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

ฉบับกลางฤดูฝนของปีลานีญานี้ เราพยายามคัดสรรเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การอ่านมาน�ำเสนอเช่นเคย อาทิ เบื้องหลังความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ มีแง่คดิ มุมมองทีเ่ ราสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตนเองและหมูค่ ณะได้หลากหลายอยู่
ข้อก�ำหนดของภาครัฐเกีย่ วกับการใช้คลืน่ ความถีก่ ลาง ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ทัง้ ในภาวะปกติและกรณีเกิดภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน
ก็นบั เป็นเรือ่ งทีส่ มควรรูอ้ ย่างยิง่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง ลดความเสีย่ งในการท�ำผิดกฎหมายโดยไม่รตู้ วั
เกี่ยวกับเรื่องทางน�้ำก็มีบทความที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ได้แก่ การผูกเรือเทียบท่าที่มีปัจจัยการขึ้นลงของน�้ำเป็นตัวแปรส�ำคัญ ท�ำอย่างไร
จึงจะรักษาเรือให้ปลอดภัย ลองอ่านดูครับ อีกเรือ่ งหนึง่ คือ Thailand Yacht Show 2022 ซึง่ จัดทีพ่ ทั ยาเมือ่ วันที่ 9-12 มิถนุ ายน ปีนี้ นับว่า
มีความยิง่ ใหญ่ในระดับสากลทีเดียว มีสว่ นช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจของท้องถิน่ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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News
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึก
และสังเกตการณ์การบูรณาการร่วม
ระหว่างการฝึกกองทัพเรือ ประจำ�ปี 2565
กับการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.ประจำ�ปี 2565

Thailand Yacht Show 2022
Thailand Yacht Show ครัง้ ที่ 6 ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐให้มกี าร
จัดงานขึน้ 2 ครัง้ ในปีนี้ โดยครัง้ ทีห่ นึง่ จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถนุ ายน 2565
ณ โอเชีย่ น มารินา่ ยอร์ช คลับ พัทยา ท่าเรือยอช์ททีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชีย
โดยได้รบั เกียรติจาก มร. แอนดี้ เทรดเวลล์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
เวอร์เวนเทีย จ�ำกัด ผูจ้ ดั งาน พร้อมด้วย นายโมฮาเมด จินาห์ เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ�ำประเทศไทย ดาโต๊ะ สตีฟ เชียร์ หัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ทางการทูตประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม นางสาววิภารัตน์
ธาราธีรภาพ ผูอ้ ำ� นวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาและรักษาการนายกเมืองพัทยา
นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักจัดการการลงทุน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มร. ปิแอร์ จาฟรีย์
ทีป่ รึกษาพิเศษส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และนายไพรัช สุขงาม ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานพัทยา (ชลบุร)ี ร่วมพิธเี ปิด ภายในงานสามารถสัมผัสโลกแห่งความหรูหรา
ของเรือยอช์ทล่าสุดอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว มีไฮไลท์มากมายรวมถึงเรือ
ของ Simpson Marine ที่จะมาร่วมจัดแสดงถึง 10 ล�ำ และเรือยอช์ทจาก
Asia Marine ตัวแทนจ�ำหน่ายแบรนด์ดงั ของประเทศสวีเดนทีม่ าร่วมอวดโฉม
เรือ Nimbus T11 อีกทัง้ V-Yachts Asia จะจัดแสดงเรือใหม่ลา่ สุดอย่าง Ferretti
นอกจากนี้ ยังมีบริษทั ตัวแทนจ�ำหน่ายเรือประเภทอืน่ ๆ ทีต่ า่ งพร้อมใจพากัน
ร่วมงาน อาทิ Multihull Solutions, Max Marine Asia ซึง่ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
เรือยอช์ทแบรนด์ Sunseeker และ IAqua Sea Dart พร้อมด้วย Motorium
และ Princess Yachts ทีพ่ ร้อมโชว์เรือยอช์ท 4 ล�ำในงานครัง้ นี้
งาน Thailand Yacht Show เป็นงานจัดแสดงเรือและเรือยอช์ท
ระดับแนวหน้าของภูมภิ าคเอเชีย และเป็นอีกหนึง่ งานกิจกรรมทางทะเลประจ�ำปี
ที่จัดขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้น�ำมา
ซึง่ ความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจมากกว่าครัง้ ไหนเนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ท�ำให้มคี วามจ�ำเป็นต้องงดการ
จัดงานในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การบูรณาการร่วมระหว่าง การฝึกกองทัพเรือ
ประจ�ำปี 2565 กับการฝึกปฏิบตั กิ ารร่วม ศรชล. ประจ�ำปี 2565 โดยมีพลเรือเอก สมประสงค์
นิลสมัย ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ในฐานะรองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. และพลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจ�ำปี 2565 ให้การต้อนรับ
หลังจากนัน้ ได้เยีย่ มชมการฝึกขจัดมลพิษทางน�ำ้ เนือ่ งจากน�ำ้ มันในทะเล (Oil Spill)
และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (Sea SAR) ร่วมกับหน่วยงาน
ในศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม
ศูนย์บญ
ั ชาการในทะเล และโรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทอง พร้อมเดินทางต่อไปยัง
เกาะเสม็ด โดยเรือระบายพลขนาดกลาง (Landing Craft Mechanized : LCM)
เพือ่ ตรวจเยีย่ มการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบตั ิ ประกอบด้วย
ชุดปฏิบตั กิ ารเคมี ชีวภาพและรังสี ณ ท่าเรืออ่าวกลาง ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์บนบก
(Incident Command System : ICC) ณ สนามฟุตบอล อบจ. ระยอง
ส�ำหรับการฝึกในปีนี้ กองทัพเรือ ได้กำ� หนดจัดให้มกี ารฝึกปฏิบตั กิ ารให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบตั ิ (HADR) และการฝึกขจัดมลพิษทางน�ำ้ เนือ่ งจากน�ำ้ มัน
ในทะเล (Oil Spill) ด้วยก�ำลังทางเรือตามแนวคิด From The Sea การค้นหา และช่วยชีวติ
ในพื้นที่การรบทางทะเล (Combat Sea SAR) โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
และการระดมสรรพก�ำลังจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กองบังคับการต�ำรวจน�ำ้ กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง บริษทั เอกชน
หน่วยกูภ้ ยั และสมาคมอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมของกลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มัน
ในปัจจุบนั ศรชล. นับเป็นหน่วยงานหลักและเป็นกลไกส�ำคัญของรัฐบาลและรับผิดชอบ
การด�ำเนินการทีม่ เี อกภาพ สามารถบูรณาการการปฏิบตั งิ านในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มคี วามมัน่ คงและยัง่ ยืน ทัง้ ภายในและภายนอกราช
อาณาจักร ในเขตทางทะเลทีม่ ลี กั ษณะทีห่ ลากหลาย และประเทศไทยมีอำ� นาจอธิปไตย
หรือสิทธิอธิปไตย รวมทัง้ สิทธิหน้าทีอ่ นื่ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
มีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทีม่ อี ยูอ่ ย่างมากมาย
ในด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร
ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มี นายกรัฐมนตรี
เป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) โดยปัจจุบนั
ศรชล. มีภารกิจหลักในการป้องกันภัย 9 ด้าน ประกอบด้วย 1. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ทางทะเล 2. การท�ำประมงผิดกฎหมาย 3. การค้ามนุษย์/ลักลอบเข้าเมือง 4. ยาเสพติด
สินค้าผิดกฎหมาย/อาวุธสงคราม 5. การท�ำลายสิง่ แวดล้อมทางทะเลและชายฝัง่ 6. การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 7. โจรสลัด/การปล้นเรือ 8. การก่อการร้าย 9. การขนส่งสินค้า
สองวัตถุประสงค์
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YANMAR เชื่อมต่อระบบ

ลดการเร่งปฏิกริ ยิ าแบบเลือก
(SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION, SCR)
เข้ากับเครื่องยนต์เรือ
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ระบบ SCR ของ Yanmar เชื่อมต่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์
18 พฤษภาคม 2565; เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - Yanmar
Power Technology Co., Ltd. (YPT) หนึ่ ง ในบริ ษั ท ในเครื อ
ของ Yanmar Holdings Co., Ltd. จะเริม่ เปิดตัวระบบฟอกไอเสียด้วย
การลดการเร่งปฏิกริยาแบบเลือก (SCR) ที่ตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่
(*1) โดยเชื่อมต่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์ และระบบการบริหาร
จัดการเฉพาะด้าน ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป
โดยทั่วไปแล้ว เรือที่ลอยล�ำอยู่ในท้องทะเลมักจะไม่มีสภาพ
แวดล้ อ มทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ถู ก พั ฒ นาดี พ อ ดั ง นั้ น
การลดเวลาการบริหารจัดการบนเรือจึงถือเป็นความท้าทายอย่างหนึง่
และ YPT ก็ได้ท�ำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพบนเรือ
โดยการพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ
แผงควบคุมระบบ SCR ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย YPT จะมีช่องเสียบ
USB เพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ ท�ำให้สามารถเก็บรักษา
ข้อมูลของเรือไว้ในระบบการจัดเก็บในคลาวด์ (cloud) ได้ โดยผ่าน
แอพพลิเคชัน่ เฉพาะ และแอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวยังสามารถใช้ตรวจสอบ
ผลการวิเคราะห์สมรรถนะ และการแจ้งเตือนก�ำหนดการบ�ำรุงรักษา
ถึงแม้ว่าตัวเรือจะอยู่ในจุดที่ปลอดสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็ตาม
Yanmar ก�ำลังส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานของระบบนี้
ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาที่ลูกเรือจะต้องใช้ในการบริหารจัดการเรือ
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
อีกทั้งยังเสนอก�ำหนดการบ�ำรุงรักษาบนข้อมูลการใช้งานจริง เพื่อการ
เดินเรือที่ปลอดภัยในน่านน�้ำทั่วโลก
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ภาพรวมของ
การเชื่อมต่อ
การใช้งานที่
เป็นประโยชน์
หน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์สมรรถนะบนโทรศัพท์มือถือ
ช่องเสียบ USB บนแผงควบคุมระบบ SCR
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของการควบคุมมลพิษ แผงควบคุม
ระบบ SCR นี้ สามารถบริหารจัดการการควบคุมเครื่องยนต์และระบบ SCR ได้ในคราวเดียว เพื่อให้เป็น
ไปตามระเบียบควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจน (Nox) นอกจากนี้ แผงควบคุมระบบ SCR ยังสามารถท�ำการ
จัดเก็บข้อมูลการท�ำงานไว้ในคลาวด์ ด้วยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือไปยังระบบ โดยสื่อสารผ่าน
ช่องเสียบ USB บนแผงควบคุม เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมในการบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์สมรรถนะ

รวบรวม
ข้อมูลการ
ท�ำงานผ่าน
การเชื่อม
ต่อด้วย
USB
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การบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
เมื่อโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเฉพาะ “YANMAR
SHIPSWEB SMART-LINK” (*2) ถู ก เชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ ระบบ
มันจะท�ำการเชือ่ มต่อเพือ่ การเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน รวมทัง้ ข้อมูล
ของเครือ่ งยนต์ ต่อจากนัน้ เมือ่ ระบบท�ำงานแบบออนไลน์ (online)
มันก็จะเชือ่ มต่อเข้ากับ “YANMAR SHIPSWEB” ซึง่ เป็นการบริการ
บนคลาวด์ จัดท�ำขึ้นโดย Yanmar Engineering Co., Ltd.
แม้ในขณะที่เรืออยู่ในจุดที่อับสัญญาณอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น
ก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์สมรรถนะที่ถูกจัดเก็บเอาไว้
และยังสามารถรับการแจ้งเตือนก�ำหนดเวลาการบ�ำรุงรักษาได้
ช่ ว ยให้ ก ารจั ด หาอะไหล่ แ ละการบ� ำ รุ ง รั ก ษาถู ก จั ด เตรี ย มขึ้ น
ล่วงหน้าได้ ซึง่ เป็นตัวช่วยในการวางแผนการใช้งานได้อย่างดีเยีย่ ม
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YANMAR SHIPSWEB
https://ye-shiposweb.yanmar.com/
ดาวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั่ น เฉพาะ “YANMAR SHIPSWEB
SMART-LINK” (Google Play)
YANMAR SHIPSWEB SMART-LINK - Apps on Google
Play
*1 - SCR: ค�ำย่อของ “การลดการเร่งปฏิกริยาแบบเลือก”
(Selective Catalytic Reduction, SCR)
มลพิษจากออกไซด์ของไนโตรเจน (Nox) ซึ่งถูกควบคุมโดย
องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization, IMO) จะถูกเปลีย่ นให้เป็นไนโตรเจนทีไ่ ม่มอี นั ตราย
และน�้ำ โดยมีแอมโมเนียเป็นตัวเร่งปฏิกริยา
*2 - แอพพลิ เ คชั่ น เฉพาะ “YANMAR SHIPSWEB
SMART-LINK” สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก “Google Play”
เกี่ยวกับ Yanmar
จุ ด เริ่ ม ต้ น อยู ่ ที่ เ มื อ งโอซาก้ า ประเทศญี่ ปุ ่ น ในปี 2455
Yanmar เป็นผูผ้ ลิตเครือ่ งยนต์รายแรกทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการ
ผลิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดกระทัดรัด ใช้งานได้จริงในปี 2476
จากนั้น Yanmar ก็ได้เริ่มต้นผลิตเครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรม
ซึ่ ง เป็ น รายได้ ห ลั ก ของบริ ษั ท แต่ Yanmar ไม่ เ คยหยุ ด นิ่ ง
และยังคงขยายผลิตภัณฑ์ บริการ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งยนต์ขนาดใหญ่
เครื่องจักรการเกษตรและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เครื่องจักร
ก่อสร้าง ระบบพลังงาน เครื่องยนต์เรือ เครื่องมือและชิ้นส่วน
Yanmar ท�ำการขยายธุรกิจไปทั่วโลก โดยกระจายหน่วยธุรกิจ
ออกเป็น 7 ส่วน
บนบก ในทะเล ในเมืองใหญ่ พันธกิจของ Yanmar ก็คือ
“จัดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ความท้าทายที่
ลู ก ค้ า ประสบ ในการผลิ ต อาหาร และการใช้ พ ลั ง งานให้ เ กิ ด
ประโยชน์ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” อันเป็นความมุ่งมั่นของ Yanmar
ที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นส�ำหรับ “อนาคตที่ยั่งยืน”
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ทางการของ Yanmar
Co., Ltd.
https://www.yanmar.com/global/
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ระบุไว้ในแถลงการณ์สื่อมวลชนจะมีผล
เฉพาะในช่วงทีม่ กี ารแถลงข่าว และอาจแตกต่างจากข้อมูลล่าสุดได้
ข้อสอบถาม :
Corporate Communications, Yanmar
newsroom@yanmar.com
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ชาวเรื อ ที่ มี ป ระสบการณ์ จ ะทราบดี
ถึงความส�ำคัญของการผูกเรือทีท่ า่ เรือ หากปล่อย
เรือไว้โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารผูก เรือสามารถโยกไปมา
ส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ นอกจากนีย้ งั อาจ
ลอยหายไปในช่วงที่ลมแรงหรือช่วงน�้ำขึ้นได้
ในการผูกเรือเทียบท่าเริม่ ต้นด้วยการจอดเทียบท่า
หลังจากทีค่ ณ
ุ ขยับเรือเดินหน้า ถอยหลังเทียบท่า
จนเข้าทีเ่ ข้าทางแล้ว ล�ำดับต่อมาทีส่ ำ� คัญไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่ากันก็คอื การผูกเรือ ถ้าท่าเรือทีค่ ณ
ุ จอดไม่ได้
อยูใ่ นบริเวณทีม่ กี ารป้องกันคลืน่ ลมอย่างในมารีนา่
แล้วละก็ วันนีจ้ ะมาบอกวิธกี ารผูกเรือ (จากเชือก
ผูกเรือทุกเส้น) ให้มนั่ คง แข็งแรง โดยทีค่ ณ
ุ สามารถ
เลือกใช้วิธีผูกเชือกได้ตามแต่สภาพอากาศ
ณ ท่าเรือทีค่ ณ
ุ จอดเรือ

เมือ่ คุณน�ำเรือเข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้ว
ตามปกติจะผูกเชือกหัวเรือ เชือกท้าย ไกหัว ไกท้าย
และบางทีอาจจะใช้เชือกกันถ่างอีก 2 เส้น
ส�ำหรับการส่งเชือกขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาส
แต่จะต้องแน่ใจว่าเชือกทุกเส้นพร้อมทีจ่ ะใช้งานได้
ทันที การจะน�ำเชือกเข้าพุก หรือถ้าหากต้องการ
ใช้เชือกหัว และเชือกท้าย ให้เตรียมน�ำเชือกออกมา
ไว้นอกเรือไว้กอ่ น แต่จะต้องผ่านก้ามปูอย่างถูกต้อง
และพักไว้บนราวกันตกข้างเรือ ซึง่ พร้อมทีจ่ ะส่ง
ดิง่ ทรายเมือ่ เรือเข้าใกล้ และได้ระยะกับท่าเทียบเรือ
ในขณะทีเ่ รือเทียบท่าอยู่ คุณต้องพิจารณา
ถึงกระแสน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลงด้วย เพราะการขึน้ ลงของน�ำ้
จะท�ำให้เรือทีเ่ ทียบท่าอยูน่ นั้ ลอยสูงขึน้ หรือต�ำ่ ลง
ตามระดับน�ำ้ ทีข่ นึ้ ลง เมือ่ น�ำ้ ขึน้ เรือทีเ่ ทียบท่าอยู่
ก็จะสูงขึน้ เมือ่ น�ำ้ ลง เรือก็จะลดระดับต�ำ่ ลงด้วย
เช่นกัน จะท�ำให้เชือกเส้นต่างๆ ทีผ่ กู ยึดเรือตึงมาก
ถ้าเชือกไม่ขาดเรือคุณก็จะเอนเอียงไปตามแรงดึง
ของเชือก ดังนัน้ คุณจะต้องผ่อนเชือกตามระยะ
ทีเ่ รือขึน้ สูง หรือลงต�ำ่ ตามกระแสน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลงด้วย
เช่นกัน

BERTHING HAWSERS
การผูกเรือเทียบท่า
MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

การผูกเรือเทียบท่าเพือ่ ความสะดวก บางที
อาจน�ำเชือกขึน้ คูเ่ ข้ากับพุกบนท่าเรือก่อนออกจาก
ท่าเรือ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว และถ้าหากบนท่า
ไม่มคี นส�ำหรับปลดเชือกส่ง คุณสามารถใช้เชือกขึน้
จากเรือไปอ้อมพุกบนท่าแล้วเอาปลายเชือก
ทัง้ สองทางผูกไว้บนเรือ เมือ่ เรือเคลือ่ นออกจากท่า
ให้ปลดเชือกทางหนึง่ เรือก็จะดึงเชือกออกจากพุก
โดยไม่ตอ้ งใช้คนปลด เพียงแค่คอยปลดเชือกขึน้ มา
บนเรือเท่านัน้ เอง
ส่วนจ�ำนวนเชือกผูกเรือจะคงไว้กเี่ ส้นนัน้
ขึ้นอยู่กับโอกาสและความจ�ำเป็น ตามปกติ
จะปลดเชือกทีไ่ ม่จำ� เป็นออกก่อน เหลือเชือกเส้น
ทีส่ ำ� คัญไว้คอื เชือกหัว เชือกท้าย ไกหัว ไกท้าย
เท่านีก้ เ็ พียงพอแล้ว เชือกหัวเชือกท้ายบางที
ก็ควรน�ำเข้ากว้าน ส่วนไกหัวไกท้ายบางทีกค็ อ่ ยๆ
ปลดเชือก เพราะในขณะทีเ่ รือเทียบท่าอยูน่ นั้
เมือ่ เรือถ่างออกจากท่า เชือกผูกเรือบางเส้นหย่อน
เกินไป คุณต้องดึงเก็บเชือกให้ตงึ โดยน�ำเชือก
เข้ากว้าน เมือ่ เชือกตึงดีแล้วก็เก็บเข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย
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การใช้คลื่นความถี่กลาง
ส�ำหรับการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชาชน
การวางแผนการใช้วทิ ยุคมนาคมมีความ
ส�ำคัญต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยีของอุปกรณ์วทิ ยุ
คมนาคมและกฎระเบียบ ข้อบังคับมารยาท
ในการใช้งาน เพือ่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้วาง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการก�ำกับดูแลการใช้
คลืน่ ความถีก่ ลางส�ำหรับการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน เพือ่ ให้
ทุกภาคส่วนสามารถใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมโดยมี
คลืน่ ความถีก่ ลาง ในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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และการแก้ไขปัญหาในกรณีทปี่ ระเทศเกิดภัย
พิบตั หิ รือเหตุฉกุ เฉินก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ
ร่างกายประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ
ของประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ การติดต่อประสาน
งานในการปฏิบตั หิ น้าที่ และภารกิจเร่งด่วนร่วม
กันในการสนับสนุนงานของทางราชการทัง้ ใน
ภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติให้เกิดความคล่องตัว
และเกิดประโยชน์สงู สุด
คลืน่ ความถีก่ ลางนัน้ หมายถึงคลืน่ ความถี่
ทีอ่ นุญาตให้ใช้รว่ มกันของหน่วยงานของรัฐ
และประชาชน
โดยให้ใช้คลืน่ ความถีก่ ลางร่วมของหน่วย
งานของรัฐส�ำหรับติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และภารกิจร่วมกันในการสนับสนุน

MAGAZINE I PAGE

tion
งานของหน่วยงานของรัฐทัง้ ในภาวะปกติ และ
กรณีประเทศเกิดภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน ตาม
ตารางคลืน่ ความถีก่ ลางร่วมของหน่วยงานของรัฐ
ตารางที่ 1 คลื่นความถี่กลางร่วมของหน่วยงานของรัฐ
ย่านความถี่

HF/SSB

VHF/FM

UHF/FM

คลื่นความถี่

การใช้งาน

4866 กิโลเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

4869 กิโลเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

7529 กิโลเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

7715 กิโลเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

9916 กิโลเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

142.425 เมกะเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

147.425 เมกะเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

161.475 เมกะเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

166.475 เมกะเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

420.500 เมกะเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

425.500 เมกะเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

449.025 เมกะเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

454.025 เมกะเฮิรตซ์

ช่องสื่อสาร

นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ก�ำหนดให้ใช้คลืน่ ความถี่
กลางร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชน
ส�ำหรับติดต่อประสานงานในการปฏิบตั หิ น้าที่
และภารกิจร่วมกันของหน่วยงานของรัฐกับ
ประชาชนในการสนับสนุนงานของหน่วยงานของ
รัฐทัง้ ในภาวะปกติ และกรณีประเทศเกิดภัยพิบตั ิ
หรือภาวะฉุกเฉิน ตามตารางคลืน่ ความถีก่ ลาง
ร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนของรัฐ

การจัดหาและใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมให้
หน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้เครือ่ งวิทยุ
คมนาคม หรือประชาชนซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้
เครือ่ งวิทยุคมนาคมเป็นการส่วนตัว เพือ่ ร่วมใช้ใน
ข่ายสือ่ สารของหน่วยงานของรัฐโดยใช้คลืน่
ความถีใ่ นย่าน HF หรือ VHF หรือ UHF อยูก่ อ่ น
แล้ว ให้ดำ� เนินการบรรจุคลืน่ ความถีก่ ลางให้กบั
เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้งาน
อยูไ่ ด้แล้วแต่กรณี

ตารางที่ 2 คลื่นความถี่กลางร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชน
ย่านความถี่

HF/SSB
VHF/FM

คลื่นความถี่

การใช้งาน

27.155 เมกะเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

27.215 เมกะเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

78.500 เมกะเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

145.000 เมกะเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

245.500 เมกะเฮิรตซ์

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

กรณีทหี่ น่วยงานของรัฐหรือประชาชนตามมีความประสงค์
จะจัดหาเครือ่ งวิทยุคมนาคมเพิม่ เติม ซึง่ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั
การอนุญาตหรือใบอนุญาตแล้ว จะต้องด�ำเนินการบรรจุ
คลืน่ ความถีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้งานไปพร้อมกับคลืน่ ความถีก่ ลาง
ในคราวเดียวกัน
การใช้คลืน่ ความถีก่ ลางได้มอบหมายให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าทีด่ แู ลการใช้คลืน่ ความถีก่ ลาง
ในระดับประเทศ ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่
ดูแลการใช้คลืน่ ความถีก่ ลางในระดับเขตภูมภิ าค และส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�ำจังหวัด มีหน้าทีด่ แู ล
การใช้คลืน่ ความถีก่ ลางในระดับจังหวัด โดยให้มกี ารประสานงาน
ของหน่วยงานของรัฐทั้งในภาวะปกติ และกรณีประเทศ
เกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สงู สุด
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงาน
ในสังกัด จัดตัง้ ข่ายสือ่ สารหลักโดยการน�ำคลืน่ ความถีก่ ลาง
มาใช้งานเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถติดต่อประสานงาน
ราชการ ในภารกิจร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและให้ประชาชน
สามารถแจ้งเหตุได้ตอ้ งด�ำเนินไป เพือ่ งานของหน่วยงานของรัฐ
และให้ตดิ ต่อสือ่ สารเท่าทีจ่ ำ� เป็น
ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ
ให้หน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุใช้ขา่ ยสือ่ สารหลักกระจาย
ข่าวสารประสานงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องทันที
ในกรณีทเี่ กิดเหตุภยั พิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน หน่วยงาน
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจะต้องระงับการใช้คลืน่ ความถีก่ ลางทันที
และจะใช้คลืน่ ความถีก่ ลางได้ตอ่ เมือ่ เหตุการณ์นนั้ ได้สนิ้ สุดแล้ว
ซึ่งสิทธิในการใช้คลื่นความถี่กลางของหน่วยงานของรัฐ
และประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วย
วิทยุคมนาคมย่อมมีสทิ ธิใช้คลืน่ ความถีก่ ลางโดยเท่าเทียมกัน
และไม่ถอื เป็นสิทธิเฉพาะของหน่วยงานของรัฐใดๆ เว้นแต่
กรณีเกิดเหตุการณ์เท่านัน้
หากตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือประชาชน
ฝ่าฝืนต่อบทแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมกฎประกาศนี้
ระเบียบข้อบังคับหรือประกาศอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขจะพิจารณาด�ำเนินการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร ระงับการใช้คลื่นความถี่หรือพักใช้
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคมหรือด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย
วิทยุโทรคมนาคมเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สำ� หรับการส่งข่าวสาร
ระหว่างบุคคล หรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
โดยในภาวะปกติวทิ ยุคมนาคมใช้เป็นเครือ่ งมือในการประสาน
งานการใช้วทิ ยุคมนาคมทีถ่ กู ต้องจึงมีความส�ำคัญโดยผูใ้ ช้งาน
จ�ำเป็นต้องมีความรูด้ า้ นต่างๆ เช่น กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง วิธกี ารใช้งาน กฎ กติกา มารยาทในการใช้งาน
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สงู สุดในการปฏิบตั งิ าน
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เบื้องหลังความสำ�เร็จ
ในการพัฒนาประเทศของ

(ตอนที่ 3)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

BRI ยุทธศาสตร์ใหม่แห่งศตวรรษ
BRI : Belt and Road Initiative เราแปล
เป็นไทยว่า “ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
นับเป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญของจีนซึง่ เริม่ ผลักดัน
มาตัง้ แต่เดือนกันยายน พ.ศ.2556 ราวสองเดือน
ก่อนที่ ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ผูน้ ำ� คนปัจจุบนั
เข้ารับต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ แนวคิดหลัก
ของโครงการนีก้ ค็ อื การแสวงหาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ด้วยการสร้าง
ทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงจากจีนไปยัง
ประเทศทีบ่ รรลุขอ้ ตกลงระหว่างกัน ปัจจุบนั มี
แนวร่วมกว่า 70 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย
อัฟริกา และยุโรป
แรงบันดาลใจของผูน้ ำ� จีนคือความรุง่ เรือง
ในอดีตราวสองพันปีกอ่ น ทีจ่ นี เคยค้าขายไปทัว่
โลกตามเส้นทางสายไหม (Silk Road) ซึง่ พาด
ผ่านหลายประเทศทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ โดยจีน
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ได้ตงั้ กองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund)
ขึน้ ในปี พ.ศ.2557 มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ มีสำ� นักงานอยูท่ กี่ รุงปักกิง่ เพือ่ สนับสนุน
ทางการเงิ น และการลงทุ น ในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นกองทุนทีเ่ ปิดกว้างและต้อนรับนักลงทุนทัง้
จากภายในและภายนอกภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ ไทย
เราก็มสี ว่ นร่วมในกองทุนนีด้ ว้ ย โดยมีธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย
(Asian Infrastructure Investment Bank :
AIIB) บริหารกองทุนดังกล่าว มีสว่ นช่วยในการ
แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศต่ า งๆ
ในโครงการ BRI เป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้
นอกจากการสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
เพือ่ เชือ่ มโยงประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีการก�ำหนด
เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk
Road) เชื่อมโยงประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซียนอีกด้วย ซึง่ ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่
รวมทั้ ง ไทยด้ ว ย ให้ ก ารตอบรั บ และชื่ น ชม
แนวคิดในการผลักดันเส้นทางสายไหมทางทะเล
เพือ่ เสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่าง อาเซียน-จีน
ส่งเสริมการไปมาหาสูแ่ ละเร่งขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน
สาเหตุส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นแรง
ผลักดันโครงการ BRI ก็คอื การมุง่ พัฒนาเขต
ปกครองตนเองซินเจียง ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวมุสลิม มีแนวคิดที่จะแบ่งแยกดินแดง
เพือ่ เป็นประเทศเอกราชอย่างสมบูรณ์ นับเป็น
เรื่องที่จีนยอมไม่ได้ จึงตั้งให้เป็นเขตปกครอง
ตนเองเช่นเดียวกันกับธิเบตและอีกสามเขตอืน่
ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2498

ซินเจียงมีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
ครอบคลุมอาณาบริเวณราว 1 ใน 6 ของพืน้ ที่
จี น ทั้ ง หมด มี พ รมแดนยาวที่ สุ ด ในจี น กว่ า
5,600 กิโลเมตร อยูต่ ดิ กับเพือ่ นบ้าน 8 ประเทศ
ได้ แ ก่ มองโกเลี ย รั ส เซี ย คาซั ค สถาน
คี ร ์ กี ซ สถาน ทาจิ กิ ส ถาน อั ฟ กานิ ส ถาน
ปากีสถาน และอินเดีย นับเป็นดินแดนที่มี
ความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง
เคยเป็นชุมทางการค้าส�ำคัญบนเส้นทางสายไหม
โบราณ รัฐบาลจีนในยุคปัจจุบันจึงผลักดัน
ให้ซนิ เจียงเป็นจุดส�ำคัญเชือ่ มโยงกับเอเชียกลาง
และยุโรป ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ BRI
นอกจากความส�ำคัญทางด้านยุทธศาสตร์
และความมัน่ คงแล้ว ซินเจียงยังเป็นต�ำแหน่งที่
อุดมไปด้วยพลังงานหลายประเภท มีทง้ั น�ำ้ มัน
ดิบ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม พลังงานแสง
อาทิตย์และถ่านหิน โดยน�้ำมันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติมปี ริมาณมากเป็นอันดับหนึง่ ของจีน
พลังงานเหล่านี้นอกจากสามารถสนองความ
ต้องการบริโภคภายในซินเจียงแล้ว ยังเหลือส่ง
ป้ อ นไปยั ง มณฑลอื่ น ๆ ทั่ ว ประเทศจี น ด้ ว ย
ท�ำให้ซนิ เจียงมีบทบาทส�ำคัญยิง่ ต่อความมัน่ คง
ทางพลังงานของประเทศ
จี น ได้ ว างแผนพั ฒ นาซิ น เจี ย งให้ เ ป็ น
ชุ ม ทางในการขนส่ ง ล� ำ เลี ย งพลั ง งานตาม
ยุทธศาสตร์ BRI เนื่องจากจีนเป็นชาติผู้ใช้
พลังงานรายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก จ�ำเป็นต้องน�ำเข้า
พลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมซิน
เจียง จีนจึงได้ผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทาง
ล�ำเลียงขนส่งพลังงานเชื่อมโยงซินเจียงกับ
ประเทศต่างๆ ตัวอย่างเช่น เส้นทางขนส่งท่อ

ก๊าซธรรมชาติเชือ่ มจากประเทศเติรก์ เมนิสถาน
ผ่านอุซเบกิสถาน และคาซัคสถาน เข้าสูซ่ นิ เจียง
ความยาว 1,833 กิโลเมตร ซึง่ สามารถส่งก๊าซ
ธรรมชาติมายังซินเจียงได้มากถึง 40,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ก่อนทีจ่ ะเชือ่ มโยงส่งต่อไป
ยังมณฑลอืน่ ๆ ของจีนต่อไป
เรือ่ งของยุทธศาสตร์ BRI ยังมีรายละเอียด
อี ก มาก มี ค วามคื บ หน้ า ในการด� ำ เนิ น งาน
อย่างน่าพอใจในภาพรวม อุปสรรคต่างๆ ก็มพี อ
สมควรเพราะแต่ละประเทศที่จีนเจรจาให้เข้า
ร่วมโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทั้ ง ด้ า นความพร้ อ มทางเศรษฐกิ จ แนวคิ ด
ทางการเมื อ งและความเห็ น ของประชาชน
แต่จนี ก็มขี อ้ เสนอทีป่ ระเทศส่วนใหญ่ยอมรับได้
อาทิ การให้ความช่วยเหลือ ทั้งรูปของเงินกู้
และให้ เ ปล่ า โดยใช้ ห นี้ คื น ในลั ก ษณะของ
สัมปทานระยะยาว หรือให้ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
และทรัพยากรอืน่ ๆ จึงมีผรู้ ว่ มใน BRI มากกว่า
70 ประเทศ ดังทีก่ ล่าวไว้ในตอนต้น
ยุทธศาสตร์ BRI สะท้อนให้เห็นชัดในวิสยั
ทั ศ น์ ข องผู ้ น� ำ จี น โดยเฉพาะประธานาธิ บ ดี
สี จิ้น ผิง คนปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีสติปัญญา
และอุดมการณ์สูงส่งมาก มีกรอบความคิดที่
กว้ า งไกลและละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง วางแผนงาน
อย่างเป็นระบบ การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ขั้นตอนที่เหมาะสม สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ทุกส่วน การแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีม่ คี วามผิดแผกกัน
ก็ใช้หลักความยืดหยุน่ หาวิธเี ฉพาะเป็นรายกรณี
ไป จึงท�ำให้การพัฒนาประเทศมีความก้าวหน้า
ไปอย่างไม่หยุดยัง้
ที่ ม า : หนั ง สื อ The Rise of CHAINA
จีนคิดการใหญ่ มองไกล โดย ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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