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สวัสดีครับ แนวร่วม  ที่รักทุกท่าน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผันผวนต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของทุกภาคส่วนในสังคมมนุษย์ จ�าเป็นที่ทุกคนต้องติดตาม 

ให้รู้เท่าทัน สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์เร่ืองที่เกิดขึ้นจนเข้าใจชัดตรง มองเห็นผลกระทบทั้งด้านบวกและลบที่อาจส่งมาถึงตนเองและหมู่คณะ  
ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว องค์กรที่เราท�างานด้วย และประเทศชาติโดยรวม เพราะปรากฏการณ์ทั้งหลายมิได้เกิดข้ึนและต้ังอยู่เพียงล�าพัง  
ล้วนมคีวามเก่ียวเนือ่งเชือ่มโยงกันมากบ้างน้อยบ้างอยูเ่สมอ

 ขอเป็นแหล่งความรู้เล็กๆ ที่พยายามสรรหาสาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน น�าเสนอเพื่อช่วยสร้างเสริมเติมเต็มให้ทุกท่าน  
เกดิความเข้าใจเป็นไปต่างๆ อย่างแจ่มชัดย่ิงข้ึน รวมท้ังเรือ่งท่ีอาจน�าไปใช้ได้โดยตรงกบัการท�ามาหากนิของบางท่าน โดยเฉพาะผูม้อีาชพีทางทะเล  
อาท ิ ปัญหาเกีย่วกบัเครือ่งยนต์ดบักลางทะเล การลากจงูเรอืเข้าฝ่ัง มคี�าแนะน�าทีถ่กูต้องทัง้ด้านการเตรียมการเพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิปัญหา  
และการแก้ไขข้อขดัข้องทีเ่กดิข้ึนอย่างถูกวธิ ีผูน้�าเสนอได้ค้นคว้าและเรยีบเรียงไว้อย่างละเอยีดชดัเจน ง่ายต่อการท�าความเข้าใจและน�าไปใช้ประโยชน์  
ลองอ่านดคูรบั เชือ่ว่าจะเหน็ด้วย
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ศรชล. แถลงผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

กรมเจ้าท่า จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจาก 
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

วนัที ่19 สงิหาคม 2565 พลเรอืเอก เถลงิศกัด์ิ ศริสิวสัดิ ์เสนาธกิารทหารเรอื 
ในฐานะ เลขาธกิารศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ศรชล.) 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 4/2565 โดยมี  
พลเรอืโท ประวณิ จติตนินัทน์ รอง เลขาธกิาร ศรชล. และผู้บรหิารระดบัสงู 
จากหน่วยงานหลกั 7 หน่วยงานประกอบด้วย กองทพัเรอื กรมเจ้าท่า กรมประมง 
การศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการต�ารวจน�้า  
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมประชมุ  
ซึง่ทีป่ระชมุรบัทราบผลการปฏบัิตงิาน ของ ศรชล. การด�าเนนิการของ ศรชล.  
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 และการรายงานสถานการณ์ 
การค้ามนุษย์ ประจ�าปี 2565 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา  
ซึง่ยกระดบัประเทศไทยขึน้สูร่ะดบัที ่ 2 (Tier 2) พจิารณาเหน็ชอบร่างข้อบงัคบั 
คณะกรรมการบรหิาร ศรชล. ว่าด้วยการสรรพาวธุ  

ส�ำหรบักำรประชมุครัง้นี ้ มเีรือ่งทีส่�ำคญัสรปุได้ดงันี้
1. ศรชล. มีผลการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

จ�านวนรวมทัง้สิน้ 425 เหตกุารณ์ ประกอบด้วย ศรชล.ภาค 1 มีผลการปฏบิตังิาน
จ�านวน 136 เหตุการณ์ ศรชล.ภาค 2 มีผลการปฏิบัติงานจ�านวน 143  
ศรชล.ภาค 3 มผีลการปฏบิตังิานจ�านวน 146 เหตกุารณ์ 

2. การด�าเนินการของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ.2562 ซึ่ง ศรชล. จะด�าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีมาตรการควบคุมการใช้ การจัดเก็บ  
การเผยแพร่ และการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบคุคล มใิห้น�าไปใช้ในวตัถปุระสงค์อืน่ 
ทีม่ใิช่งานด้านความมัน่คง รวมทัง้ด�าเนนิการบรูณาการข้อมลูส่วนบคุคลระหว่าง  
ศรชล. กบัหน่วยงานอืน่ทีไ่ม่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ฯ

3. การรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ ประจ�าปี 2565 หรอื Trafficking  
in Persons Report 2022 (TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่ยกระดับประเทศไทยขึน้สูร่ะดบัที ่2 (Tier 2) จากเดมิเป็นประเทศ
ในกลุม่ 2 บญัชรีายชือ่ประเทศทีต้่องจับตามอง (Tier 2 Watch List) 

4. ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล.  
ซึง่มสีาระส�าคญัในการควบคมุดแูลการจดัเกบ็ การเบกิสรรพาวธุ การตรวจสอบ 
และการดแูลรกัษาสรรพาวุธ  และร่างกฎการใช้ก�าลงั ศรชล. ซ่ึงมสีาระส�าคญั 
ในการป้องกนัตนเอง การป้องกันเจ้าหน้าท่ีและทรพัย์สนิ เพือ่ให้พนกังานเจ้าหน้าที่
มหีลกัในการบงัคบัใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม

นายสมชาย สนุสัขจรกุล รองอธบิดีกรมเจ้าท่า ด้านวชิาการ เป็นประธานการประชมุ 
แลกเปล่ียนเรยีนรูก้ระบวนการตรวจสอบประเทศสมาชกิขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(Procedures for the IMO Member State Audit) ผ่านระบบ Video Conference  
โดยมีหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครฐั อาท ิกองทพัเรอื 
กระทรวงการต่างประเทศ ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์  
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิส�านักงบประมาณ กรมอุตนิุยมวทิยา เข้าร่วมการประชมุ  
ในวนัที ่11 สงิหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวสูิตรสาคร ช้ัน 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ให้กบับคุลากรกรมเจ้าท่า และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั เกีย่วกับกระบวนการตรวจสอบ
ประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบงัคบั (IMO Member State 
Audit Scheme : IMSAS) และก�าหนดการตรวจสอบประเทศไทย ซึ่งถูกก�าหนด 
ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2566

ท้ังนี ้ ประธานท่ีประชมุฯ ได้กล่าวขอบคณุทกุหน่วยงาน รวมถงึการซกัซ้อมเจ้าหน้าที่ 
ให้มีความเข้าใจ พร้อมรับการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบประเทศสมาชิกจะส่งผล 
ต่อการพฒันามาตรฐานด้านพาณชิยนาวขีองประเทศไทยให้มปีระสทิธภิาพและเป็นทีย่อมรบั
จากนานาประเทศ
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ท่านสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Steve Cordingley  
จาก Aluminium Marine พอใจเป็นอย่างยิ่งกับสมรรถนะของเรือ 
“Happy Hour” ซึ่งเป็นเรือสองท้องความเร็วสูงล�าล่าสุดของเขา  
ขับเคลื่อนด ้วยเค ร่ืองยนต ์คู ่ของ Yanmar รุ ่น  6AYE-GT  
ขนาด 1,002 แรงม้า พร้อมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า Mase ซึ่งใช้เครื่องยนต์ 
John Deere เป็นเครื่องยนต์ต้นก�าลัง แน่นอนว่าเครื่องยนต์ทั้งสองนี้
สามารถสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าของกิจการเรือพาณิชย์ 
จ�านวนมากอย่างแช่มชื่น เนื่องจากทั้ง Yanmar และ John Deere 
เป็นเครือ่งยนต์สมรรถนะสงูและสามารถจัดการกับอัตราการสิน้เปลอืง
น�้ามันเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์อื่นที่มีขนาดเดียวกัน 

เครื่องยนต์คู ่ของ Yanmar 6AYE-GT ช่วยให้เรือสองท้อง 
ความเร็วสูงล�าใหม่ที่ต่อโดย Aluminium Marine เปล่งประกาย 
ฉายแสงขณะท�าการทดสอบในทะเล ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว ่าท�าไม
เคร่ืองยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์คู่น้ีจึงได้รับค�าชื่นชม 
จากผู้ประกอบการเรือพาณิชย์ที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมาก

ตัวเรือสองท้องความเร็วสูงล�าน้ีถูกต ่อขึ้นโดยใช ้แบบของ  
Incat Crowther เป็นเรือขนาดยาว 29 เมตร เรือ Happy 
Hour ถูกต่อให้กับ Bahamas Ferries Group และในท่ีสุดก็จะต้อง 
ถูกจัดส่งจากออสเตรเลีย ไปยังบ้านหลังใหม่ในทะเลคาริบเบียน

Ray Harris วิศวกรฝ ่ายขายของ Power Equipment  
ใน Queensland ได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับAluminium Marine  
อีกครั้งในโครงการนี้ และเขาก็ยังได้ภูมิใจกับตัวเองท่ีเขาสามารถ 
จัดหาระบบส่งก�าลังเต็มระบบให้กับเรือล�านี้ ซึ่งรวมถึงเครื่องยนต์หลัก 
Yanmar 6AYE-GT, ระบบเกียร์ส่งก�าลังของ Yanmar, ระบบควบคุม
เครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น VC10 และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
บนเรือ

ผู้ท่ียืนยันอย่างหนักแน่นท่ีจะใช้เครื่องยนต์ Yanmar ในระบบ 
ขับเคลื่อนของเรือ Happy Hour ก็คือกลุ่มของเจ้าของเรือใหม่  
ซึง่มปีระสบการณ์ทีป่ระทบัใจกบัสมรรถนะของ Yanmar ในเรอืล�าหนึง่
ทีพ่วกเขาได้ซือ้มา 1 ปีก่อนหน้านี ้Yanmar เป็นเครือ่งยนต์ทีย่อดเยีย่ม
ที่สุดส�าหรับพวกเขา 

Steve Cordingley กรรมการผูจ้ดัการของ Aluminium Marine 
ได้อธิบายไว้ว่า

“กลุ ่มบริษัท Bahamas Ferries Group ได้ซ้ือเรือล�าหน่ึง 
ทีเ่ราต่อขึน้ จากเจ้าของเดิมและเรอืล�านัน้ก็ได้แสดงให้เหน็ถึงสมรรถนะ
ที่ไร้ที่ติ ในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของ Yanmar อันท่ีจริงแล้ว  
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ควำมแตกต่ำงในกำรจัดกำรน�้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Yanmar 6AYE-GT

การจัดการน�้ ามัน เชื้ อ เพลิ งด ้ วยระบบอิ เ ล็กทรอนิกส ์
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในเครื่องยนต์เหล่านี้ ในขณะสตาร์ท
เครือ่งยนต์ หรอืการเร่งเครือ่งยนต์อย่างกระทนัหัน ยงัสามารถท�าได้
โดยแทบจะไม่มีควันไอเสียถูกปลดปล่อยออกมาเลย

ทั้งน้ี ต้องขอบคุณระบบการจัดการแรงดันการฉีดน�้ามัน 
เ ช้ือ เพลิงที่ ถู กปรับแต ่ ง ให ้ เหมาะสม รวมถึ งการสตาร ์ท 
และการท�างานของเครื่องยนต์ จึงท�าให้เครื่องยนต์สามารถปรับ 
รปูแบบการฉดีน�า้มนัเชือ้เพลงิให้เหมาะสมกบัการใช้งาน และแม้แต่
ในขณะท�าการอุ่นเครื่องยนต์ หลักฐานที่เห็นได้ชัดว่าการจัดการกับ
น�้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม สามารถเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์
ได้ด ีก็คอื การลดลงอย่างชดัเจนของกา็ซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ในขณะท่ีก�าลงัและประสทิธภิาพ
ของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น

“เราได ้คาดเอาไว ้ว ่า เราน ่าจะต ้องใช ้น�้ ามันเชื้อเพลิง 
ประมาณ 200 ลิตร/ช่ัวโมง/เครื่อง เมื่อคันเร่งเปิดกว้างสุด”  
Steve Cordingley กล่าวไว้ “แต่ในความเป็นจริงแล้ว อัตราการ 
สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ราวๆ 182-184 ลิตร/ช่ัวโมง/เครื่อง 
ซึ่งหากค�านวณเป็นรายปีแล้ว Yanmar ช่วยประหยัดค่าน�้ามัน 
เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก”

“เมื่อเราลดรอบเครื่องยนต์ลงมาเพื่อท�าความเร็วปกติ  
อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิจะอยูท่ี่ประมาณ 137 ลติร/ช่ัวโมง 
โดยท�าความเร็วอยู ่ ในระดับมากกว ่า 22 นอต เล็กน ้อย  
ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของเรือประทับใจอย่างยิ่ง ตัวแทนของเจ้าของเรือ
ก็ได้ร่วมทดสอบเรือด้วย และการตรวจรับเรือก็ได้รับการอนุมัต ิ
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ”

นับได้ว่าเรือ Happy Hour ที่มีน�้าหนัก 61.8 ตัน ขณะเรือเบา 
และราวๆ 90 ตนั ขณะบรรทกุเตม็พกิดั แสดงให้เห็นถงึประสทิธภิาพ
และสมรรถนะที่สูงยิ่ง แน่นอนว่าการออกแบบตัวเรือที่ดี มีส่วนช่วย
อย่างมาก (Steve อธิบายว่าการออกแบบตัวเรือให้มีอุโมงค์ 
ช่วยให้ตัวเรือกินน�้าลึกเพียง 1.4 เมตร ในขณะเรือเบา “ซึ่งเหมาะ
มากส�าหรับการเข้าถึงหลายๆพื้นที่ท�างานที่น�้าไม่ลึกมากนัก”)

คุณสมบัติของเครื่องยนต์ Yanmar ที่ให้แรงบิดสูงเป็นพิเศษ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในขณะบรรทุก และน่ีก็ไม่ใช่เรื่อง 
ที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด เนื่องจาก 6AYE-GT ให้แรงบิดสูงสุดที่ 
1,200 รอบ/นาที นั่นหมายความว่า Happy Hour มีก�าลังส�ารอง 
อย่างเหลือเฟือยในการรักษาระดับความเร็วให้คงที่ แม้ในขณะที่มี
การเปลี่ยนแปลงน�้าหนักบรรทุก หรือสภาพแวดล้อมในทะเล  

ระดบัเสยีงกไ็ด้รับการปรบัปรงุอย่างเห็นได้ชดั ซึง่เป็นผลมาจาก
ระบบควบคุมการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจาก 
ผลการทดสอบ ระดับเสียงของเครื่องยนต์ใหม่น้ีอยู่ในระดับ 2/3  
เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ท่ีควบคุมการจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงด้วย 

เราเป ็นอู ่ต ่อเรือแห่งแรกในออสเตรเลียที่ติดตั้งเครื่องยนต์  
Yanmar ขนาด 1,002 แรงม้า ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ในเรือโดยสารที่เราต่อขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว”

Steve กล่าวว่า Happy Hour ผ่านการทดสอบในทะเล 
แบบ “ผ่านฉลุย!”

“เครื่องยนต์ได้ตอบสนองในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ” 
Steve กล่าว “เราได้ทดลองบรรทุกน�้าหนัก 25 ตัน (เพื่อเป็นการ
จ�าลองน�้าหนักบรรทุกเต็มพิกัด) เพื่อทดสอบดูว่าตัวเรือสามารถ 
รักษาระดับความเร็วที่เหมาะสมกับรอบเครื่องยนต์ได้หรือไม่  
จากการทดสอบ เราสามารถรักษารอบเครื่องยนต์สูงสุดได้อย่าง
ง่ายดาย ความดันต้านกลับและแรงดันไอเสียอยู่ในระดับท่ีดีมาก  
และความเร็วของตัวเรือตกลงไปเพียง 0.7 นอต เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเรือเบากับเรือที่จ�าลองน�้าหนักบรรทุกเต็มพิกัด”

เครือ่งยนต์ Yanmar 6AYE-GT (ระดบั S) มคีวามจุกระบอกสบู 
20.38 ลิตร ให้ก�าลัง 737kW (1,002 แรงม้า) @ 2000 รอบ/นาที 
และ Happy Hour ติดตั้งเกียร์ส่งก�าลังของ Yanmar รุ่น YXH240 
ที่มีอัตราทด 2.27:1

แต่จ�านวนแรงม้าและปริมาตรช่วงชักของลูกสูบ (155 มม  
x 180 มม) ในเคร่ืองยนต์ 6 สูบเรียง ช่วงชักยาว เทอร์โบชาร์จ  
เครื่องนี้ บอกได้เพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น การจัดวาง 
รูปเครื่องแบบสูบเรียงส�าหรับเครื่องยนต์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะนี้ 
ช่วยเพิ่มทางเลือกในการติดตั้ง (โดยเฉพาะในตัวเรือสองท้อง)  
และยังท�าให้พื้นที่ในการบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์มีมากขึ้น

เครื่องยนต์ Yanmar ใหม่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องยนต์ 
ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังสะดวกในการติดตั้งอีกด้วย
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 ระบบเชิงกล ที่ 1,000 รอบ/นาที และน้อยกว่าครึ่งของเสียง 
ที่เกิดจากการจุดระเบิดในรอบเครื่องยนต์ต�่า

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Yanmar VC10 พร้อมระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ ได้ถูกติดตั้งเพื่อการท�างานที่สมบูรณ์ อีกทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมงานบริการที่ “ไร้รอยต่อ” จบในที่เดียว และสนับสนุน
เครือข่ายของผู้ใช้บริการอีกด้วย

ระบบที่ผสมผสานกันอย ่างสมบูรณ์ของ Yanmar นี้  
ช ่ วยให ้ผู ้ ใช ้บ ริการ ม่ันใจในความสามารถในการท�างาน  
และการควบคุมที่ ยอดเยี่ ยมของ เครื่ อ งยนต ์  6AYE-GT  
ในจุดควบคุมหลักบริเวณสะพานเดินเรือ และจุดควบคุมย่อย 
ที่ปีกทั้งสองข้างของสะพาน นอกเหนือจากนี้ ระบบนี้ยังสามารถ
เพ่ิมเติมให้มีอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือตรวจวัดในห้องเครื่องยนต ์ 
และปุ่ม “สตาร์ท/หยุด” เครื่องยนต์ในห้องเครื่องยนต์ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในขณะบ�ารุงรักษาและควบคุมเครื่องยนต์ 

 
Mase ช่วยให้ชุดก�ำเนิดไฟฟ้ำสมบูรณ์ที่สุด

นอกเหนือจาก 6AYE-GT ของ Yanmar แล้ว เครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้า Mase 61T จ�านวน 2 เครื่อง ที่ใช้เครื่องยนต์ John Deere 
เป็นต้นก�าลัง ก็ถูกติดต้ังอยู ่ในห้องเครื่องยนต์ของ Happy 
Hour ด้วย

เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า ความถี่ 60Hz ท่ี 1,800 รอบ/นาที  
ถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต ์รุ ่นล ่าสุดที่ ระบายความร ้อน 
ผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของ John Deere 4045TFM85  
ที่ปลดปล่อยไอเสียในระดับต�่า ด้วยการท�างานของระบบราง 
เชื้อเพลิงร่วม แรงดันสูง และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  
USA EPA Tier III ที่น่าประทับใจ 

เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า Mase 61T ถกูจดัวางไว้ส�าหรับจดุควบคมุ
เรือหลัก และห้องเครื่องยนต์ มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าต่อ
เนื่อง 55 kVA (สูงสุด 61 kVA)

In all, it adds up to an engine package that is a  
perfect match for operations like that of the Bahamas 
Ferries Group where emission compliance and low  
operating costs are essential.

แน่นอนว่า Steve Cordingley จาก Aluminium Marine  
พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งกับการจับคู่ระหว่างประสบการณ์การต่อเรือ
ของเขา บวกกบัเครือ่งยนต์ Yanmar 6AYE-GT’s และเครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้า Mase 61T: “เครื่องยนต์ท้ังหมดน้ีมีอัตราการสิ้นเปลือง 
น�้ามันเชื้อเพลิงที่ดีมาก อีกทั้งยังนุ่มนวลกว่า เงียบกว่า ในขณะ
ท�างาน เป็นการจับคู่ที่เหมาะสมจริงๆ” Steve กล่าว

ส�าหรับกรณีของ Happy Hour นี้ เราต้องขอแสดงความยินดี
กับ Steve อย่างจริงใจ!
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ขึ้นชื่อว ่าอุ บั ติ เหตุนั้นคงไม ่มี ใครอยาก 
ให้เกิดข้ึน จริงๆ แล้วการป้องกันไม่ให้เกิดน้ัน 
เป็นสิ่งที่ดีที่สุด หรือลดความเป็นไปได้ที่จะเกิด 
ให้มาก หลังจากนั้นถ้าเกิดข้ึนมาจริงๆ ก็คง 
ต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อแก้ไข ดังนั้นการเตรียม
เครือ่งยนต์ก่อนการออกเรอืให้พร้อมน่าจะเป็นสิง่ 
ทีส่�าคัญท่ีสุด

เครือ่งยนต์เรือปัญหาหลกัจะมาจากระบบไฟ 
กบัระบบน�า้มนัเบนซนิเสยีเป็นส่วนใหญ่ ก่อนออก
เรือทุกครั้งควรต้องเช็คว่าแบตเตอรี่มีน�้ากลั่น 
เพียงพอหรือไม่ ตรวจเช็คดูว่าแบตเตอรี่เสื่อม 
เพราะไม่ได้ใช้นานหรอืว่าไฟหมดหรอืเปล่า รวมทัง้
สายแบตเตอรีพ่บั หักงอ สายขาดใน ขีเ้กลอืเกาะ 
ขัว้แบตเตอรีไ่ม่แน่น ท�าให้สตาร์ทตดิบ้าง ไม่ตดิบ้าง 
เชค็ฟิวส์ว่ามสี�ารองเก็บไว้บ้างหรอืไม่

ด้านน�้ามันก็ต้องดูว่ามีน�้ามันเครื่องเพียงพอ
ส�าหรับการออกเรือแต่ละคร้ังหรือไม่ เพราะถ้า
น�้ามันเครื่องขาดอาจท�าให้แรงดันน�้ามันเครื่องตก 
จนเสียงออดร้องว่ิงไม่ได้ ถดัมากด็วู่าน�า้มนัเบนซนิ
พอในการวิ่งทริปนี้หรือไม่ สายน�้ามันอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเพยีงใด มหีกัพบังอ ตรวจข้อต่อว่ามี
ขยะอุดตันหรือไม่ และกรองดักน�้าในเคร่ืองดูว่า 
มนี�า้หรอืไม่ ถ้ามกีแ็กะมาเทออกให้หมด

ในการเตรียมพร้อมก็อาจมีฟิวส์ทุกขนาด
ส�ารองไว้ คู่มอืการใช้งานพกไว้ในเรือ ชดุเครือ่งมือ
ทีแ่ถมมากบัเครือ่งถ้าไม่มีกค็วรซือ้เกบ็ไว้ในเรอืบ้าง 
สเปรย์หล่อลื่น จาระบี หัวเทียน ไขควงเช็คไฟ 
สายไฟเส้นเล็กเอาไว้ต่อตรง ถังน�้ามันเบนซิน 
ส�ารองเผื่อน�้ามันหมด วิทยุสื่อสารเอาไว้ติดต่อ 
คนช่วยเหลอื ถ้าเป็นไปได้ควรมใีบพดัส�ารองไว้กดี็
เผ่ือใบพัดไปฟันหินฉีกขาดระหว่างเดินทาง  
ทกุอย่างส�าคญัหมด

ทัง้น้ี เวลาเคร่ืองดบักลางทะเลนัน้ ส่วนมาก
มีสองกรณีด ้วยกัน กรณีแรกคือดับเครื่อง 
พอสตาร์ทใหม่แล้วสตาร์ไม่ติด ถ้าเป็นกรณีนี้ 
ส ่ วนมากจะเป ็นระบบไฟ เช ่นฟ ิวส ์ขาด  
ฟิวส์เสยีบไม่แน่น ขัว้แบตเตอรีไ่ม่แน่น มสีิง่สกปรก
เกาะตามขั้ว ท�าให้หน้าสัมผัสไม่เพียงพอที่จะส่ง 
ไฟไปที่เคร่ืองเพื่อสตาร์ท หรือแบตเตอรี่ไฟหมด 
เพราะไดร์ชาร์ทไม่ชาร์ทไฟเมนรีเลย์(ตัวจ่ายไฟ 
จากแบตเตอร่ี) อาจจะเสีย คุณสามารถต่อตรง 
เพือ่สตาร์ทได้ 

ส�าหรับกรณีที่สองนั้น มักเกิดขึ้นตอนว่ิงๆ  
อยู ่แล้วเคร่ืองดับกลางทะเล ส่วมมากมาจาก 
น�้ามันเบนซินหมด หรือไม่ก็น�้ามันเบนซินส่งมา 
ไม่สะดวกให้ตรวจเช็คสายน�้ามันว่าพับงอหรือไม ่

MAGAZINE I PAGE

เครื่องยนต์ดบักลางทะเล
ควรทำาอย่างไร

Boat Techinic
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ลกูโป่งบบีน�า้มนัเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ใช่ทีน่�า้มนั
เบนซินก็อาจเป็นเพราะออดเตือนสัญญาณ  
ซึ่งก็แนะน�าให้เปิดดูคู่มือว่าสัญญาณไฟโชว์นั้น 
แปลว่าอะไร ถ้าความร้อนขึน้อาจมคีวามเป็นไปได้
ว่าเกียร์ไปติดถุงพลาสติกหรือขยะ ท�าให้น�้า 
ไม่เข้าไปหล่อเย็นเครือ่งยนต์ วธิแีก้กด็บัเครือ่งแล้ว
ยกหางขึน้ดวู่ามขียะตดิหรอืไม่

ในขณะเรอืดบัถ้าไม่สามารถท�าอะไรได้เลย 
กต้็องรอคนมาช่วย การเปิดฝากระโปรงเครือ่งแล้ว
จอดอยูเ่ฉยๆ กช่็วยท�าให้คนทีข่บัผ่านไปมาแวะเข้า
มาช่วยเหลอืได้

Boat Techinic
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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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เส้นทำงกำรสบืทอดอ�ำนำจของผู้น�ำประเทศ
ในยคุหลงัสงครำมประชำชน

ย้อนอดีตไปก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งน�าโดย เหมา เจ๋อตง ประสบความส�าเร็จ 
ในการท�าสงครามประชาชน เอาชนะฝ่ายที่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองคนละข้ัวกัน ซ่ึงมี
จอมพลเจียง ไคเซ็ค เป็นผู้น�า จนสามารถ 
ตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนข้ึนเป็นประเทศ 
ที่โลกยอมรับมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2492  
ผ่านอุปสรรคนัปการอย่างหนักหนาสาหัส 
หลายช่วงหลายตอนกว่าจะเป็นมหาอ�านาจ 
ที่ยิ่งใหญ่อีกขั้วหนึ่งได้เช่นทุกวันนี้ โดยไม่ม ี
ชาติใดกล้าใช้อ�านาจบาตรใหญ่เข้าข่มเหง 
ตามอ�าเภอใจเช่นเมื่อราวร้อยยี่สิบปีก่อน  
แม้แต่หลายชาติตะวันตกที่เคยรุมกอบโกย
ทรัพยากรต่างๆ และเอาเปรียบจีนสารพัด  
จนแทบจะล่มสลายเอาตวัไม่รอด ตกต�า่ย�า่แย่
ยาวนาน ล้มตายไปเพระความอดอยากหวิโหย
เป็นจ�านวนไม่น้อยแลย

ในช่วงแรกของการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ 
สาธารณรัฐประชาชนจนีมีพืน้ฐานทีไ่ม่เข้มแขง็
มั่นคงเท่าใดนัก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
และการเมือง ตอนปลายยุคของ ประธาน 
เหมา เจ๋อตง เกดิความระส�า่ระสายในประเทศ
มากมาย จนกระท่ัง เติ้ง เสี่ยวผิง ผู ้น�าคน 
ต่อมาสามารถรวบรวมก�าลังคนผู้มีอุดมการณ์
สร้างชาตเิข้ากมุอ�านาจรฐัได้ส�าเรจ็ ช่วยกนัวาง
ยทุธศาสตร์และนโยบายในการพฒันาประเทศ

ทีส่อดคล้องกบัยคุสมยั ยอมเปิดประเทศรบัเอา
ระบอบทุนนิยมเข้ามาผสมผสานกับพื้นฐาน 
ลัทธิสังคมนิยมที่มีอยู่เดิม ปรับแต่งจนเข้ารูป 
เข้ารอยอย่างลงตัว มีรูปแบบที่ไม่ซ�้ากับชาติใด 
ในโลก ผู ้น�าคนต ่อๆมาก็มีความเข ้มแข็ง 
อดุมการณ์ รกัชาตแิรงกล้า จงึน�าพาประเทศชาติ
และประชาชนเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ 
จนถงึปัจจบุนั

ปัจจัยเข้มแข็งที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่ง 
ในการสร้างชาตขิองจนีกค็อื ความต่อเนือ่งในการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ทีผู่น้�ารุน่ก่อนๆได้ร่วมกนัวางไว้ มกีารปรบัปรงุ
แก ้ ไขเท ่าที่ จ� า เป ็นเพื่อให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย การก้าวขึ้นเป็น 
ผู้น�าประเทศของแต่ละคนก็ผ่านการกลั่นกรอง 
มาอย่างมีขั้นตอนที่เหมาะสมรัดกุม โดยผู้น�า 
คนก่อนหน้ามีบทบาทส�าคัญในการวางตัว 
ผู้สืบทอดอ�านาจจนเป็นทีร่บัรูก้นัทัว่ไปล่วงหน้า
นานสมควร จึงแทบไม ่มีป ัญหาเกี่ยวกับ 
การแก่งแย่งชงิอ�านาจกนัเอง ช่วยให้การพฒันา
ประเทศมีความต ่อเนื่องกันอย ่างราบรื่น  
ซึ่งต ่างจากความเป็นไปของชาติส ่วนใหญ ่
ในโลกปัจจบุนั

เติง้ เสีย่วผงิ เป็นผูน้�าประเทศอย่างยาวนาน
นบัสบิปี แต่กไ็ด้วางตวั เจยีง เจ๋อหมนิ ไว้เป็นผูน้�า
คนต่อมา หลังจากทีเ่ขาถงึแก่อสัญกรรมไปแล้ว 
เพราะก่อนหน้านัน้ยงัไม่มกีารก�าหนดวาระในการ
ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าประเทศไว้ในข้อบังคับใดๆ  
ในยคุของประธานาธบิด ี เจยีง เจ๋อหมนิ นีเ้อง  

Special report

เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 5)
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Special report

ได้มีการก�าหนดวาระให้ผู้น�าสังกัดในต�าแหน่ง
ประธานาธิบดี และเลขาธิการใหญ่พรรค
คอมมวินสิต์ไว้ที ่ 2 สมยั รวม 8 ปี รวมทัง้ได้
วางตวั ห ูจิน่เทา ไว้เป็นผูน้�าประเทศต่อจากเขา
เมือ่ครบวาระในการด�ารงต�าแหน่งประธานาธบิดี 
ห ูจิน่เทา ก็ปฎบิตัทิ�านองเดยีวกนัก่อนทีจ่ะครบ
วาระ 8 ปี ในการท�าหน้าทีข่องตน กว็างแผน 
ส่งไม้ต่อให้ สี จิ้นผิง เป็นผู้น�าประเทศจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มได้รับต�าแหน่งประธานาธิบดี
ตัง้แต่ปลายปี 2556 

การท่ี สี จิน้ผงิ สามารถเป็นผูน้�าสงูสุดเกนิ 
8 ปี ได้นัน้ เป็นความเหน็พ้องต้องกนัของผูน้�า
พรรคคอมมิวนสิต์ตัง้แต่ เจยีง เจ๋อหมนิ ลงมา 
ได้ปรกึษาหารอืกนัและเหน็พ้องทีจ่ะสนบัสนนุ
ให้ สี จ้ินผิง เป็นผู้น�าสูงสุดของจีนอย่างไม่มี
ก�าหนดระยะเวลา ทั้งน้ีเพื่อให้เขามีโอกาส 
สร้างจนีให้เข้มแขง็ยิง่ข้ึนไปอกี จนสามารถเป็น
มหาอ�านาจทดัเทยีมสหรฐัอเมรกิาได้ ซึง่เท่าที่
ผ่านมาผู ้น�าคนปัจจุบันของจีนได้ท�าหน้าที ่
ได้อย่างมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
น�าพาประเทศเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็คล้าย
กบัยคุของ เติง้ เส่ียวผิง ใช้กลยทุธ์และกุศโลบาย
ต่างๆ อย่างชาญฉลาดและสุขุมรอบคอบ  
โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาการเมืองระหว่าง
ประเทศในยุคสงครามเย็นครั้งใหม่ของโลก 
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความผันผวน ไม่แน่นอน  
ซบัซ้อน และคลมุเครอืสงูกว่าทีผ่่านมาในอดตี
อย่างเทยีบกนัไม่ได้เลย และมทีีท่าว่าจะด�าเนนิ
ต่อไปอกียาวนาน

จากเส ้นทางการสืบทอดอ�านาจของ 
ผูน้�าจนีเท่าทีเ่ล่ามาโดยสงัเขปนี ้ เหน็ได้ชดัเจน
ว่ามีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างจากชาติอื่น 
มากทีเดียว จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรม
การเมอืงทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นรากฐาน 
ที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศให้เข ้มแข็ง 

อย่างยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคตอันยาวไกล  
ควรที่ ไทยเราจะได ้ศึกษาให ้เข ้าใจลึกซึ้ง 
และน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น คงต้องฝันรอแบบ 
ลมๆ แล้งๆ ต่อไปอย่างไม่มกี�าหนดนะ

ยงัมปัีจจยัประกอบอืน่ๆ อกีมากมาย ท่ีอยู่
เบื้องหลังความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งความ 
ท้าทายใหม่ๆ ทีเ่กิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นทัง้
อุปสรรคและโอกาสในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ประเทศนีช้วนให้ตดิตามอย่างใกล้ชดิต่อไป 
เช่ือได้ว่าจะมีกรณ๊ศึกษาท่ีน่าวเิคราะห์ เพือ่น�า
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรต่างๆ 
ตามสมควรแก่กรณี ไม่ว ่าจะเป็นภาครัฐ  
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสงัคกต็าม

                      
หนทำงสร้ำงชำติ

คดิสร้างชาตต้ิองปราดเปรือ่งเร่ืองยากยุง่
มจีติมุง่ผดงุศักดิร์กัษ์ถิน่ฐาน
พาผองชนพ้นห้วงทกุข์ทีรุ่กราน
ปราบคนพาลสนัดานถ่อยลดน้อยลง
  เสรมิคนดมีปัีญญาให้กล้าแกร่ง
  ร่วมเตมิแรงแต่งวถิทีีสู่งส่ง
  เร่งจดัการงานต่างต่างอย่างซ่ือตรง
  ความมัน่คงด�ารงอยูคู่แ่ผ่นดิน
เหน็การณ์ไกลในภาคหน้าตัง้ท่ารบั
พร้อมเปล่ียนปรับกบัความต่างอย่างมศีลิป์
รูเ้ท่าท้นความผ้นแปรแก้จนชนิ
สขุรวยรนิมสิิน้หวงัดงัหมายปอง

พึง่ปัญญาเป็นอาวุธหยดุเร่ืองร้าย
แม้เหนือ่ยหน่ายไม่ท้อถอยคอยปัดป้อง
ถอืหลกัธรรมน�าชวีติคดิไตร่ตรอง
จ้กเรอืงรองผ่องพราวท่ัวชัว่นรัินดร์ .

                     นรชาติ
                      ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
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