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สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตาม  ที่รัก ฉบับกลางฤดูฝนนี้คงสู่สายตาท่านท่ามกลางฝุ่นควันทางการเมืองที่ยังไม่จางดีนัก คงพอสัมผัสไอคุกกรุ่น 
จากการน�าเสนอและอภิปลายนโยบายของรัฐบาลลุงตู่ได้อยู่ หวังและเชื่อว่าจะน�าไปสู่ความดีขึ้นในหลายด้าน ช่วยให้ปวงชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มากน้อยตามควรแก่กรณี

เร่ืองที่น�าเสนอในเดือนนี้ได้ผ่านการคัดสรรอย่างประณีตจากทีมงานอีกเช่นเคย เพื่อความมั่นใจว่ามีความคุ้มค่าน่าอ่านส�าหรับทุกท่าน อาทิ การแข่งขัน 
เรือใบออฟติมิสต์ ในรายการ World Championship 2019 ระหว่าง 6-16 กรกฎาคม 2562 ที่ประเทศ Antigua and Barbuda ซึ่งทีมไทยได้ต�าแหน่ง 
รองแชมป์โลก ท่ามกลางผู้เข้าร่วมแข่งขัน 45 ทีม ถูกทีมจากอิตาลีเฉือนเอาชนะในรอบชิง 2:1

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek 2019 ระหว่างวันท่ี 17-21 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต  
ก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน มีเรือเข้าแข่งขัน 32 ล�าจากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ชาตที่มีผลงานโดดเด่นกว่าใครคือ ออสเตรเรีย กวาดรางวัลไปกว่าครึ่ง  
ติด 1 ใน 3 ของทุกประเภท โดยชนะทั้ง 3 อันดับแรกในสองประเภท

การสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินล�าแรกของจีน ชื่อ “เหนียวหลิง” นับว่าสร้างแรงสะเทือนต่อชาติมหาอ�านาจฝ่ายตะวันตกพอสมควร ถึงแม้จะเป็นการน�าเรือ
ที่รัสเซียสร้างไว้ไม่เสร็จมาปรับปรุงก็ตามที เมื่อสร้างเองได้ล�าหนึ่ง ล�าที่สอง สาม สี่ ก็คงตามมามายากเย็นนักในอนาคตอันใกล้นี้ เหลียวหนิงมีสมรรถนะ 
ในด้านต่างๆ สูงพอตัวทีเดียว ลองอ่านดูนะ

เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับ สมาคมความปลอดภัยทางน�้า ซึ่งเพิ่งจัดตั้งเมื่อต้นปีนี้เอง คงมีส่วนช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้และเห็นความส�าคัญในเรื่องนี ้
ในวงที่กว้างข้ึน เพื่อความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ิมพูนขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขภัยดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดึวามสูญเสีย 
ที่ไม่จ�าเป็นลงได้มากทีเดียว พบกันฉบับหน้าครับ
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ตามที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ  
บรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) ได้ร่วมกนัส่งนักกฬีาทมี 
เรือใบออฟติมิสแข่งขันเรือใบรายการ World championship 2019 ระหว่าง  
วนัที ่6 ถงึ 16 กรกฎาคม 2562 ทีป่ระเทศ Antigua and Barbuda ได้ส่งนกักฬีา 
เข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน 5 คน ประกอบด้วย พนัวา บณุนาค ทอฝัน บณุนาค  
ปาฏิหารย์ วรศาสตร์ บวรนันนท์ ซันรัมย์ และ หม่อมหลวง เวฆา ภาณุพันธุ์  
ม ี นาวาตร ี ด�ารงค์ศกัดิ ์ วงษ์ทมิ เป็นผูฝึ้กสอน และ นาวาเอก ยทุธนา อกัษรศรี  
เป็นผู้ควบคมุทีม

ผลการแข่งขนั ในประเภททมีทมีเรอืใบออฟตมิสิต์จากประเทศไทย ได้ต�าแหน่ง
รองแชมป์โลก แพ้อติาล ีรอบชงิ 2:1 จากทมีทีแ่ข่งขนัทัง้หมด 45 ทมี ส่วนในประเภท
บคุคล ซ่ึงมจี�านวนเรอื เข้าร่วมการแข่งขนั ทัง้หมด 254 ล�า ผลการแข่งขนัมดีงันี้   
ที ่ 1 อติาล ี ที ่ 2 มอลต้า ที ่ 3 สเปน ในขณะที ่ พนัวา บณุนาค นกัเรยีนใบไทย  
ได้อบัดบัที ่6 จากการแข่งขนัในครัง้นี้

“คบืกท็ะเล ศอกก็ทะเล” ค�าพงัเพยโบราณทีส่ะท้อนธรรมชาตขิองท้องทะเล 
โดยทั่วไป ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง อาจเกิดการแปรเปลี่ยนสภาพแบบผลิกผัน 
ข้ึนเมือ่ใดกไ็ด้ จากสภาพคลืน่สงบทะเลเรยีบ กลายเป็นความป่ันป่วนจากพายใุหญ่ 
ได้ในเวลาอนัส้ัน อาจก่อให้เกดิมหนัตภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิได้ชนดิตัง้รบัแทบไม่ทนั 
ถ้าผูเ้กีย่วข้องขาดความรูค้วามเข้าใจรวมทัง้การเตรยีมการต้ังรบัทีด่พีอ

ด้วยตระหนกัในความจริงดงักล่าวข้างต้น จงึเกดิการรวมตวักนัของผู้ทีห่่วงใย 
ในการด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ ในทะเล รวมทัง้ในแม่น�า้ล�าคลองโดยทัว่ไปด้วย ซึง่เท่าที่
ผ่านมาได้เกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติสารพัดแบบ สาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือ 
ความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ขาดความรูพ้ื้นฐานในการป้องกันภยัล่วงหน้า รวมทัง้มาตรการ
ในการแก้ไขเมื่อภัยมา สมาคมความปลอดภัยทางน�้าจึงได้ก่อก�าเนิดขึ้น เมื่อวันที่  
20 กมุภาพันธ์ 2562 โดยม ีพลเรอืเอก ไพโรจน์ แก่นสาร เป็นนายกสมาคม ตัง้อยู่ที่ 
เลขท่ี 1122 หมู่ที ่6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

ส�าหรับวัตถุประสงค์หลกัของสมาคมพอสรปุได้ว่า เป็นองค์กรทีเ่ผยแพร่ความรู้
และฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัทางน�า้ ท้ังในด้านการป้องกนัและแก้ไข ร่วมงาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ทางน�้า ตามโอกาสและศักยภาพที่มีอยู่ เป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้า และเป็น 
ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้า ทั้งนี้ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของ 
สมาคมไว้ ดงัน้ี

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมาคมความปลอดภัยทางน้ำา

ทีมเรือใบออฟติมิสต์ ไทย คว้ารองแชมป์โลก

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนา 

มาตรฐานองค์ความรู้ งานวิจัย  

และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยทางน้ำา 

ของไทยสู่ระดับสากล”
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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.

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

Jonny Boats are designed for  
a wide spectrum of users, from the  
recreat ional 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 

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  var ie ty  o f  Jonny Boat  brand  
accessories will be available in ready-to-
go 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, CharcoalJonny Bass 100

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
เป็นการน�าส่งเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมผ่านการให้ข้อมูลเพื่อการ
ปรบัปรงุผลติภณัฑ์จากตวัผูใ้ช้โดยตรง

คุณลักษณะ
- Xtreme Jackplate ทกุรุน่เป็น

แท่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ขนาด 
400HP

- ง่ายต่อการทีเ่คร่ืองมอืจะเข้าถงึ
น๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง

- ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่น
รองแท่นเครื่องท้ายเรือ 

- จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่
หนาขึ้น

- การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
- สมอน�้าตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
- การติดตั้ง SmartStick ส�าหรับการยกระดับ ProTap ท�าได ้

อย่างง่ายดาย น�้าหนักเบาขึ้น

แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate รุ ่นมาตรฐาน  
เป็นแท่นยึดเครื่องยนต์ท่ีมีขนาดบางที่สุดและทนทานที่สุดรุ่นหนึ่ง
เท่าที่มีอยู่ในตลาด อุปกรณ์เสริมท่ีมีความจ�าเปป็นต่อสมรรถนะ 
จะช่วยให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น  
และสามารถแล่นเรือในน�้าตื้นได้ดีชึ้น แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar 
Jackplate มีคุณสมบัติที่บางเฉียบ แต่บึกบึน ท�าให้รูปร่างของ 
แท่นยึดเครื่องยนต์เปลี่ยนไป 

มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10 
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคที่สามารถยกเครื่องยนต์ได้ 
5.8″ ภายใน 8.5 วินาที ซ่ึงนับว่าเร็วมาก แท่นยึดเครื่องยนต์ 
SeaStar Jackplate รุ่นมาตรฐาน เหมาะส�าหรับเครื่องยนต์ขนาด 
300 แรงม้า และปรบัเอยีงได้เมือ่ใช้ควบคูก่บัระบบบงัคบัเลีย้วแบบ
ไฮดรอลิคของ SeaStar

คุณสมบัติ
- แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์ได้ถึง

ขนาด 300 แรงม้าได้อย่างง่ายดาย
- ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
- แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
- การปรับเครื่องยนต์ขึ้นลง ท�าได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิดสูงสุด
- ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�าให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
- ง่ายต่อการทีเ่ครือ่งมอืจะเข้าถงึน๊อตยดึเครือ่งยนต์จากทางด้านข้าง
- ใช้งานร่วมกับ Power Pole® และ Talon® ได้

แท่นยึดเครื่องยนต์ SEASTAR JACKPLATES แบบปรับด้วยมือ  
แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่น JP1000 มีให้เลือกตามระยะ setback ตั้งแต่ 4” 
6”, 8” และ 10” เพื่อให้ท่านได้จับคู่เครื่องยนต์ กับแท่นยึดเครื่องยนต์ 
ส�าหรับสมรรถนะสูงสุด แท่นนี้สามารถยกเครื่องยนต์ได้สูงขึ้น 3”

คุณลักษณะ
- มีร่องน�าอินเตอร์ล็อค ท�าให้การยก

เครื่องยนต์ขึ้นลง 3” เป็นไปอย่างราบรื่น 
และมั่นคง

- ชุดสกรูก� าหนดความสูงของแท ่น 
และตวัล๊อคด้านข้างเป็นตวัยดึต�าแหน่งของแท่น

- ชุดสกรูแสตนเลสกันสนิม และเคลือบ
จารบีเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

- รองรับน�้าหนักเครื่องยนต์สูงสุด 585 ปอนด์ ท�าให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
ของเครื่องยนต์เกาะท้ายในทุกสภาวะ รวมถึงเครื่องยนต์ 4 จังหวะรุ่นใหม่
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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

อุปกรณ์เสริมแท่นยึดเครื่องยนต์  
(JACKPLATE ACCESSORIES)

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ SeaStar Jackplates จะรวมถึง  
สวิทช์ มาตรวัด แผ่นตัวแปลง และตัวควบคุม Pro-Trim ส�าหรับ 
ตัวควบคุม Pro-Trim ช่วยให้การควบคุมตัวเรือเป็นไปโดยง่าย 
ที่ปลายนิ้ว Pro-Trim ช่วยให้สามารถปรับมุมเอียงของเครื่องยนต์ 
ได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัย การออกแบบเป็นไปอย่าง 
เรียบง่าย สะอาดตา และไม่มีสายระโยงระยางให้ร�าคาญใจ เป็นข้อ 
ได้เปรียบอย่างยิ่งส�าหรับเรือที่บังคับเลี้ยวด้วยระบบไฮดรอลิค

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

 

SMARTSTICK และชุดมาตรวัด
มาตรวัดที่โดดเด่นชัดเจน ช่วยให้นายท้ายเรือสามารถเห็นได ้

โดยง่ายดายเพยีงแค่การช�าเลอืงมอง ส�าหรบัข้อมลูปัจจบุนับนหน้าปัด
ควบคุมนั้น SeaStar Solutions ได้พัฒนาตัวรับสัญญานการก�าหนด
ต�าแหน่งและมาตรวัด SmartStick ขึ้น ตัวรับสัญญาน SmartStick 
เป็นตัวรับสัญญานแบบ linear ท่ีไม่มีจุดสัมผัสใดๆ จึงไม่มีส่วนที่
เคลื่อนไหวที่จะสึกกร่อน ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ได้ถูกติด
ตั้งไว้ในตัวรับสัญญาน และกันน�้า 100%

11
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เรือบรรทุกเคร่ืองบินเหลียวหนิง เป็นเรือบรรทุก 
เครือ่งบนิล�าแรกของสาธารณรฐัประชาชนจนี

เรือบรรทกุเคร่ืองบนิเหลยีวหนงิ เดมิชือ่ว่า เรอืบรรทกุ
เครือ่งบนิวาร์ยกั เป็นเรือบรรทุกเครือ่งบนิช้ันคซุเนตซอฟ
ของโซเวยีต ต่อขึน้ทีอู่ต่่อเรอืทีเ่มอืงไมโคเลฟ ตดิทะเลด�า  
ทางตอนใต้ของยูเครน ปล่อยลงน�้าเม่ือปี ค.ศ. 1988  
เดมิมชีือ่ว่า “รีกา” ตามชือ่กรงุรกีา เมอืงหลวงของลตัเวยี 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นหนึ่งใน 15 สาธารณรัฐของโซเวียต  
แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วาริยัก” ตามชื่ออดีตเรือ 
ลาดตระเวนหุม้เกราะของรสัเซีย ชือ่ “วารยิกั” มาจากภาษา
ยเูครน หมายถงึ วารันเจียน

การก่อสร้างเรือหยดุลงตัง้แต่ปี ค.ศ. 1992 โดยยงัไม่ได้
ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากขาดงบประมาณ  

LIAONING
เรือบรรทุกเครื่องบิน  

“เหลียวหนิง” ของพญามังกร  
ผงาดง้ำาออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

หากย้อนกลบัไปเมือ่วันที ่25 กนัยายน 2012 ทีผ่่านมา 
จีนน�าเรือบรรทุกเครื่องบินล�าแรกของประเทศเข้า 
ประจ�าการณ์ เรอืล�านีจ้นีให้ชือ่ว่า “เหลยีวหนงิ” ตามชือ่
มณฑลเหลียวหนงิ ทางตะวนัออกเฉียงเหนอืของจนี

เรอืเหลียวหนงิ มรีะวางขบัน�า้ 67,500 ตนั ความยาว
ตลอดล�าเรอื 304.5 เมตร มีห้องต่างๆ ในเรอื 3,857 ห้อง  
มลูีกเรอืเตม็อตัราศกึ 2,626 นาย เรอืสามารถท�าความเรว็ 
ได้สูงสดุ 32 นอต หรอื 59 กโิลเมตรต่อชัว่โมง สามารถ 
เดนิทางได้ไกล 3,850 ไมล์ทะเล หรอื 7,130 กโิลเมตร 
ทีค่วามเรว็ 32 นอต สามารถอยูใ่นทะเลได้นานทีสุ่ด 45 วนั 
และสามารถบรรทกุเครือ่งบินรบได้ 30 ล�า และเฮลิคอปเตอร์ 
25 ล�า เหลียวหนิงไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงาน
นวิเคลียร์ แต่เป็นเรอืเครือ่งยนต์ดเีซลธรรมดา

และเมือ่โซเวยีตล่มสลายลง เรอืล�านีก้ต็กเป็นของประเทศ
ยเูครนและถกูจอดทิง้ไว้โดยไม่ได้บ�ารงุรกัษา ถูกน�าออกมา
ประมลูในปี ค.ศ. 1998 ในฐานะเรอืเปล่า ไม่มเีครือ่งยนต์ 
หางเสอื และระบบควบคุม และประมลูได้ไปในราคา 20 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  โดยบรษิทัท่องเทีย่วจากมาเก๊า ซึง่ระบวุ่า 
จะน�าเรือล�าน้ีไปสร้างเป็นคาสิโนลอยน�้าท่ีท่าเรือมาเก๊า  
เช่นเดยีวกบัเรือบรรทุกเคร่ืองบนิล�าอืน่ๆ ของโซเวยีตทีเ่คย
ถกูบริษทัจีนประมลูไปเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว คอื เรอืบรรทุก
เครือ่งบนิเคยีฟ ทอดสมออยูท่ีเ่ทยีนจนิ และเรอืบรรทกุ
เครือ่งบนิมนิสก์ทอดสมออยูท่ีเ่ซินเจิน้

ช่วงปี 2001-2002 เรอืถกูชกัลากมายงัประเทศจนี  
และเข้าเทยีบท่าทีเ่มอืงต้าเหลยีน ปัจจบุนัเรอืล�านีอ้ยูใ่นการ
ครอบครองของกองทพัเรอืปลดแอกประชาชน อยูร่ะหว่าง
การปรับปรุงให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินล�าแรกของจีน  
มกี�าหนดทดสอบการเดนิเรือในปี ค.ศ. 2011 เพ่ือเตรยีม 
เข้าประจ�าการ  โดย Jane’s Information Group ระบวุ่า
เรอืล�านีอ้าจใช้ช่ือว่า ช ีหลาง ตามช่ือแม่ทพัเรอืจนีในช่วงต้น
ราชวงศ์ชงิ ผูน้�าทพัเรอืจนีสูก้บัดตัช์และพชิติเกาะไต้หวนั 
ได้ในปี ค.ศ.1681

ปัจจบุนัจนีทีก่�าลงัท�ามาค้าขึน้ มีเงนิมากมาย จงึพยายาม
ก้าวขึน้มาเป็นมหาอ�านาจในหลายๆ ด้าน ในปัจจบุนัจนีส่ง
จรวดและยานอวกาศขึน้ไปยงัวงโคจรเป็นว่าเล่น และมแีผน
จะส่งมนษุย์ไปดวงจนัทร์ ทัง้ยงัสร้างเครือ่งบนิรบล่องหนของ
ตวัเองได้แล้ว โดยสร้างไล่หลังรสัเซยีมาตดิๆ

แต่จนียงัไม่สามารถสร้างเรอืบรรทกุเครือ่งบนิเองได้ 
เพราะเรอืเหลียวหนงินีก็่ไปซือ้เรอืเก่าของสหภาพโซเวยีตมา 
แต่โดยศักยภาพแล้ว ในที่สุดจีนก็คงจะสร้างเรือของจีน 
เองได้ หลังจากได้ศึกษาและช�าแหละดูเรือล�านี้จนพรุน 
ไปแล้ว แม้ว่าเรอืสายเลือดจนีทีจ่ะออกมา คงไม่มใีครคดิว่า
มันจะผิดแผกแตกต่างไปจากเรือรัสเซียสักกี่มากน้อย  
เหมอืนเครือ่งบนิ ยานอวกาศ รถยนต์ และอืน่ๆ ทีพ่ีจี่น 
ชอบไปก๊อปเขามาจนกลายเป็นธรรมเนยีมไปแล้ว

ตอนที่ถูกสร้างขึ้นตอนแรก โซเวียตก็กะจะให้ช่ือ 
เรอืล�านีว่้า “รก้ิา” เพือ่เป็นเกยีรตกิบักรงุรก้ิา เมอืงหลวงของ
ลตัเวยีทีต่อนนัน้ยงัเป็น 1 ใน 15 สาธารณรฐัของสหภาพ
โซเวยีต มนัถกูก�าหนดให้เป็นเรอืบรรทกุเครือ่งบนิขบัไล่

เรอืล�านีจ้ดัอยูใ่นเรอืชัน้แอดมริลั คุซเนตซอฟ หรอื 
พลเรอืเอกคตุเนตซอฟ ซึง่เรอืชัน้นีถ้กูสร้างออกมา 2 ล�า 
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ด้วยกนั โดยล�าที ่2 กค็อืล�านี ้ส่วนล�าแรกก็คือเรือ แอดมิรลั 
คุซเนตซอฟ ที่ปัจจุบันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินล�าเดียว 
ของรสัเซยี ซึง่กเ็ท่ากบัว่าตอนนี ้ กองก�าลงัด้านเรอืบรรทกุ
เครื่องบินของท้ังสองชาติเท่ากันเป๊ะ (สหรัฐมี 11 ล�า)  
แต่จีนดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าเพราะเรือจีนใหม่กว่า  
ส่วนของรัสเซียนั้นเก่ามากแล้ว เข้ามาประจ�าการณ์ 
ตัง้แต่ปี 1990 และได้ข่าวว่าตอนนีส้ภาพก็ไม่ค่อยดนีกั
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เคปพันวา โฮเทล 
ภูเก็ต เรซวีค 2019

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต  
เรซวีค จัดยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 16 โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่าง 
วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา ณ โรงแรมเคป 
พันวา ภูเก็ต การแข่งขันแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ ไออาซี 
ซีโร่, ไออาซี 1, ไออาซี 2, ครูซซ่ิง, มัลติฮัลล์ เรซซ่ิง และ 
ไฟเออร์ฟลาย 850 (Firefly 850 Sports One Design)  
รวมเรือที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 ล�า มีนักแล่นเรือใบกว่า  
450 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Cape Panwa Hotel 
Phuket Raceweek 
2019

การแข่งขันในวันสุดท้ายมีกระแสลมก�าลังดีในช่วงเช้า 
ถึงบ่าย นับว่าเป็นการปิดฉากลงอย่างสวยงามของเคปพันวา 
โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2019 แม้ว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่มี 
การแข่งขันนักแล่นใบจะต้องพบกับความท้าทายในเรื่อง 
ของสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ส�าหรับพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู ้ชนะในแต่ละประเภท  
ได้รบัเกยีรตจิาก พลเรอืเอก นรสิ ประทมุสวุรรณ นายกสมาคม
กีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
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สรุปผลการแข่งขันดังนี้ 
- ส�าหรับการแข่งขันประเภทไฟเออร์ไฟล์ 850  

(Firefly 850) ทีม ทวิน ชาร์คส์ ได้ครองแชมป์นานถึง  
7 ปีซ้อน

- ทมีฟีนกิซ์ สัญชาตเิดนมาร์ก สามารถรกัษามาตรฐาน
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

15
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Special Report

การแข่งขันทางธุรกิจ
รูปแบบที่แปรเปลี่ยนไป

สังคมไทยคุ้นชินกับการแข่งขันกันมาอย่างยาวนาน 
ให้ความส�าคัญสูงกับชัยชนะ จนคนทั่วไปรู้สึกเป็นเรื่อง 
ยิ่งใหญ่ในชีวิต ใม่ว ่าจะแวดวงการกีฬา การศึกษา  
และการด�าเนินธุรกิจ

ในด้านกีฬาน้ัน มีการยกย่องเชิดชูและปูนบ�าเหน็จ
รางวัลกันอย่างท่วมท้นส�าหรับผู ้ที่มีผลงานโดดเด่น  
โดยเฉพาะในการแข่งขันระหว่างประเทศ ถึงกับมีการตั้ง
สนิบนล่วงหน้ากนัไว้เป็นจ�านวนเงนิมหาศาล ทัง้ทีป่รชัญา
ดั้งเดิมของการกีฬานั้น มิได้มุ่งหมายให้ต่อสู้กันแบบเอา
เป็นเอาตายเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ คุณค่าที่แท้ของการ
เล่นกีฬาก็คือ การสร้างเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง
สมบูรณ์ ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และการเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างผู้เล่นด้วยกัน สาเหตุ
ส�าคญัทีท่�าให้ปรชัญาดงักล่าวเบ่ียงเบนจนผิดเพ้ียนไป คอื 
การพนันขันต่อ และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง
กับกีฬา 

ส�าหรบัในระบบการศึกษาของไทยนบัแต่โบราณกาล
มานั้น การยกย่องและให้รางวัลผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น  
กห็วงัทีจ่ะเป็นแรงกระตุน้ให้คนตัง้ใจเรยีน เพือ่ให้ได้ความ
รู้อย่างเต็มที่จากครูผู้สอน รวมทั้งการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง แต่กลับก่อให้เกิดผลลบที่รุนแรงใน
บางลกัษณะ เช่น ความเหน็แก่ตวัของผูท้ีห่วังได้คะแนนดี 
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Special Report
แวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป โดยเฉพาะจากนวตักรรมต่างๆ ทีเ่ข้า
มาท�างานแทนคน พจิารณาน�ามาใช้ในการประกอบธรุกจิ
ของตนอย่างเหมาะสม ละทิ้งการแข่งขันในรูปแบบเก่าๆ 
ทีม่คู่ีแข่งค่อนข้างชัดเจน คอยจ้องแต่จะโค่นล้มท�าลายกนั 
หันมาสร้างพันธมิตรเพื่อแสวงหาประโยชน์ร ่วมกัน  
หากจ�าเป็นต้องแข่งขันกันก็ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์  
มีการเอื้อเฟื ้อกันในบางลักษณะ แต่อย่าท�าในเร่ืองท่ี 
ผิดกฎหมาย เช่น การสมยอมราคาหรือฮั้วกัน อาจพากัน
ถกูขึน้บญัชดี�าและถกูฟ้องร้องต้องคดคีวามได้ โดยเฉพาะ
ในการประมูลงานกับทางราชการ

รปูแบบหนึง่ซึง่เคยแนะน�าผูคุ้น้เคยทีเ่ป็นคูแ่ข่งกนัมา
ก่อนชนิดยอมเสนอราคาต�่ากว่าทุนเพื่อให้ได้งาน แล้วหา
ทางวิง่เต้นลดเสปคภายหลงัซึง่กม็กัจะไม่ส�าเรจ็ ได้งานแต่
เสียเงิน ด้วยความสนิทกับทั้งสองฝ่าย จึงนัดให้เขาพบปะ
พดูคยุกนั เลกิคิดทีจ่ะเอาชนะกนัด้วยวธิเีก่าๆ ซึง่แทบไม่มี
ทางที่จะล้มอีกฝ่ายหนึ่งได้ เพราะทุนหนาทั้งคู่ ควรสู้กัน
ตามครรลองธุรกิจที่ถูกต้อง ได้งานก็ต้องได้เงิน ใครชนะ
การประมูลก็แบ่งงานให้อีกฝ่ายหนึ่งบ้าง ในลักษณะของ
การซ้ือสินค้าและบรกิารบางอย่างจากกนัและกนั อย่างถกู
ต้องตามกฎหมาย 

ที่เล่ามานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานกว่าสิบปีแล้ว 
และเชื่อว่าหลักคิดดังกล่าวสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ แต่ละกรณีจะ
มลีกัษณะเฉพาะ ยากทีจ่ะหาสตูรส�าเรจ็ใดๆ มาใช้ได้อย่าง
ครอบคลุม ปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จของ 
ทกุอย่าง คือ ความซือ่สัตย์และจรงิใจต่อกนัอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย

ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ละองค์กรควรเน้น
การพฒันาทรพัยากรบคุคล ให้มีความรูค้วามสามารถเพียง
พอ เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบของตน มีความรู ้
รักสามัคคีกลมเกลียวกัน ท�างานเป็นทีมร่วมกันได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงู มีความรกัความผกูพนั 
(Engagement) และจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty)  
อย่างม่ันคง ส่วนกลยทุธ์ในการบรหิารองค์กรนัน้ ควรเน้น
การสร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่น มีลักษณะเฉพาะ
บางอย่างทีแ่ตกต่างจากการประกอบการทัว่ไป เน้นความ
มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเป็นส�าคัญ หากท�าสองเรื่องนี้
ได ้ผลดี ย ่อมเป ็นหลักประกันความเจริญรุ ่ ง เรือง 
และความส�าเร็จขององค์กรได้อย่างแน่นอน ท้ังใน 
ระยะสั้น และระยะยาว

ไม่ยอมเผือ่แผ่แบ่งปันความรูแ้ก่ผูท้ีอ่่อนด้อยกว่า บางราย
ทีพ่ลาดหวงัจากการสอบได้ในอนัดบัหนึง่ซึง่คนเคยท�าได้
มาโดยตลอด เกิดความรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรง ถึงขั้นฆ่า
ตัวตายไปก็มี

ส่วนในทางธุรกิจนั้น การแข่งขันกันมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนพอเข้าใจได้ไม่ยากนัก คือเพื่อผลประโยชน์อันพึง
ได้ของธรุกิจตนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รปูแบบการ
ต่อสู ้กันมีมากมายหลายหลากขึ้นอยู ่กับลักษณะของ
กิจการที่ท�า สภาวะการตลาด(เป็นของผู้ซื้อหรือผู้ขาย)
และก�าลังทรัพย์ของแต่ละฝ่าย ถ้าตลาดเป็นของผู้ขาย 
คือ Demand (ความต้องการของผู้บริโภค) มากกว่า 
Supply (ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
นัน้ๆ) การแข่งขนัจะไม่รนุแรงนัก มือใครยาวสาวได้สาวเอา 
ในทางกลับกัน ถ้าตลาดอยู่ในสภาวะที่ผู ้ซื้อมีอ�านาจ 
ต่อรองสูงกว่า คือมีสินค้าและบริการให้เลือกบริโภค 
อย่างล้นเหลือ การแข่งขันระหว่างผู้ขายย่อมมีความ 
เข้มข้น ต่างท�าก�าไรได้อย่างฝืดเคือง ผู้ประกอบการที่มี
ทุนเหนือกว่าอาจใช้วิธีลดราคาจนต�่ากว่าทุน เพื่อท�าให้ 
คู ่แข่งท่ีอ่อนแอกว่าอยู ่ไม่ได้ จ�าต้องเลิกกิจการไป  
เม่ือเหลือคู่แข่งน้อยลงโอกาสท�าก�าไรเป็นกอบเป็นก�า 
จะกลับมาอยู่ในมือของผู้ที่มีสายป่านยาวอีกครั้งหน่ึง  
ซึง่นบัเป็นวธิกีารทีส่กปรก ไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ
ต่อส่วนรวม แต่ก็ยากที่จะก�าจัดให้หมดไปจากสังคมไทย

ในปัจจบุนั สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม
ผิดแผกไปจากเดิมเป็นอย่างมาก มีนวัตกรรมต่างๆ  
เข้ามาท�างานแทนคนในหลากหลายอาชีพ การด�าเนิน
ธุรกิจของแต่ละผู ้ประกอบการมีลักษณะเฉพาะตน 
มากขึ้น ข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์และความพร้อมด้านต่างๆ 
ของผูเ้ป็นเจ้าของกจิการหนึง่ๆ ปรากฎการณ์เช่นนีน้บัวนั
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ผลพวงที่เกิดตามมา 
ก็คือรูปแบบการแข่งขันทางธรุกิจที่ เปลี่ยนแปรไป  
ความเป็นคู่แข่งระหว่างกันเริ่มไม่ชัดเจนเช่นแต่ก่อน  
รวมทั้งความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันอันเกิดจากความ
ไม่เท่าเทียมกันในศักยภาพของคู่แข่งทางธุรกิจด้วย

เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ นักธุรกิจน้อยใหญ่ควร
ก�าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร นับเป็นปัญหา 
ที่ท้าทาย นักคิดทุกส�านักอยู่ไม่น้อย ในความเห็นของ 
ผู้เขียนซ่ึงแทบไม่มีประสบการณ์ตรงในการท�าธุรกิจเลย 
เพียงแต่มีความสนใจใฝ่รู ้และสนิทสนมคุ ้นเคยกับ 
นักธุรกิจในหลายกลุ่มอาชีพ ใคร่ขอเสนอแนะให้ทุกฝ่าย
ทบทวนอย่างรอบคอบรอบด้าน ในวิถีการด�าเนินธุรกิจ
ของตนเท่าที่ผ่านมา หาให้พบข้อจ�ากัดที่เกิดจากสภาวะ
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สอบถามรายละเอียดโทร
02-703-3232 ต่อ 141 , 114
092-258-8190 , 092-251-1217

สิงหาคม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (EFA)

23-24

ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม  (PSSR)26-27

พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ  (SAS)29

พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในท่าเรือ  (SAPF)29

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ  (DSD)29-30

สำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ  (AIS)21-22

ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (LEDS)26-28

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนเรือ/Cyber Security onboard Ships  (CSOS)26-27

ไฟฟ้าแรงดันสูง  (็HVI)29

การดำรงชีพในทะเล  (PST)21-22

การป้องกันและการดับไฟ  (FPFF)

19-20
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สอบถามรายละเอียดโทร
02-703-3232 ต่อ 141 , 114
092-258-8190 , 092-251-1217

สิงหาคม
พื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว  (BLGT)5-9

เรือเร็วช่วยชีวิต  (FRB)5-8

การใช้แผนที่อิเล็คทรอนิกส์และระบบข้อมูล  (ECDIS)5-9

คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายเดินเรือ) / YACHT DECKHAND SKILLS  (YDS)5-9
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