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สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก
 ฉบับรับศักราชใหม่ 2562 ยังคงมีเร่ืองราวหลากหลายท่ีควรค่าแก่การติดตามเช่นเคย ท้ังข่าวท่ีให้ความรู้ส�าหรับผู้ที่มีความรักและผูกพัน 

กับท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นด้านการท�ามาหากิน การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการแข่งขันกีฬาทางน�้าต่างๆ

การแข่งขันเรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งท่ี 32 ได้ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2561 มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  
เรือใบทั้งใหญ่เล็กจากหลายประเทศ รวม 168 ล�า เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้มีงานแสดงเรือยอช์ทระดับเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดย โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา มีเรือยอช์ททั้งเก่าใหม่ เล็กใหญ่ จ�านวนมาก
เข้าร่วมงานโชว์ครั้งนี้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

ด้านกองทพัเรือ ได้มกีารรับมอบ เรอืหลวงท่าจนี ซึง่เป็นเรอืฟรเิกตสมรรถนะสูง ต่อจากประเทศเกาหลีใต้ เมือ่ 14 ธนัวาคม 2561 นบัเป็นเขีย้วเลบ็ทีแ่ขง็แกร่ง
อีกส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งในยามปกติ และเมื่อเกิดความขัดแย้งด้านอธิปไตยในน่านน�้าไทย นอกจากนั้น 
ยังมีการประชุม ศรชล (ศูนย์ประสานการปฎิบัติเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล) โดยเน้นเรื่องการแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย  
หรือ IUU ซึ่งมีความคืบหน้ามาโดยล�าดับ

อีกเรื่องที่น่ารู้ไม่แพ้กันก็คือ “ท�างานอย่างไร ใจจึงจะเป็นสุข” ซึ่งผู้เขียนได้น�าค�าสอนของท่านมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) มาเล่าต่ออย่างเข้าใจได้โดยง่าย 
และสามารถน�าไปปฎิบัติได้จริงส�าหรับทุกคน ลองอ่านและพิจารณาดูครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า



MAGAZINE I PAGE

05



MAGAZINE I PAGE

NEWS
06

กองเรือล�ำน�้ำ กองเรือยุทธกำร ฝึกทำงยุทธวิธี
เมือ่วันที ่14 ธนัวาคม 2561 ทีผ่่าน กองเรือล�าน�า้ กองเรอืยทุธการ ฝึกทางยทุธวธิี

บริเวณแม่น�้าแม่กลอง วัดมโนธรรมาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมพร้อม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะ
เป็นการช่วยเหลอืประชาชนจากภัยพิบตัต่ิางๆ การจดัและเตรยีม พร้อมทางด้านก�าลงั
รบส�าหรบัปฏบัิตกิารตามล�าน�า้ในอาณาเขต และล�าน�า้ภายในประเทศ รับผดิชอบดแูล 
ป้องกนั ขดัขวาง ท�าลายการแทรกซึม และการด�าเนนิการทีก่ระทบกระเทอืนต่อผล
ประโยชน์ และอธปิไตยของประเทศตามล�าน�า้ตามอาณาเขต เพือ่มุง่สูก่ารเป็นกองทพั
เรอืท่ีประชาชนเชือ่มัน่และภาคภมิูใจ

ศรชล. จัดการประชมุ “การประชมุ
ผู ้บังคับบัญชาว ่าด ้วยการบังคับใช ้
กฎหมายในทะเล ตามกรอบความร่วมมอื
อ่าวไทย Gulf of Thailand Maritime 
Law Enforcement Init iative,  
Commanders’ Forum” ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561  
โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน  
ผูอ้�านวยการ ศรชล./เสนาธกิารทหารเรอื 
เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม
มลิเลนเนยีมฮิลตนั กรงุเทพฯ การประชุม
ครัง้นี ้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกบั
สหรัฐอเมริกา และมีประเทศสมาชิก 
จ�านวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย กมัพชูา 
มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศ 

เ รือหลวงท ่ าจีน  เรื อฟริ เกต 
สมรรถนะสูง ล�าใหม่ที่ต่อจากประเทศ
เกาหลี จะเดินทางถึงประเทศไทย  
ในวันที่ 6 มกราคม 2562 นี้ โดย  
พลเรือเอก พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย  
ประธานที่ปรึกษา ทร. เป็นผู ้แทน  
ผบ.ทร. ท�าพิธีรับมอบเรือหลวงท่าจีน  
ที ่อู ่Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME) เกาหลีใต้ แล้ว  
เมือ่วนัที ่ 14 ธนัวาคม 2561 ทีผ่่านมา 
และจะเข้าประจ�าการในกองเรอืยทุธการ

เรือหลวงท่าจีน HTMS. Tachin 
(FFG-471) เป็นเรอืฟรเิกตสมรรถนะสูง 
เป็นเรือพิฆาต ที่ใช้เทคโนโลยี่ stelt  
รุ่น DW-3000F-Class โดยเรือฟริเกต 
ล�านี้ เป็นการพัฒนามาจากเรือพิฆาต 
ชั้น Kwanggaeto Class Destroyer 
(KDX-I) ใช้มาตรฐานทางทหารของ
สหรัฐฯ และกองทัพเรือเกาหลีใต  ้
ในการต่อเรือ มีระวางขับน�้าสูงสุด  
3,700 ตัน ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง  
30 นอต ระยะปฏิบัติการประมาณ  
4,000 ไมล์ทะเล ก�าลงัพล 136 นาย

สามารถทนทะเล ได ้ถึง sea  
state 6 ขึ้นไป โครงสร้างเรือแข็งแรง  

ผูส้งัเกตการณ์ 2 ประเทศ คอื ฟิลปิปินส์ 
และอนิโดนเีซยี เข้าร่วมการประชมุ 

ผลจากการประชมุในครัง้นีจ้ะเป็น
ประโยชน ์อย ่างยิ่ งกับทุกประเทศ 
ที่ เข ้าร ่วมการประชุม โดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่รัฐบาลได้ก�าหนดให  ้
การแก้ไขปัญหา IUU เป็นวาระแห่งชาติ 
จะได ้น�าแนวทางการแก ้ไขป ัญหา  
IUU ร่วมกันไปพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท�างานของแต่ละประเทศ 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อันจะช่วย 
ส ่งเสริมให ้พื้นที่อ ่าวไทยเป ็นพ้ืนที ่
ปลอดจากการท�าการประมงผดิกฎหมาย 
รวมทั้งจะช่วยด�ารงรักษาทรัพยากร 
สัตว์น�า้ให้มอียูอ่ย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต

มีโอกาสอยู ่รอดสูงในสภาพแวดล้อม 
ของการสู ้รบและการปนเปื ้อนทาง
นิวเคลียร ์ เคมี ชีวะ และสามารถ
ตรวจการณ์ครอบคลุมทุกมิติ และท้ัง
กลางวันและกลางคืน เนื่องจาก มีการ 
ติดต้ังระบบอ�านวยการรบและระบบ
ตรวจการณ์ท่ีทันสมัยและขีดความ
สามารถสูง รวมท้ังสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลและสื่อสารกับเรือ อากาศยาน 
และหน่วยบนฝั่ง ปฏิบัติการรบได้ท้ัง  
3 มติิ ทัง้ผวิน�า้ ใต้น�า้ และทางอากาศ 

ด ้วยศักยภาพ และสมรรถนะ 
ที่ แ ข็ งแกร ่ ง ของ เ รื อหลวงท ่ าจี น  
กองทพัเรอืจะน�าไปใช้ในภารกจิป้องกนั
รกัษาอธปิไตยเหนอือาณาเขตทางทะเล
ของไทย รวมไปถึงคุ้มกันกระบวนเรือ
ล�าเลยีง นอกเหนอืจากนัน้ ในยามสงบ 
จะดูแลรักษาความม่ันคงและความ
ปลอดภยัของเส้นทางคมนาคมทางทะเล 
พิทักษ์รักษาสิทธิอธิปไตยทางทะเล 
ค ้นหาและช ่วยเหลือผู ้ประสบภัย 
ทางทะเล ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
และบรรเทาภยัพบิตั ิและรกัษากฎหมาย
ตามท่ีให้อ�านาจทหารเรือ

ศูนย์กำรประสำนกำรปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล (ศรชล.) 
เดินหน้ำแก้ปัญหำกำรท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย 
(IUU Fishing) ในระดับภูมิภำค

ทัพเรือไทย เตรียมต้อนรับ “เรือหลวงท่ำจีน”
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การผจญภัยครัง้ใหญ่ของ 

DREAM CATCHER  
กับเครื่องยนต์ใหม่ของ 

YANMAR
งานปรับปรุงเรือสองท้องล�าหรูประสบความส�าเร็จอย่างสวยงาม 

ขอบคุณเครื่องยนต์ทรงพลังเครื่องใหม่จาก Yanmar และความช�านาญ
ของบุคลากรคุณภาพที่ท�าการติดตั้ง

2 ปีก่อน Des Caling ได้เป็นเจ้าของเรือล�างามขนาด 48 ฟุต  
ของ Grainger ชื่อว่า “Dream Catcher” ที่ต่อขึ้นใน Gold Coast  
ในปี 2000

Des ต้องการสั่งสมประสบการณ์ให้มากพอท่ีจะน�า Dream  
Catcher ไปสู่หมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งออสเตรเลีย
ตะวนัตก หรอืแม้แต่การแล่นเรอืข้ามมหาสมทุร และเพือ่การนี ้Des กไ็ด้
ตดัสินใจปรบัปรงุสมรรถนะของเรอืครัง้ใหญ่ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการเดนิทาง
ที่วางแผนไว้จะเป็นไปอย่างราบรื่น

พร้อมกบัเครือ่งยนต์ใหม่ของ Yanmar แล้ว Des ยงัได้เพิม่อปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆอีกหลายอย่าง เช่น  ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม  
แผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูง และ แบตเตอรี่ความจุกว่า 1000 แอมป์

ผู ้ เ ช่ี ยวชาญในการติดตั้ ง เค ร่ืองยนต ์  Moore Mar ine  
ใน Cleveland, Brisbane ได้ให้ค�าแนะน�ากับ Des เมื่อถึงเวลา 
ที่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ Des จึงได้ตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์ดีเซลคู ่
ของ Yanmar รุ่น 4JH80 (80 แรงม้า) แบบรางร่วม (common rail)

Moore Marine เป็นผู้แทนจ�าหน่ายและบริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
และเป็นผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ Yanmar ที่ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทน
จ�าหน่ายรายใหญ่ Power Equipment

เครื่องยนต์เดิมของ Dream Catcher ก็เป็นเครื่องยนต์ 50 แรงม้า 
ของ Yanmar รุ่น 4JHA จึงท�าให้การติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ง่ายขึ้นมาก 
เพราะว่าเครือ่งยนต์ใหม่ 4JH80 ทีแ่รงม้าสงูกว่า และประหยดัน�า้มนักว่า
นั้น มีฐานเครื่องยนต์แบบเดียวกันกับเครื่องเดิม

อย่างไรก็ตาม Des กล่าวว่า ความช�านาญและความรู้ท่ี Moore 
Marine มีนั้น สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

“Moore Marine ท�ำงำนได้อย่ำงเหลือเชื่อ Bruce Moore  
ได้วำงแผนในกำรยกเครื่องยนต์เก่ำออกโดยที่ไม่สร้ำงควำมเสียหำยใดๆ 
และยังไม่ต้องตัดตัวเรือหรือดำดฟ้ำอีกด้วย” Des กล่าว
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เพือ่เป็นการรกัษาเฟอร์นเิจอร์ภายในทีท่�าจากไม้โอ๊คขาวของอเมรกิา 
จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารวางแผนงานในการเคลือ่นย้ายเครือ่งยนต์
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ท้ังในการเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์เก่าออกและ
ติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่

เครื่องยนต์ Yanmar รุ่น 4JH80 เป็นเครื่องขนาด 2 ลิตร 4 สูบ  
ให้ก�าลังสูงสุด 58.8 kW (80 mhp) ท่ี 3200 รอบ/นาทีผ่านมาตรฐาน 
การปล่อยมลพิษ EPA Tier 3 พร้อมการรับประกันเพิ่ม 2+3 ปี

เครือ่งยนต์ใหม่จบัคูก่บัเกยีร์ SD60 Sail Drives และ Des กไ็ด้จ�าลอง
ตัวเรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบใบจักรท่ีเหมาะกับเครื่องยนต์
และเกียร์ชุดนี้ 

“Dream Catcher แล่นได้อย่ำงทีถ่กูออกแบบไว้ตัง้แต่ทดสอบในน�ำ้
ครั้งแรก โดยไม่ต้องมีกำรแก้ไขหรือปรับแต่งใดๆทั้งสิ้น” เขากล่าว

Yanmar ได้ผลิตเครื่องยนต์ที่มีนวัตกรรม และวางใจได้มาแล้วกว่า 
100 ปี ด้วยความตั้งใจจริงที่จะผลิตเครื่องยนต์ที่ดีที่สุด ไม่เฉพาะในด้าน
ของก�าลังเครื่องยนต์ แต่ยังรวมถึงความเงียบ ระดับการปลดปล่อยมลพิษ 
และการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ใหม่ Yanmar 4JH80 ของ Des ยืนยันค�ากล่าวข้างต้น 
Des บอกว่า “ประสิทธิภำพด้ำนกำรประหยัดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 
Yanmar แบบรำงร่วม (common rail) เป็นเหตผุลหลกัอย่ำงหนึง่ทีท่�ำให้
เขำตดัสนิใจเลอืก Yanmar และเครือ่งยนต์ใหม่กเ็งยีบกว่ำเครือ่งยนต์เดมิ
มำก”

“มีควำมแตกต่ำงด้ำนเสียงที่รู้สึกได้ชัดในห้องโดยสำรเมื่อเรือแล่น” 
Des กล่าว “และเมือ่จบัคูก่บัระบบกำรควบคมุควำมเรว็แบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
และมำตรวัดกำรไหลของน�้ำมันเช้ือเพลิง ท�ำให้ Yanmar 4JH80 เป็น
เครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม และไม่ยำกที่จะหำ “มุมสงบ” บนเรือของท่ำน”

Des กล่าวว่า เรือขนาด 10.5 ตัน ของสามารถท�าความเร็ว 10 นอต
ได้อย่างสบายๆ ด้วยเครื่องยนต์ Yanmars ท่ี 3000 รอบ/นาที  
และหากท�าความเร็วที่ 8 นอต รอบเครื่องยนต์ก็จะอยู ่ที่ประมาณ  
2400-2800 รอบ/นาที

นี่หมายความว่า Dream Catcher สามารถเดินทางได้ในระยะ 
ท่ีต้องการ ในขณะที่กระแสลมไม่เป็นใจ การเดินทางข้ามมหาสมุทร 
จึงไม่ใช่เรื่องยาก

ตัวช่วยในการแล่นเรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องยนต์ 4JH80 1 เครื่อง 
ที่ 1600 รอบ/นาที ร่วมกับกระแสลม ท�าให้ Dream Catcher สามารถ
ท�าความเร็วได้ 6 นอต และสิ้นเปลืองน�้ามันน้อยกว่า 0.5 ลิตร/ชั่วโมง

Des กล่าวว่า เขาพอใจเป็นอย่างมาก ทั้งกับเครื่องยนต์ใหม่  
และงานของ Moore Marine ที่ท�าการติดตั้งเครื่องยนต์

“จำกประสบกำรณ์ของผม ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรติดตั้ง
เครื่องยนต์ที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับกำรติดตั้งแบบใช้ไม่ได้ อำจมีต้นทุน 
ถึงหลำยพันดอลล่ำร์ แต่ปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตกำรกำรติดตั้ง
เครื่องยนต์ที่ไม่ดี อำจแพงเกินควำมคำดหมำย”

“เครื่องยนต์ Yanmars เป็นเครื่องยนต์ท่ีดีเยี่ยม อย่ำงไรก็ตำม  
กำรตดิตัง้เครือ่งยนต์ของ Moore Marine ได้สร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็น
ได้ชัด”
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ProTap Controller ก�าจัดการคาดเดาในการปรับแต่ง 
ความสูงของ Jackplate หรือมุมเอียงของเครื่องยนต์ทุกครั้ง 
ที่ท่านขับเรือ ProTap จะช่วยให้ท่านสามารถจดจ�าต�าแหน่ง 
การปรับแต่งมุมเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งาน 
ร่วมกับ Jackplate และสวิทช์ควบคุมมุมเครื่องยนต์ยี่ห้อใดก็ได้  
และยังให้ท่านปรับแต่งทั้งต�าแหน่ง Jackplate และมุมเครื่องยนต์
ที่คาดการณืไว้อย่างละเอียดเพียงสัมผัสเล็กน้อย

SEASTAR PROTAP 
JACKPLATE 
CONTROLLER
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ท�าความเร็วสูงสุดอย่างรวดเร็วด้วย ProTap 
Controller ด้วยโหมด “Bay/Bass-B”

เมือ่ท่านใช้งาน ProTap Controller ในโหมด B ท่านไท่จ�าเป็น
ที่จะต้องจับจ้องที่มาตรวัดหรือท้ายเรือเพื่อปรับ Jackplate  
หรือมุมเครื่องยนต์เพื่อให้ได้ต�าแหน่งท่ีดีท่ีสุด เพียงท่านปล่อยให้ 
ProTap จดจ�าต�าแหน่งต่างๆแทนท่าน การขยบัสวทิช์ของ ProTrim 
ขึ้นหรือลงเป็นเวลา 1 วินาที ProTap ก็จะปรับ Jackplate  
และมุมเครื่องยนต์ให้อยู่ในต�าแหน่งที่จดจ�าไว้ การปรับความสูง 
และมุมเอียงของเคร่ืองยนต์โดยละเอียด ท�าได้โดยการแตะเร็วๆ 
ที่สวิทช์ของ ProTrim ทั้ง Jackplate และมุมเครื่องยนต์ก็จะถูก
ปรับตามต้องการ 

ท�าความเร็วสูงสุดให้ได้ก่อนคู่แข่ง....!
เวลาตอบสนองที่รวดเร็วในบริเวณน�้าต้ืนด้วย ProTap  

Controller ในโหมด “Flats-F”
ปรับปรุงเวลาตอบสนอในบริเวณน�้าตื้นให้นวดเร็วขึ้นด้วย 

ProTap Controller inในโหมด F เพียงแตะที่สวิทช์ของ ProTrim 
ขึ้นหรือลง 2 ครั้ง จะเป็นการเลื่อน Jackplate ขึ้นหรือลงจนสุด 
การแตะสวทิช์ขึน้หรือลงเพียงครัง้เดยีวจะเป็นการเลือ่น Jackplate 
ขึ้นหรือลงครั้งละ 2 นิ้ว หากเลื่อนสวิทช์ ProTrim ค้างไว้  
ขึ้นหรือลง ก็จะเป็นการเลื่อน Jackplate ขึ้นลงตามปกติ

ท่านไม่จ�าเป็นต้องกดสวทิช์ค้างเอาไว้เมือ่เข้าสู่บรเิวณน�า้ต้ืน 
ตัวควบคุมจะเลื่อน Jackplate ให้กับท่าน ในขณะที่ท่านจดจ่อ
กับการบังคับเรือ

ป้องกันการปรับมุมเอียงของเครื่องยนต์
ไม่ว่าจะอยูใ่นโหมดใดก็ตาม หากแกนปรับมมุเครือ่งต่อเข้าตรง

หรือผ่านเครือข่าย NMEA 2000 ตัว ProTap จะท�าการตรวจสอบ
เมื่อท่านปรับเครื่องยนต์ตามระยะมุมเอียง และเลื่อน Jackplate 
ขึ้นให้อยู่ในต�าแหน่งปลอดภัยที่ได้ตั้งไว้ 

ท่านจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าระบบบังคับเลี้ยว ท้ายเรือ  
หรือเครื่องยนต์จะได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
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การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพ 
รีกัตต้า ได้รับการยกย่องให้เป็นการแข่งขันเรือใบ 
อันทรงเกียรติสูงสุดแห่งเอเชีย ด�าเนินการแข่งขันปีที่ 32 
ส�าเร็จอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ 
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 
การแข่งขนัเรอืใบชิงถ้วยพระราชทานภเูกต็คงิส์คพัรกีตัต้า 
ครั้งท่ี 32 ณ ห้องประชุมกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ 

Phuket King Cup 
Regatta 

                                          2018ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า
กางใบครัง้ที่ 32 

อย่างยิ่งใหญ่ทรงเกียรติสูงสุด

MAGAZINE I PAGE
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รีสอร์ท กะตะ ภูเก็ต ซึ่งในปีนี้มีเรือใบใหญ่ 
ประเภทคีลโบ๊ทและมัลติฮัลล์จากทั่วโลก 
เข ้าร ่วมแข ่งขัน 71 ล�า และเรือใบเล็ก 
ในรายการ “อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส”  
97 ล�า รวมทั้งหมด 168 ล�า 

นายเควิน วิทคราฟท์ ประธานกรรมการ
จัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน 
ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า กล่าวในพิธีมอบถ้วย
รางวัลพระราชทาน ว่า “ควำมมุ่งมั่นทุ่มเท 
เพื่อคว้ำชัยชนะของบรรดำนักกีฬำทั้งในกำร
แข่งขันทั้งเรือใบใหญ่ไปจนถึงเรือใบเล็ก 
ในรำยกำรภู เก็ ตคิ งส ์ คัพรี กั ตต ้ ำครั้ งนี้  

ถอืเป็นกำรถวำยควำมจงรกัภกัดต่ีอสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว
และต่อแผ่นดินไทย ผมขอแสดงควำมชื่นชมต่อทีมเรือ 
ผู้ชนะทุกรุ่น ในนำมของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน  
ผมขอขอบคณุผูส้นบัสนนุ คณะผู้จดังำน และฝ่ำยจดักำร
แข่งขันทุกภำคส่วน ที่ร่วมมือกันท�ำให้งำนภูเก็ตคิงส์คัพ
รีกัตต้ำคร้ังท่ี 32 ส�ำเร็จลงอย่ำงดียิ่ง พร้อมกันนี้  
ผมขอเชิญชวนทั้งทีมผู้ชนะและนักกีฬำเรือใบที่เข้ำร่วม
กำรแข่งขันทุกท่ำน ให้กลับมำร่วมสนุกกันอีกคร้ัง 
ในภูเก็ตคิงส ์คัพรีกัตต ้ำครั้งที่  33 ซึ่งจะจัดขึ้นใน 
วันที่ 1-7 ธันวำคม 2562 เรำพร้อมต้อนรับทีมนักกีฬำ
เรือใบทุกชำติจำกทั่วโลก”
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ปิดฉากไปแล้วส�าหรับงาน “โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา 
โบ๊ท โชว์ 2018” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 
2561 ที่ผ่านมา ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอชท์ คลับ พัทยา 
เป็นงานแสดงเรือยอช์ททระดับเอเชีย ได้รับการตอบรับ
จากเรือแบรนด์ชั้นน�า และได้จัดแสดงสุดยอดเรือยอชท์ดี
ที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างชื่อให้เมืองพัทยาในระดับ
นานาชาติ เป็นการตอกย�้าศักยภาพของอ่าวไทยให้กลาย
เป็นศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยวทางทะเล 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ocean Marina 
Pattaya Boat Show 
                                          2018โชว์อลังการแห่งปี

โอเช่ียน มารีน่า 
พัทยา โบ๊ท โชว์
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โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ จัดขึ้น
เป็นปีที่ 7 โดยไฮไลท์ส�าคัญของงานในปีน้ี 
คือ เรือยอช์ทมอเตอร์ และเซลลิ่งยอช์ทกว่า 
30 แบรนด์ ทีท่ัง้เปิดขายและบริการเช่าเหมาล�า 
โดยมีตั้งแต่เรือใบขนาดเล็ก เรือเทรลเลอร์ 
เรอืเรว็ เรือยอช์ทลกัชัวร่ี และเรอืซูเปอร์ยอช์ท  
โดยเรือยอช์ทขนาดใหญ่ที่สุดในการจัดแสดง
ครั้งนี้คือเรือ MCY96 จาก Monte Carlo 
Yachts ซึ่งมาโชว์เป็นคร้ังแรกในทวีปเอเชีย 
จัดแสดงโดย Simpson Marine

มิสเตอร์สก็อต ฟินสเตน ผู้จัดการท่าเรือ 
โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ ในฐานะผู้จัดงาน 

โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ กล่าวว่า “ปีนี้เราได้รับ
การตอบรับจากเรอืแบรนด์ช้ันน�าและได้จดัแสดงสุดยอด
เรอืยอช์ทดทีีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นถงึ
ความหลากหลายของเรอืยอช์ทในไทย ผู้เข้าชมงานจะได้
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับเรือแบรนด์ดังระดับโลก  
อาทิ แบรนด์เรือจากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ  
และหลายแห่งจากทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนเรือคุณภาพ 
ที่ต่อขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน นอกเหนือจากเรือยอช์ท
ท่ีร่วมจัดแสดงแล้ว ยังมีการแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ 
ท่ีเก่ียวข้องภายในงานอีกกว่า 60 รายการ ที่น�าเสนอ
ตัง้แต่ผลติภณัฑ์ด้านการล่องเรอื ของเล่นและกฬีาทางน�า้ 
อุปกรณ์เทคโนโลยี และอสังหาริมทรัพย์สุดหรูต่างๆ”  

นอกเหนือจากการจัดแสดงสินค้าและบริการจาก
กว่า 100 บริษัทแล้ว ในปีนี้ยังมีสีสันของงานอื่นๆอีก
มากมายทั้ง การสาธิตกีฬาทางน�้า การล่องเรือยอช์ทฟรี
การแข่งขัน Jet Surf พื้นที่เด็กเล่นพร้อมปราสาทลม  
และร้านอาหารช้ันน�าในรูปแบบป็อบอัพที่มาสร้าง
บรรยากาศการรับประทานอาหารริมทะเลสุดยอดเยี่ยม
อกีด้วย นอกจากนัน้ ยงัมลีานเบยีร์ พร้อมการแสดงดนตรี
สดทุกวัน เพื่อมอบบรรยากาศที่คึกคักตลอดทั้งงาน  
การจัดงานในปีนี้ได ้ต ้อนรับผู ้ เข ้าเยี่ยมชมงานกว่า  
6,500 คน โดยเป็นผูเ้ข้าเยีย่มชมงานคนไทยมากถงึ 70% 
นับเป็นความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ ของงาน Ocean Marina 
Pattaya Boat Show 2018 เลยทีเดียว



MAGAZINE I PAGE 17

MAGAZINE I PAGE1616
ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET Special Report

 มีผู้รู้กล่าวไว้อย่างชวนคิดว่า...
 “ชีวิตคืองำน งำนคือชีวิต”
นับเป็นหลักปรัชญาท่ีมีความหมายลึกซ้ึงแฝงอยู ่  

เป ็นเรื่องผูกพันกับทุกคนตั้งแต ่ เกิดจนตายก็ว ่าได ้  
การทีค่นเรามชีวีติอยูไ่ด้กด้็วยการท�างานของอวยัวะต่างๆ 
เช่น หัวใจ และปอด เม่ือเริ่มช่วยตัวเองได้มากขึ้น  
เราใช้ร่างกายท�างานภายนอกเพื่อความม่ันคงของชีวิต  
ทั้ งของตนเองและครอบครัว รวมถึง สังคม และ 
ประเทศชาติด้วย คุณภาพชีวิตของคนเราจึงขึ้นอยู่กับ
อาชีพการงานที่ท�าอยู่เป็นส่วนใหญ่

ทัศนคติในการท�างานของแต่ละคนมักผิดแผกกันไป
บางคนทุ่มเทอย่างเต็มท่ีในยามที่มีโอกาส หวังจะสะสม
ทรัพย์ไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อความอยู่ดีมีสุขในวันหน้า  
โดยเฉพาะช่วงบัน้ปลายของชีวติ ซ่ึงมไีม่น้อยเลยทีร่่างกาย
ทรุดโทรมลาโลกไปก่อนวัยอันควร เพราะท�างานหนัก
หกัโหมจนเกนิไป ในอกีด้านหนึง่กม็คีนจ�านวนมากเช่นกนั 
ทีไ่ม่กระตอืรอืร้นในชวีติเท่าทีค่วรอยูไ่ปวนัๆ อย่างสบายใจ 
ไม่ขวนขวายที่จะสร้างฐานะให้มั่นคงตามศักยภาพที่ตนมี 
จึงลงเอยด้วยความตกระก�าล�าบากเมื่อแก่

การหาความพอดีในเรื่องชีวิตกับการงานจึงนับเป็น
เรื่องที่มีความส�าคัญ และจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับทุกคน  
เม่ือไม่นานมาน้ีผู ้เขียนมีโอกาสฟังธรรมจากท่านมหา 
วุฒชัย (ว.วชิรเมธี) ผ่านทางส่ืออัมรินทร์ทีวี ช่อง 34  
ท่านได้ให้หลักคิดในการท�างานไว้อย่างน่ายึดถือปฎิบัติ 
ในชีวิตของทุกคน จึงขอน�ามาเล่าต่อโดยสรุป ดังนี้

ท�างานอย่างไร 
ใจจะเป็นสุข
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3. “สมดุลโลก สมดุลธรรม” เราต้องมีความหนัก
แน่นอดทน มีความสามารถในการบริหารจัดการกิเลส 
ซึ่งหมายถึงเครื่องยังจิตให้เศร้าหมอง เมื่อมีความเจริญ
ความส�าเร็จทางโลกแล้ว ควรมีความก้าวหน้าทางธรรม
ควบคู่กันไป

4. “สมดุลส่วนตัว-สมดุลส่วนรวม” คือความ 
รับผิดชอบต่อสังคม มิใช่เพียงมุ ่งผลประโยชน์ตน 
เป็นที่ตั้ง ผลักภาระหรือผลกระทบจากสิ่งที่ตนท�าไป 
ก่อความเสียหายให้ส่วนรวม ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่
ทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า  
เมื่อเราได้อะไรจากโลกมากเท่าใด ก็ควรคืนให้แก่โลก
มากเช่นกัน

ประการสุดท้ายท่านสอนถึง “โรคที่ท�ำให้คนเรำ 
พบควำมล้มเหลว” ได้แก่ อัลไซเมอร์ (ลืมบุญคุณ) 
สายตาสั้น (ใช้คนไม่เป็น) และหูตึง (ไม่ฟังใคร)

เราคงเห็นคล้อยตามกันในคุณค่าอย่างมหาศาล
จากค�าสอนของ ท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี ท่ีน�ามาบอก
เล่าต่ออย่างย่อๆ ข้างต้น เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เพราะมี
ความชัดเจนตรงไปตรงมา สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริงของแต่ละคนได้ตามโอกาส ซึ่งจะช่วยให้เรา
มีความสุขใจในการท�างานมากขึ้น ใช้ชีวิตอย่างสมดุล 
ในด้านต่างๆ ตามที่ท่านได้เมตตาช้ีแนะ ย่อมน�ามาซึ่ง
ความมั่นคงยั่งยืน ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม
โดยรวม ขอน้อมคารวะท่านอาจารย์มหาวุฒิชัย  
(ว.วชิรเมธี) ด้วยความซาบซึ้งในเมตตาจิตของท่านไว้  
ณ โอกาสนี้ด้วย

ประการแรก ท่านสอนให้ “ท�ำในสิ่งที่ตนรัก  
และรักในสิ่งที่ตนท�ำ” มีชีวิตที่ใช่เพราะได้งานที่ชอบ 
อย่าท�าตัวเหมือนพัดลม ช่วยให้คนอื่นเย็น แต่แบกรับ
ความร้อนเอาไว้เสียเอง

ประการท่ีสอง ท่านสอนว่า “อย่ำทุกข์เพรำะ 
ค�ำคน” ไม่ควรให้ราคากบัค�าต�าหนติติงิจากผูอ้ืน่มากนกั 
เน้นการพิจารณาในงานที่ตนท�าอย่างถี่ถ้วนด้วยใจที่
เป็นกลางเพื่อหาข้อแก้ไขปรับปรุง พัฒนาการท�าหน้าที่
ของตนให้ดขีึน้ เราอยูใ่นโลกต้องอดทนให้ได้เหมอืนช้าง 
ออกศึกก็พร้อมรับศาสตราวุธที่มาจากทุกทิศทุกทาง  
ทุกครั้งท่ีมีสิ่งไม่ดีเกิดข้ึนกับเราจะช่วยให้เราเติบโตขึ้น 
ชีวิตที่ผ่านมาระทมขมขื่นคือชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง
แกร่งกร้ามากกว่าชีวิตที่พบแต่ความสุขสมหวัง

อีกประการหนึ่งที่ท่าน ว.วชิรเมธี เมตตาสอนไว้ใน
วันนั้น ก็คือ “ควำมสมดุลในชีวิตกำรงำน” สรุปได้ดังนี้

1. “สมดุลกาย-สมดุลใจ” เราต้องคอยเติมพลัง 
ทั้งสองส่วนอยู ่เสมอ อย่าปล่อยให้หนักไปทางใด 
ทางหน่ึงจนเกินพอดี เช่น ท�างานชนิดหามรุ่งหามค�่า  
พักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายอ่อนแอลง จิตใจก็ขาด 
ความชุ่มชื่นเบิกบานตามไป

2. “สมดุลงำน-สมดุลชีวิต” งานได้ผลคนต้อง
เป็นสขุด้วยหรอือีกนยัหนึง่ท่านกล่าวไว้ว่า “งำนสัมฤทธิ์ 
ชีวิตต้องรื่นรมย์”



MAGAZINE I PAGE 19

MAGAZINE I PAGE18



MAGAZINE I PAGE 19

MAGAZINE I PAGE18


