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สวัสดีครับ ผู้เห็นคุณค่า  ทุกท่าน
ฉบับเริ่มต้นฤดูหนาวซึ่งได้ประกาศเป็นทางการ โดยนับวันท่ี 29 ต.ค. 65 เป็นวันแรกส�าหรับปีนี้ ซึ่งยังอยู่ท่ามกลางความแปรปรวน 

ของสภาพลมฟ้าอากาศ เกิดภยัพบิตัต่ิางๆ ในหลายพืน้ที ่ ทัง้ในต่างประเทศและบ้านเมอืงเราเอง โดยเฉพาะอทุกภยั ทัง้น�า้ไหลหลากอย่างรนุแรง 
และน�า้ท่วมจากฝนทีต่กหนักกว่าปกติ สร้างความเสยีหายต่ออาชพีเกษตรกรรม การคมนาคมและชวีติความเป็นอยูข่องคนจ�านวนมากอย่างหนกัหนา
สาหสัเป็นวงกว้าง พวกเราชาว  ขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุอย่างคลีค่ลายไปในทางทีด่ขีึน้โดยเรว็

สาระที่เราเลือกสรรน�ามาเสนอเสนอในฉบับนี้ นับว่ามีคุณค่าน่ารู้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ตามโอกาสอันควรของแต่ละคน  
อาทิ วิถีกระแสน�้าในมหาสมุทร ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับองค์ประกอบต่างๆ หลายประการ ท้ังทิศทางการไหล อุณหภูมิ การเกิดคลื่นลม 
และวถีิชีวติสัตว์น�า้ ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งนีย่้อมช่วยให้เราสามารถใช้ทะเลอย่างถกูต้องและเหมาะสมมากย่ิงขึน้ อนัจะน�ามาซึง่ความอยูร่อดปลอดภยั 
และการแสวงหาทรพัยากรต่างๆ จากทะเลได้อย่างยัง่ยนื

นโยบายด้านเศรษฐกิจของสาธารณประชาชนจีน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ราวสามปีที่ผ่านมา นับว่าน่าสนใจย่ิงนัก  
จากทีเ่คยเตบิโตในอตัราสงูต่อเนือ่งกนัมานบัสบิปี จนียอมให้ขยายตัวช้าลงแต่เน้นความยัง่ยนืในระยะยาว เขามีหลกัคดิท่ีแยบคาย และละเอยีดลกึซึง้
มากทเีดยีว มีบางส่วนทีเ่ราน่าจะน�ามาประยกุต์ใช้ในการบรหิารงานต่างๆ ของเราได้ดพีอสมควร ลองอ่านดคูรบั 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
บรรณาธิการบริหาร
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม นำาทีมเปิดโครงการซ่อมแซมทุ่น 
จอดเรือ และเก็บขยะใต้ทะเล ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว  
เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ผู้บัญชาการทหารเรือ  
มอบนโยบายประจำาปีงบประมาณ 2566 แก่หน่วยขึ้น
ตรงกองทัพเรือ มุ่งสู่เป้าหมาย “กองทัพเรือที่ประชาชน
เชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการซ่อมแซมทุน่จอดเรอื และเกบ็ขยะ
ใต้ท้องทะเล เพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนเปิดฤดกูาลท่องเทีย่วของอทุยานแห่งชาติ
หมูเ่กาะสมิลินั ต้ังแต่วันที ่ 15 ตลุาคม 2565 ถงึวนัที ่ 15 พฤษภาคม 2566  
โดยมนีายรชัฏา สรุยิกลุ ณ อยธุยา อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาตสิตัว์ป่า และพันธ์ุพชื 
เป็นผูก้ล่าวถงึวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ โอกาสนี ้ นายอรรถพล เจรญิชนัษา  
อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (อทช.) พร้อมด้วยนายบญุเตมิ เรณมุาศ 
รองผูว่้าราชการจงัหวัดพงังา และผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีใ่นสงักดักระทรวงฯ  
รวมถงึนกัด�าน�า้จติอาสา และประชาชนทีส่นใจ เข้าร่วมกจิกรรมกว่า 100 คน  
โดยโครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ ส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนเกิดการตระหนกัถงึคณุค่า
ของทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม อันเป็นการสนับสนุนการท่องเท่ียว  
ก่อให้เกดิประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิไปพร้อมกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล น�าไปสูก่ารเปิดประเทศ และโครงการกระตุน้การท่องเท่ียวจงึคาดการณ์
ได้ว ่าจังหวัดพังงา มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีงดงามเป็นท่ีนิยม  
ของนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ จะเปน็เป้าหมายของการเดนิทางมายังประเทศไทย  
และสามารถกระตุน้ และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศไทยได้ตามล�าดบั ซึง่ทีผ่่านมา
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติถือเป็นจุดแข็งของการท่องเท่ียวในประเทศไทย  
ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม และสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่ว  
และผู้มาเยือนได้จ�านวนมากในแต่ละปี แต่ภาคการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีม ี
ความอ่อนไหว ต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ สูง เนือ่งจากความต้องการ 
ท่องเทีย่วนัน้ เชือ่มโยงกบัความเชือ่มัน่ของนกัท่องเท่ียว ประกอบกบัปัจจยักดดนั
ของการท่องเที่ยวไทย อันได้แก่ ปัญหาเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาทิ  
ปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยในแหล่งท่องเทีย่ว รวมถงึปัญหาความเสือ่มโทรม 
ของทรัพยากรทางธรรมชาต ิ จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และจริงจัง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของไทยในอนาคต  
โดยม ี 3 กจิกรรมส�าคญั คือ 1.กจิกรรมซ่อมแซมทุน่จอดเรอื บรเิวณจดุด�าน�า้  
ทุน่เหลอืง บรเิวณจดุด�าน�า้ ประตมิากรรมใต้ 2. กจิกรรมเกบ็ขยะใต้ท้องทะเล  
บรเิวณจุดด�าน�า้ 4 จดุ 3.กจิกรรมเกบ็ขยะบรเิวณชายหาด หาดหน้า หาดนุย้  
และหาดเล็ก รวมถึงบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก  
(Sunset) เส้นทางศกึษาธรรมชาตหิาดเลก็ และเส้นทางศกึษาธรรมชาตลิานข้าหลวง 
บนเกาะเมียง ทัง้นี ้ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้สนบัสนนุเรอื ทช.805 
(ปะการงั) ในการอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางในครัง้นี้

วนัที ่ 7 ตลุาคม 2565  พลเรอืเอก เชงิชาย  ชมเชงิแพทย์ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื  
ได้มอบนโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรอื ประจ�าปีงบประมาณ 2566 ในการแถลงนโยบาย  
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื กล่าวว่า จากสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงและสภาพปัญหาของ 
กองทพัเรอืในปัจจบุนัมคีวามซับซ้อน ในขณะเดียวกันกองทพัเรือก็มปัีญหาสะสมบางประการ 
ซ่ึงแม้ว่าผูบ้ริหารกองทพัเรอืในอดีตจะพยายามอย่างดีทีส่ดุแล้ว แต่กย็งัมข้ีอจ�ากดับางประการ
หรือส่ิงท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ  
ดงันัน้เพือ่เป็นการวางรากฐานให้กองทพัเรอืก้าวเดินต่อไปอย่างมัน่คงในทศิทางทีถู่กต้อง  
จงึน�ามาสูก่ารก�าหนดนโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรอืประจ�าปีงบประมาณ 2566 ซึง่เป็นการ
ด�าเนนิงานต่อเนือ่งจากนโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรือท่านทีผ่่านมา ควบคูไ่ปกับการเสรมิสร้าง
รากฐานท่ีมัน่คงของกองทัพเรอื และเพือ่ให้ก�าลงัพลทกุนายได้ร่วมแรงร่วมใจขบัเคลือ่นนโยบาย
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ของกองทพัเรอืทีก่�าหนดไว้คอื เป็นหน่วยงาน 
ความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน�าในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  
ส�าหรบันโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรือประจ�าปี 2566 ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน 3 ด้าน 
และนโยบายหลกั 9 ด้าน 

ภายหลังเสรจ็ส้ินการแถลงนโนบาย ผูบ้ญัชาการทหารเรอื และ ผูเ้ข้ารบัฟังการแถลง 
นโนบาย ได้ร่วมกันร้องเพลงพระนพินธ์ของ พลเรอืเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกยีรตวิงศ์ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์ องค์บดิาของทหารเรอืไทย ทัง้นีน้โยบาย  
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ท่ีได้มอบให้แก่หน่วยขึน้ตรงกองทัพเรอืในวนันี ้ เพือ่น�าไปขบัเคล่ือน  
โดยมุ่งหวังให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจาก 
หน่วยงานต่างๆ รวมถงึก�าลงักองของทพัเรอืทกุนายน�าไปปฏบิตั ิ โดยการมุง่เน้นการเป็น 
กองทัพเรือที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Integrity and  
Transparency Organization) เพ่ือน�าไปสู่การเป็น “กองทพัเรือทีป่ระชาชนเชือ่มัน่ ศรทัธา 
และภาคภมูใิจ 
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Flexible – Various sizes of water bags
Qualified – Calibrated and Tested equipment
Easy – No complex agreement, Day rate available
Convenient – Delivery to your place

Marine Servitec Co., Ltd.
1111 Moo 6 Soi Thedsaban Bangpoo 10,
Taiban Road, Tumbol Taiban, Amphur Muang,
Samutprakarn 10280
Tel: 0-2703-3477-8 Fax : 0-2703-4572
E-mail: info@msc.co.th
Website : www.msc.co.th
     : marineservitec
     : @marineservitec

Model Proof Load Weight(MT) Diameter(M) Length(M) Bag Weight (KG) 

MSC-0.5T 0.5 1.0 1.5 10 

MSC-5T 5 2.3 3.3 67

MSC-10T 10 2.65 3.9 108 

Specification

Wireless
dynamometer
with shackless

Wireless display

Rental Services
Davit / Crane / Derrick Load Test Water Bag

Let us support your smooth business!  Let us support your smooth business!  
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เ ปิดตัวในเดือนมิ ถุนายน เ รือลำา ท่ี  1  “Shadow”  
ติดตั้งเคร่ืองยนต์คู่ของ YANMAR รุ่น 6LY440 โดยจับคู่
กับเคร่ืองเจ็ทพ่นน�า ของ Hamilton Waterjet รุ่น HJX29 
ทำ า ใ ห้ เ กิ ด เ รื อ เ ร็ ว ห ลั ง ค า แ ข็ ง ท่ี ล� า ยุ ค  แ ล ะ ส า ม า ร ถ 
ทำาความเร็วได้กว่า 40 นอต

อู ่ต ่อเรือ Scimitar Boats กลับมาอีกครั้ง พร ้อมกับเรือ 
รุน่ Scimitar 1010 เรอืสองท้องใหม่เอีย่ม 2 ล�า ซ่ึงเป็นการเปิดตวัอกีครัง้
ส�าหรับแบบตวัเรอืทีไ่ด้รับความนยิมและดงึดดูความสนใจเป็นอย่างมาก
ในงาน  2022 Sanctuary Cove International Boat Show เรอืรุน่ใหม่
ในทรงแบบเรอืสนัทนาการอนัเป็นทีนิ่ยมของออสเตรเลียน้ี ไม่ได้สร้างความ
ประทับใจเฉพาะในด้านรูปทรงที่ทันสมัยเท่าน้ัน แต่รวมถึงสมรรถนะ 
ทีท่รงพลงัของเครือ่งยนต์ Yanmar 4LV แบบรางร่วม (common rail)  
อกีด้วย

ด้วยการออกแบบและการต่อเรือแบบออสเตรเลีย เรือ Scimitar  
รุ่นใหม่ 2 รุ่นได้ท�าการเปิดตัวใหม่พร้อมติดตั้งเคร่ืองยนต์ Yanmar  
ในงานSanctuary Cove International Boat Show ปนีี้ ทั้งนี้ต้อง 
ขอขอบคุณความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการต่อเรือของ  
“Aus Ships Group” ในเมอืงบรสิเบน

Scimitar ได้เจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็ว และถูกยกระดบัข้ึนสู่มาตรฐาน
ของสหัสวรรษ (การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงต้นต�ารับ 
ของการต่อเรือสันทนาการในเชิงปฏิบัติ แต่ในปัจจุบัน ได้ถูกปรับปรุง 
ให้ดข้ึีนอย่างมาก) ส�าหรบัผูท้ีม่คีวามพิถพีถินัและละเอยีดอ่อนจะสงัเกต 
ได้ถงึการยกระดบัของห้องเครือ่งยนต์ทีดี่ยิง่ด้วย

Scimitar Boats ได้ต่อเรือแบบซดีาน (sedan) และฟลายบริดจ์ 
(flybridge) ออกมา (ยังคงใช้ต้นแบบตัวเรือต้นฉบับของ Scimitar  
ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างสูง) โดยใช้เครื่องยนต์คู ่ของ Yanmar  
รุน่ 4LV195E-A แบบรางร่วม 195 แรงม้า เป็นตวัขับเคลือ่น ซึง่แน่นอนว่า
จะสามารถท�าตลาดเรือสันทนาการในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
ได้อย่างง่ายดาย หากไม่ใช่ในระดับสากล!

Tommy Ericson กรรมการของ Scimitar Boats ได้ซือ้เรอืมอืสอง
มาล�าหนึง่ พร้อมด้วยเครือ่งมอื แม่พิมพ์ตวัเรอื และลขิสิทธิข์องตวัเรอื  
เมือ่หลายปีทีผ่่านมา ซึง่เขาได้ใช้เพ่ือเป็นต้นแบบทดสอบในการยกระดบั
การออกแบบและการปรับปรุงอ่ืนๆ อันที่จริงแล้ว Tommy และทีม 
ของเขาได้ท�างานอย่างต่อเนือ่งปรับปรุงตวัเรือให้ดูทนัสมยัข้ึน และรวบรวม
เอาเทคโนโลยใีหม่ๆไว้ในการออกแบบเรอื Scimitar ตัง้แต่ 2017

Ericson ผู ้เป็นเจ้าของรางวัลมากมาย กล่าวว่า “ผมได้รับ 
แรงบนัดาลใจท่ีจะชุบชีวิต Scimitar ขึน้มาอกีครัง้ และนัน่กคื็อ Scimitar 
1010” นบัได้ว่าเป็นความส�าเรจ็อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ของเขา 
ท่ีมีกับ Scimitar และความผูกพันใกล้ชิดกับ Bryan Bradford  
ผูร่้วมก่อตัง้ Scimitar

เรือ Scimitar 1010 เป็นผลผลิตของนักเล่นเรือและนักธุรกิจ 
ผูม้ากประสบการณ์ 2 คน นัน่คือ Bryan Bradford และ Greg Byth  
พวกเขาได้น�าเสนอแนวคิดของพวกเขาแก่ Peter Brady ผู้ซ่ึงเป็น 
นักออกแบบและนกัต่อเรอื เพือ่ท�าให้แนวคดิของพวกเขาเป็นจรงิขึน้มา 
และเรือล�าแรกก็ได้ถูกปล่อยลงน�า้ในปี 1997
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ตวัเรอืได้รบัชัยชนะใน Australian Cruiser ประจ�าปี และได้ดึงดดูความสนใจ ความชืน่ชม  
และค�าส่ังซือ้จ�านวนมาก

ในด้านความเป็นหน่ึงเดียวในอุตสาหกรรมทางน�า้ เรอืต้นต�ารบั Scimitar 1010 แบบฟลายบรดิจ์ 
(Flybridge) เป็นเรือรุ่นเดียวของ Scimitar ซึ่งตัวเลข 1010 ได้มาจากความยาวของตัวเรือ  
นัน่คอื 10.10 เมตร นัน่เอง

ถึงแม้นว่าเรือท่ีต่อข้ึนส่วนใหญ่จะถูกจัดจ�าหน่ายให้กับลูกค้าส่วนตัวและลูกค้าเชิงพาณิชย์  
แต่ก็มีเรอืจ�านวนไม่น้อยทีถ่กูส่งออกไปยงัสหรฐัอเมรกิา และแปซฟิิคใต้ เรอื Scimitar 1010 ต้นต�ารบั
ประมาณ 65 ล�า ถกูต่อข้ึนในระหว่างปี 1997 และ 2012 

Tommy Ericson กล่าวถงึข้ันตอนในการออกแบบใหม่
“ตัง้แต่ผมรูจ้กั Bryan มาเป็นเวลาหลายปี การพดูคยุของเราทกุครัง้กจ็ะเกีย่วกับ Scimitar  

และความส�าเรจ็ท่ีได้ประสบมาโดยตลอด”
“ผมได้ใช้เวลาของผมร่างแนวคดิเพือ่การท�าให้เรอืด ู ‘ทนัสมยั’ และโดดเด่นในยุคปัจจบุนั 

ในขณะเดยีวกนักย็งัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ ไม่เสแสร้ง และการสมัผัสได้ และนัน่กน็�ามาซึง่
การเข้าครอบครองกิจการของ Scimitar”

“พร้อมๆ กันนัน้ Tommy กไ็ด้เจอเรอื Scimitar มือสองล�าหนึง่ใน Papua New Guinea  
และกไ็ด้ซือ้มนัเพือ่น�ามาเป็นต้นแบบทดลองการยกระดบัและการปรบัปรงุทีเ่ขามอียูใ่นใจของเขา 

“ในระหว่างการส่งเรอืจาก Port Moresby มายัง Brisbane ในปี 2018 ฝ่าสภาพอากาศ

ที่ท้าทาย เป็นการเพิ่มประสบการณ์จริง ผมสัมผัสได้ถึง
สมรรถนะและขดีความสามารถของเรอืล�านัน้เป็นอย่างด”ี

ในฐานะผู ้ ต ่ อ เ รือ คุณภาพสูง  ทั้ ง เ รือยอช ์ทห รู 
และเรอืพาณชิย์ ทมีงานของ Aus Ships Group มคีวามสุข
เสมอกบัเครือ่งยนต์ทีจ่ดัหาจาก Power Equipment มนัเป็น
ตวัเลอืกทีเ่หมาะสมอย่างยิง่ส�าหรับ Aus Ships Group ทีจ่ะ
ใช้งานเคร่ืองยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในทะเล 
โดยเฉพาะ นัน่คอื Yanmar ส�าหรบัการปรับปรงุ Scimitar

Tom Ryan ผู้จดัการฝ่ายเทคนคิของ Scimitar Boats  
กล่าวว่า “พวกเราชอบเครือ่งยนต์ Yanmar มาก และในฐานะ 
คนต่อเรือ เราชอบในความจริงที่ว่า เคร่ืองยนต์รุ่น 4LV  
เหมาะส�าหรับตัวเรือรุ่นนี้เป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นเครื่องยนต์ 
ทีเ่ราแนะน�าตลอดไป”

การใช้งานร่วมกับระบบควบคุมแบบอิเล็คทรอนิกส ์
ของ Yanmar รุน่ VC20 และเกยีร์อตัราทด 2.43:1 ช่วยให้ 4LV195 
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ในการออกแบบใหม่นี ้อปุกรณ์ต่างๆ ไม่เพยีงแต่ใช้งานได้ดเีท่านัน้ 
แต่พวกมนัได้ถกูออกแบบมาเพือ่เป็นบททดสอบการเวลาอกีด้วย 
พืน้ผิวต่างๆถูกใช้งานอย่างชาญฉลาด ตวัอย่าง เช่น กรอบประตู 
ที่ เคลือบด้วยข้ีผึ้งไม ้โอ็ค ซึ่งง ่ายต ่อการท�าความสะอาด  
การบ�ารุงรักษา และดูทันสมัยอย่างยิ่ง ในขณะที่งานพ้ืน 
ดเูป็นธรรมชาตแิละกลมกลนื (โดยมไิด้รบัอทิธพิลใดๆ จากวสัด ุ
ทันสมัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในเรือพาณิชย์ทั่วไป) ไม่เพียงแต ่
รูปทรงที่ดูหรูหรา แต่คุณจะได้ความรู้สึกแบบเดียวกันจากการ
สัมผัสด้วยฝ่าเท้าของคณุ เรอื Scimitar 1010 ใหม่ ท้ังแบบซีดาน 
(sedan) และฟลายบริดจ์ (flybridge) เป็นความส�าเร็จในการ 
ผสมผสานกนัอย่างลงตวัทีส่ดุระหว่างเทคโนโลย ี และเครือ่งยนต์  
Yanmar แบบรางร่วม (common-rail) ในจนิตนาการครัง้ใหม่ 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในแบบออสเตรเลยี เรอืรุน่ขนาดความยาว 58 ฟตุ 
ก�าลังถูกออกแบบอยู่ที่ห้องออกแบบของ Scimitar ดังนั้น  
จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะสมรรถนะของเครื่องยนต์ยังไม่ถูก 
ตดัสินใจ

ปลดปล่อยขีดความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ออกมา และยัง
แสดงให ้ เ ห็นถึ งอั ตราการสิ้ น เปลืองน�้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง 
ทีสุ่ดแสนประหยัดจนเจ้าของเดมิอาจไม่เชือ่ (ต�า่กว่า 40 ลติร/
ช่ัวโมง ทีค่วามเรว็สงู)

จากการออกแบบท้องเรอืแบบกึง่ดนัน�า้ ท�าให้มข้ีอจ�ากดั 
ในการปฏิบัติหลายอย่างเพ่ือดันตัวเรือผ่านน�้าอย่างอ่อนโยน 
เครื่องยนต์ Yanmar ให้ความเร็วประหยัดที่ 16-20 นอต  
อย่างง่ายดาย และเมือ่คนัเร่งเปิดเตม็ที ่สามารถท�าได้ถงึ 25 นอต

ในปัจจุบัน หากมีใครสามารถท�าได้ดีกว่าน้ี ด้วยแรงม้า
ขนาดนี้ และความประหยัดระดับน้ี ในตัวเรือขนาด 36 ฟุต  
มนัจะต้องเป็นความมหศัจรรย์โดยแท้!

Scimitar Boats บรรยายถึงการออกแบบใหม ่
ของ Scimitar ว่าเป็นการรักษา “จุดประสงค์ในการใช้งาน  
ความวางใจได้ และการสมัผัส” ของเรอืต้นต�ารบั ขณะเดยีวกนั
กไ็ด้สร้างมาตรฐานของเรอืสองท้องขึน้ใหม่ส�าหรบัออสเตรเลีย

แน่นอน การเดนิส�ารวจไปรอบๆตวัเรอืใหม่ของ Scimitar 
ไม่แสดงให้เห็นอะไรมากนัก พื้นที่เปิดโล่ง ไม่แออัด ยังคงอยู ่
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“เรือหลวงพระร่วง” 
เรือรบลำาแรกของไทย
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เรือหลวงพระร่วง เป็นเรือหลวงล�าแรก 
ในประวัติศาสตร์ไทย ซึง่ข้าราชการและประชาชน
ผู ้ มี ค ว ามจ ง รั ก ภั กดี ต ่ อพ ร ะบาทสม เ ด็ จ 
พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั เรีย่ไรทุนทรพัย์ซือ้เรอืรบ
ถวายเป็นราชพล ี พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัว จากการจัดตั้งจัดตั้ง ราชนาวีสมาคม 
แห่งกรงุสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ (The Royal 
Navy League of Siam) ขึน้เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2457 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงมีความยินดีและเห็นชอบ ได้ทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเรือนีว่้า 
“พระร่วง” อันเป็นสริมิงคลตามวรีกษตัริย์อนัเป็น 
ทีน่บัถือของชาวไทยทัว่ไป

รชักาลที ่6 ทรงพระราชทานพระราชทรพัย์
ส ่วนพระองค ์ เป ็นจ�านวน 80,000 บาท  
และพระบรมวงศานุวงศ ์และข ้ าราชการ 
ได้พร้อมใจกนัออกทนุเรีย่ไรถวาย เมือ่ครัง้จดังาน
พระราชพธิทีวธีาภเิษกในรชักาลที ่ 5 ซึง่ยงัเหลอื
จากการใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 116,324 บาท  
ทั้งยังได ้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานทรพัย์อกีเป็นจ�านวนเงนิ 40,000 บาท 
เมื่อรวมกับเงินที่เรี่ยไรทั่วพระราชอาณาจักร  
ได้จ�านวนรวมทัง้สิน้ 3,514,604 บาท 1 สตางค์  
ในปี พ.ศ. 2463

นายพลเรือโท พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่น
ชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์ทรงได้รบัแต่งตัง้เป็นข้าหลวง
พเิศษออกไปจดัซือ้เรอืในภาคพืน้ยโุรปพร้อมด้วย 
นายทหารอีก 5 นาย คณะข้าหลวงพิเศษตรวจการ
ซื้อเรือในภาคพื้นยุโรปชุดน้ี โดยได้คัดเลือก 
เรือพิฆาต “เอชเอ็มเอส เรเดียนท์” (HMS  
R a d i a n t )  ข อ ง บ ริ ษั ท ธ อ ร ์ นิ ค ร อ ฟ ท ์  
(Thornycroft Co.) สร้างที ่ เมอืงเซาแธมป์ตนั 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมแก่ความ
ต้องการของกองทัพเรือและเป็นเรือที่ต่อขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 ในระหว่าง
สงครามโลกคร้ังที่ 1 ครั้นสงครามยุติลงเมื่อ  
พ.ศ. 2461 องักฤษจงึยนิดขีาย คณะข้าหลวงพเิศษ
ได้ตกลงซื้อเรือล�านี้เป็นเงิน 200,000 ปอนด์  
ส่วนเงนิทีเ่หลอืจากการซือ้เรอืนัน้ได้พระราชทาน
ให้แก่กองทพัเรอืไว้ส�าหรบัใช้สอย เรอืล�านีเ้ดนิทาง
จากประเทศอังกฤษเข ้ามาถึงประเทศไทย 
เมือ่วันที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2463

สมรรถนะของเรือหลวงพระร่วง มีระวาง 
ขบัน�า้ 1,046 ตนั ความยาวตลอดล�า 83.57 เมตร 
ความกว้างสุด 8.34 เมตร กินน�้าลึก 4 เมตร  
อาวุธปืน 102 ม.ม. 3 กระบอก ปืน 76 ม.ม.  
1 กระบอก ต่อมาตดิปืน 40 ม.ม. 2 กระบอก  
ปืน 20 ม.ม. 2 กระบอก มตีอร์ปิโด 21 นิว้ 4 ท่อ 
มรีางปล่อยระเบดิลกึ และมแีท่นยงิปืนระเบดิลกึ 
2 แท่น เคร่ืองจักรเป็นแบบไอน�้าแบบ บี.ซี.  
เกียร์ เทอร์ไบน์ จ�านวน 2 เครื่อง ใบจักรคู่  
ก�าลงั 29, 000 แรงม้า ความเร็วสงูสดุ 35 นอต 
ความเรว็มธัยสัถ์ 14 นอต รศัมที�าการเมือ่ความเรว็
มธัยสัถ์ 1,896 ไมล์ ทหารประจ�าเรอื 135 คน

 

“เรือหลวงพระร่วง” 
เรือรบลำาแรกของไทย

ลักษณะเฉพาะ
ประเภท เรือพิฆาต
ขนาด (ระวางขับน�า) 1,046 ตัน
ความยาว 83.57 เมตร
ความกว้าง 8.34 เมตร
กินน�าลึก 4 เมตร
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักรไอน�า] แบบ บี.ซี. 
 เกียร์เทอร์ไบน์ 2 เคร่ือง  

 ใบจักรคู่ 
 กำาลัง 29,000 แรงม้า
ความเร็ว 35 นอต (ความเร็วมัธยัสถ์ 14 นอต)
พิสัยเช้ือเพลิง 1,896 ไมล์ทะเล (ท่ีความเร็วมัธยัสถ์)
ลูกเรือ 135 นาย

ยุทโธปกรณ์ที่ติดตั้งเมื่อแรกเข้าประจำาการ
• ปืน 102 ม.ม.  3 กระบอก
• ปืน 76 ม.ม.  1 กระบอก
(ติดตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง)
• ปืน 40 ม.ม.  2 กระบอก
• ปืน 20 ม.ม.  2 กระบอก
• ตอร์ปิโด 21 นิ้ว  4 ท่อ
• รางปล่อยระเบิดลึก
• แท่นยิงปืนระเบิดลึก  2 แท่น
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ชาวเรือส่วนใหญ่จะมีพ้ืนฐานความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบักระแสน�า้ทีม่ผีลกระทบ
ต ่อการเดินเ รือ ซึ่ ง เรื่องกระแสน�้ าอุ ่น  
กระแสน�้าเย็นในมหาสมุทร เป ็นอะไร 
ที่น่าสนใจมากกว่าการเกิดผลกระทบในการ
เดินเรือ ในเมื่อระบบการไหลของกระแสน�้า 
ในทิศทางต่างๆของมหาสมุทรในเขตหนาว
และเขตอบอุ ่นนั้ น เป ็นระบบระเบียบ  
และซับซ้อน อันน�ามาซึ่งการก�าเนิดชีวิต 
ความเป็นความตาย พายตุ่างๆ และฤดกูาล  
ที่หากมาท�าความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ ก็น่าจะ
ช่วยให้ระมดัระวงั ท้ังการเดนิเรอื และการดแูล
สภาพแวดล้อมกันมากกว่านี้

นั่นเพราะพื้นผิวบนดาวดวงนี้ ปกคลุม
ด้วยน�า้เป็นส่วนใหญ่ คอื 70% ของพืน้ผวิโลก 
เป็นตัวแปรส�าคัญต่อความเปลี่ยนแปลง 
สภาพอากาศ ร้อน-เยน็ ฝน เป็นสิง่ทีช่่วยให้
บริเวณที่หนาวเย็นไม่หนาวเย็นจนเกินไป  
เมื่อกระแสน�้าอุ ่นได้ไหลผ่านมาอย่างช้าๆ  
และลอยตัวสูงขึ้น ความอบอุ่นจึงกระจาย 
ไปทั่ว จากผืนน�้าลอยสู่ผืนดิน ท�าให้ต้นไม้ 
ได้มีชีวิต ผลิดอก ออกผล เป็นอาหารของ 
สิง่มีชวีติในแถบนัน้ต่อไป

  

 

OCEAN CURRENTS 
วิถีกระแสน�าในมหาสมุทร
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กระแสน�้าในมหาสมุทรไม่ได้ท�างาน 
เพยีงล�าพัง ทุกสิง่ล้วนเชือ่มโยงกนั โดยการ
ไหลจากบริเวณหนึ่งไปสู ่อีกบริเวณหนึ่ง 
อนัห่างไกลอย่างช้าๆนัน้ ได้รบัอิทธพิลจากลม 
โดยกระแสลมจะพัดจากบริเวณที่มีความ 
กดอากาศสงูไปสูบ่ริเวณทีม่คีวามกดอากาศต�า่ 
เป็นการไหลตามเขม็นาฬิกาทางซกีโลกเหนอื 
และไหลทวนเข็มนาฬิกาทางซีกโลกใต้  
ซึ่งกระแสน�้าเย็นจะเกิดขึ้นมากในบริเวณ
ตะวันตกของทวีป ขณะท่ีกระแสน�้าอุ ่น 
จะเกดิข้ึนมากในบรเิวณชายฝ่ังทางตะวนัออก 

กระแสน�้าพื้นผิวมหาสมุทรเกิดขึ้น
เน่ืองจากแรงเสยีดทานระหว่างอากาศกบัผวิน�า้ 
อากาศเคลื่อนที่ด ้วยการพาความร ้อน  
(Convection cells) ซึง่สะสมพลงังานมา
จากแสงอาทติย์  พลงังานจากอากาศถ่ายทอด
ลงสู่ผิวน�้าอีกทีหนึ่ง โดยกระแสลมพัดพา 
ให้กระแสน�้าเคล่ือนที่ไปในทางเดียวกัน   
และเป็นไปตามนี้คือ ท่ีบริเวณเส้นศูนย์สูตร  
ลมสินค้าจะพัดน�้าผิวหน้าให ้ไหลไปยัง 
ทิศตะวันตก เมื่อปะทะกับแผ่นดิน จะท�าให้
มวลน�้าบางส่วนเกิดการไหลย้อนบริเวณ
เส้นศูนย์สูตร (Equatorial counter  
current) และมวลน�้าส่วนใหญ่กลายเป็น 
กระแสน�้าอุ ่นไหลไปยังบริเวณอื่น ส่วนที่
บริเวณแนวละติจูด 30 องศา ลมตะวันตก 
จะพัดพาผิวน�้าให้ไหลไปยังทิศตะวันออก  
เม่ือปะทะกบัแผ่นดนิ จะท�าให้มวลน�า้บางส่วน
จ ะ เ ป ็ น ก ร ะแสน�้ า เ ย็ น ไ หลก ลับ ไปที่
เส้นศูนย์สตูรดงัเดมิ

การปะทะกนัของอากาศเยน็จากขัว้โลก
ทีม่าชนกบัอากาศอุน่ท่ีอยูใ่กล้กบักระแสน�า้อุน่ 
จะท�าให้เกิดลมพายุตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน การปะทะกัน 
ดังกล่าวก็เกิดท�าให้เกิดฤดูกาล เนื่องจาก 
ผืนน�้าจะเก็บความร้อนไว้ได้นานกว่าผืนดิน 
แต่จะค่อยๆปล่อยออกมาเพื่อให้ความเย็น 
ลดต�า่ลง ในช่วงฤดหูนาว และการด�าเนนิไป
อย่างช้าๆ ของการคลายความร้อนจากผวิน�า้ 
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู และก่อนที่
มหาสมุทรจะมีอุณหภูมิต�่าสุดในแต่ละปี  
จะเกดิผลกระทบของความต่างระหว่างผนืดนิ
และมหาสมุทร นอกจากน้ีป ัจจัยหนึ่ ง 

นอกเหนือจากอากาศเย็นและอบอุ ่นแล้ว  
ยังเป็นเรื่องของความเค็มที่ต ่างกันของ 
น�้าทะเล คือเม่ือน�้าทะเลความหนาแน่นสูง 
อณุหภมูติ�า่จมตัวลงใต้มหาสมุทตแอตแลตติก
เหนือ ไหลลงใต้ เลี้ยวไปทางตะวันออก  
โดยเมือ่ไหลสูม่หาสมทุรอนิเดยีก็จะมีอณุหภมิู
สงูขึน้ จงึลอยตัวขึน้เม่ือถงึมหาสมุทรแปซฟิิก 
ขณะท่ีน�า้ทะเลความหนาแน่นต�า่ อณุหภมิูสงู
ทางมหาสมทุรแปซฟิิกไหลวกกลบัไปทางเก่า 
จะเกิดการระเหยของน�้าจึงท�าให้น�้าทะเล 
เค็มขึ้น อีกอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือต�่าลง  
จึงจมตัวลงสู่ใต้มหาสมุทรอีกครั้ง วงจรนี้ใช้
เวลา 500-2,000 ปี และได้ส่งผลต่อสภาพ 
ภูมิอากาศระยะยาว อันท�าให้เกิดยุคต่างๆ  
เช่นยุคน�า้แขง็

เมื่อโลกร้อน น�้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลาย 
พวกเราจึงต้องกังวลสิ่งที่ก�าลังตามมาคือ  

น�า้แขง็ละลายไหลลงสูม่หาสมทุรเป็นจ�านวน
มากย่อมท�าให้ความเค็มลดลง และจะเกิด 
อะไรขึ้นเม่ือวิถีของกระแสน�้าอาจเปลี่ยนไป  
ที่แน่ๆ จะต้องกระทบกับชีวิตในมหาสมุทร 
ที่ขึ้นอยู ่กับสิ่งเหล่านี้โดยตรง รวมถึงการ 
เดินเรือที่ปัจจุบันการละลายของน�้าแข็ง 
และการพัดพาน�้ าแข็ ง โดยกระแสน�้ า 
มากีดขวางการเดินเรือก็เป ็นอีกปัญหา  
ไหนจะการเกิดลมพายุที่ไม ่อาจคาดเดา  
การเปลีย่นแปลงเส้นทางลมพาย ุและอืน่ๆ

ทุกฝ่ายรู้ถึงปัญหาเหล่านี้และพยายาม 
ที่จะไม่พาโลกใบน้ีไปถึงวันที่ไม่อาจคาดเดา 
ชาวเรือเองก็ช่วยได้ด ้วยการศึกษาที่มา 
ของปัญหาให้มากขึ้นและต้องไม่ละเลย 
ที่จะช่วยกัน “ลดโลกร้อน” อย่าปล่อยให้ 
วันน้ันมาถึงวันที่ต ้องถามกันและกันว ่า  
“เรามาถงึจดุนีไ้ด้ยงัไง”
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เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 7) นโยบายด้านเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

โดยเฉพาะด้านการปิดเมอืง ห้ามการเดนิทางเข้า
ออกระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ หากไม่มี
ความจ�าเปน็อย่างยิ่งยวด ซึง่แนน่อนว่าย่อมส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทัง้ความเป็นไปในสังคมโดยรวมด้วย 
ก่อนหน้านัน้จนีมคีวามเติบโตของ GDP (Gross 
Domestic Product) หรอืผลติภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 6 ต่อเนือ่งกนั
อย่างยาวนานนบัสบิปี เมือ่เกดิวกิฤตกิารณ์เช่นนี้
จงึเป็นเรือ่งทีน่่ารูว่้า จนีมกีารปรบัเปล่ียนนโยบาย
และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของตนอย่างไร  
เพือ่ให้สามารถบรหิารประเทศต่อไปได้อย่างยัง่ยนื

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 ซ่ึงเริม่ข้ึนในปลายปี 2562 ที่
เมอืงอูฮ่ัน่ มณฑลเหอเป่ย ได้ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงและรวดเรว็ไปทัว่โลก โดยเฉพาะทางด้าน 
เศรษฐกิจ การค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ  
และการท่องเทีย่ว เป็นต้น แทบหยดุชะงกัลงใน
บางช่วง การปิดประเทศคอืมาตรการทีจ่�าเป็น
ต้องน�ามาใช้กันโดยทั่วไป ส่วนมาตรการอื่นๆ 
นัน้ แต่ละประเทศกป็ฏบัิตทิ�านองเดยีวกนับ้าง 
ผดิแผกมากบ้างน้อยบ้างต่างๆ กนัไป

ส�าหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นม ี
นโยบายใช้ยาแรงกว่าชาติอื่นๆ อย่างชัดเจน  
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จากหนงัสอืเรือ่ง CHINA NEXT NORMAL 
วกิฤตกิารณ์และโอกาสของจนีในโลกหลงัโควดิ 
ซึ่งเขียนโดย คุณอาร์ม ตั้งนิรันดร ได้มีการ
วิเคราะห์ค�าแถลงจากรายงานนโยบายรัฐบาล
ของ หลี ่เค่อ เฉยีง (Li Keqiang) นายกรัฐมนตรี
จนี ส�าหรบัปี พ.ศ. 2564 มคีวามแตกต่างจาก
การแลงนโยบายในปีก่อนๆ อย่างมนียัยะส�าคญั 
กล่าวคือ ไม่มีการกล่าวถึงการตั้งตัวเลขการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ แต่กลบัเน้นการขยายอัตรา
การจ้างงาน (Employment) มากกว่า 40 คร้ัง
ในค�าแถลง อีกประการหนึง่คอืมกีารพดูถงึน้อย
มากเก่ียวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrafastruoture) อาท ิถนน สะพาน ท่าเรอื 
ทางรถไฟ และสนามบนิ ซึง่พอวเิคราะห์ได้ว่า 
จนีมองเหน็ความผันผวนของสถานการณ์ต่างๆ 
อนัสบืเนือ่งมาจาก COVID-19 และสงครามการ
ค้ากับสหรฐัอเมรกิาเป็นส�าคญั รวมทัง้จนีเองได้
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มาตั้งแต่  
พ.ศ.2551 ซ่ึงรุดหน้าไปมากพอสมควรแล้ว 
ความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างเสริมต่อไปอีก 
เป็นเร่ืองที่รอได้ จึงควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
ไปในด้านที่มีความส�าคัญเร่งด่วนกว่า ได้แก่  
การจ ้างงานเพื่อให ้มีการกระจายรายได ้  
ซ่ึงจะเป ็นการยกฐานะผู ้มีรายได ้ต�่าให ้ม ี
ก�าลังซื้อสูงย่ิงขึ้น การใช้จ ่ายในประเทศ 
ก็จะเติบโตตามมา ลดการพึ่งพาการส่งออก 
และการลงทนุจากนอกประเทศ

อีกประการหนึ่งก็คือ การเร ่งพัฒนา
เทคโนโลยี โดย เฉพาะทางด ้ านสื่ อสาร
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เพื่อเร่งการ
เปลีย่นผ่านไปสู ่“สงัคมดจิทิลั” (Digitalization) 
และ  “ สั งคมอั จฉ ริ ยะสม บู รณ ์ แบบ”  
(Intelligentization) ซึ่งจะท�าให้ประเทศ 

มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีแข็งแกร ่งยิ่ งขึ้น 
และสามารถพึง่พาตนเองได้มากขึน้ ในหนงัสอื
ดังกล่าวได้สรุปนโยบายของจีนในยุคปัจจุบัน 
ไว้สองลกัษณะดังนี้

นโยบาย 6 เสถยีรภาพ
1.รกัษาระดบัการจ้างงาน
2.รกัษาระดบัการค้าต่างประเทศ
3.รกัษาทนุต่างชาตไิม่ให้ไหลออก
4.รกัษาเสถยีรภาพของระบบการเงนิ
5.รกัษาความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกจิ
6.รกัษาระดบัการลงทนุในประเทศ
นโยบาย 6 มัน่คง
1.ความมัน่คงเร่ืองการจ้างงาน
2.ความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้น

ฐานของประชาชน
3.ความมัน่คงของธรุกจิและผูบ้รโิภค
4.ความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน
5.ความมัน่คงของห่วงโซ่อตุสาหกรรมและ

ห่วงโซ่อปุาทาน
6.ความมั่นคงในการกระจายทรัพยากร 

สูร่ากหญ้า
จากที่น�าเสนอมานี้คงพอเห็นได้ค่อนข้าง

ชดัเจนว่า ด้วยทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
(Critical Thinking) ของบรรดาผู้น�าและผู้มี
บทบาทส�าคัญในการบริหารบ้านเมืองของจีน 
ช่วยให้พบช่องทางที่สามารถฟันฝ่าวิกฤติ  
น� ารั ฐนาวา เดินหน ้ าต ่อ ไปอย ่ างมั่ นคง  
แม้จะชะลอความรวดเรว็และร้อนแรงลงไปบ้าง 
ทัง้ยงัช่วยให้พบโอกาสใหม่ๆ ท่ีเสรมิศักยภาพ
ของประเทศให้มคีวามเข้มแขง็อย่างยัง่ยนืต่อไป
ในอนาคตด้วย นีค่อือกีส่วนหนึง่ของเบือ้งหลงั 
ความส�า เร็จ ในการพัฒนาประเทศของ
สาธารณรฐัประชาชนจนี
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