ โดยคณะกรรมการ
จะพจิารณาผลการคดัเลอืกภายในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2561

การแข ่งขันเ รือใบประเภท  
Optimist รายการ Trofeo Marco 
Rizzottl Optimist Team Racing 
2018

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  
ทีผ่่านมา พลเรือเอก นริส ประทมุสวุรรณ 
ผู ้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ 
นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
แสดงความยนิดกัีบทมีนกักฬีาเรอืใบ
ไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขนัเรอืใบรายการ Trofeo Marco 
Rizzottl Optimist Team Racing 

2018 ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันที่ 5 - 10 
มถินุายน 2561 ณ เมอืงเวนสิ ประเทศ
อติาลี

ส� าหรับการแข ่ ง ขัน เ รื อ ใบ
นานาชาต ิ รายการ Trofeo Marco 
R i z zo t t l  Opt im i s t  Team  
Racing 2018 เป็นการแข่งขนัเรอืใบ 
Optimist ประเภททีม มนีกักฬีาจาก
ประเทศต่างๆ เข้าร่วมจ�านวน 19 ทีม 
จาก 15 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
ประเทศทางยุโรป และในเอเชียมี
ประเทศไทยเพยีงชาตเิดยีวทีเ่ข้าร่วม
การแข่งขัน โดยทมีชาตไิทยประกอบ
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เจ้าท่า เตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือ 
“วงแหวนอันดามัน” 
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่

ด้วย เดก็ชายพนัวา บนุนาค, เดก็ชาย
เจตวีร์ ยงยืนนาน, เด็กหญิงชาลิสา  
กฤตนัย, หม่อมหลวงเวฆา ภาณพุนัธ์ 
และ เด็กชายบวรนันท์ ชันรัมย ์  
มีผู ้ฝึกสอนคือ เรือเอก สมเกียรติ  
พูนพัฒน ์  และผู ้ควบคุมทีม คือ  
นาวาโท ทวียศ รตันศลี โดยรปูแบบ
การแข่งขันจัดให้ทุกทีมได้พบกัน  
ซึ่ ง ผ ล ก า ร แ ข ่ ง ขั น ป ร า ก ฎ ว ่ า  
ทีมนั ก กีฬา เรื อ ใบ เยาวชนไทย  
ได้รับรางวัลชนะเลิศมีผลการแข่ง 
ชนะมากกว่าทุกประเทศ และชนะ 
ทกุทีมทีพ่บกนั

ซึง่การคว้ารางวลัชนะเลศิในครัง้นี้ 
ท�าให้นกักฬีาเรอืใบ Optimist ของไทย 
ได้รับประสบการณ์ และได้พัฒนา
ศักยภาพจากการแข่งขันกับนักกีฬา
ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักกีฬา 
ทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่เคย
เป็นแชมป์ Optimist และเป็นแชมป์
รายการนี้ครั้งท่ีแล้ว ทางสมาคม 
กีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ  
เตรียมส่งนักกีฬาเรือใบ Optimist  
เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Sailing  
Championships 2018 ท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย และรายการแข่งขัน 
ระดบัโลก 2018 Optimist World 
Championship ที่ประเทศไซปรัส 
ต่อไป

นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
แสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือใบไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศ
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การปฏิวัติคร้ังล่าสุดของแท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate ซึ่งเป็น 
การน�าส่งเทคโนโลยทีางด้านวศิวกรรมผ่านการให้ข้อมลูเพือ่การปรบัปรุงผลติภัณฑ์ 
จากตัวผู้ใช้โดยตรง

คุณลักษณะ
● Xtreme Jackplate ทุกรุ่นเป็นแท่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ขนาด 400HP
● ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง
● ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่นรองแท่นเครื่องท้ายเรือ 
● จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่หนาขึ้น
● การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
● สมอน�้าตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
● การติดตั้ง SmartStick ส�าหรับการยกระดับ ProTap ท�าได้อย่างง่ายดาย
● น�้าหนักเบาขึ้น

ARTICLE : HULL

PHOTO : HULL

SEASTAR 
JACKPLATES

แท่นยดึเครือ่งยนต์ SeaStar Jackplate รุน่มาตรฐาน เป็นแท่นยดึ
เครือ่งยนต์ทีม่ขีนาดบางทีส่ดุและทนทานทีส่ดุรุน่หนึง่เท่าทีม่อียูใ่นตลาด 
อุปกรณ์เสริมท่ีมีความจ�าเป็นต่อสมรรถนะจะช่วยให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น 
ประหยัดน�้ามันเช้ือเพลิงมากขึ้น และสามารถแล่นเรือในน�้าตื้นได้ดีชึ้น
แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate มีคุณสมบัติที่บางเฉียบ  
แต่บึกบึน ท�าให้รูปร่างของแท่นยึดเครื่องยนต์เปลี่ยนไป 

มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10  
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคที่สามารถยกเครื่องยนต์ได้ 5.8″ 
ภายใน 8.5 วนิาท ีซึง่นบัว่าเรว็มาก แท่นยดึเครือ่งยนต์ SeaStar Jackplate 
รุน่มาตรฐาน เหมาะส�าหรบัเครือ่งยนต์ขนาด 300 แรงม้า และปรบัเอยีง
ได้เมื่อใช้ควบคู่กับระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิคของ SeaStar

คุณสมบัติ
● แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์ 

ได้ถึงขนาด 300 แรงม้าได้อย่างง่ายดาย
● ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
● แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
● การปรับเครื่องยนต์ข้ึนลง ท�าได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิด

สูงสุด
● ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�าให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
● ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์จากทาง 

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�าหรับสมรรถนะสูงสุด แท่นน้ีสามารถยกเครื่องยนต์ 
ได้สูงขึ้น 3”

คุณลักษณะ
● มีร่องน�าอินเตอร์ล๊อค ท�าให้การยกเครื่องยนต์ขึ้นลง 3” เป็นไป

อย่างราบรื่นและมั่นคง
● ชุดสกรูก�าหนดความสูงของแท่นและตัวล๊อคด้านข้างเป็นตัวยึด

ต�าแหน่งของแท่น
● ชุดสกรูแสตนเลสกันสนิมและเคลือบจารบีเพื่อการใช้งาน 

ที่ราบรื่น
● รองรบัน�า้หนกัเครือ่งยนต์สงูสดุ 585 ปอนด์ ท�าให้มคีวามพร้อม

ในการใช้งานของเครื่องยนต์เกาะท้ายในทุกสภาวะ รวมถึงเครื่องยนต์  
4 จังหวะรุ่นใหม

● อปุกรณ์เสรมิแท่นยดึเครือ่งยนต์ (JACKPLATE ACCESSORIES)

08
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ตารางการจับคู่แท่นยึดเครื่องยนต์ SEASTAR JACKPLATE ตามแรงม้าของเครื่องยนต์

PART No. 75HP 115HP 150HP 200HP 250HP 300HP 350HP 400HP

JP5040R

JP5060R

JP5080R

JP5100R

JP5120R

JP5040X

JP5060X

JP5080X

JP5100X

JP5120X

อุปกรณ์เสริมต่างๆของ SeaStar Jackplates จะรวมถึง สวิทช์  
มาตรวัด แผ่นตัวแปลงและตัวควบคุม Pro-Trim ส�าหรับตัวควบคุม  
Pro-Trim ช่วยให้การควบคุมตัวเรือเป็นไปโดยง่ายท่ีปลายน้ิว Pro-Trim 
ช่วยให้สามารถปรับมุมเอียงของเครื่องยนต์ได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยมือ 
จากพวงมาลัย การออกแบบเป็นไปอบ่างเรยีบง่าย สะอาดตา และไม่มสีาย
ระโยงระยางให้ร�าคาญใจ เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิง่ส�าหรบัเรอืทีบ่งัคบัเล้ียว
ด้วยระบบไฮดรอลิค!

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

SMARTSTICK และชุดมาตรวัด มาตรวัดท่ีโดดเด ่นชัดเจน  
ช่วยให้นายท้ายเรือสามารถเห็นได้โดยง่ายดายเพียงแค่การช�าเลืองมอง 
ส�าหรับข้อมูลปัจจุบันบนหน้าปัดควบคุมน้ัน SeaStar Solutions  
ได้พฒันาตวัรบัสญัญานการก�าหนดต�าแหน่ง และมาตรวดั SmartStick ขึน้ 
ตวัรบัสญัญาน SmartStick เป็นตัวรบัสญัญานแบบ linear ทีไ่ม่มจีดุสมัผสั
ใดๆ จึงไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวที่จะสึกกร่อน ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์
ต่างๆได้ถูกติดตั้งไว้ในตัวรับสัญญาน และกันน�้า 100%
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ในขณะที่ระบบควบคุมแบบ “Lean Burn” ช่วยลดอัตรา
สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง อัตราทดเกียร์ท่ีสูงบวกกับเพลาขับ 
ที่ เยื้องศูนย ์กลาง ก็สามารถท�าให ้ได ้มาท้ังก�าลังเครื่อง  
และความเร็วอีกด้วย

มารู้จักกับคุณสมบัติเหล่านี้ :

ประหยัดสะอาด 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบควบคุมแบบ Lean Burn
เทคโนโลยีการควบคุมน�้ามันเช้ือเพลิงแบบ Lean Burn  

ของ Suzuki ค�านวณความต้องการน�้ามันเชื้อเพลิงตามสภาวะ 
การใช้งาน ต่อจากนั้นก็ท�าการจ่ายส่วนผสมของน�้ามัน/อากาศ 
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดให้กับเครื่องยนต์ ส่งผลให้อัตราการ 
สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงดีขึ้นอย่างมาก  

เพลาขับเยื้องศูนย์กลาง
เพลาขับเยื้องศูนย์กลางช่วยให้ขนาดของเคร่ืองยนต์เล็กลง 

โดยการขยับจุดศูนย์ถ่วงของเคร่ืองยนต์ไปทางด้านหน้า ท�าให้การ 
กระจายน�้าหนัก ก�าลังของเครื่องยนต์ และสมดุลย์ของเครื่องยนต์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยังลดแรงสั่นสะเทือน 
ที่เกิดจากเครื่องยนต์อีกด้วย
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ระดับความสูงของแผ่นเกาะเครื่องท้ายเรือ : L: 508 มม(20”) X: 635 มม (25”)

น้ำาหนัก : L: 182.0 กก X: 187.0 กก

ขนาดลูกสูบ x ช่วงชัก : 86 x 88 มม

ใบจักร (พิทช์): 15” - 25”

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ : ไฟฟ้า

ชนิดของเครื่องยนต์ : DOHC 16-Valve

ระบบจ่ายเชื้อเพลิง : Multi-point Sequential Electronic Fuel Injection

จำานวนลูกสูบ : 4

การขจัดของลูกสูบ : 2044cc

กำาลังสูงสุด : 73.6KW

ความเร็วรอบในการทำางานสูงสุด : 5,000 - 6,000

อ่างน้ำามันเครื่อง : 5.5 ลิตร

ระบบจุดระเบิด : ทรานซิสเตอร์เต็มระบบ (Fully-transistorised)

ตัวกำาเนิดไฟฟ้า : 12V 40A

ระบบปรับมุมเอียง : ระบบไฟฟ้า ทั้ง Trim และ Tilt

อัตราทดเกียร์ : 2.59:1

การเปลี่ยนเกียร์ : F-N-R

ไอเสีย : ระบายไอเสียผ่าน Prop Hub

คุณลักษณะ

การปรับเวลาการจุดระเบิด (Timing) แบบอัตโนมัติ
โช่ควบคมุเวลาการจดุระเบดิท่ีเรยีบง่าย มปีระสทิธภิาพ ไม่ต้องการ

การบ�ารงุรกัษา ซึง่แช่อยูใ่นอ่างน�า้มนัเครือ่ง ท�าให้ไม่ต้องการการหล่อล่ืน 
ประกอบกับตัวยันโซ ่แบบไฮดรอลิคช่วยให้ตัวโซ ่ได ้ถูกปรับแต่ง 
อยู่ตลอดเวลา
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ทั่วโลกร่วมชิงแล่นใบ 

สมุย รีกัตต้า ครัง้ที่ 17

Samui 
Regatta 2018
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รกีตัต้า เอเชีย จดัการแข่งขันเรอืใบ
นานาชาติ “สมุย รีกัตต้า” ครั้งที่ 17  
นักแล่นเรือใบกว่า 500 คนจากไทย 
และทัว่โลกเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวนัที่ 
26 พฤษภาคม - 2 มิถนุายน 2561 ทีผ่่านมา  
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รสีอร์ท สมยุ 
บรเิวณหาดเฉวง เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี

สมุย รกีตัต้า เป็นการแข่งขนัเรอืใบ
ยอดนิยมของเอเชีย ขึ้นชื่อในเรื่อง 
เส้นทางการแข่งขันเรือใบที่มีเอกลักษณ์
รายล้อมไปด้วยภมูทิศัน์เกาะแก่ง และความ
สวยงามของทะเลฝั่งอ่าวไทย โดยการ
แข่งขันครั้งนี้นอกจากจะเป็นการจัดขึ้น
เพือ่ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวเกาะสมยุ
แล้ว ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์เกาะสมยุ
ในฐานะจดุหมายปลายทางช้ันน�าของการ
ล่องเรอื รวมถึงเป็นการปลกูฝังให้เยาวชน
ไทยรู้จกัและเล่นกฬีาเรือใบอกีด้วย

นางสาวอรวนิทนย์ี วฒันา ผูจั้ดการ
ฝ่ายจัดการแข่งขนั บรษัิท รกีตัต้า เอเชีย 
จ�ากัด ในฐานะผู ้จัดงาน สมุยรีกัตต้า  
เปิดเผยว่า “สมุย รกัีตต้า ได้รบัขนานนามว่า
เป็นทรอปิคอล รกัีตต้า โดดเด่นด้วยการ 
มีทัศนียภาพของเส้นทางการแข่งขัน 
ท่ีสวยงามมาก เหมาะแก่การล่องเรือใบ 
และยังเป็นสนามการแข่งขันที่มีความ
ท้าทายอกีด้วย ส�าหรบัเรอืประเภทคลีโบ๊ท 
ที่เข้าแข่งขันในปีนี้ อาทิ ไออาซี ซีโร่,  
ไออาซี 1, และ ครูสซิง่ โดยสมุย รกีตัต้า 
ได้ถูกจัดให้เป็นสนามแข่งขันสุดท้าย 
ปิดฤดูกาล ซีรีย์การแข่งขันเรือใบของ 
เอเชีย่น ยอช์ทติง้ กรงัซ์ปร ีแชมป์เป้ียนชพิ 
ซ่ึงจะเป็นสนามส�าคัญของการค้นหา
แชมป์แล่นใบของเอเชยี โดยสมุย รกีตัต้า 
ได้เป็นเจ้าภาพสนามการแข่งขนัสดุท้ายนี้
มากกว่า 10 ปี” 

โดยผลการแข่งขนัท้ังหมด มดีงันี้ 
ประเภท IRC zero 
1. THA72 (ไทย) น�าโดย เควนิ และทอม วทิคราฟต์ 
2. WindSiker (สงิคโปร์) น�าโดยซารบั ซงิค์
3. Alive (ออสเตรเลีย) น�าโดย ดนัแคน ไฮน์ 

ประเภท TP52
1. THA72 (ไทย) น�าโดย เควนิ และทอม วทิคราฟต์ 
2. Freefire (ฮ่องกง) น�าโดย แซม ชาน 
3. Ark323 (จีน) น�าโดย เฉนิ ฟลูนิ 

ประเภท IRC One
1. Mandrake III (ฮ่องกง) น�าโดย นคิ เบร์ิน และเฟรด็ คนิมอนท์
2. Loco (สงิคโปร์) น�าโดย เดวดิ ดมิมอ็ค 
3. Fujin (ออสเตรเลยี) น�าโดย ทิมโมท ีฟ็อกซ์ 

ประเภท Performance Cruising
1. Souay 1 (แคนาดา) น�าโดย ณอง เรโนล์ 
2. SailQuest Hi Jinks (ไทย) น�าโดย ทมิ แมคมาฮอน
3. Moon Shadow (ไทย) น�าโดย มิค โกรเวอร์

ประเภท Multihull
1. Sudu Red (เยอรมัน) น�าโดย แอนดี ้เป้บ
2. Pixalux (ออสเตรเลีย) น�าโดย มคิ ทลิเด้นท์
3. Sudu Grey (ไทย)

ในการแข่งขนัครัง้นี ้ นอกจากเรอืคีลโบ๊ทแล้ว มกีารแข่งขันเรอืใบขนาดเลก็
ประเภทเรอืดงิกีด้้วย โดยมเียาวชนจากสโมสรเรอืใบจากสมยุ เกาะพงนั และ ภเูกต็ 
เข้าร่วมแข่งขันมากมาย นอกจากนัน้ยงัมกีารแข่งขันไคท์บอร์ด ซ่ึงเป็นการแข่งขนั
รอบแรกของ ‘Asia & Oceania - KTA Hydrofoil Series’ เป็นการสร้างสีสนั 
ให้กับการแข่งขนัสมยุรกัีตต้าในปีนีไ้ด้ไม่น้อย
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Emergency 
Drinking Water

ในยามทีเ่รอืใหญ่มปัีญหาไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ 
เช่น เกยหินโสโครก อัปปางเพราะสภาพคลื่นลม และ
เครือ่งจกัรเครือ่งหางเสอืขดัข้อง หมดสภาพทีจ่ะซ่อมท�าให้ 
ใช้งานเช่นปกตไิด้ การสละเรอืใหญ่ลงเรอืช่วยชวีติไปตาย 
เอาอาบหน้า คือประเพณ ีหรอืวธิแีก้ปัญหาทีช่าวเรอืทัว่ไป
ปฎิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ในเรือช่วยชีวิตม ี
เครือ่งยงัชพีทีจ่�าเป็นบางอย่าง เช่น อาหารส�าเร็จทีบ่รรจ ุ
ในซองมิดชดิ ทีเ่รยีกว่า Ration อยูใ่นสภาพพร้อมส�าหรับ 
การบรโิภคโดยไม่ต้องปรงุแต่งเพิม่เตมิ น�า้ดืม่กน็บัเป็นเสบยีง
ทีม่คีวามส�าคญัยิง่ จ�าเป็นต้องมคีณุสมบตัเิฉพาะทีแ่ตกต่าง
จากน�้าดื่มทั่วไปอยู่มากมาย ซ่ึงก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 
โดยองค์กรสากลทีด่แูลความปลอดภัยในเร่ืองน้ี ส่วนทีน่บัว่า
ส�าคญัพอสรปุได้ดงันี้
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Emergency 
Drinking Water

1. มีองค์ประกอบทางเคมีและชีววิทยาตามข้อ
ก�าหนดสากล ได้รบัการรบัรองจากองค์กรระหว่างประเทศ
ทีร่บัผดิชอบ

2. บรรจใุนภาชนะทีม่ดิชดิ มซีลีกนัน�า้ และเป็นวสัดุ
ทีก่นัสนมิหรอืท�าให้ป้องกนัสนมิได้ เป็นวสัดหุบีห่อทีย่ดืหยุน่ 
โดยท่ัวไปจะท�าจากลามเินต อย่างน้อยชัน้หนึง่ต้องเป็น 
อลมูเินยีมฟอยล์ มอีตัราการระเหยเป็นไอน้อย กล่าวคอื 
น้อยกว่า 0.1 กรมัต่อตารางเมตร ใน 24 ชัว่โมง ทีอ่ณุหภมูิ 
23 องศาเซลเซียส และที่ความชื้นสัมพัทธ์ 85%  
เมือ่ทดสอบตามมาตรฐานสากล

3. การบรรจุหีบห่อจะต้องถูกตรวจสอบในเรื่อง 
ต่อไปนี้

 3.1 การเก็บที่อุณหภูมิต�่าและสูง ทดสอบโดย
การน�าซองเปล่า 2 ซอง และซองทีม่นี�า้ 2 ซอง วางไว้ที่ 
อณุหภมิู -30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้
น�าไปวางไว้ทีอ่ณุหภมู ิ65 องศาเซลเซยีส อีก 24 ชัว่โมง  
ผลทีไ่ด้ซองจะต้องไม่มกีารเสือ่มสภาพของตวัเอง ทัง้ใน 
เรือ่งการเคลอืบซอง ซลี และเครือ่งหมายบนซอง

 3.2 การร่ัวซึม ทดสอบโดยการบบีน�า้บรรจซุอง
ด้วยมือ ผลทีไ่ด้คอื ซองน�า้จะต้องไม่มกีารแตกและรัว่ซมึ

 3.3 การจมน�้า ทดสอบโดยการน�าซองที่มีน�้า
บรรจุอยู่ จมลงในน�้าเค็มที่มีค่าใกล้เคียงกับน�้าทะเล  
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลที่ได้ต้องไม่มีการเสื่อมสภาพ 
ของตวัเอง รวมทัง้ซีลและเครือ่งหมายบนซอง

 3.4 ความทนทาน ทดสอบโดยการน�าซองบรรจุ
น�า้ 2 ซอง ทีแ่ห้งสนทิแล้ว ภายหลังจากการจมน�า้ วางลง
ในกล่องทดสอบ หมนุตามแกนในทศิทางตามเขม็นาฬิกา 
ในอตัรา 10 - 20 รอบต่อนาท ีจ�านวน 100 รอบ ผลทีไ่ด้
ต้องไม่มร่ีองรอยของความเสียหาย  การเส่ือมสภาพของซีล 
หรอืของตวัซองและวัสดทีุอ่ยูภ่ายใน

 3.5 การตกจากทีส่งู ทดสอบโดยปล่อยให้ซอง
บรรจนุ�า้ ตกจากทีสู่ง 3 เมตร ลงบนพืน้คอนกรตี ซองแรก

ให้ปลายด้านหนึง่ตกกระทบพืน้ ส่วนซองท่ีสองให้ปลายอีก
ด้านหนึง่ตกกระทบแทน ผลทีไ่ด้ต้องไม่มคีวามเสยีหาย 
หรอืเส่ือมสภาพเกดิขึน้ทีซ่ลีของซอง

4. น�า้ด่ืมทีอ่ยูใ่นซองทีห่่อหุ้มนัน้ อาจถกูแบ่งออกเป็น
ซองที่เล็กลงได้ ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด 
ของการกลายเป็นไอ ตามข้อ 2

5. ซองหรอืแต่ละส่วนทีแ่บ่งออกนัน้จะต้องเปิดได้ง่าย 
ยกเว้น ส่วนทีม่คีวามจุน้อยกว่า 125 มลิลลิติร แต่ละส่วน
นัน้ๆ จะต้องมวีธิฉีกีออกเพือ่การเปิดใช้

6. แต่ละซองที่บรรจุน�้าดื่มฉุกเฉินนี้ จะต้องมี
เครือ่งหมายแสดงไว้อย่างชดัเจน อย่างน้อยต้องระบวุนัท่ี
บรรจ ุหมายเลขบอกล้อตการผลติ ปรมิาณของน�า้ทีบ่รรจุ
อยู ่และค�าแนะน�าวธิกีารใช้

จากรายละเอยีดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองน�า้ทีใ่ช้ในเรอื
ช่วยชีวิตดังกล่าวนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ามีลักษณะเฉพาะ 
ทีแ่ตกต่างจากน�า้ดืม่ท่ัวไปอย่างมากมาย โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับความทนทานของซองบรรจุ เหตุผลส�าคัญ 
คือการเป็นอาหารยามวิกฤต ยิ่งบริโภคได้นานเท่าไหร ่
กม็โีอกาสรอดตายมากขึน้เท่านัน้ ส�าหรบัชาวเรอืท่ีจ�าใจ 
ต้องสละเรอืใหญ่ไปตายเอาดาบหน้า
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ใน  ฉบบัทีแ่ล้ว ผูเ้ขยีนได้เล่าถงึการมาตรวจ
เยีย่มของคณะผูแ้ทน EU (European Union : สหภาพยโุรป) 
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหา IUU Fishing   
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing)  
หรอืการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไร้การรายงาน และไร้การ
ควบคมุของประเทศไทย ในระหว่างวนัที ่ 4 - 11 เมษายน 
2561 โดยได้ท�านายล่วงหน้าไว้ด้วยว่า EU จะไม่ปลดใบเหลือง
ให้เราค่อนข้างแน่ ทั้งที่เราได้พยายามกันอย่างเต็มที่แล้ว  
รวมท้ังได้รับค�าชมจาก EU อยู่เป็นระยะในความทุ่มเท 
แก้ปัญหาของฝ่ายเรา 

เหตผุลส�าคัญกคื็อ การม ีศปมผ (ศนูย์บญัชาการแก้ไข
ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย) เป็นกลไกหลักในการ 
แก้ปัญหานี้ เพราะเป็นเพียงหน่วยเฉพาะกิจ ประกอบ 
ก�าลังกนัอย่างหลวมๆ ระหว่างหน่วยงานทีมี่หน้าทีเ่ก่ียวข้อง 
เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
และกองทพัเรอื โดยมผู้ีบญัชาการทหารเรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดของ ศปมผ เพื่อความมีเอกภาพในการด�าเนินงาน  
ซึ่งเป็นหลักการบริหารงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
น่าจะน�าไปสู่ความส�าเร็จได้ แต่ค�าถามท่ีชวนกังวลก็คือ  
การแก้ปัญหาให้ได้ผลอย่างยัง่ยนืในระยะยาวจะท�าอย่างไร 
หน่วยเฉพาะกจิทัง้หลายตัง้ขึน้เพือ่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

Illegal Unreported 
and Unregulated Fishing 
(IUU Fishing)
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Special Report
นัน้สิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายสูงมาก ก�าลังพลแต่ละคนมหีน้าที่
ประจ�าในหน่วยงานต้นสงักดัของตนอยูแ่ล้ว การทีต้่องรบั
ภาระเพิม่เตมิทีเ่หนือ่ยหนกัอย่างต่อเนือ่งเช่นนีค้วรท�าเพยีง
ช่วงสัน้ๆ เท่านัน้ เม่ือไม่สามารถชีท้างแก้ปัญหาอย่างถาวร
ได้ชดัเจนกเ็ล่นเอาเถดิกนัต่อไป คงหวงัอะไรได้ไม่มากนกั 
ทีจ่ะได้รบัการปลดใบเหลืองในอนาคตอนัใกล้นี้

นอกจากเหตผุลดงักล่าว ยงัมปัีญหาการบรหิารงาน
ภายในของ ศปมผ ที่คนทั่วไปยังไม่รู้อีกมากมาย เช่น  
ผูป้ฎบิตัซ่ึิงรูปั้ญหามากกว่าไม่มส่ีวนร่วมเท่าทีค่วรในการ 
แก้ปัญหา เป็นฝ่ายรับค�าส่ังจากผู้มีอ�านาจเหนือกว่า 
ท่ีรู ้ไม่ลึกแต่ส�าคัญตนผิดว่ารู้แจ้งเห็นจริง ส่ังการกัน 
อย่างเลอะเทอะลงมาตามล�าดบั ซ�า้ร้ายกว่านัน้ คนระดบั
รองนายกรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบให้ดแูลเรือ่งนี ้ คอื พลเอก 
ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ได้ลงมาก�ากับดูแลผู้ปฎิบัติเอง 
ในบางครั้ง ใช้อ�านาจที่มีเหนือผู้บัญชาการทหารเรือ  
สัง่การตรงไปยงัผูท้�าหน้าที ่ทัง้ใน ศปมผ และทีศ่นูย์ PIPO 
(Port In - Port Out) ซึง่ควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ของ
เรือประมง ซึ่งมีอยู่ 32 แห่งในน่านน�้าไทย ท่ามกลาง 
การยกยอปอปั ้นของผู ้ร ่วมคณะที่รู ้น ้อยพอๆ กัน 
แต่ช่างเจรจา ทหารเรอืซึง่เป็นก�าลังหลักในการแก้ปัญหานี้
ในร่มเงาของ ศปมผ ก็โดนทัง้ขึน้ทัง้ล่อง รับความกดดนั 
ทัง้จากชาวประมง และผูม้อี�านาจเหนอืตนตามสายการ
บังคับบัญชา ถูกท�าโทษอย่างไม่เป็นธรรมกันไปแล้ว 
หลายราย โดยไม่มโีอกาสชีแ้จงอะไรได้มากนกั

ความไม่ลงตวัเช่นทีก่ล่าวมานี ้นบัเป็นอปุสรรคส�าคัญ
ทีท่�าให้การแก้ปัญหา IUU ท�าท่าจะบานปลายจบไม่ลง  
โดยยงัมองไม่เหน็ทางออกทีช่ดัเจนเอาเสยีเลย หากผูม้ี
อ�านาจยงัหลงผดิคิดว่าตนปราดเปรือ่ง รู้เรือ่งนีอ้ย่างทะลุ

ปรโุปร่ง ไม่ยอมให้ผู้ปฎบิตัทิีรู่จ้รงิยิง่กว่ามส่ีวนร่วมมากขึน้
ก็ลงเอยด้วยการตกอยู ่ในสภาพลิงติดแหกันต่อไป  
ยิง่แก้กย็ิง่ยุง่ ถกูแหพนัตวัแน่นขึน้ทกุที

บ้านเมอืงเราทีลุ่่มๆ ดอนๆ กนัอยูท่กุวนันี ้ก็มทีีม่าจาก
สาเหตทุีค่ล้ายๆ กนัคือผู้รูไ้ม่มโีอกาสเท่าทีค่วรในการร่วม
แก้ปัญหา ปล่อยให้ผู้ท่ีหลงตนว่ารูเ้ป็นฝ่ายชีน้�า และบงัคบั
ให้ท�าตามความคิดตน ผลที่ได้จึงด้อยทั้งประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิล สูญเสียทัง้เงนิ เวลาและโอกาสดีๆ  ไปแล้ว
มากมาย โดยทีค่นส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยรู ้หรอืไม่สนใจใฝ่รูก้นั
เท่าใดนกั ทัง้ทีเ่ป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อเราโดยตรง

เราควรเดินหน้าแก้ปัญหา IUU กันต่อไปอย่างไร  
นับเป็นประเด็นท่ีท้าทายผู้ที่ห่วงไยบ้านเมืองทั้งหลาย  
คนดมีปัีญญาทีร่กัชาตริกัแผ่นดนิอย่างจริงใจมอียูม่ากมาย
ในประเทศเรา แต่มกัไม่มโีอกาสท�างานส�าคญัเพ่ือมาตภุมูิ
ของตน เป็นเช่นนีม้าอย่างเนิน่นานแล้ว โดยเฉพาะในยคุ
แห่งการถกูครอบง�าด้วยลทัธวิตัถนุยิม และบรโิภคนยิม 
ในช่วงหลายสิบปีทีผ่่านมา นบัวนัจะเลวร้ายลงทกุที

ค�าแนะน�าเท่าที่พอคิดได้ในขณะนี้ก็คือ ทุกฝ่าย 
ควรหันหน้าเข้าหากนั ตัง้หลักคดิใหม่ให้อยูก่บัแนวทาง 
ที่ถูกต้องมากขึ้น ทบทวนการปฎิบัติท่ีผ่านมาท้ังหมด  
ผู้มอี�านาจทกุระดบัควรเปิดใจกว้าง รบัฟังความคดิเห็น 
ของผู้ปฎบิตัมิากขึน้ สร้างบรรยากาศให้เกดิความสบายใจ
ส�าหรบัผู้น้อย เพือ่ให้เขากล้าพดูในเรือ่งทีเ่คยอัดอ้ันตนัใจ 
มาก่อน ไม่เฉพาะหน่วยงานภาครฐัท่ีมีหน้าท่ีแก้ปัญหานี้  
ในฐานะผูก้ระท�าเท่านัน้ ควรให้ชาวประมงซึง่เป็นผูถ้กูกระท�า 
ได้มีส่วนร่วมเวทีเสวนาด้วยหากท�าได้เช่นนี้เชื่อว่า 
ยงัไม่สายเกนิแก้ ปัญหา IUU Fishing จะค่อยๆ คลีค่ลาย
ไป จนพบความส�าเรจ็ทีย่ัง่ยนืได้ในวนัหนึง่ข้างหน้า ทีไ่ม่นาน
เกนิรอ



MAGAZINE I PAGE PB

MAGAZINE I PAGE18


