
 

aboatmagazine

นิตยสารเพื่อคนรักเรือ ธุรกิจทางเรือ และกีฬาทางน�้า...เล่มเดียวของเมืองไทย VOL.13 • ISSUE 148 • JULY 2022

KODEN MFC-5020T
รุ่นฟังก์ชั่นเรือรบ CFAR

เรือกู้ภัย RESCUE BOAT
ท�าหน้าที่ช่วยเหลือคน และลากจูงแพชูชีพ
เกิดมีคนพลัดตกน้�าก็สามารถช่วยคน
ตกน้�าได้ 

Safety

HYBRID SURVEY  
VESSEL BUILD  
IS WELL UNDERWAY

Boat report
เบื้องหลังความสำาเร็จ
ในการพัฒนาประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนที่ 1)

Special report

VICEM YACHTS 
ANNOUNCES THE DELIVERY 
OF THEIR FIRST 82 FOOT







คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์, 
นาวาตรีศราวุธ สังขปรีชา, พลเรือเอกสุธีพงศ์ แก้วทับ, รศ.ดร อัศม์เดช วานิชชินชัยEDITOR

TALK

OWNER
STAFF

บริษัท ครูว์ มีเดีย แอนด์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด : 1777/9 หมู่ 6 ซอยสุขุมวิท 107 ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 TEL : 0-2703-3113-4 FAX : 0-2703-3112  
E-mail : info@aboatmagazine.com Websile : www.aboatmagazine.com Facebook : aboatmagazine IG : aboatmagazine บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู ้โฆษณา กาญจน์วรรณ ใจดี  
บรรณาธิการบริหาร พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เพ็ญนภา ใจดี ฝ่ายบทความต่างประเทศ คธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์ กองบรรณาธิการ A SUTHIDA, THUNDER BIRD,  
เจ้าชายน้อย, หัวหกก้นขวิด ฝ่ายภาพ  TEAM นักเขียนรับเชิญ TUM SIKWAE ฝ่ายประสานงานการตลาดและโฆษณา สุธิดา ช่วงชล ศิลปกรรม ยุทธฉัตร อวนศรี, ART  MAGAZINE 
ฝ่ายกฎหมาย จรัญ ลับเนตร

สวัสดีครับ มิตรรักนักอ่านผู้ผูกพันกับ  ทุกท่าน
ท่ามกลางความร้อนแรงของสภาพอากาศและสถานการณ์โลก ชวีติเราจ�าต้องด�าเนินต่อไป แม้จะถกูรมุเร้าด้วยพษิเศรษฐกจิ และการแพร่ระบาด

ของ COVID 19 เราก็ไม่เหลือทางให้ถอยหนีมากนัก จึงควรปักหลักกัดฟันสู้ตามก�าลังเท่าที่เหลือ อย่างมีสติและความหวัง เชื่อว่าอีกไม่นาน 
ความทกุข์ยากต่างๆ จะคลีค่ลายลง

เรื่องที่คัดสรรมาน�าลงในฉบับน้ี ก็มีสาระควรค่าแก่การซึมซับไว้ประดับความรู้เช่นเคย อาทิ การกู้ภัยในทะเล การแล่นเรือเร็วให้ปลอดภัย  
และเบือ้งหลังความส�าเรจ็ในการพฒันาประเทศของ สาธารณรฐัประชาชนจีน ตอนท่ี 1 ล้วนน่ารูแ้ละมโีอกาสน�าไปใช้ประโยชน์ในชวีตืจรงิได้สกัวนัหนึง่
ในภายภาคหน้าค่อนข้างแน่นอน

ทีมงานผู้จัดท�าวารสารนี้ขอขอบคุณอย่างสูงในการสนับสนุนของทุกฝ่าย ช่วยให้เรายืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ กว่า 13 ปี แล้วนะ  
ซาบซ้ึงใจจริง ๆ ครับ
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พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทย 
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่งการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทย

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำากัด  
ส่งมอบเรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02  
ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วนัที ่19 เมษายน 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นลิสมยั ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 
และนายกสมาคมกฬีาแข่งเรอืใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นประธาน 
ในพิธเีปิดการแข่งขนัเรอืใบข้ามอ่าว ในการแข่งขนัเรอืใบชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
ประจ�าปี 2565 (Thailand Sailing Championship 2022) ณ ชายหาดหน้า 
โรงแรมรเีจ้นท์ ชะอ�า บชี รสีอร์ท อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี  

ในโอกาสครบรอบ 56 ปี ที ่ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเรอืใบประเภทโอเค ทีท่รงต่อขึน้เองพระราชทาน
ชือ่เรอืว่า “เวคา” เสดจ็ข้ามอ่าวไทย เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2509 ระยะทางประมาณ 
60 ไมล์ทะเลจากพระราชวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ไปขึน้ฝ่ังท่ีหาดเตยงาม หน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิโดยล�าพงัด้วยพระองค์เอง ทรงใช้เวลา
ในการแล่นใบถงึ 17 ชัว่โมงเตม็ และได้ทรงน�าธงราชนาวกิโยธนิ ทีท่รงน�าข้ามอ่าวไทย
มาด้วย ปักเหนอืยอดก้อนหนิใหญ่ทีช่ายหาดของอ่าวนาวิกโยธนิ น�ามาซึง่ความปลืม้ปีติ
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งในการต่อมาทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานหางเสอืเรอืเวคา เพือ่เป็นรางวัลนรินัดรในการแข่งขนัเรอืใบ
ระยะทางไกลของประเทศไทย

เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมร�าลึกถึงพระปรีชาสามารถของ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
ในการทรงเรอืใบข้ามอ่าวไทย และพระอจัฉรยิภาพในการทรงต่อเรอืใบ กองทัพเรอื  
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬา 
แห่งประเทศไทย กองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิและ ปตท.สผ.จงึได้จดัให้ม ีการจดัการ
แข่งขนัเรอืใบชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย (Thailand Sailing Championships 2022) 
ประจ�าปี 2565 ระหว่างวนัที ่18 ถงึ 24 เมษายน 2565 โดยได้รวมการแข่งขนัเรอืใบชงิ
ชนะเลศิแห่งประเทศไทยในทกุประเภทไว้ในรายการนี ้และทีส่�าคญัได้จัดให้มกีารแข่งขนั
เรอืใบข้ามอ่าวไทย เส้นทาง หวัหนิ - อ่าวเตยงาม ระยะทาง 60 ไมล์ทะเล เป็นการแข่งขนั
ระยะทางไกลในครัง้นี ้ ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกักฬีาเรอืใบจากสโมสรและชมรม  
เดนิทางมาร่วมการแข่งขนั มเีรอืใบเข้าร่วมแข่งขนัจ�านวน 40 ล�า นกักฬีาเข้าร่วม 
การแข่งขนั จ�านวน  112 คน โดยผูช้นะเลศิการแข่งขนัเรอืใบทางไกลจะได้ครองรางวลั
หางเสอืเรอืพระทีน่ัง่ “เวคา” (จ�าลอง) พร้อมจารึกชือ่เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตับินหางเสอื
เรือพระท่ีนั่งเวคา ซึ่งพิธีมอบรางวัลก�าหนดจัดขึ้นในช่วงค�่าของวันนี้ ภายหลังพิธ ี
ถวายราชสกัการะ และการจดักจิกรรมเทดิพระเกียรต ิณ หาดเตยงาม อ่าวนาวกิโยธนิ 
หน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีโดยม ีพลเรอืเอก สมประสงค์ 
นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นประธานในพธิฯี

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2564 บริษัท เอ. แอนด์  มารีน (ไทย) จ�ากัด  
ส่งมอบเรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02 ในโครงการบริหารจัดการขยะ  
ขจัดคราบน�้ามันและดับเพลิง ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี  
นายอนุชิต สวัสดิ ์ผู้อ�านวยการส�านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ ในฐานะประธาน
กรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วย นายจอมเจตน์ ด้วงสขุ นายศภุโชค ศลิปเจรญิ  
นางสาวธญัญนนัท์ พกัษ์พงศ์ นายปณิธาน ชูแก้ว กรรมการ ร่วมตรวจรบั ณ อูต่่อเรือ 
บริษัท เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 

รวมไปถงึได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศเพือ่ให้พนกังานของผูร้บัจ้างมคีวามรู้และความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เกีย่วกบัระเบยีบ ข้อปฏบิตัขิองผูรั้บจ้างและของการนคิมอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ชีแ้จงลักษณะของงานทีต้่องปฏบิตัติามขอบเขตงาน

เรอืรกัษ์นที 01 และเรอืรกัษ์นท ี 02 ในโครงการบรหิารจดัการขยะ ขจดัคราบ 
น�้ามัน และดับเพลิง เป็นเรือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อท�างานรักษาสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเล มีความทนทานไม่สึกกร่อนง่าย ตัวเรือท�าจากเหล็ก Carbon Steel  
ขนาดความยาว 41.77 ฟตุ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 นอต เคร่ืองยนต์ 260 แรงม้า 
ได้รับการออกแบบและต่อสร้างโดย บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากดั ถ.ท้ายบ้าน 
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และจะถูกส่งไปประจ�าการเพ่ือปฏิบัติงาน 
ท่ีท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง เป็นระยะเวลา  
5 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
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HYBRID SURVEY VESSEL BUILD 
IS WELL UNDERWAY
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The newest Geological Survey of Norway vessel  

is currently under construction at the Kewatec shipyard  
in Porvoo, Finland. Named Geologen, she’s destined  
for a life of study in Norwegian waters, and she’s now  
at the hull construction stage. She’s 24 metres long,  
6 metres wide, and she’s equipped with a novel hybrid 
drive. Top speed is 18 knots.

Jari Ahoranta is the sales director at Kewatec. He says, 
“The e-Work 2390 Survey is a multi-purpose vessel built for 
marine research and training both in shallow archipelago 
waters as well as in open seas. The vessel consists of  
work deck areas, wet and dry laboratories, a walk-in freezer, 
large indoor storage spaces, tank rooms, engine rooms  
and a wide wheelhouse with a 360º view. The boat can be 
handled from 4 separate steering positions.

“The client wants to use her for tasks like geological 
surveys, acoustic positioning seismic surveys and echo 
sounding. Also, we’re installing an A-frame and winch for 
sampling directly from the seabed.”

These complex tasks mean she’s bristling with delicate 
and accurate measuring equipment, so she’s designed  
with an emphasis on low noise and vibration, high security 
and dynamic positioning.
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 Hybrid propulsion with IMO III emission levels

The drive system is really interesting. She’s being 
fitted with two Yanmar 6AYEM-GTWS units, rated at  
670kW (911hp) each which are part of a hybrid system.  
It is arranged as two independent propulsion systems  
with full redundancy.

Ahoranta explains, “Choosing an engine is about 
several factors. We need the best combination of  
technical features, suitability, delivery time and price,  
and it’s determined on a case-by-case basis. Here it was 
also compulsory to deliver according to IMO Tier III  
emission levels. In addition, it is a hybrid drive boat,  
and environmentally-friendlier solutions were a key factor 
from the beginning.”
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The sys tem i s  based on a  des i gn  f rom  
Kumera-Helseth and Brunvoll-Triton. The main engine 
and propulsion shaft will be as normal, but a  
mechanical connection for the electric motor will be 
installed on the gearbox.

The battery-powered hybrid “propulsion and  
manoeuvring” system consists of a generator,  
a propulsion control system, an energy management 
system, batteries with monitoring systems, and  
converters and filters for the electric motors. There’s  
a DC fuse box to keep it all safe and a control system  
to manage it all.

Governing this from the bridge are two main panels 
for hybrid control, rudder control, backup control and 
rudder indicators. 

Ahoranta notes, “Hybrid battery power can be used 
at low speeds, with charging from generators or  
the electric motors on the gearboxes, or the shore  
if appropriate. When the boat is running with the main 
diesel engines, the batteries can be charged from  
permanent magnet electric motors. Hybrid operation is 
handled with one button when switching between diesel 
and electric.

“There are different operating modes. In DM mode, 
both diesel engines run with the maximum available 
power. In PM mode the motors can be used for charging. 
In electric mode, both electric motors are running with 
power from the batteries. In hybrid mode, one main 
engine can be driven and the other propeller powered 
by an electric motor.”

The hybrid solution will add an additional weight of 
about 4,000 kg. The engines are tuned to accommodate 
this. She also has a government-approved monitoring 
and alarm system for the safe operation of the unmanned 
machine rooms with remote start/stop control from  
the bridge.

Sea trials and delivery are scheduled for Q4/2022.
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aBOAT ฉบับน้ีขอน�าเสนอ เรือช่วยชีวิต 
แบบเรอืกูภ้ยั (RESCUE BOAT) เป็นเรือกู้ภยัในกรณี
ที่ เรือใหญ่ถูกไฟไหม ้หรือต ้องสละเรือใหญ่  
เรือ RESCUE BOAT จะท�าหน้าที่ช่วยเหลือคน  
และลากจูงแพชูชีพให้ออกห่างจากเรอืใหญ่โดยเร็ว 
แม้ในขณะปฏิบัตงิานเกดิมคีนพลดัตกน�า้กส็ามารถ
ใช้เรอื RESCUE BOAT ช่วยคนตกน�า้ได้ การจดัการ
ให้มีเรอืกูภั้ยไว้ส�าหรับเดนิทะเลนัน้ สรปุได้ดงันี้

เรือขนาดบรรทุกต�่ากว่า 50 ตันกรอสส์  
จะต้องมเีรอืกู้ภยัไม่น้อยกว่า 1 ล�า

เ รื อขนาดบรรทุ ก  500  ตั นกรอสส ์  
หรอืมากกว่า ต้องมเีรือกูภ้ยักราบละ 1 ล�า

หากเรอืล�าใดไม่มเีรอืกู้ภยัจะต้องจัดให้เตรยีม
เรอืช่วยชีวิต 1 ล�า ท�าหน้าทีเ่ป็นเรือกูภ้ยั เรอืกูภั้ย
จะต้องสามารถลากจงูแพชูชีพ ขนาดบรรทกุ 25 คน 
ได้ 6 แพ ด้วยความเรว็ไม่น้อยกว่า 2 นอต 

ส�าหรบัเรอืช่วยชวีติทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ป็นเรือกู้ภยั 
จะใช้มอเตอร์ที่มีขนาดแรงม้าสูงกว่า หรือรอบ
มอเตอร์เรว็กว่า เพือ่ใช้ในการยกเรอืได้เรว็กว่าเรอื
ช่วยชีวติธรรมดา โดยตดิตัง้กราบขวาหรือกราบซ้าย
ของเรอืกไ็ด้ สงัเกตจากขนาดมอเตอร์บางรุ่นจะมชุีด
ปรับแต่งความเรว็รอบของมอเตอร์ เรียกว่า SPEED 
CHANGE LEVER 

ส่วนประเภทที่มีเรือช่วยชีวิตแบบ FREE 
FALL LIFBOAT จะมเีรือ RESCUE BOAT โดย
เฉพาะ เรอืกูภั้ยจะมขีนาดบรรทกุไม่น้อยกว่า 5 คน 
มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ที่ใช้กันมาก โดยอุปกรณ์
ภายในเรือประกอบด้วย อุปกรณ์ใช้ลากจูง 
เครื่องยนต์ที่ใช้งานได้คล่องตัว ไฟสัญญาณ 
นอกจากตวัเรือ RESCUE BOAT แล้ว อปุกรณ์ที่
ยกเรอืขึน้ และปล่อยเรอืลงน�า้มคีวามส�าคญัมาก
คอื DAVIT และ WINCH ท�าหน้าทีเ่ป็นเครนยกเรอื 
และหย่อนเรือ เครนนอกจากท�าหน้าที่ยกเรือ 
RESCUE BOAT แล้ว ยงัท�าหน้าทีย่ก LIFERAFT 
DAVIT LAUNCH (แพชชูพี) คอืทีต่วัแพจะมห่ีวง
ตดิไว้สามารถเกีย่วกบั HOOK RELEAST GEAR 
โดยแยกกนักบั RESCUE BOAT 

HOOK RELEAST GEAR จะติดอยู่ส่วน
ปลายของ DAVIT มชีดุอปุกรณ์ปล่อยเรอืใช้ส�าหรบั
ปล่อยเรอื เมือ่ยก RESCUE BOAT ออกจากเรอื
ใหญ่ไม่ต้องรอให้เรอืถงึน�า้ เราสามารถดงึคนับงัคบั 
RELEAST GEAR เรือก็จะปลด HOOK ลงสู่น�้า 
เรียกว่าการปล่อยเรอืแบบ ON-LOAD (ปล่อยกลาง
อากาศ) แต่ของ HOOK ทีใ่ช้กบั LIFERAFT จะปลด
ได้ก็เมือ่แพชูชพีลงถงึน�า้แล้ว จงึจะดนัคันบงัคบัให้
แพชชีูพปลดออกจาก HOOK ได้ ในระบบการใช้ 

MAGAZINE I PAGE
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DAVIT จะม ีMOTER PUMP HYDRAULIC ในการ
บงัคบัให้ DAVIT หนัซ้าย-ขวา หรอื ยกขึน้-ปล่อย
เรือลงน�้า นอกจากการใช้บังคับด้วย MOTER 
PUMP HYDRAULIC แล้ว ในส่วนของ DAVIT  
ยังมีถังอากาศแรงดันสูงอัดอากาศเก็บไว้ในถัง 
เรยีกว่า HYDRAULIC CYLINDER อุปกรณ์ชดุนี้
ท�าหน้าทีเ่ป็น EMERGENCY ในขณะก�าลงัใช้งาน
ยกเรืออยู ่เกิดไฟฟ้าดับไม่สามารถ MOTER  
ท�างานได้ เราจะใช้อากาศท่ีอัดเก็บไว้ในถัง  
(ปกติแรงดันจะต้องไม่น้อยกว่า 1502 BAR)  
เป็นตัวบงัคบั DAVIT ท�างานต่อไปได้ สิง่ท่ีส�าคญั
นอกจากการดแูลเรือ่งระบบน�า้มนั HYDRAULIC, 
VALVE ต่างๆ แล้วจะต้องตรวจเช็คก�าลังดันใน 
ถังอากาศไม่น้อยกว่า 1502 BAR ตลอดเวลา  
โดยได้น�ารูปการปฏิบัติงานในการปล่อยเรือ 
ทดลองเรือ RESCUE BOAT ในการตรวจเรือ 
มาเป็นส่วนประกอบให้ท่านเห็นการท�างาน  
และรปูร่างและส่วนประกอบต่างๆ ในการใช้งาน
ของเรอืกูภ้ยัให้ท่านได้เหน็กนั

ข้อมูลที่น�าเสนอเป็นเพียงส่วนน้อยท่ีจะ
แนะน�าให้ผูท้ีส่นใจ และผูท้ีท่�างานกับเรอืน�าไปใช้ 
หรอืเป็นแนวทางในการดูแลรกัษาเพือ่ให้เรอืกูภั้ย
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่
ท่านเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นไม่มากก็น้อย  
ในโอกาสต่อไปจะน�าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ 
ความปลอดภยัในส่วนอืน่ๆ มาน�าเสนอกัน

Safety
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ข้อแนะน�าจากมอือาชพีในการแล่นเรอืเรว็
ให้ปลอดภัย หกประการน้ีมีความส�าคัญมาก  
เรอืยิง่เรว็นกัแล่นเรอืต้องยิง่ให้ความส�าคญักบั
ค�าแนะน�าเหล่านี ้ การบงัคบัเรอืทีส่มรรถนะสงู 
ผูค้วบคมุเรือต้องตืน่ตวัและใช้ความระมดัระวงั
ตลอดเวลาที่ควบคุมเรือนั้น Tres Martin  
ผู ้ก ่อตั้งโรงเรียนสอนขับเรือเร็วบัญญัติข้อ
ก�าหนดให้คนขับเรือเร็วไว้ปฏบัิตดิงัต่อไปนี้

1. ไม่ด่ืมขณะขบัเรอืเรว็
ปัจจุบันเรือที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ

แล่นทีค่วามเรว็สงูมาก ผูข้บัขีจ่ะผดิพลาดไม่ได้ 
ความผิดพลาดแม้แต่น้อยก็อาจจะหมายถึง 
การสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ได้ และต้องมคีวามสามารถ
ที่จะน�าความช�านาญและประสบการณ์เฉพาะ 
ทีต่นมมีาใช้ได้ทนัทเีมือ่อยูบ่นผวิน�า้ ขณะขบัเรอื
ต ้องอยู ่ ในสภาพร ่างกายที่ดีพร ้อมที่สุด  
การดื่มสุราจะท�าให้ความสามารถดังกล่าว
ถดถอยเป็นต้นเหตขุองอบุตัเิหตรุ้ายแรง

ข้อแนะนำาการแล่นเรือเร็ว
ให้ปลอดภัย
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2. เตอืนตนเองให้ลดความเรว็
การท่ีเรอืของคณุสามารถท�าความเรว็ได้ถงึ 

100 ไมล์/ชม. ไม่ได้หมายความว่าจะต้องขบัท่ี
ความเร็วนั้นตลอดเวลา ในทางตรงกันข้าม
ความเร็วที่เหมาะสมคงที่จะให้ความปลอดภัย
กบัตวัคณุเองและผูโ้ดยสารบนเรอืด้วย

3. ใช้ความเรว็ทีเ่หมาะสม 
นักขับเรือแรงมักจะเข ้าใจตนเองผิด  

ไม่เคยคิดว่าผูโ้ดยสารเขาคดิอย่างไรกบัการขบั
เรือของคุณ การขับเรือที่ดี ด้วยความเร็ว 
ที่ผู้โดยสารนั่งได้สบาย ไม่หวาดกลัวเป็นสิ่งที ่
นกัขบัเรอืทกุคนควรรบัรู้ไว้

4. ขณะแซงเรอืให้ใช้ความระมดัระวงั
และตระหนกัถงึความปลอดภยัตลอดเวลา 

เช่นในเส้นทางทีเ่รือของคณุอยูใ่นต�าแหน่ง
ให้ทางและจะต้องแซงเรืออีกล�าหนึ่งที่อยู ่ 
ข้างหน้า หากผูขั้บขีเ่รอืล�าหน้า หนัมามองเพยีง
แค่ครัง้เดยีว เช่ือว่าเรือล�านัน้จะรกัษาเส้นทาง
และระยะเดิมเพื่อให้แซง ในทางตรงกันข้าม 
หากผู้ขับขี่เรือล�าดังกล่าว หันมามองมากกว่า
หนึง่ครัง้ จะรู้ได้ทนัทว่ีาผูข้บัขีเ่รอืนัน้ประหม่า 
จะไม่รกัษาเส้นทางเดมิหากเข้าใกล้ และจะแซง
ในระยะห่างที่สุด เพื่อให้เขาเห็นส่วนหน้า 
ของเรอืได้ง่าย 

5. ให้เวลากบัการเทยีบท่า
การเร่งรีบเข้าจอดจะท�าให้คุณพลาดได้ 

 ให้ใช้แรงเฉื่อยของเรือพาเรือเข้าท่า อย่าใช ้
แรงเครือ่งหรือแรงคนจะดกีว่า ความผดิพลาด
มักจะเกิดจากการเร่งรีบ ขาดความอดทน 
และใช้แรงเครือ่งมากเกินไป

6. อย่าเอาเรอืลงน�า้โดยไม่ตรวจเชค็.
เช่นเดียวกันกับนักบิน คุณจะต้องตรวจ

ความพร้อมใช้งานเรอืก่อนน�าลงน�า้ด้วยตัวคณุ
เองทุกคร้ัง ความไม่พร้อมใช้งานเกิดขึ้นได้  
ตรวจหามนัให้พบขณะอยูบ่นฝ่ังจะดกีว่า
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จนีเป็นชนชาตทิีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน
กว่าห ้าพันปี ผ ่านพ้นวิกฤตการณ์ต ่างๆ  
มามากมาย ทัง้การต่อสูเ้พือ่แย่งชิงอ�านาจกันเอง 
และการท�าสงครามกับชาติผู ้ รุกรานท่ีมี 
ก�าลังเหนอืกว่า อาท ิองักฤษ อเมรกิา และญ่ีปุน่  
ซึ่งจีนตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่นักล่าเมืองขึ้น 
เหล่านั้นแทบทุกราย ต้องชดใช้ค่าปฏิกรณ์
สงครามจ�านวนมหาศาลจนแทบส้ินเน้ือ 
ประดาตวั ประชาชนจ�าต้องอยูกั่นอย่างล�าบาก
ยากแค้น ขาดแคลนไปสารพดั ปากกดัตนีถีบ 
ต่อสูเ้พ่ีอความอยูร่อดกนัไป บางช่วงล้มตายปีละ
นับสิบล้านคน เพราะความอดอยากหิวโหย
อาหารมไีม่พอยังชพี

จนกระทัง่ถึงยคุทีม่ผีูน้�าช่ือ เหมา เจ๋อ ตงุ 
ท�าสงครามประชาชนอยู่หลายปี เพื่อรวบคน 
ในชาติให้เป็นปึกแผ่นและขับไล่ศตรูผู้รุกราน 
ให้พ้นแผ่นดนิจีนได้ส�าเรจ็ สามารถตัง้ สาธารณรฐั
ประชาชนจนี ขึน้เมือ่วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2492 
เริ่มการพัฒนาประเทศอย ่างมีแบบแผน 
และทิศทางทีช่ดัเจนขึน้ ลุม่ๆ ดอนๆ ในช่วงแรก 
และเ ร่ิม เห็นผลเป ็นรูปธรรมในยุคของ 
ประธานาธิบดี เต้ิง เสี่ยว ผิง ผู้น�าคนต่อมา  
ท่านเป็นเจ้าของวาทกรรมท�านองทีว่่า แมวสอีะไร
ไม่ส�าคัญ ถ้าจับหนูเก่งก็ถือว่าเป็นแมวท่ีดี  
ท่านประกาศนโยบายสีทั่นสมยัในปี พ.ศ. 2521 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  
โดยเน ้นด ้าน การเกษตร อุตสาหกรรม 
เทคโนโลย ีและการป้องกันประเทศ ซึง่เป็นการ
ผสมผสานระหว่างระบบสังคมนิยมอันเป็น 

Special report

เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 1)
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Special report

พื้นฐานด้ังเดิมกับระบอบทุนนิยมของโลก 
ยคุใหม่ อย่างเหมาะสมกบัสภาพความเป็นไป
ของจนีในช่วงนัน้ นบัเป็นรากฐานส�าคญัทีช่่วย
ให้ผู ้น�าในยุคต่อๆ มาได้ต ่อยอดเติมเต็ม  
น�าพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆ 
อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในยุคของผู้น�า 
คนปัจจบุนั คอื ประธานาธบิดี ส ีจิน้ ผงิ ซ่ึงเริม่
เข้าบรหิารประเทศเมือ่ปลายปี พ.ศ. 2556

ในยุคของ สี จิ้น ผิง ซึ่งผ่านไปเพียง 
แปดปีเศษ การพัฒนาประเทศมีความเจริญ 
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในหลายด้าน สามารถ
แซงชาติตะวันตกขึ้นมาอยู่แนวหน้าของโลก 
อาทิ การส่ือสารโทรคมนาคม ใช้ระบบ 5G  
ก่อนชาติใดๆ และได้เริ่มเข้าสู ่ระบบม 6G  
ระยะหนึ่ งแล ้ว  ป ัญญาประดิษฐ ์  หรือ   
AI (Artificial Intelligent) และ Big Data  
ก็ล�้าหน้าทุกประเทศในขณะนี้ ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจอยู ่ ในอันดับสองรองจาก 
สหรฐัอเมรกิา และมแีนวโน้มว่าจะแซงขึน้เป็น
ผูน้�าโลกในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า เพราะมกีารเตบิโต

ของ GDP ในอตัราสงูอย่างต่อเนือ่งมาหลายปี 
แม้แต่ในช่วงวิกฤติการณ์โควิด และสงคราม
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน ประมาณการกันว่า 
จะขยายตวัไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 โครงการ BRI 
(Belt and Road Initiative) นับเป็นอกีปัจจยั
ส� า คัญที่ ท� า ใ ห ้ ร า กฐ านทา ง เ ศ รษฐกิ จ 
และสังคมของจีนแผ ่ขยายออกไปอย ่าง 
กว้างขวาง ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
ความยาวรวมราวสามหมืน่กโิลเมตร ผ่านหลาย
ประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา และบาง
ประเทศในยุโรป ช่วยให้จีนมีทั้งแหล่งวัตถุดิบ
และตลาดส่งออกสินค้าเพิม่ข้ึนอย่างมหาศาล     

จงึนบัเป็นเรือ่งทีน่่าศกึษาวเิคราะห์อย่างยิง่
ว ่าจีนท�าเรื่องที่ยุ ่งยากและยิ่งใหญ่เช ่นนี ้
ได้อย่างไร บนพืน้ฐานของประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ 
ประชากรเกอืบ 1,400 ล้านคน มากทีส่ดุในโลก 
ปัญหาภายในก็มีอยู ่ไม่น้อย ท้ังด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ในตอนต ่อๆ  
ไปจะมีค� าตอบส� าหรับข ้อกั งขา เหล ่ านี้  
โปรดติดตามครับ
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