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สวัสดีครับ ผู้ติดตาม  ที่รักทุกท่าน
ท่ามกลางวกิฤตการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบอย่างรนุแรงเป็นวงกว้างต่อการใช้ชีวติของคนแทบจะทุกหมูเ่หล่า โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาด 

ของโรค COVID-19 และการสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียกับยูเครนซึ่งทั้งสองอุบัติการณ์ยังไม่เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะยุติลงเมื่อใด  
แต่ชวีติของเราท่านกต้็องด�าเนนิต่อไป บนเส้นทางทีม่คีวามไม่แน่นอน ซบัซ้อน และคลมุเครอืกว่าทีเ่คยเป็นมา แต่ละคนจ�าเป็นต้องหาทางปรบัตัว 
ให้อยู่รอด หลกีเลีย่งผลร้ายต่างๆให้กระทบเราน้อยท่ีสดุ ด้วยความหวงัว่าทกุอย่างจะคลีค่ลายไปในทางทีด่ขีึน้ในอนาคตอนัใกล้นี้

  ฉบบัต้นฤดรู้อนนี ้เราสรรหา สาระทีเ่หน็ว่าดมีคีณุค่าควรแก่การอ่านมาน�าเสนอเช่นเคย อาท ิการปฎบิตัท่ีิถกูต้องในการลากเรอืทีเ่สยี
อยู่กลางทะเลกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย ความรู้เก่ียวกับอาการสะดุดและส�าลักของเครื่องยนต์เรือ ทั้งสาเหตุที่หลากหลายและวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง  
เรือ่ง ศรชล.หรอืศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึง่เป็นองค์กรทีข่ยายบทบาทและอ�านาจหน้าทีม่าจาก ศรชล.เดมิ มนีายกรฐัมนตรี
เป็นผู้อ�านวยการควบคมุการปฎบัิตขิองหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล นบัเป็นเรือ่งทีช่าวเรือและคนทัว่ไปสมควรรบัรู้
อย่างยิง่

หวงัว่าทกุท่านคงเหน็ด้วยนะครบั เมือ่ได้อ่านเรือ่งต่างๆ ท่ีน�าเสนอแล้ว พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั
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กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาโครงการศึกษาและวิเคราะห ์
การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ 
รองรับเรือสำาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)  
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 9 มีนาคม

นายวรรณชยั บตุรทองด ี ผูอ้�านวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า เป็นประธาน 
เปิดการสมัมนา “โครงการศกึษาและวเิคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทนุในโครงการ 
พัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) เกาะสมุย  
จ.สรุาษฎร์ธาน”ี เพือ่ประเมนิความสนใจของนกัลงทนุภาคเอกชน (Market Sounding) 
โดยมหีน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมการสมัมนา ในวนัที ่15 มนีาคม 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมพลูแมน คงิ พาวเวอร์ กรงุเทพฯ

จากนโยบายรฐับาลและกระทรวงคมนาคม ได้สัง่การให้กรมเจ้าท่า ด�าเนนิการ 
คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อศึกษาแผนแม่บท รองรับการท่องเท่ียวฝั่งอ่าวไทย 
และอนัดามนั ในการพฒันาท่าเทยีบเรอืรองรบัเรอืส�าราญขนาดใหญ่ บรเิวณเกาะสมยุ 
จ.สรุาษฎร์ธาน ีและตามแผนแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนั โดยมคีวามเกีย่วข้องในด้านการท่องเทีย่วเรอืส�าราญทางน�า ้ ทีส่่งเสรมิ 
ให้ไทยเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชงิส�าราญทางทางทะเลและชายฝ่ัง

กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า จึงได้เร่งรัดผลักดันโครงการศึกษา 
และวเิคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทนุในโครงการพฒันาท่าเทยีบเรอืส�าราญขนาดใหญ่ 
(Cruise Terminal) ที่อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการต่อยอด 
จากการศกึษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบท่าเทยีบเรอืส�าราญ ซึง่กรมเจ้าท่า 
ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ และคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมจะด�าเนนิการก่อสร้างท่าเทยีบ 
เรอืส�าราญ ณ บริเวณแหลมหนิคม ต�าบลตลิง่งาม อ�าเภอเกาะสมยุ เนือ่งจากเป็นพืน้ที่
ทีม่คีวามพร้อมทางด้านวศิวกรรม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและสงัคม

พลเรอืเอก สมประสงค์ นิลสมยั ผู้บญัชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผูอ้�านวยการ
ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นประธาน 
ในพิธที�าบญุเนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนา ศรชล. ณ วัดชิโนรสารามวรวหิาร ถ.อสิรภาพ 
แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมข้ีาราชการจากส่วนต่างๆ 
ของ ศรชล. ร่วมในพธีิเพือ่ความเป็นสริมิงคล ซ่ึงได้รบัความเมตตาจาก พระราชปัญญารงัสี  
เจ้าอาวาสวดัชโินรสารามวรวหิาร/เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  

ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานภายใน
ส�านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็น 
หน่วยราชการในรูปแบบเฉพาะ มีลักษณะเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานจาก  
7 หน่วยงานหลัก คอื  กองทพัเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศลุกากร กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง กองบงัคบัการต�ารวจน�า้ และกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
โดยปัจจุบัน ศรชล. นบัเป็นหน่วยงานหลกัและเป็นกลไกส�าคญัของรฐับาลและรับผดิชอบ
การด�าเนนิการท่ีมเีอกภาพ สามารถบรูณาการการปฏบิติังานในการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบั
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภายใน 
และภายนอกราชอาณาจกัร ในเขตทางทะเลทีม่ลีกัษณะทีห่ลากหลาย และประเทศไทย
มีอ�านาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่อื่นตามหลักกฎหมาย 
ระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมพีนัธกรณจีะต้องปฏบิตัติาม เพือ่รกัษาผลประโยชน์ 
ของชาตทิางทะเลท่ีมอียูอ่ย่างมากมายในด้านความมัน่คง ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมภีารกิจหลกัในการป้องกนัภยั 9 ด้าน 
ประกอบด้วย การกระท�าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การท�า 
การประมง การก่อการร้ายในทะเล การเข้าเมอืงผดิกฎหมาย การเกดิอบุตัเิหตุ 
และการกู้ภัยทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
การบังคับใช้แรงงาน แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ในทะเล การลักลอบน�า 
ส่ิงผดิกฎหมายเข้าประเทศ  การรักษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ท้ังนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ประกาศ
ให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยูหั่ว ได้ทรงลงพระปรมาภไิธย ในการตราพระราชบญัญตัศินูย์อ�านวยการรกัษา 
ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ.2562  เป็นวันคล้ายวนัสถาปนา ศรชล. โดย โฆษก 
ศรชล. กล่าวว่า ก�าลงัพล ศรชล. ทกุนาย ขอแสดงเจตนามุง่ม่ันและตัง้ใจแน่วแน่ 
ท่ีจะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคค ีความวริยิะ 
อุตสาหะ ด้วยสตริูต้วั ปัญญารู้คดิ เพือ่ผลประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยต่อไป
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YANMAR แสดงให้เหน็ถงึ
สมรรถนะของเครื่องยนต์เชงิพาณชิย์
อย่างสมบรูณ์ โดยการเปิดตวัในงาน 
WORKBOAT SHOW
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ธันวาคม 2564 สายงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านเครื่องยนต์เรือ 
ของ YANMAR สองสายงาน ได้ผนกึก�าลงักันน�าเสนอขอบเขตของธรุกจิ
ด้านเครื่องยนต์เรือเป็นครั้งแรก ในงาน International Workboat 
Show ซึ่งนับเป็นสัดส่วนท่ีใหญ่ที่สุดของบริษัท งานได้ถูกจัดขึ้นที ่
เมือง New Orleans สหรัฐอเมริกา

การร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถของ YANMAR 
Marine International (YMI) และ YANMAR America ท�าให้การ 
น�าเสนอของ YANMAR แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถ 
ที่หลากหลาย ระดับของแรงม้าที่กว้าง และคุณภาพของเครื่องยนต ์
ในด้านการใช้งานในตลาดเชิงพาณิชย์

การแยกหน ่วยธุรกิจที่มีวัตถุประสงค ์ เฉพาะออกจากกัน 
อย่างชดัเจน ท�าให้ YANMAR สามารถมุง่เน้นไปทีส่่วนของตลาดเฉพาะ 
ได้แก่ เครื่องยนต์ใช้งานเบา เครื่องยนต์รอบจัด และเครื่องยนต ์
เชิ งพาณิชย ์ขนาดใหญ ่  ซึ่ ง เป ็นประโยชน ์อย ่างยิ่ งต ่อลูกค ้า 
และหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งในด้านต้นทุน ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์  
ความแข็งแรงทนทาน และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงที่
ประหยัดที่สุด

เพื่ อ ให ้ เป ็นการครอบคลุมความต ้องการของทุกตลาด 
อย่างมีประสิทธิภาพ YANMAR จึงได้เตรียมความพร้อมในด้านช่วง 
ของแรงม้าเครื่องยนต์ที่ เหมาะกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ไว ้  
ไม่ว่าจะเป็นเรือที่ใช้ในการท�างานท่ัวไป เรือช่วยชีวิต เรือรักษา 
ความปลอดภัย เรือตกปลา และเรือโดยสาร หรือเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการกู้เรือ/ลากเรือ เรือบริการของทางราชการ เรือของการท่าเรือ 
และเรือนอกชายฝั่งขนาดใหญ่
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 ในงาน International Workboat Show ประจ�าปี 2564 YMI 
ได้น�าเสนอเครื่องยนต์รางร่วม (common-rail) ทุกรุ่น ที่ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์เชิงสันทนาการ และการใช้งานเบาในเชิงพาณิชย์ที่ได้
รบัการรบัรองมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดบัต�า่ ประกอบกบัเครอื
ข่ายการให้บริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงการอุตสาหกรรมนี้ อีกทั้ง
เครือ่งยนต์เหล่านีย้งัได้ถกูออกแบบมาเพ่ือการใช้งานในสถานการณ์
ที่หนักหน่วงที่สุด ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของ 
SOLAS (Safety Of Life At Sea) ในด้านของการปล่อยมลพิษจาก
ไอเสียของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ YANMAR ก็ยังได้ถูกออกแบบมา
ให้มมีาตรฐานสงูกว่ามาตรฐานการปล่อยมลพษิทัว่ไปในระดบัสากล 
และยงัมอีปุกรณ์เสรมิต่างๆ เช่น ไดชาร์จ (alternator) ก�าลงัสงู แบบ
กึ่ง 2 ขั้ว (semi 2-pole) การเชื่อมต่อ NMEA และอื่นๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการส�าหรับการใช้งานเบาเชิงพาณิชย์ในทุกระดับ

เครื่องยนต์ส�าหรับการใช้งานเบาเชิงพาณิชย์ทุกเครื่องที่ถูกจัด
แสดงที่งาน International Workboat Show ครั้งนี้ ได้รับการ
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 รับรองตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ จาก Environmental  
Protection Agency (EPA) ในระดับ Tier III และ International 
Maritime Organization (IMO) Tier II ส�าหรบัเครือ่งยนต์ รุน่ 4LV 
และ 6LF เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับเรือแท็กซี่ เรือตกปลาความเร็วสูง 
เรอืน�าร่อง และเรอืบรกิารของทางราชการ เคร่ืองยนต์ รุ่น 4LV นัน้ 
สะอาดกว่า เงียบกว่า ให้แรงบิดสูงกว่า และอัตราเร่งดีกว่า 
เคร่ืองยนต์อื่นๆท่ีมีขนาดแรงม้าเทียบเท่ากัน ในขณะท่ีเครื่องยนต์ 
รุ ่น 6LF มีขนาดกระทัดรัด น�้าหนักเบา เหมาะส�าหรับตัวเรือ 
กึ่งขึ้นน�้า และข้ึนน�้าเต็มล�า น�้าหนักเบา ท่ีใช้ระบบขับเคลื่อนโดย
เครื่องยนต์ที่ติดตั้งภายในตัวเรือ (inboard propulsion system)

ในสายงานของ YANMAR America ได้น�าเสนอเครื่องยนต์ 
เรือเชิงพาณิชย์รอบจัด หรือ High-Speed Commercial (HSC) 
รุ่น 6AYEM-ET ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ 
จาก EPA ในระดับ Tier III, IMO Tier II และ IMO Tier III  
(พร้อมการติดต้ัง SCR) เครื่องยนต์ รุ่น 6AY นี้ เป็นท่ีรู้จักกัน 
อย่างแพร่หลายในด้านการให้แรงม้าและแรงบดิทีส่งู อายกุารใช้งาน
ยาวนาน ความไว้วางใจได้สูง ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา ประหยัด 
น�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

เครื่องยนต์เรือขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะถูกใช้งานเพื่อขับเคลื่อน 
ตัวเรือ หรือเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในเรือบรรทุกน�้ามัน 
หรือเรือขนาดใหญ่ประเภทอื่น สามารถให้แรงม้าท่ีสูง ประหยัด
น�้ามันเชื้อเพลิง และความคงทนถาวรในหลายๆมิติ อันจ�าเป็น 
อย่างยิ่งส�าหรับการใช้งานหนักในน่านน�้าเปิด ในส่วนของการ 
น�าเสนอที่ International Workboat Show นั้น YANMAR ยังได้
น�าเสนอส่วนงานเคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่ นัน่คอืเครือ่งยนต์ รุน่ 6EY17 
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการปล่อยมลพิษจากทั้ง IMO Tier II 
และ Tier III อีกด้วย

อีกหนึ่งความสามารถของส่วนงานเครื่องยนต์ขนาดใหญ่  
นั่นก็คือ เครื่องยนต์ รุ ่น 8EY26LDF ซ่ึงเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ 
เชื้อเพลิงคู่ (Dual Fuel) กล่าวคือสามารถท�างานได้ดี ทั้งในขณะที่
ใช้น�้ามันดีเซล หรือเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง LNG 
อันเป็นการสอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยมลพิษของ IMO  
Tier III ประกอบกับคุณลักษณะพิเศษ อย่างเช่น การตรวจ 
กับการผันแปรของลักษณะการบรรทุก สมรรถภาพด้านอัตราเร่ง 
และประสิทธิภาพเชิงความร ้อนสูง ซ่ึงเป ็นคุณลักษณะที่ 
นอกเหนือจากเทคโนโลยีในการควบคุมอัตราส่วนผสมของอากาศ 
และน�้ามันเชื้อเพลิง เคร่ืองยนต์ รุ่น 8EY26LDF ยังคงให้การ 
เผาไหม้ทีส่มบรูณ์อย่างสม�า่เสมอ จึงท�าให้การท�างานของเครือ่งยนต์
เป็นไปอย่างเสถียรและไว้วางใจได้

YANMAR ได้มีส่วนร่วมในงาน International Workboat 
Show ที่เมือง New Orleans สหรัฐอเมริกา ในช่วงวันที่ 1-3 
ธันวาคม 2564 บูธเลขที่ 2511
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ในขณะท่ีขับเรือล�างามออกโลดแล่นไป 
บนสายน�้าด้วยความสนุกสนาน แล้วเคร่ืองยนต ์
ของเรอืเกดิอาการสะดุด หรอืส�าลักเป็นระยะๆ นัน้ 
กจ็ะป็นเหตใุห้เจ้าของเรอื อาจหมดความนกุสนาน
ในการท่องเทีย่วนัน้เอาเสียทเีดียว อาการเคร่ืองยนต์
สะดดุหรอืส�าลกันัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะท�าให้เคร่ืองสัน่
ด้วย และอาจจะสั่นไปทั้งล�าเรือ ซ่ึงช่างแต่ละอู ่
กว็เิคราะห์อาการแตกต่างกนัไป

ช่างบางอู่ก็จะวิเคราะห์อาการสะดุดเรือ  
หรือส�าลักว่าเป็นเรื่องของระบบน�้ามัน ซึ่งถูกปั๊ม 
ให้เดินทางจากถังน�้ามันไปยังลูกสูบเพื่อการ 
จุดระเบิดนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องตรวจสอบ 
ตั้งแต่ถังน�้ามันไปจนถึงลูกสูบว่าท�างานสมบูรณ ์
หรอืไม่ และนอกจากระบบการส่งน�า้มนัแล้วกย็งัมี
เรื่องของความสะอาดของน�้ามันด้วยว่าจะต้อง
สะอาด ไม่มีฝุ่นละอองและของสกปรกปะปนอยู่  
เพราะสิ่งเหล่านี้ล ้วนเป็นสาเหตุของการเกิด
เครือ่งยนต์สะดุด

นอกจากสิง่สกปรกในน�า้มนัแล้ว อาจจะมเีร่ือง
ของน�้าในถังน�้ามันอีกด้วย การท่ีน�้าเข้าไปใน 
ถังน�า้มนักจ็ะท�าให้ เครือ่งเดนิสะดดุได้ นอกจากนัน้
การใช้น�้ามันโซฮอลก็มีปัญหาส�าหรับซีลปั๊มน�้ามัน 
และปัญหาเกดิน�า้ในถังน�า้มนั ทางทีด่แีล้วควรเน้น

การใช ้น�้ามันเบนซิน ซึ่งส ่วนใหญ่ก็จะเป ็น  
เบนซนิ 95

ประการต่อมาคอื วาล์ว ท�างานปกตหิรอืไม่ 
อาจจะเป็นการตรวจสอบการท�างานของลกูเบีย้ว
ว่าท�างานเรยีบร้อยตามก�าหนดหรอืไม่ ซึง่โดยท่ัวไป
แล้วอาจมีสาเหตุมาจากการขันน็อตไม่แน่น  
อาจท�าให้วาล์วเคลื่อน ท�าให้เครื่องท�างาน 
ไม่สมบรูณ์ประการหนึง่

มีอยู ่ท ่านหนึ่งแนะน�าให ้ล ้างป ีกผี เสื้อ  
เราท�าตามที่ท่านบอกมาโดยให้ช่างล้างระบบ 
คาบเูรเตอร์ทัง้ชดุ ซึง่ช่างทีซ่่อมบอกว่า เคยซ่อม 
มาแล้วและเครือ่งกห็ายอาการสะดดุ แต่ของเรานัน้
ก็ท�าให้เคร่ืองเดินเรียบขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้น 
อาการสะดุดยังไม่หาย ถ้าเป็นเรื่องของปีกผีเสื้อ
จรงิๆ กเ็ป็นสาเหตเุครือ่งสะดุดได้อกีประการหน่ึง

ช ่ า งท ่ านหนึ่ งแนะน� า ให ้ เ ร า ดู ระบบ 
กรองอากาศ ซ่ึงอาจจะสกปรกมาก เราก็เอา 
กรองอากาศออกมาดูก็เห็นว่าสกปรกพอสมควร 
ช ่างก็ท�าการใช ้ลมเป่า ฝุ ่นละอองกระเด็น 
ออกมาหมด แต ่สั ง เกตเห็นขอบยางของ 
กรองอากาศที่มีรอยไม่เรียบร้อย ทดลองเอาใส ่
ดูแล ้วก็ เห็นว ่าไม ่สนิท เพราะช ่างคนก่อน  
หรือตัวท่านเองก็ดีที่ใส ่กรองอากาศไม่สนิท  
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มีช่องอากาศเข้าได้ อากาศก็เดินลัดผ่านเข้า 
ปีกผเีสือ้โดยตรง เครือ่งกอ็าจสะดดุหรอืส�าลกัได้ 
ประการหนึง่

ระบบไฟก็เป็นระบบท่ีเกิดอาการสะดุด  
หรอืส�าลกัได้ประการหนึง่ เป็นระบบซึง่เกิดอาการ
สะดุดหรือส�าลักมากที่สุดอาการหนึ่ง อุปกรณ์
เกี่ยวข้องมีการท�างานผิดปกติหรือไม่ อย่างไร  
ซึ่งก็มี หัวเทียนหนึ่งล่ะ หากว่าเขี้ยวหัวเทียน 
สึกมากระยะก็จะห่างมากเกินไป ท�าให้การ 
จุดระเบิดไม่สมบูรณ์ได้ หากเขี้ยวหัวเทียนสึก 
ไม่มาก ก็ให้ตรวจสอบแก้ไขระยะห่างของ 
เขีย้วหวัเทยีนให้ได้มาตรฐานตามคู่มอืเครือ่งยนต์ 
ซึง่ส่วนใหญ่จะมรีะยะห่างประมาณ 0.05 มม.

ช่างบางท่านก็แนะน�าว่า เป็นเรื่องของ 
คอล์ยจุดระเบดิ หากไฟจดุระเบดิทีถ่กูส่งไปจาก
คอล์ยจดุระเบดิไปไม่สะดวกดเีพยีงพอของลกูสบู
แต่ละลูกสูบ ก็เป็นสาเหตุของเครื่องสะดุด  
หรอืส�าลกัได้ประการหน่ึง

สายไฟหวัเทยีนกเ็ป็นสาเหตอุกีประการหนึง่
เช่นกัน เพราะที่สายต่อหัวน้ันหน้าสัมผัสอาจ 
จะสกปรก ซึ่งก็ให้เอาน�้าล้างหน้าสัมผัส เช่น  
โซเคน ฉดีท�าความสะอาดแล้วทดลองดู เครือ่งอาจ
จะเดนิเรยีบไม่สะดดุได้ โดยปกตอิายกุารใช้งาน
ของหัวเทยีนธรรมดากอ็ยู่ทีป่ระมาณ 5,000 ไมล์ 
และหัวเทียนชนิดไทเทเนียมจะมีอายุการใช้งาน
มากกว่า 100,000 ไมล์

หากว่าสายหัวเทียนเกิดช�ารุด และตรงท่ี
ช�ารดุมหีนทางลงดนิได้ ไฟจดุระเบิดอาจจะลดัลง
ดินไปได้ สาเหตุนี้ส่วนใหญ่แล้วเมื่อรอบเดินเบา 
จะไม่ค่อยเป็น จะเป็นก็ต่อเมื่อมีการเร่งเครื่อง  
และเราอาจจะได้ยินเสียงดังเปรี๊ยะๆ เหมือนไฟ
ช็อตให้ได้ยินด้วย หากสายหัวเทียนเสียก็ให้ 
เปล่ียนใหม่ ซ่ึงสามารถเลือกใช้สายหัวเทียน 
แบบธรรมดา และสายหวัเทยีนแบบพิเศษซึง่มอีายุ
การใช้งานนานกว่า

อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีเคร่ืองยนต์จะมีปัญหา 
เรื่องการสะดุด หรือส�าลักนั้น ส่วนใหญ่จะเริ่ม 
มอีาการตัง้แต่อาการน้อยๆ ไปจนถงึอาการหนกั 
สิง่ทีช่าวเรอืต้องใส่ใจกค็อื การตรวจแก้ไขตัง้แต่ 
อาการน้อยๆ ก่อนทีจ่ะออกเรอื พวกเราชาวเรอื
ควรตรวจสอบการท�างานทุกๆ ระบบของเรือ 
ส�าหรบัระบบเครือ่งยนต์นัน้ หากว่าเครือ่งยนต์เรอื
ของท ่านมีอาการสะดุด หรือส�าลักบ ่อยๆ  
หรอืเป็นๆ หายๆ กค็วรตรวจแก้ไขเสยีก่อนทีจ่ะ
ออกเรอืทกุครัง้ เพือ่ความปลอดภัยของตัวท่านเอง
และเรือทีท่่านรักด้วย

EEngine Contributor
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เรือเสยี เป็นเรือ่งทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่ใดกไ็ด้ 
และเกดิข้ึนจากสาเหตหุลายๆ ประการ การเสยี
อาจจะเสยีไม่มากนกั แต่พอทีจ่ะเดนิทางได้ช้า
กว่าปกติ จนกระทั่งไม่สามารถที่จะน�าเรือ 
ของเราเข้าฝ่ังหรอืเข้าจอดเทยีบท่าได้ เมือ่เรอื
ของพ่ือนเราเสีย และไม่สามารถท่ีจะซ่อมท�าได้ 
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดกค็อื ต้องลาก หรอืการพ่วง 
จงูเรือกลบัเข้าท่าจอดเรอื

การลากเรอืจะต้องใช้เรอืลากและเชอืกโยง 
เชือกลาก (Towing line) กค็อื เชือกเส้นตรงๆ 
ทีเ่ราจะใช้ลาก ซึง่ควรใช้เชอืกทีม่คีวามแข็งแรง 
ไม่ยดืมากนกั ความยาวไม่ต�า่กว่า 12 - 15 เมตร 
ส่วนเรอืโยง (Towing bridle) นัน้ ท�าหน้าทีล่าก 
และ เ ลี้ ย ง เ รื อ ให ้ แ ล ่ นต ร ง ไม ่ ป ั ด ซ ้ า ย 
ปัดขวา เชือกโยงนั้นประกอบด้วย เชือกที่ม ี
เส้นผ่าศนูย์กลาง 12 - 16 มม. รอกและห่วง 
ที่ผูกอยู ่ที่ปลายทั้งสองของเชือก เชือกโยง 
จะผกูกบัห่วงสกรเูกลยีวทีท้่ายเรือ

การน�าเรอืเข้าหาเรอืท่ีเสยีนัน้ ถ้ามีลมแรง 
หรอืกระแสน�า้แรง การน�าเรอืไปยงัเรอืเสยีนัน้ 
กจ็ะต้องน�าเรอืเข้าไปยงัเรอืทีเ่สยีทางด้านใต้ลม 
หรอืสวนกระแสน�า้ โดยต้องใช้ความระมดัระวงั
ในการตีวงให ้พอดีที่จะไม ่ เป ็นอันตราย 
ส�าหรับเรอืทีจ่ะเข้าไปลาก

การลากเรือ
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เมื่อเข ้าไปแล้ว ให ้ผูกเชือกลากไขว ้
รอบก้ามปู หรือพุกหัวเรือ หรือราวหัวเรือ 
ของเรือที่ถูกลาก หรือสิ่งที่ผูกยึดได้ที่หัวเรือ 
ปลายเชือกลากเรือนั้นให้น�าไปผูกกับห่วง 
ของรอกทีเ่ชอืกโยงของเรอืลาก

เมือ่เร่ิมลากให้ค่อยๆ ใช้ก�าลงัเดนิหน้าเบาๆ 
เพ่ือให้เรือลากดึงให้เชือกลากโดยไม่ให้เชือก
สะบัด เพราะจะกระชากท้ายเรือเสียหายได้ 
อย่างไรก็ตามต้องพยายามเลี้ยงการลาก 
ให้เรอืทีถ่กูลากอยูใ่นเส้นตรงเดยีวกนักบัเรอืลาก  
การท�าให้เรือสามารถแล่นได้ตรงอกีประการหนึง่
กค็อื การท�าให้หัวเรือหนกั โดยการให้ผูโ้ดยสาร
นั่งค่อนไปทางหัวเรือ หรือน�าสิ่งของสัมภาระ 
ไปไว้ด้านหวัเรอื ถ้าเรอืทีถ่กูพ่วงจงูมเีครือ่งยนต์
เกาะท้ายขนาด 5 แรงม้า หรือต�่ากว่าติดอยู่ 
ให้ท�าการเก็บเอาไว้ในเรือ (ถ้าเป็นเครื่องที่มี

ขนาดใหญ่กว่าน้ีจะเก็บยาก) วางเครื่องนอน 
กบัพ้ืนเรอื และผกูให้แน่น ไม่ให้เคลือ่นทีไ่ปมา

ในระหว่างการลากก็ต้องมีคนใดคนหนึ่ง 
ในเรือ ที่ต้องเป็นคนคอยดูเชือกไม่ให้หย่อน 
หลุดเข้าไปที่ใบจักรเรือ หรือไม่ให้อุปกรณ ์
การลากเรือต่างๆ หลุดเข้าไปใต้ท้องเรือลาก 
และในขณะที่ มี กระแสน�้ าแรงการลาก 
ทวนน�้านั้นก็กระท�าได้ง่ายกว่าการลากตามน�้า 
นอกจากนั้นต้องพยายามน�าส่ิงของต่างๆ  
มาไว้ในส่วนหัวของเรือ เพื่อไม่ให้หัวเรือส่าย 
ไปมา นอกจากนั้นก็ควรเตรียมมีดเอาไว้ด้วย 
เมือ่มีปัญหาในการลากก็จะใช้ตดัเชอืกลาก

เม่ือท�าการเล้ียว เรือลากจะต้องตีวง 
ให้กว้างกว่าปกติ เพราะว่าเรือที่ถูกลากนั้น 
จะถูกดึงให ้ตัดมุมมากกว ่าเรือลากเสมอ  
และเมื่ อลากเรือ เข ้ า เทียบท ่าก็จะต ้อง 
ลดความเร็ว และร ่นเชือกลากให ้สั้นลง 
เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม เตรียมเชือกหัว  
เชือกท้าย เชือกไก และลูกตะเพราก็ควร 
เตรยีมไว้อย่างน้อย 3 ลกู

ควรท�าการพ ่วงจูงในเวลากลางวัน  
หลีกเลี่ยงการพ่วงจูงเรือในเวลากลางคืน  
ในขณะท่ีเรือก�าลังเคลื่อนที่ต ้องค�านึงถึง
ความ เ ร็ วของ เรื อ ท่ีจะท� า ให ้ เ รื อขึ้ นน�้ า  
หรอืรปูแบบของท้องเรอืท่ีแตกต่างกนั
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การแบ ่ งคนตามช ่วงอายุออกเป ็น  
Gen ต่างๆ น้ัน มหีลากหลายแนวคิดพอสมควร 
แต่กรอบเวลาของแต่ละ Gen ไม่แตกต่างกนันกั 
อาทิ Gen X คือผู้ที่เกิดในช่วงสงครามโลก 
คร้ังที ่ 2 ซึง่สิน้สดุลงในปี พ.ศ. 2488 Gen Y  
เริม่นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2521 ถึง 2540 ส่วน Gen Z 
กน็บัต่อจากนัน้มาจนถงึปัจจบุนั บางต�ารากม็ี
การแทรก Gen A ต่อจาก Gen Z เริม่ในราวปี 
พ.ศ. 2553 โดยมหีลกัการพืน้ฐานในการจ�าแนก
ท�านองเดยีวกนั คือ ความแตกต่างทางความคดิ
และพฤตกิรรมหรอืนสิยัใจคอของคนแต่ละยคุ 
ซึ่ งถูกหล ่อหลอมมาจากสภาพแวดล ้อม 
ทีผ่ดิแผกกนั ส�าหรบัในบทความนีข้อน�าเสนอ
เรือ่งของคน Gen Z ตามแนวทางของหนงัสือ 
ยคุปฎวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่ 4 เมือ่ “หุน่ยนต์
ครองโลก” การศึกษาคือทางรอดเดียว 
ของมนุษย์ เขยีนโดย ดร.Yu Taeho แปลโดย  
ตรองสริิ ทองค�าไล

ในหลักฐานอ้างอิงดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า 
Gen Z คอืผูท้ีเ่กดิหลงัปี คศ. 2000 (พ.ศ. 2543) 
จนถึงปัจจุบัน เรียกว่าเป็นยุค Millennium  
หรือยุค Digital ซ่ึงอยู่ในช่วงของการปฏิวัติ
อตุสาหกรรมครัง้ที ่4 หรอื ยคุ 4.0 มเีทคโนโลยี
สมัยใหม่เกิดข้ึนมากมาย น�ามาซ่ึงนวัตกรรม
ต่างๆ ที่สามารถท�างานแทนคนได้ในหลาย
ลักษณะมากขึ้นทุกที นับเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ท�าให้คนยุคใหม่นี้มีนิสัยใจคอผิดแผกจาก 

คนรุน่ก่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความสนใจ
ในการศึกษาหาความรู ้ แนวคดิในการแก้ปัญหา 
การเลือกอาชพี และแนวทางในการด�าเนนิชวีติ 
พอสรุปสาระส�าคัญได้ดงัน้ี

1. ช�านาญการใช้ส่ือสารสนเทศ
คน Gen Z เกดิในยคุ Digital จงึมทีกัษะ

ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สูงกว่าคนยุคก่อนๆ คุ ้นเคยจาก 
การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมากกว่า 
การเข้าห้องสมุด และพกพาอุปกรณ์ที่ช่วยให้ 
เข้าถึงอนิเตอร์เนต็ได้ทุกทีท่กุเวลา

2. เรียนโดยมตัีวเองเป็นศนูย์กลาง
พ ว ก เ ข า มี ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ว า ง แ ผ น 

และเรี ยนศาสตร ์ที่ ตนสนใจด ้ วยตั ว เอง  
แทนที่จะเรียนตามที่คนอื่นก�าหนดให้ มีสมาธิ
แน่วแน่มากเมือ่ได้ท�าสิง่ทีต่นชอบ กระตอืรอืร้น 
เข้าเรยีนเอง และท�าโครงการของตวัเองมากกว่า
จะนัง่เฉยรอให้ครเูป็นผูป้้อนข้อมลูให้

3. นกัแก้ปัญหา
คน Gen Z มีความสนุกสนานกับโจทย ์

ที่ท้าทาย หาหนทางแก้ปัญหาหลากหลาย 
โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรอบข้างให้มาก
ที่สุด ชอบกิจกรรมที่สามารถเสนอค�าตอบ 
ของตวัเองได้มากกว่ารูปแบบการท่องจ�า

Special report

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ยุค 4.0 
(ตอนที่ 3) นิสัยใจคอของคนยุคใหม่ (Generation Z)
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Special report

4.นกัคดิเชงิวจิารณ์
แทนทีจ่ะรบัรูต้ามทีค่รผููส้อนป้อนให้ทนัที 

พวกเขาจะใคร่ครวญด้วยมมุมองของตนเองก่อน 
เก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาคิดวิเคราะห์  
แล้วค่อยยอมรับความรู้หลังประเมินแล้วว่า 
เป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง

5. ให้ความร่วมมอื
คนยุคใหม่นี้จะเรียนได้ดีกว่าเมื่อร่วมกับ 

ผู้อื่น การพกพาอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ตพีซี แล็ปท็อป ติดตัวเสมอ ช่วยให ้
แต่ละคนสามารถเช่ือมโยงอุปกรณ์เหล่าน้ี 
เพือ่รบัส่งข้อมูลต่างๆ กบัเพือ่นฝงูโดยตลอด

6. นกัสือ่สาร
ผู ้ เ รี ยนยุคนี้ คุ ้ น เคยกับการสื่ อสาร 

ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ 
ทางโซเชยีลมเีดยี เพือ่แสดงความคดิเห็นของตน 
และรบัฟังความคดิเหน็ของคนอืน่ ชอบการสอน
แบบอภิปรายถกกันในชั้น เพื่อให้เกิดการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทีก่ว้างขวางยิง่ข้ึน

7. มคีวามเปิดกว้าง
ด ้วยความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยี 

ด้านคอมพวิเตอร์ และการสือ่สารโทรคมนาคม 
ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้เกอืบทกุที่
ทุกเวลาจากท่ัวมุมโลก ผู้เรียนยุคนี้จึงคุ้นเคย 
กับการจัดเก็บ วิเคราะห์ และท�าความเข้าใจ
ข้อมลูของประเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

8. นกัปฏริปู
ค�าว่า “ปฏริปู” หมายถงึ การเปลีย่นแปลง

จารตี ขนบธรรมเนียมองค์กร กรรมวิธี ให้เป็น
สิง่ใหม่โดยสิน้เชงิ คน Gen Z จะใช้ประโยชน์
จากทกุทรพัยากรเพือ่ค้นหาไอเดยีระดบัปฏริปู 
น�ามาแก้ปัญหาซับซ้อน หาค�าตอบใหม่ๆ  
ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน เพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
อดีตกับปัจจุบัน และสรรค์สร ้างอนาคต 
ในด้านใหม่ๆ

9. นกัเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ความเป็นไปในโลกปัจจบุนันีเ้ปลีย่นแปลง

เร็วมาก ยิ่งนานวันเร่ืองที่มาหักล้างความรู ้
กบัข้อมลูเดิมๆ ยิง่เกดิเร็วขึน้แทบจะวนัต่อวนั
เลยก็ว่าได้ ท�าให้คนยุคใหม่จ�าเป็นต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต กรอบความคิดเรื่องท�าอาชีพเดียว 
จะหายไป แม้แต่วธิที�างานในอาชีพเดิมของตน
เมือ่ไม่มทีางเลอืกอืน่ ก็จ�าเป็นต้องมีการพฒันา
ให้เข ้ากับยุคสมัย เพื่อให้เกิดผลลัพท์ท่ีด ี
มทีัง้ประสทิธภิาพและประสิทธผิลสงู

พอสรุปได ้ว ่า คนยุคใหม่ (Gen Z)  
เป็นผู้เรียนที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ใช้ข้อมูล
และสื่ออย่างเชี่ยวชาญ มีความคิดเชิงวิจารณ์ 
กล้าคิดกล้าท�าในเร่ืองแปลกใหม่ พร้อมซึมซบั
ความรู้ที่จ�าเป็นต่อตนเองตลอดชีวิต มากกว่า
จะะเรียนครัง้เดยีวแล้วจบแค่นัน้
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