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สวัสดีครับ FC  ที่รักทุกท่าน
ฤดูหนาวก�าลังจะผ่านไป หลังจากให้ความเย็นสบายเป็นช่วงๆ มาพอสมควร ในห้วงสามเดือนที่ผ่านมา พยากรณ์กันไว้ว่าฤดูร้อนจะเริ่มต้น 

ในเดือนมีนาคม พร้อมกับภัยแล้งจากเอลนีโญ่ค่อยๆ คืบคลานตามมาด้วย ชีวิตยังต้องด�าเนินต่อไป มิใช่เรื่องใหม่เราต่างผ่านพบความล�าบาก 
จากสภาพลมฟ้าอากาศทีไ่ม่ค่อยปกติมาแล้วมากมาย

ทีมงาน  ของเราก็มุ่งมั่นท�าหน้าที่ต่อไปเช่นกัน พยายามสรรหาสาระที่ดีมีคุณค่ามาน�าเสนอ เพ่ือตอบแทนน�้าใจท่านผู้อ่าน 
ทีไ่ม่ทอดทิง้เรา ฉบบันีม้เีรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัในการน�าเรอื ทัง้ในร่องน�า้จ�ากดัและในทะเลเปิดทีม่คีลืน่ลมแรง ผูเ้ขยีนได้ค้นคว้ามาบอกต่อ 
อย่างละเอยีดชดัเจน เข้าใจง่าย มีประโยชน์มากครบั เรือ่งเกีย่วกับ ก้าวต่อไปของจนี ภายใต้การน�าสมัยที ่ 3 ของ สี จิน้ผงิ (ตอนที ่ 2) กน่็าติดตาม 
ไม่แพ้กนั เพราะจนีคอืชาตมิหาอ�านาจทีก่�าลงัโตวนัโตคนื ทัง้ในทางเศรษฐกจิ การทหาร และเทคโนโลยสีมยัใหม่ หลายเรือ่งล�า้หน้าชาติอืน่ๆ ไปแล้ว  
รูไ้ว้ไม่เสยีหลายครบั พบกนัใหม่ฉบบัหน้า

บรรณาธิการบริหาร



S-1900

- จับเป้าได้ 360 องศารอบตัว

- เทคโนโลยี่ ดิจิตอล ล่าสุด

- ประสิทธิภาพเหนือกว่า / จับปลาได้ทุกสภาวะในทะเล
- จอภาพสีใหญ่กว่า 12.1’’ /17’’ ภาพคมชัดแม้อยู่กลางแจ้ง

- 16 สีหลัก แยกปลาได้ดีกว่า

- ติดตั้งง่ายกว่า ไม่ยุ่งยาก

SEARCHLIGHT SONAR

COLOR TFT LCD (12.1" or 17") DISPLAY SONAR
MBB (BOX SYSTEM) SONAR
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ทช. ประชุมหารือความคืบหน้า 
กรอบแนวทางแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

กองทัพเรือ  
จัดพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำาปี 2566

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง (ทช.) จัดประชุมหารือนอกรอบ  
เก่ียวกบัความคบืหน้าในการด�าเนนิการจดัท�ากรอบแนวทางและขัน้ตอนการด�าเนนิการ
ป้องกนั ฟ้ืนฟ ู และแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยมนีายชาญเชาวน์ ไชยานกุจิ 
ประธานคณะกรรมการศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในประเทศไทย 
เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดังกล่าวฯ มีผู ้เข้าร่วม ประกอบด้วย  
ดร.พรศร ี สทุธนารักษ์ รองอธบิดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง นายปรานต์  
ดลิกคณุากลุ ผูอ้�านวยการกองอนรุกัษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ผศ.สมปราถนา ฤทธิพ์ริง้  
ผูแ้ทนกลุม่ Beach for life และผูท้ีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชมุล�าแพน ชัน้ 9  
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ทีป่ระชมุได้หารือในประเด็นส�าคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 
กรณีฉุกเฉิน รวมถึงการใช้อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหา 
กัดเซาะชายฝั ่ง นอกเหนือจากอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ่งเสริม 
และบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558

พลเรอืเอก เชิงชาย ชมเชงิแพทย์ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ได้เป็นประธานในพธีิ 
เปิดการฝึกกองทพัเรอื ประจ�าปี 2566 ณ กองบัญชาการหน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ 
ค่ายกรมหลวงชมุพรฯ อ�าเภอสัตหบี จงัหวดัชลบรีุ ในโอกาสน้ี ผู้บญัชาการทหารเรอื  
ได้มอบโอวาทให้กบัก�าลงัพลทีเ่ข้าร่วมการฝึก และชมการการสาธติการปฏบัิตกิาร 
ทางทหาร ซึ่งมีการประกอบก�าลังจากหน่วยก�าลังรบ และหน่วยสนับสนุนต่างๆ  
ในกองทพัเรอืมาเข้าร่วมการปฏบิตักิารสาธติฯ โดยเป็นการปฏบิติัการโจมตจีากทะเลต่อ
ท่ีหมายบนฝ่ัง ด้วยก�าลงัรบยกพลขึน้บก ก�าลังปฏบิติัการพิเศษ และอาวธุจากเรอืผวิน�า้
และอากาศยาน นอกจากน้ัน ยังมีการสาธิตการป้องกันพ้ืนที่ส�าคัญบนฝั ่ง 
ด้วยก�าลงัต่อสูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังอีกด้วย

กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือประจ�าปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อด�ารง 
ความพร้อม ของหน่วยต่างๆ ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ แบ่งการฝึก 
เป็นวงรอบทุก 2 ปี ตามสถานการณ์ทีถ่กูก�าหนดขึน้ โดยในปีแรกหรอื Light Year 
เป็นการฝึกในสถานการณ์ปกตจินถงึสถานการณ์ความขดัแย้งระดบัต�า่ ส่วนในปีที ่ 2  
หรือ Heavy Year เป็นการฝึกในสถานการณ์วกิฤตจนถงึขัน้การป้องกนัประเทศ

ซึง่เป็นการฝึกปฏบิตักิารจรงิของหน่วยก�าลงัรบประเภทต่างๆ เพ่ือสร้างความ 
คุ้นเคยและประสบการณ์ให้กับก�าลังพล รวมทั้งเป็นการทดสอบขีดความสามารถ 
ในการปฏบิตักิารต่าง ๆ อาท ิการคุม้ครองเส้นทางคมนาคมทางทะเล การโจมตกี�าลงั
ทางเรอืของฝ่ายตรงข้าม การปฏบิตักิารยทุธ์สะเทินน�า้สะเทนิบก และการป้องกนัฝ่ัง  
ซึง่ก�าลงัทางเรอืต้องฝึกการปฏบิติัทางยุทธวธิตีามสาขาปฏบิติัการต่างๆ ได้แก่ การปราบ
เรือด�าน�้า การต่อต้านเรือผิวน�้า การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษ  
การยกพลขึ้นบก รวมทั้งปฏิบัติการข่าวสารและสงครามไซเบอร์ ทั้งนี้ จะมีการ 
ฝึกยงิอาวธุปล่อยน�าวถิ ีพืน้ - สู่ - พ้ืน แบบ Harpoon Block 1C ในทะเลอนัดามนั  
โดย ร.ล.ประจวบคีรขัีนธ์ ซึง่เป็นเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ังทีจั่ดสร้างขึน้ในประเทศไทย  
การฝึกปฏบัิตกิารร่วมระหว่างเรอืและอากาศยาน อีกด้วย นอกจากน้ัน ยงัมกีารฝึกปฏบัิติ
การยทุธ์สะเทนิน�า้สะเทินบก การยงิอาวุธประจ�าหน่วย และการฝึกด�าเนนิกลยทุธ์ 
ด้วยกระสุนจริง ของก�าลังภาคพ้ืนดิน ทั้งก�าลังจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรกัษาฝ่ัง รวมทัง้กองทพับกและกองทพัอากาศ 
ที่ได้จัดก�าลังเข้าร่วมการฝึกในคร้ังน้ีด้วย ในขณะเดียวกัน ได้มีการฝึกด้านการ 
ส่งก�าลังบ�ารุง (Logistics Exercise: LOGEX) เพื่อทดสอบขีดความสามารถด้าน 
การส่งก�าลังบ�ารงุและการปฏบิติัของหน่วยสนับสนุนต่างๆ พร้อมกนัไปด้วย และทีส่�าคญั 
คอื การฝึกในครัง้นี ้ได้มีการเชญิ ศรชล. กองทพับก และกองทพัอากาศ จดัก�าลงัเข้าร่วม

การฝึกในหัวข้อการฝึกต่างๆ อกีด้วย เช่น ก�าลงัของ ศรชล. ในการฝึกป้องกนัพืน้ทีส่�าคญั 
ก�าลังของกองทัพอากาศ อาทิเครื่องบินขับไล่แบบ JAS-39 Gripen (บข.20)  
และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางภัยอากาศ SAAB 340 AEW (บ.ค.1)  
ในการฝึกป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือและการโจมตีเรือในทะเล  
ก�าลงัของกองทพับก อาท ิ รถถงัแบบ T – 84 Oplot-M ในการฝึกด�าเนนิกลยทุธ์ 
ด้วยกระสนุจรงิ เป็นต้น
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Inflatable Lifejacket 
150N Life Vest
model FZSZ-I

SPECIFICATION
Buoyancy 150N (33 LBS)
Cover Material Waterproof Polyester Oxford Neoprene
Quantity of compartment 2
Aeration molding time Less than or equal to 5 sec.
Compartment material TPU
Air bag material Nylon + TPU
Floating duration Greater than 48hrs
Buoyancy loss after 24 hours Less than or equal to 5%
Inflation time Less than 5s
Temperature -30°C ~ +65°C
C02 Weight 33g x2pcs
Lifejacket weight 1 kg.
Certificate CCS, RINA

Fangzhan Inflatable Lifejacket
150N Life Vest Type

This automatic inflating lifejacket has an integral 
harness and is suitable for coastal and offshore use 
with foul weather clothing. It offers both automatic and 
pull cord manual inflation. It also has the facility to 
manually top up air via a tube. Integrated harness offers 
a stainless steel fitting including a ‘D ring’ for attaching 
a lifeline and 2 large area SOLAS approved USA 3M 
reflectors on cover, makes you more visible in dark!.

Features
• Cover Material Waterproof Polyester Oxford 

Neoprene
• Air bag material: Nylon + TPU
• Inflation time: Less than 5s
• Floating duration: Greater than 48hrs
• Buoyancy loss after 24 hours: Less then or equal to 

5%
• 2 x 33g C02 gas cylinders
• Adjustable waist belt
• Stainless steel D-ring on belt
• Buddy Line
• Marine grade whistle and Automatic light
• Oral inflation tube
• Over pressure tube + relief valve on front chamber for 

manual inflation and deflation and also to relieve any 
excess pressure if both chambers are fired simulta-
neously

• SOLAS approved retro - reflective tape
• Inflation systems

SOLAS APPROVED

info@msc.co.thwww.msc.co.th
     : marineservitec     : @marineservitec

Marine Servitec Co., Ltd.
1111 Moo 6 Soi Thedsaban Bangpoo 10, Taiban Road, Tumbol Taiban, 
Amphur Muang, Samutprakarn 10280 THAILAND
Tel: 0-2703-3477-8 Fax : 0-2703-4572  
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OYSTER เลือก 
YANMAR  
สำาหรับเรือยอช์ท
ขนาดใหญ่ อันเป็น
ความร่วมมือที่เข้มแข็ง
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Almere ประเทศเนเธอร์แลนด์ (8 ธันวาคม 2565)
Oyster  Yachts  ได้ประกาศความร่วมมือ ท่ี เขัมแข็ง 
กับผู้ เ ช่ียวชาญในด้านการขับเคล่ือน ซ่ึงก็คือ YANMAR 
Marine International (YMI) โดยมุ่งเน้นไปยังระบบเกียร์
แบบ Sail  Drive ของ YANMAR ท่ี มีความวางใจได ้
แ ล ะ คุ ณ ภ า พ สู ง  อี ก ทั้ ง ไ ด้ ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ไ ว้ แ ล้ ว 
ในเรือ Oyster 495

หลังจากได้ติดตั้งเครื่องยนต์ Yanmar ในเรือยอช์ทท่องสมุทร 
ขนาด 50 ฟุต อู่ต่อเรือสัญชาติอังกฤษก็ได้คัดเลือก Yanmar ให้เป็น
เครื่องยนต์มาตรฐานในเรือยอช์ทรุ่น Oyster 565 และ Oyster 595  
อนัเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมอืของทัง้สอลบรษิทั

Paul Adamson หัวหน้าเจ ้าหน้าที่บริหารการตลาดของ  
Oyster Yacht ได ้เน ้นให้เห็นถึงประโยชน์และคุณสมบัติของ 
เครือ่งยนต์ Yanmar ขนาด 110 แรงม้า รวมถงึผลประโยชน์ทีไ่ด้จาก 
การท�างานร่วมกันแบบหุ้นส่วนของ Oyster Yacht และ YMI ทัง้ยงัได้จดั
ให้มีการสาธิตการใช้งานข้ึนใน Palma de Mallorca โดยใช้เรือ Oyster 
2 ล�า ทั้งสองล�าเป็นเรือรุ่น Oyster 495 มีชื่อว่า “Carpe Diem”  
และ “Tuga” ส�าหรับเรือ Tuga นั้น เจ้าของคืออดีตเจ้าของทีม 
แข่งรถสตูร 1 (Formula 1) Eddie Jordan เรอืทัง้สองล�าตดิตัง้เครือ่งยนต์
ดเีซล Yanmar รุน่ 4JH110 และเกยีร์ SD15 (Sail Drive) ควบคมุโดย 
ชดุควบคมุ VC20 ของ Yanmar

Paul Adamson ได้แสดงความเหน็ว่า “บางอย่างทีส่�าคญัต่อเรา 
ในฐานะเจ้าของผลติภัณฑ์ นัน่คอื ความวางใจได้ คณุภาพ งานฝีมอื  
ความหลงใหล ความสนใจ และความใส่ใจ ทีเ่ราใส่เข้าไปในเรอืทีเ่รา 
ต่อขึ้น ดังนั้น เมื่อเราต้องเลือกใช้เครื่องยนต์ส�าหรับเรือของเรา  
เราจงึมองหาเครือ่งยนต์ทีมี่สิง่เดยีวกันกบัทีเ่ราม”ี

 
“ในฐานะคนเรอืคนหนึง่ มบีางอย่างทีผ่มสามารถบอกคณุได้ทนัทว่ีา
เครื่องยนต์ Yanmar ยอดเย่ียมขนาดไหน ไม่เพียงแต่ความเงียบ 
ประสิทธภิาพด้านการประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิ แต่เครือ่งยนต์ Yanmar 
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ยังวางใจได้เป็นอย่างย่ิง เราตื่นเต้นอย่างมาก 
ทีไ่ด้ท�างานร่วมกันกบั Yanmar ในเรอื Oyster 495 
และยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเกี่ยวกับแผนงานที่จะติดต้ัง
เครื่องยนต์ Yanmar ที่ใหญ่ขึ้นเป็นเคร่ืองยนต์
มาตรฐานในเรอื Oyster 565 และ 595.”

อกีหนึง่ค�ายนืยนัจากอดตีเจ้าของทมีรถแข่งสตูร 1 
(Formula 1) ทั้งยังเป็นคนเรือที่มีประสบการณ์สูง 
Eddie Jordan เขาได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “Rob  
Humphreys และทมีงานออกแบบเรือของ Oyster 
ท�างานได้อย่างยอดเย่ียมในการออกแบบ Oyster 495 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นน้องใหม่ในสายการผลิต นับว่าเป็น
สมบัติที่มีค ่าของ Oyster และเป็นความฝัน 
ส�าหรบันกัเล่นเรอืใบทกุคน แต่เมือ่ไม่มลีม เครือ่งยนต์ 
Yanmar ทีท่รงประสทิธภิาพ กม็หีน้าทีน่�าเรอืไปยัง 
จุดหมายปลายทางอย่างง่ายดายด้วยความเรว็ 9 นอต 
Oyster 495 เปรยีบเสมือนเพชรบนมงกฎุ ซึง่ Oyster 
ได้ขาดหายไประยะหนึง่ และเป็นเรอืทีเ่หมาะอย่างย่ิง
ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือ 
ในทะเลกว้าง”

 

Oyster เลือกเคร่ืองยนต์ YANMAR 4JH110 ซึ่งเป็น 
เครื่องยนต์ดีเซลรางร่วม (Common Rail) 4 สูบ ฉีดน�้ามัน 
เชื้อเพลิงแบบตรง และเป็นเคร่ืองยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาอย่าง 
เฉพาะเจาะจงเพือ่การใช้งานในทะเล มมีาตรฐานสงูกว่ามาตรฐาน
สากลที่เข้มงวดเกี่ยวกับกลิ่นและควันของเครื่องยนต์ ประหยัด
น�้ามันเชื้อเพลิงสูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบฉีด 
น�า้มนัเชือ้เพลงิทีแ่ม่นย�า ควบคมุด้วยระบบดิจติลั

เกยีร์ SD15 เป็นเกยีร์แบบ sail drive ซึง่เหมาะสมกบัเรอื 
ประเภทเรอืใบ ช่วยให้เจ้าของเรอืได้มปีระสบการณ์ดีๆ  กบัการเล่น
เรอืท่ีสัน่สะเทือนน้อย เงียบ แรงฉดุตัวเรอืน้อย เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการขบัเคลือ่น และประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิอนัเป็นผลมาจาก
ประสิทธภิาพทางอทุกพลศาสตร์ทีย่อดเยีย่ม

ชดุควบคมุเครือ่งยนต์ VC20 เป็นส่วนหนึง่ของชดุอปุกรณ์
มาตรฐานของ Oyster 495 ระบบควบคมุ VC20 มโีหมดควบคุม
เฉพาะส�าหรับฟังก์ชั่นควบคุมทั้งหมดของ Yanmar ท�าให้ผู้ใช้
สามารถควบคุมเรือได้อย่างสมบูรณ์ อีกท้ังยังมีประโยชน์อ่ืนๆ  
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อีกมากที่จะท�าให้ทั้งเจ ้าของเรือและผู ่ต ่อเรือสัมผัสได้ถึง 
ความแตกต่าง

Floris Lettinga ผูอ้�านวยการฝ่ายขายและการตลาดของ 
YANMAR Marine International (YMI) ได้ให้ความเหน็ไว้ว่า 
“Oyster Yachts เป็นทีรู่จ้กัในฐานะผูส้ร้างสรรค์เรอืใบสุดหร ู
ที่ดีที่สุดในโลกส�าหรับการเล่นเรือในมหาสมุทร ด้วยการ
ออกแบบทีป่ราณตีในทกุรายละเอยีด ดงันัน้ YMI จึงมีความยนิดี
เป็นอย่างยิง่ทีจ่ะร่วมงานกับ Oyster ตามมาตรฐานนี ้ด้วยการ
มุ ่งเน้นอย่างต่อเนื่องที่จะจัดหานวัตกรรมส�าหรับระบบ 
ขับเคลื่ อนในทะเล กับความมุ ่ งมั่ น เพื่ อความยั่ ง ยืน 
และการปกป้องสิง่แวดล้อม เราหวงัทีจ่ะได้ร่วมงานกับ Oyster 
เพื่อยกระดับประสบการณ์ของเจ้าของเรือ ลูกเรือ เพื่อน  
และครอบครวั”

เรือ Oyster ล�าใหม่ล�าแรกภายใต้ความเป็นเจ้าของ  
Richard Hadida กค็อื Oyster 495 ได้ให้ค�าจ�ากดัความใหม่
ส�าหรบัแนวคดิในการออกแบบทีไ่ด้รับการพสูิจน์แล้ว และประกาศ
ถึงการกลับมาอีกครัง้ส�าหรบัตลาดเรอืขนาด 50 ฟตุ ซึง่เป็นตลาด
ของการสร้างชือ่เสยีง Oyster 495 เป็นการผสมผสานระหว่าง
สมรรถนะ ความสะดวกสบาย และรปูแบบเข้าไว้ด้วยกนัพร้อม
คุณสมบัติเพื่อชาวเรือที่ใช้งานได้จริง ง่ายต่อการควบคุมโดย 
สมาชิกในครอบครัว Oyster 495 ได้เปิดประตูบานใหม่ให้กับ
เจ้าของเรอืยอช์ททัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นการส�ารวจชายฝ่ัง การเดนิ
ทางข้ามมหาสมุทร หรอืการเดนิเรอืรอบโลก

จากการคดิค้นนวตักรรมเคร่ืองยนต์ดีเซล และการหาค�าตอบ
โดยมุง่เน้นการใช้งานส�าหรบัตลาดเรือสนัทนาการมานานหลายปี 
เครือ่งยนต์ Yanmar ได้รบัการยอมรบัอย่างแท้จรงิในฐานะผู้สร้าง
มาตรฐานสากลส�าหรับระบบขับเคล่ือนในเรือใบ และเรือขนาดเลก็



MAGAZINE I PAGE

MAGAZINE I PAGE01212
ARTICLE :  

PHOTO : INTERNAT Navigations

 

การเดินเรือในร่องน�า



MAGAZINE I PAGE012
 

MAGAZINE I PAGE

Navigations

 

โดยเดนิเรือให้ห่างจากเส้นหรอืเขตแบ่งแนวจราจร 
เท่าที่ก�าหนดได้ นอกจากน้ัน ตามปกติการเข้า 
หรือออกช่องทางจราจร ให้กระท�าที่จุดต้นทาง 
หรอืปลายทางของช่องทางจราจรน้ัน แต่เมือ่จะเข้า
หรอืออกทางด้านข้างของช่องทางจราจร กจ็ะต้องให้
ทิศทางของเรือนั้นท�ามุมกับทิศทางของเส้นทาง
จราจรทีก่�าหนดให้ใช้เป็นมมุเลก็เท่าทีจ่ะท�าได้

เรือต้องหลีกเลี่ยงการเดินตัดข้ามช่องทาง
จราจร แต่ถ้าจ�าเป็นกใ็ห้เดนิตัดข้ามในทางทีใ่กล้ 
จะเป็นมุมฉากกับทศิทางของเส้นทางจราจรทีก่�าหนด
ให้ใช้เท่าทีจ่ะท�าได้ และตามปกตเิขตจราจรชายฝ่ัง
ทะเลต้องไม่ใช้เป็นเขตจราจรผ่าน หากสามารถใช้ 
ช่องทางจราจรทีอ่ยูใ่กล้กนันัน้ได้อย่างปลอดภัยแล้ว 
แต่ส�าหรับเรือทีมี่ความยาวไม่ถงึ 20 เมตร และเรอืใบ
อาจเดินในเขตจราจรชายฝ่ังทะเลได้ทุกกรณี

โดยปกตนิอกจากเรอืทีก่�าลงัเดนิตดัข้ามหรอื
ขณะทีเ่ข้าหรือออกช่องทางจราจร ห้ามเรืออืน่ซึง่เดนิ
เข้าไปในเขตแบ่งแนวหรอืเดนิตดัข้ามเส้นแบ่งแนว 
เว้นแต่ในกรณฉีกุเฉนิเพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายเฉพาะ
หน้าหรอืเรอืประมงขณะท�าการประมงภายในเขต
แบ่งแนว 

เรือขณะเดินอยู่ในบริเวณใกล้จุดต้นทาง 
หรือปลายทางของแผนแนวจราจรต้องใช้ความ
ระมดัระวงัเป็นพเิศษ และเรอืต้องหลกีเลีย่งการ 
จอดทอดสมอในบริเวณแผนแบ่งแนวจราจร 
หรอืใกล้กบัจดุต้นทางปลายทางเท่าทีจ่ะท�าได้

ส�าหรบัเรอืทีไ่ม่ได้เดินในแผนแบ่งแนวจราจร
ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ขอบเขตแผนแบ่งแนว
จราจรให้มากท่ีสุดเท่าทีจ่ะท�าได้ และเรอืขณะท�าการ
ประมงต้องไม่กดีขวางทางเดนิของเรืออืน่ทีเ่ดินอยูใ่น
ช่องทางจราจร นอกจากนัน้เรอืทีม่คีวามยาวไม่ถงึ  
20 เมตร หรือเรือใบต้องไม่กีดขวางทางเดิน 
อนัปลอดภัยของเรอืกลทีเ่ดนิอยูใ่นช่องทางจราจร

เรอืทีไ่ม่สามารถบงัคบัการเดนิเรือได้คล่องตัว 
เมือ่ปฏบิตังิานเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิเรอื 
ในแผนแบ่งแนวจราจร ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิ
ตามข้อนีเ้ท่าทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน และเรอื 
ทีไ่ม่สามารถบงัคบัการเดนิเรอืได้คล่องตัวเมือ่ปฏบิตัิ
งานวาง ให้บรกิารหรอืเก็บสายใต้น�า้ ภายในแผน 
แบ่งแนวจราจรได้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิตติาม 
ข้อนีเ้ท่าท่ีจ�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน

ในร่องน�า้ทางเรือเดินนัน้จะมคีวามกว้างไม่มาก
นกั จงึต้องมกีารก�าหนดกฏระเบยีบเอาไว้ปฏบิตัิ 
เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัในการเดนิเรอื ชาวเรอื 
ทุกคนเขาจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในการเดินเรือ 
ในร่องน�า้หรอืการเดนิเรอืในแผนแบ่งแนวจราจร

มนุษย์เราใช ้เรือเป็นพาหนะกันมาเป็น 
ระยะเวลานาน กฎระเบียบเก่ียวกับการเดินเรือ 
จึงมีความส�าคัญเพื่อความปลอดภัยของเรือ  
และสินค้าเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลา 
ทีก่�าหนด สมยัก่อนท่าเรอืจะอยูใ่นแม่น�า้ การเดินเรอื
เข้าไปเทียบท่าเรอืซึง่อยูใ่นแม่น�า้น้ัน ก็จะต้องเดินเรือ 
ในร่องน�า้ เช่น แม่น�า้เจ้าพระยา มร่ีองน�า้ก่อนถงึ 
แผ่นดนิยาวประมาณ 18 กโิลเมตร และมร่ีองน�า้ 
ตัง้แต่แผ่นดนิเข้าไปถึงท่าเรอืคลองเตยอกีประมาณ  
18 กโิลเมตร รวมกนัแล้วประมาณ 36 กโิลเมตร  
ซึ่งเป็นการเดินเรือในร่องน�้าที่ยาวมากสายหนึ่ง  
ต่อมามีท่าเทียบเรือที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลมากขึ้น 
จึงมีร่องน�้าที่ส้ันกว่าเดิม เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง  
ท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรือระยอง (IRPC) 
เป็นต้น

ค�าว่าร่องน�า้ ส่วนใหญ่กจ็ะหมายถงึ “ร่องน�า้ 
ทางเรือเดนิ” ค�าว่า “ร่อง” กค็อื รอยลกึทีเ่ป็นช่องทาง
ไปตามความยาว ค�าว่า “น�า้” หมายถงึ ล�าน�า้ซึง่เกดิขึน้
ตามธรรมชาต ิ เพราะฉะน้ันค�าว่า “ร่องน�า้” ได้มกีาร
ก�าหนดความหมายให้ไว้ว่า หมายถงึ “ทางน�า้ลกึ 
ทีเ่รือเดนิได้” ส่วนค�าว่า “ทาง” หมายถงึ ทีส่�าหรับ 
เดนิไปมา แนวหรอืพืน้ทีส่�าหรบัใช้สญัจร เช่น ทางบก 
ทางน�้า ทางอากาศ หรือ แนวส�าหรับไป ช่อง  
คลอง ฯลฯ ส่วนค�าว่า “เรือ” ความหมายก็คือ  
ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน�้า ค�าว่า “เดิน”  
หมายถงึ ท�างาน เคลือ่นที ่เคลือ่น ขบัเคลือ่น เดนิเครือ่ง 
ประเทศไทยของเรามร่ีองน�า้หลักๆ อยู ่ 5 ร่องก็คอื  
ร่องน�า้แม่น�า้เจ้าพระยา ร่องน�า้แม่น�า้บางปะกง ร่องน�า้
แม่กลอง ร่องน�า้ป่าสกั และ ร่องน�า้ท่าจีน

การเดินเรอืในร่องน�า้ คือ การบงัคับเรอืให้แล่น
อยูใ่นบรเิวณน�า้ทีลึ่กทีสุ่ดทางน�า้ เพือ่ให้เรอืปลอดภยั
จากการเดินเรอืเข้าไปตดิต้ืนตดิสันดอน ซ่ึงโดยปกติ
บริเวณปากแม่น�้ามักจะมีสันดอนเลนโคลนต่างๆ 
ทบัถมกนัอยูม่าก ท�าให้บรเิวณรอบๆ ร่องน�า้ตืน้เขนิ  
เรอืขนาดใหญ่จะเข้าจะออกก็ต้องเดินเรอืไปในร่องน�า้
ทีม่ส่ีวนลกึเหมาะสมกบัอัตราการกนิน�า้ลกึของเรอื 

เมือ่ต้องการทีจ่ะให้เรอืขนาดทีต้่องการเข้าไป
เทยีบท่าจงึจะต้องท�า “ร่องน�า้” เอาไว้ให้เรอืเดนิ  
เพ่ือให้เป็นส่วนทีล่กึทีเ่หมาะสมส�าหรับการกินน�า้ลึก
ของเรอืผ่านเข้าออกได้ เมอืงท่าทกุเมอืงจะต้องมร่ีองน�า้
ทางเรอืเดนิส�าหรบัให้เรอืต่างๆ แล่นเข้าไปได้ และที่
ส�าคญัจะต้องท�าเครือ่งหมายช่วยการเดนิเรอืในร่องน�า้ 
เช่น จะต้องท�าทุน่ หลกัน�า ทีเ่ป็นมาตรฐาน เพือ่ช่วย
ให้การเดินเรือสามารถบังคับเรือให้อยู่ในร่องน�้า 
อย่างตรงต�าแหน่งตลอดเวลาไม่เซซ้ายเซขวาเข้าหา 
ทีต่ืน้

ส่วน การน�าร่อง คอื การน�าเรือใหญ่ทีมี่อัตรา 

การกนิน�า้ลกึมากซึง่ท�าให้เรอืบงัคบัการเดนิเรอืยาก 
การเข้าหรือออกจากท่าเรือตามร่องน�า้ในระยะซ่ึงอาจ
มพีืน้ทีซ่ึง่ยากแก่การเดนิเรอื จงึต้องใช้การน�าเรือ 
เข้าออกร่องน�้าด้วยคนน�าเรือท่ีมีความช�านาญ 
ของพ้ืนที่เป็นผู้น�าร่อง หรือเจ้าพนักงานน�าร่อง 
 หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า น�าร่อง และถ้าเป็นการน�าร่อง 
ด้วยเรือเล็ก ก็เรียกเรือเล็กที่ใช้ในการน�าร่องว่า  
เรอืน�าร่อง 

การเดนิเรือเรือซึง่ขณะเดนิไปตามแนวร่องน�า้
หรอืร่องน�า้ทางเรอืเดนิ ต้องเดนิให้ใกล้ขอบนอก 
ร่องน�า้หรือร่องน�า้ทางเรอืเดนิซึง่อยูท่างกราบขวาเท่า
ที่จะปลอดภัยและสามารถปฏิบัติได้ ส�าหรับเรือ 
ทีม่คีวามยาวไม่ถงึ 20 เมตร หรือเรอืใบ รวมทัง้ 
เรอืประมง ต้องไม่เดนิเรือกีดขวางทางเดนิของเรอื 
ซ่ึงสามารถเดินได้โดยปลอดภัยเฉพาะในร่องน�้า 
หรอืร่องน�า้ทางเรอืเดินเท่านัน้

หากว่าเราต้องน�าเรือแล่นตัดร่องน�า้ ซ่ึงโดยปกติ
จะห้ามเรือไม่ให้แล่นตัดข้ามร่องน�้าทางเรือเดิน  
ถ้าการแล่นตัดข้ามร่องน�า้ของเรานัน้จะไปกีดขวางทาง
เรอืเดนิของเรอือืน่ๆ ซึง่สามารถเดินได้โดยปลอดภัย
เฉพาะภายในร่องน�า้ทางเรอืเดนิเท่านัน้ และเรอื 
ทีถู่กกดีขวางทางเรอืเดนิ เม่ือสงสยัเจตนาของเรอื 
ทีจ่ะแล่นตดัข้ามร่องน�า้ อาจแสดงสญัญาณเสียง
สอบถามความตัง้ใจตามทีก่�าหนดไว้

ในร่องน�า้เรอืบางล�าเดนิเรอืได้ช้า ถ้าเรอืเรามี
ความเร็วมากกว่า การแซงข้ึนหน้าเรือล�าอ่ืนให้กระท�า
ได้ต่อเมือ่เรอืล�าทีถ่กูแซงแสดงการยนิยอมให้แซง 
ผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัยแล้วเท่านั้น เรือล�า 
ที่จะแซงขึ้นหน้าต้องแสดงเจตนาความตั้งใจ  
ด้วยสญัญาณเสยีงตามทีก่�าหนดไว้ และต้องด�าเนนิการ
ให้แซงผ่านขึน้หน้าได้โดยปลอดภยั แต่ถ้าเมือ่สงสยั
อาจแสดงสัญญาณเสยีงตามทีก่�าหนดไว้ถามไปได้

ในล�าน�้าที่เป็นแม่น�้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะ 
ของร่องน�า้โค้งไปโค้งมา เรอืขณะทีก่�าลงัเดนิเข้าใกล้ 
ทางโค้ง หรอืบรเิวณร่องน�า้ทางเรอืเดนิ ซึง่ไม่อาจ 
มองเห็นเรือล�าอื่น เพราะมีสิ่งกีดขวางบังสายตา 
อยูร่ะหว่างเรอื ต้องใช้ความฉบัพลนัและระมดัระวงั
การเดนิเรอืเป็นพเิศษ และต้องแสดงสญัญาณเสยีง
ตามควรแก่กรณดัีงทีก่�าหนดไว้ เพ่ือให้เรอืทีม่องไม่เหน็
นัน้ทราบว่ามเีรอืของเราก�าลงัเดนิอยูใ่นทางโค้ง

ในบริเวณร่องน�้าทางเรือเดินนั้นเป็นพื้นที ่
ทีอ่นัตรายต่อการเดนิเรอื ถ้าสถานการณ์อ�านวย 
เรือต่างๆ ต้องหลกีเลีย่งการจอดทอดสมอในร่องน�า้
เพือ่ไม่ให้เกดิความเสีย่งต่อการเดนิเรอื

เรือต่างๆ ที่เดินในแผนแบ่งแนวจราจรนั้น 
จะต้องเดินในช่องทางจราจรไปตามทิศทางของ 
เส้นทางจราจร ที่ก�าหนดให้ใช้ในช่องทางนั้น  
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คลื่นลม
   กบัการแล่นเรือ
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แม้ว่าบางครัง้อาจจะท�าอะไรกบัสภาพของคล่ืน
ไม่ได้มากนักก็ตาม น�้าที่ลึกและกว้างใหญ่นั้น 
จะสร้างคลื่นลูกใหญ่กว่าในที่ตื้น ในน�า้ลึกนั้น
กระแสลมอาจจะเป็นเพียงแค่ท�าให้เกิดคล่ืน 
ในระดับปานกลางเท่านั้น และลมมีความแรง
ขนาดเท่าเดิมจะท�าให้การม้วนตัวของคล่ืน 
ขนาดใหญ่ในน�้าตื้นสูงชันกว่าและมีก�าลัง
มากกว่า เรามาดกูารแล่นเรอืในแบบต่างๆ กัน

อย่างมหนัต์ ในสภาพเช่นนีจ้ะต้องลดความเรว็
ลงพร้อมกับใช้หางเสือบังคับท�าให้เรือท�ามุม  
45 องศา กับลูกคล่ืน เรือก็จะแล่นเฉียงๆ  
ไปอย่างปลอดภัย โดยที่ หัวเรือไม ่มุดน�้า 
และท้ายเรอืไม่ลอยโผล่พ้นน�า้

นอกจากนั้นการแล่นเรือในขณะท่ีมีคลื่น 
โดยใช้ความเร็วสูงจะเกิดแรงปะทะระหว่าง 
หัวเรือกับคล่ืน ซ่ึงจะท�าให้เรือและโครงสร้าง

สถาณการณ์ทีท้่าทายของชาวเรอืมากท่ีสดุ
กค็อื เมือ่เราแล่นเรอืไปเจอกบัคลืน่ลมแรงโดยที่
เราไม่คาดคดิมาก่อน โดยเฉพาะถ้าเรอืของเรา
ล�าเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับความใหญ่ 
ของทะเล เมื่อเกิดคลื่นลมแรงจะรับมือกับ 
ความโหดร้ายของทะเลได้แค่ไหน ฉะนัน้จงึไม่
ควรออกเรือไปในสถานการณ์ท่ีคลื่นลมแรง  
เว ้นแต ่ว ่าเรือของเราน้ันจะใหญ่มากพอ  

และมีการออกแบบเรือที่มีความแข็งแรง 
เพยีงพอทีจ่ะผจญกบัความรนุแรงของคลืน่ลม
ในลกัษณะนัน้ๆ ได้

บางคร้ังดู เหมือนว ่าผู ้น�า เรือที่อ ่อน
ประสบการณ ์ก็ จะไม ่สามารถต ่อสู ้ กับ 
สภาพอากาศทีเ่ลวร้ายได้ เว้นแต่ว่าผูน้�าเรอืนัน้
จะเรียนรู้วธิกีารน�าเรือใรลกัษณะทีม่คีลืน่ลมแรง
มาแล้วเป็นอย่างดี จึงจะใช้ความชาญฉลาด 
ของผู ้น�าเรือพาเรือให้อยู ่รอดปลอดภัยได้  

แล่นเรอืสูค้ลืน่
ในทะเลทีม่คีลืน่ปานกลาง (Sea State = 

4, ความสงูของคลืน่ 1.25 - 2.5 เมตร) เราควร
จะลดความเร็วเรือลง เพื่อที่จะให้เรือแล่นไต่
เหนอืลูกคล่ืนได้ ถ้าใช้ความเรว็สูงจะท�าให้หวัเรอื
พุง่เข้าชนคล่ืน นอกจากนีก้ารแล่นเรอืขวางคล่ืน
จะท�าให้เรือแล่นไปบนยอดคล่ืน และเมื่อพ้น
ยอดคลืน่แล้วหวัเรอืจะทิม่ลง และยกท้ายเรอืขึน้
สูงจนท�าให้หัวเรือมุดคล่ืนได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่ผิด

ของเรือโยกคลอนเสียหาย โดยเฉพาะที ่
ช่องอากาศและหน้าต่างนี้ได้ ในการน�าเรือ 
โต้คล่ืนต่อเน่ืองนานๆ จึงควรลดความเร็วให ้
เรอืแล่นไต่ไปบนคลืน่ให้ได้โดยไม่เกดิแรงปะทะ
ระหว่างเรอืกับคลืน่

แล่นเรอืในร่องคล่ืน
ถ้าสถานการณ์บงัคบัให้เราต้องแล่นเรือไป

ในร ่องคล่ืนโดยแล่นขนานไปกับคลื่นนั้น   
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เราจะต้องใช ้ความระมัดระวังเป ็นพิเศษ  
เพราะว่าในระหว่างท่ีเรือเปลี่ยนจากร่องคลื่น 
ลูกหนึ่งไปยังร่องคลื่นอีกลูกหนึ่งนั้น จะท�าให้ 
เรือของเราส่ายโคลงอย่างมาก และอาจเกิด
อนัตรายถงึกบัล่มได้

ในสถานการณ์เช่นนี ้เราควรใช้เครือ่งยนต์
บังคับเรือให้เปลี่ยนเส้นทางเรือให้ท�ามุม  
45 องศา กับลมและคลื่น โดยบังคับหัวเรือ 
หันเข้าหาส่วนของลูกคล่ืนแบบเฉียง เป็นการ
แล่นเรือแบบซิกแซก (Zig-zag) เพื่อให้เรือ 
ออกจากร่องคลื่นหนึ่งแล้วให้เรือค่อยๆ ไต่ไป 
ในอกีร่องคลืน่หนึง่ ถ้าคณุต้องการทีจ่ะปลอดภยั
ทีส่ดุ จะต้องแล่นเรือเข้าไปในร่องคลืน่ทีก่ว้าง
ที่สุดแล้วจึงไต่ไปบนลูกคลื่นซัดเรือม้วนลง 
จนอาจล่มได้

แล่นเรอืน�าหน้าคล่ืน
เมื่อคล่ืนเคล่ือนตัวตรงมาทางท้ายเรือ  

การท่ีจะแล่นเรือหนีคล่ืนนั้นเป็นเรื่องที่ยาก  
เมื่อคลื่นเดินทางมาถึงเรือคล่ืนจะยกท้ายเรือ
ของเราขึน้ และแรงของคลืน่จะดนัท้ายเรอืเฉยีง
ไปอกีด้านหนึง่ ท�าให้เรอืเสียทศิทาง และเสียการ
ทรงตัว เพราะฉะนั้นเมื่อคลื่นผ่านไปแล้ว 
เราจะต้องบงัคบัทศิทางของเรอืให้กลบัไปรกัษา
ระดับท่ีให้ท้ายเรือตั้งฉากกับคล่ืนลูกใหม ่
ทีจ่ะตามมาอกี

15

ในกรณีที่คล่ืนยกท้ายเรือของเราขึ้น  
จะเห็นว่าหัวเรือมีแนวโน้มที่จะทิ่มลงมาจาก
ยอดคล่ืนลงสู ่ ร ่องคลื่นที่มีความลาดชัน  
เมือ่ท้ายเรอืถูกยกข้ึนสูงมากๆ ใบพดักจ็ะโผล่ขึน้
มาเหนอืน�า้ และหางเสอืกจ็ะไม่กนิน�า้ ซึง่กจ็ะ 
ไม ่สามารถบังคับเรือได ้จนกว ่าท ้ายเรือ 
จะลดระดบัลงไปในน�า้เหมอืนเดมิ และหัวเรอื
อาจจะส่ายโยกไปมาด้วยความแรงของคลื่น 
และอาจจะเซลงไปในร่องคล่ืนจนเกดิอันตราย
ได้ เมือ่หวัเรอืก�าลงัทิม่ลงน้ันเรอืจะเพิม่ความเรว็
ขึน้อกี และหวัเรอืจะจมลงไปในน�า้มากว่าเดมิ
อกีด้วย

คลืน่ลมเพิม่ความรนุแรง
ถ ้าสถานการณ์เพิ่มความรุนแรงขึ้น  

คลืน่ลมซดัเรอืเรามากขึน้ เราควรหันหัวเรือยนต์
ของเราเข้าหาลมและคลืน่ พร้อมกับเร่งเครือ่ง
พอประมาณ นอกจากการประหยดัพลงังานแล้ว
กจ็ะเป็นการประคองเรอืเอาไว้ให้ได้อกีด้วย

สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือเราควรท่ีจะหลีกเลี่ยง
สภาพอากาศทีร่นุแรง โดยทีเ่ราไม่ได้เตรยีมตวั
ที่จะผจญกับมัน ซ่ึงถ้าเราวางใจไม่เตรียมการ
และบงัเอญิประสบกบัมนัแล้ว เราจะต้องเสยีใจ
และจดจ�าเหตกุารณ์นัน้ไปอกีนาน การป้องกัน
ทีด่ทีีสุ่ดก็คือการหาความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารผจญ
ภัยกับคลื่นลมแรง พร้อมกับฝึกหัดให้ช�านาญ 
และเตรยีมตวัให้พร้อมทกุครัง้ก่อนท่ีจะออกไป
แล่นเรือ 
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ก้าวต่อไปของจีน 

ภายใต้การนำาสมัยที่ 3 ของ สี จิ้นผิง
[ตอนที่ 2] แนวทางสู่สังคมจีนที่รุ่งเรืองยุคใหม่

 1. ชาวพรรคคอมมวินสิต์จนีจะชูธงอะไร
 2. ชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเดิน 

เส้นทางไหน
 3. ชาวพรรคคอมมิวนิสต ์จีนต ้องมี

จติส�านกึด้านอดุมการณ์แบบใด
 4. ชาวพรรคคอมมวินสิต์จนีจะต้องบรรลุ

ภารกจิใด
 5. ชาวพรรคคอมมิวนสิต์จีนต้องแบกรบั

ภาระทางประวตัศิาสตร์ในลกัษณะใด
 6. ชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องต่อสู ้

เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายใด
จากหกแนวทางดังกล่าว พอน�ามาขยาย

ความได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ ธงชี้น�าก�าหนด
ทศิทางการต่อสูใ้นเส้นทางทีช่าวพรรคคอมมวินสิต์

พันธกจิที ่ส ีจิน้ผงิ และพรรคคอมมวินสิต์
จนีในปัจจบุนัถอืว่ามคีวามส�าคญัเป็นอนัดบัหนึง่ 
กค็อื “การพัฒนาด้วยคณุภาพสงู” เป็นกลไกหลกั
ในการสร้างประเทศนยิมสมยัใหม่อย่างรอบด้าน 
รวมทัง้การบริหารและฟ้ืนฟปูระเทศชาติ

ในการประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิต์จนี
สมยัที ่20 เมือ่ราวกลางเดอืนตลุาคม 2565 ได้มี
การชี้น�าหกแนวทางท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ต้อง
น�าพาประเทศจนีสูส่งัคมทีรุ่ง่เรอืงยคุใหม่ สรปุได้
ดงันี้
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ไปสู่การฟื ้นฟูความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน  
ซึง่เคยรุง่เรอืงอย่างยาวนานในอดตีนบัพนัปีก่อน 
เส้นทางพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งยิ่งใหญ่ 
และเส้นทางใหม่ที่จะทดสอบความสามารถ 
ของพรรค

ส�าหรบัจติส�านกึด้านอดุมการณ์ท่ีชาวพรรค
คอมมิวนสิต์จนีต้องมีนัน้ คือ ความมัน่ใจในตนเอง
และพัฒนาตนเอง ยืนหยัดความถูกต ้อง 
และสร้างสรรค์ มุง่มัน่และบากบัน่ก้าวรดุหน้า 
ด้วยความกล้าหาญ มจีติวญิญาณในการสร้าง
พรรคให้ยิง่ใหญ่ ทีน่บัว่าส�าคญัยิง่กค็อื ต้องมคีวาม
เชื่อมั่นในเส้นทาง เชื่อม่ันในทฤษฎี เชื่อมั่น 
ในระบบ และเชือ่มัน่ในวฒันธรรม 

ในเรือ่งภารกจิทีช่าวพรรคคอมมิวนสิต์จีน
ต้องบรรลใุห้ได้นัน้ได้แก่ ความสามคัคีและการน�า
พาประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกันสร้าง
ประเทศจนีให้เป็นสังคมนยิมสมยัใหม่ทีเ่ข้มแขง็
ในทกุด้าน การพฒันาอย่างมคีณุภาพสงูถอืเป็น
ภารกิจหลักในการสร้างประเทศจีนให้เป็น
สังคมนยิมสมยัใหม่อย่างรอบด้าน

ส�าหรบัภาระทางประวตัศิาสตร์ทีช่าวพรรค
คอมมวินสิต์จนีต้องร่วมกนัแบกรบั คอื การต่อสู้
เพื่อให้ประเทศจีนบรรลุเป้าหมายสังคมนิยม 
สมยัใหม่ และผลักดนัให้จนีฟ้ืนฟคูวามยิง่ใหญ่ 
อกีครัง้

ส ่ วนแนวทางสุดท ้าย ที่ ชาวพรรค
คอมมิวนิสต์จีนต้องต่อสู้ให้บรรลุนั้น ก�าหนด 
ห้วงเวลาไว้ระหว่างปี ค.ศ. 2020 ถึง 2035  
ถงึกลางศตวรรษนี ้จนีต้องเป็นประเทศสงัคมนยิม
สมัยใหม่ ที่ยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง  
เป็นประชาธปิไตย มวีฒันธรรมท่ีก้าวหน้า มคีวาม
สมานฉนัท์และสวยงาม

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี ้ คงพอเหน็ทศิทาง 
ทีจ่นีจะก้าวต่อไปอย่างชดัเจน ในสมยัท่ี 3 ของ
ประธานาธบิด ี สี จิน้ผิง ซึง่จะเริม่นบัหนึง่ใหม่ 
ในเดอืนมนีาคม ค.ศ.2023 ต่อไปอกี 5 ปี มกีรอบ
ความคิดและเป้าหมายระบุไว้ค่อนข้างละเอียด  
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปปฏิบัติหน้าที่ 
ตามความรบัผดิชอบของตนได้อย่างเข้าใจจรงิ 
การควบคมุก�ากับดูแลส่วนต่างๆ กจ็ะเป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน ความสับสนหรือการ 
ขดัแย้งกนัเองน่าจะเกดิขึน้ไม่ง่ายนกั
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