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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, คุณชลิษฐ์ สักกวาที, คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์,
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ที่รักทุกท่าน

ท่ามกลางสารพัดภัยที่ก�ำลังรุมล้อมบ่อนท�ำลายความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ให้ลดน้อยถอยลง ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ
ทีว่ ปิ ริต โรคระบาดร้ายแรง และความผันผวนทางเศรษฐกิจในทางทีเ่ ป็นผลร้ายต่อคนส่วนใหญ่ เป็นต้น ท�ำให้คณุ ภาพชีวติ โดยรวมของคนทัง้ โลก
ตกต�ำ่ ลง จ�ำเป็นทีท่ กุ คนจะต้องมีความตระหนักรู้ ติดตามความเป็นไปต่างๆ ในส่วนทีม่ ผี ลถึงเราอย่างใกลัชดิ และต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำมาพิจารณาปรับแต่ง
วิถชี วี ติ ของเราและผูท้ อี่ ยูใ่ นความปกครองดูแล ให้ดำ� เนินต่อไปได้อย่างเดือดร้อนน้อยทีส่ ดุ แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทีม่ าพร้อมกับความผันผวนทัง้ หลาย
อาจท�ำให้พบความส�ำเร็จทีส่ งู กว่าเดิมอย่างคิดไม่ถงึ ก็เป็นได้ ปัญญาคืออาวุธทีจ่ ะน�ำพาเราให้ผา่ นพ้นความทุกข์ยากต่าง ๆ ได้
ขอเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยเสริมพลังชีวติ ของท่าน ด้วยการน�ำเสนอสาระทีด่ มี คี ณุ ค่า สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวติ จริง
ตามจังหวะและโอกาสที่เกื้อกูลของแต่ละคนได้ เรื่องที่คัดสรรมาบอกกล่าวล้วนมีแง่คิดและมุมมองที่ควรค่าแก่การอ่านเพี่อน�ำไปคิดต่อ
ลองติดตามดูนะครับ เชือ่ ว่าท่านจะเห็นคล้อยตามด้วย
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บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำ�กัด ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัย
ทางทะเล ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยส�ำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดพิธเี ปิดปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และสร้างความปลอดภัยทางทะเล ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ บริเวณท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ถนน ไอ-เจ็ด ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
มี รศ.ดร.วีรศิ อัมระปาล ผูว้ า่ การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แขกผูม้ เี กียรติ คณะผูบ้ ริหาร
บริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด และสือ่ มวลชน ร่วมงาน
ภายในงานมีการแสดงการเก็บขยะ ล้อมบูมกักคราบน�ำ้ มัน และฉีดน�ำ้ ดับเพลิง
ด้วยเรือรักษ์นที ซึง่ เพิง่ สร้างขึน้ ใหม่เป็น เรือเก็บขยะ ขจัดคราบน�ำ้ มัน และดับเพลิง
ขนาดความยาว 40 ฟุตพร้อมอุปกรณ์ โดย อูต่ อ่ เรือบริษทั เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด
ภายใต้โครงการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยทางทะเล
ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพือ่ ใช้ในภารกิจด้านอืน่ ๆ ในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินเช่นการดับเพลิงได้อีกด้วย ซึ่งบริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จ�ำกัด
มีความช�ำนาญงานด้านนี้ ได้รบั การว่าจ้างจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้เข้ามาบริหารจัดการเก็บขยะ ขจัดคราบน�ำ้ มันและดับเพลิงส�ำหรับท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ด้วยบริการที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผปู้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
เรือรักษ์นทีเป็นเรืออเนกประสงค์ออกแบบให้มีการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้
สามารถดับเพลิงได้ โดยใช้หวั ฉีดน�ำ้ ดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นหลังคา เรือเปิดหัวได้เพือ่ ใช้
ในการจัดเก็บขยะ สามารถตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมได้ และสนับสนุนกิจกรรม
การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
โดยได้รับความไว้วางใจจาก ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ปฏิบัติภารกิจ
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

กองทัพเรือจัดกิจกรรมวัน “อาภากร”
น้อมรำ�ลึก พระกรุณาคุณ องค์บิดาของทหารเรือไทย
ในวาระ 99 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผูบ้ ญั ชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บดิ าของทหารเรือไทย
เนื่ อ งในวั น อาภากร ณ พระอนุ ส าวรี ย ์ ฯ หน้ า กองบั ญ ชาการกองทั พ เรื อ
พืน้ ทีว่ งั นันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ของกองทัพเรือ ราชสกุลอาภากร สมาคมภริยาทหารเรือ
ตลอดจนผูแ้ ทนหน่วยขึน้ ตรงกองทัพเรือในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธี
ด้วยพระกรณียกิจตลอดระยะเวลาทีท่ รงรับราชการทหารเรือ ส่งผลให้กองทัพเรือ
มีความเจริญก้าวหน้า สามารถท�ำหน้าทีร่ วั้ ของชาติทางทะเลได้อย่างเข้มแข็งสืบต่อมา
ซึง่ นับเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ กองทัพเรือจึงได้ประกาศขนานพระนามเป็น “องค์บดิ า
ของทหารเรือไทย” และได้กำ� หนดให้วนั ที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้าย
วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น “วันอาภากร” โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ เทิดพระเกียรติและน้อมร�ำลึกในพระกรุณาคุณ ของพระองค์ทา่ นเป็นประจ�ำทุกปี
ซึง่ กิจกรรมต่างๆ จัดขึน้ เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมร�ำลึกในพระกรุณาคุณ
ตลอดจนถวายเป็นพระกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ที่ทรงมี
พระกรุณาคุณต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์
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X47 EXPRESS CRUISER
ของ YANMAR
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เรือธงล�ำใหม่ของ Yanmar นั่นคือ “Yanmar X47 Express
Cruiser” ถู ก วางตั ว ไว้ ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ บริ ษั ท เข้ า สู ่ ศ ตวรรษที่ 2
ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตั ว เรื อ ขนาด 47 ฟุ ต แสดงถึ ง สมดุ ล
ของการรวมกันระหว่างความหรูหราและสมรรถนะอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่ อ น และจะท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เรื อ รั บ รองบุ ค คลส� ำ คั ญ
อย่างเป็นทางการในงาน America’s Cup ครั้งที่ 36 ที่จัดขึ้นโดย
Prada ซึ่งมีถ้วยรางวัลที่เก่าแก่ที่สุดส�ำหรับการแข่งขันกีฬาเรือยอช์ท
ระดับสากล
ประสบการณ์หนึ่งเดียว
ประสบการณ์ที่ท่านจะได้พบ ณ ใจกลางของ X47 ก็คือการ
ออกแบบเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ แผงควบคุมทีล่ ำ�้ สมัยซึง่ ประกอบด้วย
หน้าจอขนาดใหญ่แสดงผลและการควบคุมแบบสัมผัสเพื่อรวบรวม
ข้ อ มู ล ของเครื่ อ งยนต์ และระบบควบคุ ม อั จ ฉริ ย ะ เหล่ า นี้ ท� ำ ให้
เราสามารถออกแบบแผงควบคุมและการจัดวางสวิทช์ต่างๆ ที่เคย
สลั บ ซั บ ซ้ อนอย่ างเช่ น ที่ เ คยมีบ นเรือยอช์ททั่ว ไป กลายเป็น เรื่ อ ง
เรียบง่ายและใช้งานได้จริง นีจ่ งึ เป็นการเสริมประสบการณ์การเล่นเรือ
ของท่าน และยังช่วยให้ทุกช่วงเวลาบนเรือเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน
ความเครียดทีม่ กั จะเกิดขึน้ ในขณะน�ำเรือเข้าเทียบท่าได้กลายเป็นอดีต
ไปแล้ว ทั้งนี้ต้องขอบคุณก้านควบคุม (joystick) การบังคับเลี้ยว
อันชาญฉลาดของ Yanmar
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เครื่ อ งยนต์ Yanmar 8LV พร้ อ มชุ ด เกี ย ร์ ZT370
แบบเสติ ร ์ น ไดรฟ์ (sterndrive) มี อั ต ราส่ ว นระหว่ า ง
“ก�ำลังน�ำ้ หนัก” ทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่าทีม่ อี ยูใ่ นตลาดขณะนี้ เครือ่ งยนต์ 8LV
ที่ ติ ด ตั้ ง อยู ่ ใ น X47 เป็ น เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลที่ อ อกแบบมาเพื่ อ
การใช้งานทางทะเลโดยเฉพาะ ทั้งด้านพลก�ำลังและอัตราการ
สิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง จึงช่วยให้ได้อัตราเร่งและสมรรถนะ
ในการควบคุ ม เรื อ ที่ สุ ด ยอด พร้ อ มแรงบิ ด สู ง สุ ด ขนาดของ
เ ค รื่ อ ง ย น ต ์ ที่ ก ร ะ ทั ด รั ด ท� ำ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ ล ด ข น า ด ข อ ง
ห้องเครื่องยนต์ลงและเพิ่มขนาดของห้องพักให้ใหญ่ขึ้น
X47 รองรับผู้โดยสารได้ 7 คน ส�ำหรับการค้างแรมบนเรือ
โดยมีห้องพัก 2 ห้อง พร้อมห้องน�้ำในตัว และรองรับผู้โดยสาร
ได้ 12 คน ในขณะเล่ น เรื อ ผู ้ โ ดยสารจะสนุ ก สนานไปกั บ
การล่องเรือด้วยความตื่นเต้นพร้อมความหรูหราสะดวกสบาย
ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืม
Express Cruiser มีห้องพักพร้อมห้องน�้ำ 2 ห้อง ที่อัดแน่น
ด้ ว ยงานคุ ณ ภาพอั น โดดเด่ น บริ เ วณห้ อ งนั่ ง เล่ น กว้ า งขวาง
อาบด้วยแสงสว่างธรรมชาติ ห้อมล้อมไปด้วยสุดยอดงานฝีมือ
และของตกแต่งทีม่ รี ะดับ ซึง่ ช่วยสร้างบรรยากาศของความสวยงาม
และความสะดวกสบายไปพร้อมกัน
ชั้ น ล่ า งของเรื อ มี ห ้ อ งโถงเพื่ อ ความบั น เทิ ง ที่ ผ ่ อ นคลาย
และสามารถปรับเปลี่ยนในตอนกลางคืนให้เป็นห้องนอนเตียงคู่ได้
ห้ อ งครั ว มี อุ ป กรณ์ อ� ำ นวยความสะดวก และเครื่ อ งครั ว
อย่างเพรียบพร้อมส�ำหรับการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในขณะเดียวกัน ที่บริเวณดาดฟ้าชั้นบน เปิดโล่งเพื่อรับบรรยากาศ
ธรรมชาติ ความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นสูงสุด
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รายการตรวจสอบในการซื้อเรือมือสอง
คุณจะต้องตรวจสอบดังนี้
ส�ำหรับคนทีจ่ ะซือ้ เรือมือสองหากว่าไม่รจู้ กั
ประวัตขิ องเรือล�ำนัน้ ๆ มาก่อน แล้วจะไปซือ้ เรือ
ล�ำนัน้ มาเป็นเรือคูใ่ จ ซึง่ ต้องอยูก่ บั คุณไปอีกนาน
แสนนาน ถ้าเรือล�ำนัน้ เป็นเรือทีด่ ี ก็โชคดีไป แต่
เรือไม่คอ่ ยดีกต็ อ้ งท�ำให้เสียเวลาซ่อม
ข้อแนะน�ำในการซือ้ เรือโดยทัว่ ๆ ไป ถ้าคุณ
รู ้ ว ่ า การตั ด สิ น ใจซื้ อ เรื อ เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ ด
คุณจะเอาเรือลงน�ำ้ เค็มหรือน�ำ้ จืด คุณมีงบประมาณ
เท่าไหร่ การบ�ำรุงรักษาเป็นอย่างไรบ้าง มีใบรับ
ประกันหรือไม่ ชื่อเสียงของดีลเลอร์ที่บอกมา
ปากต่ อ ปากดี ห รื อ เปล่ า การได้ ย ลโฉมเรื อ
ก่อนจะซื้อก็ดี ใบประกาศนียบัตรรับรองจาก
NMMA ก็ดี ประเภทของใบพัด ประวัติของ
เรื อ ล� ำ นี้ ว ่ า ถู ก ซื้ อ มาตั้ ง แต่ ป ี ไ หน และอื่ น ๆ
อีกมากมาย

การทดลองขับ
คงไม่มีใครอยากซื้อรถยนต์โดยที่ไม่ได้
ทดลองขับสักครัง้ หรอกใช่มยั๊ ล่ะ เราก็ใช้หลัก
กการนีก้ บั การซือ้ เรือได้เช่นกัน ส�ำหรับเรือนัน้
มีเรือ่ งจุกจิกจิปาถะมากกว่ารถเสียอีกทีค่ ณ
ุ ยัง
ไม่รู้ เพราะเรือนัน้ มีสงิ่ ทีจ่ ะต้องดูแลระมัดระวัง
และบ�ำรุงรักษามากกว่ารถ เมือ่ คุณได้ทดลอง
ขับเรือล�ำทีค่ ณ
ุ สนใจแล้ว จงตัง้ ใจสังเกตอย่าง
ละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
การสัน่ สะเทือน
ถ้าการสัน่ สะเทือนหมายถึง ความหลาก
หลายของสาเหตุของสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการสัน่
สะเทือนเหล่านี้ เช่น การโค้งงอของใบพัด
เป็ น ต้ น และการสั่ น สะเทื อ นของเรื อ นั้ น
หมายรวมถึ ง การเกิ ด เสี ย งดั ง จากเรื อ ด้ ว ย
เช่นกัน

ทดสอบเรือมือสองให้มั่นใจ
ก่อนตัดสินใจซื้อ
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ความเรียบร้อยของงาน
ไม่วา่ คุณจะมองหาเรือทีม่ เี ครือ่ งยนต์ตดิ
ตัง้ อยูภ่ ายใน หรือภายนอกเรือ คุณต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์นั้นอยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยดี ซึง่ ต�ำแหน่งของเครือ่ งยนต์อาจย้าย
จากต�ำแหน่งใดๆ มาอยูต่ ำ� แหน่งอืน่ ได้เล็กน้อย
การตอบสนอง
คุณต้องดูวา่ เรือนัน้ ตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วหรือไม่ รวมทั้งการทดลองขับจากที่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อตรวจดูการตอบสนอง
ของเครือ่ งยนต์เรือว่าเป็นไปตามคุณลักษณะ
หรือไม่
การขึน้ น�ำ้
ตรวจสอบเพื่อดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใน
การขึน้ น�ำ้ หลังจากการออกตัวของเรือ
การเปลีย่ นเกียร์
การเปลีย่ นเกียร์ของเรือนัน้ นิม่ ดี หรือ
กระตุก กระชากซะจนสะดุง้
เกียร์ถอยหลัง
ตรวจดูให้แน่ใจว่า เกียร์ถอยหลังยัง
ใช้ ไ ด้ ดี อ ยู ่ คุ ณ อาจจะไม่ รู ้ ถึ ง ความส� ำ คั ญ
จนกว่าคุณจะเข้าไปทีท่ า่ จอดเรือนัน่ แหละ
อุปกรณ์เครือ่ งมือในการวัด
เพือ่ เช็คอุณหภูมเิ ครือ่ ง เช็ครอบเครือ่ ง
ต่อนาที มาตรวัดความเร็วเรือว่ายังอยู่ใน
สภาพดี และพร้อมใช้งานได้
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ใต้ทอ้ งเรือ
อันนีส้ ำ� คัญมาก ห้ามพลาดเด็ดขาด ถ้าคุณ
ยังทดลองขับเรือไม่นานพอทีจ่ ะบอกได้ เมือ่ คุณ
กลั บ ไปที่ ท ่ า เรื อ และมี น�้ ำ บางส่ ว นมาจาก
เครือ่ งยนต์ทรี่ วั่ มาจากท่อน�ำ้ จนไปถึงใต้ทอ้ งเรือ
ข้างใน ฉะนัน้ จึงเป็นความคิดทีด่ ที หี่ ลายๆ คนได้
ทดลองขับ น�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ เข้าไปในเรือนีน้ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของมันรวมไปถึง
ความเร็วของเรือด้วย
ชัว่ โมงการใช้งาน
อย่าลืมว่าเรือล�ำทีค่ ณ
ุ ต้องตา ต้องใจ และ
สนใจนั้นใช้งานมาแล้วนานเท่าไหร่ ถ้าเป็น
รถยนต์จะวัดกันทีไ่ มล์ในการขับ แต่สำ� หรับเรือ
นั้นเรานับที่ระยะเวลาในการใช้งานที่ผ่านมา
ถ้าเรือที่ใช้งานมาแล้วมากกว่า 500 ชั่วโมง
คุ ณ ต้ อ งคิ ด ไว้ ล ่ ว งหน้ า ได้ เ ลยว่ า ต้ อ งใช้ เ งิ น
ในการดูแล ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา หรือเปลีย่ น
เครือ่ งยนต์ใหม่เท่าไหร่
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พืน้ เรือผุไหม
เป็นอย่างที่รู้กันว่าไม้กับน�้ำนั้นไม่ค่อย
ถูกกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะที่พื้นของเรือต้อง
สังเกตที่พื้นที่ที่นิ่มเป็นพิเศษอันแสดงถึงการผุ
ของไม้ อย่ากลัวทีจ่ ะเอามือ และเข่าของคุณไป
สัมผัสเพือ่ การตรวจสอบ การดมกลิน่ ก็ชว่ ยเพิม่
ความแน่ใจให้ได้วา่ พืน้ ทีน่ นั้ เป็นเชือ้ ราหรือเปล่า
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การบ�ำรุงรักษา
ต้องถามเกีย่ วกับประวัตกิ ารบ�ำรุงรักษาเรือ
พยายามค้นหาจุดหลักๆ ให้ได้ว่าเรือล�ำนี้เคย
ต้องซ่อมทีจ่ ดุ ไหน เพือ่ เป็นโอกาสในการต่อรอง
ราคาให้ถกู ลงมาด้วย ควรถามถึงใบรับประกัน
ด้วยถ้าเรือยังอยูใ่ นประกัน ถามเจ้าของเรือด้วย
ว่าจุดไหนของเรือที่เคยซ่อมมา ซ่อมแล้วเป็น
อย่างไรบ้าง พูดคุยซักถามเรือ่ งเรือล�ำทีค่ ณ
ุ สนใจ
ให้เยอะทีส่ ดุ
การขับทดสอบในทะเล
เป็นความคิดทีไ่ ม่เลวทีจ่ ะต้องทดสอบเรือ
ในทะเลด้วยก่อนที่จะซื้อเรือ ตามหลักการ
ทดสอบและตรวจสอบในทะเล ถ้าคุณทดสอบ
ด้วยตัวเอง ให้ดกู ารติดเครือ่ งเรือ ทีจ่ บั และปลัก๊
เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เข็มขัด ท่อน�ำ้
เครือ่ งกรอง เครือ่ งเป่า สายเคเปิล้ การวิเคาระห์
น�้ำมัน การวางแนวของเครื่องยนต์ดูให้ดี ให้
แน่ใจว่ามันไม่ขนุ่ หรือเป็นเม็ดทราย เพราะถ้า
เป็นแบบนัน้ ก็หมายความว่า เครือ่ งยนต์หรือเรือ
อาจขัดข้อง และมีผลท�ำให้เกิดเสียงดังทีท่ อ่ ของ
เครือ่ งได้
สภาพเรือ
เดินดูรอบๆ เรือ เพือ่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เรืออยูใ่ นสภาพดี โดยใช้มอื แตะไปทีต่ วั เรือรอบๆ
เพือ่ สัมผัสให้ได้รวู้ า่ พืน้ ผิวรอบตัวเรือนัน้ เป็นเนือ้
แข็ง เป็นเนื้อเดียวกันตลอดล�ำหรือไม่ ดูจาก
สภาพสีของเรือด้วยก็ได้ ถ้ามันเป็นสีไม่เนียนให้
สันนิษฐานได้วา่ เรือล�ำนีอ้ าจจะเคยเกิดอุบตั เิ หตุ
มาก่อน จึงต้องซ่อมและทาสีใหม่ รวมถึงดูพนื้ ผิว

เรือยังเคลือบมันหรือไม่ดว้ ย
ใบพัด
เช็คองค์ประกอบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ความ
โค้งงอของใบพัด รอยร้าว หรือรอยบาก สิง่ เหล่า
นีส้ ามารถแสดงให้เห็นว่าเรือล�ำนีข้ าดการบ�ำรุง
รักษา
สถานทีเ่ ก็บเรือ
มีการเก็บรักษาเรืออย่างไรในขณะทีไ่ ม่ได้
ใช้เรือล�ำนี้ ไว้ทกี่ ลางแดด ไม่มที กี่ ำ� บัง ปล่อยให้
ตากแดด ตากลม หรือเปล่า เก็บไว้บนบกหรือ
ในน�ำ้ ต้องดูให้ดี
เบาะทีน่ งั่
ขึน้ อยูก่ บั การเก็บรักษาว่าเป็นอย่างไร มัน
มีผลต่อเนือ่ งกัน ถ้าเบาะทีถ่ กู ใช้งานมามากกว่า
1 ปี แล้วอาจมีตะเข็บฉีกขาด หรือซีดจางบ้าง
รวมถึงฝาครอบเรือด้วยเช่นกัน
อุปกรณ์พเิ ศษ
เป็นการดีถา้ เจ้าของเรือได้ซอื้ วัสดุอปุ กรณ์
พิเศษติดตัง้ พร้อมกับกับเรือแล้ว ในความเห็น
ส่วนตัวนัน้ การค้นหาความลึกจากจุดทีเ่ รืออยู่
นัน้ ส�ำคัญทีส่ ดุ คุณคงไม่ตอ้ งการให้เรือวิง่ เกยตืน้
ใช่ไหม ในส่วนใหญ่นั้นการต้องการใช้วิทยุ
สื่อสารทางทะเลไม่ใช่เพราะถูกบังคับใช้ตาม
กฎหมายสากลเท่านัน้ แต่มไี ว้เพือ่ ต้องการแจ้ง
เหตุดว่ น เหตุรา้ ย เหตุฉกุ เฉิน และการทีม่ เี ครือ่ ง
เสียงดีๆ ในเรือก็จำ� เป็นนะ เพราะคุณจะได้ฟงั
เพลงเพราะๆ เคล้าไปกับบรรยากาศดีๆ ไง
สุดแสนจะโรแมนติก แล้วก็พวกเสือ้ ชูชพี สมอ
เรือ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วก็จำ� เป็นด้วย
คนลากเรือ
ถ้าคุณซือ้ เรือแล้ว แต่ไม่ได้เป็นคนลากเรือก
ลับบ้านเอง คุณต้องเช็คถึงเวลาลากเรือให้
ละเอียดถีถ่ ว้ นกับผูล้ ากเรือ เพือ่ ให้แน่ใจว่าการ
ขนย้ายเรือนัน้ ปลอดภัยจริงๆ
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เบื้องหลังความสำ�เร็จ
ในการพัฒนาประเทศของ

(ตอนที่ 2)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เหตุใดจีนจึงผงาดได้อย่างสันติ

ในยุคของ ประธานาธิบดี สีจนิ้ ผิง ผูน้ ำ� จีน
คนปัจจุบนั ซึง่ เป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกลอย่างยิง่
ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่าง
ละเอียดรอบคอบและล�้ำลึกยิ่งนัก ให้ความ
ส�ำคัญสูงกับรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชาติ ซึ่งสืบสานต่อเนื่องกันมา
อย่างยาวนานกว่าสองพันปี มีบทเรียนมากมาย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งมัน่ คง
ให้แก่ประเทศชาติในปัจจุบนั รวมทัง้ เป็นหลัก
ประกันความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
จากหนังสือ CHINA NOW : จีนก้าวน�ำ
เคลือ่ นพลังสูเ่ วทีโลก นีค่ อื จีน เขียนโดย ดร.จาง
เหวยเหวย และ ศ.ดร. จรัสศรี จิรภาส เป็น
บรรณาธิการแปล ซึง่ ผูเ้ ขียนใช้เป็นแหล่งข้อมูล
หลักในการเขียนบทความชุดนี้ น่าจะมีอกี หลาย
ตอนพอสมควร อย่างน้อยก็คงถึงฉบับสุดท้าย
ของปีนี้
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ดังนี้
คือ

มีค�ำกล่าวตอนหนึ่งที่ใคร่น�ำมาเล่าสู่กัน
ค�ำสอนของจีนที่ยึดถือปฏิบัติกันเรื่อยมา

“แม้ประเทศจะยิ่งใหญ่ แต่หากฝักใฝ่
การสูร้ บ ก็ยอ่ มจะล่มสลาย”
ชนชาติจนี ปลุกระดมแนวคิดทีว่ า่
“สมานฉันท์คอื ทรัพย์ลำ�้ ค่า”
คือการยอมรับความต่างภายใต้เหตุและผล
หากตัวเองไม่ปรารถนา ก็อย่าไปปฏิบตั ิ
กับผูอ้ นื่
จีนในยุคใกล้ถกู ตะวันตกรุกรานและสร้าง
ความอัปยศอดสูแก่ชาวจีนมานับร้อยปี ท�ำให้
เรียนรู้ว่า การใช้อ�ำนาจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
และสันติภาพคือสิง่ ล�ำ้ ค่า
ด้วยเหตุนภี้ ายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขึน้ มาใหม่ จีนจึงให้คำ� มัน่ สัญญามา
โดยตลอด แม้วา่ จีนจะพัฒนาแข็งแกร่งขึน้ มา
แล้วอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่รกุ รานใคร
เหตุใดจีนจึงผงาดได้อย่างสันติ
ดร.จาง เหวยเหวย ได้สรุปสาเหตุสำ� คัญไว้
8 ประการ ดังนี้
1. จุดแข็งของระบบประเทศจีนเริ่มจาก
การวางรากฐานระบบสังคมนิยมของประเทศจีน
ใหม่เมือ่ ราวสามสิบปีกอ่ น รวมถึงการวางระบบ
การเมืองการปกครอง การจัดตัง้ องค์กรฐานราก
ในชนบท การสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ใกล้
จะสมบูรณ์แบบ การสร้างระบบการป้องกัน
ประเทศและเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ของตนเอง
รวมถึ ง การปฏิ รู ป ที่ ดิ น การปลดแอกสตรี
การกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึง และการ

ปรับปรุงระบบสาธารณสุขพืน้ ฐาน
2. การก� ำ หนดแผนการพั ฒ นาให้
สอดคล้องกับยุคสมัย คนจีนกล่าวว่า บุคคล
ไม่ตรองการณ์ไกล ความยุ่งยากจะตามมา
จี น ในปั จ จุ บั น ได้ ป รั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด จาก
สงครามปฏิวตั เิ ป็นสันติภาพและการพัฒนา
3. การยึดหลักคิดของความร่วมมือเพื่อ
ชัยชนะร่วมกัน นโยบายนีเ้ ริม่ ปรากฎชัดเมือ่ จีน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก หรือ
WTO (World Trade Organization) น�ำมาซึง่
ความเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ มากมาย อาทิ
ส่งเสริมการกระจายและถ่ายเทปัจจัยการผลิต
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปทั่วโลก ท�ำให้จีน
เป็นประเทศที่มีการค้าขายใหญ่ที่สุดในโลก
กลายเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของห่ ว งโซ่
การผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ ของโลกที่ ข าดไม่ ไ ด้
การจัดท�ำโครงการ หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (One
Beit One Road) บนหลักการทีว่ า่ ร่วมปรึกษา
ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปัน ได้ผลักดันการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของจีนอย่างเห็นผลชัดเจน
ส่งเสริมให้ทวั่ โลกก้าวไปสูก่ ารพัฒนาอย่างสันติ
และแนวทางการร่วมมือเพือ่ ชัยชนะร่วมกัน
4. การมุ ่ ง หาโอกาส หลี ก เลี่ ย งความ
สูญเสีย จีนเป็นประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
มากทีส่ ดุ ในกระบวนการโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ
ซึ่ ง ผู ้ น� ำ จี น ถื อ ว่ า เป็ น อิ ท ธิ พ ลอั น ยิ่ ง ใหญ่
ทางประวัติศาสตร์ จีนได้น�ำจุดแข็งของลัทธิ
สั ง คมนิ ย มมาผสมผสาน หลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย
ด้านการเมืองเท่าทีอ่ าจท�ำได้ ท�ำให้จนี มีความ
โดดเด่นในกระบวนการโลกาภิวัตน์เหนือชั้น
ลัทธิทนุ นิยม

5. การเติบโตจากภายใน เส้นทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเน้นการปรับชนบท
ให้ทันสมัย สร้างสังคมมัธยัสถ์ เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาแบบมี
อัตลักษณ์ของความเป็นจีน และมุง่ สูก่ ารพัฒนา
ชนบทให้เป็นเมือง
6. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เพือ่ ชดเชยความล้าหลังในหลายด้าน
เท่าที่ผ่านมาในอดีตไม่กี่สิบปีก่อน โดยอาศัย
ความขยับหมัน่ เพียร สติปญ
ั ญา ความกล้าหาญ
และความเสียสละของตนในชาติ ท�ำให้เรือ่ งทีไ่ ม่
น่าจะเป็นไปได้กลายเป็นความเป็นไปได้
7. สร้ า งหลั ก ประกั น ความปลอดภั ย
มองความมัน่ คงเชิงองค์รวม สร้างเสริมขีดความ
สามารถในการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่ง
มีพลังอ�ำนาจสูงพอทีจ่ ะต่อกรกับศตรูทเี่ กิดจาก
การยัว่ ยุตา่ งๆ
8. ความเข้มแข็งของอารยธรรม ซึง่ ได้รบั
การสัง่ สมบ่มเพาะมานานนับพันปีอย่างต่อเนือ่ ง
ราวสองพันปีที่ผ่านมาจีนเคยมีความรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจเหนือชาติใดๆ ในโลกอยูห่ ลายครัง้
เคยมีกองเรือนับร้อยล�ำเดินทางไปยังดินแดน
ทีห่ า่ งไกล ก่อนทีค่ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ค้นพบ
ทวีปอเมริกานานนัก แต่ไม่เคยเข้ายึดครอง
แผ่นดินของชนชาติใดเลย
ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงเบื้องหลัง
ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศ
ของจีน ยังมีเรื่องน่าศึกษาอีกมากมายครับ
เกี่ยวกับความเจริญในสารพัดด้านแบบก้าว
กระโดดของจีนยุคปัจจุบัน โปรดติดตามตอน
ต่อๆ ไป
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