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สวัสดีครับ ผู้เป็นก�าลังใจให้ทีมงาน  ที่รักทุกท่าน
ฉบบัรบัปีใหม่ 2564 นี ้ เรามสีาระน่ารูอ้นัหลากหลายท่ีภูมใิจน�าเสนอเช่นเคย อาทิ ข่าวสารส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับกองทพัเรอื ได้แก่ การจดังาน 

วนัสถาปนากองเรอืยทุธการ ครบรอบ 97 ปี บนเรอืหลวงอ่างทอง ซึง่เทยีบท่าเรอืแหลมเทียน ฐานทพัเรอืสตัหีบ และ การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ศรชล.) ครัง้ที ่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ซึง่มหัีวหน้าหน่วยงานระดบัอธบิดขีองหน่วย 
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก ศรชล.คือองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญย่ิงในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
มนีายกรฐัมนตรีเป็นผูอ้�านวยการ

ชื่อของส่วนประกอบส�าคัญต่างๆ ของเคร่ืองยนต์เรือนับว่าน่าสนใจไม่น้อยเลย เพราะมีจ�านวนมากและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อย่างใกล้ชิด 
อยูต่ลอดเวลา มีความเข้าใจถกูบ้างผดิบ้างว่าแต่ละชือ่คอืส่วนใดของเคร่ืองยนต์กันแน่ เล่มน้ีมคี�าตอบครบั

การเป็นชาวประมงและผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้ทะเล แต่กลับมีโอกาสน้อยในการบริโภคสัตว์น�้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่พอรับได้ นับเป็นเรื่อง 
น่ากังขาและควรหาทางแก้ไขให้ดขีึน้ในเร็ววนัใช่ไหมครบั เพราะดไูม่สมเหตสุมผลเอาเสยีเลย อกีเรือ่งหนึง่ซ่ึงชวนคิดและเป็นปัญหาทีแ่ฝงในชวีติทกุคน
ก็ว่าได้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับคุณภาพ การให้ความส�าคัญอย่างขาดสมดุลที่ดีในสองปัจจัยดังกล่าว อาจสร้างความสูญเสีย 
อย่างมหาศาลได้ ท้ังในระดับส่วนบุคคลและองค์กรทุกขนาด ลองอ่านและช่วยกันพิจารณาดูนะครับเช่ือว่าจะเห็นความจริงชัดเจนเช่นเดียวกัน  
และน�าไปประยกุต์ใช้ได้ในชวีติจริงด้วย 

สขุสนัต์ตลอดปีใหม่ 2564 ครบั

บรรณาธิการบริหาร
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1 
ประจำาปีงบประมาณ 2564

97 ปี กองเรือยุทธการ ขุมกำาลังรบทางเรือ
พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.)  

เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ 97 ปี  
โดยมี อดีต ผบ.กร. ร่วมงาน อาทิ พลเรือเอก สุวัชขัย เกษมสุข อดีต ผบ.ทร.  
พลเรอืเอก พจิารณ์ ธรีเนตร อดีต ผบ.กร. พลเรือเอก นริส ประทมุสวุรรณ อดตี ผบ.ทร. 
โดยมีพิธีให้โอวาทบน ร.ล.อ่างทอง ที่ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ  
การบวงสรวงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์  การสักการะพลเรือเอกพระเจ ้าบรมวงศ ์ เธอ  
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ แหลมปู ่เจ้า  
และมอบทุนการศึกษา ณ กองบญัชาการกองเรือยทุธการ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี

กองเรือยุทธการ เป ็นส ่วนก�าลังรบของกองทัพเรือ ตั้งแต ่วันที่  19  
ธันวาคม พ.ศ. 2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ปัจจุบันกองเรือยุทธการมีกองเรือแยกตามประเภทคือ กองเรือตรวจอ่าว  
กองเรอืฟรเิกตท่ี 1 กองเรอืฟริเกตที ่ 2 กองเรอืบรรทกุเฮลคิอปเตอร์ กองเรอืด�าน�า้  
กองเรอืทุ่นระเบิด กองเรือยกพลขึน้บกและยทุธบรกิาร กองเรอืยามฝ่ัง กองเรอืล�าน�า้ 
กองการบินทหารเรือ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.)  
หรอืหน่วยซลี กองการฝึกกองเรือยทุธการ และกองสนบัสนนุกองเรอืยทุธการ

วันที ่14 ธันวาคม 2563 พลเรอืเอก ชาตชิาย ศรวีรขาน ผู้บญัชาการทหารเรือ 
และรองผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  
ในฐานะประธานกรรมการบริหารศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
(ศรชล.) มอบหมายให้ พลเรอืเอกธรีกลุ กาญจนะ เสนาธกิารทหารเรอื/เลขาธกิาร  
ศรชล.เป ็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ครั้ งที่  1  
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร  
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร  
ศรชล. ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับอธิบดีรวม 26 คน และผู้บังคับบัญชา 
ของ ศรชล.ท้ังในส่วนกลางและส่วนของ ศรชล.ภาค โดยภายหลังการประชุม  
พลเรอืเอก ชาตชิาย  ศรวีรขาน ผูบ้ญัชาการทหารเรอืซึง่ตดิภารกจิด่วนได้เดนิทาง 
มาร่วมถ่ายภาพและเป็นสักขีพยานกับ คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ตลอดจน  
หวัหน้าส่วนราชการและผูแ้ทนศรชล.ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
คณะกรรมการบริหาร ศรชล.ได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญของ ศรชล. 
ในปีงบประมาณ 2563 ความก้าวหน้าในการจดัท�าอนบุญัญตั ิ แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ของ ศรชล. การด�าเนนิการเรือ่งการจดัอตัราก�าลงัแทน
ของ ศรชล. รวมท้ังพิจารณาการแก้ไขข้อบงัคบัคณะกรรมการบรหิาร ศรชล. ว่าด้วย
การบรหิารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหาร ศรชล.เป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน ศรชล. 
ทีย่กระดบัเป็นศนูย์อ�านวยการตาม พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
พ.ศ.2562 ตัง้แต่ 13 ม.ีค.62 มหีน้าที ่พจิารณาให้ความเหน็หรอืข้อเสนอแนะเกีย่วกบั
การจดัท�าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้ค�าปรกึษาในการปฏบิตังิานในหน้าที่
และอ�านาจของ ศรชล. รวมทัง้วางระเบยีบและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัิงาน 
ด้านต่างๆ ของ ศรชล.

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ในครั้งนี้ได้จัดให้มีนิทรรศการ 
แสดงผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ศรชล. ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการบุกรุก 
ที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติของ ศรชล.  
ในห้วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เช่น การสกดักัน้โรค COVID – 19  
ทางทะเลท่ีจังหวัดระนอง การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรือยอช์ท  
และการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
การท�าประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น
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Suzuki Motor Corporation has developed the world’s first* 
Micro-Plastic Collecting Device which can be installed on outboard 
motors.

Marine plastic waste has become a significant environmental 
issue in the recent years and a huge amount of such wastes that 
has not been gathered correctly flow into the ocean. 

They are then broken down into micro-plastic under  
the  natural environment and their impact on the ecological system 
is also becoming a concern. 

To tackle these issues, we focused on the structure of  
the outboard motor, which pumps up tons of seawater to cool 
the engine and then returned to the ocean. We developed  
a collecting device which collects micro-plastic waste utilizing  
the returning water. 

Through this device, micro-plastic waste around the water 
surfaces can be collected just by running the boat.

The device can be installed to a return hose easily,  
and it does not affect the engine performance since it only  
utilizes the returning water that have already been used to cool 
the engine. 

According to the monitoring research conducted in Japan, 
micro-plastic waste was found within the substances collected 
through the filter. 

The research is also being conducted abroad and further 
improvements will be made.

We plan to introduce the device as an optional part from 
2021 and incorporate it into the standard feature in the future.

*Suzuki research as of 1 October 2020.

Suzuki Clean Ocean Project
2020 is the 10th year of our continuous activities to clean the 

waterside.
As marine plastic waste is becoming a more serious and 

pressing problem, it is now time for us to review how we have 
been contributing to the environment and society and look into 
what we can do to newly determine our direction. 

As well as collecting micro-plastic waste through developing 
the Micro-Plastic Collecting Device, the project includes the  
following commitments.

Clean-Up the World Campaign
We have been voluntarily conducting clean-up activities in 

seas, rivers, lakes, and ponds where the outboard motors are used. 
The activity was initiated in 2010 in Hamamatsu, and  

subsequently held globally from 2011. 
So far, a total of over 8,000 people from 26 countries  

haveparticipated. 2020 is the 10th anniversary, and we will  
continuously conduct this campaign.

Reduce Plastic Packaging
To reduce plastic waste, we have started taking action towards 

reducing the plastic packaging of Suzuki outboard motor products. 
We adopted alternative packaging materials to some of the 

products manufactured in June 2020. We are currently assessing 
their feedback from the market.

For part of the Suzuki marine genuine parts, we have started 
replacing

packaging materials from plastic to paper beginning with 
October 2020 shipment. 

Approximately 2.3 tons of plastic will be reduced every year 
if all packaging of marine genuine parts are replaced to  
eco-friendly materials.
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ภาษาของเครื่องยนต์เรือ
วันนี้เรามารู้จักภาษาของเครื่องยนต์เรือ 

หรอืภาษาทีช่่างเค้าเรยีกกนั เพือ่ทีจ่ะได้ส่ือสาร
กับคนที่เล่นเรือด้วยกันรู้เรื่อง หรือเวลาคุยกับ
ช่างเวลาที่ซ่อมเครื่องจะได้เข้าใจตรงกัน 

อย่างแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ ซีล Seal  
โอริง O-ring และปะเก็น Gasket ส�าหรับซีล
และโอรงิ หลายคนอาจจะสงสัย ว่าแตกต่างกนั
อย่างไร เพราะดูก็กลมๆ เป็นยางเหมือนกัน 
และทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือไม่
ต้องการให้ของเหลวไหลออกมาจากส่ิงที่เรา
ประกอบกันเข้าไป

ซีล (Seal) จะมีซีลกันน�้ากับซีลกันน�้ามัน 
ซึ่งซีลตัวที่เราได้เปลี่ยนบ่อยคือ ซีลกันน�้า  
โดยจะอยู่ในเกียร์ตรงเพลานอนกับเพลาตั้ง  
จะมีหน้าที่ป้องกันน�้าเข้าเกียร์ เพลาต่างๆ  
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จะต ้องสอดลอดซีลซึ่ งทนแรงหมุนด ้วย 
จึงต่างจากโอริง O-ring ตรงนี้ ส่วนปะเก็น 
Gasket จะเอามาค่ันกลางอะลูมิ เ นียม  
เช่น ปะเก็นฝาสบู ปะเกน็ท่อไอเสยี ปะเกน็อ่าง 
วัสดุก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานความร้อน

หลายคนอาจเคยจะได้ยินช่างพูดว ่า 
ชาร์ฟละลาย กันมาบ้าง ซึ่งตอนแรกที่ได้ยิน 
ก็งงเหมือนกันว่าชาร์ฟละลายมันคืออะไร  
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Shaft จะแปลว่าเพลา  
พอไปดูจริงๆ แล ้วภาษาอังกฤษเรียกว ่า  
Bearing (แบริ่ง) เป็นเหมือนชิ้นส่วนตัวยู 
ระหว่างเสื้อสูบ และข้อเหวี่ยง อีกทั้งเป็น 
ทางเดนิน�า้มนัเครือ่งของข้อเหวีย่ง เพือ่ป้องกนั
ข้อเหว่ียงไม่ให้เสียหาย และท�าให้ข้อเหวี่ยง
หมุนได้ ในกรณีที่น�้ามันเครื่องขาด หรือ 
น�้ามันเครื่องไม่ได้คุณภาพแบริ่งจะเสียหาย 
ร ่อนหลุดเป็นแผ่นก่อนที่ข ้อเหวี่ยงจะพัง  
หรือเรียกได้ว่าแบร่ิงละลาย มากกว่าชาร์ฟ
ละลาย หรือเวลาช่างบอกว่าลูกสูบติดน้ัน 
แปลว ่า ผนัง ลูกสูบกับลูกสูบเสียดสีกัน  
ท�าให้ลูกสูบชักขึ้นลงไม่สะดวก เพราะว่า 
ขาดสารหล่อลื่น เช่น น�้ามันเครื่อง เป็นต้น

หลายท่านเคยถามว่า ใช้เครื่องไปนานๆ 
ควรล้างคาร์บูฯ (Caburator) ไหม ในเมื่อ
เครื่องของคุณเป็นหัวฉีดแล้วจะมีคาร์บูฯ 
(Caburator) ได้อย่างไร พอได้คุยไปคุยมา 
มันคือ ลิ้นปีกผีเสื้อ ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Throttle body ที่เรียกผิดอาจเป็นเพราะ 

รูปร่างหน้าคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วมีหน้าที ่
เปิดอากาศเข้าไปในท่อร่วมไอดี ซึ่งรถยนต ์
หวัฉดีทกุคนักม็ ีดไูด้จากกรองอากาศ แล้วจะ
ต่อไปที่ล้ินปีกผีเส้ือ เข้าสู่ท่อร่วมไอดี ทั้งนี้ 
คาร์บูเรเตอร์นั้นก็จะมีค�าแปลกๆ อีกค�านั้น 
กค็อื นมหน ูลกัษณะของมนักเ็ป็นทองเหลอืง 
มีรู เวลาล้างคาร์บูฯ (Caburator) ต้องล้าง 
ให้สะอาดไม่เช่นนัน้เครือ่งอาจสตาร์ทตดิยาก  
เดินไม่เรียบ เร่งแล้วอาจดับได้

แม้แต่ใส ้กรองต่างๆ ก็ควรเรียกให ้
ถูกต้อง และชัดเจน เวลาซื้ออะไหล่ หรือ 
ตอนเข้าไปเซอร์วิสจะได้เปลี่ยนได้ถูกต้อง  
ยกตัวอย่างเช่น กรองน�้ามันเครื่องนั้นชัดเจน
อยู ่แล้วว่ามีอยู ่ตัวเดียว แต่ส�าหรับกรอง
เบนซินนั้นอาจมีหลายตัว ซึ่งอาจจะระบุเป็น
สีของไส ้กรอง หรือหน้าท่ีของมัน เช ่น  
กรองเบนซินแรงดันต�่า เป็นกรองตัวแรก 
ที่ ดูดมาเพื่ อผ ่ านป ั ้ ม เบนซินแรงดันต�่ า  
กรองเบนซนิแรงดนัสงูเอาไว้กรองก่อนน�า้มนั
เข้าหัวฉีด และกรองตัวสุดท้ายที่อยู่ในเรือ 
อาจจะเป็นกรองดกัน�า้มัน เพือ่ไม่ให้น�า้เข้าไป
ผสมในน�า้มนัเบนซนิ เพราะในเรอืใช้ถงัน�า้มนั
สแตนเลส โอกาสมนี�า้เข้าไปผสมจะเยอะมาก 
การมีกรองดักน�้าสามารถช่วยได้มากที่เดียว 

อย่างไรก็ตาม ถ้าอะไหล่บางตัวของคุณ
ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร ก็ควรเรียกตามหน้าที่
ของอะไหล่ชิ้นนั้นก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้สื่อสาร 
กับช่างได้เข้าใจ และง่ายขึ้นด้วย



MAGAZINE I PAGE 015

MAGAZINE I PAGE01414
ARTICLE : NUCHIDA THAWEANG

PHOTO : INTERNET aBOAT Focus

MAGAZINE I PAGE

มายาวนาน เมื่อความเจริญเข้ามา ปลากลาย 
เป็นของส่งออกไปขายที่อเมริกา ความเจริญ 
ความต ้องการเงิน อุตสาหกรรมส ่งออก 
อาหารทะเล มันท�าลายระบบเก่าของสังคม  
ท�าให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  
ทีเ่ก่ียวข้องต้ังแต่การประมง การซือ้ขาย อาหาร
พืน้บ้าน ไปจนถึงความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชน

ขณะที่การจับปลาและการบริโภคปลา  
ยังคงเป็นเรื่องส�าคัญของชุมชนบริเวณรอบๆ  
อ่าวธนัเดอร์เบย์นัน้ แต่การหาซ้ือปลาในพืน้ทีข่อง
ตัวเองมาท�าอาหาร กลับกลายเป็นเรื่องยาก  
ซ่ึงจริงๆ แล้ว เราก็มีกรณีคล้ายๆ กันใน
ประเทศไทย คือ อาหารทะเลดีๆ ในแหล่ง 
ท่องเทีย่วจะถูกส่งไปยงัร้านอาหาร ไปยงันายทนุ 
ท่ีพร้อมจ่ายแบบไม่ต้องมาหาลูกค้ารายย่อย 
แน่นอนว่า อยูบ่นใกล้ทะเล หรอือยูบ่รเิวณเกาะ  
ย่อมได้กนิอาหารทะเลสดๆ จากประมงเรอืเลก็
มากกว่าคนในเมือง แต่ก็ไม่ใช่จะมีกินตลอด  

เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง  
การจัดการอย่างยั่งยืน ที่อ่าว ธันเดอร์เบย์  
ในแคนาดา ถึง ประมงไทย ค�าว่า เงินทอง 
ของมายา ข้าวปลาสขิองจรงิ ดจูะตรงกบัสิง่ที่
นักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ก�าลังน�ากรอบความคิด 
Fish as food ไปพัฒนาชุมชนบริเวณ  
อ่าวธันเดอร์เบย์ ธันเดอร์เบย์เป็นเมืองท่ีใหญ่
ที่สุดทาง ตะวันตกเฉียงเหนือของออนแทรีโอ 
และตั้งอยู ่บนชายฝ ั ่ งทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบซูพีเรียซึ่งเป็นทะเลสาบน�้าจืดที่ใหญ่
ที่สุดในโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
แต่ปัญหาประหลาดทีเ่กิดข้ึนคอื คนในพืน้ทีไ่ม่มี
ปลากินอย่างพอเพียง จึงเกิดงานวิจัยของ 
กลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ที่เผยแพร่เมื่อต้นปี 
2020 นี้ หลังจากเกิดเหตุการณ์โคโรน่าไวรัส
ระบาด ท�าให้อาหารขาดแคลน พวกเขามองเห็น
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนบรเิวณอ่าวธนัเดอร์เบย์ 
ที่ปลา ซึ่งคืออาหารคู่ครัว คู่สังคมวัฒนธรรม 

เงนิทองของมายา ข้าวปลาสขิองจริง 
เพื่อประมงทีย่ัง่ยนื

และหากินได้ง่ายๆ ขนาดนั้น เราจึงมักได้ยิน 
ชาวบ้านพดูประมาณว่า “วนันีม้ปีลา กเ็ลยท�า
แกงส้ม” “วันน้ีมีปลา เลยได้ท�าห่อหมก”  
คนเมืองก็จะงงๆ กันไป ว่าท�าไมอยู่ติดทะเล 
ถงึต้องรอให้มปีลา ปลามนัหายากขนาดนัน้เลย
จริงๆ หรือ? เพราะปลามีอยู ่หลายประเภท  
และคนท้องถิ่นที่กินปลาสดกันมายาวนาน  
จะไม่เหมอืนคนกรงุเทพฯ ทีข่อสดพอประมาณ 
กพ็อ หรอืกนิปลาแช่แขง็กนัไปเลย แต่แถวนัน้ 
เขาไม่ใช่วิถีส�าเร็จรูปแบบนี้ เขาต้องมีปลาสด  
และต้องเป็นประเภทปลาท่ีเหมาะกับการ 
ท�าอาหารประเภทนั้นๆ รวมถึงอาหารทะเล
ประเภทอ่ืนด้วย อย่างเช่น หอยชกัตนี ทีค่รัง้หนึง่
เคยหาซ้ือได้ง่ายบริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์
บ้านหัวหนิ ทีจ่ะข้ามไปเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี 
เดี๋ยวนี้ก็หาไม่ได้แล้ว คนเกาะเองที่เคยหาหอย
พวกนี้กินง่ายๆ ในราคาไม่แพง ก็ต้องไปกิน 
ทีร้่านอาหารในราคาทีแ่พงกว่ามาก เป็นต้น
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ของ วฒันธรรม วถีิชวีติ โดยธรรมชาต ิทีเ่กอืบ
จะครบทุกมิติ เพราะหาปลาแค่พอกิน และมี
ขายบ้าง แต่กเ็ป็นการขายปลกีในชมุชนใกล้เคยีง 
ขายให ้นักท ่องเที่ยวบ ้าง มีบางครั้งอาจ 
ขายไม่ค่อยได้ กรมประมงก็จะเข้าไปช่วย  
เรือ่งการแปรรปูและช่วยหาตลาด เพราะชาวเล
ยคุนีก็้ต้องมเีงินซือ้ข้าวของทีจ่�าเป็นภายในบ้าน
เช่นกัน อย่างช่วงระบาดของโควิดระยะแรก  
ก็จะมีการน�าปลาไปแลกข้าวโดยมีหน่วยงาน
ราชการเข ้าไปช ่วยดูแลให ้ความสะดวก  
รวมถึงช่วยขนส่งจากภาคใต้ไปภาคเหนือด้วย 
แต่ก็นั่นแหละ ก็ยังไม่ครบทุกมิติ รายได้จาก 
การซือ้-ขายปลาซึง่เป็นธรุกจิเลก็ๆ ของชาวเล 
ยงัไม่พอใช้จ่าย ส่วนวฒันธรรม ความสมัพนัธ์
ภายในชุมชน สุขภาพที่ดี คือสิ่งที่พวกเขา 
น่าจะยังมอียู ่ก็พอมองเหน็โอกาสทีจ่ะน�าชมุชน
ชาวเลมาเป็นจุดเริ่ม มาน�าร่องในการพัฒนา 
เพราะยังไม่มีระบบใหญ่เข ้าไปเปลี่ยนวิถี 
ของพวกเขามากนัก จากนั้นหากเห็นผลด ี
ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครบทุกมิติ  
กอ็าจขยายไปสู่ชมุชนประมงชายฝ่ังทีอ่ื่นๆ ได้ 
เพราะแม้จะเป็นชนเผ่าพืน้เมอืง ทีย่งัคงเรยีกร้อง
ความเป็นคนไทย ผู้ร่วมสร้างไทย แต่ก็ได้รับ 
ผลกระทบที่อยู ่อาศัยจาก พรบ.อุทยานฯ  
พรบ.คุม้ครองสตัว์ 

การมองภาพในมุมกว้าง ก็อาจมองจาก 
เลก็ไปหาใหญ่ได้เช่นกนั เพราะส่วนทีเ่ลก็ทีส่ดุ  
กส่็งผลกระทบทีใ่หญ่ทีส่ดุได้ และกไ็ม่ผดิอะไร
หากจะสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยนืท้ังจากบน 
และล่างไปพร้อมๆ กนั เพราะขณะทีช่าวทะเล
จะได้กนิปลา และได้รกัษาวฒันธรรม วถิชีีวติ
เดิมๆ ไว้ บางส่วนที่เป็นเมืองท่ีอยู ่ไม่ไกล  
ไปจนถึงภาคอื่นๆ ของประเทศที่อาจอยู่ไกล
ทะเล แต่ใกล้แหล่งน�้าอื่นๆ ก็ยังต้องกินปลา  
และควรได ้ สร ้ า งวัฒนธรรมที่ แข็ งแรง 
เช่นเดยีวกนักับหมูบ้่านชาวประมงท้องถิน่

กับบางประโยคท่ีมันควรท�าให้เราได้คิด  
ไม่ว่าจะเป็น เงินทองของมายา ข้าวปลา 
สขิองจรงิ หรอื อย่าให้ชุมชนรมิน�า้เป็นเพยีงบ้าน
ของชาวประมงหรือที่จอดเรือ แต่เราก็อยู่กับ
ประโยคชวนคดิเหล่านีม้านานแล้ว หากไม่มใีคร
ลงมอืท�า มนัก็จะเป็นเพยีง วรรคทอง แนวคิด 
ประโยคเดด็ ทีไ่ม่มวีนัเป็นจรงิ

เคลือ่นไหว แลกเปลีย่นความรู ้ ซือ้ขาย พูดคยุ 
กันอย่างอบอุ่น และเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิก 
ชาวประมง ชาวเรอืจากท่ัวประเทศ

ในส่วนของภาครัฐ กจ็ะเหน็ว่า เรามุง่เน้น
ความยั่งยืนเรื่องการอนุรักษ์สัตว์น�้า และใน 
การจับสัตว ์น�้ามาเป็นอาหารแบบรวมทั้ง 
การซื้อ–ขาย ในระบบอุตสาหกรรม มากกว่า
พฒันาสังคม วฒันธรรมพ้ืนบ้าน ควบคูไ่ปด้วย 
อย่างที่กลุ่มนักวิชาการอ่าวธันเดอร์เบย์ก�าลัง
พยายามอยู ่ ซึง่กไ็ม่รูว่้าต้องใช้เวลานานแค่ไหน
จึงจะส�าเร็จ เพราะอาจต้องมีความเข้าใจ  
ความอดทน และเชื่อในความคิด เชื่อในจุด
หมายของ “ความยัง่ยนืแบบครบทกุมติ”ิ จรงิๆ

ซึง่นัน่ก็คอืสิง่ทีจ่�าเป็นต้องท�า และควรท�า 
เพราะประเทศไทยส่งออกอาหารทะเลเป็น 
อนัดบัต้นๆของโลก รายได้กน็�ากลบัเข้ามาเลีย้ง
ดูคนในประเทศ แต่ขณะเดียวกัน หากเรา 
หนัมาสร้างความยัง่ยนืแบบ เงนิทองของมายา 
ข้าวปลาสิของจรงิ ในชมุชนทีห่ากนิกบัสตัว์น�า้
ในหลายๆแห่งด้วยกน่็าจะดี เพราะส�าหรบับ้าน
เรา มนัน่าจะแก้ปัญหาครอบคลุมไปถงึมติขิอง
การท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืด้วย เพราะทกุวนันี ้พืน้ที่
รมิทะเลทกุแห่ง คอืเพือ่นกัท่องเทีย่ว มากกว่า
ถกูพฒันาเพือ่ชุมชน ซึง่รวมไปถงึ อาหารทะเล
ที่ถูกส่งไปขายยังร้านอาหารที่เพิ่มจ�านวนขึ้น
มากมาย ปลาใหญ่ กุง้ใหญ่ จงึถกูขายไปในราคา
แพงแบบแย่งกนัซือ้ ส่วนชาวบ้านกอ็ดกนิกันไป

มาถงึชาวประมงตวัจรงิ ชาวเลในประเทศไทย
ในไอเดีย เงินทองของมายา ข้าวปลา 

สขิองจรงิ ส�าหรบัชาวประมงนัน้ กอ็ดทีจ่ะคิดถงึ 
ชาวเลตามชายฝ่ังบางกลุม่ไม่ได้ นัน่คอืตัวอย่าง

Fish as food และ Fish as folk
ที่อ่าวธันเดอร์เบย์ก็เช่นกัน ปลาท่ีหาได้  

กจ็ะถูกส่งไปขายทีอ่เมรกิาเป็นส่วนใหญ่ มีเหลอื
ให้คนพืน้ทีก่นิบ้างไม่มาก โดยเฉพาะในช่วงไวรสั
โควดิระบาด ยิง่เป็นปัญหา กลุม่นักวชิาการทีล่ง
มาดแูลเร่ืองนี ้เพ่ือกอบกูค้วามสมัพนัธ์ของชมุชน 
วฒันธรรมการหาปลา การกนิปลา ทีอ่าจจะได้
กลบัคนืมา โดยเสนอไอเดยีทีห่ลายคนอาจเคย
ได้ยนิกนัมาแล้วว่า “ปลาคืออาหาร” หรอื Fish 
as food นอกจากนี้ยังมีประโยคที่พ้องกัน 
และให้ความหมายซ่อนอยู่ในเน้ือหาของ Fish  
as food หรอื ปลาคอือาหาร นีด้้วยคอื Fish  
as folk ปลาคืออาหารพื้นบ้าน เพราะ Fish  
as food ในความหมายโดยแท้น้ัน หมายถึง 
อาหารที่ไม่ใช่ระบบอุตสาหกรรมใหญ่ ไม่ใช่ 
เร่ืองของการทีเ่รากนิปลาเป็นอาหาร แต่ปลานัน้
น�าเข้ามา เช่น เรากินแซลมอนจากนอร์เวย์  
แต่เรานัง่กนิอยูใ่นประเทศไทย มนักไ็ม่ใช่ Fish 
as food เพราะว่ามนัไม่ใช่ Fish as folk ด้วย 
นัน่แหละ

กล่าวคือระบบอาหารเป็นส่วนส�าคัญ 
ของการเชื่อมต่อทางสังคมและนิเวศวิทยาท่ี 
กว ้างขึ้น “เป ็นส ่วนหน่ึงของการใช ้ ชีวิต 
และคว ามยื ดหยุ ่ น ขอ ง ธุ ร กิ จป ระม ง”  
เราจ�าเป็นต้องเข้าใจชมุชนประมงเป็นส่วนหนึง่ 
ของระบบนี้แทนที่จะเป็น “เพียงบ้านของ 
ชาวประมงหรือที่จอดเรือ“ การประมงแทบ 
จะไม่ได้รับการพิจารณาในการวิเคราะห์ระบบ
อาหารท่ัวโลกและด้วยเหตุน้ีจึงมีการน�าเสนอ
น้อยมากในนโยบายความมั่นคงด้านอาหาร 
และการริเริ่มโครงการต่างๆ ซึ่งกรอบแนวคิด 
ด้านอาหารที่ศึกษานี้ จะสามารถช่วยแก้ไข 
ช่องว่างในการวจิยัและนโยบายระบบอาหาร

การจดัการประมงย่ังยนืในประเทศไทย
ประเทศไทยเรามกีารจดัการประมงยัง่ยนื

เช่นกัน เพราะเราเชื่อเรื่อง เงินทองของมายา  
ข ้าวปลาสิของจริง เพียงแต่หน่วยงานรัฐ 
อาจยงัไม่ได้เข้าไปมุง่ดแูลท้องถิน่โดยเฉพาะแบบ
ที่อ่าวธันเดอร์เบย์ แต่เราก็จะมีการรวมกลุ่ม 
ของชาวประมง ทีเ่ป็นไปอย่างเข้มแข็งพอสมควร 
โดยทีเ่หน็ได้ชัดคอื กลุม่เรอืประมงเลก็ และกลุม่
เรือประมงพื้นบ้าน ใน facebook ที่มีความ
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ความมคีณุภาพคอืเรือ่งทีท่กุคนปรารถนา 
ซึง่มคีวามเกีย่วพนัอยูก่บัชวีติเราในหลากหลาย 
แง่มุม อาทิ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม  
และยารักษาโรค ซึ่ งยอมรับกันว ่า คือ 
ความจ�าเป็น ส�าหรับการด�ารงชีพ นอกจากนัน้ 
ยงัมกีารศึกษา หน้าทีก่ารงาน และการด�าเนนิ
ธุรกิจขององค์กรภาคเอกชนต่างๆ เป็นต้น  
ล้วนต้องการให้มีคุณภาพสูงด้วยกันทั้งนั้น  
เหนอืสิง่อืน่ใดคือการมคีณุภาพชีวิตทีด่ี

การเสริมสร ้างคุณภาพเป ็นเรื่องท่ีมี 
ความละเอยีดอ่อน ต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศลิป์ 
ประสบการณ์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์  
(Creativity) และสติปัญญาที่สูงพอ จึงจะ
สามารถประสบความส�าเร็จอย่างน่าชื่นชม 
ยินดีได้ วิธีการหนึ่งซึ่งนับว่าค่อนข้างง่าย 
และนิยมปฏิบัติกันอยู่ท่ัวไปก็คือ การคัดสรร
คุณภาพจากปริมาณ เมื่อมีตัวเลือกเป ็น 
จ�านวนมากก็มีโอกาสสูงท่ีจะแยกแยะส่วนท่ีด ี
มคีณุภาพสงูออกมาใช้ประโยชน์ตามต้องการได้ 
เช่น ในการรับสมัครบุคลากรเข้ามาท�าหน้าที่
ส�าคัญในองค์กร และการประกวดร้องเพลง 
ในรายการต่างๆ หากมผีูส้มัครเป็นจ�านวนมาก
ย่อมช่วยให้ผู้ที่ได้รับเลือกมีคุณภาพสูงตามไป 
ทัง้นีก้ฎกตกิาในการตดัสนิต้องมคีวามเหมาะสม
และถกูใช้อย่างเทีย่งธรรมด้วย

ส�าหรับในแวดวงธุรกิจ ความเช่ือมโยง 
ในระหว ่างปริมาณกับคุณภาพมีลักษณะ 
บางประการผิดแผกออกไป การผลิตสินค้า 
แ ล ะ บ ริ ก า ร ม า ก เ กิ น ไ ป มั ก ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด 
ความด้อยคุณภาพโดยรวม อาจน�ามาซึ่ง 
ผลประกอบการท่ีตกต�า่ลงโดยไม่รูตั้ว ทัง้ในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังตัวอย่างจริง 
ทีน่�ามาเสนอต่อไปนี้

สตฟี จอ็บส์ ผูม้ส่ีวนส�าคญัในการร่วมก่อตัง้
บริษัทแอปเปิ้ล มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างน่า
พอใจอยูน่านพอสมควรในช่วงแรกเร่ิม ต่อมามี
การบริหารที่ผิดพลาดบางประการ ท�าให้เกิด
ความเสยีหายจนเขาต้องถกูบบีให้ออกจากบรษิทั 
ซึ่งไม่ช ่วยให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเลย  

Special Report

“ปริมาณ” พื้นฐานการสร้างเสริม

            “คุณภาพ”
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รายละเอียด พบว่าแผนการผลิตสินค้าที่ด ี
มรีาวร้อยละ 30 เท่านัน้ ส่วนทีเ่หลอืแค่พอใช้ได้ 
ไม่ท�าก็ส ่งผลกระทบกับกิจการของบริษัท 
ไม่มากนกั ทัง้ยงัเป็นตวัดึงทรพัยากรบคุคลไปใช้
อย่างไม่คุ้มค่า ท�าให้แผนงานท่ีดีไม่ได้รับการ
เอาใจใส่เท่าทีค่วร เขาจงึชะลอและลดการผลติ
ตามแผนงานที่มีความส�าคัญน้อยเหล่าน้ัน  
เน้นการพฒันาคุณภาพในส่วนทีม่อีนาคตสดใส
กว่า ซึง่มปีระมาณร้อยละ 30 ดงักล่าว การแก้
ปัญหาตามหลักคิดนีเ้กดิผลเป็นรปูธรรมในเวลา
ไม่นานนกั ตวัอย่างหนึง่ทีเ่ห็นได้ชัดคือการผสาน
เทคโนโลยรีะหว่าง iPot, iPhone, iPad ท�าให้
ทัว่โลกม ีSmart Phone ทีท่นัสมยัคณุภาพสูง
ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ความส�าเร็จ 
ในการบรหิารงานของ สตฟี จอ็บส์ ในครัง้นัน้ได้
สร ้างนวัตกรรมใหม่ในแวดวงธุรกิจท่ัวไป  
ถึงกับตั้งเป็น “กฎ 30 เปอร์เซ็นต์” หรือ  
“The 30 Percent Rule” ใช้กันอย่างแพร่
หลายจนถงึทกุวันนี ้โดยเฉพาะบรษิทัแอปเป้ิล

ความสัมพันธ ์ระหว ่าง “ปริมาณ”  
กบั “คุณภาพ” นบัเป็นเรือ่งราวทีน่่าศกึษาอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ การให้น�้าหนัก 
ความส� า คัญในสัดส ่วนที่ เหมาะสมของ 
สองปัจจัยนี้ ย ่อมเพิ่มโอกาสในการสร้าง 
ความส� า เ ร็ จอย ่ า งยั่ ง ยื น ให ้ กั บองค ์ กร 
ได้อกีทางหนึง่อย่างแน่นอน

Special Report

“ปริมาณ” พื้นฐานการสร้างเสริม

            “คุณภาพ”
กลบัตกต�า่ย�า่แย่ลงไปเรือ่ยๆ จนเขาได้รบัเชญิ 
ให้กลับไปเป็นประธานคณะผู้บรหิาร หรอื CEO 
(Chief Executive Officer) อีกวาระหนึ่ง 
ในปี ค.ศ.1997 เขาได้ท�าการวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อค ้นให้พบสาเหตุของความเส่ือมถอย 
ทางธุรกจิ และแนวทางแก้ไข

สตีฟ จ็อบส์ พบข้อเท็จจริงที่ส�าคัญ 
หลายประการที่ดูเผินๆ คล้ายจะเป็นความ
ก้าวหน้าของบริษทั อาท ิการมีผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 
เป็นจ�านวนมากออกสูต่ลาดเป็นระยะ บคุลากร
ส่วนใหญ่มีความสามารถสูงและทุ่มเทท�างาน 
ในหน้าที่อย่างจริงจัง แต่คุณภาพของงาน 
โดยรวมกลบัไม่สูงเท่าทีค่วร

เขาจึงท�าการวิเคราะห์เจาะลึกลงใน 
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