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สวัสดีครับ ท่านผู้เป็นแรงใจของทีมงาน 
ฉบับกลางฤดูฝนของปีลานีญานี้ เราพยายามคัดสรรเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การอ่านมาน�าเสนอเช่นเคย อาทิ เบื้องหลังความส�าเร็จ 

ในการพัฒนาประเทศของสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึง่มแีง่คิดมุมมองทีเ่ราสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการบรหิารตนเองและหมูค่ณะได้หลากหลายอยู่ 
ข้อก�าหนดของภาครฐัเก่ียวกบัการใช้คลืน่ความถีก่ลาง ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ท้ังในภาวะปกตแิละกรณเีกดิภัยพบิตัแิละภาวะฉกุเฉนิ
กน็บัเป็นเรือ่งทีส่มควรรู้อย่างยิง่ เพือ่ให้สามารถปฏิบตัติามได้อย่างถูกต้อง ลดความเสีย่งในการท�าผดิกฎหมายโดยไม่รู้ตวั

เกี่ยวกับเรื่องทางน�้าก็มีบทความที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ได้แก่ การผูกเรือเทียบท่าที่มีปัจจัยการขึ้นลงของน�้าเป็นตัวแปรส�าคัญ ท�าอย่างไร 
จงึจะรักษาเรอืให้ปลอดภยั ลองอ่านดูครบั อกีเรือ่งหนึง่คือ Thailand Yacht Show 2022 ซึง่จัดท่ีพทัยาเมือ่วนัที ่ 9-12 มถินุายน ปีนี ้ นบัว่า 
มคีวามยิง่ใหญ่ในระดบัสากลทเีดยีว มส่ีวนช่วยส่งเสรมิการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิของท้องถ่ินได้อย่างมนียัส�าคญั
พบกันฉบับหน้าครับ

TH

บรรณาธิการบริหาร





News
06

Thailand Yacht Show 2022

ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำรฝึก 
และสังเกตกำรณ์กำรบูรณำกำรร่วม 

ระหว่ำงกำรฝึกกองทัพเรือ ประจ�ำปี 2565  
กับกำรฝึกปฏิบัติกำรร่วม ศรชล.ประจ�ำปี 2565

Thailand Yacht Show คร้ังที ่ 6 ได้รับการสนับสนุนจากภาครฐัให้มกีาร 
จดังานขึน้ 2 ครัง้ในปีนี ้โดยคร้ังทีห่น่ึงจดัขึน้ในระหว่างวนัที ่9 - 12 มถุินายน 2565 
ณ โอเชีย่น มารน่ิา ยอร์ช คลับ พัทยา ท่าเรือยอช์ททีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเอเชีย 
โดยได้รบัเกยีรตจิาก มร. แอนดี ้ เทรดเวลล์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั  
เวอร์เวนเทีย จ�ากัด ผู้จัดงาน พร้อมด้วย นายโมฮาเมด จนิาห์ เอกอคัรราชทตู 
สาธารณรฐัมลัดฟีส์ประจ�าประเทศไทย  ดาโต๊ะ สตฟี เชยีร์ หวัหน้าคณะผูแ้ทน
ทางการทูตประเทศกมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ ไทยและเวยีดนาม นางสาววภิารตัน์ 
ธาราธรีภาพ ผูอ้�านวยการ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเทีย่ว 
และกฬีา เรอืตรปีราโมทย์ ทบัทิม ปลัดเมอืงพัทยาและรักษาการนายกเมอืงพทัยา 
นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ผู้อ�านวยการ ส�านักจัดการการลงทุน ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มร. ปิแอร์ จาฟรีย์  
ทีป่รกึษาพเิศษส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก 
และนายไพรัช สุขงาม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส�านกังานพทัยา (ชลบุร)ี ร่วมพิธเีปิด ภายในงานสามารถสมัผสัโลกแห่งความหรหูรา
ของเรือยอช์ทล่าสุดอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว มีไฮไลท์มากมายรวมถึงเรือ 
ของ Simpson Marine ที่จะมาร่วมจัดแสดงถึง 10 ล�า และเรือยอช์ทจาก  
Asia Marine ตวัแทนจ�าหน่ายแบรนด์ดงัของประเทศสวเีดนทีม่าร่วมอวดโฉม 
เรือ Nimbus T11  อกีทัง้ V-Yachts Asia จะจดัแสดงเรือใหม่ล่าสดุอย่าง Ferretti 

นอกจากนี ้ยงัมบีรษิทัตัวแทนจ�าหน่ายเรือประเภทอ่ืนๆ ทีต่่างพร้อมใจพากนั
ร่วมงาน อาท ิMultihull Solutions, Max Marine Asia ซ่ึงเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
เรือยอช์ทแบรนด์ Sunseeker และ IAqua Sea Dart พร้อมด้วย Motorium  
และ Princess Yachts ทีพ่ร้อมโชว์เรือยอช์ท 4 ล�าในงานคร้ังน้ี

งาน Thailand Yacht Show เป็นงานจัดแสดงเรือและเรือยอช์ท 
ระดบัแนวหน้าของภมูภิาคเอเชีย และเป็นอีกหน่ึงงานกิจกรรมทางทะเลประจ�าปี 
ที่จัดข้ึนต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้น�ามา 
ซึง่ความน่าตืน่ตาตืน่ใจมากกว่าครัง้ไหนเนือ่งจากข้อจ�ากดัในช่วงการแพร่ระบาด 
ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ท�าให้มคีวามจ�าเป็นต้องงดการ 
จดังานในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา

วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การบูรณาการร่วมระหว่าง การฝึกกองทัพเรือ  
ประจ�าปี 2565 กบัการฝึกปฏบิตักิารร่วม ศรชล. ประจ�าปี 2565 โดยมีพลเรอืเอก สมประสงค์ 
นลิสมยั ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ในฐานะรองผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาตทิางทะเล หรอื ศรชล. และพลเรอืเอก ธรีกลุ กาญจนะ รองผูบ้ญัชาการทหารเรอื  
ในฐานะผูอ้�านวยการการฝึกกองทัพเรอื ประจ�าปี 2565 ให้การต้อนรบั

หลงัจากนัน้ได้เยีย่มชมการฝึกขจดัมลพิษทางน�า้เนือ่งจากน�า้มนัในทะเล (Oil Spill)  
และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (Sea SAR) ร่วมกับหน่วยงาน 
ในศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม 
ศนูย์บญัชาการในทะเล และโรงพยาบาลสนามบนเรอืหลวงอ่างทอง พร้อมเดนิทางต่อไปยงั
เกาะเสม็ด โดยเรือระบายพลขนาดกลาง (Landing Craft Mechanized : LCM)  
เพือ่ตรวจเยีย่มการฝึกให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพบิตั ิ ประกอบด้วย 
ชดุปฏบิตักิารเคม ี ชวีภาพและรงัส ีณ ท่าเรอือ่าวกลาง ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์บนบก  
(Incident Command System : ICC) ณ สนามฟตุบอล อบจ. ระยอง 

ส�าหรบัการฝึกในปีนี ้ กองทพัเรอื ได้ก�าหนดจดัให้มกีารฝึกปฏิบตักิารให้ความช่วยเหลอื
ด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพบิตั ิ (HADR) และการฝึกขจดัมลพษิทางน�า้เนือ่งจากน�า้มนั 
ในทะเล (Oil Spill) ด้วยก�าลงัทางเรอืตามแนวคดิ From The Sea การค้นหา และช่วยชวีติ 
ในพื้นที่การรบทางทะเล (Combat Sea SAR) โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือ 
และการระดมสรรพก�าลงัจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองทพัเรอื กรมเจ้าท่า กรมประมง  
กรมศลุกากร กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กองบงัคบัการต�ารวจน�า้ กรมสวสัดกิาร 
และคุ้มครองแรงงาน ร่วมกบั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวดัระยอง บรษิทัเอกชน 
หน่วยกูภ้ยั และสมาคมอนรุกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนั 

ในปัจจบุนั ศรชล. นบัเป็นหน่วยงานหลกัและเป็นกลไกส�าคญัของรฐับาลและรบัผดิชอบ
การด�าเนนิการทีม่เีอกภาพ สามารถบรูณาการการปฏบิตังิานในการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการ
รกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลให้มีความมัน่คงและยัง่ยนื ทัง้ภายในและภายนอกราช
อาณาจักร ในเขตทางทะเลทีม่ลีกัษณะทีห่ลากหลาย และประเทศไทยมอี�านาจอธปิไตย 
หรอืสทิธอิธปิไตย รวมทัง้สทิธหิน้าท่ีอืน่ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย 
มพีนัธกรณจีะต้องปฏิบัตติาม เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลทีม่อียูอ่ย่างมากมาย 
ในด้านความมัน่คง ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านทรพัยากร 
ด้านสิง่แวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ม ีนายกรฐัมนตรี 
เป็นผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ผอ.ศรชล.) โดยปัจจบุนั 
ศรชล. มภีารกจิหลกัในการป้องกนัภัย 9 ด้าน ประกอบด้วย 1. การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
ทางทะเล 2. การท�าประมงผดิกฎหมาย 3. การค้ามนษุย์/ลกัลอบเข้าเมอืง 4. ยาเสพตดิ  
สนิค้าผดิกฎหมาย/อาวธุสงคราม 5. การท�าลายสิง่แวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง 6. การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 7. โจรสลดั/การปล้นเรอื 8. การก่อการร้าย 9. การขนส่งสนิค้า 
สองวตัถปุระสงค์
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YANMAR เชื่อมต่อระบบ
ลดการเร่งปฏกิริิยาแบบเลอืก
(SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION, SCR) 
เข้ากับเครื่องยนต์เรอื
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ระบบ SCR ของ Yanmar เชื่อมต่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์
18 พฤษภาคม 2565; เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น - Yanmar 

Power Technology Co., Ltd. (YPT) หนึ่งในบริษัทในเครือ 
ของ Yanmar Holdings Co., Ltd. จะเร่ิมเปิดตวัระบบฟอกไอเสยีด้วย
การลดการเร่งปฏิกริยาแบบเลือก (SCR) ที่ตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่ 
(*1) โดยเชื่อมต่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์ และระบบการบริหาร
จัดการเฉพาะด้าน ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

โดยท่ัวไปแล้ว เรือท่ีลอยล�าอยู ่ในท้องทะเลมักจะไม่มีสภาพ
แวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาดีพอ ดังนั้น  
การลดเวลาการบรหิารจดัการบนเรอืจงึถอืเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ 
และ YPT ก็ได้ท�างานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพบนเรือ  
โดยการพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ

แผงควบคุมระบบ SCR ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย YPT จะมีช่องเสียบ 
USB เพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ ท�าให้สามารถเก็บรักษา
ข้อมูลของเรือไว้ในระบบการจัดเก็บในคลาวด์ (cloud) ได้ โดยผ่าน
แอพพลเิคชัน่เฉพาะ และแอพพลเิคช่ันดังกล่าวยงัสามารถใช้ตรวจสอบ
ผลการวิเคราะห์สมรรถนะ และการแจ้งเตือนก�าหนดการบ�ารุงรักษา 
ถึงแม้ว่าตัวเรือจะอยู่ในจุดที่ปลอดสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็ตาม

Yanmar ก�าลังส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานของระบบนี้  
ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาท่ีลูกเรือจะต้องใช้ในการบริหารจัดการเรือ  
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
อีกทั้งยังเสนอก�าหนดการบ�ารุงรักษาบนข้อมูลการใช้งานจริง เพื่อการ
เดินเรือที่ปลอดภัยในน่านน�้าทั่วโลก
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หน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์สมรรถนะบนโทรศัพท์มือถือ
ช่องเสียบ USB บนแผงควบคุมระบบ SCR

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของการควบคุมมลพิษ แผงควบคุม
ระบบ SCR นี้ สามารถบริหารจัดการการควบคุมเครื่องยนต์และระบบ SCR ได้ในคราวเดียว เพื่อให้เป็น
ไปตามระเบยีบควบคมุออกไซด์ของไนโตรเจน (Nox) นอกจากนี ้แผงควบคมุระบบ SCR ยงัสามารถท�าการ
จัดเก็บข้อมูลการท�างานไว้ในคลาวด์ ด้วยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือไปยังระบบ โดยส่ือสารผ่าน 
ช่องเสียบ USB บนแผงควบคุม เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมในการบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์สมรรถนะ

การบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
เม่ือโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเฉพาะ “YANMAR 

SHIPSWEB SMART-LINK” (*2) ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ  
มนัจะท�าการเชือ่มต่อเพือ่การเข้าถงึข้อมลูการใช้งาน รวมทัง้ข้อมลู
ของเครือ่งยนต์ ต่อจากนัน้ เมือ่ระบบท�างานแบบออนไลน์ (online) 
มนัก็จะเชือ่มต่อเข้ากับ “YANMAR SHIPSWEB” ซึง่เป็นการบรกิาร
บนคลาวด์ จัดท�าขึ้นโดย Yanmar Engineering Co., Ltd.  
แม้ในขณะที่เรืออยู่ในจุดที่อับสัญญาณอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น 
ก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์สมรรถนะที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ 
และยังสามารถรับการแจ้งเตือนก�าหนดเวลาการบ�ารุงรักษาได้  
ช่วยให้การจัดหาอะไหล่และการบ�ารุงรักษาถูกจัดเตรียมขึ้น 
ล่วงหน้าได้ ซึง่เป็นตวัช่วยในการวางแผนการใช้งานได้อย่างดเียีย่ม

ภาพรวมของ
การเชื่อมต่อ
การใช้งานที่
เป็นประโยชน์

รวบรวม
ข้อมูลการ
ท�างานผ่าน
การเชื่อม
ต่อด้วย 
USB
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YANMAR SHIPSWEB
https://ye-shiposweb.yanmar.com/

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเฉพาะ “YANMAR SHIPSWEB 
SMART-LINK” (Google Play)

YANMAR SHIPSWEB SMART-LINK - Apps on Google 
Play

*1 - SCR: ค�าย่อของ “การลดการเร่งปฏิกริยาแบบเลือก” 
(Selective Catalytic Reduction, SCR)

มลพิษจากออกไซด์ของไนโตรเจน (Nox) ซึ่งถูกควบคุมโดย
องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime  
Organization, IMO) จะถกูเปลีย่นให้เป็นไนโตรเจนท่ีไม่มอีนัตราย 
และน�้า โดยมีแอมโมเนียเป็นตัวเร่งปฏิกริยา 

*2 - แอพพลิเคชั่นเฉพาะ “YANMAR SHIPSWEB  
SMART-LINK” สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก “Google Play”

เกี่ยวกับ Yanmar
จุดเริ่มต้นอยู ่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น ในปี 2455  

Yanmar เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองยนต์รายแรกทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการ
ผลิดเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดกระทัดรัด ใช้งานได้จริงในปี 2476  
จากนั้น Yanmar ก็ได้เริ่มต้นผลิตเครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท แต่ Yanmar ไม่เคยหยุดนิ่ง  
และยงัคงขยายผลติภณัฑ์ บริการ ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งยนต์ขนาดใหญ่ 
เครื่องจักรการเกษตรและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เครื่องจักร
ก่อสร้าง ระบบพลังงาน เครื่องยนต์เรือ เครื่องมือและชิ้นส่วน 
Yanmar ท�าการขยายธุรกิจไปท่ัวโลก โดยกระจายหน่วยธุรกิจ 
ออกเป็น 7 ส่วน

บนบก ในทะเล ในเมืองใหญ่ พันธกิจของ Yanmar ก็คือ 
“จัดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นท่ีความท้าทายที่
ลูกค้าประสบ ในการผลิตอาหาร และการใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” อันเป็นความมุ่งมั่นของ Yanmar 
ที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นส�าหรับ “อนาคตที่ยั่งยืน”

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ทางการของ Yanmar 
Co., Ltd.
https://www.yanmar.com/global/

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ระบุไว้ในแถลงการณ์สื่อมวลชนจะมีผล
เฉพาะในช่วงทีม่กีารแถลงข่าว และอาจแตกต่างจากข้อมูลล่าสดุได้    

ข้อสอบถาม :
Corporate Communications, Yanmar 

newsroom@yanmar.com
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BERTHING HAWSERS
การผูกเรือเทียบท่า

 เมือ่คณุน�าเรือเข้าเทียบท่าเรยีบร้อยแล้ว 
ตามปกตจิะผูกเชอืกหวัเรือ เชือกท้าย ไกหวั ไกท้าย 
และบางทีอาจจะใช้เชือกกันถ่างอีก 2 เส้น  
ส�าหรับการส่งเชือกขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาส  
แต่จะต้องแน่ใจว่าเชอืกทกุเส้นพร้อมทีจ่ะใช้งานได้
ทนัท ีการจะน�าเชอืกเข้าพกุ หรอืถ้าหากต้องการ 
ใช้เชอืกหวั และเชอืกท้าย ให้เตรียมน�าเชอืกออกมา
ไว้นอกเรอืไว้ก่อน แต่จะต้องผ่านก้ามปูอย่างถกูต้อง 
และพกัไว้บนราวกนัตกข้างเรอื ซ่ึงพร้อมทีจ่ะส่ง 
ดิง่ทรายเม่ือเรอืเข้าใกล้ และได้ระยะกบัท่าเทยีบเรอื

ในขณะทีเ่รอืเทยีบท่าอยู ่ คณุต้องพจิารณา 
ถึงกระแสน�า้ขึน้น�า้ลงด้วย เพราะการข้ึนลงของน�า้
จะท�าให้เรอืทีเ่ทยีบท่าอยูน่ัน้ลอยสงูขึน้ หรือต�า่ลง
ตามระดบัน�า้ทีข่ึน้ลง เมือ่น�า้ขึน้เรอืทีเ่ทยีบท่าอยู่ 
ก็จะสงูขึน้ เมือ่น�า้ลง เรอืกจ็ะลดระดบัต�า่ลงด้วย 
เช่นกัน จะท�าให้เชอืกเส้นต่าง  ๆทีผู่กยดึเรอืตึงมาก 
ถ้าเชอืกไม่ขาดเรอืคณุก็จะเอนเอียงไปตามแรงดงึ
ของเชอืก ดงันัน้คุณจะต้องผ่อนเชอืกตามระยะ 
ทีเ่รือขึน้สูง หรอืลงต�า่ตามกระแสน�า้ขึน้น�า้ลงด้วย
เช่นกัน

ชาวเรือที่มีประสบการณ์จะทราบดี 
ถงึความส�าคญัของการผกูเรอืทีท่่าเรอื หากปล่อย 
เรอืไว้โดยทีไ่ม่ได้มกีารผกู เรอืสามารถโยกไปมา 
ส่งผลให้เกดิความเสยีหายได้ นอกจากนีย้งัอาจ 
ลอยหายไปในช่วงท่ีลมแรงหรือช่วงน�้าขึ้นได้  
ในการผกูเรือเทยีบท่าเริม่ต้นด้วยการจอดเทยีบท่า 
หลังจากทีค่ณุขยบัเรือเดินหน้า ถอยหลงัเทยีบท่า 
จนเข้าทีเ่ข้าทางแล้ว ล�าดบัต่อมาท่ีส�าคญัไม่ยิง่หย่อน
ไปกว่ากนักค็อื การผกูเรอื ถ้าท่าเรอืทีคุ่ณจอดไม่ได้
อยูใ่นบริเวณทีม่กีารป้องกันคลืน่ลมอย่างในมารน่ีา
แล้วละก ็ วันนีจ้ะมาบอกวธิกีารผกูเรอื (จากเชือก 
ผกูเรือทกุเส้น) ให้มัน่คง แขง็แรง โดยทีค่ณุสามารถ
เลือกใช้วิธีผูกเชือกได้ตามแต่สภาพอากาศ  
ณ ท่าเรือทีคุ่ณจอดเรือ
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การผูกเรือเทยีบท่าเพือ่ความสะดวก บางที
อาจน�าเชอืกขึน้คูเ่ข้ากบัพกุบนท่าเรอืก่อนออกจาก
ท่าเรือ เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ และถ้าหากบนท่า
ไม่มคีนส�าหรบัปลดเชอืกส่ง คุณสามารถใช้เชอืกขึน้
จากเรือไปอ้อมพุกบนท่าแล้วเอาปลายเชือก 
ทัง้สองทางผกูไว้บนเรอื เมือ่เรือเคลือ่นออกจากท่า 
ให้ปลดเชือกทางหนึง่เรอืก็จะดงึเชอืกออกจากพกุ
โดยไม่ต้องใช้คนปลด เพยีงแค่คอยปลดเชือกขึน้มา
บนเรือเท่านัน้เอง

ส่วนจ�านวนเชอืกผกูเรอืจะคงไว้กีเ่ส้นนัน้ 
ขึ้นอยู่กับโอกาสและความจ�าเป็น ตามปกติ 
จะปลดเชอืกทีไ่ม่จ�าเป็นออกก่อน เหลอืเชอืกเส้น 
ทีส่�าคญัไว้คอื เชอืกหวั เชือกท้าย ไกหัว ไกท้าย  
เท่านีก้เ็พยีงพอแล้ว เชอืกหวัเชอืกท้ายบางท ี
กค็วรน�าเข้ากว้าน ส่วนไกหัวไกท้ายบางทกีค่็อยๆ 
ปลดเชือก เพราะในขณะทีเ่รอืเทียบท่าอยูน่ัน้  
เมือ่เรอืถ่างออกจากท่า เชอืกผกูเรอืบางเส้นหย่อน
เกนิไป คณุต้องดงึเกบ็เชอืกให้ตงึ โดยน�าเชอืก 
เข้ากว้าน เม่ือเชอืกตงึดแีล้วกเ็กบ็เข้าทีใ่ห้เรยีบร้อย
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การวางแผนการใช้วทิยคุมนาคมมคีวาม
ส�าคญัต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ฉกุเฉนิ 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยับคุลากรทีมี่
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยขีองอปุกรณ์วทิยุ
คมนาคมและกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัมารยาท 
ในการใช้งาน เพ่ือเกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการ
ปฏบัิตงิาน  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการ
โทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิได้วาง
หลกัเกณฑ์การอนญุาตและการก�ากับดูแลการใช้
คล่ืนความถีก่ลางส�าหรบัการตดิต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรฐัและประชาชน เพือ่ให้
ทกุภาคส่วนสามารถใช้เครือ่งวทิยคุมนาคมโดยมี
คลืน่ความถีก่ลาง ในการตดิต่อประสานงาน
ระหว่างกนัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การใชค้ลื่นควำมถี่กลำง
ส�าหรับการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชำชน 

และการแก้ไขปัญหาในกรณทีีป่ระเทศเกดิภยั
พบิตัหิรอืเหตฉุกุเฉนิก่อให้เกดิอนัตรายแก่ชวีติ
ร่างกายประชาชน หรอืความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชน หรอืหน่วยงานของรฐัได้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพรวมทัง้การตดิต่อประสาน
งานในการปฏบิตัหิน้าที ่และภารกจิเร่งด่วนร่วม
กันในการสนบัสนนุงานของทางราชการทัง้ใน
ภาวะปกต ิและภาวะไม่ปกตใิห้เกดิความคล่องตวั
และเกิดประโยชน์สูงสุด

คล่ืนความถีก่ลางนัน้ หมายถงึคล่ืนความถี่
ทีอ่นุญาตให้ใช้ร่วมกันของหน่วยงานของรฐั  
และประชาชน

โดยให้ใช้คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วย
งานของรฐัส�าหรับตดิต่อประสานงานในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่และภารกิจร่วมกนัในการสนบัสนนุ
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Marine Communilation
งานของหน่วยงานของรัฐทัง้ในภาวะปกต ิและ
กรณปีระเทศเกดิภยัพิบติัหรอืภาวะฉกุเฉนิ ตาม
ตารางคลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั

ตารางที่ 1 คลื่นความถี่กลางร่วมของหน่วยงานของรัฐ

ย่านความถี่ คลื่นความถี่ การใช้งาน

HF/SSB

4866 กิโลเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

4869 กิโลเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

7529 กิโลเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

7715 กิโลเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

9916 กิโลเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

VHF/FM

142.425 เมกะเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

147.425 เมกะเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

161.475 เมกะเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

166.475 เมกะเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

UHF/FM

420.500 เมกะเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

425.500 เมกะเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

449.025 เมกะเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

454.025 เมกะเฮิรตซ์ ช่องสื่อสาร

นอกจากนีย้งัมข้ีอก�าหนดให้ใช้คลืน่ความถี่
กลางร่วมระหว่างหน่วยงานของรฐั และประชาชน
ส�าหรับตดิต่อประสานงานในการปฏบิตัหิน้าที่ 
และภารกจิร่วมกนัของหน่วยงานของรฐักับ
ประชาชนในการสนบัสนนุงานของหน่วยงานของ
รฐัทัง้ในภาวะปกต ิและกรณปีระเทศเกดิภยัพบิตัิ
หรอืภาวะฉกุเฉนิ ตามตารางคลืน่ความถีก่ลาง
ร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนของรัฐ

ตารางที่ 2 คลื่นความถี่กลางร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชน

ย่านความถี่ คลื่นความถี่ การใช้งาน

HF/SSB
27.155 เมกะเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

27.215 เมกะเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

VHF/FM

78.500 เมกะเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

145.000 เมกะเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

245.500 เมกะเฮิรตซ์ ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

การจดัหาและใช้เครือ่งวทิยคุมนาคมให้
หน่วยงานของรฐัทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้เครือ่งวทิยุ
คมนาคม หรอืประชาชนซึง่ได้รบัใบอนญุาตให้ใช้
เคร่ืองวทิยคุมนาคมเป็นการส่วนตวั เพือ่ร่วมใช้ใน
ข่ายสือ่สารของหน่วยงานของรฐัโดยใช้คล่ืน
ความถีใ่นย่าน HF หรอื VHF หรือ UHF อยูก่่อน
แล้ว ให้ด�าเนนิการบรรจคุลืน่ความถีก่ลางให้กบั
เครือ่งวทิยคุมนาคมทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้งาน 
อยูไ่ด้แล้วแต่กรณี

กรณทีีห่น่วยงานของรฐัหรอืประชาชนตามมคีวามประสงค์
จะจดัหาเครือ่งวทิยคุมนาคมเพิม่เตมิ ซึง่ภายหลังจากทีไ่ด้รับ 
การอนุญาตหรือใบอนุญาตแล้ว จะต้องด�าเนินการบรรจุ 
คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้งานไปพร้อมกบัคล่ืนความถีก่ลาง
ในคราวเดยีวกนั

การใช้คล่ืนความถ่ีกลางได้มอบหมายให้กรมป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยั มหีน้าทีด่แูลการใช้คล่ืนความถีก่ลาง 
ในระดับประเทศ ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัมหีน้าที่
ดแูลการใช้คล่ืนความถีก่ลางในระดบัเขตภมูภิาค และส�านกังาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัประจ�าจงัหวดั มหีน้าทีด่แูล 
การใช้คล่ืนความถ่ีกลางในระดับจงัหวดั โดยให้มกีารประสานงาน
ของหน่วยงานของรัฐทั้งในภาวะปกติ และกรณีประเทศ 
เกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สงูสดุ

ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและหน่วยงาน 
ในสงักดั จัดตัง้ข่ายสือ่สารหลกัโดยการน�าคลืน่ความถีก่ลาง 
มาใช้งานเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัสามารถตดิต่อประสานงาน
ราชการ ในภารกิจร่วมระหว่างหน่วยงานของรฐัและให้ประชาชน
สามารถแจ้งเหตุได้ต้องด�าเนนิไป เพ่ืองานของหน่วยงานของรัฐ
และให้ตดิต่อส่ือสารเท่าทีจ่�าเป็น

ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ  
ให้หน่วยงานของรฐัท่ีได้รับแจ้งเหตใุช้ข่ายสือ่สารหลกักระจาย
ข่าวสารประสานงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกนักบัหน่วยงาน 
ของรัฐและประชาชนทีเ่ก่ียวข้องทนัที

ในกรณทีีเ่กดิเหตภุยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉิน หน่วยงาน 
ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัจะต้องระงบัการใช้คล่ืนความถีก่ลางทนัที 
และจะใช้คล่ืนความถีก่ลางได้ต่อเมือ่เหตกุารณ์นัน้ได้สิน้สดุแล้ว 
ซึ่งสิทธิในการใช้คล่ืนความถี่กลางของหน่วยงานของรัฐ 
และประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม  
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วย 
วทิยคุมนาคมย่อมมสิีทธใิช้คล่ืนความถีก่ลางโดยเท่าเทยีมกนั  
และไม่ถอืเป็นสิทธเิฉพาะของหน่วยงานของรฐัใดๆ เว้นแต่ 
กรณเีกดิเหตกุารณ์เท่านัน้

หากตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของรฐัหรอืประชาชน 
ฝ่าฝืนต่อบทแห่งกฎหมายว่าด้วยวทิยคุมนาคมกฎประกาศนี้
ระเบยีบข้อบงัคบัหรอืประกาศอืน่ทีเ่กีย่วข้อง หรอืไม่ปฏบิตัติาม
เงือ่นไขจะพจิารณาด�าเนนิการตกัเตอืนด้วยวาจา ตกัเตอืน 
เป็นลายลักษณ์อักษร ระงับการใช้คลื่นความถี่หรือพักใช้ 
ใบอนญุาตวทิยคุมนาคม ยกเลิกการอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถี่ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคมหรือด�าเนินการ 
ตามกฎหมาย

วทิยโุทรคมนาคมเป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้ส�าหรบัการส่งข่าวสาร
ระหว่างบุคคล หรอืหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
โดยในภาวะปกตวิิทยคุมนาคมใช้เป็นเครือ่งมอืในการประสาน
งานการใช้วิทยุคมนาคมทีถ่กูต้องจงึมคีวามส�าคญัโดยผูใ้ช้งาน
จ�าเป็นต้องมคีวามรูด้้านต่าง  ๆ เช่น กฎหมายและระเบียบต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง วธิกีารใช้งาน กฎ กตกิา มารยาทในการใช้งาน 
เพือ่ให้เกดิประสทิธิภาพ และประโยชน์สงูสดุในการปฏบิติังาน
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BRI ยุทธศาสตร์ใหม่แห่งศตวรรษ

BRI : Belt and Road Initiative เราแปล
เป็นไทยว่า “ข้อริเริ่มหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง”  
นบัเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัของจนีซ่ึงเริม่ผลกัดนั
มาตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ.2556 ราวสองเดอืน
ก่อนท่ี ประธานาธิบด ีส ีจิน้ ผงิ ผูน้�าคนปัจจบุนั
เข้ารับต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ แนวคิดหลกั
ของโครงการนีก้ค็อื การแสวงหาความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิกบัประเทศต่างๆ ด้วยการสร้าง
ทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงจากจีนไปยัง
ประเทศทีบ่รรลขุ้อตกลงระหว่างกนั ปัจจบุนัมี
แนวร่วมกว่า 70 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย  
อฟัริกา และยโุรป

แรงบนัดาลใจของผูน้�าจนีคอืความรุง่เรอืง
ในอดีตราวสองพันปีก่อน ทีจ่นีเคยค้าขายไปทัว่
โลกตามเส้นทางสายไหม (Silk Road) ซึง่พาด
ผ่านหลายประเทศทัง้ทางบกและทางน�า้ โดยจนี

Special report

เบื้องหลังควำมส�ำเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 3)
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Special report

ซินเจียงมีเนื้อที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน 
ครอบคลมุอาณาบริเวณราว 1 ใน 6 ของพืน้ที่
จีนท้ังหมด มีพรมแดนยาวที่สุดในจีนกว่า  
5,600 กโิลเมตร อยูต่ดิกบัเพือ่นบ้าน 8 ประเทศ 
ได ้แก ่  มองโกเลีย รัสเซีย คาซัคสถาน  
คีร ์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน และอินเดีย นับเป็นดินแดนที่มี 
ความส�าคัญทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
เคยเป็นชมุทางการค้าส�าคญับนเส้นทางสายไหม
โบราณ รัฐบาลจีนในยุคปัจจุบันจึงผลักดัน 
ให้ซินเจียงเป็นจดุส�าคญัเชือ่มโยงกบัเอเชยีกลาง
และยโุรป ภายใต้ยทุธศาสตร์ BRI

นอกจากความส�าคญัทางด้านยทุธศาสตร์
และความมัน่คงแล้ว ซนิเจียงยงัเป็นต�าแหน่งที่
อดุมไปด้วยพลงังานหลายประเภท มทีัง้ น�า้มนั
ดิบ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม พลังงานแสง
อาทิตย์และถ่านหิน โดยน�้ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาตมิปีรมิาณมากเป็นอนัดบัหนึง่ของจนี 
พลังงานเหล่านี้นอกจากสามารถสนองความ
ต้องการบรโิภคภายในซนิเจยีงแล้ว ยงัเหลอืส่ง
ป้อนไปยังมณฑลอ่ืนๆ ทั่วประเทศจีนด้วย  
ท�าให้ซนิเจยีงมบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อความมัน่คง 
ทางพลังงานของประเทศ

จีนได้วางแผนพัฒนาซินเจียงให้เป ็น 
ชุมทางในการขนส่งล�าเลียงพลังงานตาม
ยุทธศาสตร์ BRI เนื่องจากจีนเป็นชาติผู ้ใช้
พลงังานรายใหญ่ทีส่ดุในโลก จ�าเป็นต้องน�าเข้า
พลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมซิน
เจยีง จนีจงึได้ผลกัดนัโครงการก่อสร้างเส้นทาง
ล�าเลียงขนส่งพลังงานเชื่อมโยงซินเจียงกับ
ประเทศต่างๆ ตวัอย่างเช่น เส้นทางขนส่งท่อ

ก๊าซธรรมชาตเิช่ือมจากประเทศเตร์ิกเมนิสถาน 
ผ่านอซุเบกสิถาน และคาซคัสถาน เข้าสูซ่นิเจยีง
ความยาว 1,833 กโิลเมตร ซึง่สามารถส่งก๊าซ
ธรรมชาตมิายงัซินเจยีงได้มากถงึ 40,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ก่อนทีจ่ะเชือ่มโยงส่งต่อไป
ยงัมณฑลอืน่ๆ ของจนีต่อไป

เรือ่งของยทุธศาสตร์ BRI ยงัมรีายละเอยีด
อีกมาก มีความคืบหน้าในการด�าเนินงาน 
อย่างน่าพอใจในภาพรวม อปุสรรคต่างๆ กม็พีอ
สมควรเพราะแต่ละประเทศที่จีนเจรจาให้เข้า
ร่วมโครงการมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 
ทั้งด้านความพร้อมทางเศรษฐกิจ แนวคิด
ทางการเมืองและความเห็นของประชาชน  
แต่จนีกม็ข้ีอเสนอทีป่ระเทศส่วนใหญ่ยอมรบัได้ 
อาทิ การให้ความช่วยเหลือ ท้ังรูปของเงินกู ้
และให้เปล่าโดยใช้หนี้คืนในลักษณะของ
สมัปทานระยะยาว หรือให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดนิ
และทรัพยากรอืน่ๆ จงึมผีูร่้วมใน BRI มากกว่า 
70 ประเทศ ดงัทีก่ล่าวไว้ในตอนต้น

ยทุธศาสตร์ BRI สะท้อนให้เหน็ชดัในวิสยั
ทัศน์ของผู้น�าจีนโดยเฉพาะประธานาธิบดี  
สี จิ้น ผิง คนปัจจุบัน เป็นผู ้ท่ีมีสติปัญญา 
และอุดมการณ์สูงส่งมาก มีกรอบความคิดที่
กว้างไกลและละเอียดลึกซึ้ง วางแผนงาน 
อย่างเป็นระบบ การด�าเนินงานเป็นไปอย่างม ี
ขั้นตอนที่เหมาะสม สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
ทกุส่วน การแก้ปัญหาต่างๆ ทีม่คีวามผดิแผกกนั
กใ็ช้หลกัความยดืหยุน่ หาวธิเีฉพาะเป็นรายกรณี
ไป จงึท�าให้การพฒันาประเทศมคีวามก้าวหน้า
ไปอย่างไม่หยดุยัง้

ที่มา : หนังสือ The Rise of CHAINA  
จนีคดิการใหญ่ มองไกล โดย ดร.อกัษรศร ีพานชิสาส์น

ได้ตัง้กองทนุเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) 
ขึน้ในปี พ.ศ.2557 มลูค่า 40,000 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ มสี�านกังานอยู่ทีก่รงุปักกิง่ เพือ่สนบัสนนุ
ทางการเงินและการลงทุนในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นกองทนุทีเ่ปิดกว้างและต้อนรบันกัลงทนุท้ัง
จากภายในและภายนอกภูมภิาคเอเชยี ซึง่ไทย
เรากมี็ส่วนร่วมในกองทนุนีด้้วย โดยมธีนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย 
(Asian Infrastructure Investment Bank : 
AIIB) บริหารกองทุนดงักล่าว มส่ีวนช่วยในการ
แสวงหาความร ่วมมือกับประเทศต ่างๆ  
ในโครงการ BRI เป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้

นอกจากการสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
เพือ่เช่ือมโยงประเทศต่างๆ แล้ว ยงัมกีารก�าหนด
เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk 
Road) เชื่อมโยงประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซยีนอกีด้วย ซึง่ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่
รวมทั้งไทยด้วย ให้การตอบรับและชื่นชม
แนวคดิในการผลกัดนัเส้นทางสายไหมทางทะเล 
เพือ่เสรมิสร้างมติรสมัพนัธ์ระหว่าง อาเซียน-จนี 
ส่งเสรมิการไปมาหาสูแ่ละเร่งขยายความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิการค้าระหว่างกัน

สาเหตุส�าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นแรง
ผลกัดนัโครงการ BRI กค็อื การมุง่พฒันาเขต
ปกครองตนเองซนิเจยีง ซึง่ประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวมุสลิม มีแนวคิดที่จะแบ่งแยกดินแดง
เพือ่เป็นประเทศเอกราชอย่างสมบรูณ์ นับเป็น
เรื่องที่จีนยอมไม่ได้ จึงตั้งให้เป็นเขตปกครอง
ตนเองเช่นเดยีวกันกบัธเิบตและอกีสามเขตอืน่ 
ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2498
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