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สวัสดีครับ ผู้ใฝ่รู้ที่รักทุกท่าน
 ฉบับปลายฝนต้นหนาวได้เข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว เรายืนหยัดบนเส้นทางนี้มาได้ยาวนานพอสมควรก็ด้วยแรงใจที่ได้รับจากผู้อ่าน  

รวมทัง้ผูใ้ห้การสนบัสนนุด้านต่างๆ เป็นอย่างดตีลอดมา ทมีงานผูจั้ดท�าจงึขอขอบพระคณุในความเอือ้เฟ้ือของท่านไว้ ณ โอกาสนี้
เราขอยนืยนัว่าจะมุง่มัน่ท�าหน้าทีใ่ห้ดียิง่ๆ ข้ึนไป ด้วยการสรรหาเรือ่งทีด่มีสีาระควรค่าแก่การอ่านมาน�าเสนอในแต่ละฉบบั เพือ่เป็นการตอบแทน

ความมนี�า้ใจอนัดีงามของท่าน เชือ่ว่าเราต่างให้และรับประโยชน์อนัพงึได้แก่กนัต่อไปอกีเน่ินนานครบั
ส�าหรบัสาระในเล่มน้ีมคีวามหลากหลายพอสมควร อาท ิความรูเ้กีย่วกบัการทรงตวัของเรอื แนวทางในการแก้ปัญหาเมือ่เครือ่งยนต์ดบักลางทะเล 

และพลังความคดิ กญุแจส�าคญัในการคลีค่ลายปัญหาต่างๆ ลองอ่านดูนะครบั เชือ่ว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างคุม้ค่าทเีดยีว

บรรณาธิการบริหาร
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บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด  
ส่งมอบเรือเก็บขยะ ทช.05  
ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด ส่งมอบเรือเก็บขยะ ทช. 05 ให้กับ 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ณ ส�านกังานทรพัยากรทางทะเลที ่ 4 จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี เรือเก็บขยะ ทช.05 เป็นเรือท่ีได้รับการออกแบบมาเพื่อท�างาน 
รักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเล มีความทนทานไม่สึกกร่อนง่าย ตัวเรือผลิตจากเหล็ก  
Carbon Steel ขนาดความยาว 50 ฟตุ ความเรว็สงูสดุ 12.2 นอต เครือ่งยนต์  
542 แรงม้า ได้รบัการออกแบบและต่อข้ึนโดย บริษทั เอ แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั  
ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ เมือง จ.สมทุรปราการ

รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจ�าป ี

งบประมาณ 2565 แก่หน่วยขึน้ตรงกองทัพเรอื  มุง่มัน่น�าพากองทพัเรอืให้เจรญิก้าวหน้า 
เน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าท่ี  
เพือ่สูเ่ป้าหมาย “รวมใจภกัดิ ์รกัษ์ชาต ิราษฎร์ศรทัธา”

วนัที ่ 7 ตลุาคม 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นลิสมยั ผูบั้ญชาการทหารเรอื  
ได้ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายผู้บญัชาการทหารเรอื ประจ�าปีงบประมาณ 
2565 แก่ก�าลังพลกองทัพเรือ ผ่านระบบ VTC จากห้องเจ้าพระยา หอประชุม 
กองทพัเรอื เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ ไปยงัห้องประชมุของหน่วยต่างๆ ในกองทพัเรือ

ส�าหรบันโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรอืในปีนี ้เป็นการสานงานต่อเนือ่ง จากนโยบาย
ผูบ้ญัชาการทหารเรอืทีผ่่านมา เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์
กองทัพเรือตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนกองทัพเรือตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
ระยะ 20 ปี ไปสูก่ารเป็นหน่วยงานความมัน่คงทางทะเล ทีม่บีทบาทน�าในภมูภิาค 
และเป็นเลศิในการบรหิารจัดการ และการส่งมอบคณุค่าให้แก่ประชาชนและสงัคม  
และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเช่ือม่ันและภาคภูมิใจ ด้วยการปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างเต็มก�าลงัความสามารถ มคีวามจงรกัภกัด ีด้วยสตริูต้วั ด้วยปัญญารูค้ดิ สจุรติจรงิใจ 
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น น�าพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า  
โดยเน้น ความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าท่ี   
พร้อมย�้าผู ้บังคับหน่วยต้องดูแลหน่วยและดูแลสวัสดิการก�าลังพลชั้นผู ้น้อย  
โดยมเีป้าหมายทีส่�าคญัคอื “รวมใจภกัดิ ์รกัษ์ชาต ิราษฎร์ศรทัธา” 

ส�าหรับเจตนารมณ์ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ประจ�าปีงบประมาณ 2565 มวัีตถปุระสงค์
เพื่อเน้นย�้าประเด็นส�าคัญของการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวม  
จ�านวนทั้งสิ้น 10 ประเด็น โดยมีประเด็นที่ส�าคัญ คือ การปกป้องรักษาสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ การสนับสนุนนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาลในงานด้านความมั่นคง 
ของประเทศ การส่งเสริมความมัง่คัง่และความอยูด่กีนิดขีองประชาชน รวมทัง้งาน 
ด้านต่างประเทศตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืประชาชนและก�าลงัพลของกองทัพเรอื
ให้มคีวามมัน่คงในชวีติ ในขณะทีน่โยบายของผูบ้ญัชาการทหารเรอืประจ�าปีงบประมาณ 
2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการกิจของกองทัพเรือ ในปีนั้นๆ  
ให้ไปสูเ่ป้าหมายตามยทุธศาสตร์กองทพัเรอืทีไ่ด้ก�าหนดไว้โดยนโยบายของผูบ้ญัชาการ
ทหารเรอืประจ�าปี ได้รบัเอานโยบายกองทพัเรอืบรรจไุว้เป็นส่วนหนึง่ของนโยบาย 
ผูบ้ญัชาการทหารเรอือย่างชดัเจน ซึง่จะท�าให้การขบัเคลือ่นกองทพัเรอืมคีวามเป็น
เอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ
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SUZUKI เปิดตัวอุปกรณ์เสรมิชดุใหม่ 
ทีง่านแสดงเรอืส�าราญ ณ เมือง CANNES

Suzuki Motor Corporation (SMC) ได้ประกาศเปิดตัว 
ชุดควบคุมที่แม่นย�าของ Suzuki (Suzuki Precision Control)  
ซ่ึงเป็นระบบควบคุมคันเร่งและการเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส ์
และระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไร้กุญแจ ซึ่งสามารถสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว โดย SMC ได้ท�าการ 
เปิดตัวอุปกรณ์เสริมชุดนี้ที่งานแสดงเรือส�าราญ ณ เมือง Cannes 
ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 7 ถึง 12 กันยายนที่ผ ่านมา  
ในงานดงักล่าว Suzuki ยงัได้แนะน�าซอฟท์แวร์ทีไ่ด้รบัการปรับปรงุใหม่
เพื่อใช้กับมาตรวัดเอนกประสงค์ (Suzuki Multi-function Gauge)  
ที่มีหน้าจอแสดงผลเป็น LCD และแสดงผลเป็นสีอย่างชัดเจน

การจัดวางอุปกรณ์เสริมชุดใหม่บนแผงควบคุม
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ชุดควบคุมที่แม่นย�าของ Suzuki (Suzuki Precision Control)
คุณลักษณะและการออกแบบของชุดควบคุมที่แม่นย�าชุดนี้  

ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ซ่ึงชุดควบคุมน้ีควบคุมการปิด-เปิด 
คันเร่ง และ การเปลี่ยนเกียร์ (เดินหน้า / ถอยหลัง / อื่นๆ) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส�าหรับคันควบคุมแบบ 2 ก้าน ท่ีติดตั้งด้านบนของแผงควบคุม 
(ใช้กับการติดตั้งเครื่องยนต์มากกว่า 1 เครื่อง) สามารถควบคุม
เครื่องยนต์ได้ถึง 6 เครื่อง (ซ่ึงจากเดิมควบคุมได้เพียง 4 เคร่ือง)  
โดยการใช้คันควบคุม 1 คัน ท้ังน้ีเป็นไปตามค�าร้องขอของผู้ใช้เรือ 
ทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งยนต์หลายเครือ่งบนเรอืของตน นอกจากนี ้Suzuki 
ยงัได้เพิม่โหมดการใช้งานพเิศษขึน้อกี 1 โหมด นัน้คอื โหมดทีใ่ช้ควบคมุ
เคร่ืองยนต ์ทุกเครื่องด ้วยก ้านควบคุมด ้านกราบซ ้ายเท ่า น้ัน  
หรือเรียกว่า “1 lever mode” เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
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ระบบการปรับมุมของเครื่องยนต์กับตัวเรือแบบอัตโนมัต ิ

ของ Suzuki (Automatic Trim System) เป็นระบบที่ปรับมุม 
ของเครื่องยนต์กับตัวเรือให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติในขณะขับขี่ 
ระบบนีถู้กพัฒนาข้ึนเพือ่การแล่นเรอืทีส่ะดวกสบายขึน้ ประหยดัน�า้มนั
เชื้อเพลงมากขึ้น ไม่ว่าเจ้าของเรือจะมีทักษะในการแล่นเรือขนาดไหน
ก็ตาม

คันควบคุมและแผงสวิทช์ถูกออกแบบโดยใช้โทนสีด�าเป็นหลัก 
ท�าให้เกิดความกลมกลืนและรูปทรงที่ดูทันสมัย

 

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไร้กุญแจ (Keyless Start System)
Suzuki เป็นผูผ้ลติเครือ่งยนต์เกาะท้ายเรอืรายแรก* ทีป่ระยกุต์ใช้

ระบบสตาร์ทเครือ่งยนต์แบบไร้กญุแจ เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้เครื่องยนต์ที่ถือกุญแจรีโมท ให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์
หลายเครื่องได้โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ซึ่งแสดงถึงความเป็นมิตร
กับผู้ใช้

การออกแบบท่ีเรียบง่าย พร้อมส่วนประกอบแบบซ่อนหัวน๊อต  
รูปแบบของสวิทช์มี 3 แบบให้เลือก (แบบแนวตั้ง / แบบแนวนอน / 
แบบแยกช้ิน) เพ่ือความเหมาะสมในการติดตั้งเข้ากับแผงคอนโซล 
หลากหลายรูปแบบ

กุญแจรีโมท แบบแนวตั้ง แบบแนวนอน

คันควบคุม 2 ก้าน 
ติดตั้งด้านบน

คันควบคุมก้านเดียว 
ติดตั้งด้านบน

แบบแยกชิ้น

คันควบคุมแบบฝังด้านข้าง

*อ้างจากการผลวิจัยของ Suzuki ณ เดือนกันยายน 2564
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มาตรวัดเอนกประสงค์ของ Suzuki
ซ๊อฟท์แวร์ส�าหรับมาตรวัดเอนกประสงค์ หน้าจอสี LCD  

ซึ่งแสดงข ้อมูลส�าคัญในการแล่นเรือ เช ่น รอบเครื่องยนต์  
และต�าแหน่งของเกียร ์ ถูกปรับปรุงให ้ท�างานร่วมกันได้กับ 
ระบบการปรบัมมุของเครือ่งยนต์กบัตวัเรอืแบบอตัโนมตั ิและระบบ
สตาร์ทเครื่องยนต์แบบไร้กุญแจ

การเลือกภาษาที่แสดงผลบนหน้าจอ ถูกปรับปรุงให้มีถึง  
14 ภาษา
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ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุคงไม่มีใครอยากให  ้
เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม 
การป้องกันไม่ให้เกิดเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด หรือลด
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดให้มากที่สุดเป็นการดี 
แต่ถ้าสุดวิสัยมีเหตุเกิดขึ้นมาจริงๆ ก็คงต้อง 
เตรียมอุปกรณ์เพื่อแก้ไข ดังนั้น การเตรียม
เครือ่งยนต์ก่อนการออกเรือให้พร้อมน่าจะเป็น
สิ่งที่ส�าคัญที่สุด

เครื่องยนต์เรือนั้นปัญหาหลักน่าจะมา
จากระบบไฟ กบัระบบน�า้มนัเบนซนิ ก่อนออก
เรือเราต้องเช็คว่าแบตเตอรี่นั้นมีน�้ากลั่นเพียง
พอหรือไม่ ดูว่าแบตเตอรี่เสื่อมเพราะไม่ได้ใช้
นานหรือว่าไฟหมดหรือเปล่า รวมทั้งสาย
แบตเตอรี่พับ หัก งอ สายขาดใน ข้ีเกลือ 
เกาะ ขัว้แบตเตอร่ีไม่แน่น ท�าให้สตาร์ทตดิบ้าง 
ไม่ติดบ้าง เช็คฟิวส์ว่ามีเก็บไว้บ้างหรือไม่

ด้านน�้ามันก็ต้องดูว่ามีน�้ามันเครื่องเพียง
พอหรือไม่ เพราะถ้าน�า้มนัเครือ่งขาดอาจท�าให้
แรงดนัน�า้มนัเครือ่งตก จนเสยีงออดร้องวิง่ไม่ได้ 
ถัดมาก็ดูน�้ามันเบนซินว่าพอในการว่ิงทริปน้ี
หรือไม่ สายน�้ามันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
หรือเปล่า มีหักพับงอตรงไหนบ้าง ตรวจข้อ
ต่อว่ามีขยะอุดตันหรือไม่ และกรองดักน�้า 
ในเครื่องดูว่ามีน�้าหรือไม่ ถ้ามีก็แกะมาเท 
ออกให้หมด

ในการเตรยีมพร้อมก็อาจมฟิีวส์ทกุขนาด
ส�ารองไว ้  คู ่ มือการใช ้งานพกไว ้ ในเรือ  
ชุดเครื่องมือที่แถมมากับเครื่องถ้าไม่มีก็ควร
ซ้ือเก็บไว้ในเรือบ้าง สเปรย์หล่อลื่น จาระบี 
หัวเทียน ไขควงเช็คไฟสายไฟเส้นเล็กเอาไว้ 
ต่อตรง ถงัน�า้มนัเบนซนิส�ารองเผ่ือน�า้มนัหมด 
วิทยุส่ือสารเอาไว้ติดต่อคนช่วยเหลือ ถ้าเป็น
ไปได้ควรมีใบพัดส�ารองไว้ก็ดีเผ่ือใบพัดไปฟัน
หินฉีกขาดระหว่างเดินทาง 

MAGAZINE I PAGE

ถ้าเครื่องยนต์ดบักลางทะเล
จะท�าอย่างไร?
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ทั้งนี้  เวลาเครื่องดับกลางทะเลนั้น  
ส่วนมากมีสองเคสด ้วยกัน เคสแรกคือ 
ดับเครื่องพอสตาร์ทใหม่แล้วสตาร์ทไม่ติด  
ถ้าเป็นกรณีนี้ส่วนมากจะเป็นระบบไฟ เช่น 
ฟิวส์ขาด ฟิวส์เสียบไม่แน่น ขั้วแบตเตอรี่ 
ไม่แน่น มีสิ่งสกปรกเกาะตามข้ัว ท�าให้หน้า
สัมผัสไม่เพียงพอท่ีจะส่งไฟไปที่เครื่องเพื่อ
สตาร์ท หรอืแบตเตอรีไ่ฟหมดเพราะไดร์ชาร์จ
ไม่ชาร์จไฟเมนรเีลย์ (ตวัจ่ายไฟจากแบตเตอรี)่ 
อาจจะเสีย คุณสามารถต่อตรงเพื่อสตาร์ทได้ ส�าหรบัเคสทีส่องนัน้ มักเกดิข้ึนตอนวิง่ๆ 

อยู่แล้วเครื่องดับกลางทะเล ส่วมมากมาจาก
น�้ามันเบนซินหมด หรือไม่ก็น�้ามันเบนซิน
สะดดุมาไม่สะดวก ให้ตรวจเชค็สายน�า้มนัว่า
พบังออยูห่รอืไม่ ลกูโป่งบบีน�า้มนัเป็นอย่างไร
บ้าง ถ้าไม่ใช่จากสาเหตุน�้ามันเบนซินก็อาจ
เป็นเพราะออดเตอืนสัญญาณ ซึง่กแ็นะน�าให้
เปิดดูคู่มือว่าสัญญาณไฟโชว์นั้นแปลว่าอะไร 
ถ้าความร้อนขึน้อาจมคีวามเป็นไปได้ว่าเกียร์
ไปติดถุงพลาสติกหรือขยะ ท�าให้น�้าไม่เข้าไป
หล่อเย็นเครื่องยนต์ วิธีแก้ก็ดับเครื่องแล้ว 
ยกหางขึ้นดูว่ามีขยะติดหรือไม่

ถ้าไม่สามารถท�าอะไรได้เลย ก็คงต้อง 
รอคนมาช่วย การเปิดฝากระโปรงเครือ่งแล้ว
จอดอยู่เฉยๆ ก็ช่วยท�าให้คนที่ขับผ่านไปมา
แวะเข้ามาถามได้
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เรือที่มีการทรงตัวดี หมายถึง เรือนั้น
สามารถทรงตัวอยู่ได้ในน�้านิ่ง และสามารถ
กลับคืนสภาพตั้งตรงได้ เมื่อมีแรงภายนอก 
มาท�าให้เรือเอียง เช่น คลื่น ลม การยกย้าย 
ถ่ายของ ตลอดจนการเก็บกู้อวน เราเรียกว่า 
เรอืมกีารทรงตวัเป็นบวก (Positive stability) 

Knowledge

ส่วนเรอืทีไ่ม่เสถยีร จะเอยีงต่อไปเร่ือยๆ จนล่ม 
เราเรยีกว่า เรือมกีารทรงตวัเป็นลบ (Negative 
stability) การทรงตัวของวัตถุมีอยู่ 3 สถานะ 
คือ การทรงตัวเป็นบวก (เสถียร), การทรงตัว
เป็นลบ (ไม่เสถียร) และการเป็นกลาง 

ยกตัวอย ่าง เช ่น เรือประมงต ้องมี

คุณสมบัติการทรงตัวของเรือครบถ้วน ทั้งการ
ทรงตัวพลวัต และการทรงตัวสถิต จึงจะถือว่า
เป็นเรอืทีป่ลอดภยั และมคีณุค่าทางทะเลดพีอ 
ในการวิเคาราะห์การทรงตัวสถิตเราจะต้องมี
ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณ จ�านวน 
โมเมนต์ การเอียงเรือ วิธีท�าการประมง  

STABILITY OF VESSELS
การทรงตัวของเรือ
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เพื่อการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือประมง 
ได้อย่างเหมาะสม 

นิยามของแรง คือ ก�าลังผลัก หรือดึง  
ซึง่สามารถชกัจงูให้เกดิการเคลือ่นไหว โดยแรง
ของก�าลังลอยคือ แรงดันขึ้น หรือแรงยกที่มี
ขนาดเท่ากับน�้าหนักของเหลวท่ีถูกแทนท่ี  
โดยกระท�าผ่านจดุๆ หนึง่ เรยีกว่าจดุศนูย์กลาง
ก�าลังลอย (Center of Buoyancy) เป็น
จุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของปริมาตรส่วน 
ที่น�้าถูกแทนที่ 

ส ่ วนแรงศูนย ์ถ ่ วง  คือแรงดึ งดูดสู ่
ศูนย์กลางโลกอันเน่ืองมาจากโลกหมุนรอบ 
ตัวเอง แรงนี้จะกระท�าตรงจุดศูนย์ถ่วงของ 
วัตถุ (Center of gravity) เป็นจุดศูนย์กลาง
ของน�้ าหนักต ่ างๆ ขณะที่ ระวางขับน�้ า  
(Displacement) คือ น�้าหนักของปริมาณน�้า
ที่ถูกเรือแทนที่ โดยมีเส้นฐาน (Baseline)  
เส้นแนวนอนที่ตัดกับเส้นกระดูกงูที่กึ่งกลาง 
ล�าเรือ และเส้นกระดูกงู (Keel Line) เป็นเส้น
ขนานกับกระดูกงูที่ลาดเอียงผ่านที่กึ่งกลางล�า 

ด้านบนกระดูกงู หรือเส้นตัดกันภายใน

ของก�าลังลอย (เนือ่งจากน�า้หนกั) คอื แขนของ
โมเมนต์ตั้งตรง (Righting arm) ซึ่งโมเมนต ์
ตั้งตรงและแขนของโมเมนต์ตั้งตรง จะเป็น
ตัวแปรส�าคัญในการพิจารณาการทรงตัวของ
เรือต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งการกระท�า
ของแรงของก�าลังลอย และแรงเนื่องจาก 
น�้าหนักเรือ ตราบใดที่ต�าแหน่งท้ังสองก่อให้
เกิดโมเมนต์ช่วยพยุงกลับตั้งตรง เรือยังคง 
จะสามารถทรงตัวได้อย่างปลอดภัย

เรือที่แล่นอยู่ในทะเล และให้ความรู้สึก
สบาย ไม่โคลงมากนักเนื่องมาจากเรือนั้น 
มีความสูงเมตาน้อย หรือไม่มากจนเกินไป  
เรือใดมีความสูงเมตามากจะกลายเป็นเรือ 
แข็งทื่อ (Stiff) รู้สึกไม่สบายเวลาอยู่ในทะเล 
เพราะว่าเรือจะกลับมาต้ังตรงได้เร็วในทันที  
แต่ถ้าความสูงเมตาน้อยไปจะรู้สึกว่าเรือโคลง
ไปมาช้าเหลือเกิน เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีแรง
ผลักกลับในต�าแหน่งตั้งตรง และอาจเกิด
อันตรายเม่ือความสูงเมตากลายเป ็นลบ 
ได้ง่ายๆ

เมื่อเรือเอียงไปแล้วไม่กลับมาตั้งตรง 
ได้เอง แต่จะเอียงอยู่ถาวรในลักษณะสมดุล 
และถ ้ามีแรงจากภายนอกมากระท�าเรือ  
อาจกลับไปมีสถานะแบบ Stable หรืออาจ
เอียงต่อไปจนล่มก็เป็นได้

นอกจากน้ีชาวเรือเองย่อมรู้ดีว่า เรือที่มี
ความกว้างมาก เรือจะเอียงน้อยกว่าเรือ 
ที่มีความกว้างน้อย เรือที่มีระยะฟรีบอร์ด  
หรือระยะกราบพ้นน�้า (Freeboard) มากกว่า
จะมีการทรงตัวของเรือท่ีดี  และมีความ
ปลอดภัย

ในกรณีเรือประมง จะสามารถบรรทุก 
น�้าแข็งและสัตว์น�้าได้มากกว่า แต่เรือที่มี 
ระยะฟรีบอร ์ดมากเกิน ไปก็จะสูญเสี ย 
การทรงตัว ซึ่งอาจพลิกคว�่าได้ ลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้นได้เม่ือเรือประมงได้ติดตั้งเคร่ืองมือ
ประมงขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกว้าน และการ
เกบ็กองอวนไว้บนดาดฟ้าเรอื ดงันัน้ เราจงึต้อง
พิจารณาเลือกระยะฟรีบอร์ดให้เหมาะสม  
เรอืประมงควรมรีะยะฟรบีอร์ดอย่างน้อยทีส่ดุ 
200 มม. ที่สภาพบรรทุกเต็มท่ี เหมาะสม 
สอดคล้องกับสมรรถนะตามภารกิจหลัก 
ของเรือประมง

ของแผ่นเปลือก ส�าหรับกระดูกงูแท่งจะเป็น
เส ้นตัดผ ่านเปลือกด ้านในของเรือเหล็ก  
หรือเส้นขอบล่างของแนวเปลือกเรือส�าหรับ
เรือไม้ โดยจุดตัดของด้านนอกของเปลือกเรือ
ท่ีด้านล่างของเรือที่ใช้วัสดุอื่นนอกจากไม  ้
และเหล็ก

การทรงตัวสถิต (Static stability)
เป็นคุณลักษณะของเรอืทีส่ามารถทรงตวั

สมดุลอยู่ได้ในน�้านิ่ง โดยไม่มีปัจจัยภายนอก
มารบกวน จุดศูนย์กลางการทรงตัว หรือ 
จุดเมตา (Metacenter) คือจุดศูนย์กลาง 
การลอยที่ เ ล่ือนไปเน่ืองจากการเอียงเรือ  
เมื่อต่อแนวแรงก�าลังลอยซึ่งกระท�าในแนวดิ่ง 
ไปตัดกับเส้นแนวต่อของเส้นแนวกึ่งกลาง 
ทางขวาง (Center Line) ที่ลากผ ่าน
จุดศูนย์ถ่วงกับจุดศูนย์กลางการลอย

ที่จุดนี้ เราเรียกว่า Metacenter เป็นจุด
บอกลักษณะสมดุลของการทรงตัวของเรือ 
จุดศูนย์ถ่วงของเรือจะอยู่สูงกว่าจุดศูนย์กลาง
การลอยเสมอ โดยจุดศูนย์ถ่วงของน�้าหนัก 
(Center of weight) (ฉุดลง) จะอยู่เหนือ
จุดศูนย์กลางการการรับน�้าหนัก (Center of 
support) (ดันขึ้น) เมื่อเรือเอียง จุดศูนย์กลาง
การลอยจะ เค ล่ื อนออกด ้ านข ้ า ง จ าก 
จุดต�าแหน ่งแรกเริ่มที่ เส ้นกึ่ งกลางไปยัง 
จุดต�าแหน่งใหม่

น�้าหนักของเรือและก�าลังลอย (ระวาง 
ขับน�้า) มีค่าเท่ากัน และกระท�าในแนวดิ่ง
ระนาบเดียวกัน แม้ว่าเรือเอียงอยู่ เรือที่การ
ทรงตัวเสถียร จุดศูนย์กลางก�าลังลอยใหม่  
จะเคลื่อนออกไปจะท�าให้เกิดโมเมนต์แรง 
คู ่ควบ ซ่ึงจะพยายามคืนกลับสู ่ต�าแหน่ง 
ตั้งตรงแรกเริ่ม แรงของเส้นการลอยจะตัดกับ
เส้นกึ่งกลางของเรือที่อยู ่เหนือจุดศูนย์ถ่วง 
ข้ึนไป เราเรียกว่า จุดศูนย์กลางการทรงตัว 
ของเรือ หรือจุดเมตา

การทรงตัวอย ่างปลอดภัย ( Intact  
stability) คือสถานะ การทรงตัวสถิตของเรือ
ในน�้านิ่งอย่างปลอดภัย พิจารณาได้จากขนาด
โมเมนต์แรงคู่ควบระหว่างแรงของก�าลังลอย
กับน�้าหนักเรือ เรียกว ่า โมเมนต์ตั้งตรง  
(Righting moment) ระยะระหว่างแรง 
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“ชวีติคอืทกุข์” นบัเป็นสจัธรรมท่ีเราต่าง
ยอมรับ เพราะมหีลกัฐานยนืยนัให้เห็นได้อย่าง
ชัดแจ้งอยู่ตลอดเวลา ตามหลักพุทธธรรมค�า
สอนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ “ทกุข์” 
หมายถงึ สภาพทีท่นได้ยาก สรรพสิง่ล้วนมคีวาม
แปรเปลีย่นอยูท่กุขณะไม่สามารถคงสภาพเดมิ
ไว้ได้ ส่วนในทางโลกอาจให้ความหมายโดยสรปุ
ได้ว่า ทกุข์ คอื ปัญหา สภาพทีเ่ราไม่ยนิดีหรอื
พอใจจะให้ด�ารงอยูต่่อไป ต้องหาทางขจดัปัดเป่า
ให้บรรเทาเบาบางลง หรอืหมดสิน้ไปได้ก็ยิง่ดี

อกีภาษิตหนึง่ซ่ึงเป็นทีย่อมรบักันโดยทัว่ไป 
คอื “ชวิีตคอืงาน งานคือชีวติ” เป็นการชีใ้ห้เหน็
ชัดว่าชีวิตกับการท�างานเป็นเรื่องที่ผูกพันกัน
อย่างแนบแน่นจนแยกกนัไม่ออก คดิกนัในเชิง
เทียบเคียงกับสัจธรรมข้างต้น พอสรุปได้ว่า  

งานกคื็อปัญหานัน่เอง การท�างานคือการแก้ปัญหา 
ซึ่งมักมีความยุ่งยากซับซ้อนมากบ้างน้อยบ้าง
ต่างๆ กนัไป ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งส่วนตวัหรือปัญหา
ส่วนรวม ความยากง่ายในการแก้ไขขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง อาท ิสภาพของปัญหา ความรู้
ความสามารถของผูท่ี้แก้ไข และทีน่บัว่ามคีวาม
ส�าคญัเหนอืปัจจยัอืน่ใด คอื สตปัิญญาหรือพลงั
ความคิดของแต่ละคน ถ้าอยูใ่นระดบัสูงกส็ามารถ
หาทางแก้ไขได้ไม่ยากนกั ในทางกลบักนัส�าหรบั
ผู้ทีม่สีตปัิญญาในระดบัต�า่ พลังความคิดย่อมอ่อน
ด้อยตามไป ปัญหาทีค่นทัว่ไปเหน็ว่าแก้ง่าย กอ็าจ
กลายเป็นเร่ืองยากได้ การสร้างเสรมิพลงัความ
คดิให้มคีวามเข้มแขง็แกร่งกล้าจงึเป็นเรือ่งส�าคัญ 
และมีความจ�าเป็นสูงยิ่ง โดยเฉพาะส�าหรับผู้
บรหิารและผูน้�าองค์กรต่างๆ ซึง่ผูรู้ต่้างยนืยนัตรง

Special report

กันว่า ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ในเรื่อง 
เช่นนี ้ด้วยการศกึษาและปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์
ทีถ่กูต้องเหมาะสม

ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างมี
เหตผุล ได้จ�าแนกองค์ประกอบส�าคญัของความ
คดิท่ีมพีลงัหรือคณุภาพสงู ไว้ 6 ประการ ดงันี้

1. ความลึกซึ้ง ความคิดที่ดีต้องมีความ
ละเอยีดชดัเจนอธบิายได้อย่างลึกซึง้ถึงประเด็น
ส�าคัญต่างๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง 
และประเด็นเหล่านั้นมีความเป็นเหตุเป็นผล
ผกูพันกนัอย่างไร

2. มีเป้าหมาย คือ สามารถระบุได้ว่า 
ความคิดทีก่�าลังใช้อยูน่ัน้ต้องการค�าตอบส�าหรบั
ค�าถามอะไร มิใช่คดิไปแบบเรือ่ยเป่ือย หรอืม ี
เป้าหมายไม่แน่นอน แล้วแต่สถานการณ์จะพาไป

พลังความคิด : 
พิชิตได้ทุกปัญหา (ตอนแรก)
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Special report
มิใช่วิเคราะห์เจาะลึกเพียงบางส่วนของเรื่องที่
ก�าลังใช้ความคิด โดยละเลยบางปัจจัยที่
เกีย่วข้องไป ข้อสรปุทีไ่ด้กอ็าจมลัีกษณะครึง่ๆ 
กลางๆ น�าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากเท่าที่ควร
หรอืแก้ปัญหาไม่ได้สมบรูณ์ ในอีกแง่มมุหนึง่ของ
ความกว้างขวางของความคิดกคื็อ ความสามารถ
ตรึกตรองได ้หลายเ ร่ืองในขณะเดียวกัน 
พจิารณาอะไรได้อย่างรอบคอบรอบด้าน

องค์ประกอบทั้ง 6 ประการที่กล่าวมาน้ี 
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์คุณภาพ
ความคิดของแต่ละคนได้ รวมทั้งใช้ตรวจสอบ
ประเมนิผลความส�าเรจ็และความล้มเหลวทีเ่กดิ
ขึน้ในการแก้ปัญหาหนึง่ๆ ได้อกีด้วย ยนืยนัว่า
เป็นคณุสมบตัทิีค่นเราสามารถพฒันาตนเองได้ 
ซึง่จะมคี�าแนะน�าในตอนต่อไป

3. เป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง�าหรอืโอนอ่อน
ไปตามการชี้น�าของผู้อื่นอย่างไร้เหตุผล การ
วเิคราะห์สงัเคราะห์ต่างๆ เป็นไปโดยปราศจาก
อคตหิรอืความล�าเอยีง

4. มคีวามอ่อนตวั พร้อมท่ีจะปรบัเปลีย่น
ไปตามเหตุผลที่ดีกว่า แต่ก็ไม่ถึงกับโลเลขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง การยอมรับความคิดที่
แตกต่างมักช่วยเตมิเตม็ความคดิเดมิของเราให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้

5. ความรวดเร็ว ความคิดที่ดีมีคุณภาพ 
หากใช้เวลากลัน่กรองนานเกินสมควร อาจน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ทนัความต้องการ เข้าต�ารา 
“กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ไปก่อน” ความคิดดัง
กล่าวย่อมไม่มคุีณค่าและความหมายเท่าใดนกั

6. ความกว้างขวาง หมายถึงความคิดที่
ครอบคลมุประเดน็ส�าคญัต่างๆ อย่างครบถ้วน 

ปัญญาวธุ
ชวีตินีมี้พลงัยากหยัง่ถงึ หากรู้ซึง้จงึเหน็ค่าเข้าคว้าไขว่
น�ามาสร้างทางส�าเรจ็เสรจ็สมใจ ก้าวหน้าไกลเกนิใฝ่ฝันอย่างมัน่คง
อนัปัญญาหาค้นคดิเห็นผดิถกู เพยีรพนัผกูปลูกนสิยัมิไหลหลง
เรือ่งสมมตุคิอยฉุดให้ใจงวยงง มุง่ด�ารงทรงศลีสัตย์ก�าจดัมาร
ละกิเลสเหตหุม่นหมองของดวงจติ จกัลขิติชวีติตนพ้นสงสาร
พบความจรงิอนัยิง่ใหญ่ในจกัรวาล พ้นภยัพาลเคยผลาญเผาให้เศร้าตรม
      
  นรชาติ
 20 ตลุาคม 2564
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