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สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจติดตามความเป็นไปใน  ที่เคารพรัก
ฉบับต้อนรับตรุษจีนที่ก�ำลังจะมำถึงในไม่กี่วันข้ำงหน้ำนี้ คงมีสำระน่ำรู้ที่ควรค่ำแก่กำรอ่ำนอีกเช่นเคย อันเป็นผลผลิตจำกควำมทุ่มเทของทีมงำน  
ที่มุ่งน�ำเสนอเรื่องที่ช่วยให้ท่ำนรู้และเข้ำใจสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้อย่ำงชัดตรงยิ่งขึ้น

กำรข้ึนระวำงประจ�ำกำรของเรือหลวงภูมิพล สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธกำร นับเป็นกำรเสริมเข้ียวเล็บที่แข็งแกร่งมำกให้กับรำชนำวีไทย  
เพิ่มศักยภำพในกำรปกป้องอธิปไตยและรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลได้อีกส่วนหนึ่งอย่ำงมีนัยยะส�ำคัญ เนื่องจำกเป็นเรือรบที่มีสมรรถนะสูงมำก
และทันสมัยที่สุดเท่ำที่กองทัพเรือมีอยู่ในปัจจุบัน

กำรปลดใบเหลืองของสหภำพยุโรป เมื่อวันท่ี 8 มกรำคม 2562 ท�ำให้ชำวประมงและรัฐบำลไทยหำยใจได้สะดวกขึ้น หลังจำกที่ได้ตกระก�ำล�ำบำก  
และสูญเสียในด้ำนต่ำงๆ ไปแล้วมำกมำย กำรท�ำมำหำกินทำงทะเลของเรำคงจะเข้ำรูปเข้ำรอยและบังเกิดผลดีอย่ำงยั่งยืนตำมมำ ก้ำวข้ำมปัญหำเดิมๆ  
ไปได้เป็นส่วนใหญ่

กำรจัด Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019 ระหว่ำงวันที่ 10 - 13 มกรำคม 2562 ที่ รอยัล ภูเก็ต มำรีน่ำ จังหวัดภูเก็ต นับเป็นมหกรรม 
ทีย่ิง่ใหญ่ มเีรอืยอช์ทชัน้น�ำเข้ำร่วมเป็นจ�ำนวนมำก และส�ำเรจ็ลุล่วงสมควำมมุง่มำยอย่ำงน่ำชืน่ชมยิง่ ช่วยดงึดดูนกัท่องเท่ียวคณุภำพให้เข้ำมำจบัจ่ำยใช้สอย
ในบ้ำนเมืองเรำได้ไม่น้อยเลย

พบกันใหม่ในฉบับรับลมร้อนต้นเดือนมีนาคมครับ
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ในปี พ.ศ. 2538 พระบำทสเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดลุยเดชบรมนำถบพติร 
ได้เสดจ็ฯเยีย่มพสกนกิรในพ้ืนทีภ่ำคเหนอืและอสีำน ทรงพบว่ำมคีนเป็นโรคคอหอยพอก
เป็นจ�ำนวนมำก อนัมสีำเหตสุ�ำคัญมำจำกกำรขำดสำรไอโอดนี จงึทรงรบัสัง่ให้จดัท�ำ
โครงกำรตำมพระรำชด�ำริต่อต้ำนโรคขำดไอโอดนี

เม่ือชำวประมง จ.ตรำดทรำบข่ำวนี้ จึงร่วมใจกันทูลถวำยปลำกะตักแห้ง  
(ผ่ำนกรมประมง) จ�ำนวนมำกเพื่อน�ำไปแจกจ่ำยแก่ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำย  
โดยเน้นนักเรียนปฐมวัยเป็นส�ำคัญพระองค์ทรงมอบหมำยให้ สมเด็จพระเทพรัตน- 
รำชสดุำ สยำมบรมรำชกมุำร ีเป็นองค์ประธำนโครงกำรน้ี

กองทัพเรือได้สนองพระรำชด�ำริ สนับสนุนโครงกำรดังกล่ำวต่อเน่ืองมำ 
จนถึงปัจจุบัน โดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธำเข้ำร่วมเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ�ำนวนมำก ได้แก่  
สมำคมประมงจงัหวดัสมทุรสำคร สมทุรสงครำม สมทุรปรำกำร ระยอง ประจวบครีขีนัธ์ 
ชุมพร และองค์กำรสะพำนปลำ ในปีนี้มีผู้ร่วมบริจำค ปลำกะตักแห้ง ปลำทูเค็ม  
ปลำกระป๋อง กะปิ น�้ำปลำ เกลือไอโอดีน และอำหำรทะเลท่ีมีสำรไอโอดีน  
น�้ำหนักรวมกว่ำ 60 ตัน กองทัพเรือจัดรถบรรทุกรวม 11 คัน ล�ำเลียงไปส่งตำม 
จดุนดัหมำยต่ำงๆ ได้แก่ อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม อ.สันทรำย จ.เชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.พะเยำ 
อ.ปัว จ.น่ำน และค่ำยตำกสนิ จ.ตำก ออกเดนิทำงตัง้แต่ วนัที ่ 21 มกรำคม 2562  
และกลับถึงที่ต้ังในวันที่ 26 มกรำคม 2562 แต่ละจุดมีต�ำรวจตระเวนชำยแดน  
เป็นผู้แทนโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร มำรับมอบ 
น�ำไปแจกจ่ำยติอให้โรงเรียนต่ำงๆ รวมนักเรียนที่จะได้รับกำรสงเครำะห์ท้ังสิ้น 
กว ่ำสี่หมื่นคน ส ่วนในภำคอิสำนนั้นจะแยกด�ำเนินกำรในท�ำนองเดียวกัน  
โดยจะออกเดนิทำงในวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2562

คณุจำรภุำ วฒัน์ประกำยรตัน์ ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั เอ. แอนด์ มำรนี (ไทย) จ�ำกดั 
พร้อม Mr.Tan Cong Hoe ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย และคุณจิรวัฒน์ เลิศบวรฉัตร  
หัวหน้ำพนักงำนขำย ร่วมออกบูธแนะน�ำสินค้ำ SEAKEEPER ระบบกันโคลง 
ของเรือ (Stabilizer Systems) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในฐำนะผู้แทนจ�ำหน่ำย 
และบริกำร SEAKEEPER ประเทศไทย ในงำน Thailand Yacht Show  
& Rendezvous 2019 ณ รอยัล ภูเก็ต มำรีน่ำ จังหวัดภูเก็ต โดยงำนจัดขึ้น 
ระหว่ำงวนัที ่10 - 13 มกรำคม 2562

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมงาน 
Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019

กองทัพเรือสนับสนุนโครงการตามพระราชดำาริ 
ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
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ARTICLE / PHOTO : HULL

บททดสอบ 

YANMAR 
3YM30

เครือ่งยนต์ 3 สบู ดกีว่ำ 2 สบู จรงิหรอืไม่? เครือ่ง Yanmar 3YM30 
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำเป็นจริงตำมนั้น ส�ำหรับเครื่องยนต์เรือ

หลำยๆ คร้ังทีผู้่ผลติเครือ่งยนต์บำงรำยกท็�ำได้ในสิง่ทีถ่กู เครือ่งยนต์
ทีผ่ลติมสีมดลุย์ทีด่ ีประหยดัน�ำ้มนั และให้แรงบดิสงู ซึง่เป็นคณุสมบตัทิี่
เครื่องยนต์ทั้งที่ใช้บนบก และเครื่องยนต์เรือพึงมี

เครื่อง 3YM30 เป็นเครื่องยนต์เรือของ Yanmar แบบ 3 สูบเรียง 
ฉดีน�ำ้มนัเชือ้เพลงิแบบ “อ้อม” ทีใ่ห้แรงม้ำสงูสดุ กำรฉดีน�ำ้มนัเชือ้เพลิง
แบบ “อ้อม” หมำยถึงกำรที่น�้ำมันเชื้อเพลิงถูกฉีดเข้ำไปในห้องเผำไหม้
ช่วยขนำดเล็ก (pre-combustion chamber) ก่อน กำรเผำไหม้ที่เกิด
ขึ้นในห้องเผำไหม้นี้ จะลำมไปถึงห้องเผำไหม้หลัก ส�ำหรับเครื่องยนต์
ดีเซลขนำดเล็กที่ฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบเชิงกล วิธีนี้จะช่วยให ้
กำรปลดปล่อยไอเสยีอยูใ่นระดบัต�ำ่และเป็นไปตำมระเบยีบกำรควบคมุ
มลพิษ ซึ่งระบบหัวฉีดแบบ “ตรง” ไม่สำมำรถท�ำได้

The Yanmar 3YM30 marine diesel engine is the most powerful three-cylinder indirect-in-
jection marine engine in the manufacturer’s lineup

ปัญหำของเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงแบบ “อ้อม”  
ก็คืออัตรำกำรอัดอำกำศที่สูงมำกเม่ือเทียบกับเครื่องยนต์ท่ีฉีดน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงแบบ “ตรง” ที่ให้ก�ำลังเท่ำกัน ดังนั้นกำรติดเครื่องยนต์ด้วยมือ
จึงเป็นไปไม่ได้ เครื่องยนต์ 3GM30 ตัวเก่ำของ Yanmar ซึ่งถูกยกเลิก
ไปเม่ือประมำณ 10 ปีมำแล้ว คือเม่ือมีกำรเปิดตัว 3YM30 ในตลำด
ออสเตรเลีย โดยที่ 3GM30 ได้มีกำรติดตั้งมือหมุนที่ใช้ติดเครื่องยนต์ 
นอกเหนือจำกมอเตอร์ช่วยสตำร์ท ซึ่งค่อนข้ำงจะเป็นกำรมองโลก 
ในแง่ดีเกินไปเมื่อพิจำรณำถึงอัตรำกำรอัดอำกำศที่ 23:1 แต่ Yanmar 
ไม่ต้องกำรให้เจ้ำของเครื่องยนต์ต้องทรมำนจำกอำกำรปวดหลัง 
อย่ำงรุนแรง ดังนั้น Yanmar จึงได้ยกเลิกกำรติดตั้งมือหมุนช่วยสตำร์ท
ในเครื่องยนต์ทุกรุ ่น กำรสตำร์ทเครื่องยนต์ด ้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
และหัวเผำถูกน�ำมำใช้แทนที่

เครื่องยนต์ YANMAR 3YM30
ในส่วนของข้อมูลด้ำนเทคนิค เครื่องยนต์ Yanmar 3YM30  

ให้ก�ำลัง 28.6 แรงม้ำที่ 3600 รอบ/นำที หรือ 26.9 แรงม้ำต่อเนื่องที่ 

The Yanmar 3YM30 marine diesel engine is the most powerful 
three-cylinder indirect-injection marine engine 

in the manufacturer’s lineup
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3490 รอบ/นำท ีจำกควำมจเุครือ่งยนต์ขนำด 1115 ซซีี ทีมี่ต�ำแหน่งวำล์ว
อยูเ่หนือกระบอกสบู (Over Head Valve) และลกูกระทุง้ถกูผลกัด้วยเกยีร์ 
2 วำล์ว/สูบ เส้นผ่ำศูนย์กลำงกระบอกสูบ 76 มม และระยะชัก 82 มม  
ซึง่ช่วยให้ประสทิธภิำพของกำรเผำไหม้ในห้องเผำไหม้เป็นไปด้วยด ีแรงบดิ
สูงสุด 69.5 นิวตันเมตร ที่ 2000 ถึง 2500 รอบ/นำที เครื่องยนต์ได้รับ
กำรประเมิณให้อยู่ในระดับ A หรือได้ถึง 500 ชั่วโมงของกำรใช้งำนต่อปี 
ด้วยลิ้นน�้ำมันเปิดสูงสุดที่ 5% 

Yanmar 3YM30 เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีระบำยควำมร้อนทีต่วัแลกเปลีย่น
ควำมร้อน (heat exchanger) ด้วยน�้ำจืด จะมีปั ๊มหมุนเวียนน�้ำจืด  
และมีป ั ๊มน�้ ำทะเลอีกตัวหน่ึงที่ ใช ้หล ่อเย็นให ้ กับน�้ ำ จืดดังกล ่ำว  
ปั๊มทั้งสองตัวถูกติดตั้งที่บริเวณด้ำนหน้ำของเครื่องยนต์เพื่อกำรเข้ำถึง 
โดยง่ำย มีมอเตอร์ผลิตไฟฟ้ำขนำดมำตรฐำนที่ให้ก�ำลังไฟสูงสุด 60 แอมป์ 
และมีขนำด 80 แอมป์ ให้เลือกตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ห้องเกียร์ที่ติดตั้งมำพร้อมกับ Yanmar 3YM30 มีควำมยำว 716 มม 
กว้ำง 462 มม และสูง 618 มม ดังน้ัน 3YM30 จึงมีขนำดค่อนข้ำง 
กระทัดรัดเมื่อเทียบกับแรงม้ำท่ีได้ ลูกค้ำสำมำรถเลือกห้องเกียร์ที่มี 
อัตรำทดหลำยอัตรำ แต่ที่แนะน�ำส�ำหรับเรือส�ำรำญส่วนใหญ่ก็คือ  
2.62 : 1 ส�ำหรับเกียร์เดินหน้ำ และ 3.06 : 1 ส�ำหรับเกียร์ถอยหลัง  
ท�ำให้มีก�ำลังมำกกว่ำในขณะถอยหลัง น�้ำหนักของห้องเกียร์ท่ีไม่รวม 
น�้ำมันกียร์คือ 133 กิโลกรัม

เกียร์ SD20 แบบ “saildrive” มีอัตรำทด 2.64 : 1 ทั้งเดินหน้ำและ
ถอยหลัง โดยกำรโยกคันเกียร์เท่ำนั้น ดังนั้นจึงอย่ำพยำยำมเปลี่ยนเกียร์
จำกเดนิหน้ำมำเป็นถอยหลงัในทันที ต้องให้เครือ่งยนต์เดนิเบำเสยีก่อนจงึ
จะเปลีย่นเกยีร์มำเป็นถอยหลงัได้ น�ำ้หนกัของห้องเกยีร์ไม่รวมน�ำ้มนัเกยีร์
จะอยู่ที่ 154 กิโลกรัม

Oil and filter changes should be done annually using either 
SAE 10W30 or 15W40 oils, the latter better for tropical climates.

ขณะอยู่ในน�้ำหลำยๆครั้ง กำรท่ีจะหำเรือมำทดสอบเครื่องยนต ์
ไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่โชคดีที่เพื่อนของผม “Theo” มีเครื่องยนต์คู่ติดตั้งไว้ใน 
Lagoon 380 สองท้องของเขำ ห้องเกียร์เป็นแบบ “Saildrive” และ
เนื่องจำกถูกติดตั้งอยู่หลังหำงเสือ จึงมีท่ีว่ำงเหลือเฟือท่ีจะติดตั้งใบจักร
แบบพับได้ของ “Gori” กำรออกแบบท่ีเรียบง่ำยแต่ชำญฉลำดเหล่ำนี้ 
ช่วยให้มีกลไก “ประหยัดน�้ำมัน” หรือ Overdrive ส�ำหรับกำรเล่นเรือ 
โดยใช้เครื่องยนต์ในสภำพอำกำศสงบเพื่อรักษำสภำพกำรกระจำยก�ำลัง
ของเครื่องยนต์ที่เหมำะสม

เมื่อผมได้ทดสอบเครื่องยนต์ระหว่ำงกำรน�ำเรือไปส่งจำก Brooklyn 
บริเวณแม่น�้ำ Hawkesbury ไปถึง Lake Macquarie เครื่องยนต์ทั้งคู่ถูก
ใช้งำนไปแล้วประมำณ 1000 ชั่วโมง และปัญหำเดียวที่พบคือกำรรั่วของ
ท่อไอเสียจำกท่อร่วมของเครื่องยนต์ตัวหนึ่ง เครื่องยนต์ทั้งสองสำมำรถ
สตำร์ทตดิได้ทันท ีทัง้ “ร้อน” และ “เยน็” โดยไม่ปรำกฏร่องรอยของไอเสยี
หรือควนัน�ำ้มนัให้เหน็ และในทกุรอบเครือ่งยนต์ ถอืได้ว่ำเครือ่งเดนิเรยีบมำก
ส�ำหรับเครื่องยนต์ 3 สูบ และส�ำหรับเรือที่กว้ำงถึง 22 ฟุต กำรกลับเรือ
โดยกำรใช้เครื่องยนต์ (เครื่องหนึ่งเดินหน้ำ อีกเครื่องถอยหลัง) สำมำรถ
หมุนเรือหนัก 8.5 ตัน ในวงแคบเท่ำกับควำมยำวของเรือได้อย่ำงง่ำยดำย
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YANMAR 
3YM30

เมื่อเคยชินกับกำรใช้เทคนิค Overdrive แล้ว เรำสำมำรถรักษำสภำพกำรกระจำยก�ำลัง 
ของเครื่องยนต์ได้ในทุกรอบเครื่อง ซึ่งส�ำคัญยิ่งส�ำหรับเครื่อง 3YM30 ซ่ึงต้องเดินเครื่องยนต์ 
ที่รอบไม่ต�่ำกว่ำ 2500 รอบ/นำที เพื่อป้องกันกำรเคลือบเงำบนผิวของกระบอกสูบ ซึ่งเกิดจำก
กำรกระจำยก�ำลังเครื่องยนต์ที่ไม่เพียงพอ ใบจักรแบบ 3 แฉก ขนำด 16.5” x 12” เป็นใบจักร
ที่มีขนำดเล็กพอท่ีจะท�ำให้เครื่องยนต์ท�ำรอบได้ถึง 3700 รอบ/นำที เมื่อล้ินน�้ำมันเปิดเต็มที่ 
(Wide Open Throttle) และไม่ใช้ Overdrive โดยมีพิทช์ (pitch) ของใบจักร 14 นิ้ว

แม้ในขณะที่ลิ้นน�้ำมันเปิดเต็มที่ ก็ไม่ปรำกฏว่ำมีควันไอเสียใดๆ และกำรเติมไบโอดีเซลปน
กับน�้ำมันดีเซลปกติ (ไม่เกิน 10% ตำมกฏหมำย) ก็ไม่ปรำกฏกลิ่นฉุนใดๆ เช่นกัน

บทสรุปการทดสอบ
ผมขอสำรภำพว่ำผมชอบที่จะสตำร์ทเครื่องยนต์ได้ด้วยมือหมุน ซึ่งท�ำได้ง่ำยกับเครื่องยนต์ 

Lister โบรำณในอดีต แต่แง่ดีของ 3YM30 ก็คือเครื่องยนต์เดินได้ค่อนข้ำงสะอำด โดยรวมแล้ว 
วิศวกรรมของ Yanmar ล�้ำหน้ำกว่ำ Listers ไปไกลมำก และจำกประสบกำรณ์ของ Theo  
ควำมไว้วำงใจได้ของเครื่องยนต์อยู่ในระดับยอดเยี่ยมกำรทดสอบ Yanmar 3YM30 ในทะเล
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Lagoon 380 สองท้อง ติดตั้งด ้วยเครื่องยนต์คู ่ ดี เซล  
28.6 แรงม้ำ Yanmar 3YM30 ช่วงรอบเครื่องยนต์ระหว่ำง  
2500 ถึง 2700 รอบ/นำที ท�ำควำมเร็วต้ำนลมได้ที่ 15 ถึง 20 นอต 
ใช้งำน Overdrive จำก 2500 ถึง 3000 รอบ/นำที และปิด  
overdrive ที่ 3700 รอบ/นำที

รอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)
ความเร็ว 

(นอต)

อัตราการสิ้นเปลือง 

น้ำามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร/ชั่วโมง)
2500 6.0 2.1

2700 (ล่องเรือ) 6.5 2.9

3000 (ต้านลม 10 นอต) 7.2 4.0

3000 (ล่องเรือเร็ว, ทะเลสงบ) 7.9 4.0

3700 (ลิ้นน้ำามันเปิดเต็มที่, ทะเลสงบ) 8.3 7.2

* ตัวเลขกำรทดสอบทำงทะเลโดยผู้เขียน อัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง/เครื่องยนต ์

ลักษณะเครื่องยนต์ YANMAR 3YM30 

ประเภท เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  

สูบตั้งตรง ระบายความร้อน ด้วยน้ำา

แรงม้าสูงสุด 28.6

ความจุกระบอกสูบ 1.115 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ช่วงชัก 76 มม x 82 มม

จำานวนสูบ 3

ระบบเผาไหม้ ฉีดน้ำามันเชื้อเพลิงแบบ “อ้อม”

ระบบอัดอากาศ บรรยากาศปกติ

มอเตอร์กำาเนิดไฟฟ้า 1 2V 60 แอมป์

น้ำาหนักไม่รวมของเหลว 123 กิโลกรัม (ไม่รวมห้องเกียร์)
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งำนมหกรรมกำรแสดงเรอืยอช์ทชัน้น�ำสดุยิง่ใหญ่ของ
เอเชีย Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019 
จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 หวังกระตุ้นกำรท่องเที่ยวทำงทะเลของ
ไทย โดยงำนจัดขึ้นระหว่ำงวันที่  10 - 13 มกรำคม 2562 
ณ รอยัล ภูเก็ต มำรีน่ำ จังหวัดภูเก็ต โดยเปิดให้ชมงำน
ฟรี ไม่มีค่ำจ่ำยใดๆ

ในปีนี้ได้มีบริษัทชั้นน�ำเข้ำร่วมแสดงเรือและสินค้ำ
ต่ำงๆ มำกมำยจำกทั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์เรือยอช์ท 
ลักชัวรี่ และโบรกเกอร์ชั้นน�ำ นอกจำกนั้น ยังมีบริษัท
ยอช์ทชำร์เตอร์ อสังหำริมทรัพย์ลักชัวรี บริษัทน�ำเท่ียว
แบบเอก็ซ์คลซูฟี ธรุกจิบรกิำร รวมไปถงึอำหำรและเครือ่ง
ดื่มมำกมำยให้บริกำร ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ 
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Thailand Yacht Show 
& Rendezvous 

                                          2019จัดยิ่งใหญ่ดันท่องเที่ยวทะเลไทย
ขึ้นแท่นระดับโลก
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นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษำรัฐมนตรี
ว ่ำกำรกระทรวงกำรท ่องเ ท่ียวและกีฬำ  
กล่ำวว่ำ “กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มีควำมยินดี
ทีไ่ด้สนบัสนนุงำนไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ แอนด์ 
รอนเดวู อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรแสดงถึง
ควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ในกำร 
กระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวของภูเก็ต
และประเทศไทย ซึ่งนอกจำกกำรจัดงำน
เป็นกำรผลักดันกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยว
ทำงทะเลไทยแล้ว เรำยังดึงดูดนักเดินทำง 
และนักท่องเที่ยวคุณภำพและระดับไฮเอนด์ 
ที่มีก�ำลังซื้อสูงมำภูเก็ตอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย”

นำยภคัพงศ์ ทวพัิฒน์  ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั
ภูเก็ต กล่ำวว่ำ “ทำงจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมหำรือ
กับทำงผู้จัดงำนในกำรเตรียมงำนมำตลอดท้ัง
ปี ในนำมของจงัหวดัภเูกต็ เรำมคีวำมยนิดทีีไ่ด้
ต ้อนรับนักเดินทำงและนักท ่องเที่ ยวสู ่
ศนูย์กลำงท่องเทีย่วทำงทะเลทีส่วยงำมทีส่ดุใน
โลก ด้วยกำรต้อนรับและกำรบริกำรอันอบอุ่น
จำกคนภูเก็ต เรำมีควำมมั่นใจว่ำ กำรจัดงำน

ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ แอนด์ รอนเดวู ในครั้งนี้จะเป็น 
กำรช่วยสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำกำรท่องเที่ยวทะเลไทย 
ได้อย่ำงยั่งยืน”

มิสเตอร์แอนดี้ เทรดเวลด์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บริหำร บริษัท เวอร์เวนเทียร์ จ�ำกัด ผู้จัดงำนฯ กล่ำวว่ำ  
“ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ แอนด์ รอนเดวู ในปีนี้มีบริษัท
ร่วมแสดงเรอืและสนิค้ำทีเ่กีย่วข้องกว่ำ 150 แห่ง มตีัง้แต่
เรือลักชัวรี่ยอช์ทไปจนถึงซูเปอร์ยอช์ทมำกถึง 40 ล�ำ  
ล้วนมำจำกแบรนด์และตัวแทนโบรเกอร์ชั้นน�ำจำก 
ทัว่โลก ตลอดจนสนิค้ำไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ จดัแสดงทัง้บนน�ำ้
และในศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศกำรนำนำชำติของ
รอยัล ภูเก็ต มำรีน่ำ”

“อีกท้ังในปีนี้มีกำรเพิ่มโซนส�ำหรับน�ำเสนอซูเปอร์
ยอช์ทโดยเฉพำะภำยใต้ชื่อ Superyacht Hub โดยมี 
เรือซูเปอร์ยอช์ทเทียบท่ำจัดแสดงในทะเลใกล้กับ 
เกำะรังน้อย (ใกล้กับรอยัล ภูเก็ต มำรีน่ำ) ไฮไลท์อยู่ที ่
เรือซูเปอร์ยอช์ท M/Y Titania ขนำด 239 ฟุต ที่ใหญ่
ที่สุด ทั้งนี้เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงศักยภำพของภูเก็ต 
ในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรล่องเรือยอช์ทในระดับโลก  
ซ่ึงมีทุกสิ่งตอบสนองควำมต้องกำรนักเดินทำงที่รัก 
กำรล่องเรือไม่ต่ำงจำกจุดหมำยปลำยทำงที่มีชื่อเสียง
อย่ำงในยุโรปและอเมริกำ”

นอกจำกนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ บนบอร์ดวอล์ค 
และในศูนย์กำรประชุมและนิทรรศกำร ทั้งนี้ผู้เข้ำร่วม 
ชมงำนได้สัมผัสกับอุปกรณ์กีฬำทำงน�้ำ ในโซนกำรสำธิต
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในบริเวณงำน พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ด้วย

Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019 
จัดขึ้นโดยควำมร่วมมือกับรัฐบำลไทย เป็นงำนระดับ
นำนำชำติที่จัดแสดงเรือยอช์ทและสินค้ำไลฟ์สไตล์
แบรนด์ดังจำกทั่วโลกที่เกำะภูเก็ต ซ่ึงนับได้ว่ำเป็นหน่ึง 
ในจุดหมำยปลำยทำงของกำรล ่องเรือที่สวยที่สุด 
ของโลก 
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เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือรบล�ำใหม่ของไทย 
เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ที่พัฒนำมำจำกเรือพิฆำต 
ชั้น Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I) โดยใช้
มำตรฐำนทำงทหำรของสหรฐัฯ และกองทพัเรอืเกำหลใีต้
ในกำรต่อเรือ โดย DSME.-DAEWOO Shipbuilding  
& Marine Engineering CO., LTD.) เกำหลีใต้ 

ทั้งน้ี กองทัพเรือได้ลงนำมกับบริษัท Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering CO., LTD. 
(DSME) จ�ำกัด สำธำรณรัฐเกำหลี เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 
2556 ให้สร้ำงเรือฟริเกตที่มีโครงสร้ำงเรือแข็งแรง  
มีโอกำสอยู ่รอดสูงในสภำพแวดล้อมของกำรสู ้รบ  
และกำรปนเปื ้อนทำงนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ สำมำรถ
ตรวจกำรณ์ครอบคลุมทุกมิติท้ังกลำงวันและกลำงคืน 
เนื่องจำกมีกำรติดตั้งระบบอ�ำนวยกำรรบ และระบบ
ตรวจกำรณ์ท่ีทันสมัย รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล 
และสื่อสำรกับเรือ อำกำศยำน และหน่วยบนฝั ่ง 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทนทะเลได้ถึงสภำวะทะเล 
ระดับ 6 (Sea state 6) ขึ้นไป พร้อมระบบอุปกรณ์  
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับคุณลักษณะที่ส�ำคัญของเรือหลวงภูมิพล
อดลุยเดช มรีะวำงขบัน�ำ้สงูสดุ 3,700 ตนั ควำมเรว็สงูสดุ
ต่อเนื่อง 30 นอต ระยะปฏิบัติกำรประมำณ 4,000 ไมล์
ทะเล ก�ำลังพล 141 นำย 

ในส ่วนของกำรออกแบบเรือ ใช ้  Stealth  
Technology สำมำรถปฏบิติักำรรบได้ 3 มิต ิได้แก่ ผิวน�ำ้ 
ใต้น�้ำ และทำงอำกำศ กำรปฏิบัติกำรสงครำมใต้น�้ำ 
สำมำรถตรวจจบัเป้ำหมำยระยะไกลด้วยโซนำร์ลำกท้ำย 
และโซนำร์ตดิใต้ท้องเรอื แล้วต่อตเีรอืด�ำน�ำ้ด้วยตอร์ปิโด 
และอำวุธระยะไกล
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กำรปฏิบัติกำรสงครำมต่อต้ำนภัยทำงอำกำศ  
ใช้เรดำร์ตรวจกำรณ์ 3 มติ ิระยะไกล และระยะปำนกลำง
ในกำรค้นหำ ตรวจจับ และติดตำมเป้ำข้ำศึก รวมทั้ง 
แลกเปล่ียนและประสำนกำรปฎิบัติกับเรือ และ
อำกำศยำนที่ร ่วมปฏิบัติกำร แล้วโจมตีเป ้ำหมำย 
ด้วยอำวุธปล่อยน�ำวิถีฯ แบบ ESSM และอำวุธปืน 
ของเ รือ  และกำรปฏิ บัติกำรสงครำมเรือ ผิวน�้ ำ  
โดยมีระบบอ�ำนวยกำรรบ (Combat System)  
ที่ ส ำมำรถใช ้ ง ำนร ่ วมกับระบบของ เรื อฟริ เกต  
ชุดเรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงจักรีนฤเบศร  
ได้ในลักษณะกองเรือ (Battle Group) รวมทั้งปฏิบัติ 
กำรรบร่วมกบัเครือ่งบนิขบัไล่ของกองทพัอำกำศได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังสำมำรถโจมตีเป้ำพื้นน�้ำ 
และใต้น�้ำด้วยเฮลิคอปเตอร์ประจ�ำเรือ 

ส ่ วนกำรป ้องกันตนเองประกอบด ้วยอำวุธ 
ปล่อยน�ำวิถี ปืนใหญ่เรือ และปืนกลต่อสู้อำกำศยำน 
ระบบอำวุธป้องกันระยะประชิด (CIWS) Phalanx  
ระบบลวงทำงอเิล็กทรอนกิส์ ระบบควบคมุควำมเสยีหำย
แบบรวมกำรที่สั่งกำรได้จำกศูนย์กลำงหรือแยกสั่งกำร  
มีระบบควบคุมกำรแพร่สัญญำณออกจำกตัวเรือ อีกทั้ง
สำมำรตรวจจับ ดักรับ วิเครำะห์ และก่อกวนสัญญำณ
แม่เหล็กไฟฟ้ำของเป้ำหมำยได้ 

ในส่วนของหน้ำที่และภำรกิจ “เรือหลวงภูมิพล
อดุลยเดช” จะมีภำรกิจในกำรป้องกันอธิปไตยทำงทะเล 
ของชำติ ดูแลรักษำควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของ
เส้นทำงคมนำคมทำงทะเล พิทักษ์รักษำสิทธิอธิปไตย 
ทำงทะเล ค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงทะเล  
ช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมและบรรเทำภัยพิบัติ โดยจะ
เข้ำประจ�ำกำรที่ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธกำร

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เป ็น เ รือฟริ เกต 
สมรรถนะสูงที่มีควำมทันสมัยท่ีสุด และขนำดใหญ่ท่ีสุด 
แห่งรำชนำวีไทยในปัจจุบัน

HTMS. 
Bhumibol Adulyadej 
(FFG -471) 
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ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET

นับเป็นข่ำวดีที่มำเร็วเกินคำด เมื่อสหภำพยุโรป
ประกำศยกเลิกค�ำ ส่ังเตือนห ้ำมน�ำเข ้ำผลิตภัณฑ ์ 
ด ้ ำนกำรประมงของไทย ( ใบเหลือง )  เ ม่ือวันที่  
8 มกรำคม 2562 ในโอกำสที ่พลเอก ฉตัรชยั สำรกิลัป์ยะ 
รองนำยกรัฐมนตรี และ นำยอดิศร พร้อมเทพ อธิบด ี
กรมประมง ได้เดินทำงไปพบ Mr. Karmenu Vella 
ประธำนกรรมกำรด้ำนกำรประมงของสหภำพยุโรป  
ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่ำงวันที่ 6 - 11 
มกรำคม 2562 โดยทำงผู้แทนสหภำพยุโรปให้เหตุผลใน
กำรปลดใบเหลืองครั้งนี้ พอสรุปได้ดังนี้

จำกกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรแก้ป ัญหำ  
IUU Fishing (กำรท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำนและไร้กำรควบคุม : Illegal Unreported  
and Uncontrol Fishing) ในช่วงเดือนสิงหำคม 
และเดือนกันยำยน 2561 คณะผู้แทนสหภำพยุโรป 
มคีวำมพอใจในกำรด�ำเนนิงำนของไทย เกีย่วกับกำรปฏริปู
กำรประมงเพือ่ควำมยัง่ยนื กำรปรบัปรงุกำรบรหิำรจดักำร
แรงงำนข้ำมชำติในภำคประมง กำรบังคับใช้กฎหมำย
ด�ำเนินกำรกับผู้กระท�ำควำมผิดต่ำงๆ เช่นกำรไม่ติดตั้ง 
VMS (Vessel Monitoring system : ระบบเฝ้ำ 
ติดตำมเรือ) กำรไม่แจ้งจุดจอดเรือ และกำรแก้ปัญหำ 
กำรค้ำมนุษย์

 นอกจำกนี้  กำรที่สภำนิติบัญญัติแห ่งชำต ิ
ให้ควำมเห็นชอบให้ไทยเป็นภำคีอนุสัญญำองค์กำร

สหภาพยุโรปปลดใบเหลือง
ต่ออายุประมงไทย

ให้หายใจทั่วท้องมากขึ้น

MAGAZINE I PAGE
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ไปมำกมำย บำงรำยยอมขำยขำยเรือให้ต ่ำงชำต ิ
แล้วกลำยเป็นผู้รับจ้ำงจับสัตว์น�้ำบนเรือท่ีเคยเป็น 
ของตน ตัง้แต่มกีำรตัง้ ศปมผ. (ศนูย์บญัชำกำรแก้ปัญหำ
กำรท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน 
และไร้กำรควบคุม) โดยเริ่มกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่  
1 พฤศจิกำยน 2561 เป็นต้นมำ ชำวประมงถูกฟ้อง 
ไปแล้ว 4,427 คดี ตัดสินแล้ว 3,883 คดี บำงกรณี 
มีค่ำปรับสูงสุดถึง 223 ล้ำนบำท ที่หนีคดีเพรำะกลัว 
ติดคุกก็มี ชีวิตต่อไปยังไม่รู ้ชะตำกรรม นี้เป็นเพียง 
บำ งส ่ วนของควำม สูญ เสี ย  ทั้ ง ใ น ระดั บชำติ 
และส่วนบุคคล

แรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO Convention C 188)  
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรดูแลสวัสดิภำพของแรงงำน
ประมงขณะอยู่ในเรือ เช่น เรือที่มีระวำงขับน�้ำ 300 ตัน
กรอสขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องน�้ำในอัตรำส่วน 1 ต่อ 4 
ของจ�ำนวนลกูเรอื กำรลงมตผ่ิำนควำมเหน็ชอบดงักล่ำว
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 นับเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญอีกประกำรหน่ึง ซ่ึงสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
สหภำพยุโรป ทั้งยังหวังที่จะให้ไทยเป็นผู้น�ำในภูมิภำค
อำเซียนในกำรต ่อต ้ำนกำรประมงผิดกฎหมำย  
ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมจึงเป็นที่มำของ 
กำรปลดใบเหลืองดังกล่ำว

หำกจะมีกำรตั้ งค� ำถำมว ่ ำ  คุ ้ มกันหรือไม ่ 
กับควำมสูญเสียที่ไทยได้ลงทุนไป คงเป็นเรื่องรำว 
ท่ีตอบกันชัดๆ ได้ยำกมำก เพรำะมีปัจจัยทั้งด้ำนบวก
และลบเก่ียวพันกันสลับซับซ้อนเป็นจ�ำนวนมำก  
ถ้ำจะวิเครำะห์กันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 
จริงๆ คงต้องท�ำกำรวิจัยในระดับดุษฎีนิพนธ์ทีเดียว 
ส่วนกำรตอบแบบกว้ำงๆ ในภำพรวมนั้น พอแยก
ประเด็นได้ดังนี้

ด ้ำนควำมสูญเสียนั้นนับว่ำมำกมำยมหำศำล 
อำชีพประมงไทยซึ่งมีควำมยิ่งใหญ่ระดับเลขตัวเดียว
ของโลกมำเกอืบตลอดระยะเวลำอนัยำวนำนนบัร้อยปี
ก็ว่ำได้ ถูกท�ำลำยลงไปเกินครึ่ง ทุกวันนี้มีเรือประมง
พำณิชย์รำวหน่ึงในสำมเท่ำนั้นที่ออกทะเลเพ่ือจับ 
สัตว์น�้ำได้ ด้วยควำมยำกล�ำบำกกว่ำเดิมหลำยเท่ำ  
จำกกำรควบคุมอย่ำงเข้มข้นของหน่วยงำนภำครัฐ 
เพื่อแก้ปัญหำ IUU เจ้ำของเรือจ�ำนวนไม่น้อยเลย  
จ�ำใจต้องละท้ิงอำชีพดั้งเดิมไป ส้ินเนื้อประดำตัวกัน 

ผลได้ในทำงดีก็มีอยู ่ ไม ่น ้อยเช ่นกัน ที่นับว ่ำ 
ส�ำคัญยิ่งก็คือควำมยั่งยืนของกำรท�ำประมง เมื่อมี 
กำรกวดขันควบคุมกันอย่ำงเข้มข้น เรือท่ีออกทะเล 
มีจ�ำนวนน ้อยลง กำรขยำยพันธุ ์ของสัตว ์น�้ ำ ก็ม ี
ควำมสมดุลมำกขึ้น โตทันท่ีจะให้จับกันไปเรื่อยๆ  
ไม่ลดปรมิำณลงอย่ำงฮวบฮำบเช่นในอดตี ควำมขดัแย้ง
ระหว่ำงประมงพื้นบ้ำนกับประมงพำณิชย์ ก็คลี่คลำย 
ไปในทำงที่ดีอย่ำงชัดเจน รวมทั้งกำรส่งออกผลิตภัณฑ์
ด้ำนกำรประมงไปยังสหภำพยุโรป สำมำรถท�ำได้ต่อไป
อย่ำงไร้ควำมกงัวล หรอืควำมกดดนัใดๆ ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
ไม่ขัดกฎหมำยย่อมมีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้นอำจท�ำให้ 
อำชีพประมงของไทยมีควำมยิ่งใหญ่ในระดับต้นๆ  
ของโลกอีกครั้งก็ได้ จะอีกกี่สิบปีก็ไม่นำนเกินรอ

 ส ่วนที่ เสียไปกับผลที่ ได ้มำคุ ้มกันหรือไม ่  
คงยำกที่จะชี้ชัดได้อยู่ที่ใครเป็นผู้ประเมิน ชำวประมง 
ประชำชนทั่วไป หรือรัฐบำลไทย ค�ำตอบน่ำจะผิดแผก
แตกต่ำงกันไป ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดำใช่ไหมครับ
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** รอบที 2 ปี 2562  วันที 13 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที 20 กุมภาพันธ์ 2562 **
** รอบที 3 ปี 2562  วันที 19 มีนาคม 2562 - วันที 25 มีนาคม 2562 **่ ่ ่
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