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การแข่งขันทางธุรกิจ เคปพันวา โฮเทล
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กว่า 20 ประเทศทั่วโลก
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ,
คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์
สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตาม
ที่รัก ฉบับกลางฤดูฝนนี้คงสู่สายตาท่านท่ามกลางฝุ่นควันทางการเมืองที่ยังไม่จางดีนัก คงพอสัมผัสไอคุกกรุ่น

จากการน�ำเสนอและอภิปลายนโยบายของรัฐบาลลุงตู่ได้อยู่ หวังและเชื่อว่าจะน�ำไปสู่ความดีขึ้นในหลายด้าน ช่วยให้ปวงชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มากน้อยตามควรแก่กรณี
เรื่องที่น�ำเสนอในเดือนนี้ได้ผ่านการคัดสรรอย่างประณีตจากทีมงานอีกเช่นเคย เพื่อความมั่นใจว่ามีความคุ้มค่าน่าอ่านส�ำหรับทุกท่าน อาทิ การแข่งขัน
เรือใบออฟติมิสต์ ในรายการ World Championship 2019 ระหว่าง 6-16 กรกฎาคม 2562 ที่ประเทศ Antigua and Barbuda ซึ่งทีมไทยได้ต�ำแหน่ง
รองแชมป์โลก ท่ามกลางผู้เข้าร่วมแข่งขัน 45 ทีม ถูกทีมจากอิตาลีเฉือนเอาชนะในรอบชิง 2:1
การแข่งขันเรือใบนานาชาติ Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek 2019 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต
ก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน มีเรือเข้าแข่งขัน 32 ล�ำจากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ชาตที่มีผลงานโดดเด่นกว่าใครคือ ออสเตรเรีย กวาดรางวัลไปกว่าครึ่ง
ติด 1 ใน 3 ของทุกประเภท โดยชนะทั้ง 3 อันดับแรกในสองประเภท
การสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินล�ำแรกของจีน ชื่อ “เหนียวหลิง” นับว่าสร้างแรงสะเทือนต่อชาติมหาอ�ำนาจฝ่ายตะวันตกพอสมควร ถึงแม้จะเป็นการน�ำเรือ
ที่รัสเซียสร้างไว้ไม่เสร็จมาปรับปรุงก็ตามที เมื่อสร้างเองได้ล�ำหนึ่ง ล�ำที่สอง สาม สี่ ก็คงตามมามายากเย็นนักในอนาคตอันใกล้นี้ เหลียวหนิงมีสมรรถนะ
ในด้านต่างๆ สูงพอตัวทีเดียว ลองอ่านดูนะ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สมาคมความปลอดภัยทางน�้ำ ซึ่งเพิ่งจัดตั้งเมื่อต้นปีนี้เอง คงมีส่วนช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้และเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้
ในวงที่กว้างขึ้น เพื่อความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขภัยดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดึวามสูญเสีย
ที่ไม่จ�ำเป็นลงได้มากทีเดียว พบกันฉบับหน้าครับ
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมาคมความปลอดภัยทางน้ำ�
“คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล” ค�ำพังเพยโบราณทีส่ ะท้อนธรรมชาติของท้องทะเล
โดยทั่วไป ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง อาจเกิดการแปรเปลี่ยนสภาพแบบผลิกผัน
ขึน้ เมือ่ ใดก็ได้ จากสภาพคลืน่ สงบทะเลเรียบ กลายเป็นความปัน่ ป่วนจากพายุใหญ่
ได้ในเวลาอันสัน้ อาจก่อให้เกิดมหันตภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ได้ชนิดตัง้ รับแทบไม่ทนั
ถ้าผูเ้ กีย่ วข้องขาดความรูค้ วามเข้าใจรวมทัง้ การเตรียมการตัง้ รับทีด่ พี อ
ด้วยตระหนักในความจริงดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดการรวมตัวกันของผูท้ หี่ ว่ งใย
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในทะเล รวมทัง้ ในแม่นำ�้ ล�ำคลองโดยทัว่ ไปด้วย ซึง่ เท่าที่
ผ่านมาได้เกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติสารพัดแบบ สาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือ
ความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ขาดความรูพ้ นื้ ฐานในการป้องกันภัยล่วงหน้า รวมทัง้ มาตรการ
ในการแก้ไขเมื่อภัยมา สมาคมความปลอดภัยทางน�้ำจึงได้ก่อก�ำเนิดขึ้น เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร เป็นนายกสมาคม ตัง้ อยูท่ ี่
เลขที่ 1122 หมูท่ ี่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ส�ำหรับวัตถุประสงค์หลักของสมาคมพอสรุปได้วา่ เป็นองค์กรทีเ่ ผยแพร่ความรู้
และฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยทางน�ำ้ ทัง้ ในด้านการป้องกันและแก้ไข ร่วมงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ทางน�้ำ ตามโอกาสและศักยภาพที่มีอยู่ เป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้า และเป็น
ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้ำ ทั้งนี้ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ
สมาคมไว้ ดังนี้

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนา
มาตรฐานองค์ความรู้ งานวิจัย
และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยทางน้ำ�
ของไทยสู่ระดับสากล”

ทีมเรือใบออฟติมิสต์ ไทย คว้ารองแชมป์โลก
ตามที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มกันส่งนักกีฬาทีม
เรือใบออฟติมิสแข่งขันเรือใบรายการ World championship 2019 ระหว่าง
วันที่ 6 ถึง 16 กรกฎาคม 2562 ทีป่ ระเทศ Antigua and Barbuda ได้สง่ นักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย พันวา บุณนาค ทอฝัน บุณนาค
ปาฏิหารย์ วรศาสตร์ บวรนันนท์ ซันรัมย์ และ หม่อมหลวง เวฆา ภาณุพันธุ์
มี นาวาตรี ด�ำรงค์ศกั ดิ์ วงษ์ทมิ เป็นผูฝ้ กึ สอน และ นาวาเอก ยุทธนา อักษรศรี
เป็นผูค้ วบคุมทีม
ผลการแข่งขัน ในประเภททีมทีมเรือใบออฟติมสิ ต์จากประเทศไทย ได้ตำ� แหน่ง
รองแชมป์โลก แพ้อติ าลี รอบชิง 2:1 จากทีมทีแ่ ข่งขันทัง้ หมด 45 ทีม ส่วนในประเภท
บุคคล ซึง่ มีจำ� นวนเรือ เข้าร่วมการแข่งขัน ทัง้ หมด 254 ล�ำ ผลการแข่งขันมีดงั นี้
ที่ 1 อิตาลี ที่ 2 มอลต้า ที่ 3 สเปน ในขณะที่ พันวา บุณนาค นักเรียนใบไทย
ได้อบั ดับที่ 6 จากการแข่งขันในครัง้ นี้
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Joy Sports Company, Bangkok
and Feelfree US, jointly announced
the introduction of Jonny Boats featuring
the Bass 100; a customizable motor or
human powered personal boat designed
for outdoor recreational use.
The Bass 100 borrows from the
classic “Jon” boat concept, an open
platform to build upon as they did
in the “good ole days”, when DIY
(do-it-yourself) was not a hobby, but
a way of life. Jonny Boats blends
this classic concept with modern boat
and kayak technology offering a highly
customizable base model ready
for multiple outfitting options with
ready-to-go off the shelf kits and
individual accessories.
A distinctive feature that sets
the Bass 100 apart
is a unique

planing hull
designed to rise up
and glide on the water at higher speeds
to cover more distance quicker.
This was a necessary feature as the
Bass 100 is designed to be powered
more so than paddled.
The concept is closer to a boat
rather than a kayak but by simply adding
the fin kit you can easily transform
the craft into an efficient sit-down
or stand-up paddle boat.
The Bass 100 base model is ready
for adventure with a user friendly wide
open deck, super-stable hull and
a comfortable high seat that can be used
for fun, fishing or as a tender between
larger boats.

Jonny Boats are designed for
a wide spectrum of users, from the
recreational weekend boater to
the hardcore angler or hunter. What
makes the boat so special is no matter
who you are or what adventure you have
planned, you have the ability to outfit the
Bass 100 your own way, in your own
style.
“The concept was born and
driven by years of experience in the
recreational boating and paddle-sports

things my way and my two uncle
‘Johnnys’, both avid fishermen whom
I admire to this day ,” said Jim. “The
concept also draws inspiration from the
Jon boat -- simple, yet functional and
accommodating in its most basic form
but with the ability to transform it into
an advanced fishing platform.”
The Bass 100 offers a variety of
standard features including the Jonny
High-Ride forward and aft plus height
adjustable seating system, adjustable

Jonny Bass 100

industry,” said Peter Murphy, Jonny
Boats Designer. “Talking to our
customers, I found that people wanted
freedom of choice to customize their own
watercraft according to their needs and
budget.”
According to head of Feelfree US
and Bass 100 design contributor,
Jim Hager, the inspiration for the brand
was also driven by his own personal
experiences.
“The inspiration of what Jonny is
all about came from my own personal
experiences, as an angler who does

foot pegs, two flush mounted rod
holders, front Uni-Track rails for
mounting accessories, inspection port,
oversized rear tank-well storage area
with bungee tie down system, integrated
sturdy side and bow and stern handles,
a wide open deck with soft foam standing
pads and a drain plug.
For a truly customizable experience,
a variety of Jonny Boat brand
accessories will be available in ready-togo kits or individually such as Jonny
Boat’s own electric motor, the Go-Moto
Pod (both fixed and a steerable option),
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8-Ball Steering System, stern-mounted retractable fins,
Beaver Tail Rudder, Uni-Track Rails, Uni-Track
Accessory Mounts, Uni-Track Stand Up Bar, trolley,
sonar kit, soft deck kits, trim tab kits, seat bag, cooler,
paddles, electronic wiring systems and more.
For availability, International dealer inquiries and
other information, sign up for our email notification
list at: www.JonnyBoats.com
Product Specifications
Length : 10” (305 cm)
Width : 35.5” (85 cm)
Weight : 77 lbs (35 kg)
Capacity : 400 lbs (181 kg)
Hull Material : Roto-Molded Polyethylene Plastic
Colors : Blue Gray, Orange, Army Green, Charcoal

Company Overview
Joy Sports Co., Ltd, is owned and operated out of
Bangkok, Thailand and distributes boats, kayaks and
accessories designed for recreational use, which have
redefined the paddling and fishing industries with unique
and innovative features and designs throughout the globe.
Joy Sports Co., Ltd, is part of a world-wide team
manufacturing and distributing multiple product brands to
over 50 countries. Jonny Boats is one of several brands
including Feelfree Kayaks, 3 Waters Kayaks, Feelfree
Gear, Nav8 and Chilart
If you’d like more information about this topic, or to
schedule an interview, please contact Pokpong Khieowan,
at pokpong@feelfreegear.com
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การปฏิวัติครั้งล่าสุดของแท่นยึด
เครื่องยนต์ SeaStar Jackplate ซึ่ง
เป็ น การน� ำ ส่ ง เทคโนโลยี ท างด้ า น
วิศวกรรมผ่านการให้ข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากตัวผูใ้ ช้โดยตรง

คุณลักษณะ
- Xtreme Jackplate ทุกรุน่ เป็น
แท่ น ที่ เ หมาะกั บ เครื่ อ งยนต์ ข นาด
400HP
- ง่ายต่อการทีเ่ ครือ่ งมือจะเข้าถึง
น๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง
- ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่น
รองแท่นเครื่องท้ายเรือ
- จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่
หนาขึ้น
- การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
- สมอน�้ำตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
- การติดตั้ง SmartStick ส�ำหรับการยกระดับ ProTap ท�ำได้
อย่างง่ายดาย น�้ำหนักเบาขึ้น
แท่ น ยึ ด เครื่ อ งยนต์ SeaStar Jackplate รุ ่ น มาตรฐาน
เป็นแท่นยึดเครื่องยนต์ที่มีขนาดบางที่สุดและทนทานที่สุดรุ่นหนึ่ง
เท่าที่มีอยู่ในตลาด อุปกรณ์เสริมที่มีความจ�ำเปป็นต่อสมรรถนะ
จะช่ ว ยให้ เ รื อ แล่ น ได้ เ ร็ ว ขึ้ น ประหยั ด น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง มากขึ้ น
และสามารถแล่นเรือในน�้ำตื้นได้ดีชึ้น แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar
Jackplate มีคุณสมบัติที่บางเฉียบ แต่บึกบึน ท�ำให้รูปร่างของ
แท่นยึดเครื่องยนต์เปลี่ยนไป
มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคที่สามารถยกเครื่องยนต์ได้
5.8″ ภายใน 8.5 วินาที ซึ่งนับว่าเร็วมาก แท่นยึดเครื่องยนต์
SeaStar Jackplate รุ่นมาตรฐาน เหมาะส�ำหรับเครื่องยนต์ขนาด
300 แรงม้า และปรับเอียงได้เมือ่ ใช้ควบคูก่ บั ระบบบังคับเลีย้ วแบบ
ไฮดรอลิคของ SeaStar

MAGAZINE
MAGAZINEI PAGE
I PAGE

คุณสมบัติ
- แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์ได้ถึง
ขนาด 300 แรงม้าได้อย่างง่ายดาย
- ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
- แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
- การปรับเครื่องยนต์ขึ้นลง ท�ำได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิดสูงสุด
- ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�ำให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
- ง่ายต่อการทีเ่ ครือ่ งมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครือ่ งยนต์จากทางด้านข้าง
- ใช้งานร่วมกับ Power Pole® และ Talon® ได้
แท่นยึดเครื่องยนต์ SEASTAR JACKPLATES แบบปรับด้วยมือ
แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่น JP1000 มีให้เลือกตามระยะ setback ตั้งแต่ 4”
6”, 8” และ 10” เพื่อให้ท่านได้จับคู่เครื่องยนต์ กับแท่นยึดเครื่องยนต์
ส�ำหรับสมรรถนะสูงสุด แท่นนี้สามารถยกเครื่องยนต์ได้สูงขึ้น 3”

คุณลักษณะ
- มีร่องน�ำอินเตอร์ล็อค ท�ำให้การยก
เครื่ อ งยนต์ ขึ้ น ลง 3” เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น
และมั่นคง
- ชุ ด สกรู ก� ำ หนดความสู ง ของแท่ น
และตัวล๊อคด้านข้างเป็นตัวยึดต�ำแหน่งของแท่น
- ชุดสกรูแสตนเลสกันสนิม และเคลือบ
จารบีเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
- รองรับน�้ำหนักเครื่องยนต์สูงสุด 585 ปอนด์ ท�ำให้มีความพร้อมในการใช้งาน
ของเครื่องยนต์เกาะท้ายในทุกสภาวะ รวมถึงเครื่องยนต์ 4 จังหวะรุ่นใหม่
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อุปกรณ์เสริมแท่นยึดเครื่องยนต์
(JACKPLATE ACCESSORIES)
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ SeaStar Jackplates จะรวมถึง
สวิทช์ มาตรวัด แผ่นตัวแปลง และตัวควบคุม Pro-Trim ส�ำหรับ
ตั ว ควบคุ ม Pro-Trim ช่ ว ยให้ ก ารควบคุ ม ตั ว เรื อ เป็ น ไปโดยง่ า ย
ที่ปลายนิ้ว Pro-Trim ช่วยให้สามารถปรับมุมเอียงของเครื่องยนต์
ได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัย การออกแบบเป็นไปอย่าง
เรียบง่าย สะอาดตา และไม่มีสายระโยงระยางให้ร�ำคาญใจ เป็นข้อ
ได้เปรียบอย่างยิ่งส�ำหรับเรือที่บังคับเลี้ยวด้วยระบบไฮดรอลิค

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

SMARTSTICK และชุดมาตรวัด
มาตรวัดที่โดดเด่นชัดเจน ช่วยให้นายท้ายเรือสามารถเห็นได้
โดยง่ายดายเพียงแค่การช�ำเลืองมอง ส�ำหรับข้อมูลปัจจุบนั บนหน้าปัด
ควบคุมนั้น SeaStar Solutions ได้พัฒนาตัวรับสัญญานการก�ำหนด
ต�ำแหน่งและมาตรวัด SmartStick ขึ้น ตัวรับสัญญาน SmartStick
เป็นตัวรับสัญญานแบบ linear ที่ไม่มีจุดสัมผัสใดๆ จึงไม่มีส่วนที่
เคลื่อนไหวที่จะสึกกร่อน ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ได้ถูกติด
ตั้งไว้ในตัวรับสัญญาน 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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เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิง เป็นเรือบรรทุก
เครือ่ งบินล�ำแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เรือบรรทุกเครือ่ งบินเหลียวหนิง เดิมชือ่ ว่า เรือบรรทุก
เครือ่ งบินวาร์ยกั เป็นเรือบรรทุกเครือ่ งบินชัน้ คุซเนตซอฟ
ของโซเวียต ต่อขึน้ ทีอ่ ตู่ อ่ เรือทีเ่ มืองไมโคเลฟ ติดทะเลด�ำ
ทางตอนใต้ของยูเครน ปล่อยลงน�้ำเมื่อปี ค.ศ. 1988
เดิมมีชอื่ ว่า “รีกา” ตามชือ่ กรุงรีกา เมืองหลวงของลัตเวีย
ซึ่งในขณะนั้นเป็นหนึ่งใน 15 สาธารณรัฐของโซเวียต
แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วาริยัก” ตามชื่ออดีตเรือ
ลาดตระเวนหุม้ เกราะของรัสเซีย ชือ่ “วาริยกั ” มาจากภาษา
ยูเครน หมายถึง วารันเจียน
การก่อสร้างเรือหยุดลงตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1992 โดยยังไม่ได้
ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากขาดงบประมาณ

หากย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2012 ทีผ่ า่ นมา
จี น น� ำ เรื อ บรรทุ ก เครื่ อ งบิ น ล� ำ แรกของประเทศเข้ า
ประจ�ำการณ์ เรือล�ำนีจ้ นี ให้ชอื่ ว่า “เหลียวหนิง” ตามชือ่
มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
เรือเหลียวหนิง มีระวางขับน�ำ้ 67,500 ตัน ความยาว
ตลอดล�ำเรือ 304.5 เมตร มีหอ้ งต่างๆ ในเรือ 3,857 ห้อง
มีลกู เรือเต็มอัตราศึก 2,626 นาย เรือสามารถท�ำความเร็ว
ได้สงู สุด 32 นอต หรือ 59 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สามารถ
เดินทางได้ไกล 3,850 ไมล์ทะเล หรือ 7,130 กิโลเมตร
ทีค่ วามเร็ว 32 นอต สามารถอยูใ่ นทะเลได้นานทีส่ ดุ 45 วัน
และสามารถบรรทุกเครือ่ งบินรบได้ 30 ล�ำ และเฮลิคอปเตอร์
25 ล�ำ เหลียวหนิงไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงาน
นิวเคลียร์ แต่เป็นเรือเครือ่ งยนต์ดเี ซลธรรมดา

LIAONING

เรือบรรทุกเครื่องบิน
“เหลียวหนิง” ของพญามังกร
ผงาดง้ำ�ออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก
และเมือ่ โซเวียตล่มสลายลง เรือล�ำนีก้ ต็ กเป็นของประเทศ
ยูเครนและถูกจอดทิง้ ไว้โดยไม่ได้บำ� รุงรักษา ถูกน�ำออกมา
ประมูลในปี ค.ศ. 1998 ในฐานะเรือเปล่า ไม่มเี ครือ่ งยนต์
หางเสือ และระบบควบคุม และประมูลได้ไปในราคา 20 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทั ท่องเทีย่ วจากมาเก๊า ซึง่ ระบุวา่
จะน�ำเรือล�ำนี้ไปสร้างเป็นคาสิโนลอยน�้ำที่ท่าเรือมาเก๊า
เช่นเดียวกับเรือบรรทุกเครือ่ งบินล�ำอืน่ ๆ ของโซเวียตทีเ่ คย
ถูกบริษทั จีนประมูลไปเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว คือ เรือบรรทุก
เครือ่ งบินเคียฟ ทอดสมออยูท่ เี่ ทียนจิน และเรือบรรทุก
เครือ่ งบินมินสก์ทอดสมออยูท่ เี่ ซินเจิน้
ช่วงปี 2001-2002 เรือถูกชักลากมายังประเทศจีน
และเข้าเทียบท่าทีเ่ มืองต้าเหลียน ปัจจุบนั เรือล�ำนีอ้ ยูใ่ นการ
ครอบครองของกองทัพเรือปลดแอกประชาชน อยูร่ ะหว่าง
การปรับปรุงให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินล�ำแรกของจีน
มีกำ� หนดทดสอบการเดินเรือในปี ค.ศ. 2011 เพือ่ เตรียม
เข้าประจ�ำการ โดย Jane’s Information Group ระบุวา่
เรือล�ำนีอ้ าจใช้ชอื่ ว่า ชี หลาง ตามชือ่ แม่ทพั เรือจีนในช่วงต้น
ราชวงศ์ชงิ ผูน้ ำ� ทัพเรือจีนสูก้ บั ดัตช์และพิชติ เกาะไต้หวัน
ได้ในปี ค.ศ.1681
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ปัจจุบนั จีนทีก่ ำ� ลังท�ำมาค้าขึน้ มีเงินมากมาย จึงพยายาม
ก้าวขึน้ มาเป็นมหาอ�ำนาจในหลายๆ ด้าน ในปัจจุบนั จีนส่ง
จรวดและยานอวกาศขึน้ ไปยังวงโคจรเป็นว่าเล่น และมีแผน
จะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ทัง้ ยังสร้างเครือ่ งบินรบล่องหนของ
ตัวเองได้แล้ว โดยสร้างไล่หลังรัสเซียมาติดๆ
แต่จนี ยังไม่สามารถสร้างเรือบรรทุกเครือ่ งบินเองได้
เพราะเรือเหลียวหนิงนีก่ ไ็ ปซือ้ เรือเก่าของสหภาพโซเวียตมา
แต่โดยศักยภาพแล้ว ในที่สุดจีนก็คงจะสร้างเรือของจีน
เองได้ หลังจากได้ศึกษาและช�ำแหละดูเรือล�ำนี้จนพรุน
ไปแล้ว แม้วา่ เรือสายเลือดจีนทีจ่ ะออกมา คงไม่มใี ครคิดว่า
มันจะผิดแผกแตกต่างไปจากเรือรัสเซียสักกี่มากน้อย
เหมือนเครือ่ งบิน ยานอวกาศ รถยนต์ และอืน่ ๆ ทีพ่ จี่ นี
ชอบไปก๊อปเขามาจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้ว
ตอนที่ถูกสร้างขึ้นตอนแรก โซเวียตก็กะจะให้ชื่อ
เรือล�ำนีว้ า่ “ริกา้ ” เพือ่ เป็นเกียรติกบั กรุงริกา้ เมืองหลวงของ
ลัตเวียทีต่ อนนัน้ ยังเป็น 1 ใน 15 สาธารณรัฐของสหภาพ
โซเวียต มันถูกก�ำหนดให้เป็นเรือบรรทุกเครือ่ งบินขับไล่
เรือล�ำนีจ้ ดั อยูใ่ นเรือชัน้ แอดมิรลั คุซเนตซอฟ หรือ
พลเรือเอกคุตเนตซอฟ ซึง่ เรือชัน้ นีถ้ กู สร้างออกมา 2 ล�ำ
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ด้วยกัน โดยล�ำที่ 2 ก็คอื ล�ำนี้ ส่วนล�ำแรกก็คอื เรือ แอดมิรลั
คุซเนตซอฟ ที่ปัจจุบันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินล�ำเดียว
ของรัสเซีย ซึง่ ก็เท่ากับว่าตอนนี้ กองก�ำลังด้านเรือบรรทุก
เครื่องบินของทั้งสองชาติเท่ากันเป๊ะ (สหรัฐมี 11 ล�ำ)
แต่จีนดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าเพราะเรือจีนใหม่กว่า
ส่วนของรัสเซียนั้นเก่ามากแล้ว เข้ามาประจ�ำการณ์
ตัง้ แต่ปี 1990 และได้ขา่ วว่าตอนนีส้ ภาพก็ไม่คอ่ ยดีนกั
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Cape Panwa Hotel
Phuket Raceweek
2019เคปพันวา โฮเทล
ภูเก็ต เรซวีค 2019

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต
เรซวีค จัดยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 16 โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่าง
วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเคป
พันวา ภูเก็ต การแข่งขันแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ ไออาซี
ซีโร่, ไออาซี 1, ไออาซี 2, ครูซซิ่ง, มัลติฮัลล์ เรซซิ่ง และ
ไฟเออร์ฟลาย 850 (Firefly 850 Sports One Design)
รวมเรือที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 ล�ำ มีนักแล่นเรือใบกว่า
450 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
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การแข่งขันในวันสุดท้ายมีกระแสลมก�ำลังดีในช่วงเช้า
ถึงบ่าย นับว่าเป็นการปิดฉากลงอย่างสวยงามของเคปพันวา
โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2019 แม้ว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่มี
การแข่งขันนัก แล่นใบจะต้องพบกับความท้าทายในเรื่อง
ของสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ส� ำ หรั บ พิ ธี ม อบรางวั ล ให้ แ ก่ ผู ้ ช นะในแต่ ล ะประเภท
ได้รบั เกียรติจาก พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคม
กี ฬ าแข่ ง เรื อ ใบแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
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สรุปผลการแข่งขันดังนี้
- ส� ำ หรั บ การแข่ ง ขั น ประเภทไฟเออร์ ไ ฟล์ 850
(Firefly 850) ทีม ทวิน ชาร์คส์ ได้ครองแชมป์นานถึง
7 ปีซ้อน
- ทีมฟีนกิ ซ์ สัญชาติเดนมาร์ก สามารถรักษามาตรฐาน
ของทีมคว้าแชมป์ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน ส่วนในปีนี้ได้แชมป์
ประเภทไออาซี ทู
- ในส่วนของทีมฮอลลีวู้ด หนึ่งในทีมตัวเต็งก็สามารถ
ครองแชมป์ติดต่อกัน 3 ปี ในปีนี้ได้แชมป์ประเภท ไออาซี
ซีโร่

ประเภท ไออาซี ซีโร่ (IRC Zero Class)
1. ทีม ฮอลลีวู้ด Team Hollywood ออสเตรเลีย
2. อีสมารีน อิเมจิน East Marine Emagine
ออสเตรเลีย
3. อะควารี่ AquarII ออสเตรเลีย
ประเภท ไออาซี วัน (IRC I Class)
1. อีสมารีน อิเมจิน East Marine Emagine
ออสเตรเลีย
2. อะควารี่ AquarII ออสเตรเลีย
3. เมกะซิป Megazip รัสเซีย

ประเภท ไออาซี ทู (IRC II Class)
1. ฟีนิกซ์ Phoenix นีลส์ เดเกินคอลว์
Neils Degenkolw เดนมาร์ก
2. ซิดนีย์ พรีเมียร์ คาร์ทติ้ง ปาร์ค Sydney Premier
Karting Park ออสเตรเลีย
3. ดราก้อน The Dragon ไซมอน โอลิเวีย
Simon Oliver ออสเตรเลีย
ประเภทครูซซิ่ง โมโนฮัลล์ (Cruising Monohull Class)
1. เวนเจอร์ Venture ออสเตรเลีย
2. โบ เอสปรีส์ BeauX Esprits ออสเตรเลีย
3. เลดี้ บั้บบลี่ Lady Bubbly ออสเตรเลีย
ประเภท เรือมัลติฮัลล์ เรซซิ่ง (Multihull Racing)
1. แฟนทอม ไฟว์ Phantom V ออสเตรเลีย
2. บอนซ่า Bonza อังกฤษ
3. ฟุกาซี่ Fugazi ออสเตรเลีย
ประเภท ไฟเออร์ไฟล์ 850 (Firefly 850)
1. ทวิน ชาร์คส์ Twin Sharks อังกฤษ
2. วูดู Voodoo เยอรมัน
3. เซิร์ฟ พาโทร Surf Patrol ออสเตรเลีย
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SpecialReport

การแข่งขันทางธุรกิจ
รูปแบบที่แปรเปลี่ยนไป
สังคมไทยคุ้นชินกับการแข่งขันกันมาอย่างยาวนาน
ให้ความส�ำคัญสูงกับชัยชนะ จนคนทั่วไปรู้สึกเป็นเรื่อง
ยิ่ ง ใหญ่ ใ นชี วิ ต ใม่ ว ่ า จะแวดวงการกี ฬ า การศึ ก ษา
และการด�ำเนินธุรกิจ
ในด้านกีฬานั้น มีการยกย่องเชิดชูและปูนบ�ำเหน็จ
รางวั ล กั น อย่ า งท่ ว มท้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ผ ลงานโดดเด่ น
โดยเฉพาะในการแข่งขันระหว่างประเทศ ถึงกับมีการตั้ง
สินบนล่วงหน้ากันไว้เป็นจ�ำนวนเงินมหาศาล ทัง้ ทีป่ รัชญา
ดั้งเดิมของการกีฬานั้น มิได้มุ่งหมายให้ต่อสู้กันแบบเอา
เป็นเอาตายเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ คุณค่าที่แท้ของการ
เล่นกีฬาก็คือ การสร้างเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง
สมบูรณ์ ความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างผู้เล่นด้วยกัน สาเหตุ
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ปรัชญาดังกล่าวเบีย่ งเบนจนผิดเพีย้ นไป คือ
การพนันขันต่อ และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับกีฬา
ส�ำหรับในระบบการศึกษาของไทยนับแต่โบราณกาล
มานั้น การยกย่องและให้รางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น
ก็หวังทีจ่ ะเป็นแรงกระตุน้ ให้คนตัง้ ใจเรียน เพือ่ ให้ได้ความ
รู้อย่างเต็มที่จากครูผู้สอน รวมทั้งการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง แต่กลับก่อให้เกิดผลลบที่รุนแรงใน
บางลักษณะ เช่น ความเห็นแก่ตวั ของผูท้ หี่ วังได้คะแนนดี
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ไม่ยอมเผือ่ แผ่แบ่งปันความรูแ้ ก่ผทู้ อี่ อ่ นด้อยกว่า บางราย
ทีพ่ ลาดหวังจากการสอบได้ในอันดับหนึง่ ซึง่ คนเคยท�ำได้
มาโดยตลอด เกิดความรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรง ถึงขั้นฆ่า
ตัวตายไปก็มี
ส่วนในทางธุรกิจนั้น การแข่งขันกันมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนพอเข้าใจได้ไม่ยากนัก คือเพื่อผลประโยชน์อันพึง
ได้ของธุรกิจตนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รูปแบบการ
ต่อสู้กันมีมากมายหลายหลากขึ้นอยู่กับลักษณะของ
กิจการที่ท�ำ สภาวะการตลาด(เป็นของผู้ซื้อหรือผู้ขาย)
และก�ำลังทรัพย์ของแต่ละฝ่าย ถ้าตลาดเป็นของผู้ขาย
คือ Demand (ความต้องการของผู้บริโภค) มากกว่า
Supply (ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
นัน้ ๆ) การแข่งขันจะไม่รนุ แรงนัก มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ในทางกลับกัน ถ้าตลาดอยู่ในสภาวะที่ผู้ซื้อมีอ�ำนาจ
ต่อรองสูงกว่า คือมีสินค้าและบริการให้เลือกบริโภค
อย่างล้นเหลือ การแข่งขันระหว่างผู้ขายย่อมมีความ
เข้มข้น ต่างท�ำก�ำไรได้อย่างฝืดเคือง ผู้ประกอบการที่มี
ทุนเหนือกว่าอาจใช้วิธีลดราคาจนต�่ำกว่าทุน เพื่อท�ำให้
คู ่ แ ข่ ง ที่ อ ่ อ นแอกว่ า อยู ่ ไ ม่ ไ ด้ จ� ำ ต้ อ งเลิ ก กิ จ การไป
เมื่อเหลือคู่แข่งน้อยลงโอกาสท�ำก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ
จะกลับมาอยู่ในมือของผู้ที่มีสายป่านยาวอีกครั้งหนึ่ง
ซึง่ นับเป็นวิธกี ารทีส่ กปรก ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ทแี่ ท้จริง
ต่อส่วนรวม แต่ก็ยากที่จะก�ำจัดให้หมดไปจากสังคมไทย
ในปัจจุบนั สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผิ ด แผกไปจากเดิ ม เป็ น อย่ า งมาก มี น วั ต กรรมต่ า งๆ
เข้ามาท�ำงานแทนคนในหลากหลายอาชีพ การด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะผู ้ ป ระกอบการมี ลั ก ษณะเฉพาะตน
มากขึ้น ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความพร้อมด้านต่างๆ
ของผูเ้ ป็นเจ้าของกิจการหนึง่ ๆ ปรากฎการณ์เช่นนีน้ บั วัน
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ผลพวงที่เกิดตามมา
ก็ คื อ รู ป แบบการแข่ ง ขั น ทางธรุ กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปรไป
ความเป็นคู่แข่งระหว่างกันเริ่มไม่ชัดเจนเช่นแต่ก่อน
รวมทั้งความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันอันเกิดจากความ
ไม่เท่าเทียมกันในศักยภาพของคู่แข่งทางธุรกิจด้วย
เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ นักธุรกิจน้อยใหญ่ควร
ก�ำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร นับเป็นปัญหา
ที่ท้าทาย นักคิดทุกส�ำนักอยู่ไม่น้อย ในความเห็นของ
ผู้เขียนซึ่งแทบไม่มีประสบการณ์ตรงในการท�ำธุรกิจเลย
เพี ย งแต่ มี ค วามสนใจใฝ่ รู ้ แ ละสนิ ท สนมคุ ้ น เคยกั บ
นักธุรกิจในหลายกลุ่มอาชีพ ใคร่ขอเสนอแนะให้ทุกฝ่าย
ทบทวนอย่างรอบคอบรอบด้าน ในวิถีการด�ำเนินธุรกิจ
ของตนเท่าที่ผ่านมา หาให้พบข้อจ�ำกัดที่เกิดจากสภาวะ

แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยเฉพาะจากนวัตกรรมต่างๆ ทีเ่ ข้า
มาท�ำงานแทนคน พิจารณาน�ำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของตนอย่างเหมาะสม ละทิ้งการแข่งขันในรูปแบบเก่าๆ
ทีม่ คี แู่ ข่งค่อนข้างชัดเจน คอยจ้องแต่จะโค่นล้มท�ำลายกัน
หั น มาสร้ า งพั น ธมิ ต รเพื่ อ แสวงหาประโยชน์ ร ่ ว มกั น
หากจ�ำเป็นต้องแข่งขันกันก็ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
มีการเอื้อเฟื้อกันในบางลักษณะ แต่อย่าท�ำในเรื่องที่
ผิดกฎหมาย เช่น การสมยอมราคาหรือฮั้วกัน อาจพากัน
ถูกขึน้ บัญชีดำ� และถูกฟ้องร้องต้องคดีความได้ โดยเฉพาะ
ในการประมูลงานกับทางราชการ
รูปแบบหนึง่ ซึง่ เคยแนะน�ำผูค้ นุ้ เคยทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งกันมา
ก่อนชนิดยอมเสนอราคาต�่ำกว่าทุนเพื่อให้ได้งาน แล้วหา
ทางวิง่ เต้นลดเสปคภายหลังซึง่ ก็มกั จะไม่สำ� เร็จ ได้งานแต่
เสียเงิน ด้วยความสนิทกับทั้งสองฝ่าย จึงนัดให้เขาพบปะ
พูดคุยกัน เลิกคิดทีจ่ ะเอาชนะกันด้วยวิธเี ก่าๆ ซึง่ แทบไม่มี
ทางที่จะล้มอีกฝ่ายหนึ่งได้ เพราะทุนหนาทั้งคู่ ควรสู้กัน
ตามครรลองธุรกิจที่ถูกต้อง ได้งานก็ต้องได้เงิน ใครชนะ
การประมูลก็แบ่งงานให้อีกฝ่ายหนึ่งบ้าง ในลักษณะของ
การซือ้ สินค้าและบริการบางอย่างจากกันและกัน อย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย
ที่เล่ามานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานกว่าสิบปีแล้ว
และเชื่อว่าหลักคิดดังกล่าวสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ แต่ละกรณีจะ
มีลกั ษณะเฉพาะ ยากทีจ่ ะหาสูตรส�ำเร็จใดๆ มาใช้ได้อย่าง
ครอบคลุ ม ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ของ
ทุกอย่าง คือ ความซือ่ สัตย์และจริงใจต่อกันอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย
ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ละองค์กรควรเน้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพียง
พอ เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตน มี ค วามรู ้
รักสามัคคีกลมเกลียวกัน ท�ำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง มีความรักความผูกพัน
(Engagement) และจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty)
อย่างมัน่ คง ส่วนกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรนัน้ ควรเน้น
การสร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่น มีลักษณะเฉพาะ
บางอย่างทีแ่ ตกต่างจากการประกอบการทัว่ ไป เน้นความ
มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเป็นส�ำคัญ หากท�ำสองเรื่องนี้
ได้ ผ ลดี ย่ อ มเป็ น หลั ก ประกั น ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
และความส� ำ เร็ จ ขององค์ ก รได้ อ ย่ า งแน่ น อน ทั้ ง ใน
ระยะสั้น และระยะยาว
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สิงหาคม
19-20 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (EFA)
21-22 การดำรงชีพในทะเล (PST)
23-24 การป้องกันและการดับไฟ (FPFF)
26-27 ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม (PSSR)
29 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ (SAS)
29 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในท่าเรือ (SAPF)
29-30 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ (DSD)
21-22 สำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (AIS)
26-28 ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (LEDS)
26-27 การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนเรือ/Cyber Security onboard Ships (CSOS)
29 ไฟฟ้าแรงดันสูง (็HVI)

สอบถามรายละเอียดโทร
02-703-3232 ต่อ 141 , 114
092-258-8190 , 092-251-1217
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สิงหาคม
5-9 พื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว (BLGT)
5-8 เรือเร็วช่วยชีวิต (FRB)
5-9 การใช้แผนที่อิเล็คทรอนิกส์และระบบข้อมูล (ECDIS)
5-9 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายเดินเรือ) / YACHT DECKHAND SKILLS (YDS)
5-9 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายช่างกล) / YACHT ENGINEER SKILLS (YES)
13-23 เรือบรรทุกสารเคมีชั้นสูง (ATCT)
13-28 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)
15-17 การนำเรือ / SHIP HANDLING (SHND)
19-23 การบริหารจัดการทรัพยากรในสะพานเดินเรือ (BRM)
19-23 การบริหารจัดการทรัพยากรในห้องเครื่อง (ERM)
19 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล / Maritime Labour Convention 2006) (MLC)
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