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สวัสดีครับ FC  ที่รักทุกท่าน
ท่ามกลางสารพัดภัยที่ก�าลังรุมล้อมบ่อนท�าลายความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ให้ลดน้อยถอยลง ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ 

ทีว่ปิรติ โรคระบาดร้ายแรง และความผนัผวนทางเศรษฐกจิในทางทีเ่ป็นผลร้ายต่อคนส่วนใหญ่ เป็นต้น ท�าให้คณุภาพชวีติโดยรวมของคนทัง้โลก 
ตกต�า่ลง จ�าเป็นทีท่กุคนจะต้องมคีวามตระหนกัรู ้ตดิตามความเป็นไปต่างๆ ในส่วนท่ีมผีลถงึเราอย่างใกลัชดิและต่อเนือ่ง เพือ่น�ามาพจิารณาปรับแต่ง
วถิชีีวติของเราและผูท้ีอ่ยูใ่นความปกครองดูแล ให้ด�าเนนิต่อไปได้อย่างเดอืดร้อนน้อยทีส่ดุ แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทีม่าพร้อมกบัความผนัผวนทัง้หลาย 
อาจท�าให้พบความส�าเร็จทีส่งูกว่าเดมิอย่างคดิไม่ถึงกเ็ป็นได้ ปัญญาคืออาวธุท่ีจะน�าพาเราให้ผ่านพ้นความทกุข์ยากต่าง ๆ ได้

     ขอเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยเสรมิพลังชีวติของท่าน ด้วยการน�าเสนอสาระท่ีดีมคุีณค่า สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในชวีติจรงิ 
ตามจังหวะและโอกาสท่ีเกื้อกูลของแต่ละคนได้ เรื่องท่ีคัดสรรมาบอกกล่าวล้วนมีแง่คิดและมุมมองที่ควรค่าแก่การอ่านเพ่ีอน�าไปคิดต่อ  
ลองตดิตามดนูะครบั เชือ่ว่าท่านจะเหน็คล้อยตามด้วย

TH

บรรณาธิการบริหาร
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กองทัพเรือจัดกิจกรรมวัน “อาภากร”  
น้อมรำาลึก พระกรุณาคุณ องค์บิดาของทหารเรือไทย  
ในวาระ 99 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำากัด ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัย 
ทางทะเล ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

วนัที ่19 พฤษภาคม 2565 พลเรอืเอก สมประสงค์ นลิสมยั ผู้บญัชาการทหารเรอื 
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าอาภากรเกยีรตวิงศ์ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์องค์บดิาของทหารเรอืไทย 
เนื่องในวันอาภากร ณ พระอนุสาวรีย ์ฯ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ  
พืน้ทีว่งันนัทอทุยาน ถนนอสิรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 
โดยม ีนายทหารชัน้ผูใ้หญ่ของกองทพัเรอื ราชสกลุอาภากร สมาคมภรยิาทหารเรอื  
ตลอดจนผูแ้ทนหน่วยขึน้ตรงกองทพัเรอืในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล ร่วมพธิี

ด้วยพระกรณยีกจิตลอดระยะเวลาทีท่รงรบัราชการทหารเรอื ส่งผลให้กองทพัเรอื 
มคีวามเจริญก้าวหน้า สามารถท�าหน้าทีร่ัว้ของชาตทิางทะเลได้อย่างเข้มแขง็สบืต่อมา  
ซึง่นบัเป็นสิง่ทีม่คีณุค่ายิง่ กองทพัเรอืจงึได้ประกาศขนานพระนามเป็น “องค์บิดา 
ของทหารเรอืไทย” และได้ก�าหนดให้วนัที ่ 19 พฤษภาคมของทกุปี อนัเป็นวนัคล้าย 
วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น “วันอาภากร” โดยก�าหนดจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละน้อมร�าลกึในพระกรณุาคณุ ของพระองค์ท่านเป็นประจ�าทกุปี  
ซึง่กิจกรรมต่างๆ จดัขึน้เพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตแิละน้อมร�าลกึในพระกรณุาคณุ  
ตลอดจนถวายเป็นพระกศุลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ องค์บิดาของทหารเรือไทย ท่ีทรงมี 
พระกรณุาคณุต่อกองทพัเรือเป็นอเนกอนนัต์

วันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
โดยส�านกังานท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด จดัพธิเีปิดปฏบิตักิารอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
และสร้างความปลอดภยัทางทะเล ในเขตท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพดุ ณ บรเิวณท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ถนน ไอ-เจด็ ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมอืง จังหวดัระยอง 
มี รศ.ดร.วรีศิ อมัระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
ในพิธ ีพร้อมพนกังานการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย แขกผูม้เีกยีรต ิคณะผูบ้รหิาร 
บริษัท เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากัด และส่ือมวลชน ร่วมงาน

ภายในงานมกีารแสดงการเกบ็ขยะ ล้อมบมูกกัคราบน�า้มนั และฉดีน�า้ดบัเพลงิ  
ด้วยเรอืรกัษ์นที ซึง่เพิง่สร้างขึน้ใหม่เป็น เรอืเก็บขยะ ขจดัคราบน�า้มนั และดบัเพลงิ  
ขนาดความยาว 40 ฟตุพร้อมอุปกรณ์ โดย อู่ต่อเรือบริษัท เอ. แอนด์ มารนี (ไทย) จ�ากดั 
ภายใต้โครงการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยทางทะเล  
ในเขตท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ และเพือ่ใช้ในภารกจิด้านอืน่ๆ ในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินเช่นการดับเพลิงได้อีกด้วย ซึ่งบริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ากัด  
มคีวามช�านาญงานด้านนี ้ ได้รบัการว่าจ้างจากการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ให้เข้ามาบรหิารจัดการเกบ็ขยะ ขจดัคราบน�า้มนัและดับเพลงิส�าหรับท่าเรอือตุสาหกรรม
มาบตาพุด ด้วยบริการที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ

เรือรักษ์นทีเป็นเรืออเนกประสงค์ออกแบบให้มีการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้  
สามารถดบัเพลิงได้ โดยใช้หัวฉีดน�า้ดับเพลิงทีต่ดิต้ังอยูบ่นหลังคา เรอืเปิดหัวได้เพือ่ใช้ 
ในการจัดเกบ็ขยะ สามารถตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมได้ และสนบัสนนุกจิกรรม 
การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
โดยได้รับความไว้วางใจจาก ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ปฏิบัติภารกิจ 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
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เรือธงล�าใหม่ของ Yanmar นั่นคือ “Yanmar X47 Express 
Cruiser” ถูกวางตัวไว ้ ให ้ เป ็นผู ้น�าบริษัทเข ้าสู ่ศตวรรษท่ี 2  
ของการด�าเนินธุรกิจ ตัวเรือขนาด 47 ฟุต แสดงถึงสมดุล 
ของการรวมกันระหว่างความหรูหราและสมรรถนะอย่างท่ีไม่เคย
ปรากฏมาก ่อน และจะท�าหน้าท่ีเป ็นเรือรับรองบุคคลส�าคัญ 
อย่างเป็นทางการในงาน America’s Cup ครั้งที่ 36 ที่จัดขึ้นโดย 
Prada ซึ่งมีถ้วยรางวัลที่เก่าแก่ท่ีสุดส�าหรับการแข่งขันกีฬาเรือยอช์ท 
ระดับสากล

ประสบการณ์หนึ่งเดียว
ประสบการณ์ท่ีท่านจะได้พบ ณ ใจกลางของ X47 ก็คือการ

ออกแบบเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ แผงควบคมุทีล่�า้สมยัซึง่ประกอบด้วย
หน้าจอขนาดใหญ่แสดงผลและการควบคุมแบบสัมผัสเพื่อรวบรวม
ข้อมูลของเคร่ืองยนต์ และระบบควบคุมอัจฉริยะ เหล่านี้ท�าให ้
เราสามารถออกแบบแผงควบคุมและการจัดวางสวิทช์ต่างๆ ที่เคย 
สลับซับซ้อนอย่างเช่นที่เคยมีบนเรือยอช์ททั่วไป กลายเป็นเรื่อง 
เรยีบง่ายและใช้งานได้จรงิ นีจ่งึเป็นการเสรมิประสบการณ์การเล่นเรอื
ของท่าน และยังช่วยให้ทุกช่วงเวลาบนเรือเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน 
ความเครยีดทีม่กัจะเกดิขึน้ในขณะน�าเรอืเข้าเทยีบท่าได้กลายเป็นอดตี
ไปแล้ว ทั้งนี้ต้องขอบคุณก้านควบคุม (joystick) การบังคับเล้ียว 
อันชาญฉลาดของ Yanmar
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เค ร่ืองยนต ์  Yanmar 8LV พร ้อมชุดเกียร ์  ZT370  

แบบเสติร ์นไดรฟ ์  ( s terndr ive)  มีอัตราส ่ วนระหว ่ าง  
“ก�าลงัน�า้หนกั” ทีส่งูทีส่ดุเท่าทีม่อียูใ่นตลาดขณะนี ้เครือ่งยนต์ 8LV 
ที่ติดตั้งอยู ่ใน X47 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ออกแบบมาเพื่อ 
การใช้งานทางทะเลโดยเฉพาะ ท้ังด้านพลก�าลังและอัตราการ 
สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง จึงช่วยให้ได้อัตราเร่งและสมรรถนะ 
ในการควบคุมเรือที่สุดยอด พร้อมแรงบิดสูงสุด ขนาดของ
เ ค รื่ อ ง ย น ต ์ ที่ ก ร ะ ทั ด รั ด ท� า ใ ห ้ ส า ม า ร ถ ล ด ข น า ด ข อ ง 
ห้องเครื่องยนต์ลงและเพิ่มขนาดของห้องพักให้ใหญ่ขึ้น

X47 รองรับผู้โดยสารได้ 7 คน ส�าหรับการค้างแรมบนเรือ  
โดยมีห้องพัก 2 ห้อง พร้อมห้องน�้าในตัว และรองรับผู้โดยสาร 
ได ้ 12 คน ในขณะเล่นเรือ ผู ้ โดยสารจะสนุกสนานไปกับ 
การล่องเรือด้วยความตื่นเต้นพร้อมความหรูหราสะดวกสบาย  
ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืม

Express Cruiser มีห้องพักพร้อมห้องน�้า 2 ห้อง ที่อัดแน่น
ด้วยงานคุณภาพอันโดดเด่น บริเวณห้องน่ังเล่นกว้างขวาง  
อาบด้วยแสงสว่างธรรมชาติ ห้อมล้อมไปด้วยสุดยอดงานฝีมือ  
และของตกแต่งทีม่รีะดับ ซึง่ช่วยสร้างบรรยากาศของความสวยงาม
และความสะดวกสบายไปพร้อมกัน

ชั้นล ่างของเรือมีห้องโถงเพื่อความบันเทิงที่ผ ่อนคลาย  
และสามารถปรับเปลี่ยนในตอนกลางคืนให้เป็นห้องนอนเตียงคู่ได้ 
ห ้องครัวมีอุปกรณ ์อ� านวยความสะดวก และเครื่ องครัว 
อย่างเพรียบพร้อมส�าหรับการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ในขณะเดียวกัน ที่บริเวณดาดฟ้าชั้นบน เปิดโล่งเพื่อรับบรรยากาศ
ธรรมชาติ ความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นสูงสุด
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ทดสอบเรือมือสองให้มั่นใจ 
ก่อนตัดสินใจซื้อ

รายการตรวจสอบในการซ้ือเรือมือสอง 
คณุจะต้องตรวจสอบดงันี้

การทดลองขบั
คงไม่มีใครอยากซ้ือรถยนต์โดยที่ไม่ได้

ทดลองขบัสกัครัง้หรอกใช่มัย๊ล่ะ เรากใ็ช้หลกั
กการนีก้บัการซือ้เรอืได้เช่นกัน ส�าหรับเรอืนัน้
มเีรือ่งจกุจกิจิปาถะมากกว่ารถเสยีอกีทีค่ณุยงั
ไม่รู้ เพราะเรอืนัน้มส่ิีงทีจ่ะต้องดแูลระมดัระวงั
และบ�ารงุรกัษามากกว่ารถ เมือ่คณุได้ทดลอง
ขบัเรอืล�าทีคุ่ณสนใจแล้ว จงตัง้ใจสังเกตอย่าง
ละเอยีดตามหวัข้อต่อไปน้ี

การสัน่สะเทอืน
ถ้าการส่ันสะเทอืนหมายถงึ ความหลาก

หลายของสาเหตขุองสิง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการสัน่
สะเทือนเหล่าน้ี เช่น การโค้งงอของใบพัด 
เป็นต้น และการสั่นสะเทือนของเรือนั้น  
หมายรวมถึงการเกิดเสียงดังจากเรือด้วย 
เช่นกัน

ส�าหรับคนทีจ่ะซือ้เรอืมอืสองหากว่าไม่รูจ้กั
ประวตัขิองเรือล�านัน้ๆ มาก่อน แล้วจะไปซ้ือเรอื
ล�านัน้มาเป็นเรือคูใ่จ ซึง่ต้องอยูกั่บคณุไปอกีนาน
แสนนาน ถ้าเรือล�านัน้เป็นเรอืท่ีด ีกโ็ชคดไีป แต่
เรอืไม่ค่อยดก็ีต้องท�าให้เสยีเวลาซ่อม

ข้อแนะน�าในการซ้ือเรอืโดยทัว่ๆ ไป ถ้าคุณ
รู ้ว ่าการตัดสินใจซื้อเรือเพื่อจุดประสงค์ใด  
คณุจะเอาเรือลงน�า้เคม็หรอืน�า้จดื คุณมีงบประมาณ
เท่าไหร่ การบ�ารุงรักษาเป็นอย่างไรบ้าง มีใบรบั
ประกันหรือไม่ ชื่อเสียงของดีลเลอร์ที่บอกมา
ปากต่อปากดีหรือเปล่า การได้ยลโฉมเรือ 
ก่อนจะซื้อก็ดี ใบประกาศนียบัตรรับรองจาก 
NMMA ก็ดี ประเภทของใบพัด ประวัติของ 
เรือล�านี้ว ่าถูกซื้อมาตั้งแต่ปีไหน และอื่นๆ  
อกีมากมาย 
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ความเรยีบร้อยของงาน

ไม่ว่าคณุจะมองหาเรอืทีม่เีครือ่งยนต์ตดิ
ตัง้อยูภ่ายใน หรอืภายนอกเรือ คณุต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์นั้นอยู่ในสภาพท่ี
เรยีบร้อยด ีซึง่ต�าแหน่งของเครือ่งยนต์อาจย้าย
จากต�าแหน่งใดๆ มาอยูต่�าแหน่งอืน่ได้เลก็น้อย

การตอบสนอง
 คณุต้องดวู่าเรอืนัน้ตอบสนองได้อย่าง

รวดเร็วหรือไม่ รวมท้ังการทดลองขับจากท่ี
หน่ึงไปอีกที่หน่ึง เพื่อตรวจดูการตอบสนอง
ของเครือ่งยนต์เรือว่าเป็นไปตามคณุลกัษณะ
หรอืไม่

การขึน้น�า้
 ตรวจสอบเพื่อดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใน

การข้ึนน�า้ หลังจากการออกตวัของเรอื

การเปลีย่นเกียร์
 การเปลีย่นเกียร์ของเรือนัน้นิม่ด ีหรือ 

กระตกุ กระชากซะจนสะดุง้

เกยีร์ถอยหลัง
 ตรวจดูให้แน่ใจว่า เกียร์ถอยหลังยัง

ใช้ได้ดีอยู ่ คุณอาจจะไม่รู ้ถึงความส�าคัญ 
จนกว่าคณุจะเข้าไปทีท่่าจอดเรอืน่ันแหละ

อปุกรณ์เครือ่งมือในการวดั
 เพือ่เชค็อณุหภูมเิครือ่ง เช็ครอบเครือ่ง

ต่อนาที มาตรวัดความเร็วเรือว่ายังอยู ่ใน 
สภาพด ีและพร้อมใช้งานได้
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ใต้ท้องเรอื
อนัน้ีส�าคญัมาก ห้ามพลาดเด็ดขาด ถ้าคณุ

ยงัทดลองขบัเรือไม่นานพอทีจ่ะบอกได้ เมือ่คุณ
กลับไปที่ท่าเรือ และมีน�้าบางส่วนมาจาก
เคร่ืองยนต์ทีร่ั่วมาจากท่อน�า้ จนไปถงึใต้ท้องเรือ
ข้างใน ฉะนัน้จงึเป็นความคดิทีดี่ทีห่ลายๆ คนได้
ทดลองขบั น�า้หนกัทีเ่พิม่เข้าไปในเรือนีน้มผีลต่อ
ประสิทธิภาพในการท�างานของมันรวมไปถึง
ความเร็วของเรือด้วย

ช่ัวโมงการใช้งาน
อย่าลืมว่าเรอืล�าทีค่ณุต้องตา ต้องใจ และ

สนใจนั้นใช้งานมาแล้วนานเท่าไหร่ ถ้าเป็น
รถยนต์จะวดักันทีไ่มล์ในการขบั แต่ส�าหรับเรอื
นั้นเรานับที่ระยะเวลาในการใช้งานท่ีผ่านมา   
ถ้าเรือที่ใช้งานมาแล้วมากกว่า 500 ชั่วโมง  
คุณต้องคิดไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าต้องใช้เงิน 
ในการดแูล ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษา หรอืเปลีย่น
เครือ่งยนต์ใหม่เท่าไหร่

พืน้เรอืผไุหม
เป็นอย่างที่รู ้กันว่าไม้กับน�้าน้ันไม่ค่อย

ถูกกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะที่พื้นของเรือต้อง
สังเกตที่พื้นที่ที่นิ่มเป็นพิเศษอันแสดงถึงการผุ
ของไม้ อย่ากลวัท่ีจะเอามอื และเข่าของคุณไป
สมัผสัเพือ่การตรวจสอบ การดมกล่ินกช่็วยเพิม่
ความแน่ใจให้ได้ว่าพืน้ทีน้ั่นเป็นเชือ้ราหรอืเปล่า
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การบ�ารงุรกัษา

ต้องถามเกีย่วกับประวตักิารบ�ารงุรกัษาเรอื 
พยายามค้นหาจุดหลักๆ ให้ได้ว่าเรือล�านี้เคย
ต้องซ่อมทีจ่ดุไหน เพือ่เป็นโอกาสในการต่อรอง
ราคาให้ถกูลงมาด้วย ควรถามถงึใบรบัประกนั
ด้วยถ้าเรอืยงัอยูใ่นประกัน ถามเจ้าของเรือด้วย
ว่าจุดไหนของเรือท่ีเคยซ่อมมา ซ่อมแล้วเป็น
อย่างไรบ้าง พดูคยุซกัถามเรือ่งเรอืล�าทีค่ณุสนใจ
ให้เยอะทีส่ดุ

การขบัทดสอบในทะเล
เป็นความคดิทีไ่ม่เลวทีจ่ะต้องทดสอบเรอื

ในทะเลด้วยก่อนที่จะซื้อเรือ ตามหลักการ
ทดสอบและตรวจสอบในทะเล ถ้าคณุทดสอบ
ด้วยตวัเอง ให้ดกูารตดิเครือ่งเรอื ทีจ่บั และปลัก๊
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั เข็มขดั ท่อน�า้ 
เครือ่งกรอง เครือ่งเป่า สายเคเป้ิล การวเิคาระห์
น�้ามัน การวางแนวของเคร่ืองยนต์ดูให้ดี ให้
แน่ใจว่ามนัไม่ขุน่ หรอืเป็นเมด็ทราย เพราะถ้า
เป็นแบบนัน้กห็มายความว่า เครือ่งยนต์หรือเรอื
อาจขดัข้อง และมผีลท�าให้เกดิเสียงดงัทีท่่อของ
เครือ่งได้

สภาพเรอื 
เดนิดูรอบๆ เรอื เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เรืออยูใ่นสภาพด ีโดยใช้มอืแตะไปทีต่วัเรอืรอบๆ 
เพือ่สมัผสัให้ได้รูว่้าพืน้ผวิรอบตวัเรอืนัน้เป็นเนือ้
แข็ง เป็นเนื้อเดียวกันตลอดล�าหรือไม่ ดูจาก
สภาพสขีองเรอืด้วยกไ็ด้ ถ้ามนัเป็นสไีม่เนียนให้
สนันษิฐานได้ว่าเรอืล�านีอ้าจจะเคยเกดิอบุตัเิหตุ
มาก่อน จงึต้องซ่อมและทาสใีหม่ รวมถงึดพูืน้ผิว

เรอืยังเคลอืบมันหรอืไม่ด้วย

ใบพดั
เชค็องค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความ

โค้งงอของใบพดั รอยร้าว หรอืรอยบาก สิง่เหล่า
นีส้ามารถแสดงให้เหน็ว่าเรอืล�านีข้าดการบ�ารงุ
รกัษา

สถานท่ีเกบ็เรอื
มกีารเกบ็รกัษาเรอือย่างไรในขณะท่ีไม่ได้

ใช้เรอืล�านี ้ไว้ท่ีกลางแดด ไม่มทีีก่�าบัง ปล่อยให้
ตากแดด ตากลม หรอืเปล่า เกบ็ไว้บนบกหรือ
ในน�า้ ต้องดใูห้ดี

เบาะท่ีนัง่
ขึน้อยูก่บัการเกบ็รกัษาว่าเป็นอย่างไร มนั

มผีลต่อเนือ่งกัน ถ้าเบาะทีถ่กูใช้งานมามากกว่า 
1 ปี แล้วอาจมตีะเข็บฉกีขาด หรอืซดีจางบ้าง 
รวมถงึฝาครอบเรอืด้วยเช่นกนั

อปุกรณ์พเิศษ
เป็นการดถ้ีาเจ้าของเรอืได้ซือ้วสัดุอุปกรณ์

พเิศษตดิตัง้พร้อมกบักบัเรอืแล้ว ในความเห็น
ส่วนตวันัน้ การค้นหาความลกึจากจดุทีเ่รอือยู่
นัน้ส�าคญัทีสุ่ด คุณคงไม่ต้องการให้เรอืวิง่เกยตืน้
ใช่ไหม ในส่วนใหญ่นั้นการต้องการใช้วิทยุ
ส่ือสารทางทะเลไม่ใช่เพราะถูกบังคับใช้ตาม
กฎหมายสากลเท่านัน้ แต่มไีว้เพ่ือต้องการแจ้ง
เหตดุ่วน เหตรุ้าย เหตฉุกุเฉนิ และการทีมี่เครือ่ง
เสียงดีๆ ในเรอืกจ็�าเป็นนะ เพราะคณุจะได้ฟัง
เพลงเพราะๆ เคล้าไปกับบรรยากาศดีๆ ไง  
สดุแสนจะโรแมนตกิ แล้วกพ็วกเสือ้ชูชีพ สมอ
เรอื อปุกรณ์ควบคมุความเรว็กจ็�าเป็นด้วย

คนลากเรอื
ถ้าคณุซือ้เรอืแล้ว แต่ไม่ได้เป็นคนลากเรอืก

ลับบ้านเอง คุณต้องเช็คถึงเวลาลากเรือให้
ละเอยีดถีถ้่วนกบัผูล้ากเรอื เพือ่ให้แน่ใจว่าการ
ขนย้ายเรอืนัน้ปลอดภยัจรงิๆ
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เหตใุดจีนจงึผงาดได้อย่างสนัติ
ในยคุของ ประธานาธบิดี สจีิน้ผงิ ผู้น�าจนี

คนปัจจบุนั ซึง่เป็นผูม้วีสิยัทศัน์กว้างไกลอย่างยิง่ 
ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศอย่าง
ละเอียดรอบคอบและล�้าลึกยิ่งนัก ให้ความ
ส�าคัญสูงกับรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงสืบสานต่อเน่ืองกันมา
อย่างยาวนานกว่าสองพนัปี มบีทเรยีนมากมาย
ทีเ่ป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแขง็มัน่คง
ให้แก่ประเทศชาตใินปัจจบุนั รวมทัง้เป็นหลกั
ประกนัความย่ังยนืต่อไปในอนาคต

จากหนงัสอื CHINA NOW : จนีก้าวน�า
เคลือ่นพลงัสูเ่วทโีลก นีค่อืจนี เขยีนโดย ดร.จาง 
เหวยเหวย และ ศ.ดร. จรัสศรี จิรภาส เป็น
บรรณาธกิารแปล ซ่ึงผูเ้ขียนใช้เป็นแหล่งข้อมลู
หลกัในการเขียนบทความชุดนี ้น่าจะมอีกีหลาย
ตอนพอสมควร อย่างน้อยกค็งถงึฉบบัสดุท้าย
ของปีนี้

Special report

เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 2)
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Special report

ปรบัปรงุระบบสาธารณสขุพ้ืนฐาน
2. การก� าหนดแผนการพัฒนาให ้

สอดคล้องกับยุคสมัย คนจีนกล่าวว่า บุคคล 
ไม่ตรองการณ์ไกล ความยุ ่งยากจะตามมา  
จีนในปัจจุบันได ้ปรับเปล่ียนแนวคิดจาก 
สงครามปฏวิติัเป็นสนัตภิาพและการพัฒนา

3. การยึดหลักคิดของความร่วมมือเพื่อ
ชยัชนะร่วมกนั นโยบายนีเ้ริม่ปรากฎชดัเมือ่จนี
เข้าร่วมเป็นสมาชกิขององค์การการค้าโลก หรอื 
WTO (World Trade Organization) น�ามาซ่ึง
ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญมากมาย อาทิ  
ส่งเสรมิการกระจายและถ่ายเทปัจจยัการผลติ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปทั่วโลก ท�าให้จีน 
เป็นประเทศที่มีการค้าขายใหญ่ที่สุดในโลก 
กลายเป็นองค์ประกอบส�าคัญของห่วงโซ่ 
การผลิตทางเศรษฐกิจของโลกที่ขาดไม่ได้  
การจดัท�าโครงการ หน่ึงแถบหนึง่เส้นทาง (One 
Beit One Road) บนหลกัการทีว่่า ร่วมปรกึษา 
ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปัน ได้ผลักดันการ
พฒันาอตุสาหกรรมของจนีอย่างเห็นผลชดัเจน 
ส่งเสรมิให้ทัว่โลกก้าวไปสูก่ารพฒันาอย่างสนัติ 
และแนวทางการร่วมมอืเพ่ือชยัชนะร่วมกนั

4. การมุ่งหาโอกาส หลีกเลี่ยงความ 
สญูเสยี จนีเป็นประเทศหนึง่ทีไ่ด้รบัประโยชน์
มากทีส่ดุในกระบวนการโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ 
ซ่ึงผู ้น�าจีนถือว ่าเป ็นอิทธิพลอันยิ่ งใหญ ่
ทางประวัติศาสตร์ จีนได้น�าจุดแข็งของลัทธิ
สังคมนิยมมาผสมผสาน หลีกเล่ียงปัจจัย 
ด้านการเมอืงเท่าทีอ่าจท�าได้ ท�าให้จนีมีความ
โดดเด่นในกระบวนการโลกาภิวัตน์เหนือชั้น 
ลทัธทินุนยิม

5. การเติบโตจากภายใน เส้นทางการ
พฒันาอตุสาหกรรมของจีนเน้นการปรบัชนบท
ให้ทันสมัย สร้างสังคมมัธยัสถ์ เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม ให้ความส�าคญัต่อการศกึษาแบบมี
อตัลักษณ์ของความเป็นจนี และมุ่งสูก่ารพฒันา
ชนบทให้เป็นเมือง

6. ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เพือ่ชดเชยความล้าหลงัในหลายด้าน
เท่าที่ผ่านมาในอดีตไม่กี่สิบปีก่อน โดยอาศัย
ความขยบัหมัน่เพยีร สตปัิญญา ความกล้าหาญ 
และความเสียสละของตนในชาติ ท�าให้เรือ่งทีไ่ม่
น่าจะเป็นไปได้กลายเป็นความเป็นไปได้

7. สร ้างหลักประกันความปลอดภัย  
มองความมัน่คงเชงิองค์รวม สร้างเสรมิขดีความ
สามารถในการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่ง  
มพีลงัอ�านาจสงูพอทีจ่ะต่อกรกบัศตรท่ีูเกดิจาก
การยัว่ยตุ่างๆ

8. ความเข้มแขง็ของอารยธรรม ซึง่ได้รบั
การส่ังสมบ่มเพาะมานานนบัพันปีอย่างต่อเนือ่ง 
ราวสองพันปีที่ผ่านมาจีนเคยมีความรุ่งเรือง 
ทางเศรษฐกจิเหนอืชาตใิดๆ ในโลกอยูห่ลายครัง้ 
เคยมีกองเรือนับร้อยล�าเดินทางไปยังดินแดน 
ทีห่่างไกล ก่อนทีค่รสิโตเฟอร์ โคลมับสั ค้นพบ
ทวีปอเมริกานานนัก แต่ไม่เคยเข้ายึดครอง 
แผ่นดนิของชนชาติใดเลย

ปัจจัยเหล่าน้ีช้ีให้เห็นชัดเจนถึงเบื้องหลัง 
ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศ
ของจีน ยังมีเรื่องน่าศึกษาอีกมากมายครับ  
เกี่ยวกับความเจริญในสารพัดด้านแบบก้าว
กระโดดของจีนยุคปัจจุบัน โปรดติดตามตอน
ต่อๆ ไป

มีค�ากล่าวตอนหนึ่งที่ใคร่น�ามาเล่าสู่กัน 
ดงันี้

ค�าสอนของจีนที่ยึดถือปฏิบัติกันเร่ือยมา 
คอื 

“แม้ประเทศจะยิ่งใหญ่ แต่หากฝักใฝ่ 
การสูร้บ กย่็อมจะล่มสลาย”

ชนชาตจินีปลกุระดมแนวคดิทีว่่า
“สมานฉนัท์คอืทรัพย์ล�า้ค่า” 
คอืการยอมรบัความต่างภายใต้เหตแุละผล
หากตวัเองไม่ปรารถนา กอ็ย่าไปปฏิบตัิ

กบัผู้อืน่
จนีในยคุใกล้ถกูตะวนัตกรกุรานและสร้าง

ความอัปยศอดสูแก่ชาวจีนมานับร้อยปี ท�าให้
เรียนรู้ว่า การใช้อ�านาจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 
และสนัตภิาพคอืส่ิงล�า้ค่า

ด้วยเหตนุีภ้ายหลงัการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีขึน้มาใหม่ จนีจงึให้ค�ามัน่สญัญามา
โดยตลอด แม้ว่าจนีจะพฒันาแขง็แกร่งขึน้มา
แล้วอย่างไรกต็าม กจ็ะไม่รุกรานใคร

เหตใุดจนีจงึผงาดได้อย่างสนัติ
ดร.จาง เหวยเหวย ได้สรปุสาเหตสุ�าคญัไว้ 

8 ประการ ดงันี้
1. จุดแข็งของระบบประเทศจีนเร่ิมจาก

การวางรากฐานระบบสงัคมนยิมของประเทศจีน
ใหม่เมือ่ราวสามสบิปีก่อน รวมถงึการวางระบบ
การเมอืงการปกครอง การจดัตัง้องค์กรฐานราก
ในชนบท การสร้างระบบอุตสาหกรรมท่ีใกล้ 
จะสมบูรณ์แบบ การสร้างระบบการป้องกัน
ประเทศและเทคโนโลยี ท่ีเป ็นของตนเอง  
รวมถึงการปฏิรูปที่ ดิน การปลดแอกสตรี  
การกระจายการศึกษาอย่างท่ัวถึง และการ
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