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เบื้องหลังความสำ�เร็จ

ในการพัฒนาประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนที่ 1)
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สวัสดีครับ มิตรรักนักอ่านผู้ผูกพันกับ

ทุกท่าน

ท่ามกลางความร้อนแรงของสภาพอากาศและสถานการณ์โลก ชีวติ เราจ�ำต้องด�ำเนินต่อไป แม้จะถูกรุมเร้าด้วยพิษเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาด
ของ COVID 19 เราก็ไม่เหลือทางให้ถอยหนีมากนัก จึงควรปักหลักกัดฟันสู้ตามก�ำลังเท่าที่เหลือ อย่างมีสติและความหวัง เชื่อว่าอีกไม่นาน
ความทุกข์ยากต่างๆ จะคลีค่ ลายลง
เรื่องที่คัดสรรมาน�ำลงในฉบับนี้ ก็มีสาระควรค่าแก่การซึมซับไว้ประดับความรู้เช่นเคย อาทิ การกู้ภัยในทะเล การแล่นเรือเร็วให้ปลอดภัย
และเบือ้ งหลังความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนที่ 1 ล้วนน่ารูแ้ ละมีโอกาสน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวตื จริงได้สกั วันหนึง่
ในภายภาคหน้าค่อนข้างแน่นอน
ทีมงานผู้จัดท�ำวารสารนี้ขอขอบคุณอย่างสูงในการสนับสนุนของทุกฝ่าย ช่วยให้เรายืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ กว่า 13 ปี แล้วนะ
ซาบซึง้ ใจจริง ๆ ครับ
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บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำ�กัด
ส่งมอบเรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02
ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2564 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด
ส่งมอบเรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02 ในโครงการบริหารจัดการขยะ
ขจัดคราบน�้ำมันและดับเพลิง ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี
นายอนุชติ สวัสดิ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในฐานะประธาน
กรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วย นายจอมเจตน์ ด้วงสุข นายศุภโชค ศิลปเจริญ
นางสาวธัญญนันท์ พักษ์พงศ์ นายปณิธาน ชูแก้ว กรรมการ ร่วมตรวจรับ ณ อูต่ อ่ เรือ
บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
รวมไปถึงได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศเพือ่ ให้พนักงานของผูร้ บั จ้างมีความรูแ้ ละความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เกีย่ วกับระเบียบ ข้อปฏิบตั ขิ องผูร้ บั จ้างและของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ชีแ้ จงลักษณะของงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามขอบเขตงาน
เรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02 ในโครงการบริหารจัดการขยะ ขจัดคราบ
น�้ำมัน และดับเพลิง เป็นเรือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อท�ำงานรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล มีความทนทานไม่สึกกร่อนง่าย ตัวเรือท�ำจากเหล็ก Carbon Steel
ขนาดความยาว 41.77 ฟุต ความเร็วสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 6 นอต เครือ่ งยนต์ 260 แรงม้า
ได้รบั การออกแบบและต่อสร้างโดย บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด ถ.ท้ายบ้าน
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และจะถูกส่งไปประจ�ำการเพื่อปฏิบัติงาน
ทีท่ า่ เรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นระยะเวลา
5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทย
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่งการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทย
วันที่ 19 เมษายน 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผูบ้ ญั ชาการทหารเรือ
และนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว ในการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2565 (Thailand Sailing Championship 2022) ณ ชายหาดหน้า
โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
ในโอกาสครบรอบ 56 ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเรือใบประเภทโอเค ทีท่ รงต่อขึน้ เองพระราชทาน
ชือ่ เรือว่า “เวคา” เสด็จข้ามอ่าวไทย เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2509 ระยะทางประมาณ
60 ไมล์ทะเลจากพระราชวังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปขึน้ ฝัง่ ทีห่ าดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยล�ำพังด้วยพระองค์เอง ทรงใช้เวลา
ในการแล่นใบถึง 17 ชัว่ โมงเต็ม และได้ทรงน�ำธงราชนาวิกโยธิน ทีท่ รงน�ำข้ามอ่าวไทย
มาด้วย ปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ทชี่ ายหาดของอ่าวนาวิกโยธิน น�ำมาซึง่ ความปลืม้ ปีติ
และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งในการต่อมาทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานหางเสือเรือเวคา เพือ่ เป็นรางวัลนิรนั ดรในการแข่งขันเรือใบ
ระยะทางไกลของประเทศไทย
เพื่ อ เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ และน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระปรี ช าสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทย และพระอัจฉริยภาพในการทรงต่อเรือใบ กองทัพเรือ
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬา
แห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ปตท.สผ.จึงได้จดั ให้มี การจัดการ
แข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Thailand Sailing Championships 2022)
ประจ�ำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 เมษายน 2565 โดยได้รวมการแข่งขันเรือใบชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยในทุกประเภทไว้ในรายการนี้ และทีส่ ำ� คัญได้จดั ให้มกี ารแข่งขัน
เรือใบข้ามอ่าวไทย เส้นทาง หัวหิน - อ่าวเตยงาม ระยะทาง 60 ไมล์ทะเล เป็นการแข่งขัน
ระยะทางไกลในครัง้ นี้ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากนักกีฬาเรือใบจากสโมสรและชมรม
เดินทางมาร่วมการแข่งขัน มีเรือใบเข้าร่วมแข่งขันจ�ำนวน 40 ล�ำ นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน จ�ำนวน 112 คน โดยผูช้ นะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกลจะได้ครองรางวัล
หางเสือเรือพระทีน่ งั่ “เวคา” (จ�ำลอง) พร้อมจารึกชือ่ เพือ่ เป็นเกียรติประวัตบิ นหางเสือ
เรือพระที่นั่งเวคา ซึ่งพิธีมอบรางวัลก�ำหนดจัดขึ้นในช่วงค�่ำของวันนี้ ภายหลังพิธี
ถวายราชสักการะ และการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์
นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธฯี
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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.”

MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

The system is based on a design from
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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เรือกูภ้ ยั
RESCUE BOAT
aBOAT ฉบั บ นี้ ขอน�ำเสนอ เรือช่ว ยชีวิต
แบบเรือกูภ้ ยั (RESCUE BOAT) เป็นเรือกูภ้ ยั ในกรณี
ที่ เ รื อ ใหญ่ ถู ก ไฟไหม้ ห รื อ ต้ อ งสละเรื อ ใหญ่
เรือ RESCUE BOAT จะท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคน
และลากจูงแพชูชพี ให้ออกห่างจากเรือใหญ่โดยเร็ว
แม้ในขณะปฏิบตั งิ านเกิดมีคนพลัดตกน�ำ้ ก็สามารถ
ใช้เรือ RESCUE BOAT ช่วยคนตกน�ำ้ ได้ การจัดการ
ให้มเี รือกูภ้ ยั ไว้สำ� หรับเดินทะเลนัน้ สรุปได้ดงั นี้
เรื อ ขนาดบรรทุ ก ต�่ ำ กว่ า 50 ตั น กรอสส์
จะต้องมีเรือกูภ้ ยั ไม่นอ้ ยกว่า 1 ล�ำ
เรื อ ขนาดบรรทุ ก 500 ตั น กรอสส์
หรือมากกว่า ต้องมีเรือกูภ้ ยั กราบละ 1 ล�ำ
หากเรือล�ำใดไม่มเี รือกูภ้ ยั จะต้องจัดให้เตรียม
เรือช่วยชีวติ 1 ล�ำ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเรือกูภ้ ยั เรือกูภ้ ยั
จะต้องสามารถลากจูงแพชูชพี ขนาดบรรทุก 25 คน
ได้ 6 แพ ด้วยความเร็วไม่นอ้ ยกว่า 2 นอต
ส�ำหรับเรือช่วยชีวติ ทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเรือกูภ้ ยั
จะใช้มอเตอร์ที่มีขนาดแรงม้าสูงกว่า หรือรอบ
มอเตอร์เร็วกว่า เพือ่ ใช้ในการยกเรือได้เร็วกว่าเรือ
ช่วยชีวติ ธรรมดา โดยติดตัง้ กราบขวาหรือกราบซ้าย
ของเรือก็ได้ สังเกตจากขนาดมอเตอร์บางรุน่ จะมีชดุ
ปรับแต่งความเร็วรอบของมอเตอร์ เรียกว่า SPEED
CHANGE LEVER
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ส่วนประเภทที่มีเรือช่วยชีวิตแบบ FREE
FALL LIFBOAT จะมีเรือ RESCUE BOAT โดย
เฉพาะ เรือกูภ้ ยั จะมีขนาดบรรทุกไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ที่ใช้กันมาก โดยอุปกรณ์
ภายในเรื อ ประกอบด้ ว ย อุ ป กรณ์ ใ ช้ ล ากจู ง
เครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ ง านได้ ค ล่ อ งตั ว ไฟสั ญ ญาณ
นอกจากตัวเรือ RESCUE BOAT แล้ว อุปกรณ์ที่
ยกเรือขึน้ และปล่อยเรือลงน�ำ้ มีความส�ำคัญมาก
คือ DAVIT และ WINCH ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครนยกเรือ
และหย่อนเรือ เครนนอกจากท�ำหน้าที่ยกเรือ
RESCUE BOAT แล้ว ยังท�ำหน้าทีย่ ก LIFERAFT
DAVIT LAUNCH (แพชูชพี ) คือทีต่ วั แพจะมีหว่ ง
ติดไว้สามารถเกีย่ วกับ HOOK RELEAST GEAR
โดยแยกกันกับ RESCUE BOAT
HOOK RELEAST GEAR จะติดอยู่ส่วน
ปลายของ DAVIT มีชดุ อุปกรณ์ปล่อยเรือใช้สำ� หรับ
ปล่อยเรือ เมือ่ ยก RESCUE BOAT ออกจากเรือ
ใหญ่ไม่ตอ้ งรอให้เรือถึงน�ำ้ เราสามารถดึงคันบังคับ
RELEAST GEAR เรือก็จะปลด HOOK ลงสู่น�้ำ
เรียกว่าการปล่อยเรือแบบ ON-LOAD (ปล่อยกลาง
อากาศ) แต่ของ HOOK ทีใ่ ช้กบั LIFERAFT จะปลด
ได้กเ็ มือ่ แพชูชพี ลงถึงน�ำ้ แล้ว จึงจะดันคันบังคับให้
แพชูชพี ปลดออกจาก HOOK ได้ ในระบบการใช้
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DAVIT จะมี MOTER PUMP HYDRAULIC ในการ
บังคับให้ DAVIT หันซ้าย-ขวา หรือ ยกขึน้ -ปล่อย
เรือลงน�้ำ นอกจากการใช้บังคับด้วย MOTER
PUMP HYDRAULIC แล้ว ในส่วนของ DAVIT
ยังมีถังอากาศแรงดันสูงอัดอากาศเก็บไว้ในถัง
เรียกว่า HYDRAULIC CYLINDER อุปกรณ์ชดุ นี้
ท�ำหน้าทีเ่ ป็น EMERGENCY ในขณะก�ำลังใช้งาน
ยกเรื อ อยู ่ เ กิ ด ไฟฟ้ า ดั บ ไม่ ส ามารถ MOTER
ท� ำ งานได้ เราจะใช้ อ ากาศที่ อั ด เก็ บ ไว้ ใ นถั ง
(ปกติแรงดันจะต้องไม่น้อยกว่า 1502 BAR)
เป็นตัวบังคับ DAVIT ท�ำงานต่อไปได้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญ
นอกจากการดูแลเรือ่ งระบบน�ำ้ มัน HYDRAULIC,
VALVE ต่างๆ แล้วจะต้องตรวจเช็คก�ำลังดันใน
ถังอากาศไม่น้อยกว่า 1502 BAR ตลอดเวลา
โดยได้ น� ำ รู ป การปฏิ บั ติ ง านในการปล่ อ ยเรื อ
ทดลองเรือ RESCUE BOAT ในการตรวจเรือ
มาเป็ น ส่ ว นประกอบให้ ท ่ า นเห็ น การท� ำ งาน
และรูปร่างและส่วนประกอบต่างๆ ในการใช้งาน
ของเรือกูภ้ ยั ให้ทา่ นได้เห็นกัน
ข้อมูลที่น�ำเสนอเป็นเพียงส่วนน้อยที่จะ
แนะน�ำให้ผทู้ สี่ นใจ และผูท้ ที่ ำ� งานกับเรือน�ำไปใช้
หรือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาเพือ่ ให้เรือกูภ้ ยั
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่
ท่ า นเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ขึ้ น ไม่ ม ากก็ น ้ อ ย
ในโอกาสต่ อ ไปจะน� ำ เสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยในส่วนอืน่ ๆ มาน�ำเสนอกัน
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ข้อแนะน�ำจากมืออาชีพในการแล่นเรือเร็ว
ให้ปลอดภัย หกประการนี้มีความส�ำคัญมาก
เรือยิง่ เร็วนักแล่นเรือต้องยิง่ ให้ความส�ำคัญกับ
ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ การบังคับเรือทีส่ มรรถนะสูง
ผูค้ วบคุมเรือต้องตืน่ ตัวและใช้ความระมัดระวัง
ตลอดเวลาที่ ค วบคุม เรือนั้น Tres Martin
ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นสอนขั บ เรื อ เร็ ว บั ญ ญั ติ ข ้ อ
ก�ำหนดให้คนขับเรือเร็วไว้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. ไม่ดมื่ ขณะขับเรือเร็ว
ปัจจุบันเรือที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
แล่นทีค่ วามเร็วสูงมาก ผูข้ บั ขีจ่ ะผิดพลาดไม่ได้
ความผิดพลาดแม้แต่น้อยก็อาจจะหมายถึง
การสูญเสียอันยิง่ ใหญ่ได้ และต้องมีความสามารถ
ที่จะน�ำความช�ำนาญและประสบการณ์เฉพาะ
ทีต่ นมีมาใช้ได้ทนั ทีเมือ่ อยูบ่ นผิวน�ำ้ ขณะขับเรือ
ต้ อ งอยู ่ ใ นสภาพร่ า งกายที่ ดี พ ร้ อ มที่ สุ ด
การดื่ ม สุ ร าจะท� ำ ให้ความสามารถดังกล่าว
ถดถอยเป็นต้นเหตุของอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง

ข้อแนะน�ำการแล่นเรือเร็ว
ให้ปลอดภัย
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2. เตือนตนเองให้ลดความเร็ว
การทีเ่ รือของคุณสามารถท�ำความเร็วได้ถงึ
100 ไมล์/ชม. ไม่ได้หมายความว่าจะต้องขับที่
ความเร็วนั้นตลอดเวลา ในทางตรงกันข้าม
ความเร็วที่เหมาะสมคงที่จะให้ความปลอดภัย
กับตัวคุณเองและผูโ้ ดยสารบนเรือด้วย
3. ใช้ความเร็วทีเ่ หมาะสม
นั ก ขั บ เรื อ แรงมั ก จะเข้ า ใจตนเองผิ ด
ไม่เคยคิดว่าผูโ้ ดยสารเขาคิดอย่างไรกับการขับ
เรื อ ของคุ ณ การขั บ เรื อ ที่ ดี ด้ ว ยความเร็ ว
ที่ผู้โดยสารนั่งได้สบาย ไม่หวาดกลัวเป็นสิ่งที่
นักขับเรือทุกคนควรรับรูไ้ ว้

4. ขณะแซงเรือให้ใช้ความระมัดระวัง
และตระหนักถึงความปลอดภัยตลอดเวลา
เช่นในเส้นทางทีเ่ รือของคุณอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ให้ ท างและจะต้ อ งแซงเรื อ อี ก ล� ำ หนึ่ ง ที่ อ ยู ่
ข้างหน้า หากผูข้ บั ขีเ่ รือล�ำหน้า หันมามองเพียง
แค่ครัง้ เดียว เชือ่ ว่าเรือล�ำนัน้ จะรักษาเส้นทาง
และระยะเดิมเพื่อให้แซง ในทางตรงกันข้าม
หากผู้ขับขี่เรือล�ำดังกล่าว หันมามองมากกว่า
หนึง่ ครัง้ จะรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ ผูข้ บั ขีเ่ รือนัน้ ประหม่า
จะไม่รกั ษาเส้นทางเดิมหากเข้าใกล้ และจะแซง
ในระยะห่ า งที่ สุ ด เพื่อให้เขาเห็นส่วนหน้า
ของเรือได้งา่ ย
5. ให้เวลากับการเทียบท่า
การเร่งรีบเข้าจอดจะท�ำให้คุณพลาดได้
ให้ใช้แรงเฉื่อยของเรือพาเรือเข้าท่า อย่าใช้
แรงเครือ่ งหรือแรงคนจะดีกว่า ความผิดพลาด
มั ก จะเกิ ด จากการเร่ ง รี บ ขาดความอดทน
และใช้แรงเครือ่ งมากเกินไป
6. อย่าเอาเรือลงน�ำ้ โดยไม่ตรวจเช็ค.
เช่นเดียวกันกับนักบิน คุณจะต้องตรวจ
ความพร้อมใช้งานเรือก่อนน�ำลงน�ำ้ ด้วยตัวคุณ
เองทุกครั้ง ความไม่พร้อมใช้งานเกิดขึ้นได้
ตรวจหามันให้พบขณะอยูบ่ นฝัง่ จะดีกว่า
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เบื้องหลังความสำ�เร็จ
ในการพัฒนาประเทศของ

(ตอนที่ 1)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนเป็นชนชาติทมี่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน
กว่ า ห้ า พั น ปี ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตการณ์ ต ่ า งๆ
มามากมาย ทัง้ การต่อสูเ้ พือ่ แย่งชิงอ�ำนาจกันเอง
และการท� ำ สงครามกั บ ชาติ ผู ้ รุ ก รานที่ มี
ก�ำลังเหนือกว่า อาทิ อังกฤษ อเมริกา และญีป่ นุ่
ซึ่งจีนตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่นักล่าเมืองขึ้น
เหล่านั้นแทบทุกราย ต้องชดใช้ค่าปฏิกรณ์
สงครามจ� ำ นวนมหาศาลจนแทบสิ้ น เนื้ อ
ประดาตัว ประชาชนจ�ำต้องอยูก่ นั อย่างล�ำบาก
ยากแค้น ขาดแคลนไปสารพัด ปากกัดตีนถีบ
ต่อสูเ้ พีอ่ ความอยูร่ อดกันไป บางช่วงล้มตายปีละ
นับสิบล้านคน เพราะความอดอยากหิวโหย
อาหารมีไม่พอยังชีพ
จนกระทัง่ ถึงยุคทีม่ ผี นู้ ำ� ชือ่ เหมา เจ๋อ ตุง
ท�ำสงครามประชาชนอยู่หลายปี เพื่อรวบคน
ในชาติให้เป็นปึกแผ่นและขับไล่ศตรูผู้รุกราน
ให้พน้ แผ่นดินจีนได้สำ� เร็จ สามารถตัง้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492
เริ่ ม การพั ฒ นาประเทศอย่ า งมี แ บบแผน
และทิศทางทีช่ ดั เจนขึน้ ลุม่ ๆ ดอนๆ ในช่วงแรก
และเริ่ ม เห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมในยุ ค ของ
ประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้น�ำคนต่อมา
ท่านเป็นเจ้าของวาทกรรมท�ำนองทีว่ า่ แมวสีอะไร
ไม่ส�ำคัญ ถ้าจับหนูเก่งก็ถือว่าเป็นแมวที่ดี
ท่านประกาศนโยบายสีท่ นั สมัยในปี พ.ศ. 2521
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศ
โดยเน้ น ด้ า น การเกษตร อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี และการป้องกันประเทศ ซึง่ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างระบบสังคมนิยมอันเป็น
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พื้นฐานดั้งเดิมกับระบอบทุนนิยมของโลก
ยุคใหม่ อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นไป
ของจีนในช่วงนัน้ นับเป็นรากฐานส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ให้ ผู ้ น� ำ ในยุ ค ต่ อ ๆ มาได้ ต ่ อ ยอดเติ ม เต็ ม
น�ำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆ
อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในยุคของผู้น�ำ
คนปัจจุบนั คือ ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ซึง่ เริม่
เข้าบริหารประเทศเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2556
ในยุ ค ของ สี จิ้ น ผิ ง ซึ่ ง ผ่ า นไปเพี ย ง
แปดปีเศษ การพัฒนาประเทศมีความเจริญ
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในหลายด้าน สามารถ
แซงชาติตะวันตกขึ้นมาอยู่แนวหน้าของโลก
อาทิ การสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ระบบ 5G
ก่อนชาติใดๆ และได้เริ่มเข้าสู่ระบบม 6G
ระยะหนึ่ ง แล้ ว ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ หรื อ
AI (Artificial Intelligent) และ Big Data
ก็ล�้ำหน้าทุกประเทศในขณะนี้ ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิ จ อยู ่ ใ นอั น ดั บ สองรองจาก
สหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มว่าจะแซงขึน้ เป็น
ผูน้ ำ� โลกในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า เพราะมีการเติบโต

ของ GDP ในอัตราสูงอย่างต่อเนือ่ งมาหลายปี
แม้แต่ในช่วงวิกฤติการณ์โควิด และสงคราม
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน ประมาณการกันว่า
จะขยายตัวไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 5 โครงการ BRI
(Belt and Road Initiative) นับเป็นอีกปัจจัย
ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ใ ห ้ ร า ก ฐ า น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
และสั ง คมของจี น แผ่ ข ยายออกไปอย่ า ง
กว้ า งขวาง ตามเส้ น ทางรถไฟความเร็ ว สู ง
ความยาวรวมราวสามหมืน่ กิโลเมตร ผ่านหลาย
ประเทศในทวี ป เอเชี ย แอฟริ ก า และบาง
ประเทศในยุโรป ช่วยให้จีนมีทั้งแหล่งวัตถุดิบ
และตลาดส่งออกสินค้าเพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล
จึงนับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ศึกษาวิเคราะห์อย่างยิง่
ว่ า จี น ท� ำ เรื่ อ งที่ ยุ ่ ง ยากและยิ่ ง ใหญ่ เ ช่ น นี้
ได้อย่างไร บนพืน้ ฐานของประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่
ประชากรเกือบ 1,400 ล้านคน มากทีส่ ดุ ในโลก
ปั ญ หาภายในก็ มี อ ยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย ทั้ ง ด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ในตอนต่ อ ๆ
ไปจะมี ค� ำ ตอบส� ำ หรั บ ข้ อ กั ง ขาเหล่ า นี้
โปรดติดตามครับ
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