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สวัสดีครับ ผู้ติดตาม  ที่รักทุกท่าน พบกันในช่วงปลายฝนต้นหนาว ท่ามกลางผลพวงจากภัยน�้าท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะ 
หลายจังหวัดในภาคเหนือและอิสาน ความแปรปรวนทางธรรมชาติได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้คนจะนวนมาก คงต้องตามช่วยเหลือเยียวยา 
กันต่อไปอีกนานทีเดียว

แม้จะมีความวิปริตผิดปกติของลมฟ้าอากาศหรือปรากฎการณ์ใดๆ ทีมงานของเราก็ยังมุ่งมั่นท�าหน้าที่น�าเสนอสาระน่ารู้ต่อผู้อ่านอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
เพื่อด�ารงไว้ซึ่งความผูกพันอันที่ที่เรามีต่อกันเสมอมา มีบางเรื่องในเล่มนี้ที่เชื่อว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ “หญ้าทะเล” มหัศจรรย์แห่งพืช และ เอช.แอล. 
ฮันลีย์ เรือด�าน�้าท่ีใช้ปฏิบัติการรบล�าแรกของโลก ซึ่งถูกค้นพบและได้รับการกู้ซากขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว หลังจากหายสาบสูญไปราว 142 ปี  
ในสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา ส่วนหญ้าทะเลนั้นก็มีประวัติความเป็นมากว่า 400 ล้านปี เคยพัฒนาขึ้นมาอยู ่บนบกเช่นพืชส่วนใหญ่  
แต่แล้วก็กลับลงไปตั้งรกรากในทะเลอีกเมื่อราว 100 ล้านปีที่ผ่านมา มีความพิเศษกว่าพืชน�้าอื่นอย่างไรลองอ่านดูนะครับ

เร่ืองการปราบปรามการประมงผิดกฎหมาย IUU ถึงแม้สหภาพยุโรปจะปลดใบเหลืองให้เมื่อปีที่แล้ว แต่การควบคุมชาวประมงให้ประกอบอาชีพ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมก็ยังด�าเนินต่อไป หน่ึงในมาตรการส�าคัญ คือการก�าหนดให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกลอสขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ 
(VMS : Vessel Monitoring System) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลที่ท�ากันอยู่โดยท่ัวไป แต่กรณีของเรากลับมีปัญหาแทรกซ้อนที่ยากแก่การแก้ไขแฝงอยู่  
ช่วยกันพิจารณาและติดตามต่อไปนะครับ เดายากว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร

พบกันใหม่ฉบับหน้า
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เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2562 บรษิทั เอ.แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั ได้ส่งมอบ 
เรือตรวจการณ์ สทร.08 แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
โดยส�านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ซึ่งเรือตรวจการณ์ สทร.08  
เป็นเรือที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ดูแลรักษาความปลอดภัย  
และความเรยีบร้อยภายในบรเิวณพืน้ทีอ่่าวท่าเรอื เฝ้าด�าเนนิการขจดัคราบน�า้มนั  
และด�าเนินภารกิจต่างๆ ตามแผนที่ กนอ. ก�าหนด เป็นเรือที่มีความแข็งแรง 
สามารถใช้งานในทะเลระดับคลืน่ปานกลางได้ดี มคีวามเรว็สงู เป็นเรอืไฟเบอร์กลาส 
ท้องเรอืมลัีกษณะเป็นท้องแบนกึง่ตัว V ความยาวตลอดล�าเรอื 10 เมตร ความกว้าง 
3.20 เมตร กินน�า้ลึก 25 เซนติเมตร ตดิเคร่ืองยนต์ SUZUKI 250 แรงม้า จ�านวน  
2 เครือ่ง ท�าความเร็วได้ 40 นอต อตัรา 6,000 รอบ/นาท ี พร้อมตดิตัง้อปุกรณ์ 
การใช้งานอื่นๆ อย่างครบครัน เรือตรวจการณ์ สทร.08 จึงเป็นเรืออีกหนึ่งล�า 
ที่เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการท�างานของส�านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุดในภารกิจต่างๆ โดยมีการส่งมอบ และทดสอบประสิทธิภาพของเรือ  
ณ ส�านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมือง  
จงัหวัดระยอง

บริษัท อัลบาทรอส มาริน ดีไซน ์ (AMD) ชนะรางวัลเหรียญทอง  
สาขางานออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Designers) จากการส่งแบบเรือ 
เข้าประกวดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นานาชาติ ที่จัดขึ้นโดย EUROPEAN  
PRODUCT DESIGN ดีไซน์เนอร์ออกแบบเรือ เป็นเรือโดยสารขนาดความยาว  
10 เมตร ที่เหมาะกับเมืองทันสมัย อย่างกรุงเทพฯ ซิดนีย์ หรือดูไบ เป็นต้น  

ส่งมอบเรือตรวจการณ์ สทร.08  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทีมนักออกแบบจากประเทศไทยคว้ารางวัลเหรียญทอง 
งานประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในยุโรป  
(EUROPEAN PRODUCT DESIGN)

โดยนอกเหนอืจากท�าหน้าทีห่ลกัด้านคมนาคมคอืเป็นเรอืโดยสารแล้ว ยงัต้องสามารถ
ส่งเสรมิด้านการท่องเทีย่วได้ด้วย โดยให้ผูโ้ดยสารรูส้กึเหมอืนได้นัง่ชมเมอืงไปในตวั  
ซึง่ทมีนกัออกแบบของ AMD ค่อนข้างมปีระสบการณ์ในการออกแบบเรอืโดยสาร 
สองท้องขนาดเล็กเป็นอย่างดี

เรือล�านี้อยู ่ภายใต ้การออกแบบด้วยแนวคิดใหม่ แทนการเดินทาง 
ด้วยเรอืโดยสารขนาดใหญ่ ซึง่มต้ีนทนุสงูในค่าบ�ารงุรกัษา ค่าจดัการในการเดนิเรอื 
และอื่นๆ ออกแบบให้เป ็นเรือโดยสารขนาดเล็ก มีน�้าหนักเบาคล่องตัว  
ไม่มรีะบบปรบัอากาศ อาศัยเพยีงลมธรรมชาตทิีถ่่ายเทอย่างทัว่ถงึ สามารถใช้งาน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบ�ารุงน้อยกว่า แต่ยงัคงให้ความปลอดภยั
เป็นเรือ่งส�าคัญ โดยสรปุแนวคดิในการออกแบบ คือ เรอืโดยสารทีม่ปีระสทิธภิาพสงู
แต่น�้าหนักเบา เหมาะแก่การล่องในแม่น�้าหรือชายฝั่ง ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล ์
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า/ไฮบริด สามารถรองรับผู้โดยสาร 
ได้ประมาณ 12-20 คน ท�าความเรว็อยูท่ี ่ 15-20 นอต ห้องโดยสารแบบเปิดโล่ง  
เพ่ิมความหรูหราด้วยเก้าอี้แบบโซฟา มีห้องน�้าและเคาน์เตอร์บริการของว่าง 
เครื่องดื่ม หลังคาเป็นวัสดุทนทานแข็งแรง โดยจะได้ข้อดีทั้งเรื่องอากาศที่ถ่ายเท  
และการป้องกันความร้อนจากแสงแดด ในกรณีที่มีฝนสามารถใช้ผ้าใบ roll-up  
ตดิตัง้เสรมิได้

บริษัทอัลบาทรอสก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2549 ถือเป็นบริษัทท่ีเชี่ยวชาญ 
ด้านงานออกแบบเรอืยนต์ขนาดเล็ก จากการออกแบบเรอืสองท้องในรปูแบบต่างๆ 
มากกว่า 50 แบบส่งออกไปใช้งานแล้วทั่วโลก เรือจากอัลบาทรอสได้ถูกสร้าง 
และใช้งานจริงแล้วในพื้นที่ตั้งแต่บ่อน�้ามันในไซบีเรียไปจนถึง เกรตแบร์ริ-เออร์รีฟ 
ของออสเตรเลยี
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คันเร่งเท้า ติดตั้งง่าย จาก 
SEASTAR 
SOLUTIONS

ก ำรขับเรือในขณะควำมเร็วสูงต ้องใช ้ ท้ังควำมช�ำนำญและ
ประสบกำรณ์ อกีทัง้กำรควบคมุเรอืทีแ่ม่นย�ำ ฉบัไวผูข้บัเรอืจะได้สมัผสัถงึ
ควำมสะดวกสบำย และควำมวำงใจได้ที่ Pro-Pedal มอบให้

P ro-Pedal เป็นนวัตกรรมล่ำสุดจำกสำยกำรผลิตระบบควบคุม 
และบงัคบัเลีย้วของ SeaStar ทีอ่อกแบบเฉพำะส�ำหรบัเรอืบำสสมรรถนะสงู 
ซึง่รวมถงึชดุบงัคบัเลีย้วไฮดรอลิค “SeaStar Pro”, ชุดยกเครือ่ง “SeaStar 
Gen2”, ชุดสำยบงัคับเล้ียวและคันเร่ง “Xtreme” พร้อมชดุ “Pro-Trim” 
แ ละ “Pro-Tap” ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี่ชั้นสูงนี้  
S eaStar สำมำรถน�ำเสนอระบบปังคับเรือที่สมบูรณ์ให้ได้ท้ังกับอู่ต่อเรือ 
และเจ้ำของเรือ

Boat Report 1
08

S eaStar Solutions ซึ่งเป็นผู ้น�ำของโลก 
ในด้ำนระบบควบคมุและบงัคบัเลีย้วของเรอื มคีวำม
ภำคภมูใิจทีจ่ะน�ำเสนอชุดคนัเร่งเท้ำ “Pro-Pedal” 
ชุดคันเร่งเท้ำ Pro-Pedal นี้ เป็นชุดคันเร่งเท้ำ 
ชุดแรกที่สำมำรถปรับแต่งให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของทั้งเรือและคนขับ ท�ำให้กำรขับขี่เรือ
ส มัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงเป็นไปได้อย่ำงง่ำยดำย 
และเพลิดเพลินมำกยิ่งขึ้น Pro-Pedal ถูกออกแบบ 
ใ ห้ตัวสปริงและชุดล็อคมีควำมแข็งแรง ทนทำน  
เ พื่อควำมวำงใจได้และอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน 
ฤ ดูกำลแล้ว ฤดูกำลเล่ำ และแบบที่กระทัดรัด 
ยงัช่วยให้มีพืน้ทีว่่ำงรอบๆ คนัเร่ง และรำงเลือ่นทีถ่กู
ติดตั้งไว้ยังท�ำให้กำรปรับระยะคันเร่งเพื่อให้เหมำะ
กับคนขับเรือแต่ละคนท�ำได้อย่ำงง่ำยดำย
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การปรับแต่งเฉพาะ พร้อมความสะดวกสบาย
ชุดคันเร่งเท้ำ Pro-Pedal จำก SeaStar มีข้อได้เปรียบท่ีส�ำคัญ 

ห ลำยอย่ำง ในส่วนของกำรปรับแต่งเฉพำะและควำมสะดวกสบำย  
ทั้งนี้เพื่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ขับเรือแต่ละรำย

ในกำรใช้งำน “Pro-Pedal” มมีมุเริม่ต้นอยู่ท่ี 12.5o เยือ้งไปด้ำนหน้ำ 
ใ นขณะที่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมีมุมส�ำหรับต�ำแหน่งเครื่องยนต์เดินเบำ 
ท่ีเกือบเป็นมุมฉำก ซึ่งมุมของคันเร่งเท้ำ Pro-Pedal ท�ำให้ผู ้ขับเรือ 
ว ำงต�ำแหน่งเท้ำได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ ในขณะควำมเร็วต�่ำ หรือขณะ
เครื่องยนต์เดินเบำ

P ro-Pedal ยังสำมำรถปรับระยะของคันเร่งได้ด้วย กำรออกแบบ 
Pro-Pedal (ซึง่ก�ำลงัรอกำรอนุมตัสิทิธบิตัร) ท�ำให้ปรับตัง้ระยะกำรเหยยีบ
คันเร่งตั้งแต่ “เดินเบำ-ควำมเร็วสูงสุด” เพื่อให้เหมำะกับระยะควำมยำว
ข องขำของผู ้ขับเรือแต่ละรำย ไม่ว่ำกำรเดินทำงจะยำวนำนแค่ไหน 
Pro-Pedal กส็ำมำรถควบคมุควำมเรว็ตัง้แต่เดนิเบำ จนถงึระดบัควำมเรว็
สูงสุดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ด้วย เหล่ำน้ีเป็นกำรเพิ่ม 
ค วำมสะดวกสบำยให้กับผู ้ขับเรือ ท้ังยังคงสมรรถนะสูงสุดของเรือ 
และเครื่องยนต์ไว้ได้อย่ำงดีเยี่ยม

P ro-Pedal ออกแบบและประกอบข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกำ  
และจะเริ่มมีจ�ำหน่ำยตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 เป็นต้นไป
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เรืออลูมิเนียมท้องแบน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย
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เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท ฮัล จ�ากัด ได้ท�าทัพ 
ทมีบรกิาร ตดิตัง้ และส่งมอบ เรอือลมูเินยีมท้องแบนขนาด 5.4 เมตร 
(T054EF1-OBSU60x1)  พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ Suzuki Marine 
DF60 ATHX จ�านวน 61 ล�า ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้เรือส�าหรับปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ต่างๆ

โดยทางบริษัทเรือสกุลฎ์ซี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทาง
หน่วยงานต่างๆ หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา โดยได้รับการพจิารณา
ดังนี้

1. ราคาเรืออยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด มีราคาย่อมเยา 
2.ตัวเรือตรงตามคุณลักษณะที่ก�าหนด และตรงตามความ

ต้องการใช้งานของหน่วยงาน 
3.ตัวเรือมีมาตรฐาน ผลิตด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง น�้าหนักเบา 

มีวัสดุช่วยลอยตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตัวเรือมีฉนวนกันไฟเม่ือได้รับ
กระแสไฟฟ้าจากภายนอก 

4.ใช้ระยะเวลาในการผลิตเพียง 180 วัน ในจ�านวน 61 ล�า 
5.โดยโรงงานผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
 โดยการตดิตัง้ในครัง้นีไ้ด้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี และพร้อม

ส�าหรับการใช้งาน และปฏิบัติภารกิจต่อไป
 

ติดตั้ง และส่งมอบ 
เรืออลูมิเนียมท้องแบน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย
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การรบลำาแรกของโลก
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THE FIRST SUBMARINE
IN WAR

ในสงครามสมัยใหม่ นับแต่สงครามโลกคร้ังที่ 1  
เป็นต้นมา เรือด�าน�า้เป็นอาวธุส�าคญัท่ีท�าให้การรบได้เปรยีบ
ศัตรู เนื่องจากเรือด�าน�้าสามารถปฏิบัติการได้โดยที่ศัตรู 
ยากจะตรวจพบ การท�าลายล้างกองเรอืข้าศึกท�าได้อย่าง
เงียบเชยีบ โดยศตัรยูากทีจ่ะระวงัป้องกนัตัว ดงัปรากฏ
ชัดเจนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรือด�าน�้าฝ่ายเยอรมัน  
หรอืเรอือ ู(U-BOAT) สามารถท�าลายเรอืข้าศกึ ขดัขวางการ
ปฏบิตังิานของกองเรอืข้าศกึได้เป็นอย่างด ี จวบจนปัจจบุนั 
เรอืด�าน�า้ยิง่มคีวามส�าคญัในการท�าสงคราม มกีารพฒันา
ก้าวหน้ายิง่ข้ึนเรือ่ยๆ โดยประเทศมหาอ�านาจทีม่เีทคโนโลยี
ต่อเรือด�าน�้าต่างสร้างเรือด�าน�้าเข้าประจ�าการในกองทัพ  
และจ�าหน่ายแก่ประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเล ซึ่งหลายๆ 
ประเทศมีความต้องการเรือด�าน�้าไปใช้งาน รวมถึง
ประเทศไทยทีเ่คยมกีองเรอืด�าน�า้ซึง่ซือ้จากประเทศญีปุ่น่ 
ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่ 2 แต่ได้ยบุเลิกไปหลังสงคราม 
ปัจจุบันกองทัพเรือพยายามที่จะจัดหาเรือด�าน�้ามาไว้ใช ้
ในราชการเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเล 
และความมัน่คงชองชาต ิ โดยรฐับาลอนมุตัใิห้จดัหาจ�านวน 
3 ล�า จากสาธารณรฐัประชาชนจนี ล�าแรกจะสร้างเสรจ็ 
และเดนิทางถึงประเทศไทยราวปี พ.ศ.2565

ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ  
ได้มกีารพยายามสร้างเรอืด�าน�า้มาตัง้แต่ก่อนครสิตศกัราช 
แต่มาส�าเร็จใช้งานได้จริงในสมัยสงครามกลางเมือง
สหรฐัอเมรกิา โดยในปี ค.ศ.1863 กองทพัเรอืฝ่ายเหนอื 
ที่มีก�าลังเหนือกว่าปิดล้อมกองทัพเรือฝ่ายใต้ที่อ ่าว 
เมอืงชาร์ลสตัน้ รฐัแคลฟิอเนยีร์ใต้ แม่ทพัฝ่ายใต้จงึบญัชา 
ให้ ฮอเรซ ลอว์สนั ฮันลย์ี (Horace Lawson Hunley)  
เป็นวศิวกรคดิค้นเครือ่งมอืท�าลายกองเรอืของฝ่ายเหนอื 

เมื่อกู ้ เรือด�าน�้าฮันลีย ์ที่จมลงขึ้นมาจากน�้าได ้  
กองทัพเรือฝ่ายใต้ยังไม่ยอมแพ้ เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว 
จงึส่ังให้ออกปฏิบติัการอกีครัง้หน่ึง โดยครัง้นีท้�างานได้ส�าเรจ็ 
สามารถจมเรือฝ่ายเหนือคือเรือ ยูเอสเอสฮูสซาโทนิค  
(USS Housatonic) ซึง่เป็นเรอืทีฝ่่ายเหนอืใช้ปิดกัน้ชัน้นอก
ของอ่าวชาร์ลสตั้น มีขนาดระวาง 1,124 เมตริกตัน  
ลูกเรือฮูสซาโทนิคเสียชีวิต 8 คน ส่วนเรือด�าน�้าฮันลีย ์
กสู็ญหายในปฏบิตักิารครัง้นัน้ หลงัจากสญูหายไป 142 ปี 
เรือฮันลีย์จึงปรากฏกายขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี 2005  
โดยถูกค้นพบและกู้ขึ้นจากอ่าวชาร์ลสตั้นไม่ไกลจากจุด 
ทีม่นัจมเรอืฮสูซาโทนคิเมือ่ 142 ปีก่อน นัน่เอง

จากวนันัน้ถงึวนันีเ้ป็นเวลากว่า 142 ปี ชือ่ของ ฮนัลย์ี 
เรือด�าน�้าล�าแรกของโลกที่ปฏิบัติการในสงครามจริงๆ  
เป็นครั้งแรกยังได้รับการกล่าวถึง สมควรยกย่องฮันลีย์  
ผู้สร้าง และคารวะบรรดาลูกเรอืทัง้หมดทีเ่สยีชวิีตในการ
ปฏิบตัหิน้าทีใ่นเรอืด�าน�า้ฮันลีย์ ทีม่คีวามกล้าหาญ แม้จะรู้ว่า
โอกาสรอดชีวติมน้ีอย แต่กอ็าสาปฏบิตัหิน้าที ่ สมเกยีรติ 
ของทหารกล้าอย่างแท้จรงิ

เพื่อให้การปิดล้อมยุติลง ฮันลีย์จึงสร้างเรือด�าน�้าขึ้นมา  
เป็นเรือด�าน�้าที่ใช้ก�าลังคนในการขับเคลื่อน กล่าวคือ  
ให้ลูกเรอืถบีฟันเฟืองหมนุใบจักรขบัเคลือ่นเรอืนัน่เอง

เรือด�าน�้าฮันลีย์ (ตั้งช่ือตามนายฮันเลย์ผู ้สร้าง)  
ยาวประมาณ 40 ฟุต หรอื 12 เมตร สร้างท่ีรัฐอลาบามา
เสรจ็เมือ่เมอืเดอืนกรกฎาคม ปี 1863 แล้วขนย้ายมาที่
ชาร์ลสตั้น เม่ือน�ามาใช้งานก็เกิดอุบัติเหตุท�าให้ลูกเรือ 
เ สียชีวิต โดยครั้งแรกขณะทดสอบเมื่อวันที่  12  
เดือนสิงหาคม 1863 ลูกเรือเสียชีวิต 5 คน ครั้งที่ 2  
เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 1863 ลูกเรอืเสยีชวีติ 8 คน โดยครัง้นี้
มฮีอเรซ ลอว์สัน ฮนัลย์ี ผู้สร้างเสยีชวีติด้วย เพราะเขาอาสา
เป็นผู้บญัชาการออกปฏบิตักิารในครัง้นี ้ ปรากฏว่าเรอืจม 
จนท�าให้ลูกเรอืเสียชวีติทัง้หมดดงักล่าว
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“หญ้าทะเล” 
มหัศจรรย์แห่งพืชจากความรู ้เรื่องพืชต้ังแต่ชั้นประถมท่ีเราเรียนมาว่า  

พืชแบ่งออกเป็นพืชชั้นสูงและพืชชั้นต�่า โดยเฉพาะพืชชั้นสูง 
ซึ่งเป็นพืชมีดอกมักจะขึ้นอยู่บนบกเท่าน้ัน ใครจะคิดบ้างว่า 
ยังมีพืชชั้นสูงอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความสามารถในการปรับตัว 
เป็นเลิศ พืชชนิดนั้นก็คือ “หญ้าทะเล” นั่นเอง

หญ้าทะเลเป็นพืชมีดอกจ�าพวกหนึ่ง ซ่ึงมีวิวัฒนาการ 
ให้สามารถกลับไปด�ารงชีวิตในทะเลอีกครั้ง หลังจากพืชชั้นสูง
ต่างอพยพข้ึนมาสูพ้ื่นแผ่นดินอนัปราศจากน�า้เค็มเมือ่ 400 ล้าน
ปีมาแล้ว จากซากดกึด�าบรรพ์ท�าให้เราทราบว่า บรรพบรุุษของ
หญ้าทะเลเริ่มกลับลงสู่ทะเลอีกครั้งเมื่อประมาณ 100 ล้านปี 
มาแล้ว นับแต่นั้นมาถึงปัจจุบัน หญ้าทะเลต่างก็ได้มีการ 
ปรับเปลีย่นโครงสร้างและการด�ารงชีวติให้สามารถอยูใ่นทะเล 
ซึ่งได ้รับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างออกไปกับบน 
พื้นแผ่นดิน ทั้งน�้าที่มีความเข้มข้นของไอออนต่างๆ อยู่สูง  
ทั้งคลื่นลม รวมถึงการขึ้นลงของน�้าในช่วงวัน

ลักษณะของหญ้าทะเลเหมือนกับหญ้าท่ีขึ้นอยู่บนบก
ทั่วไป (แต่จะเหมือนพวกพลับพลึง และขิงข่า มากกว่าหญ้า
จริงๆ) คือ มีส ่วนของล�าต้นและใบท่ีตั้งชูชันในทิศทาง 
ตรงกันข้ามกับแรงดึงดูดของโลก มีส่วนของ Rhizome  
หรือไหล ที่แทงไปตามพื้นดินเพื่อการขยายพันธุ ์ มีระบบ 
รากที่แท้จริง (เป็นรากที่มีท่อล�าเลียงอาหาร และน�้า) ไว้คอย
หาอาหาร ท�าหน้าที่ในการค�้าจุนล�าต้น และยังมีระบบ 
ท่อล�าเลียงภายในล�าต้น ใบเพื่อการขนส่งแร่ธาตุ และก๊าซ 
ลักษณะส�าคัญที่ท�าให้หญ้าทะเลแตกต่างจากสาหร่าย คือ  
หญ้าทะเลสามารถมีดอกที่จะเจริญไปเป็นผล และเมล็ดได้ 

หญ้าทะเลจัดอยู่ใน Division Anthophyta, Class 
Monocotyledoneae, Order Helobine พบว่า หญ้าทะเล
มีการแพร่กระจายทั่วโลกแบ่งออกเป็น 4 วงศ์ (Family)  
13 สกุล ประมาณ 58 ชนิด ตามปกติการจ�าแนกชนิด 
ของพืชชั้นสูงที่มีดอก มักจะใช้ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์ 
ได้แก่ ดอก ผล และเมลด็ แต่เนือ่งจากโครงสร้างเหล่านีไ้ม่ค่อย
พบในหญ้าทะเล จงึต้องอาศยัลกัษณะของส่วนต่างๆ ของล�าต้น
ในการจ�าแนกชนิดที่ส�าคัญ คือ 

1. การมีหรือไม่มีลิ้นใบ (ligule)
2. ลักษณะทางกายวิภาคของเหง้าหรือไหล (rhizome)
3. รูปแบบของการแตกกิ่ง
4. การจัดเรียงและการสร้างสาร lignin ในเนื้อเยื่อ

SEA GRASSES

5. การมีหรือไม่มีเซลล์ที่ผลิตสาร tannin
6. ลักษณะของเสี้ยนใบ และรอบหยักของใบ
7. รูปร่างลักษณะของปลายใบ
8. ระยะเวลาในการหลุดร่วงของใบ
9. กาบใบหลุดร่วงหรือคงอยู่ตลอดอายุของใบ
หญ้าทะเลมโีครงสร้างทีท่�าหน้าทีค่ล้ายคลงึกบัหญ้าทีข่ึน้

บนบกทั่วไป แต่มีความแตกต่างของลักษณะรูปร่าง เช่น ใบ 
ล�าต้น ราก ดอก และผล เนื่องจากวงจรชีวิตส่วนหนึ่ง 
หรือทั้งหมดของหญ้าทะเลต้องอยู ่ใต้น�้า หญ้าทะเลจึงมี
ลักษณะส�าคัญประการหนึ่ง คือ การผสมเกสรในน�้าได้  
ลักษณะดังกล ่าวท�าให ้หญ ้าทะเลเป ็นพืชน�้ าที่มีดอก 
เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ขึ้นอยู่ในทะเล 

หญ้าทะเลมีส่วนของล�าต้นเป็นปล้องๆ ที่ทอดยาว 
ไปตามพื้นดิน (rhizome) โดยที่เหง้าจะทอดยาว และแตก
สาขาไปตามพื้นดินในแนวนอน และมีล�าต้นอยู ่ด ้านบน  
อาจมีส่วนของเหง้าที่ตั้งชูขึ้นบ้างเล็กน้อย เพื่อท�าหน้าท่ี 
พยุงใบ รอยแผลเป็นที่เกิดจากการหลุดร่วงของใบเก่าท�าให้
เห็นเป็นข้อ และเป็นเหง้าให้เป็นช่วง ซ่ึงความยาวของ 
ช่วงระหว่างข้อไม่คงที่ 

ระบบรากของหญ้าทะเล มีโครงสร้างเช่นเดียวกับพืชบก
ทั่วไป คือ มีหน้าท่ีในการค�้าจุนล�าต้น และดูดซึมอาหาร 
เนื่องจากหญ้าทะเลขึ้นอยู่ในน�้า จึงได้เปรียบพืชบกในด้าน 
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การรบัสารอาหาร และน�า้จากภายนอกเข้าสู่ล�าต้น เพราะพชืบก 
จะได้รับสารอาหารและน�้าโดยการดูดซึมผ่านทางราก 
อย่างเดียว แต่หญ้าทะเลสามารถดูดซึมสารอาหารและน�้า 
ผ่านทางราก และการแพร่ผ่านทางใบโดยตรง หญ้าทะเล 
แต่ละชนิดจะมีความยาวของระบบรากแตกต่างกันไปตั้งแต่  
1 มิลลิเมตร จนถึง 50 เซนติเมตร ส่วนของรากและเหง้า 
ที่แผ่ปกคลุมตามพื้นจะช่วยป้องกันการพังทลายของดิน  
ช่วยลดความรุนแรงของกระแสน�้า และการกัดเซาะบริเวณ
ชายฝั่ง และท�าให้เกิดการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน�้า 

ในประเทศไทยหญ้าทะเลมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป 
ตามชนิดและพื้นท่ีท่ีพบ บางชนิดเรียกว่า หญ้างา หญ้างอ  
หรือว ่านน�้ า  เป ็นต ้น การศึกษาเกี่ ยวกับหญ ้าทะเล 
ในประเทศไทยเท่าทีม่รีายงานเป็นหลกัฐานตัง้แต่ปี พ.ศ.2445 
พบหญ้าทะเลขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่ง ทั้งทางด้านอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน และในการส�ารวจหญ้าทะเลทั่วประเทศ 
ทัง้ในอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามันเมือ่ปี พ.ศ.2534 พบหญ้าทะเล
ทั้งสิ้น 7 สกุล 12 ชนิด

หญ้าทะเลมีความส�าคัญอย่างไร และท�าไมต้องมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับหญ้าทะเล 

เนือ่งจากหญ้าทะเลมกีารแพร่กระจายทัง้ในเขตร้อนและ
เขตอบอุ่น หญ้าทะเลมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งเป็น
อย่างมาก เพราะระบบนเิวศของหญ้าทะเลเป็นระบบทีม่กี�าลงั
การผลิตเหมือนกับระบบนิเวศ ต่างๆ ทั่วโลก หญ้าทะเลท�าให้
เกิดความสัมพันธ์ทั้งทางชีวภาพและกายภาพต่อส่ิงแวดล้อม 
ซึง่ความสมัพนัธ์นีร้วมทัง้การยดึเกาะรกัษาและป้องกนัการพงั
ทลายของหน้าดินในบริเวณชายฝั่ง นอกจากนี้หญ้าทะเลยังมี
ความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น�้าหลายชนิด 

โดยแหล่งหญ้าทะเลจะท�าหน้าที่เป็นที่อยู ่อาศัยของ 
สตัว์น�า้ เป็นแหล่งเลีย้งตวัอ่อน และเป็นอาหารข้ันปฐมส�าหรบั
ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ เต่า หรือแม้กระทั่ง 
พะยูน ซ่ึงบางชนิดของสัตว์น�้าเหล่านี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ 
และในระบบนเิวศของ หญ้าทะเลยงัเป็นแหล่งอาหารของสตัว์
ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศในเขตร้อน แหล่งหญ้าทะเล 
จะท�าหน้าที่สัมพันธ ์ทางด้านกายภาพกับแนวปะการัง 

และป ่าชายเลน ในอันที่ จะลดแรงกระท�าของคลื่น  
และกระแสน�้า ตลอดจนการตกตะกอน นอกจากนี้หญ้าทะเล
ยงัเป็นตัวกลางทีท่�าหน้าทีร่บัส่งแร่ธาตกุบัระบบนเิวศใกล้เคยีง 

จากความส�าคัญของหญ้าทะเลดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  
ท�าให้มกีารตืน่ตวัทีจ่ะศกึษาเกีย่วกับการปลกูและการย้ายปลกู
เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งหญ้าทะเลให้กับธรรมชาติ ดังเช่นการ
ย้ายปลูกปะการังที่ก�าลังได้รับความสนใจในบ้านเราขณะนี้  
ในการเพาะปลูกหญ้าทะเลในระยะแรกได้มีการกระท�ากัน
เฉพาะในห้องทดลอง ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะปลูก 
หญ้าทะเล มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารศึกษาในเรือ่ง
ข้อมูลจ�าเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะก�าลังการผลิต ลักษณะทาง
กายวิภาคของหญ้าทะเลในธรรมชาติและความทนทาน 
ต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบจากมลพิษต่างๆ  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับหญ้าทะเลในห้องปฏิบัติการ 
ช่วยให้ข้อมลูพืน้ฐาน แม้จะไม่ทัง้หมด แต่กท็�าให้การเพาะปลกู
หญ้าทะเลในห้องปฏิบัติการประสบความส�าเร็จถึง 9  
ใน 13 สกุล 

การย ้ายปลูกท�าให ้สามารถศึกษาป ัญหาพื้นฐาน 
ทางชีวภาพของหญ้าทะเล เช่น การเปลี่ยนแปลงในการ 
เจริญเติบโต และการปรับตัวให้เข ้ากับสภาพแวดล้อม  
ตลอดจนผลกระทบจากมลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน�้าเสีย  
หรอืคราบน�า้มนับรเิวณชายฝ่ังทีม่ต่ีอหญ้าทะเล ปัญหาเหล่านี้
ต้องมกีารศึกษาถงึการตอบสนองของหญ้าทะเลต่อผลกระทบ 
ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ศึกษาที่ยาวนาน จากขอบเขตของการศึกษาดังกล่าวท�าให้ 
ได้ค�าจ�ากัดความของการย้ายปลูก คือ วิธีการที่ใช้ในการย้าย
หญ้าทะเลไปปลูกในบริเวณท่ีเคยมีหญ้าทะเลปรากฎมาก่อน 
แต่ได้สูญหายไป เนื่องจากผลกระทบจากการกระท�าของ
มนุษย์ หรือธรรมชาติ หรือการปลูกหญ้าทะเลขึ้นใหม่ในพื้นที่
ที่มีความเหมาะสม โดยการกระท�าเช่นนี้เป็นการเพิ่มโอกาส
ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดชุมชนสัตว์ที่มีความส�าคัญ 
ในระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain)
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Special Report

VMS (Vessel Monitoring System) 
ระบบติดตามเรือ

หนามยอกของชาวประมงไทย
ที่ยากต่อการเยียวยา

ควันหลงจากการแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU : Illegal Unreported Unregulated Fishing)  
กฎเหลก็ทีส่หภาพยโุรปใช้ฟาดฟันกิจการการประมงของไทย เม่ือ 4-5 ปีทีผ่่านมา 
โดยขูว่่าจะไม่น�าเข้าสตัว์น�า้จากประเทศไทย หากข้อผดิพลาดบกพร่องทัง้หลาย
ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ได้ผลอย่างน่าพอใจ อาทิ การใช้แรงงานต่างด้าว 
และเครื่องมือท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย การจดทะเบียนเรือไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ได้จดทะเบียน และการท�าประมงนอกพื้นที่อนุญาต ซ่ึงรัฐบาลไทย 
ในยุค คสช (คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ) ได้ใช้หลายมาตรการ 
ทีเ่ป็นยาแรง เข้มงวดกวดขันชาวประมงไทยจนเสยีหายยบัเยิน สิน้เนือ้ประดาตวั
จ�าใจต้องละทิ้งอาชีพเดิมกันไปนับรายไม่ถ้วน จนในที่สุดก็ได้รับการปลด 
ใบเหลอืงจากสหภาพยโุรปเมือ่ราวหนึง่ปีทีผ่่านมา แต่การควบคมุชาวประมงไทย
ให้หากินอย่างถูกต้องยังคงด�าเนินต่อไป

หนึ่งในมาตรการส�าคัญก็คือการก�าหนดให้เรือประมงซึ่งมีระวางขับน�้า 
ตั้งแต่ 30 ตันกลอส ขึ้นไป ติดตั้งระบบติดตามเรือ หรือ VMS อันเป็นมาตรการ
สากลที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป ประโยชน์ที่ส�าคัญของ VMS พอสรุปได้ดังนี้

1. เจ้าของเรือสามารถติดตามรวมถึงระบุต�าแหน่งท่ีอยู่ของเรือประมงตน
ได้ตลอดเวลา ผ่านอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเลต หรือ
คอมพิวเตอร์

2. บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแยกกลุ่มเรือเส่ียง
ท�าการประมงผิดกฎหมายกับกลุ่มไม่เสี่ยงออกจากกันได้

3. หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยทางทะเลได้ทันที
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จงึเห็นได้อย่างชดัเจนว่า VMS เป็นระบบเฝ้าตดิตาม
เ รือที่ มีประโยชน ์สู ง  คุ ้ มค ่ าที่ จะจัดหามาติด ต้ั ง 
บนเรือที่ท�าการประมงห่างฝั ่ง ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  
ได้อย่างรอบด้านพอสมควร ทั้งต่อผู ้ท�าการประมง  
และหน่วยควบคุม แต่ต้องมีการจัดวางระบบอย่าง 
ถูกต้องตามหลักการ ใช้อุปกรณ์และซอต์ฟแวร์ในการ 
เฝ้าติดตามที่เป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงมีจ�าหน่ายท่ัวไป 
เพราะเรือประมงทั่ วโลกต ่างใช ้ระบบ VMS กัน 
อย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา

ส�าหรับเรือประมงไทยเพิ่งถูกทางราชการเข้มงวด
กวดขันอย่างจริงจังเมื่อเกิดปัญหา IUU Fishing ซึ่งนับ
เป็นการเริ่มต้นท่ีดี แต่จากการติดตามเรื่องนี้มาตลอด 
กลับพบว่า มีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น คือเรือประมงที่ได้
รับการติดตั้งระบบ VMS ตามมาตรฐานสากล ยังสื่อสาร
กบัหน่วยควบคมุได้ไม่ราบรืน่เท่าท่ีควร กล่าวคอืสญัญาณ
ทีส่่งจากเครือ่ง VMS บนเรอื ปรากฏบนเครือ่งรับในหน่วย
ควบคุมของกรมประมงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท�าให้เกิดข้อ
น่าสงสัยว่าจงใจหลีกเลี่ยงการเฝ้าติดตาม เพื่อจะออกไป
นอกพื้นที่ก�าหนดหรือไม่ ต้องมีการสอบสวนชี้แจงกัน
วุน่วายอยูเ่นอืงๆ เรอืประมงก็ไล่เบีย้ต่อเอากบับรษิทัผู้ขาย 
เพราะตนก็ไม่รู ้ลึกเท่าที่ควรเกี่ยวกับเทคนิคของระบบ 
VMS เดือดร้อนตามกันไปอย่างไม่น่าเกิดขึ้นเลย

จากการสืบข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ท�าให้
ทราบถึงสาเหตุที่แท้ของปัญหา สรุปได้ว่าคือความไม่
สมบูรณ์ของซอต์ฟแวร์ระบบควบคุมซ่ึงกรมประมงใช้วิธี
จ้างคนไทยพัฒนาเอง นัยว่าเป็นกลุ่มที่เคยจัดท�าระบบ
ควบคุมรถบรรทุกและรถทัวร์ได้ผลมาก่อน ซึ่งเป็นเพียง
ระบบที่ใช้เทคโนโลยี GPS เป็นหลัก คือการส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมเพื่อค�านวณพิกัดของยานพาหนะทางบก 
ต่างจาก VMS ที่มีเทคโนโลยีของ Internet และโทรศัพท์
เคลือ่นทีป่ระกอบด้วย ทราบเช่นกนัว่าผูเ้กีย่วข้องก�าลงัแก้
ปัญหากันอยู ่ ซึ่งยังไม่มีหลักประกันใดๆ ถึงผลลัพท ์
อันสมบูรณ์ที่พึงได้ เพื่อให้การท�างานทั้งระบบของ VMS 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ปัญหาทีก่�าลงัเผชญิกนัอยูน่ี ้ได้ส่งผลกระทบค่อนข้าง
รุนแรง ทั้งแก่ชาวประมงซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้จัดจ�าหน่าย
ระบบ VMS ทั้งที่ได้มาตรฐานสากล แต่กลับใช้งานได้ไม่ดี
เท่าที่ควร กลายเป็นหนามยอกอกที่ยากต่อการถอดถอน
ต่อไป ไม่รู้จะอีกนานเพียงใด น่าเศร้าจริงๆ

4. ช่วยในการวางแผนในการท�าประมง เช่น ข้อมูล
เส้นทางเดินเรือที่ประหยัดเชื้อเพลิง และหลีกเลี่ยงพื้นที่
เสี่ยงภัย

5. ช ่วยบริหารจัดการทรัพยากรการประมง 
เนื่องจากการระบุต�าแหน่งเรือแบบ Real Time  
จึงสามารถป้องกันเรือประมงเข้าไปจับสัตว์น�้าในเขต 
หวงห้าม ในฤดูวางไข่ รวมถึงการท�าประมงในวันที่
ก�าหนดให้หยุดจับสัตว์น�้า

6. เพือ่ยกระดบัการท�าประมงไทยสู่มาตรฐานสากล 
เพิ่มความน่าเชื่อถือในเวทีการท�าประมงโลก

VMS ท�างานด้วยระบบท่ีผสมผสานเทคโนโลยี
อนิเตอร์เนต็ จดุพกัิดดาวเทยีม (GPS : Global Positioning 
System) และเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (GSM : 
Global Service Mobile) การท�างานร่วมกันของ
เทคโนโลยีดังกล่าว ช่วยให้เรือประมงเองและหน่วยเฝ้า
ติดตามซ่ึงอาจอยู่ในทะเลหรือบนบกก็ได้ ทราบถึงพิกัด
หรือต�าบลที่อยู ่ของเรือแบบเวลาจริง (Real Time)  
และ Online ตลอดเวลา รวมทั้งยังเช็คประวัติการเดิน
เรือประมงย ้อนหลังได ้  ท�าให ้สามารถน�าข ้อมูล 
มาวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงว่ามีแนวโน้ม 
เข้าข่าย IUU Fishing หรือไม่
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