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ท่ามกลางสารพันปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนและคลุมเครือดาหน้าเข้ามารุมล้อมวิถชี วี ติ เรา ก่อผลกระทบด้านต่างๆ มากบ้างน้อยบ้าง ท�ำให้ความมัน่ คง
ของมนุษย์ (Human Security) ของประชากรโลกโดยรวมเสื่อมถอยลง คุณภาพชีวิตของคนเราก็ตกต�่ำลงตามไป การติดตามความเป็นไปต่างๆ
อย่างรู้เท่าทันคือปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นความยากล�ำบากต่างๆ ไปด้วยดี
ด้วยการรักษาสติให้มนั่ คง ใช้ปญั ญาแก้ปญั หาทัง้ หลายบนหลักการคิดอย่างมีเหตุผล เชือ่ ว่าวันทีฝ่ นั รอคงอยูไ่ ม่ไกลครับ
ส�ำหรับฉบับกลางไตรมาสสามนี้ มีเรือ่ งดีๆ ทีเ่ ราสรรหาน�ำมาเสนอเช่นเคย อาทิ สาระน่ารูเ้ กีย่ วกับน�ำ้ มันแก๊สโซฮอลล์ การแล่นเรือเร็วให้ปลอดภัย
และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจจีนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซำ�้ แบบระบบของชาติใดๆ ทัง้ ในด้านโครงสร้าง หลักกการบริหารจัดการ รวมทัง้ การ
แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในห้วงเวลาต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นมีสาระทีเ่ ราสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสทีเ่ หมาะสม เดือนหน้าพบกันครับ
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กองทัพเรือจัดงานรำ�ลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ปีที่ 129
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์รัตนโกสินทรศก 112 (ร.ศ.112) ประจ�ำปี 2565
และพิ ธี ส งฆ์ ณ ป้ อ มพระจุ ล จอมเกล้ า ฐานทั พ เรื อ กรุ ง เทพ ต� ำ บลแหลมฟ้ า ผ่ า
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรต่างๆ
และผูแ้ ทนส่วนราชการนอกกองทัพเรือ ในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมพิธฯี
เหตุการณ์ ร.ศ.112 ตรงกับปีพุทธศักราช 2436 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยในช่วงนัน้ ชาติตะวันตกได้เข้ามามีอทิ ธิพลส�ำคัญทางแถบเอเชีย
โดยมีจดุ ประสงค์ทสี่ ำ� คัญ คือการแสวงหาอาณานิคม ประเทศต่างๆ เช่น ญวน เขมร ลาว
ตกเป็ น อาณานิ ค มของฝรั่ ง เศส ส่ ว นพม่ า และมลายู ต กเป็ น อาณานิ ค มของอั ง กฤษ
ส�ำหรับประเทศไทย ได้ถกู ชาติมหาอ�ำนาจอย่างฝรัง่ เศสเข้ามารุกราน
วันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2436 เรือรบฝรัง่ เศส 2 ล�ำ คือ เรือสลุปแองคองสตังค์
และเรือปืนโคแมต ได้รุกล�้ำสันดอนปากแม่น�้ำเจ้าพระยาเข้ามายังกรุงเทพฯ และได้เกิด
การปะทะกับฝ่ายไทย ทั้งหมู่ปืนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า และเรือรบไทยที่จอดอยู่เหนือ
ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ�ำนวน 9 ล�ำ ผลปรากฏว่า เรือแองคองสตังต์ และเรือโคแมต
ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน สามารถตีฝ่าแนวป้องกันที่ปากแม่น�้ำเจ้าพระยาเข้ามาได้
จนถึงกรุงเทพฯ และเทียบท่าอยูท่ หี่ น้าสถานทูตฝรัง่ เศส โดยมีทหารประจ�ำเรือเสียชีวติ รวม
3 นาย และเรือน�ำร่องถูกยิงเกยตืน้ อยูร่ มิ ฝัง่ ส่วนฝ่ายไทยเรือทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากกระสุน
ปืนใหญ่จากฝ่ายตรงข้าม จ�ำนวน 4 ล�ำ ภายหลังเหตุการณ์ดงั กล่าว ไทยกับฝรัง่ เศสก็ได้ยตุ กิ าร
สูร้ บกันเกีย่ วกับกรณีพพิ าทเรือ่ งเขตแดนทางฝัง่ ซ้ายของแม่นำ�้ โขง และเป็นเหตุให้ไทยเรา
ต้องเสียดินแดนแก่ฝรัง่ เศสเป็นจ�ำนวนมาก โดยทีไ่ ม่มที างจะหลีกเลีย่ งได้ เพือ่ แลกเปลีย่ น
กับการด�ำรงไว้ซงึ่ เอกราช ประกอบด้วยดินแดนฝัง่ ซ้ายแม่นำ�้ โขง ได้แก่ ประเทศลาวปัจจุบนั
ในพื้นที่เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ และอาณาเขตนครจ�ำปาศักดิ์ตะวันออก
ตลอดจนบรรดาเกาะแก่งต่างๆ ในแม่นำ�้ โขง คิดเป็นพืน้ ที่ 143,000 ตารางกิโลเมตร
เหตุการณ์ในครั้งนั้น ยังความโทมนัสและเสียพระราชหฤทัยแก่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นอันมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพิจารณา
เห็นว่า การว่าจ้างชาวต่างประเทศเป็นผู้บังคับการเรือ และป้อมนั้นไม่เป็นหลักประกัน
พอที่จะรักษาประเทศได้สมควรที่จะต้องบ�ำรุงก�ำลังทหารเรือไว้ป้องกันภัยด้านทะเล
และต้องใช้คนไทยท�ำหน้าทีแ่ ทนชาวต่างประเทศทัง้ หมด และการทีจ่ ะให้คนไทยท�ำหน้าทีแ่ ทน
ชาวต่างประเทศได้นนั้ ต้องมีการศึกษาฝึกหัดเป็นอย่างดีจงึ จะใช้การได้ จึงทรงส่งพระเจ้า
ลูกยาเธอหลายพระองค์ออกไปศึกษาวิชาการทั้งในด้านการปกครอง การทหารบก
การทหารเรือ และอืน่ ๆ ในทวีปยุโรป รวมทัง้ ได้ทำ� การฝึกนายทหารเรือไทย เพือ่ ปฏิบตั งิ าน
แทนชาวต่างประเทศตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ท�ำให้กจิ การทหารเรือมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียม
นานาอารยประเทศตราบจนปัจจุบนั

กรมเจ้าท่า จับมือจีน
ร่วมประชุมความปลอดภัยเรือโดยสาร
ภายใต้ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานบริหารความปลอดภัยทางทะเล
(China Maritime Safety Administration) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งความปลอดภัยเรือโดยสารภายใต้กรอบ
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าค
เอเชีย - แปซิฟกิ (ASEAN Regional Forum Workshop on Ferry Safety)
ครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยการประชุมครัง้ นีเ้ ป็นการประชุมครัง้ ที่ 4 ทีจ่ ดั อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2560
เน้นย�้ำการให้ความส�ำคัญต่อความร่วมมือในการสร้างเสริมความปลอดภัย
ของเรือโดยสารของไทย จีน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
โดยในการประชุมครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมกว่า 120 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศคูเ่ จรจา ประเทศผูส้ งั เกตการณ์ องค์กรระหว่างประเทศ นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทางทะเลโลก ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่าจากหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงาน
เจ้าท่าภูมิภาคและสาขา และผู้ประกอบการเรือโดยสาร เข้าร่วมการประชุม
โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงาน
บริหารความปลอดภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการเดินเรือต้าเหลียน ที่ปรึกษาด้านทะเล
ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ส� ำ นั ก ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มทางน�้ ำ
ส�ำนักมาตรฐานเรือ และส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กรมเจ้าท่า
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว
ในการประชุมนี้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
ได้ น� ำ เสนอพั ฒ นาการในการสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ของเรื อ โดยสาร
ของแต่ละประเทศ และร่วมแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ใี นการบริหารจัดการและสร้างเสริมความปลอดภัยของเรือโดยสารระหว่างกัน
ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ กลไกในการบังคับใช้กฎและข้อบังคับความปลอดภัยของ
เรือโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อริเริ่มจากภาคอุตสาหกรรม แนวปฏิบัติ
ในการสร้างเสริมการปฏิบัติงานบนเรือโดยสาร ความร่วมมือทางวิชาการ
และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ของเรื อ โดยสาร
ในภูมภิ าค
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หน่วยกูภ้ ยั ทางน�ำ้ HERVEY BAY
กับ YANMAR
ในฐานะหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ส� ำ หรั บ การกู ้ ภั ย ทางน�้ ำ ของ
“Hervey Bay” เรือกู้ภัย “Rescue 1” ได้รวมเอาเทคโนโลยีบนเรือ
ที่น่าประทับใจส�ำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการค้นหาและกู้ภัย
โดยใช้เทคโนโลยีชั้นน�ำของเครื่องยนต์ Yanmar รุ่น 6LY440 ซึ่งเป็น
เครื่องยนต์ดีเซลรางร่วม (common rail) อันเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์
ที่ ท� ำ ให้ “Rescue 1” เป็ น เรื อ ที่ ล�้ ำ หน้ า และแตกต่ า งจากเรื อ
แบบเดียวกันล�ำอื่นๆในประเทศออสเตรเลีย
Rescue 1 เป็นเรือสองท้องเคลื่อนที่เร็วล�ำใหม่ของหน่วยกู้ภัย
ทางน�้ำ Hervey Bay ถูกอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ และขับเคลื่อน
ด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ คู ่ ข อง Yanmar รุ ่ น 6LY440 ระบบรางร่ ว ม
(common rail) ที่เผาไหม้สะอาดและให้แรงม้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เรือล�ำล่าสุดล�ำนีเ้ ป็นของอาสาสมัครกูภ้ ยั ทางน�ำ้ กลุม่ หนึง่ มีความ
สามารถที่จะลากเรือที่ประสบเหตุ เรือช�ำรุด และอื่นๆ ได้จากทุกที่
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ภายในพืน้ ทีท่ ำ� การ 5,000 ตารางกิโลเมตร และได้มสี ว่ นร่วมหลายครัง้
ในการให้ความช่วยเหลือส�ำหรับการส่งกลับสายแพทย์จาก K’Gari
(เกาะ Fraser) ในแถบชายฝั่งตะวันออกของ Queensland
Graeme Davies ผู้บังคับการหน่วยกู้ภัยทางน�้ำ Hervey Bay
ได้มีโอกาสทดสอบหนึ่งในเรือให้ความช่วยเหลือทางแพทย์เหล่านี้
“สภาพอากาศทางปลายด้านบนของช่องแคบ Sandy และนอก
ชายฝั่งด้านเหนือของเกาะ Fraser (ทั้งหมดนี้อยู่ภายในเขตท�ำการ
ของหน่วยกู้ภัย) ค่อนข้างจะรุนแรง” Graeme บอกเล่ากับ Power
Equipment
“ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ‘Blue Arrow’ บนเรือล�ำนี้
นับได้วา่ ‘สุดยอด’ หากท่านสามารถใช้งานเม้าส์ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเลื่ อ นเคอร์ เ ซอร์ บ นหน้ า จอได้ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี
ที่จะวางต�ำแหน่งเรือล�ำนี้ ทุกครั้งและทุกที่ที่คุณต้องการ”
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“มันสะดวกมาก เมื่อคุณต้องการวางต�ำแหน่งเรือเพื่อน�ำเรือเข้า
เทียบในท่าที่ค่อนข้างยากส�ำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเหตุการณ์
ดังกล่าวก็มกั จะเกิดขึน้ ในเวลากลางคืน ดังนัน้ ความสามารถในการวาง
ต�ำแหน่งเรือได้ง่ายและตรงต�ำแหน่งจึงถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม
ที่สุด”
Rescue 1 เป็นเรือสองท้องที่ออกแบบโดยวิศวกรต่อเรือชาว
ออสเตรเลีย มีความยาวต�่ำกว่า 12 เมตรเล็กน้อย แต่ตัวเรือค่อนข้าง
กว้าง นั่นคือกว้าง 5.3 เมตร
เครื่องยนต์ Yanmar รุ่น 6LY ถูกต่อตรงเข้ากับห้องเกียร์ ZF280
(อัตราทด 1.30:1) เพื่อขับชุดเจ็ตของ Hamilton รุ่น HJ292 ตัวเรือ
ถูกต่อขึ้นที่เมือง Maryborough โดย Allweld Manufacturing
(อยู่ใกล้กับ Hervey Bay) มีระวางขับน�้ำ 11.2 ตัน (เรือเบา) ตัวเรือ
และโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมหนา 12 มิลลิเมตร
Rescue 1 แน่ น อนว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เรื อ เพื่ อ การสั น ทนาการ
Josh Linwood จาก Allweld Manufacturing ซึ่งเป็นนักธุรกิจ
ผู้ช�ำนาญในการต่อและออกแบบเรืออลูมิเนียม ยอมรับว่างานไฟฟ้า
และงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเรื อ Rescue 1 ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย
“แต่การติดตั้งเครื่องยนต์ Yanmars และชุดขับเจ็ตกลับเป็นงาน
ที่ง่ายมาก”
คุณจะได้ยินเรื่องแบบเดียวกันจากอู่ต่อเรือหลายๆ อู่ที่เคยติดตั้ง
6LY440 ของ Yanmar บนเรือที่อู่นั้นๆ ต่อ ชุดสายไฟของ 6LY440 นั้น
ติดตั้งง่าย เหมือนกับของเล่นที่ “เสียบปลั๊กแล้วใช้งาน (plug and
play)” อีกทัง้ ยังเชือ่ มต่อเข้ากับระบบใดก็ได้ นีถ่ อื เป็นข้อได้เปรียบอย่าง
ยิ่งทั้งกับระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวอิเล็คทรอนิกส์
เพื่อรักษาสมดุลในการออกแบบตัวเรือ เครื่องยนต์ Yanmar
จึ ง ถู ก วางไว้ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ ต ้ อ งใช้ เ พลาขั บ ยาว 500 มิ ล ลิ เ มตร
เพือ่ ขับชุดขับเจ็ตด้านหลัง โดยเครือ่ งยนต์มมี มุ เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย
เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอกับการจัดวางชุดขับนี้
“เราท�ำแผ่นรองเครื่องยนต์ขนาดหนา 20 มิลลิเมตร และยึดแท่น
เครื่องยนต์ติดไว้กับแผ่นรองนี้” Josh อธิบาย “การท�ำความเร็ว
30 นอต เป็ น เรื่ อ งที่ ง ่ า ยมากส� ำ หรั บ เครื่ อ งยนต์ Yanmar คู ่ นี้
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แต่ผมเชื่อว่าเราอาจท�ำได้ถึง 32 นอต เมื่อคันเร่งเปิดสุด”
นั่นไม่ใช่ความส�ำเร็จเล็กๆเลยส�ำหรับ 6LY เพราะตัวเรือ Rescue 1 มีน�้ำหนักเกือบ
13 ตัน รวมน�้ำมันเชื้อเพลิง (ถังน�้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 810 ลิตร 2 ถัง) อุปกรณ์ และผู้โดยสาร
สมรรถนะที่โดดเด่นของ 6LY440 เป็นประสบการณ์ที่ Power Equipment ได้พบเห็น
เป็นประจ�ำ ทั้งในเรือใหม่ และเรือเก่าที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ อัตราส่วนของ “แรงม้า:น�้ำหนัก”
ประกอบกั บ การประหยั ด น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ท� ำ ให้ เ ครื่ อ งยนต์ ข องคู ่ แ ข่ ง ถู ก ทิ้ ง ไว้ ข ้ า งหลั ง
แบบไม่เห็นฝุ่น
เครื่ อ งยนต์ ข นาด 324kW (440 แรงม้ า เมตริ ก @ 3,300 รอบ/นาที ) 6LY440
มีความจุกระบอกสูบ 5.8 ลิตร โดยใช้บล๊อคเครื่องยนต์แบบ 6 สูบเรียง ที่สร้างชื่อให้กับ
Yanmar ในรุ่น LY2 และ LY3 ตลอด 2 ทศวรรตที่ผ่านมา
ปัจจัยหนุนอีกอย่างหนึ่งของ 6LY ก็คือขนาดที่กระทัดรัด ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงชัก
และขนาดกระบอกสูบที่สั้นลง (106 มม X 110 มม) จึงท�ำให้เครื่องยนต์ติดตั้งในห้องเครื่อง
ได้สะดวกขึ้น และสามารถเข้าถึงเครื่องยนต์ได้รอบด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับ
เรือสองท้องอย่าง Rescue 1
เครื่องยนต์ Yanmar 6LY440 จะมีผลกระทบกับน่านน�้ำดั้งเดิมของชายฝั่ง Fraser
น้อยมาก เนือ่ งจากมีการปลดปล่อยมลพิษทีต่ ำ�่ มาก และเครือ่ งยนต์ 6LY440 ยังผ่านมาตรฐาน
การควบคุมมลพิษของยุโรป RCD2, IMO/GL และ EMC อีกทั้งยังได้รับการรับรอง US EPA
Tier 3 จากสหรัฐอเมริกา
เครื่องยนต์ไฮเทค ส�ำหรับ เรือกู้ชีพไฮเทค
ในขณะที่ ร ะบบควบคุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม เครื่ อ งยนต์ Yanmar ที่ ใ ช้
ขับเคลื่อน Rescue 1 ท�ำให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างชัดเจน แต่ระบบควบคุมอื่นๆ ของเรือ
และการจัดวางต�ำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ก็สะท้อนให้เห็นถึงการคิดล่วงหน้าและวิสัยทัศน์
ของผู้ต่อเรือได้อย่างชัดเจน
บริเวณหัวเรือของ Rescue 1 มีการติดตั้งบันไดพับได้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ช่วยชีวิต และในขณะเดียวกัน ก็ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินจากตัวเรือได้ด้วย ขณะที่เครนไฟฟ้า
12 โวลท์ ที่ ติ ด ตั้ ง อยู ่ ท ้ า ยเรื อ สามารถใช้ ย กเจ็ ต สกี ขึ้ น มาไว้ บ นเรื อ เพื่ อ ความปลอดภั ย
ในการขนย้าย หรืออุปกรณ์อื่นๆขึ้นเรือหากจ�ำเป็น และ Rescue 1 ยังมีเจ็ตสกีของตัวเอง
เอาไว้เพื่อการค้นหาและช่วยชีวิตในบริเวณป่าชายเลนที่คับแคบและบริเวณที่มีน�้ำตื้นต่างๆ
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ขณะที่ระบบควบคุม ‘Blue Arrow’ เชื่อมต่อได้เป็นอย่างดี
กับเครื่องยนต์ Yanmar และชุดขับเจ็ต แต่เทคโนโลยีบนเรือ
เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ! ลูกเรือทุกคนยังมีหูฟังอินเตอร์คอม
ไมโครไฟน เพื่อสามารถสื่อสารกันได้ในทุกที่ ทุกเวลาที่อยู่บนเรือ
(ไม่ ว ่ า จะเป็ น บริ เ วณดาดฟ้ า หรื อ ในห้ อ งควบคุ ม หางเสื อ )
ระบบอินเตอร์คอมนีเ้ ป็นระบบทีใ่ ช้คลืน่ สัญญาณแบบความถีส่ งู มาก
(Very High Frequency, VHF) เพื่อว่าลูกเรือทุกคนจะได้สื่อสาร
ถึงกัน และรับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว
Graeme อธิ บ ายต่ อ ว่ า หน้ า จอแสดงแผนที่ บ นเรื อ
(chart plotter) และสถานีวิทยุสื่อสาร (แยกจากชุดบังคับเลี้ยว)
บริ เ วณด้ า นหลั ง ภายในห้ อ งควบคุ ม หางเสื อ ช่ ว ยอ� ำ นวย
ความสะดวกให้กับผู้ประสานงานหน้างานในระหว่างภารกิจค้นหา
และช่ ว ยชี วิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ น ายท้ า ยเรื อ สามารถมี ส มาธิ
กับการควบคุมเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“โดยพื้นฐานแล้ว เรือล�ำก่อนๆของพวกเรามักจะเป็นเรือ
เพื่ อ การสั น ทนาการที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า นี้ ” Graeme อธิ บ าย
“แต่ Rescue 1 เป็ น เรื อ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ และมี ขี ด
ความสามารถที่เหนือเรือล�ำอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในด้าน
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกเรือ แพทย์ประจ�ำเรือ
รวมถึงผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิต”
“เราได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต
เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีบุคลากรกว่า 80 ราย และหน่วยงานค้นหา
และช่วยชีวติ 5 หน่วยงาน รวมทัง้ กลุม่ กูภ้ ยั และยามชายฝัง่ อีก 3 กลุม่
ร่วมกับ หน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐ (State Emergency
Service, SES) และ ต�ำรวจน�้ำ Queensland” เขากล่าว
“การที่ เ รามี ผู ้ ป ระสานงานหน้ า งานเพื่ อ ประสานงาน
และควบคุมการสื่อสารและภารกิจอื่นๆ โดยแยกออกจากการ
บังคับเรือ ท�ำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก”
สัญญาณไฟต่างๆในห้องควบคุมหางเสือสามารถลดความสว่าง
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ลงได้ ขณะที่ อุป รณ์ อื่น ๆที่มีความซับ ซ้อนน้อยกว่ามีส่ว นช่วย
ให้ Rescue 1 สามารถช่วยเหลือและน�ำความปลอดภัยมาสู่
ผู้ประสบภัยได้ดีขึ้น
“การที่ มี ผ ้ า ม่ า นอยู ่ ร อบสถานี บั ง คั บ การ ช่ ว ยท� ำ ให้ ง าน
ของพนักงานกู้ภัยหรือแพทย์ง่ายขึ้นภายในห้องบังคับหางเสือ
เนื่องจากไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว จะส่องสว่างเพียงใดก็ได้
ในขณะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพราะความสว่างจะไม่ไป
รบกวนการท�ำงานและวิสยั ทัศน์ของนายท้ายเรือขณะควบคุมเรือ”
Graeme อธิบาย
แน่นอนว่ามีแนวความคิดมากมายบรรจุอยู่ในการวางแผน
และพัฒนาทีใ่ ช้เวลาถึง 6 ปี กับเรือมูลค่า1.5 ล้านดอลลาร์ ศักยภาพ
และขีดความสามารถที่มีอยู่จะต้องถูกน�ำมาใช้อย่างเต็มที่
“เรายังไม่มีตัวเลขโดยรวมของอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อ
เพลิงของเครื่องยนต์ Yanmar แต่ผมสามารถบอกได้ว่าผมขับเรือ
ล�ำนี้ไปยังบริเวณเกาะ Fraser ด้วยความเร็วคงที่ที่ 22 นอต เมื่อไม่
นานมานี้ ต่อจากนั้นก็มีนายท้ายเรือคนอื่นได้เดินทางบนเส้นทาง
เดียวกัน ในสภาพอากาศที่คล้ายกัน โดยใช้ความเร็ว 26 นอต
และผมเชื่อว่าการขับเรือที่ 26 นอต สิ้นเปลืองน�้ำมันน้อยกว่า
เราก�ำลังรอดูสมรรถนะที่แท้จริงของเครื่องยนต์คู่นี้”
อาสาสมัครและการบริจาคช่วยท�ำให้ Rescue 1
กลายเป็นความจริง
Graeme Davies ในฐานะผู้บังคับการหน่วยกู้ภัยทางน�้ำ
Hervey Bay ชืน่ ชอบทีจ่ ะได้รบั รูถ้ งึ ความทุม่ เทของเหล่าอาสาสมัคร
ที่ช่วยกันท�ำให้เกิดเรือล�ำใหม่นี้ขึ้นในวันนี้ โดยเฉพาะผู้บังคับการ
หน่วยคนก่อน John Smith และการบริจาคของบรรดาอาสาสมัคร
และผู้สนับสนุน ที่ช่วยกันท�ำให้เรือเหล่านี้ยังใช้งานได้เป็นอย่างดี
Rescue 1 เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความพยายามอย่ า งสู ง ในการ
ระดมทุน การบริจาคอย่างเอื้ออารีย์ และ “การออกสลากการกุศล
กับการขายไส้กรอกย่างนับครั้งไม่ถ้วน”
“ผมอยากจะแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อองค์กรการกุศล
‘Hand Heart Pocket’ Freemasons Queensland ซึ่งเป็น
ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของเรา” Graeme กล่าว
2 ปีก่อนหน้านี้ มีสมาชิกของกลุ่ม Freemasons ในท้องถิ่น
คนหนึง่ มาพบเราแล้วถามว่า “คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ทจี่ ะต่อเรือล�ำ
หนึ่ง”
“เราบอกเขาไปว่า เรายังคงต้องระดมทุนอีก 400,000 เหรียญ
(ออสเตรเลีย) แล้วพวกเขาก็จากไปและประสบความส�ำเร็จใน
การน�ำเราไปสู่ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจาก Hand Heart
Pocket มันเหลือเชื่อเป็นอย่างยิ่งที่โครงการของเราได้กลายเป็น
ความจริง”
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น�ำ้ มันและเครือ่ งยนต์เป็นของคูก่ นั น�ำ้ มัน
จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับเครือ่ งยนต์ทจี่ ะเป็นตัวการ
ท�ำให้เครือ่ งยนต์ทำ� งาน และสร้างพลังงานออกมา
ใช้ประโยชน์ในการขับเคลือ่ นเรือ หรือเป็นพลังงาน
ขับเคลือ่ นสิง่ ต่างๆ ได้ น�ำ้ มันในโลกเรานีแ้ ม้วา่ จะมี
ปริมาณมากแต่กต็ อ้ งใช้เวลาในการสร้างตนเอง
นานมากเหมือนกัน และก็มวี นั ทีจ่ ะต้องหมดไป
โลกเรามีการใช้นำ�้ มันในปริมาณมาก น�ำ้ มันจึงลดลง
มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนแถมยังมีราคาสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
จึงมีการน�ำสารอื่นมาผสมเพื่อความประหยัด
และช่วยลดโลกร้อนซึง่ นับวันจะรุนแรงขึน้
น�ำ้ มันเบนซินไร้สารตะกัว่
ในแถบอเมริกาและแคนาดานัน้ จะเรียกน�ำ้ มัน
เบนซินว่า “แก๊สโซลีน” (Gasoline) ในประเทศไทย
เรียกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงชนิดนีว้ า่ เบนซิน (Benzin,
Bensin) ตามอย่างประเทศยุโรป การวัดคุณภาพ
ของน�ำ้ มันเบนซินนัน้ ใช้คา่ ออกเทน ซึง่ แต่กอ่ นจะใช้
การเติมสารตะกั่วลงไปเพื่อปรับค่าออกเทน
แต่สารตะกัว่ นัน้ เป็นอันตรายต่อระบบประสาทของ
คน จึงหันมาใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl

GASOHOL

น�้ำมันแก๊สโซฮอล์
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Ether) แทน และมีชื่อเรียกกันว่า “น�้ำมัน
ไร้สารตะกัว่ ”
จากปัญหาการขาดแคลนน�้ำมัน ท�ำให้
มีการน�ำพืชมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ สารทีน่ ำ� มา
ผสมก็คอื การน�ำแอลกอฮอล์ (Alcohol) ประเภท
เอทานอลที่ได้มาจากการหมักน�้ำตาลที่ไม่มีสี
ไม่มกี ลิน่ และสารระเหยได้ จ�ำนวน 10% ผสมกับ
น�ำ้ มันเบนซิน 90% เมือ่ ผสมแล้วก็เรียกว่า “แก๊สโซ
ฮอล์” (Gasohol = Gasoline + Alcohol) หรือที่
เรียกกันว่า E10

เอทานอล
เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึง่ เป็น
แอลกอฮอล์ ชนิดหนึง่ มีลกั ษณะเป็นของเหลว
ใส ไม่มสี ี ติดไฟง่าย มีความไวไฟ และค่าออกเทนสูง
เอทานอลบริสทุ ธิร์ อ้ ยละ 99.8 มีคา่ ออกเทนสูงถึง
113 เอทานอล ผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ทางเคมี โดยใช้พชื ผลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ที่มีแป้งและน�้ำตาลสูงเป็นวัตถุดิบ เนื่องจาก
เอทานอลมีออกซิเจนประกอบอยูใ่ นโมเลกุล จึงท�ำให้
เอทานอลมีอำ� นาจการกัดกร่อนมากกว่า ซึง่ ป้องกัน
ได้โดยใช้สารเคลือบทีส่ ามารถต้านทานการกัดกร่อน
ไว้กบั ถังน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
เครือ่ งน็อค
การน็อคของเครือ่ งยนต์ หมายถึง การที่
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเกิดการเผาไหม้ หรือจุดระเบิด
ในต�ำแหน่งทีล่ กู สูบยังอัดอากาศขึน้ ไปไม่ถงึ ต�ำแหน่ง
สูงสุด ในขณะลูกสูบเลือ่ นขึน้ และอัดอากาศให้
แรงดันสูงขึน้ เรือ่ ยๆ นัน้ อุณหภูมขิ องของอากาศ
ทีถ่ กู อัดก็จะเพิม่ ขึน้ ไปพร้อมๆ กัน ถ้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ทีใ่ ช้มคี า่ ออกเทนต�ำ่ กว่าทีเ่ ครือ่ งยนต์ถกู ออกแบบไว้
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น�ำ้ มันทีถ่ กู ฉีดเข้าไปหรือหลงเหลือตกค้างอยูใ่ น
ห้องเผาไหม้จะเกิดการติดไฟก่อนทีล่ กู สูบจะอัด
อากาศถึงต�ำแหน่งสูงสุด ท�ำให้เกิดแรงดันต้าน
การคลือ่ นทีข่ องลูกสูบและการหมุนของเครือ่ งยนต์
เครือ่ งยนต์ทตี่ อ้ งการก�ำลังและแรงบิดสูงจะออกแบบ
ให้อตั ราส่วนการอัดมีคา่ สูง ยิง่ มีโอกาสทีจ่ ะเกิด
การน็อคได้งา่ ยจึงต้องใช้นำ�้ มันทีม่ คี า่ ออกเทนสูง
ตามไปด้วย
ค่าออกเทน
ค่าออกเทนเป็นตัวเลขบอกคุณสมบัตขิ อง
เชือ้ เพลิงในด้านการต้านทานการเกิดการติดไฟได้เอง
(Auto-knock) หรือคุณสมบัตกิ ารต้านทานการน็อค
(Anti-knock) ถ้าค่าออกเทนสูงบ่งบอกว่าเมือ่ น�ำไปใช้
กับเครือ่ งยนต์จะเกิดการน็อคได้ยากกว่า การผสม
เอทานอลซึ่งมีคุณสมบัติค่าออกเทนสูงลงใน
น�ำ้ มันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ จะช่วยเพิม่ ค่าออกเทน
ให้แก่นำ�้ มันได้ จะท�ำให้คา่ ออกเทนของแก๊สโซฮอล์
เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ เพิม่ คุณสมบัตใิ นการป้องกันการน็อค
(Anti-knock) ได้ดี
จุดเดือดของแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์บริสทุ ธิม์ จี ดุ เดือดของแอลกอฮอล์
ต�ำ่ กว่าน�ำ้ มัน ท�ำให้มแี รงดันไอมากกว่า ซึง่ จะมีปญั หา
กับเครือ่ งยนต์บา้ ง โดยเฉพาะกับเครือ่ งยนต์ทใี่ ช้
คาร์บเู รเตอร์ทมี่ ถี งั น�ำ้ มันติดตัง้ ห่างจากตัวเครือ่ งยนต์
มากๆ หรือเครือ่ งยนต์ทม่ี ขี นาดของท่อเชือ้ เพลิงเล็ก
ซึง่ จะท�ำให้แอลกอฮอล์ทอี่ ยูใ่ นท่อเชือ้ เพลิงเปลีย่ น
สภาพจากของเหลวเป็นไอได้งา่ ย เพราะว่าท่อมีความ
ฝืดมาก จนเกิดลักษณะเป็นฟองอยูใ่ นท่อดูดเชือ้ เพลิง
ส่งผลให้การหมุนของเครือ่ งยนต์มคี วามเร็วรอบ
ไม่สม�ำ่ เสมอ เกิดอาการเครือ่ งยนต์กระตุกหรือดับได้
การกัดกร่อนของแอลกอฮอล์
เนือ่ งจาก เอธานอล มีออกซิเจนประกอบ
อยู่ในโมเลกุล จึงท�ำให้เอธานอลมีอ�ำนาจการ
กัดกร่อนมากกว่า ยิง่ สัดส่วนของแอลกอฮอล์ในน�ำ้ มัน
มากขึน้ เท่าใด คุณสมบัตกิ ารกัดกร่อนก็จะยิง่ เพิม่ ขึน้
มากเท่านัน้ แอลกอฮอล์สามารถกัดกร่อนยาง
พลาสติกบางชนิด และโลหะประเภททองเหลือง
ทองแดงได้ ดังนัน้ เครือ่ งยนต์ทมี่ อี ปุ กรณ์เป็นยาง
ทองเหลือง ทองแดง ทีไ่ ม่ได้รบั การออกแบบมาให้ทน
ต่อการกัดกร่อนของแอลกอฮอล์ จะไม่สามารถ

ทนต่อการกัดกร่อนได้ ท�ำให้ทอ่ ส่งน�ำ้ มัน ถังน�ำ้ มัน
และอุปกรณ์เกิดการผุกร่อนจนทะลุได้ คุณสมบัติ
การกัดกร่อนของเอทานอลป้องกันได้ โดยใช้
สารเคลือบทีส่ ามารถต้านทานการกัดกร่อนไว
ไว้กบั ถังน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
สาร MTBE
ส�ำหรับแก๊สโซฮอล์นนั้ มีองค์ประกอบต่างกับ
เบนซินคือ ในเบนซินมีสาร MTBE (Methyl
Tertiary Butyl Ether) เป็นตัวเพิม่ ออกเทน
(Octane) ส�ำหรับแก๊สโซฮอล์ใช้เอทานอล
เป็นตัวเพิม่ ออกเทน เอทานอลนัน้ จะให้พลังงาน
น้อยกว่า MTBE โดยต่างกันอยูร่ อ้ ยละ 1.6 - 1.8
การใช้แก๊สโซฮอล์นนั้ ออกซิเจนทีเ่ ป็นส่วนประกอบ
อยู่ในเอทานอลจะช่วยให้การเผาไหม้ภายใน
ห้องเครื่องสมบูรณ์ขึ้นอีก และลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะปล่อยออกมา
จากท่อไอเสีย นับได้วา่ นอกจากจะประหยัดแล้ว
ก็ยงั เป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัว
การสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
ใช้เอทิลแอลกอฮอล์อย่างเดียว แต่ตอ้ งท�ำการ
ปรับเครือ่ งยนต์เบนซิน เช่น เพิม่ แรงอัดในกระบอก
สูบ โดยการเพิม่ อัตราส่วนการอัด (Compression
ratio) ปรุงแต่งส่วนผสมของเชือ้ เพลิงกับอากาศ
และปรับจังหวะการจุดระเบิด ท�ำให้สนิ้ เปลือง
เชื้อเพลิงมากกว่าปกติ 20% ของการใช้
น�้ำมันเบนซินโดยตรง แก๊สโซฮอล์จึงมีอัตรา
ความสิน้ เปลืองของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงสูงกว่าการใช้
น�ำ้ มันเบนซินปกติ และอัตราสิน้ เปลืองจะเพิม่
มากขึ้ น ตามอั ต ราส่ ว นผสมของเอทานอล
ทีผ่ สมเข้าไปมากขึน้ ส�ำหรับแก๊โซฮอล์ E85 จะมี
ความสิน้ เปลืองมากกว่าน�ำ้ มันเบนซิน 30 - 40%
เพราะเอทานอลมีคา่ ความร้อนต�ำ่ กว่าน�ำ้ มันเบนซิน
การใช้งานที่ต้องการก�ำลังเท่าเดิมจึงต้องฉีด
แก๊สโซฮอล์ E85 เข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้มากขึน้
ก่อนใช้นำ�้ มันแก๊สโซฮอล์กบั เครือ่ งยนต์เรือนัน้
จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แน่นอนเสียก่อน
เพราะถ้าเครือ่ งยนต์ไปมีปญั หาอยูก่ ลางทะเลแล้ว
จะมีผไู้ ปช่วยเหลือยากกว่าบนบกนัน่ เอง แต่ถา้
เครือ่ งยนต์เรือของท่านใช้นำ�้ มันแก๊สโซฮอล์ได้
ก็ควรจะใช้ เพราะไม่ใช่แต่ประหยัดอย่างเดียว
แต่เป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย
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การแล่นเรือเร็วให้ปลอดภัย
การแล่นเรือเร็วให้ปลอดภัยมีความ
ส�ำคัญมาก เรือยิ่งเร็วนักแล่นเรือต้องยิ่งให้
ความส�ำคัญ การบังคับเรือที่สมรรถนะสูง
ผูค้ วบคุมเรือต้องตืน่ ตัวและใช้ความระมัดระวัง
ตลอดเวลาทีค่ วบคุมเรือ มืออาชีพในการแล่นเรือ
ได้ให้คำ� แนะน�ำคนขับเรือเร็ว ไว้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้

2. เตือนตนเองให้ลดความเร็ว
การทีเ่ รือของคุณสามารถท�ำความเร็ว
ได้ถึง 100 ไมล์/ชม. ไม่ได้หมายความว่า
คุณต้องขับทีค่ วามเร็วนัน้ ตลอดเวลา ในทาง
ตรงกันข้ามความเร็วทีเ่ หมาะสมคงทีจ่ ะท�ำให้
ปลอดภัยกับตัวคุณเอง และสมาชิกบนเรือด้วย

หากผู้ขับขี่เรือล�ำหน้า หันมามองเพียงแค่ครั้งเดียว
เชือ่ ว่าเรือล�ำนัน้ จะรักษาเส้นทางและระยะเดิม เพือ่ ให้แซง
ในทางตรงกันข้ามหากผูข้ บั ขีเ่ รือล�ำดังกล่าว หันมามอง
มากกว่าหนึ่งครั้ง จะรับรู้ได้ทันทีว่าผู้ขับขี่เรือนั้น
จะไม่รกั ษาเส้นทางเดิมหากเราเข้าใกล้ ควรจะแซงในระยะ
ห่างทีส่ ดุ เพือ่ ให้เขาเห็นส่วนหน้าของเรือเราได้งา่ ย

1.ไม่ดมื่ ของมึนเมาขณะขับเรือเร็ว
ปั จ จุ บั น เรื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
สามารถแล่นทีค่ วามเร็วสูงมาก ผูข้ บั ขีจ่ ะผิดพลาด
ไม่ได้เลยแม้แต่นอ้ ย ความผิดพลาดอาจจะน�ำมา
ซึง่ การสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งมีความสามารถ
ที่ จ ะน� ำ ความช� ำ นาญและประสบการณ์
เฉพาะทีต่ นมีมาใช้ได้ทนั ทีเมือ่ อยูบ่ นผิวน�ำ้ แล้ว
ขณะขับเรือคุณต้องอยู่ในสภาพร่างกายที่ดี
พร้อมทีส่ ดุ การดืม่ สุราจะท�ำให้ความสามารถ
ดังกล่าวของคุณถดถอย เป็นต้นเหตุของอุบตั เิ หตุ
ร้ายแรงได้

3. ใช้ความเร็วทีเ่ หมาะสม
นักขับเรือแรง ไม่คอ่ ยจะคิดว่าผูโ้ ดยสาร
เขาคิดอย่างไรกับการขับเรือของคุณ การขับเรือ
ที่ดีด ้ว ยความเร็ ว ที่ ผู ้ โ ดยสารนั่ ง ได้ ส บาย
ไม่หวาดกลัวและรู้สึกปลอดภัย เป็นสิ่งที่
นักขับเรือทุกคนควรรับรูไ้ ว้

5. ให้เวลากับการเทียบท่า
การเร่งรีบเข้าจอดจะท�ำให้คุณพลาดได้ง่าย
ควรใช้แรงเฉือ่ ยของเรือพาเรือเข้าท่า อย่าใช้แรงเครือ่ ง
หรือแรงคน ความผิดพลาดมักจะเกิดจากการเร่งรีบ
ขาดความอดทนและใช้แรงเครือ่ งมากเกินไป

4. ขณะแซงเรือให้ใช้ความระมัดระวัง
และตระหนักถึงความปลอดภัยตลอดเวลา
ในเส้นทางทีเ่ รือของคุณอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ให้ทางและจะต้องแซงเรืออีกล�ำหนึง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า

6. อย่าเอาเรือลงน�ำ้ โดยไม่ตรวจเช็ค
เช่นเดียวกันกับนักบิน คุณจะต้องตรวจ
ความพร้อมใช้งานของเรือ ก่อนน�ำลงน�ำ้ ด้วยตัวคุณเอง
ทุกครัง้ ความไม่พร้อมของเรือเกิดขึน้ ได้เสมอ ควรตรวจหา
มันให้พบขณะอยูบ่ นฝัง่ จะดีกว่า
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เบื้องหลังความสำ�เร็จ
ในการพัฒนาประเทศของ

(ตอนที่ 4)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เศรษฐกิจจีน รูปแบบทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จี น มี จุ ด เริ่ ม ต้ น
ทีแ่ ตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจน ในปี ค.ศ.1978
ซึ่งเป็นยุคที่มีประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยว ผิง
เป็นผูน้ ำ� ประเทศ นอกจากการประกาศนโยบาย
สีท่ นั สมัยเพือ่ เป็นการเปิดรับระบอบการค้าเสรี
ทุนนิยมเข้ามาผสมผสานกับระบบเศรษฐกิจ
แบบสั ง คมนิ ย มที่ เ ป็ น พื้ น ฐานดั้ ง เดิ ม แล้ ว
รัฐบาลยังได้ปฏิรูปโครงสร้างบางส่วนแบบ
รือ้ รากถอนโคนเลยทีเดียว อาทิ การลดบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจ เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมมากขึน้ อย่างรวดเร็ว
ก่ อ นหน้ า นั้ น ระบบเศรษฐกิ จ ของจี น
มีรัฐวิสาหกิจซึ่งกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ
เป็นโครงสร้างหลัก ไม่มีบริษัทเอกชนแม้แต่
แห่งเดียว ซึง่ มีปญ
ั หามากมายจากการทีร่ ฐั บาล
ท้องถิ่นมีอ�ำนาจสูงมากในการบริหารกิจการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่นับว่าส�ำคัญยิ่งคือ
การทุจริตคอรัปชั่น ท�ำให้กิจการส่วนใหญ่
ประสบภาวะขาดทุนสะสมเป็นจ�ำนวนมาก
รัฐบาลจึงวางแผนปรับโครงสร้างแบบค่อยเป็น
ค่ อ ยไป โดยใช้ วิ ธี ที่ แ ตกต่ า งกั น ในภาค
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นและทุนเข้มข้น
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ในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
รวมถึ ง ภาคบริ ก ารซึ่ ง จี น มี ค วามได้ เ ปรี ย บ
เชิงเปรียบเทียบเพราะค่าแรงถูก รัฐบาลได้เปิด
ให้เอกชนสามารถท�ำก�ำไรสะสมและพัฒนา
ต่อยอดได้โดยง่าย
ส่วนรัฐวิสาหกิจเติบโตในภาคเศรษฐกิจ
ดังกล่าวทีข่ าดทุน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ
เล็กๆ ของรัฐบาลท้องถิน่ ได้ถกู แปรรูปให้เป็น
บริษัทเอกชน หรือยอมปล่อยให้ล้มละลายไป
โดยภาพรวมแล้วรัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เป็ น ผู ้ เ ล่ น หลั ก ในภาคเศรษฐกิ จ ส่ ว นนี้
จากยุคก่อนเปิดประเทศทีไ่ ม่มบี ริษทั เอกชนเลย
ปัจจุบันบริษัทเอกชนของจีนมีผลผลิตราว 2
ใน 3 ของผลผลิ ต อุ ต สาหกรรมทั้ ง หมด
ในประเทศ
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนเข้มข้น
เช่น ภาคคมนาคมขนส่ง (เครื่องบิน รถไฟ
โท รค ม น าค ม ไ ฟ ฟ้ า ) ภ า คพลั งง า น
ภาคอุ ต สาหกรรมหนั ก (เหล็ ก อลู มิ เ นี ย ม
ปิโตรเคมี) ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้าง
พื้ น ฐาน (ถนน เขื่ อ น ท่ า เรื อ ระบบราง)
ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ และภาคอุตสาหกรรม
อาวุธทหาร รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ไม่ถูกแปรรูป
เป็นบริษัทเอกชน รัฐบาลใช้วิธีปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการแทน
ถ้าเดิมมีรัฐวิสาหกิจใหญ่ผูกขาดอยู่เพียง
แห่งเดียวก็แตกออกเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้เกิด
การแข่งขัน หลักคิดก็คอื “หัวใจของระบบตลาด
คือการแข่งขัน” หากเป็นภาคเศรษฐกิจทีม่ หี ลาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ย่ อ ยหลายแห่ ง เป็ น เบี้ ย หั ว แตก
รัฐบาลได้รวมส่วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาให้ เ กิ ด รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่สามารถยกระดับขึ้นเป็นบริษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ของจีนต่อไป
นอกจากนั้นรัฐบาลยังส่งเสริมให้เอกชน
ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นส่วนย่อย

ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ ว ยการตั้ ง บริ ษั ท ลู ก
และเข้าระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ในจีน
และฮ่องกง จุดประสงค์หลักคือให้เอกชนเข้ามา
ช่วยก�ำกับดูแลกิจการ และให้รฐั วิสาหกิจเรียน
รูว้ ธิ กี ารบริหารจัดการใหม่ๆ รวมทัง้ เพือ่ เข้าถึง
และแหล่ ง เงิ น ทุ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ทัง้ นีบ้ ริษทั แม่ซงึ่ เป็นรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ นับเป็นนโยบายการปฏิรปู เศรษฐกิจ
ที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ ง และเฉี ย บคมมาก “ยิ ง ปื น
นัดเดียวได้นกหลายตัว”
นอกจากนัน้ รัฐบาลยังตัง้ หน่วยเฉพาะกิจ
ขึน้ มาก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นให้ผถู้ อื หุน้
รายใหญ่ในรัฐวิสาหกิจส�ำคัญของจีนท�ำหน้าที่
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารและตรวจสอบผลประกอบการ
ด้วย ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของจีนโดยรวมมี
ความเข้ ม แข็ ง มั่ น คงสู ง ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ จนถึ ง
ปัจจุบนั
ในช่วงปี ค.ศ. 1995-1997 สมัยรัฐบาล
จู หรง จี นั บ เป็ น ยุ ค ทองของการปฏิ รู ป
รั ฐ วิ ส าหกิ จ จี น ตามแนวทางดั ง กล่ า วนี้
ผลโดยรวมเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนว่า
ประสบความส�ำเร็จอย่างน่าพอใจ จนนายก
จู หรง จี ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปเศรษฐกิจ
คนส� ำ คั ญ จากเดิ ม ในปี ค.ศ.1997 จี น มี
รัฐวิสาหกิจราว 260,000 บริษทั ได้ลดลงเหลือ
เพียง 110,000 บริษทั ในปี 2008 การจ้างงาน
ในรัฐวิสาหกิจจจีนในปี 1995 มีราว 113 ล้าน
คน ลดลงเหลือประมาณ 64 ล้านคน ในปี 2007
ขณะทีผ่ ลก�ำไรเพิม่ ขึน้ จาก 0.3% ในปี 1998
เป็น 6.6% ในปี 2007 นับเป็นความส�ำเร็จ
ทีน่ า่ ทึง่ ทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2007-2008 ได้เกิด
วิกฤติการเงินโลกครัง้ ส�ำคัญ ส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างเกือบทั่วโลก รัฐบาลจีนภายใต้การน�ำ
ของประธานาธิบดี หู จิ่น เทา ได้ประกาศ
นโยบายกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ครั้ ง มโหฬาร

โดยอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ ท�ำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แบกหนีม้ ากและก�ำไรลดลง จ�ำนวนรัฐวิสาหกิจ
เพิ่ ม จาก 110,000 บริ ษั ท ในปี 2008
เป็น 150,000 บริษัท ในปี 2013 โดยเป็น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของรั ฐ บาลกลางราว 1 ใน 3
นอกนั้ น เป็ น ของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น และไม่ มี
การปล่ อ ยให้ ส ่ ว นใดล้ ม ละลายเพราะเกรง
จะกระทบเสถียรภาพทางสังคม
ในปัจจุบันจึงเกิดปัญหารัฐวิสาหกิจจีน
มี ห นี้ ท ่ ว มท้ น และไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง
ผู้น�ำคนปัจจุบันได้ก�ำหนดนโยบายเดินหน้า
ปฏิรปู รัฐวิสาหกิจอีกครัง้ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ
คือ การปรับโครงสร้างหนีข้ องรัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลท้องถิ่น ยอมปล่อยให้บางแห่งที่ไม่มี
ประสิทธิภาพล้มละลายไป รวมทั้งพยายาม
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ หลื อ อยู ่
ผ่านมาเกือบ 9 ปีในยุคของผูน้ ำ� ท่านนี้ ผลจาก
การแก้ ป ั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ตามแนวทาง
ดังกล่าวปรากฏชัดขึ้นพอสมควร มีการมอง
ต่างมุมกันอยูบ่ า้ งในหมูน่ กั วิชาการทัว่ ไป แต่เห็น
ตรงกันประการหนึง่ คือ รัฐบาลจะเดินหน้าตา
มนโยบายนีต้ อ่ ไป
จากที่กล่าวมานี้คงพอเห็นได้ค่อนข้าง
ชัดเจนว่า ระบบเศรษฐกิจของจีนมีความแตก
ต่างจากชาติอนื่ ๆ โดยทัว่ ไปอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทั้งโครงสร้าง ระบบการบริการ รวมทั้งการ
แก้ปญ
ั หาส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ตามห้วงเวลาต่างๆ
ด้ ว ย จึ ง น่ า ติ ด ตามต่ อ ไป เพื่ อ น� ำ มาศึ ก ษา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ประโยชน์ของเราเอง
ตามความเหมาะสมในโอกาสอันควร
ทีม่ า : หนังสือ CHINA 50 ปี สี จิน้ ผิง
เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI
เขียนโดย อาร์ม ตัง้ นิรนั ดร

017
17

018

MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

019

020

MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE

021

