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สวัสดีครับ FC  ที่รักทุกท่าน
บทความในฉบับกลางฤดูฝนนี้มีสาระน่ารู้ควรค่าแก่การอ่านเช่นเคย เพราะทีมงานเราพิถีพิถันในการสรรหาน�ามาเสนอ เพื่อตอบแทนน�้าใจ 

ท่านที่กรุณาสนับสนุน  มาโดยตลอด การติดตามอ่านของท่านคือก�าลังใจที่ดีส�าหรับพวกเราครับ หากมีข้อแนะน�าใดๆ  
ขอได้โปรดแจ้งด้วยนะ

อณาเขตทางทะเลมีการแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ตามบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ส่วนที่ใกล้ฝั ่งที่สุดคือ  
น่านน�้าภายในและน่านน�้าอนาคต รัฐชายฝั ่ง (เจ้าของน่านน�้า) มีอธิปไตยในการใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ ใช้กฎหมายของประเทศ 
บงัคับได้เท่าเทยีมกบัแผ่นดนิ มรีายละเอยีดน่ารูม้ากทเีดยีว ลองอ่านดนูะ

การหันเลี้ยวเรือท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่ออยู ่ในทะเลนั้นเป็นเรื่องที่ชาวเรือจ�าเป็นต้องรู ้และเข้าใจอย่างชัดเจน มีศัพท์เฉพาะ 
ทีเ่รียกองค์ประกอบส�าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัควบคมุเรือ ให้แล่นไปในทสิทางทีต้่องการ เรามเีรือ่งควรรูน้�าเสนอครบั

ความส�าเร็จย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกชีวิต แต่ท�าไมสังคมมนุษย์ปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยคนที่ผิดหวังล้มเหลว ส่วนที่ประสบความส�าเร็จ 
อย่างยิง่ใหญ่จนดูคล้ายเป็นคนวเิศษก็มอียูไ่ม่น้อย อะไรคอืพลงัท่ีผลกัดนัเขาเหล่าน้ันให้บรรลุเป้าหมายอันสงูส่งได้ เล่มนีมี้ค�าตอบครับ

บรรณาธิการบริหาร
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กองทัพเรือ จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล 
กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID 19

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ
ตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลงน้ำา (เรือ ต.997 - ต.998)

วนัที ่21 มถินุายน 2564 พลเรือเอก ชาตชิาย ศรวีรขาน ผู้บญัชาการทหารเรอื 
เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั ่งลงน�้า (เรือ ต.997 - ต.998)  
ณ อูต่่อเรอื บรษิทั มาร์ซนั จ�ากดั (มหาชน) โดยม ีนางจฬุารตัน์  ศรวีรขาน นายกสมาคม
ภริยาทหารเรือ ในฐานะภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธ ี
ปล่อยเรอืลงน�า้ โอกาสนี ้พลเรอืเอก วศนิสรรพ์  จนัทวรนิทร์ ท่ีปรึกษาพเิศษกองทพัเรอื 
ในฐานะประธานกรรมการบรหิารโครงการจดัหาเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ัง กองทพัเรอื  
ได้อนมุตัใิห้จดัสร้างเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังชดุเรอื ต.997 - ต.998 จ�านวน 2 ล�าเพือ่รองรบั
การปฏบิตัภิารกจิของกองทพัเรอื ตามนโยบายการพฒันากองทพั และเป็นการส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมการต่อเรอืภายในประเทศ 

โดยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทั้งสองล�านี้จะเข้าประจ�าการ ในกองเรือยามฝั่ง  
กองเรอืยทุธการ มภีารกจิในการตรวจการณ์สกดักัน้ ลาดตระเวน ป้องกนัการแทรกซึม
ทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ป้องกันและคุ้มครอง
ทรพัยากรธรรมชาติบรเิวณชายฝ่ังทะเลในอ่าวไทย และทะเลอนัดามนั รกัษากฎหมาย
ในทะเลตามอ�านาจหน้าทีท่ีก่องทพัเรือได้รบัมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภยั
แด่พระบรมวงศานวุงศ์

คณุลกัษณะทีส่�าคัญของเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังชดุใหม่นี ้ มคีวามยาวตลอดล�า  
41.45 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 7.2 เมตร ความลึกของเรือ 3.8 เมตร  
ระยะกินน�้าลึกตัวเรือ 2.0 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 28 นอต  
ก�าลังพลประจ�าเรือ 33 นาย เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN ก�าลังเครื่องยนต์  
2960 KW ที ่ 1900 rpm พร้อมเพลาใบจกัร ตราอกัษร WARTSILA จ�านวน 2 ชดุ  
เครือ่งไฟฟ้าขนาด 150 KW 380 VAC จ�านวน 2 ชดุ เกยีร์ส่งก�าลงั ตราอกัษร ZF  
รุน่ 9055 จ�านวน 2 ชดุ มกีารจดัแบ่งทีพ่กัอาศยัส�าหรบัก�าลงัพลตามอตัรา 33 นาย 
เสบียงอาหาร และน�้าจืดเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้อย่างต่อเน่ือง  
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งบ�ารุง ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  
1,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเรว็เดนิทางมธัยสัถ์ทีร่ะวางขบัเตม็ที่

เนื่องในโอกาสมหามงคล ในห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564  
เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 28 กรกฎาคม 2564  
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิ ี 3 มถินุายน 2564  
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และวนัคล้ายวนัประสตู ิ สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี  
4 กรกฎาคม 2564 กองทพัเรือ จงึได้ก�าหนดจดักิจกรรม “กองทพัเรอื เพือ่ประชาชน 
ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในค่าครองชพี จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 โดยกองทพัเรอืจดัรถครัวสนาม จดัท�าอาหารกล่อง และน�า้ดืม่ วนัละ 690 ชดุ 
สมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสิ่งของ 
เคร่ืองอปุโภค บรโิภค น�าไปมอบให้ประชาชน ในทกุวนัจนัทร์ วนัพธุ และวนัศกุร์  
ตัง้แต่เดอืนมถินุายน ถงึเดอืนสงิหาคม 2564 โดยก�าหนดให้การช่วยเหลอืประชาชน 
ในชมุชนต่างๆ ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณใกล้เคยีงกับหน่วยงานของกองทพัเรือ ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ 
และปรมิณฑล
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SUZUKI 140 / 115PS 4 จงัหวะ ควบคมุด้วยไฟฟ้า
4 สบูเรียง 140-70HP DF140BG / DF115BG DF140A/115A 
ทีว่างใจได้ & ประหยดัน�า้มนั + เทคโนโลยทีีส่�า้สมยั

คุณสมบัติควบคุมด้วยไฟฟ้า
การควบคุมเครื่องยนต์ผ่านชุดควบคุมระยะไกลส่งผ่านไปยังเครื่องยนต์

โดยใช้สัญญานไฟฟ้า ทดแทนการใช้สายควบคุมแบบเดิม 
ประโยชน์

- การท�างาน การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวล
- ง่ายต่อการติดตั้ง
- ประสิทธิภาพในการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น
- ชุดควบคุมหรูหรา มีระดับ

ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา
- ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการบ�ารุงรักษาเพื่อความสะดวกของลูกค้า

ประโยชน์
- ง่ายต่อการเข้าถึงตัวกรองน�้ามัน : สามารถเปลี่ยนตัวกรองได้โดยง่าย 

เพียงถอดฝาด้านบน
- ตัวดักน�้ามัรหก : มีการติดตั้งถาดไว้รอบๆ ตัวกรองน�้ามันเพื่อดักน�้ามัน

ที่จะไหลออกมาในขณะที่ท�าการเปลี่ยนตัวกรองน�้ามัน
- มาตรวัดระดับน�้ามัน : ใช้ได้กับท่อเบอร์ O15
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ความคงทนแข็งแรง
- ฝาครอบเกียร์ที่ถูกปรับปรุง
- จากการปรับปรุงทางเดินน�้ามันเกียร์เพื่อประโยชน์สูงสุด  

เฟืองย่อย (pinion gear) ที่หมุนได้ท�าให้เกิดแรงดันลบซึ่งช่วยในการ
หมุนเวียนของน�้ามันเกียร์
ประโยชน์

- ช่วยลดอุณหภูมิของน�้ามันเกียร์ ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งาน
ของเฟืองย่อย (pinion gear)

การออกแบบอย่างสร้างสรรค์และเรียบง่าย

เทคโนโลยี
ความคงทนแข็งแรง & ความไว้วางใจได้

- ระบบไอดีที่ได้รับการออกแบบใหม่
- โครงสร้างท่อไอดีได้รับการปรับปรุงใหม่

ประโยชน์
- ให้แรงม้าที่สูงขึ้น
- เพิม่ความสามารถในการก�าจัดน�้าออกจากอากาศขณะทีอ่ากาศ

ไหลเข้าฝาครอบเครื่อง
- ลดอุณหภูมิไอดี

ระบบฉีดเชื้อเพลิงตรง
- รวมคอยล์จุดระเบิดไว้กับฝาครอบหัวเทียน

ประโยชน์
- ลดจ�านวนชิ้นส่วนและท�าให้ระบบการเดินสายไฟต่างๆง่ายขึ้น
- การถอดสายไฟแรงสูงออกช่วยในการจุดระเบิด เนื่องจากการ

จดุประกายไฟทีม่ปีระสทิธภิาพและเพิม่ประสทิธภิาพในการเผาไหม้ให้
สูงขึ้น
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ระบบตรวจจับน�้า
- ช่วยปกป้องเครือ่งยนต์จากน�า้ทีป่นอยูใ่น

น�้ามันเชื้อเพลิง
- ใช้ตวักรองน�า้มนัเชือ้เพลิงขนาดใหญ่กว่า

ใน DF140A/115A
- จัดต�าแหน่งของตัวกรองน�้ามันเช้ือเพลิง

ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์

- สามารถหลีกเล่ียงน�า้ในน�า้มนัเชือ้เพลิงได้
- ความคงทนแข็งแรงและความไว้วางใจ

ได้ที่สูงขึ้น
- เปลี่ยนตัวกรองน�้ามันเชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติอื่นที่ส่งผลถึงความคงทนแข็งแรง
- ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ : สามารถ

ติดตั้งได้บนเรือที่หลากหลาย
-  จั ดต� า แหน ่ ง ขอ ง เ ซ็ น เ ซอร ์  O2 

เพื่อประโยชน์สูงสุด : เพิ่มความคงทนแข็งแรง
- ใช้นอตที่ผสมสังกะสีกันสนิม : เพิ่ม 

ความคงทนแข็งแรง

เพื่อความลงตัวระหว่างหน้ากากไอดี ช่อง
ไอดี และลูกสูบเกิดประโยชน์สูงสุด รูปร่างของ
ชิ้นส่วนต่างๆได้ถูกจ�าลองขึ้นมามากกว่า 1,000 
ครั้ง และชิ้นส่วนท่ีถูกเลือกก็ได้ถูกทดสอบ 
ครัง้แล้วครัง้เล่ากว่าจะถกูน�ามาใช้ในเครือ่งยนต์
ประโยชน์

- ได้อัตราส่วนก�าลังอัด 10.6 ท�าให้ได้แรง
บิดที่สูงขึ้น

เพลาขับเยื้องศูนย์กลาง
หวัของเครือ่งยนต์ท่ีเป็นต้นก�าลงัถกูจดัวาง

ให้อยู่ไปทางด้านหน้า ท�าให้จุดศูนย์ถ่วงของ
เครื่องยนต์เยื้องไปทางด้านหน้า
ประโยชน์

- สั่นสะเทือนน้อยกว่า
- กระทัดรัดกว่า
- สมรรถนะในการบังคับเลี้ยวที่ดีกว่า

อัตราทดเกียร์ 2 ระดับ
ระบบนี้ถือได้ว่าการจัดวางเพลาขับที่เยื้อง

ศูนย์กลางและเพลาข้อเหวี่ยงเป็นการทดเกียร์
ล�าดบัแรก ส่วนการทดเกยีร์ในระดบัที ่2 จะเกดิ
ขึ้นในห้องเกียร์
ประโยชน์

- แรงบิดสูงแม้นในขณะบรรทุกหนัก 
- มกี�าลังมากพอทีจ่ะหมนุใบจกัรขนาดใหญ่

ความเรียบง่าย & ความสะดวกสบาย
การท�างานที่เงียบสนิท

- เสียงของไอดีขณะไหลเข้าเครือ่งถกูท�าให้
เงียบลงโดยตัวลดเสียงไอเสีย หรือ resonator 
ท�าให้เสียงจากเครื่องยนต์เงียบขึ้น
ประโยชน์

- ระดับเสียงรบกวนลดลงอย ่างมาก  
ท�าให้การเล่นเรือเป็นไปได้อย่างเพลิดเพลิน  
ไร้เสียงรบกวน

การผลิตไฟฟ้าที่ดีขึ้น
- ช ่องระบายอากาศท่ีออกแบบใหม่  

ช่วยลดอุณหภูมิของคอยล์ได้ดียิ่งขึ้น
ประโยชน์

- ไดชาร ์จที่ให ้ก�าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก  
3 แอมป์ ขณะเครื่องเดินเบา มีก�าลังไฟ 
โดยประมาณเท่ากับ SMD12/SMD16
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ระบบนิเวศน์ & เศรษฐกิจ
- ระบบควบคุมการเผาไหม้แบบ Lean Burn  

ช่วยให้ได้ส ่วนผสมของอากาศและน�้ามันเชื้อเพลิง 
ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาพการเดินเรือในขณะนั้นๆ 
ประโยชน์

- ประสิทธิภาพในการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงดีขึ้น
อย่างมากในทุกช่วงความเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
ความเร็วประหยัด

- ประหยัดค่าน�้ามันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก
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จากวันที่  22 กันยายน พ.ศ.2502 
ประเทศไทยประกาศย�า้ว่าพืน้ทีอ่่าวไทยตอนใน
ตัง้แต่แหลมบ้านช่องแสมสาร ไปจนถึงฝ่ังทะเล
ด้านตรงข้ามทางทศิตะวนัตก เป็นน่านน�า้เหนอื
เส้นฐานนัน้เป็นน่านน�า้ภายในของประเทศไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยได้ยดึถือมานานแล้ว

ด้วยเหตผุลหลกัด้านความมัน่คงทีถ่อืเป็น
ระยะที่ปลอดภัยจากระสุนปืนใหญ่ในสมัย
ศตวรรษที่ 18 ที่ปืนใหญ่มีระยะยิงไม่เกิน  
3 ไมล์ทะเล เพราะฉะนั้นความกว้างของ
ทะเลอาณาเขตได้ถูกก�าหนดไว้ท่ีระยะ 3 ไมล์
ทะเล ต่อมาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ด้านการท�าประมงท�าให้รฐัชายฝ่ังพยายามขยาย
ความกว้างของระยะออกไป จนกระทัง่ทีป่ระชมุ
ของสหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล  
ครัง้ที ่ 3 ได้ก�าหนดไว้ในอนสุญัญา ค.ศ. 1982 
ให้รัฐชายฝั ่งมีสิทธิก�าหนดความกว้างของ
ทะเลอาณาเขตได้ไม่เกนิ 12 ไมล์ทะเล

ทะเลอาณาเขต (Territorial Seas)  
หมายถึงเขตพื้นที่ทางทะเลหรือน ่านน�้ า 
ของรัฐชายฝั่ง ซึ่งอยู่ถัดออกไปจากฝั่งทะเล  
หากรัฐชายฝั่งน้ันมีน่านน�้าภายในก็หมายถึง
พื้นที่ที่อยู ่ ถัดออกไปจากน ่านน�้ าภายใน 
พื้นท่ีทะเลอาณาเขตมีความกว้างวัดจาก 
เส้นฐานออกไปในทะเลได้ไม่เกนิ 12 ไมล์ทะเล 

ในปัจจบุนัความกว้างของทะเลอาณาเขต
ของรัฐทั้งหลายก็ยังขาดความเป็นเอกภาพ 
เน่ืองจากยังมิได้เป็นภาคีฝ่ายในอนุสัญญา 
แห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1982 และรฐัยงัอาจ 
มีข ้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร ์ท�าให ้ไม ่อาจมี
ทะเลอาณาเขตได้กว้างถึง 12 ไมล์ทะเล

ส� าหรับประเทศไทยถือปฏิบั ติตาม
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ในขณะนั้นให้มีความกว้าง 3 ไมล์ทะเล  
ตามเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ 
ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหาร 
ซึง่ยืนยนัทางปฏิบตัขิองไทยมาก่อน

ต่อมาใน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2509  
ตามพระบรมราชโองการ ประเทศไทย 
ได้ประกาศความกว้างของทะเลอาณาเขต 
ไว้ที ่12 ไมล์ทะเล

ทะเลอาณาเขต (ตอนที ่1)
Territorial Seas
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และความปลอดภัยของรัฐชายฝั ่ง เช ่น  
ในบริเวณทีอ่ยูใ่กล้ฐานทัพเรอื เป็นต้น

การใช้เขตอ�านาจของรัฐชายฝั่งต่อเรือ 
ต ่างชาติยังถูกจ�ากัดในกรณีตามข้อ 27  
และข้อ 28 ของอนสุญัญาแห่งสหประชาชาติ 
ค.ศ.1982 คอื

ส�าหรับการใช้เขตอ�านาจทางอาญา  
“รัฐชายฝั่งไม่อาจใช้เขตอ�านาจทางอาญา 
บนเรอืต่างชาต”ิ ซึง่ผ่านทะเลอาณาเขตของตน
เพือ่ท�าการจบักมุบคุคลบนเรอื หรอืด�าเนนิการ
สบืสวนเมือ่เกดิอาชญากรรมขึน้บนเรอืระหว่าง
ผ่านเขต เว้นแต่ในกรณดัีงต่อไปนี ้

ถ้าผลของอาชญากรรมขยายไปกระทบรฐั
ชายฝ่ัง หรอืเมือ่นายเรอื ผู้แทนทางการทตูหรอื
พนกังานฝ่ายกงสุลของรฐัเจ้าของธง (สัญชาต)ิ 
เรือร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิน่ หรอืหากมาตรการทีร่ฐัชายฝ่ังใช้เป็น
ส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการปราบปรามการลักลอบ 
ค้ายาเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ 
ต่อจติประสาท

ในส่วนที่ เกี่ยวกับการใช้เขตอ�านาจ 
ทางแพ่ง “รฐัชายฝ่ังไม่มสีทิธหิยดุหรอืเปลีย่น
ทศิทางเดนิเรอืของเรอืต่างชาต”ิ ทีก่�าลงัผ่าน
ทะเลอาณาเขตของตนเพื่อใช้เขตอ�านาจ 
ทางแพ่งต่อบคุคลบนเรอืนัน้ 

นอกจากนี้รัฐชายฝั ่งยังไม่อาจท�าการ
บังคับคดี หรือกักเรือเพื่อความมุ่งประสงค ์
ในการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
เว้นแต่ในเรือ่งเกีย่วกบัหนีส้นิหรอืความรบัผดิ
ซึ่งเรือนั้นยอมรับหรือได้ก่อข้ึนเองในระหว่าง
การเดนิทางหรอืเพือ่ความประสงค์ของการเดนิ
เรอืผ่านน่านน�า้ของรฐัชายฝ่ัง 

แต่ข้อจ�ากัดนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ 
ของรัฐชายฝั่งในการบังคับคดีหรือจับกุมเรือ
ต่างชาติที่จอดในทะเลอาณาเขตหรือที่ก�าลัง
ผ่านทะเลอาณาเขตขณะที่ออกจากน่านน�้า
ภายในของรัฐชายฝ่ัง หากเป็นการด�าเนนิการ
ตามขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง

เขตอ�านาจรัฐชายฝั่งในทะเลอาณาเขต
ครอบคลมุถงึ “ห้วงอากาศ” หรอื “น่านฟ้า”

รัฐชายฝั ่งจะมีอธิปไตยสมบูรณ์เหนือ
ทะเลอาณาเขตเช่นเดียวกับที่มีเหนือน่านน�้า
ภายใน กล่าวคือ นอกจากจะมอีธปิไตยเหนอื 
“ท ้ อ งน�้ า ”  แล ้ ว ก็ ยั ง มี ค รอบค ลุมถึ ง  
“ห้วงอากาศ” หรือ “น่านฟ้า” เหนือเขต 
ดังกล่าวตลอดจน “พื้นดินใต้ท้องทะเล”  
และ “ใต้พืน้ดนิใต้ท้องทะเล” ด้วย 

ทั้งนี้โดยมีข้อแตกต่างกับน่านน�้าภายใน
เรือ่งสทิธกิารเดนิเรอืผ่านโดยสุจรติ ในแง่ท่ีว่า
รัฐชายฝั่งต้องยอมให้เรือต่างชาติผ่านโดย 
สจุรติได้ ไม่ว่าจะเคยมเีส้นทางเดนิเรอืระหว่าง
ประเทศผ่านน่านน�้าส่วนนั้นมาก่อนในอดีต 
หรอืไม่กต็าม แต่รฐัชายฝ่ังมสีทิธทิีจ่ะก�าหนด
เส้นทางเดินเรือในทะเลอาณาเขตได้ หากมี
ความจ�าเป็นด้านความปลอดภัยของการเดิน
เรอื หรอืเมือ่มีความจ�าเป็นต้องควบคมุการเดนิ
เรือของต่างชาติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
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จดุหมุนของเรอื
จดุศูนย์ถ่วงของเรือ (CENTER OF GRAVITY 

POINT) หรอืจดุ CG ของเรือ คือ จดุศนูย์กลาง
ของน�า้หนกัเรอื ถ้ามแีรงใดแรงหนึง่มากระท�ากบั
เรอืล�าน้ีทีจ่ดุ CG ของเรอืจะอยูป่ระจ�าทีโ่ดยจะ
ไม่มีการเคล่ือนย้ายไปที่อื่น ทั้งในขณะที่เรือ
ลอยล�าน่ิงหรือก�าลังเคล่ือนที่ ทั้งเดินหน้าหรือ
ถอยหลงัในทกุความเรว็

จุดหมุนของเรือ (PIVOT PIONT) หรือ 
“แกนหันของเรือ” ขณะความเร็วเรือเป็นศูนย์ 
จุดหมุนของเรือจะเป็นจุดเดียวกันกับจุด CG  
โดยหากหวัเรือกนิน�า้ลกึเท่ากบัท้ายเรอื จุดหมนุ
ของเรือจะอยูท่ีก่ึง่กลางล�าเรือเสมอ แต่ถ้าหวัเรอื
กินน�้าลึกมากกว่าท้ายเรือจุดหมุนของเรือ 
กจ็ะอยูค่่อนไปทางหวัเรือ ในทางกลบักนัถ้าท้าย
เรือกินน�้าลึกมากกว่าหัวเรือ จุดหมุนของเรือ 
กจ็ะอยูค่่อนไปทางท้ายเรอื จดุ PIVOT POINT 
จะย้ายทีอ่อกห่างจากกึง่กลางล�าเรอืไปมากน้อย
เพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัระดับการกนิน�า้ลกึทีห่วัเรอื
และท้ายเรอื ถ้าแตกต่างกนัมากจดุหมนุของเรอื
ก็จะอยูห่่างจากจดุกึง่กลางล�าเรอืมาก ถ้าแตกต่าง
กนัน้อยกจ็ะอยูห่่างจากจุดกึง่กลางล�าเรอืน้อย

การน�าเรือนั้นผู้น�าเรือควรทราบข้อมูล
คุณลักษณะของเรือ และระบบขับเคลื่อนที่
เกีย่วข้องในการบงัคบัเรอื และระบบขบัเคลือ่น
เรอืทีเ่กีย่วข้องในการบงัคบัเรอื ซ่ึงสามารถแยก
ปัจจัยท่ีท�าให้เรือมีอาการเคลื่อนท่ีในลักษณะ
ต่างๆ ได้ 2 ลกัษณะ คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอก ส�าหรับปัจจัยเก่ียวข้องซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในเรือโดยตรง ประกอบด้วย ระบบขับ
เคลือ่น เช่น เคร่ืองจักร, ใบจกัร ฯลฯ ระบบขบั
เคลื่อนเรือ เช่น รูปแบบหางเสือ มุมหางเสือ  
ส่วนประกอบตวัเรอื เช่น หลงัคาเรอื ข้างเรอื 
และระดบัแนวน�า้ เป็นต้น ส่วนปัจจยัซ่ึงเกิดจาก
ภายนอกตัวเรือน้ัน ประกอบด้วยสภาพของ
กระแสน�้ารอบๆ ตัวเรือว่ามีทิศทางการไหล
อย่างไร มีความแรงแค่ไหน นอกจากนั้น  
ความลึกของน�้าในบริเวณน้ันตื้นลึกแค่ไหน 
ทิศทางและความแรงของกระแสลมมากน้อย
อย่างไร

aBOAT Tips
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ในกรณีที่เรือมีความเร็ว จุดหมุนของเรือ 
จะเคลือ่นทีจ่ากต�าบลทีเ่คยอยูข่ณะความเรว็เรอื
เป็นศูนย์เสมอ ยิง่เรอืมี HEADWAY มากเท่าใด
จดุหมนุของเรอืกจ็ะเคล่ือนทีไ่ปทางหวัเรอืมาก
เท่านั้น ในทางกลับกันยิ่งเรือมี STERNWAY  
มากเท่าใด จุดหมุนของเรือก็จะเคลื่อนที่ไป 
ทางท้ายเรอืมากเท่านัน้เช่นกนั

เรอืแต่ละล�าจะมขีนาด รปูแบบ น�า้หนกั  
ไม่เหมือนกนั ซึง่ท�าให้เรอืแต่ละล�ามี “จดุหมนุ
ของเรอื” อยูใ่นทีท่ีไ่ม่เหมอืนกนั แต่โดยมากแล้ว
จดุหมนุของเรอืจะอยูห่่างจากแนวหวัเรอืไปทาง
ท้ายเรอืประมาณ 1/6 -1/3 ของความยาวเรือ 
การหันหางเสือจึงท�าให้ส่วนของเรือหันเหวี่ยง
ออกจากเส้นทางเดินเรือไปทางซ้ายหรือขวา 
ต่างกัน การหันเลี้ยวเรือในขณะทะเลเรียบ 
หรอืไม่มคีล่ืนลม เมือ่หนัหางเสือไปแล้ว เรอืกจ็ะ
เริ่มเลี้ยวออกจากเส้นทางที่เรือเดินทางมา  
และทิศทางของเรอืกจ็ะค่อยๆ เล้ียวเป็นเส้นโค้ง
ไปเรือ่ยๆ จนเป็นวงกลมถ้าไม่เปลีย่นมมุหางเสอื

การหันเลีย้วเรือ
ในการน�าเรือให้เดินทางไปในทิศทางที่

ต้องการนัน้ โดยปกตใินการหันเลีย้วเรอืด้วยการ
ใช้เครือ่งยนต์ในต�าแหน่งเดนิหน้า และปรบัมมุ
หางเสอืให้หนัซ้ายหรอืขวาไปอยูใ่นมมุใดมมุหนึง่
ทีค่าดว่าทีท่�าให้เรอืหนัเลีย้วไปตามทีเ่ราต้องการ 
อาการที่เกิดขึ้นจากการท่ีเรือแล่นไปด้วย 
และหันไปด้วยนั้น จะท�าให้ได ้ระยะทาง  
2 ลักษณะด้วยกันคือ ได้ “ระยะทางหน้า” 
(Advance) คือ ระยะที่เรือแล่นไปข้างหน้า 
ในเส้นทางท่ีขนานกับทิศทางเดิมจากจุดท่ีเริ่ม
หันหางเสือถึงจุดที่เรือเข้าทิศทางใหม่ และได้ 
“ระยะทางเปลีย่น” (Transfer) คอื ระยะท่ีตัง้
ได้ฉากระหว่างเส้นแนวทางเดิมกับจุดของเรือ
เมือ่เรอืเลีย้วไป โดยทีร่ะยะทางหน้า และระยะ
ทางเปลี่ยนนั้นจะได้ระยะตามสภาพของเรือ 
และสภาพการบรรทกุของเรอืในขณะน้ัน 

การ ท่ีผู ้ ขับ เรือจะต ้องหันเลี้ ยว เรือ 
ให้ได้วงหันเล้ียวที่แคบที่สุดเท่าที่จะท�าได้  
หรือต้องหันเลี้ยวเรือให้พอดีกับวงหันเลี้ยว 
ของร่องน�้า อาจจะต้องใช้มุมหางเสือมากขึ้น 
และเพิม่ก�าลังเครือ่งยนต์ให้มากขึน้ เพือ่ให้เรอื
เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว การท�าเช่นนี้จะ
สามารถลดระยะทางหน้า และระยะทางเปลีย่น
ได้ ซึง่จะเหมาะสมส�าหรบัเรอืแล่นผ่านร่องน�า้ 
ทีม่คีวามโค้งน้อยกว่าวงหันปกตขิองเรอื

เมือ่ท�าการหนัเลีย้วจะเกดิ “แรงข้างทาง” 
ซึง่กระท�าต่อตวัเรอืและหางเสอื แรงข้างทางนี้
จะท�าให้ความกดของน�า้ทางด้านตรงข้ามกบัการ
หนัเพิม่ขึน้ เมือ่ใช้หางเสอืในขณะทีเ่รือเริม่หนั 
เรือจะมีอาการเอียงในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ทศิทางหนั ในการน�าเรือเข้าเทียบท่าขณะท่ีเรอื
หยดุเครือ่งแต่เรอืยงัม ีHeadway สงูอยู ่ เราก็
ยงัสามารถใช้หางเสอืควบคมุทศิทางเรอืได้

aBOAT Tips
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ชวีติกบัการท�างาน เป็นเรือ่งท่ีผสมผสาน
กนัอยูต่ลอดเวลาอย่างแนบสนทิราวกบัเป็นเนือ้
เดียวกัน ยากยิ่งนักท่ีจะแยกขาดจากกันเป็น
คนละส่วนได้ การท�างานคอืพืน้ฐานของความ
เจริญและความส�าเรจ็ในเรือ่งต่างๆ สร้างความ
หวงัมากบ้างน้อยบ้างให้แต่ละคนผดิแผกกนัไป 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ อาทิ  
การมีเป้าหมายที่ดี วิ ธีปฎิบัติที่ เหมาะสม  
และความจรงิจงัตัง้ใจในการท�างาน ซึง่นบัเป็น
หลักการส�าคัญที่ยอมรับกันอยู ่ โดยทั่วไป  

แม้จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้พอๆ กัน  
แต่ท�าไมคนที่ประสบความล้มเหลวจึงมีอยู ่
มากมายในสังคมปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็มี 
ผูท้ีส่ร้างความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชือ่ 
เป็นจ�านวนไม่น้อย เช่น คนแขนขาดสามารถ 
ใช้เท้าวาดภาพได้อย่างงดงาม รวมทัง้ท�าหน้าที่
อืน่ๆ แทนมอืได้เช่นคนปกต ิคนขาด้วนหลายราย
พึ่งพาตนเองได้ในเกือบทุกเรื่อง รวมทั้งการ 
มีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
ให้อยูด่มีสีขุได้อย่างน่าทึง่ และผูพ้กิารทางสายตา

Special report

จ�านวนมากส�าเร็จการศึกษาในระดับสูง  
สามารถท�าหน้าท่ีเป็นครบูาอาจารย์สอนผูอ้ืน่ได้
เป็นอย่างดี

จากการศึกษาวิ เคราะห ์ เบื้ อ งหลั ง 
ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของคนพิเศษเหล่านี้  
รวมทั้งคนโดยทั่วไปด้วย พบว่าพวกเขามี
คณุสมบตัร่ิวมกนัประการหนึง่ คอื ความเพยีร
อนัแน่วแน่ ไม่ยอมแพ้อุปสรรคต่างๆ โดยง่าย  
แม้จะต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวดเพียงใด 
พยายามต่อสูจ้นสุดก�าลงั เมือ่มัน่ใจว่าจะไปต่อ
ไม่ได้แล้วก็หันเหียนหาวิธี อ่ืนท�าต่อไปอีก  
โดยด�ารงความมุ่งหมายเดมิไว้อย่างเหนยีวแน่น 
ในที่ สุดก็สมปรารถนากันเป ็นส ่วนใหญ ่  
สมตามค�าสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า “ความเพียร 
อยูท่ีไ่หนความส�าเรจ็อยู่ทีน่ัน่”

“พลังอันลึกล้ำา” 
แห่งการท�าซ้�าอย่างสม่�าเสมอ
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Special report

ของผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพ ช่วยให้มคีวามแข็งแรง
สมบูรณ์หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เคยทนทุกข์
ทรมานอยูก่่อน มนัคอืรางวลัอนัสูงค่ายิง่ส�าหรบั
พวกเขา จึงยึดถือปฎิบัติต่อไปจนกลายเป็น 
วถิชีีวติปกติ

แม้แต่งานพืน้ๆ เช่น การท�าสวน ท�าความ
สะอาดทีอ่ยูอ่าศยัและการบ�าเพญ็จติภาวนา ถ้า
ได้ท�าซ�้าๆ จนติดเป็นนิสัยแล้วจะไม่รู ้สึก 
เบ่ือหน่ายเลย กลับเป็นการเพิ่มพูนพลังชีวิต 
ให้กับตนเองอย่างน่าช่ืนชมยิ่งนัก ลองน�าไป
พิจารณาดูจากตัวอย่างใกล้ตัวที่มีอยู่มากมาย  
จะให้ดกีว่านัน้กล็งมอืท�าเอง เชือ่ว่าจะได้ค�าตอบ
ทีช่ดัเจนหมดความสงสยัอย่างสิน้เชิง

ไม่แต่เพียงด้านบวกเท่านั้น การท�าซ�้าๆ  
ในเรื่องที่ไม่ดีก็ก ่อให้เกิดพลังลบอันล�้าลึก 
ได้เช่นกนั เช่น การหมกมุน่อบายมขุทัง้หลาย 
อันได้แก่ การเล่นพนัน การเสพสิ่งเสพติด 
และการคบคนชั่ว เป็นต้น หากกระท�าอย่าง
สม�่าเสมอเป็นช่วงเวลายาวนานแล้ว พลังร้าย 
อันลึกล�้าก็จะเข้าครอบง�าชีวิตจิตใจน�าพาแต่
ความเสือ่มทรามต�า่ช้ามาให้ จนยากทีจ่ะประสบ
ความสุขความเจรญิและความส�าเรจ็ทีน่่าพอใจ
ได้ เสยีโอกาสดทีีไ่ด้เกดิมาเป็นคนอย่างน่าสงสาร

เมื่อทราบถึงพลังอันลึกล�้าจากการท�าซ�้า
อย่างสม�่าเสมอเช่นน้ีแล้ว จึงเป็นสิทธิอันชอบ
ของแต่ละคน ที่จะเลือกสร้างสมพลังด้านใด
ส�าหรับเป็นทุนในการใช้ชีวิตตน ทั้งในชาตินี้ 
และภพภูมิหน้า ขอความมีปัญญาสัมมาทิฎฐิ 
จงบังเกิดแก่ทุกท่านครับเลือกท�าในเรื่องที่ถูก 
ทีค่วร เพือ่ความสุขความเจรญิในชวีติของตนเอง

ดเูผนิๆ กเ็ป็นตรรกะทีไ่ม่ซับซ้อนเท่าใดนกั 
เป็นเร่ืองท่ีเราต่างรู้และเข้าใจตรงกันอยู่แล้ว  
แต่ใคร่ขอเชญิชวนให้เราได้เจาะลกึในประเดน็ที่
เป็นแก่นแกนของพลงัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็
อนัยิง่ใหญ่ทัง้หลาย ขอฟันธงว่ามนัคอื ”การท�า
ซ�้าอย่างสม�่าเสมอ” นั่นเอง พฤติกรรมน้ี 
มีพลังอันลึกล�้ายิ่งนัก มีข้อพิสูจน์เชิงประจักษ ์
อยู ่มากมาย อาทิ การท�าเหล็กธรรมดาให้ 
กลายเป็นแม่เหล็ก กใ็ช้วธิเีอาแม่เหลก็มาถูซ�า้ๆ 
ในทิศทางเดิม การเป็นนักกีฬาช้ันแนวหน้า 
ในประเภทต่างๆ ก็ด ้วยการฝึกซ้อมซ�้าๆ  
อย่างยาวนาน และการบรรลุธรรมชั้นสูง 
ถึงขั้นเกิดปัญญาเห็นแจ้ง พบทางออกจาก 
การเวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นสงัสารวฎัฎ์ ห้วงแห่ง
สารพัดทุกข์ สู่สภาวะของความสุขสงบชั่วนิจ 
นิรันดร์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และบรรดาพทุธสาวกอกีนบัไม่ถ้วน กล้็วนมท่ีีมา
จากการบ�าเพ็ญเพียรซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนช่ัวชีวิต
ด้วยกันทัง้สิน้

ส�าหรับผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่อง
เช่นนั้น ก็คงเข้าใจได้ไม่ชัดนัก อาจนึกสงสัย
ว่าการท�าอะไรซ�า้ๆซากๆ เป็นเวลานานไม่รูส้กึ
เบือ่หน่ายกันบ้างหรอื ขออาสาตอบแทนท่าน
เหล่านัน้ว่ามใิช่เช่นนัน้เลย การประพฤติปฎบิตัิ
ในเรื่องท่ีดีมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในทางโลก
หรอืทางธรรมก็ตาม ความเหนือ่ยหน่ายท้อแท้
ย่อมมอียูบ้่างเป็นธรรมดาในช่วงแรกๆ แต่เมือ่
ท�าจนเคยชนิตดิเป็นนสัิย พร้อมกบัเหน็คณุค่า
ของผลลัพท์ท่ีได้ ความน่าเบื่อหน่ายก็จะกลับ
กลายเป็นความเพลดิเพลนิจ�าเรญิใจ ตวัอย่างที่
เหน็ได้ชดัคอืการออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอ

พลงัแห่งความเพียร
ความยิง่ใหญ่  ในมนษุย์  สดุหย่ังถงึ  ใครรู้ซีง้  จงืเห็นช่อง  ลองลิม้ได้
พากเพยีรท�า  ซ�า้เสมอ  มเิผลอใจ  กาลผ่านไป  ไม่นานเนิน่  จ�าเริญจรงิ
เรือ่งยุง่ยาก  หากไม่ท้อ  พร้อมต่อสู ้ ผดิเป็นคร ู อยูอ่ย่างปราชญ์  องอาจยิง่
ใช้ปัญญา  เป็นอาวธุ  พบจดุพงิ เลกิวนวิง่  ติง่ไต่  ไร้ทศิทาง
ลงมอืท�า  น�าให้เหน็  เจนประจกัษ์ แม้เหนือ่ยหนกั  ตัง้หลกัมัน่  อย่าหันห่าง
ปีเดอืนวนั  ผนัผ่านไป  ใจมจิาง เคยเลอืนลาง  กลบัสางใส  ในบดัดล
ความส�าเรจ็  เผดจ็ได้  เมือ่ใจมัน่ พร้อมฝ่าฟัน  สิง่กัน้ขวาง  อย่างเห็นผล
ถือคลองธรรม  น�าชีวติ  ลขิติตน ความทกุข์ทน  พ้นผ่านได้  ไม่ยากเยน็ .

นรชาติ ๑๙ มถินุายน ๒๕๖๔
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