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สวัสดีครับ ผู้เป็นก�าลังใจให้ทีมงาน  ทุกท่าน
ท่ามกลางสารพนัปัญหาทีม่คีวามซบัซ้อนและคลุมเครอืดาหน้าเข้ามารุมล้อมวถิชีีวิตเรา ก่อผลกระทบด้านต่างๆ มากบ้างน้อยบ้าง ท�าให้ความมัน่คง

ของมนุษย์ (Human Security) ของประชากรโลกโดยรวมเสื่อมถอยลง คุณภาพชีวิตของคนเราก็ตกต�่าลงตามไป การติดตามความเป็นไปต่างๆ  
อย่างรู้เท่าทันคือปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้  ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นความยากล�าบากต่างๆ ไปด้วยดี  
ด้วยการรกัษาสตใิห้มัน่คง ใช้ปัญญาแก้ปัญหาทัง้หลายบนหลกัการคดิอย่างมเีหตผุล เชือ่ว่าวันทีฝั่นรอคงอยูไ่ม่ไกลครบั

ส�าหรบัฉบับกลางไตรมาสสามนี ้มเีร่ืองดีๆ  ทีเ่ราสรรหาน�ามาเสนอเช่นเคย อาท ิสาระน่ารูเ้กีย่วกับน�า้มนัแก๊สโซฮอลล์ การแล่นเรอืเรว็ให้ปลอดภยั 
และรปูแบบของระบบเศรษฐกจิจนีทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่ซ�า้แบบระบบของชาตใิดๆ ทัง้ในด้านโครงสร้าง หลกักการบรหิารจดัการ รวมทัง้การ 
แก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในห้วงเวลาต่างๆ เหล่านีล้้วนมสีาระทีเ่ราสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ในโอกาสทีเ่หมาะสม เดอืนหน้าพบกนัครบั

บรรณาธิการบริหาร





News
06

กองทัพเรือจัดงานรำาลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ปีที่ 129

กรมเจ้าท่า จับมือจีน  
ร่วมประชุมความปลอดภัยเรือโดยสาร  
ภายใต้ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
ในภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานบรหิารความปลอดภยัทางทะเล 
(China Maritime Safety Administration) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ร่วมกนัจดัการประชมุเชงิปฏบิติัการเร่ืองความปลอดภัยเรอืโดยสารภายใต้กรอบ
การประชมุอาเซียนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาค
เอเชยี - แปซฟิิก (ASEAN Regional Forum Workshop on Ferry Safety)  
ครัง้ที ่4 ระหว่างวนัที ่6 - 7 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชมุทางไกล

โดยการประชมุคร้ังนีเ้ป็นการประชมุครัง้ที ่4 ทีจ่ดัอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2560  
เน้นย�้าการให้ความส�าคัญต่อความร่วมมือในการสร้างเสริมความปลอดภัย 
ของเรือโดยสารของไทย จีน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา   
โดยในการประชมุครัง้นี ้ มผีูเ้ข้าร่วมกว่า 120 คน จากประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ประเทศคูเ่จรจา ประเทศผู้สงัเกตการณ์ องค์กรระหว่างประเทศ นกัศกึษาจาก
มหาวทิยาลยัทางทะเลโลก ผูแ้ทนกรมเจ้าท่าจากหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงาน 
เจ้าท่าภูมิภาคและสาขา และผู้ประกอบการเรือโดยสาร เข้าร่วมการประชุม  
โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงาน 
บริหารความปลอดภยัทางทะเลของสาธารณรฐัประชาชนจนี องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการเดินเรือต้าเหลียน ท่ีปรึกษาด้านทะเล 
ระหว่างประเทศ รวมถึงส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า  
ส�านักมาตรฐานเรือ และส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กรมเจ้าท่า  
ร่วมเป็นวทิยากรในการประชุมดงักล่าว

ในการประชุมนี้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
ได้น�าเสนอพัฒนาการในการสร้างเสริมความปลอดภัยของเรือโดยสาร 
ของแต่ละประเทศ และร่วมแลกเปลีย่นองค์ความรู ้ประสบการณ์ และแนวปฏบิตัิ
ทีด่ใีนการบริหารจดัการและสร้างเสรมิความปลอดภยัของเรอืโดยสารระหว่างกัน  
ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ กลไกในการบงัคบัใช้กฎและข้อบงัคบัความปลอดภยัของ 
เรือโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อริเริ่มจากภาคอุตสาหกรรม แนวปฏิบัติ 
ในการสร้างเสริมการปฏิบัติงานบนเรือโดยสาร ความร่วมมือทางวิชาการ  
และการสร้างเครือข่ายในการสร้างเสริมความปลอดภัยของเรือโดยสาร 
ในภมูภิาค

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ  
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  
เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์รัตนโกสินทรศก 112 (ร.ศ.112) ประจ�าปี 2565  
และพิธีสงฆ์ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ต�าบลแหลมฟ้าผ่า  
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรต่างๆ  
และผูแ้ทนส่วนราชการนอกกองทพัเรือ ในพ้ืนทีเ่ข้าร่วมพิธฯี

เหตุการณ์ ร.ศ.112 ตรงกับปีพุทธศักราช 2436 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยในช่วงน้ันชาตติะวนัตกได้เข้ามามอิีทธพิลส�าคัญทางแถบเอเชยี 
โดยมจุีดประสงค์ทีส่�าคญั คอืการแสวงหาอาณานคิม ประเทศต่างๆ เช่น ญวน เขมร ลาว  
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ส่วนพม่าและมลายูตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ  
ส�าหรบัประเทศไทย ได้ถกูชาตมิหาอ�านาจอย่างฝร่ังเศสเข้ามารุกราน 

 วนัที ่13 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2436 เรือรบฝร่ังเศส 2 ล�า คอื เรอืสลปุแองคองสตังค์ 
และเรือปืนโคแมต ได้รุกล�้าสันดอนปากแม่น�้าเจ้าพระยาเข้ามายังกรุงเทพฯ และได้เกิด 
การปะทะกับฝ่ายไทย ทั้งหมู่ปืนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า และเรือรบไทยที่จอดอยู่เหนือ 
ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 9 ล�า ผลปรากฏว่า เรือแองคองสตังต์ และเรือโคแมต  
ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน สามารถตีฝ่าแนวป้องกันที่ปากแม่น�้าเจ้าพระยาเข้ามาได้ 
จนถงึกรงุเทพฯ และเทยีบท่าอยูท่ีห่น้าสถานทตูฝร่ังเศส โดยมทีหารประจ�าเรอืเสยีชวีติรวม  
3 นาย และเรอืน�าร่องถกูยงิเกยต้ืนอยูริ่มฝ่ัง ส่วนฝ่ายไทยเรือท่ีได้รับความเสยีหายจากกระสนุ
ปืนใหญ่จากฝ่ายตรงข้าม จ�านวน 4 ล�า ภายหลังเหตุการณ์ดงักล่าว ไทยกบัฝรัง่เศสกไ็ด้ยตุกิาร
สูร้บกนัเกีย่วกบักรณพีพิาทเร่ืองเขตแดนทางฝ่ังซ้ายของแม่น�า้โขง และเป็นเหตใุห้ไทยเรา 
ต้องเสยีดนิแดนแก่ฝรัง่เศสเป็นจ�านวนมาก โดยทีไ่ม่มทีางจะหลกีเลีย่งได้ เพ่ือแลกเปลีย่น 
กบัการด�ารงไว้ซึง่เอกราช ประกอบด้วยดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขง ได้แก่ ประเทศลาวปัจจบัุน  
ในพื้นที่เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ และอาณาเขตนครจ�าปาศักดิ์ตะวันออก  
ตลอดจนบรรดาเกาะแก่งต่างๆ ในแม่น�า้โขง คดิเป็นพ้ืนที ่143,000 ตารางกโิลเมตร

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ยังความโทมนัสและเสียพระราชหฤทัยแก่พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วเป็นอันมาก พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพจิารณา
เห็นว่า การว่าจ้างชาวต่างประเทศเป็นผู้บังคับการเรือ และป้อมนั้นไม่เป็นหลักประกัน 
พอที่จะรักษาประเทศได้สมควรที่จะต้องบ�ารุงก�าลังทหารเรือไว้ป้องกันภัยด้านทะเล  
และต้องใช้คนไทยท�าหน้าท่ีแทนชาวต่างประเทศทัง้หมด และการทีจ่ะให้คนไทยท�าหน้าทีแ่ทน
ชาวต่างประเทศได้นัน้ต้องมกีารศกึษาฝึกหดัเป็นอย่างดจีงึจะใช้การได้ จงึทรงส่งพระเจ้า 
ลูกยาเธอหลายพระองค์ออกไปศึกษาวิชาการทั้งในด้านการปกครอง การทหารบก  
การทหารเรือ และอืน่ๆ ในทวปียโุรป รวมทัง้ได้ท�าการฝึกนายทหารเรอืไทย เพือ่ปฏบิตังิาน
แทนชาวต่างประเทศตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ท�าให้กิจการทหารเรือมคีวามเจรญิก้าวหน้าทดัเทยีม
นานาอารยประเทศตราบจนปัจจบุนั
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ในฐานะหน ่วยเคลื่อนที่ เร็ วส�าหรับการกู ้ ภัยทางน�้ าของ  
“Hervey Bay” เรือกู้ภัย “Rescue 1” ได้รวมเอาเทคโนโลยีบนเรือ 
ที่น่าประทับใจส�าหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการค้นหาและกู้ภัย 
โดยใช้เทคโนโลยีชั้นน�าของเครื่องยนต์ Yanmar รุ่น 6LY440 ซึ่งเป็น
เครื่องยนต์ดีเซลรางร่วม (common rail) อันเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์ 
ที่ท�าให้ “Rescue 1” เป็นเรือท่ีล�้าหน้าและแตกต่างจากเรือ 
แบบเดียวกันล�าอื่นๆในประเทศออสเตรเลีย

Rescue 1 เป็นเรือสองท้องเคลื่อนท่ีเร็วล�าใหม่ของหน่วยกู้ภัย 
ทางน�้า Hervey Bay ถูกอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ และขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์คู ่ของ Yanmar รุ ่น 6LY440 ระบบรางร ่วม  
(common rail) ที่เผาไหม้สะอาดและให้แรงม้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เรอืล�าล่าสุดล�านีเ้ป็นของอาสาสมคัรกูภ้ยัทางน�า้กลุม่หนึง่ มคีวาม
สามารถที่จะลากเรือที่ประสบเหตุ เรือช�ารุด และอื่นๆ ได้จากทุกที่

หน่วยกูภ้ยัทางน�า้ HERVEY BAY 
กบั YANMAR

ภายในพืน้ทีท่�าการ 5,000 ตารางกโิลเมตร และได้มีส่วนร่วมหลายครัง้
ในการให้ความช่วยเหลือส�าหรับการส่งกลับสายแพทย์จาก K’Gari 
(เกาะ Fraser) ในแถบชายฝั่งตะวันออกของ Queensland

Graeme Davies ผู้บังคับการหน่วยกู้ภัยทางน�้า Hervey Bay  
ได้มีโอกาสทดสอบหนึ่งในเรือให้ความช่วยเหลือทางแพทย์เหล่านี้

“สภาพอากาศทางปลายด้านบนของช่องแคบ Sandy และนอก
ชายฝั่งด้านเหนือของเกาะ Fraser (ท้ังหมดนี้อยู่ภายในเขตท�าการ 
ของหน่วยกู้ภัย) ค่อนข้างจะรุนแรง” Graeme บอกเล่ากับ Power 
Equipment

“ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ‘Blue Arrow’ บนเรือล�านี้ 
นบัได้ว่า ‘สดุยอด’ หากท่านสามารถใช้งานเม้าส์ของเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และเลื่อนเคอร์เซอร์บนหน้าจอได้ ถือได้ว ่าเป ็นจุดเริ่มต ้นที่ดี 
ที่จะวางต�าแหน่งเรือล�านี้ ทุกครั้งและทุกที่ที่คุณต้องการ”
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“มันสะดวกมาก เมื่อคุณต้องการวางต�าแหน่งเรือเพื่อน�าเรือเข้า
เทียบในท่าที่ค่อนข้างยากส�าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเหตุการณ์
ดงักล่าวกม็กัจะเกดิขึน้ในเวลากลางคนื ดงันัน้ ความสามารถในการวาง
ต�าแหน่งเรือได้ง่ายและตรงต�าแหน่งจึงถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม
ที่สุด”

Rescue 1 เป็นเรือสองท้องท่ีออกแบบโดยวิศวกรต่อเรือชาว
ออสเตรเลีย มีความยาวต�่ากว่า 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�้า 11.2 ตัน (เรือเบา) ตัวเรือ
และโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมหนา 12 มิลลิเมตร

Rescue 1 แน่นอนว ่าไม ่ได ้ เป ็นเรือเพื่อการสันทนาการ  
Josh Linwood จาก Allweld Manufacturing ซึ่งเป็นนักธุรกิจ 
ผู้ช�านาญในการต่อและออกแบบเรืออลูมิเนียม ยอมรับว่างานไฟฟ้า 
และงานอิ เล็กทรอนิกส ์บนเรือ Rescue 1 ไม ่ ใช ่ เรื่ องง ่ าย  
“แต่การติดตั้งเครื่องยนต์ Yanmars และชุดขับเจ็ตกลับเป็นงาน 
ที่ง่ายมาก”

คุณจะได้ยินเรื่องแบบเดียวกันจากอู่ต่อเรือหลายๆ อู่ท่ีเคยติดตั้ง 
6LY440 ของ Yanmar บนเรือที่อู่นั้นๆ ต่อ ชุดสายไฟของ 6LY440 นั้น 
ติดตั้งง่าย เหมือนกับของเล่นที่ “เสียบปลั๊กแล้วใช้งาน (plug and 
play)” อกีทัง้ยงัเชือ่มต่อเข้ากบัระบบใดกไ็ด้ นีถ่อืเป็นข้อได้เปรยีบอย่าง
ยิ่งทั้งกับระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวอิเล็คทรอนิกส์

เพ่ือรักษาสมดุลในการออกแบบตัวเรือ เครื่องยนต์ Yanmar  
จึงถูกวางไว ้ในต�าแหน่งที่ต ้องใช ้เพลาขับยาว 500 มิลลิเมตร  
เพือ่ขบัชดุขบัเจต็ด้านหลงั โดยเครือ่งยนต์มมีมุเอยีงไปด้านหลงัเลก็น้อย
เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอกับการจัดวางชุดขับนี้

“เราท�าแผ่นรองเครื่องยนต์ขนาดหนา 20 มิลลิเมตร และยึดแท่น
เครื่องยนต์ติดไว้กับแผ่นรองน้ี” Josh อธิบาย “การท�าความเร็ว  
30 นอต เป็นเร่ืองที่ง ่ายมากส�าหรับเครื่องยนต์ Yanmar คู ่นี้  
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แต่ผมเชื่อว่าเราอาจท�าได้ถึง 32 นอต เมื่อคันเร่งเปิดสุด”
นั่นไม่ใช่ความส�าเร็จเล็กๆเลยส�าหรับ 6LY เพราะตัวเรือ Rescue 1 มีน�้าหนักเกือบ  

13 ตัน รวมน�้ามันเชื้อเพลิง (ถังน�้ามันเชื้อเพลิงขนาด 810 ลิตร 2 ถัง) อุปกรณ์ และผู้โดยสาร 
สมรรถนะที่โดดเด่นของ 6LY440 เป็นประสบการณ์ท่ี Power Equipment ได้พบเห็น 
เป็นประจ�า ทั้งในเรือใหม่ และเรือเก่าที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ อัตราส่วนของ “แรงม้า:น�้าหนัก” 
ประกอบกับการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงท�าให้เครื่องยนต์ของคู ่แข่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
แบบไม่เห็นฝุ่น

เครื่องยนต์ขนาด 324kW (440 แรงม้าเมตริก @ 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�าให้เครื่องยนต์ติดตั้งในห้องเครื่อง
ได้สะดวกขึ้น และสามารถเข้าถึงเครื่องยนต์ได้รอบด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับ 
เรือสองท้องอย่าง Rescue 1

เครื่องยนต์ Yanmar 6LY440 จะมีผลกระทบกับน่านน�้าดั้งเดิมของชายฝั่ง Fraser  
น้อยมาก เนือ่งจากมกีารปลดปล่อยมลพษิทีต่�า่มาก และเครือ่งยนต์ 6LY440 ยงัผ่านมาตรฐาน
การควบคุมมลพิษของยุโรป RCD2, IMO/GL และ EMC อีกทั้งยังได้รับการรับรอง US EPA 
Tier 3 จากสหรัฐอเมริกา

เครื่องยนต์ไฮเทค ส�ำหรับ เรือกู้ชีพไฮเทค
ในขณะที่ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช ้ควบคุมเครื่องยนต์ Yanmar ที่ ใช ้ 

ขับเคลื่อน Rescue 1 ท�าให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างชัดเจน แต่ระบบควบคุมอื่นๆ ของเรือ 
และการจัดวางต�าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ก็สะท้อนให้เห็นถึงการคิดล่วงหน้าและวิสัยทัศน์
ของผู้ต่อเรือได้อย่างชัดเจน

บริเวณหัวเรือของ Rescue 1 มีการติดต้ังบันไดพับได้เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ 
ช่วยชีวิต และในขณะเดียวกัน ก็ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินจากตัวเรือได้ด้วย ขณะที่เครนไฟฟ้า 
12 โวลท์ท่ีติดต้ังอยู ่ท้ายเรือสามารถใช้ยกเจ็ตสกีข้ึนมาไว้บนเรือเพื่อความปลอดภัย 
ในการขนย้าย หรืออุปกรณ์อื่นๆขึ้นเรือหากจ�าเป็น และ Rescue 1 ยังมีเจ็ตสกีของตัวเอง 
เอาไว้เพื่อการค้นหาและช่วยชีวิตในบริเวณป่าชายเลนที่คับแคบและบริเวณที่มีน�้าตื้นต่างๆ 

ขณะที่ระบบควบคุม ‘Blue Arrow’ เชื่อมต่อได้เป็นอย่างดี 
กับเครื่องยนต์ Yanmar และชุดขับเจ็ต แต่เทคโนโลยีบนเรือ 
เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ! ลูกเรือทุกคนยังมีหูฟังอินเตอร์คอม  
ไมโครไฟน เพื่อสามารถส่ือสารกันได้ในทุกท่ี ทุกเวลาท่ีอยู่บนเรือ 
(ไม ่ว ่าจะเป ็นบริเวณดาดฟ้า หรือในห้องควบคุมหางเสือ)  
ระบบอนิเตอร์คอมนีเ้ป็นระบบทีใ่ช้คลืน่สัญญาณแบบความถีส่งูมาก 
(Very High Frequency, VHF) เพื่อว่าลูกเรือทุกคนจะได้สื่อสาร
ถึงกัน และรับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

Graeme อธิบายต ่อว ่า หน ้าจอแสดงแผนที่บนเรือ  
(chart plotter) และสถานีวิทยุสื่อสาร (แยกจากชุดบังคับเลี้ยว) 
บริ เวณด ้านหลังภายในห ้องควบคุมหางเสือ ช ่วยอ�านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ประสานงานหน้างานในระหว่างภารกิจค้นหา
และช่วยชีวิต อีกทั้งยังช ่วยให้นายท้ายเรือสามารถมีสมาธิ 
กับการควบคุมเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โดยพื้นฐานแล้ว เรือล�าก่อนๆของพวกเรามักจะเป็นเรือ 
เพื่อการสันทนาการที่มีขนาดใหญ่กว่านี้” Graeme อธิบาย 
“แต่ Rescue 1 เป็นเรือที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และมีขีด 
ความสามารถที่เหนือเรือล�าอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในด้าน
ความปลอดภยัและความสะดวกสบายของลกูเรอื แพทย์ประจ�าเรอื 
รวมถึงผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิต”

“เราได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต 
เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีบุคลากรกว่า 80 ราย และหน่วยงานค้นหา
และช่วยชีวติ 5 หน่วยงาน รวมทัง้กลุ่มกูภั้ยและยามชายฝ่ังอกี 3 กลุม่ 
ร่วมกับ หน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐ (State Emergency  
Service, SES) และ ต�ารวจน�้า Queensland” เขากล่าว

“การที่ เรามีผู ้ประสานงานหน้างานเพื่อประสานงาน 
และควบคุมการสื่อสารและภารกิจอ่ืนๆ โดยแยกออกจากการ 
บังคับเรือ ท�าให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก”

สัญญาณไฟต่างๆในห้องควบคมุหางเสอืสามารถลดความสว่าง
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ลงได้ ขณะที่อุปรณ์อื่นๆที่มีความซับซ้อนน้อยกว่ามีส่วนช่วย 
ให้ Rescue 1 สามารถช่วยเหลือและน�าความปลอดภัยมาสู่ 
ผู้ประสบภัยได้ดีขึ้น

“การท่ีมีผ้าม่านอยู ่รอบสถานีบังคับการ ช่วยท�าให้งาน 
ของพนักงานกู้ภัยหรือแพทย์ง่ายขึ้นภายในห้องบังคับหางเสือ 
เน่ืองจากไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว จะส่องสว่างเพียงใดก็ได ้
ในขณะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพราะความสว่างจะไม่ไป
รบกวนการท�างานและวสิยัทศัน์ของนายท้ายเรอืขณะควบคมุเรอื” 
Graeme อธิบาย

แน่นอนว่ามีแนวความคิดมากมายบรรจุอยู่ในการวางแผน 
และพฒันาท่ีใช้เวลาถงึ 6 ปี กบัเรือมลูค่า1.5 ล้านดอลลาร์ ศักยภาพ
และขีดความสามารถที่มีอยู่จะต้องถูกน�ามาใช้อย่างเต็มที่

“เรายังไม่มีตัวเลขโดยรวมของอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ
เพลิงของเครื่องยนต์ Yanmar แต่ผมสามารถบอกได้ว่าผมขับเรือ
ล�านี้ไปยังบริเวณเกาะ Fraser ด้วยความเร็วคงที่ที่ 22 นอต เมื่อไม่
นานมานี้ ต่อจากน้ันก็มีนายท้ายเรือคนอื่นได้เดินทางบนเส้นทาง
เดียวกัน ในสภาพอากาศที่คล้ายกัน โดยใช้ความเร็ว 26 นอต  
และผมเชื่อว่าการขับเรือท่ี 26 นอต สิ้นเปลืองน�้ามันน้อยกว่า  
เราก�าลังรอดูสมรรถนะที่แท้จริงของเครื่องยนต์คู่นี้”

อำสำสมัครและกำรบริจำคช่วยท�ำให้ Rescue 1 
กลำยเป็นควำมจริง

Graeme Davies ในฐานะผู้บังคับการหน่วยกู้ภัยทางน�้า  
Hervey Bay ชืน่ชอบทีจ่ะได้รบัรูถ้งึความทุม่เทของเหล่าอาสาสมคัร
ที่ช่วยกันท�าให้เกิดเรือล�าใหม่นี้ขึ้นในวันนี้ โดยเฉพาะผู้บังคับการ
หน่วยคนก่อน John Smith และการบรจิาคของบรรดาอาสาสมคัร
และผู้สนับสนุน ที่ช่วยกันท�าให้เรือเหล่านี้ยังใช้งานได้เป็นอย่างดี

Rescue 1 เกิดขึ้นได้จากความพยายามอย่างสูงในการ 
ระดมทุน การบริจาคอย่างเอื้ออารีย์ และ “การออกสลากการกุศล  
กับการขายไส้กรอกย่างนับครั้งไม่ถ้วน”

“ผมอยากจะแสดงความขอบคณุเป็นพเิศษต่อองค์กรการกศุล 
‘Hand Heart Pocket’ Freemasons Queensland ซึ่งเป็น 
ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของเรา” Graeme กล่าว

2 ปีก่อนหน้านี้ มีสมาชิกของกลุ่ม Freemasons ในท้องถิ่น
คนหนึง่มาพบเราแล้วถามว่า “คณุต้องใช้เงนิเท่าไหร่ทีจ่ะต่อเรอืล�า
หนึ่ง”

“เราบอกเขาไปว่า เรายงัคงต้องระดมทนุอกี 400,000 เหรยีญ 
(ออสเตรเลีย) แล้วพวกเขาก็จากไปและประสบความส�าเร็จใน
การน�าเราไปสู่ความช่วยเหลือท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดจาก Hand Heart 
Pocket มันเหลือเชื่อเป็นอย่างยิ่งท่ีโครงการของเราได้กลายเป็น
ความจริง”
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GASOHOL 
น�้ามันแก๊สโซฮอล์

Ether) แทน และมีชื่อเรียกกันว่า “น�้ามัน 
ไร้สารตะกัว่”

จากปัญหาการขาดแคลนน�้ามัน ท�าให ้
มีการน�าพชืมาแปรรปูเป็นแอลกอฮอล์ สารทีน่�ามา
ผสมก็คือ การน�าแอลกอฮอล์ (Alcohol) ประเภท
เอทานอลที่ได้มาจากการหมักน�้าตาลที่ไม่มีสี  
ไม่มกีล่ิน และสารระเหยได้ จ�านวน 10% ผสมกับ
น�า้มนัเบนซนิ 90% เมือ่ผสมแล้วกเ็รยีกว่า “แก๊สโซ
ฮอล์” (Gasohol = Gasoline + Alcohol) หรอืที่
เรยีกกนัว่า E10

น�า้มนัและเครือ่งยนต์เป็นของคู่กัน น�า้มนั 
จึงเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับเครือ่งยนต์ทีจ่ะเป็นตวัการ
ท�าให้เคร่ืองยนต์ท�างาน และสร้างพลงังานออกมา 
ใช้ประโยชน์ในการขับเคลือ่นเรอื หรือเป็นพลังงาน
ขบัเคลือ่นสิง่ต่าง  ๆ ได้ น�า้มนัในโลกเรานีแ้ม้ว่าจะมี
ปรมิาณมากแต่กต้็องใช้เวลาในการสร้างตนเอง 
นานมากเหมอืนกนั และกม็วีนัทีจ่ะต้องหมดไป  
โลกเรามกีารใช้น�า้มนัในปรมิาณมาก น�า้มันจงึลดลง
มแีนวโน้มว่าจะขาดแคลนแถมยังมรีาคาสงูข้ึนเรือ่ยๆ 
จึงมีการน�าสารอื่นมาผสมเพ่ือความประหยัด  
และช่วยลดโลกร้อนซึง่นบัวนัจะรนุแรงข้ึน

น�ำ้มนัเบนซนิไร้สำรตะกัว่ 
ในแถบอเมริกาและแคนาดานัน้จะเรยีกน�า้มัน

เบนซินว่า “แก๊สโซลนี” (Gasoline) ในประเทศไทย
เรียกน�า้มนัเชือ้เพลงิชนิดนีว่้า เบนซนิ (Benzin, 
Bensin) ตามอย่างประเทศยโุรป การวดัคณุภาพ 
ของน�า้มนัเบนซนินัน้ใช้ค่าออกเทน ซ่ึงแต่ก่อนจะใช้
การเติมสารตะก่ัวลงไปเพ่ือปรับค่าออกเทน  
แต่สารตะก่ัวน้ันเป็นอนัตรายต่อระบบประสาทของ
คน จงึหันมาใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl 

เอทำนอล
เอทานอล หรอื เอทิลแอลกอฮอล์ ซึง่เป็น

แอลกอฮอล์ ชนดิหนึง่ มลีกัษณะเป็นของเหลว  
ใส ไม่มีสี ตดิไฟง่าย มคีวามไวไฟ และค่าออกเทนสงู 
เอทานอลบรสิทุธิร้์อยละ 99.8 มค่ีาออกเทนสงูถงึ 
113 เอทานอล ผลิตได้จากกระบวนการสงัเคราะห์
ทางเคม ีโดยใช้พชืผลหรอืวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร
ที่มีแป้งและน�้าตาลสูงเป็นวัตถุดิบ เนื่องจาก 
เอทานอลมีออกซิเจนประกอบอยูใ่นโมเลกลุ จงึท�าให้
เอทานอลมอี�านาจการกดักร่อนมากกว่า ซ่ึงป้องกัน
ได้โดยใช้สารเคลอืบทีส่ามารถต้านทานการกดักร่อน
ไว้กับถงัน�า้มนัเชือ้เพลิง

เครือ่งนอ็ค
การนอ็คของเครือ่งยนต์ หมายถงึ การที่ 

น�า้มนัเชือ้เพลงิเกดิการเผาไหม้ หรอืจุดระเบิด 
ในต�าแหน่งทีล่กูสบูยงัอดัอากาศขึน้ไปไม่ถงึต�าแหน่ง
สูงสุด ในขณะลูกสูบเลือ่นขึน้และอดัอากาศให้ 
แรงดนัสงูขึน้เรือ่ยๆ นัน้ อณุหภมูขิองของอากาศ 
ทีถ่กูอดัก็จะเพิม่ขึน้ไปพร้อม  ๆกนั ถ้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ทีใ่ช้มค่ีาออกเทนต�า่กว่าทีเ่ครือ่งยนต์ถกูออกแบบไว้ 
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ทนต่อการกดักร่อนได้ ท�าให้ท่อส่งน�า้มนั ถงัน�า้มนั 
และอปุกรณ์เกดิการผกุร่อนจนทะลไุด้ คุณสมบตัิ
การกดักร่อนของเอทานอลป้องกนัได้ โดยใช้ 
สารเคลอืบทีส่ามารถต้านทานการกดักร่อนไว 
ไว้กับถงัน�า้มนัเชือ้เพลิง

สำร MTBE 
ส�าหรบัแก๊สโซฮอล์นัน้มอีงค์ประกอบต่างกบั

เบนซนิคอื ในเบนซนิมสีาร MTBE (Methyl  
Tertiary Butyl Ether) เป็นตวัเพิม่ออกเทน  
(Octane) ส�าหรับแก๊สโซฮอล์ใช้เอทานอล 
เป็นตวัเพิม่ออกเทน เอทานอลนัน้จะให้พลงังาน
น้อยกว่า MTBE โดยต่างกนัอยูร้่อยละ 1.6 - 1.8 
การใช้แก๊สโซฮอล์นัน้ออกซเิจนทีเ่ป็นส่วนประกอบ
อยู่ในเอทานอลจะช่วยให้การเผาไหม้ภายใน 
ห้องเครื่องสมบูรณ์ขึ้นอีก และลดปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะปล่อยออกมา 
จากท่อไอเสยี นบัได้ว่า นอกจากจะประหยดัแล้ว 
กย็งัเป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตวั

กำรส้ินเปลอืงเชือ้เพลงิ
ใช้เอทลิแอลกอฮอล์อย่างเดยีว แต่ต้องท�าการ

ปรบัเครือ่งยนต์เบนซนิ เช่น เพิม่แรงอดัในกระบอก
สูบ โดยการเพิม่อัตราส่วนการอัด (Compression 
ratio) ปรงุแต่งส่วนผสมของเชือ้เพลิงกบัอากาศ 
และปรบัจงัหวะการจุดระเบดิ ท�าให้สิน้เปลอืง 
เชื้อเพลิงมากกว่าปกติ 20% ของการใช้ 
น�้ามันเบนซินโดยตรง แก๊สโซฮอล์จึงมีอัตรา 
ความส้ินเปลืองของน�า้มนัเชือ้เพลงิสงูกว่าการใช้
น�า้มนัเบนซนิปกต ิและอัตราสิน้เปลอืงจะเพิม่ 
มากขึ้นตามอัตราส่วนผสมของเอทานอล  
ทีผ่สมเข้าไปมากขึน้ ส�าหรบัแก๊โซฮอล์ E85 จะมี
ความส้ินเปลืองมากกว่าน�า้มนัเบนซนิ 30 - 40% 
เพราะเอทานอลมีค่าความร้อนต�า่กว่าน�า้มนัเบนซนิ 
การใช้งานที่ต้องการก�าลังเท่าเดิมจึงต้องฉีด 
แก๊สโซฮอล์ E85 เข้าสู่ห้องเผาไหม้มากขึน้

ก่อนใช้น�า้มันแก๊สโซฮอล์กบัเคร่ืองยนต์เรอืน้ัน 
จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แน่นอนเสียก่อน  
เพราะถ้าเครือ่งยนต์ไปมีปัญหาอยูก่ลางทะเลแล้ว 
จะมผู้ีไปช่วยเหลือยากกว่าบนบกนัน่เอง แต่ถ้า
เครือ่งยนต์เรอืของท่านใช้น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ได้  
กค็วรจะใช้ เพราะไม่ใช่แต่ประหยดัอย่างเดยีว  
แต่เป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย

น�า้มันทีถ่กูฉดีเข้าไปหรอืหลงเหลือตกค้างอยูใ่น 
ห้องเผาไหม้จะเกดิการตดิไฟก่อนทีลู่กสูบจะอดั
อากาศถงึต�าแหน่งสงูสดุ ท�าให้เกดิแรงดนัต้าน 
การคลือ่นทีข่องลูกสบูและการหมนุของเครือ่งยนต์ 
เครือ่งยนต์ทีต้่องการก�าลังและแรงบดิสูงจะออกแบบ
ให้อตัราส่วนการอดัมค่ีาสงู ยิง่มโีอกาสทีจ่ะเกดิ 
การนอ็คได้ง่ายจงึต้องใช้น�า้มนัทีม่ค่ีาออกเทนสูง 
ตามไปด้วย

ค่ำออกเทน
ค่าออกเทนเป็นตวัเลขบอกคณุสมบตัขิอง 

เชือ้เพลงิในด้านการต้านทานการเกิดการตดิไฟได้เอง 
(Auto-knock) หรอืคุณสมบตักิารต้านทานการน็อค  
(Anti-knock) ถ้าค่าออกเทนสูงบ่งบอกว่าเมือ่น�าไปใช้
กับเครือ่งยนต์จะเกดิการนอ็คได้ยากกว่า การผสม 
เอทานอลซึ่งมีคุณสมบัติค่าออกเทนสูงลงใน 
น�า้มนัเบนซนิเป็นแก๊สโซฮอล์ จะช่วยเพิม่ค่าออกเทน
ให้แก่น�า้มนัได้ จะท�าให้ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์
เพิม่สูงขึน้ ซ่ึงเพิม่คุณสมบติัในการป้องกนัการน็อค 
(Anti-knock) ได้ด ี

จุดเดือดของแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์บรสิทุธิม์จีดุเดอืดของแอลกอฮอล์

ต�า่กว่าน�า้มัน ท�าให้มีแรงดนัไอมากกว่า ซ่ึงจะมีปัญหา
กับเครือ่งยนต์บ้าง โดยเฉพาะกบัเครือ่งยนต์ทีใ่ช้
คาร์บเูรเตอร์ทีม่ถีงัน�า้มนัตดิตัง้ห่างจากตวัเครือ่งยนต์
มาก  ๆหรอืเคร่ืองยนต์ทีม่ขีนาดของท่อเชือ้เพลิงเล็ก 
ซ่ึงจะท�าให้แอลกอฮอล์ทีอ่ยูใ่นท่อเชือ้เพลิงเปล่ียน
สภาพจากของเหลวเป็นไอได้ง่าย เพราะว่าท่อมคีวาม
ฝืดมาก จนเกดิลกัษณะเป็นฟองอยูใ่นท่อดดูเชือ้เพลงิ 
ส่งผลให้การหมนุของเครือ่งยนต์มคีวามเรว็รอบ 
ไม่สม�า่เสมอ เกิดอาการเครือ่งยนต์กระตกุหรอืดบัได้

กำรกดักร่อนของแอลกอฮอล์
เนือ่งจาก เอธานอล มอีอกซเิจนประกอบ  

อยู่ในโมเลกุล จึงท�าให้เอธานอลมีอ�านาจการ
กัดกร่อนมากกว่า ยิง่สัดส่วนของแอลกอฮอล์ในน�า้มนั
มากขึน้เท่าใด คณุสมบตักิารกดักร่อนกจ็ะยิง่เพิม่ขึน้
มากเท่านัน้ แอลกอฮอล์สามารถกดักร่อนยาง 
พลาสตกิบางชนดิ และโลหะประเภททองเหลือง 
ทองแดงได้ ดงันัน้เครือ่งยนต์ทีม่อีปุกรณ์เป็นยาง  
ทองเหลอืง ทองแดง ทีไ่ม่ได้รบัการออกแบบมาให้ทน
ต่อการกัดกร่อนของแอลกอฮอล์ จะไม่สามารถ 
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การแล่นเรือเร็วให้ปลอดภัย

 การแล่นเรอืเรว็ให้ปลอดภยัมคีวาม
ส�าคัญมาก เรือยิ่งเร็วนักแล่นเรือต้องยิ่งให้ 
ความส�าคัญ การบังคับเรือท่ีสมรรถนะสูง  
ผูค้วบคมุเรือต้องตืน่ตวัและใช้ความระมดัระวงั
ตลอดเวลาทีค่วบคมุเรือ มืออาชพีในการแล่นเรอื
ได้ให้ค�าแนะน�าคนขบัเรือเรว็ ไว้ปฏบัิตดิงัต่อไปนี้
 
1.ไม่ดืม่ของมนึเมำขณะขบัเรอืเรว็
 ปัจจุบันเรือท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
สามารถแล่นทีค่วามเร็วสงูมาก ผูขั้บขีจ่ะผดิพลาด
ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ความผดิพลาดอาจจะน�ามา
ซึง่การสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่ ผูข้บัขีต้่องมคีวามสามารถ
ที่จะน�าความช�านาญและประสบการณ์ 
เฉพาะทีต่นมีมาใช้ได้ทันทเีมือ่อยูบ่นผวิน�า้แล้ว 
ขณะขับเรือคุณต้องอยู่ในสภาพร่างกายท่ีด ี
พร้อมทีส่ดุ การดืม่สรุาจะท�าให้ความสามารถ 
ดงักล่าวของคณุถดถอย เป็นต้นเหตขุองอบุตัเิหตุ
ร้ายแรงได้ 

2. เตือนตนเองให้ลดควำมเร็ว
 การท่ีเรือของคุณสามารถท�าความเรว็ 
ได้ถึง 100 ไมล์/ชม. ไม่ได้หมายความว่า 
คณุต้องขบัทีค่วามเรว็นัน้ตลอดเวลา ในทาง 
ตรงกันข้ามความเรว็ทีเ่หมาะสมคงทีจ่ะท�าให้
ปลอดภยักบัตวัคุณเอง และสมาชกิบนเรอืด้วย

3. ใช้ควำมเรว็ท่ีเหมำะสม 
 นกัขับเรอืแรง ไม่ค่อยจะคิดว่าผู้โดยสาร
เขาคิดอย่างไรกบัการขบัเรอืของคุณ การขบัเรือ
ที่ดีด้วยความเร็วที่ผู ้โดยสารน่ังได้สบาย  
ไม่หวาดกลัวและรู้สึกปลอดภัย เป็นส่ิงที ่
นักขับเรอืทกุคนควรรับรูไ้ว้

4. ขณะแซงเรอืให้ใช้ควำมระมัดระวงั
และตระหนกัถงึควำมปลอดภัยตลอดเวลำ
 ในเส้นทางทีเ่รอืของคุณอยูใ่นต�าแหน่ง
ให้ทางและจะต้องแซงเรอือกีล�าหนึง่ทีอ่ยูข้่างหน้า 

หากผู้ขับขี่เรือล�าหน้า หันมามองเพียงแค่ครั้งเดียว  
เชือ่ว่าเรอืล�านัน้จะรักษาเส้นทางและระยะเดิม เพือ่ให้แซง 
ในทางตรงกันข้ามหากผู้ขบัขีเ่รอืล�าดงักล่าว หันมามอง
มากกว่าหนึ่งครั้ง จะรับรู้ได้ทันทีว่าผู้ขับขี่เรือนั้น  
จะไม่รกัษาเส้นทางเดมิหากเราเข้าใกล้ ควรจะแซงในระยะ
ห่างทีสุ่ด เพ่ือให้เขาเหน็ส่วนหน้าของเรอืเราได้ง่าย 

5. ให้เวลำกบักำรเทยีบท่ำ
 การเร่งรีบเข้าจอดจะท�าให้คุณพลาดได้ง่าย  
ควรใช้แรงเฉือ่ยของเรือพาเรอืเข้าท่า อย่าใช้แรงเครือ่ง 
หรอืแรงคน ความผดิพลาดมกัจะเกดิจากการเร่งรบี  
ขาดความอดทนและใช้แรงเครือ่งมากเกนิไป

6. อย่ำเอำเรอืลงน�ำ้โดยไม่ตรวจเชค็
 เช่นเดียวกันกับนักบิน คุณจะต้องตรวจ 
ความพร้อมใช้งานของเรอื ก่อนน�าลงน�า้ด้วยตวัคณุเอง 
ทกุครัง้ ความไม่พร้อมของเรอืเกดิขึน้ได้เสมอ ควรตรวจหา
มนัให้พบขณะอยู่บนฝ่ังจะดกีว่า
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เศรษฐกจิจนี รปูแบบทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวั

การพัฒนาเศรษฐกิจจีนมีจุดเ ร่ิมต ้น 
ทีแ่ตกต่างจากอดตีอย่างชัดเจน ในปี ค.ศ.1978 
ซึ่งเป็นยุคที่มีประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยว ผิง  
เป็นผูน้�าประเทศ นอกจากการประกาศนโยบาย
สีท่นัสมยัเพ่ือเป็นการเปิดรบัระบอบการค้าเสรี
ทุนนิยมเข้ามาผสมผสานกับระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยมท่ีเป ็นพื้นฐานดั้งเดิมแล ้ว  
รัฐบาลยังได้ปฏิรูปโครงสร้างบางส่วนแบบ 
รือ้รากถอนโคนเลยทเีดยีว อาท ิการลดบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจ เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา 
มส่ีวนร่วมมากข้ึนอย่างรวดเรว็

ก ่อนหน้านั้นระบบเศรษฐกิจของจีน 
มีรัฐวิสาหกิจซึ่งกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ 
เป็นโครงสร้างหลัก ไม่มีบริษัทเอกชนแม้แต่ 
แห่งเดยีว ซ่ึงมปัีญหามากมายจากการทีร่ฐับาล
ท้องถิ่นมีอ�านาจสูงมากในการบริหารกิจการ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่นับว่าส�าคัญยิ่งคือ 
กำรทุจริตคอรัปชั่น ท�ำให้กิจกำรส่วนใหญ่
ประสบภำวะขำดทุนสะสมเป็นจ�ำนวนมำก 
รฐับาลจงึวางแผนปรบัโครงสร้างแบบค่อยเป็น
ค ่อยไป โดยใช ้วิธี ท่ีแตกต ่างกันในภาค
อตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเข้มข้นและทนุเข้มข้น

Special  report

เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 4)
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Special  report

ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ  ด ้ ว ยการ ต้ั งบริ ษั ทลู ก 
และเข้าระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ในจีน 
และฮ่องกง จดุประสงค์หลักคือให้เอกชนเข้ำมำ
ช่วยก�ำกบัดแูลกิจกำร และให้รฐัวสิำหกิจเรยีน
รูว้ธิกีำรบรหิำรจดักำรใหม่ๆ รวมทัง้เพือ่เข้ำถงึ
และแหล่งเงินทุนทั้งในและต่ำงประเทศ  
ทัง้นีบ้รษิทัแม่ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิเดมิเป็นผู้ถือหุน้
รายใหญ่ นบัเป็นนโยบายการปฏรูิปเศรษฐกจิ 
ท่ีมีความลึกซึ้งและเฉียบคมมาก “ยิงปืน 
นดัเดียวได้นกหลายตวั”

นอกจากนัน้ รฐับาลยงัตัง้หน่วยเฉพาะกิจ
ขึน้มาก�ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ โดยเน้นให้ผู้ถอืหุน้ 
รายใหญ่ในรัฐวิสาหกิจส�าคัญของจีนท�าหน้าท่ี
แต่งตัง้ผูบ้รหิารและตรวจสอบผลประกอบการ
ด้วย ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของจีนโดยรวมมี
ความเข้มแข็งมั่นคงสูงขึ้นตามล�าดับจนถึง
ปัจจุบนั

ในช่วงปี ค.ศ. 1995-1997 สมัยรัฐบาล  
จู หรง จี นับเป็นยุคทองของการปฏิรูป
รั ฐวิ สาหกิจจีนตามแนวทางดั งกล ่ าวนี้  
ผลโดยรวมเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนว่า
ประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ จนนายก  
จู หรง จี ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปเศรษฐกิจ 
คนส�าคัญ จากเดิมในปี ค.ศ.1997 จีนมี
รฐัวสิาหกจิราว 260,000 บรษัิท ได้ลดลงเหลอื
เพยีง 110,000 บรษิทั ในปี 2008 การจ้างงาน
ในรฐัวสิาหกจิจจนีในปี 1995 มรีาว 113 ล้าน
คน ลดลงเหลอืประมาณ 64 ล้านคน ในปี 2007 
ขณะทีผ่ลก�าไรเพิม่ข้ึนจาก 0.3% ในปี 1998 
เป็น 6.6% ในปี 2007 นับเป็นความส�าเร็จ 
ทีน่่าท่ึงทเีดยีว

อย่างไรกต็าม ในช่วงปี 2007-2008 ได้เกิด
วกิฤติการเงนิโลกครัง้ส�าคญั ส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างเกือบทั่วโลก รัฐบาลจีนภายใต้การน�า
ของประธานาธิบดี หู จิ่น เทา ได้ประกาศ
นโยบายกระตุ ้น เศรษฐกิจค ร้ังมโหฬาร  

โดยอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการลงทุนของ
รฐัวสิาหกจิ ท�าให้เกดิการขยายตัวอย่างรวดเรว็ 
แบกหน้ีมากและก�าไรลดลง จ�านวนรัฐวสิาหกิจ
เพ่ิมจาก 110,000 บริษัท ในปี 2008  
เป็น 150,000 บริษัท ในปี 2013 โดยเป็น
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลางราว 1 ใน 3  
นอกน้ันเป็นของรัฐบาลท้องถิ่น และไม่ม ี
การปล่อยให้ส่วนใดล้มละลายเพราะเกรง 
จะกระทบเสถยีรภาพทางสังคม

ในปัจจุบันจึงเกิดปัญหารัฐวิสาหกิจจีน 
มีหน้ีท่วมท้นและไม่มีประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ประธานาธิบดี สี จ้ิน ผิง  
ผู ้น�าคนปัจจุบันได้ก�าหนดนโยบายเดินหน้า
ปฏริปูรฐัวสิาหกจิอกีครัง้ โดยมีเป้าหมายส�าคญั
คอื การปรบัโครงสร้างหนีข้องรฐัวสิาหกจิของ
รัฐบาลท้องถิ่น ยอมปล่อยให้บางแห่งที่ไม่มี
ประสิทธิภาพล้มละลายไป รวมท้ังพยายาม 
เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจท่ีเหลืออยู ่  
ผ่านมาเกอืบ 9 ปีในยคุของผูน้�าท่านนี ้ผลจาก
การแก้ป ัญหาทางเศรษฐกิจตามแนวทาง 
ดังกล่าวปรากฏชัดขึ้นพอสมควร มีการมอง 
ต่างมมุกนัอยูบ้่างในหมูน่กัวชิาการทัว่ไป แต่เหน็
ตรงกันประการหนึง่ คอื รฐับาลจะเดนิหน้าตา
มนโยบายนีต่้อไป

จากที่กล่าวมานี้คงพอเห็นได้ค่อนข้าง
ชดัเจนว่า ระบบเศรษฐกจิของจนีมคีวำมแตก
ต่ำงจำกชำตอิืน่ๆ โดยทัว่ไปอย่ำงมีนัยส�ำคัญ  
ทั้งโครงสร้ำง ระบบกำรบริกำร รวมท้ังกำร 
แก้ปัญหำส�ำคญัทีเ่กดิขึน้ตำมห้วงเวลำต่ำงๆ 
ด้วย จึงน่าติดตามต่อไป เพื่อน�ามาศึกษา
วเิคราะห์และประยกุต์ใช้ประโยชน์ของเราเอง
ตามความเหมาะสมในโอกาสอนัควร

ทีม่า : หนงัสอื CHINA 50 ปี ส ี จิน้ ผงิ 
เศรษฐกจิยคุใหม่และแผนการใหญ่ AI 

เขยีนโดย อาร์ม ตัง้นรินัดร

ในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
รวมถึงภาคบริการซึ่งจีนมีความได้เปรียบ 
เชงิเปรยีบเทยีบเพราะค่าแรงถกู รฐับาลได้เปิด
ให้เอกชนสามารถท�าก�าไรสะสมและพัฒนา 
ต่อยอดได้โดยง่าย

ส่วนรัฐวิสาหกิจเติบโตในภาคเศรษฐกิจ 
ดงักล่าวทีข่าดทนุ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรฐัวสิาหกจิ
เลก็ๆ ของรฐับาลท้องถิน่ ได้ถกูแปรรปูให้เป็น
บริษัทเอกชน หรือยอมปล่อยให้ล้มละลายไป 
โดยภาพรวมแล้วรฐับาลส่งเสรมิให้ภาคเอกชน
เป ็นผู ้ เล ่นหลักในภาคเศรษฐกิจส ่ วนนี้  
จากยคุก่อนเปิดประเทศทีไ่ม่มบีรษิทัเอกชนเลย 
ปัจจุบันบริษัทเอกชนของจีนมีผลผลิตราว 2  
ใน 3 ของผลผลิตอุตสาหกรรมท้ังหมด 
ในประเทศ

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้ทุนเข้มข้น 
เช่น ภาคคมนาคมขนส่ง (เครื่องบิน รถไฟ 
โทรคมนาคม  ไฟฟ ้ า )  ภ าคพลั ง ง าน  
ภาคอุตสาหกรรมหนัก (เหล็ก อลูมิเนียม 
ปิโตรเคม)ี ภาคอตุสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน เขื่อน ท่าเรือ ระบบราง)  
ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ และภาคอตุสาหกรรม
อาวุธทหาร รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ไม่ถูกแปรรูป 
เป็นบริษัทเอกชน รัฐบาลใช้วิธีปฏิรูประบบ 
การบริหารจดัการแทน

ถ้าเดิมมีรัฐวิสาหกิจใหญ่ผูกขาดอยู่เพียง
แห่งเดียวก็แตกออกเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้เกิด
การแข่งขนั หลกัคดิกค็อื “หวัใจของระบบตลาด
คอืการแข่งขนั” หากเป็นภาคเศรษฐกจิทีม่หีลาย
รัฐวิสาหกิจย่อยหลายแห่งเป็นเบี้ยหัวแตก 
รฐับาลได้รวมส่วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกนั โดยมี
เป ้าหมายเพื่อพัฒนำให้เกิดรัฐวิสำหกิจ 
ที่สำมำรถยกระดับขึ้นเป็นบริษัทข้ำมชำติ
ขนำดใหญ่ของจนีต่อไป

นอกจากนั้นรัฐบาลยังส่งเสริมให้เอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นส่วนย่อย 
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