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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ

 ฉบับกลางฤดูร้อนอันอบอ้าว มีเรื่องทั้งร้อนและเย็น ชวนท่านอ่านเพลินๆ มีสาระน่ารู้ ควรค่าแก่การใช้เวลาเช่นเคย

เรื่องวุ่นๆ เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีทีท่าผ่อนคลายลง เพราะสภาพลมฟ้าอากาศที่เปล่ียนแปรไป และการแก้ไขท่ีจริงจังตรงจุดมากขึ้น ได้ทิ้งข้อน่าคิด 
บางประการไว้ส�าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อในอนาคต ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน

การจอดเรือใครจะนึกถึงว่ามีหลักการต่างๆ อยู่มากมาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ที่เราน�าเรือไปจอด ในแม่น�้าคูคลอง ในทะเล เทียบท่าที่สะพานจอดเรือ 
ผูกกับทุ่น และการจอดหน้าหาด ต่างมีวิธีการเฉพาะที่เหมาะสมผิดแผกกันไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อเรือนั้นเอง 

การก�าจัดขยะพลาสติก ซึ่งมีเป็นปัญหาระดับโลกที่หมักหมกมานาน นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกที ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่รู ้วิธีที่ถูกต้อง 
ในการแก้ปัญหา เรื่องหนึ่งในเดือนนี้จะช่วยไขความจริงให้เราเข้าใจกระจ่างชัดขึ้น และมีความหวังในการแก้ปัญหามากขึ้นด้วย

SeaStar Jackplates คืออีกนวัตกรรมหนึ่ง ซึ่งยืนยันถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ YANMAR ในด้านการออกแบบและผลิตแท่นยึดเครื่องยนต์  
มีคุณสมบัติพิเศษเพียงใดเชิญอ่านดูครับ พบกันฉบับหน้า
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บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

อาคารมารีนไทย 555 หมู่ 3  ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel: 0-2703-5544, 0-2703-5858 Fax: 0-2703-5525, 0-2703-3322

URL:www.marinethai.net E-Mail: info@marinethai.net

‘’รับรองมาตรฐานโดยกรมเจ้าท่า’’
เลขที่อนุมัติกรมเจ้าท่า 1.01-62-007

เส้ือชูชีพผู้ใหญ่มาตรฐาน ISO รุ่น LV-127

450 บาท

ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 12402-3

เทปสะท้อนแสงมาตรฐาน SOLAS

นกหวีดมาตรฐาน CE

สายรัด 3 เส้น สายรัดหว่างขา 1 เส้น
พร้อมบ่วงในการช่วยชีวิตสีฟ้า 1 เส้น
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พลเรอืโท สทิธพิร มาศเกษม ผูบ้ญัชาการทพัเรอืภาคที ่3 ในฐานะ ผูอ้�านวยการ
ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล เขต 3 แถลงข่าวความส�าเรจ็ 
ในการเคลือ่นย้ายสิง่ก่อสร้าง Seasteading โดยม ีผูร่้วมการแถลงข่าวประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการใน 
ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของของชาตทิางทะเลภาค 3 และส่วนราชการอืน่ 
ที่เก่ียวข้อง แถลงข่าวความส�าเร็จในการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างบ้านลอยน�้า  
Seasteading

ทัง้น้ี Seasteading ทีต่รวจพบบรเิวณทิศตะวนัออกเฉยีงใต้ของเกาะราชาใหญ่ 
ระยะห่างประมาณ 14 ไมล์ทะเล อยู ่ในเขตทะเลต่อเน่ืองของประเทศไทย  
ที่ประเทศไทยมีอ�านาจสิทธิอธิปไตย ในพ้ืนที่ดังกล่าว ผู ้ใดจะมาท�าการใดๆ  
โดยไม่เคารพกฎหมายที่ก�าหนดไว้ไม่ได้ โดยได้ด�าเนินการเคล่ือนย้ายสิ่งก่อสร้าง 
ดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพ่ือใช้เป็นวัตถุพยานในการด�าเนินคดี เรียบร้อยเมื่อวันท่ี  
22 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา และได้มอบหมายให้ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาภเูก็ต 
เป็นผู้ดูแลพยานวัตถุพยานหลักฐานดังกล่าว หากผู้ท่ีกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของ 
จะมาแสดงสิทธ์ิความเป็นเจ้าของสามารถเข้ามาตรวจสอบและดูสิ่งของท่ีอยู่  
ภายในว่ามคีรบถ้วนตามทีเ่ราตรวจสอบไว้ก่อนท่ีจะมีการเคลือ่นย้าย โดยเจ้าหน้าที ่
ได้มีการจดัท�าบญัชรีายการไว้แล้ว หากเจ้าของมาแสดงตัวตน เจ้าหน้าทีท่างการไทย
จะได้ด�าเนนิการสอบสวนให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป

เมือ่วันที ่9 เมษายน 2562 ทีผ่่านมา พลเรอืเอก ลือชยั รดุดษิฐ์ ผูบ้ญัชาการ
ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ล�าที่สองลงน�้า  
โดยม ีนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รดุดิษฐ์ นายกสมาคมภรยิาทหารเรอื เป็นสภุาพสตรี
ผูป้ระกอบพธิปีล่อยเรอื ณ อูต่่อเรอื บรษัิท อติลัไทย มารนี จ�ากดั ถนนท้ายบ้าน  
ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จังหวดัสมทุรปราการ

กองทัพเรอื ได้ลงนามในสญัญากบั บรษัิท อติลัไทย มารนี จ�ากดั ในการจ้างสร้าง
เรอืลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) จ�านวน ๒ ล�า สร้างเรอืตามโครงการจดัหาเรอืลากจูง
ขนาดกลาง เพ่ือทดแทนเรือเก่าและให้มเีรือลากจงูขนาดกลาง

ในจ�านวนทีเ่พยีงพอสามารถรองรบัภารกจิทีก่องทพัเรอืก�าหนด ได้แก่ สนบัสนนุ
การน�าเรอืรบขนาดใหญ่ เข้า - ออก จากท่าเทยีบเรือ การดบัเพลงิในเขตฐานทพัตาม
ท่าเรือต่างๆ ของกองทัพเรอื รวมถงึการสนบัสนนุภารกจิอืน่ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ อาทิ การขจัดคราบน�า้มนับรเิวณท่าเรอืและชายฝ่ัง การลากเป้าฝึกยงิอาวธุ 
เป็นต้น เรือมีก�าลังดึงไม่น้อยกว่า 53 เมตริกตัน ความยาวตลอดล�าเฉพาะตัวเรือ  
32 เมตร ความกว้าง 12.40 เมตร กนิน�า้ลกึสงูสดุ 4.59 เมตร ความเรว็สงูสดุต่อเนือ่ง
ไม่ต�่ากว่า 12 นอต รวมพลประจ�าเรือทั้งหมด จ�านวน 20 นาย โดยเรือล�านี้ 
มีภารกิจส�าคัญนอกเหนือจากภารกิจของเรือลากจูงโดยทั่วไปคือ การสนับสนุน 
การปฏบัิตกิารการปฏบัิตงิานของเรอืด�าน�า้ 

ซึง่ท่ีกองทัพเรอืได้จัดหาและจะเข้าประจ�าการในอนาคตอนัใกล้นี้

กองทัพเรือ
จัดพิธีปล่อยเรือลากจูงขนาดกลาง

ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เขต 3
แถลงข่าวความสำาเร็จในการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง 
Seasteading
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การปฏิวัติครั้งล่าสุดของแท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate  
ซึ่งเป็นการน�าส่งเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมผ่านการให้ข้อมูลเพ่ือการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากตัวผู้ใช้โดยตรง

คุณลักษณะ
- Xtreme Jackplate ทุกรุ ่นเป็นแท่นที่เหมาะกับเครื่องยนต ์

ขนาด 400HP
- ง่ายต่อการทีเ่ครือ่งมือจะเข้าถึงน๊อตยดึเครือ่งยนต์จากทางด้านข้าง
- ง่ายต่อการเข้าถึงน๊อตยึดแผ่นรองแท่นเครื่องท้ายเรือ 
- จุดยึดตัวกันกร่อน (anode) ที่หนาขึ้น
- การออกแบบปลอกแกนได้รับการปรับปรุงให้เรียบขึ้น
- สมอน�้าตื้นติดตั้งได้กับแท่นทุกรุ่น
- การติดตั้ง SmartStick ส�าหรับการยกระดับ ProTap ท�าได ้

อย่างง่ายดาย น�้าหนักเบาขึ้น
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SEASTAR 
JACKPLATES

แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar Jackplate รุ ่นมาตรฐาน  
เป็นแท่นยึดเครื่องยนต์ท่ีมีขนาดบางที่สุดและทนทานที่สุดรุ่นหน่ึง
เท่าที่มีอยู่ในตลาด อุปกรณ์เสริมท่ีมีความจ�าเปป็นต่อสมรรถนะ 
จะช่วยให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น  
และสามารถแล่นเรือในน�้าตื้นได้ดีชึ้น แท่นยึดเครื่องยนต์ SeaStar 
Jackplate มีคุณสมบัติที่บางเฉียบ แต่บึกบึน ท�าให้รูปร่างของ 
แท่นยึดเครื่องยนต์เปลี่ยนไป 

มีให้เลือกตามขนาดของระยะ setback ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10 
และ 12 นิ้ว ทั้งยังมีกระบอกไฮดรอลิคที่สามารถยกเครื่องยนต์ได้ 
5.8″ ภายใน 8.5 วินาที ซึ่งนับว่าเร็วมาก แท่นยึดเครื่องยนต์ 
SeaStar Jackplate รุ่นมาตรฐาน เหมาะส�าหรับเครื่องยนต์ขนาด 
300 แรงม้า และปรบัเอยีงได้เมือ่ใช้ควบคูก่บัระบบบงัคบัเลีย้วแบบ
ไฮดรอลิคของ SeaStar

คุณสมบัติ
- แท่นยึดเครื่องยนต์ รุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับเครื่องยนต์ได้ถึงขนาด 300 แรงม้า 

ได้อย่างง่ายดาย
- ระบบไฮดรอลิคตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 8.5 วินาที
- แท่นรองรับเครื่องยนต์ที่มั่นคงในกรณีที่แรงบิดสูงสุด
- การปรับเครื่องยนต์ขึ้นลง ท�าได้โดยง่ายแม้อยู่ในช่วงแรงบิดสูงสุด
- ปลอกแกนเป็นวัสดุคอมโพสิท ท�าให้การใช้งานราบรื่นนุ่มนวล
- ง่ายต่อการที่เครื่องมือจะเข้าถึงน๊อตยึดเครื่องยนต์จากทางด้านข้าง
- ใช้งานร่วมกับ Power Pole® และ Talon® ได้

แ ท ่ น ยึ ด เ ค รื่ อ ง ย น ต ์  S E A S TA R  
JACKPLATES แบบปรับด้วยมือ แท่นยึด
เครื่องยนต์ รุ่น JP1000 มีให้เลือกตามระยะ 
setback ตั้งแต่ 4”, 6”, 8” และ 10” เพื่อให้
ท่านได้จับคู่เครื่องยนต์ กับแท่นยึดเครื่องยนต์ 
ส�าหรับสมรรถนะสูงสุด แท ่นนี้สามารถ 
ยกเครื่องยนต์ได้สูงขึ้น 3”

คุณลักษณะ
- มีร่องน�าอินเตอร์ล๊อค ท�าให้การยกเครื่องยนต์ขึ้นลง 3” เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง
- ชุดสกรูก�าหนดความสูงของแท่นและตัวล๊อคด้านข้างเป็นตัวยึดต�าแหน่งของแท่น
- ชุดสกรูแสตนเลสกันสนิมและเคลือบจารบีเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
- รองรับน�้าหนักเคร่ืองยนต์สูงสุด 585 ปอนด์ ท�าให้มีความพร้อมในการใช้งาน 

ของเครื่องยนต์เกาะท้ายในทุกสภาวะ รวมถึงเครื่องยนต์ 4 จังหวะรุ่นใหม่
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ตารางการจับคู่แท่นยึดเครื่องยนต์ SEASTAR JACKPLATE ตามแรงม้าของเครื่องยนต์
PART No. 75HP 115HP 150HP 200HP 250HP 300HP 350HP 400HP

JP5040R

JP5060R

JP5080R

JP5100R

JP5120R

JP5040X

JP5060X

JP5080X

JP5100X

JP5120X

อุปกรณ์เสริมแท่นยึดเครื่องยนต์  
(JACKPLATE ACCESSORIES)

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ SeaStar Jackplates จะรวมถึง  
สวิทช์ มาตรวัด แผ่นตัวแปลง และตัวควบคุม Pro-Trim ส�าหรับ 
ตัวควบคุม Pro-Trim ช่วยให้การควบคุมตัวเรือเป็นไปโดยง่าย 
ที่ปลายนิ้ว Pro-Trim ช่วยให้สามารถปรับมุมเอียงของเครื่องยนต์ 
ได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัย การออกแบบเป็นไปอย่าง 
เรียบง่าย สะอาดตา และไม่มีสายระโยงระยางให้ร�าคาญใจ เป็นข้อ 
ได้เปรียบอย่างยิ่งส�าหรับเรือที่บังคับเลี้ยวด้วยระบบไฮดรอลิค

Single Function - PT1000-1P 
Pro-Trim Dual Function - PT2000-1P

 

SMARTSTICK และชุดมาตรวัด
มาตรวดัทีโ่ดดเด่นชดัเจน ช่วยให้นายท้ายเรอืสามารถเหน็ได้โดย

ง่ายดายเพียงแค่การช�าเลืองมอง ส�าหรับข้อมูลปัจจุบันบนหน้าปัด
ควบคุมนั้น SeaStar Solutions ได้พัฒนาตัวรับสัญญานการก�าหนด
ต�าแหน่งและมาตรวัด SmartStick ขึ้น ตัวรับสัญญาน SmartStick 
เป็นตัวรับสัญญานแบบ linear ท่ีไม่มีจุดสัมผัสใดๆ จึงไม่มีส่วนที่
เคลื่อนไหวที่จะสึกกร่อน ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ได้ถูกติด
ตั้งไว้ในตัวรับสัญญาน และกันน�้า 100%
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การจอดเรือ
โดยสมอ

เราจะใช้อุปกรณ์ 2 อย่างในการจอดเรือ คือ เชือก 
กับสมอเรือ เรือจะใช้เวลาส่วนใหญ่จอดมากกว่าวิ่ง อันที่
จรงิแล้วการจอดเรอืมคีวามส�าคัญเท่าๆ กับทีเ่รอืวิง่ไปถงึที่
หมายทีเดียว ซึ่งต่างจากรถหรือเครื่องบิน จอดแล้วดับ
เครื่องก็จบ แต่เรือไม่ใช่ มัดไม่ดีก็หาย สมอเกาก็หาไม่เจอ

จะรูไ้ด้ยงัไงว่าคนไหนจอดเรอืเป็นไม่เป็น กด็ตูรงเวลา
น�าเรอืขึน้จากน�า้ ถ้าเหน็ท้องเรอืลาย หรอืเจลโค๊ดแตกละ
ก็ใช่เลย การจะซ่อมไฟเบอร์ให้สวยเหมือนเดิม ก็ต้อง
เหนื่อยกันสักหน่อย

ผิวเรือไฟเบอร์ท่ีดี คือ พื้นผิวของเจลโค๊ด ซึ่งก็คือ 
เนื้อไฟเบอร์ที่มีสีผสมในตัวน่ันเอง เน่ืองจากงานไฟเบอร์
จะเป็นพื้นผิวที่เรียบ เงาเป็นมัน ลื่นเรียบ แข็งแรง และ
เป็นรอยยาก ในทางกลับกันเวลาเป็นรอยกลับลบรอย 
ได้ไม่ยากนัก และสวยเหมือนเดิม ฉะนั้นผิวเรือไฟเบอร ์
ที่ดี คือผิวเจลโค๊ด ไม่ใช่ผิวสีพ่น

เราจอดเรือแบบไหนได้บ้าง
- การจอดเรือที่แม่น�้า คูคลอง
- การจอดเรือที่ทะเล
- การจอดเรือที่สะพานจอดเรือ
- การจอดเรือโดยผูกกับทุ่นจอดเรือ
- การจอดเรือหน้าหาด
วิธีจอดเรือที่ดีที่สุด คือ ท�าอย่างไรก็ได้จอดเรือ 

ให้เรือลอยบนน�้า โดยไม่โดนหรือไปกระแทกกับอะไร  
วิธีนี้ท ้องเรือ กราบเรือไม ่มี โอกาสท่ีจะเป ็นรอย  
หรือกระแทกกับ ดิน หิน หรือทราย

การจอดเรือที่แม่น�้า คูคลอง
เนือ่งจากแม่น�า้ คคูลอง จะมนี�า้ไหลเป็นทศิทางเดยีว 

คือจากต้นน�้าไปปลายน�้า ยกเว้นปากแม่น�้าที่ออกทะเล 
อาจมีน�้าไหลเข้าและไหลออกตามน�้าขึ้นหรือน�้าลง  
ส่วนใหญ่จะจอดเรือที่โป๊ะ แพลอยน�้าหรือท่าที่จอดเรือ 
การเข้าจอดแบบนี้กรณีมีกระแสน�้าไหล จะใช้หันหัวเรือ 
ขบัเรอืสวนกระแสน�า้ไหล แล้วเดนิเบา ค่อยๆ เข้าไปจอด

ลักษณะแพที่ใช้เทียบท่าเรือจะคล้ายๆ กัน คือจะมี
บันไดเดินลงจากฝั่ง ตัวแพจะลอยน�้าและจะขึ้นลงตาม
ระดับน�้า จะมีเสาหรือหลักไว้ผูกเรือ ส่วนด้านข้างรอบๆ 
แพอาจมีทุ่นกันกระแทก

ข้อควรค�านึงเวลาจอดเรือ คือ ควรผูกเรือให้แน่น 
กรณีผูกแล ้วเรือหลุด การจะตามหาเรือยากมาก  
และเสีย่งมอีบุตัเิหตสุงู เพราะมนัจะลอยไปแบบไร้การควบคุม 
ควรศึกษา เชือกเงื่อนที่ใช้กับเรือและวิธีการใช้งาน

การจอดเรือที่ทะเล
การจอดเรือที่ทะเลมีข้อค�านึง คือ น�้าทะเลจะมี 

การเปล่ียนแปลงในทุกๆ ช่ัวโมงเนื่องจากน�้าขึ้นน�้าลง 
หากจอดเรอืในจุดท่ีน�า้ตืน้เวลาน�า้ลง เรอืจะเกยตืน้ไปไหน
ไม่ได้ หรือถ้าจอดเรือในจุดน�้าลึกเกิน เรือจะจอดไกล 
เวลาไปหาเรือจะต้องว่ายน�้าไกลมาก บางครั้งอาจไกล 
ถึง 100-200 เมตรเลย

ส่วนใหญ่ก ่อนจะจอดเรือ เราจะดู ตารางน�้า 
รายชั่วโมง ก่อนจอดเราก็จะรู ้ว่าน�้าจะขึ้นสุด ลงสุด 
ตอนไหน สมมติุจะจอดเรอืสกั 3 ชัว่โมง ข้างหน้า น�า้จะขึน้ลง
ไปเท่าได ซึ่งผมจะท�าประจ�าก่อนจอดเรือทุกครั้ง

การจอดเรือที่สะพานจอดเรือ
การจอดแบบนี้เราต้องเผื่อเชือก
- สมมุติกรณีจอดเรือน�้าขึ้น เราก็เผื่อเชือกไว้ให้มาก

MOORING 
AND
ANCHORAGE
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การจอดเรือโดยผูกกับทุ่นจอดเรือ
การจอดแบบน้ีแค่ผูกกับทุ่นให้แน่นอย่างเดียว  

ไม่ต้องกงัวลกบัระดบัน�า้ เพราะทุน่จอดเรอืจะออกแบบเผือ่
เรอืทีก่นิน�า้ลกึอยูแ่ล้ว และส่วนใหญ่ต�าแหน่งทุน่จอดเรอื
จะอยู่ในจุดปลอดภัย ใช้หลบคลื่นลมได้ ทุ่นจอดเรือ 
ส่วนใหญ่จะอยูบ่รเิวณอทุยานแห่งชาตทิางทะเลทัว่ประเทศ

การจอดเรือหน้าหาด
การจอดเรอืแบบนีจ้ะใช้สมอในการจอดเรอื ส�าหรบั

การจอดเรือในทะเล ควรจะใช้สมอ 2 ตัว ในการจอดเรือ 
โดยมีวิธีโยนสมอ 2 แบบ คือ

- ทิ้งสมอแบบหัวท้าย แบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ส�าหรับ
จอดหน้าหาดแบบ ลงท้ายเรือก็ถึงหาดเลย เท้าจุ่มน�้า
หน่อยเดียว (วิธีนี้อาจใช้สมอตัวเดียวก็ได้ หากกระแสน�้า 
ทิศทางลมเป็นใจ)

 - ควรจะให้ความยาวเชือกสมอให้มากพอที่จะให้
มมุของจดุทีท่ิง้สมอไม่เป็นมมุตัง้ชนั ยิง่มมุแนวราบเท่าใด
สมอยิ่งเกายาก เวลาน�้าขึ้นจะท�าให้มุมตั้งชันมากขึ้น  
สมอจะเกาง่ายถ้าความยาวเชือกไม่มากพอ มุมยิ่งราบ 
จะท�าให้สมอเกายากขึน้ เข้าเกยีร์ว่างก่อน แล้วกโ็ยนสมอ
ไปก่อน จะโยนจะเหวีย่งท่าไหนตามถนดั อาจกระตกุสมอ
เพื่อช่วยให้สมอกินพื้นทรายเร็วขึ้น แล้วก็เผื่อเชือกพอ
ประมาณ หันไปดูระยะที่ห่างหาดก็ได้ ไม่ต้องเป๊ะ เพราะ
ปรับทีหลังได้ แล้วก็ล็อคไว้ที่หัวเรือ เสร็จแล้วก็เข้าเกียร์
ถอยหลังรอบต�า่สุด ยกหางข้ึน เช็ค Sounder ระยะความ
ลึกด้วย เรือจะค่อยๆ ถอยหลังมาเรื่อยๆ จนใกล้หาด  
ไม่จ�าเป็นที่ต้องถอยจนท้ายเรือถึงหาดก็ได้ แล้วแต่ความ
ช�านาญ ไม่ต้องกังวลเพราะเรามสีมออกีตวัโยนไปบนหาด 
แล้วดึงเรือเข้าหาด ดับเครื่อง ปรับเชือกหัวเรือท้ายเรือ 
ให้พอด ีจะให้ห่างหาดแค่ไหนกป็รบัเชอืกหัวเรือได้ไม่ยาก

- ทิ้งสมอหัวเรือจุดที่ไกล้เคียงกัน จะใช้ความยาว
เชือกใกล้เคียงกัน ผูกเชือกหัวเรือจุดเดียวกัน แบบน้ี 
จะใช้ส�าหรบักนัสมอเกา (หมายถงึสมอไม่ตดิ) ถ้าสมอเกา
เรือจะไหลไปเรื่อยๆ แล้วแต่คลื่นแล้วแต่ลม หากกังวล
คล่ืนลมแรง หรือกงัวลสมอจะเกา กท็ิง้จดุทีไ่ม่ไกลกนัมาก 
เพื่อหากสมอตัวหนึ่งเกา อีกตัวก็จะเกาะแทน 

การที่สมอเกาเป็นอันตรายมาก เพราะเรือจะไป 
ในทิศที่คลื่นและลมพัดพาไป ท้องเรืออาจเสียหาย  
หรือเราอาจหาเรือเราไม่เจอ เพราะมันลอยไปไหนก็ไม่รู้ 
ซึ่งสร้างความเสียหายได้มากมาย

พอ เวลาน�้าลงเชือกจะได้ไม่ร้ังเรือ จะได้ไม่ตะแคงเอียง 
เพราะรั้งโดยเชือก แล้วก็เช็คความลึกจาก Sounder  
ว ่าตอนจอดเรือระดับน�้าเท่าใด เวลาผ่านไปจะได้
ประมาณถูกว่าระดับน�้าจะเป็นเช่นไร 

- กรณนี�า้ลง ให้เชค็ระดบัน�า้จาก Sounder แล้วเชค็
จากตารางน�้าว่าน�้าจะลงไปเท่าใด จะเหลือระดับน�้า 
เท่าใด โดยอาจให้เรืออยู่สูงจากระดับน�้าสัก 30-40 cm. 
จากท้องเรือเมื่อน�้าลง (แล้วแต่เรือว่ากินน�้าลึกเท่าไหร่) 
แค่นี้ท้องเรือก็ไม่ถึงพื้นที่อยู่ใต้น�้าแล้ว  

เราสามารถรู ้ว่า พื้นหาดมีความชันอย่างไรจาก
สะพานทีใ่ช้ผกูเรอืนีแ่หละ ถ้าสะพานจอดเรอืทางเดินยาว 
แสดงว่าว่าหาดนั้นความชันน้อย สะพานจอดเรือจึงทอด
ยาวไปในทะเลเป็นระยะทางไกล แต่ถ้าสะพานจอดเรือ
สั้น แสดงว่าหาดน้ันความชันมาก จึงจอดเรือง่ายกว่า 
เพราะน�้าลึก
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7 TYPES 
OF RECYCLABLE 

PLASTICS 

ทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะถือเป็นหนึ่งปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ ท่ีส�าคัญขยะยังเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึนทุกวัน  
เรามักจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางทะเล ต่อสัตว์น้�า หรือขยะอันตราย ปะปนลงสู่แหล่งน้�าธรรมชาติ  
ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย การแยกขยะจึงมีความส�าคัญในการจ�ากัดปริมาณขยะ และการน�าไปใช้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉาะพลาสติก 
ชนิดต่างๆ มาดูกันดีกว่าว่าพลาสติก 7 ประเภทที่สามารถน�ากลับมา Recycle ได้ มีอะไรบ้าง และคงไม่มีใครอธิบายเรื่องน้ี ได้ดีไปกว่า  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกอย่าง GC ซึ่งสรุปสาระน่ารู้ไว้ดังนี้

1. Polyethylene Terephthalate 
(PET) ใช้ท�าขวดน้�าดื่ม ขวดน้�ามันพืช 
ฯลฯ น�ามารีไซเคิลเป็น เส้นใยเสื้อกัน
หนาว พรม และใยสังเคราะห์

2. High Density Polyethylene 
(HDPE) ใช้ท�าขวดนม ขวดน้�า และ
บรรจุภัณฑ์ น้�ายาท�าความสะอาด ฯลฯ 
น�ามารีไซเคิลเป็นขวดน้�ามันเครื่อง ท่อ 
ลังไม้เทียม

3. Polyvinylchloride (PVC)  
ใช้ท�าท่อประปา สายยาง ประตู ฯลฯ 
น�ามารีไซเคิลเป็น กรวยจราจร ท่อน้�า 
เฟอร์นิเจอร์

4. Low Density Polyethylene 
(LDPE)  
ใช้ท�าฟิล์ม ถุงบรรจุอาหาร ฯลฯ น�ามา
รีไซเคิลเป็น ถุงด�า ถังขยะ กระเบื้อง 
เฟอร์นิเจอร์

5. Polypropylene (PP)  
ใช้ท�าภาชนะบรรจุอาหาร จาน ชาม 
กระบอกน้�า ขวดบรรจุยา ตะกร้า ฯลฯ 
น�ามารีไซเคิลเป็น กล่องแบตเตอรี่ ชิ้น
ส่วนในรถยนต์

7. Other  
อาจน�าพลาสติกชนิดนี้ มาผสมกับ
ชนิดอื่น และน�ามารีไซเคิลได้

คิดซักนิดก่อนทิ้งลงถัง ว่าสิ่งที่เรา
ก�าลังจะทิ้งลงถังนั้นสามารถน�ากลับ
มาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่ มาช่วย
กันนะคะ

6. Polystyrene (PS)  
ใช้ท�าโฟมใส่อาหาร น�ามารีไซเคิลเป็น
ไม้แขวนเสื้อ ไม้บรรทัด แผงสวิตช์ไฟ 
ฉนวนความร้อน ถาดไข่
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พลาสติก 7 ประเภท

From our previous post, Jameji talked 
about the importance of waste sorting. Now, 
we will see which plastics can be recycled. 
Let’s learn from PTT GC, plastic specialist!

1. Polyethylene Terephthalate (PET)  
commonly used in drinking water bottle, 
vegetable oil bottle, etc. Recycled PET is 
made into yarn for winter garments, carpet, 
and synthetic fiber. 

2. High Density Polyethylene (HDPE) 
found in milk jugs, water bottle, and cleaning 
product containers. HDPE plastics are recycled 
into lubricant oil containers, plastic pipe, and 
plastic crates.

3. Polyvinylchloride (PVC) widely used  
in plumbing pipes, hose, and doors. PVC is 
recycled into traffic cones, water pipes,  
and furniture. 

4. Low Density Polyethylene (LDPE) 
found in plastic wrap and food packaging bags. 
LDPE plastics are recycled into garbage bags, 
trash bins, tiles, and furniture. 

5. Polypropylene (PP) used in food  
containers, plastic plates, bowls, water  
bottles, medicine bottles, and basket.  
Recycled PP is made into battery boxes and 
automotive parts.

6. Polystyrene (PS) generally found  
in foam food containers. PS is recycled into 
clothes hangers, rulers, power switch panels, 
thermal insulation and egg containers.

7. Other some types of plastics which  
are not listed above can be mixed with other 
plastics and recycled. 

Stop and think before you toss your trash. 
Much of the waste can be reused or recycled. 
Let’s make a different!

7 TYPES 
OF RECYCLABLE 

PLASTICS 
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เม่ือราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสฟัง
การเสวนาทางวิชาการระหว่างผู ้ รู ้  3 ท่าน ได้แก ่ 
นายประลอง ด�ารงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
แพทย์หญิงพิมพิมล วิปุรา อธิบดีกรมอนามัย และ
ศาสตราจารย์ ดร.สธุธัวีร์ สวุรรณสวสัดิ ์อธกิารบดสีถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เกี่ยวกับปัญหามลพิษอันเกิดจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5  
ซ่ึงเป็นข่าวครึกโครมและก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพ 
ของคนจ�านวนมากใน กทม. และเชียงใหม่ เชียงราย น่าน  
ล�าปราง แม่ฮ่องสอน หลายครั้งที่ปริมาณฝุ่นสูงติดอันดับ
ต้นๆ ของโลก ต้องหาทางป้องกนัและแก้ไขด้วยสารพดัวธิี 
ลองผิดลองถูกกันวุ่นวายไปหมด เช่นการสวมใส่หน้ากาก
อนามัยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีราคาแพงและต้องเปลี่ยนบ่อย 
(ไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้ง) บางช่วงขาดตลาดต้องยอมจ่ายใน
ราคาสงูกว่าปกตสิองสามเท่า บางเวลาถงึกบัต้องอนญุาต
ให้หยุดเรียนส�าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่มลพิษสูง

17

ส�าหรับการแก้ไขจากภาครัฐนั้น คิดอะไรได้ก็ลุย 
ท�ากันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ล้างถนนทุกวันในบางพื้นท่ี  
การตรวจจับรถควันด�า และบังคับให้หยุดวิ่งในเวลาท่ี
ก�าหนด การฉีดละอองน�้าขนาดเล็กจากตึกสูง และการ
พ่นฝอยน�้าจาด Drone และอากาศยาน นับว่าได้ผล 
น่าพอใจในระดับหนึ่ง ถ้าไม่ค�านึงถึงประสิทธิภาพหรือ
ความคุ้มค่าจากทุนที่ลงไป มันคือการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าด้วยความรู ้ครึ่งๆ กลางๆ เพราะขาดข้อมูลท่ี
ละเอียดชัดเจนจากการวิจัยทางวิชาการ ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่
แต่ไม่ได้ถูกน�ามาใช้อย่างเท่าทันต่อเหตุการณ์

จากวงเสวนาทางวิชาการในวันนั้น ได้รับความรู ้
ทีเ่ป็นประโยชน์มากมายทเีดยีว หากผูม้หีน้าทีแ่ก้ปัญหา
รู้เรื่องเหล่าน้ีมากพอ เราคงไม่ต้องวุ่นวายมากเช่นท่ี 
ท�ากันในช่วงวิกฤตินั้น เพราะรู้สาเหตุที่แท้จริง และผล
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความหนักเบาไม่เท่ากัน

ต้นตอส�าคัญของการเกิดฝุน่ PM 2.5 ในพืน้ที ่กทม. 
เรียงจากหนักไปหาเบา ได้แก่รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  
ใน กทม. มีรถเมล์ ขสมก. ราว 17,000 คัน ว่ิงเฉลี่ย 
คนัละ 300 กม. ต่อวนั รถโรงเรียนต่างๆ อกีกว่าแสนคนั 
ก่อให้เกิดมลพิษในแต่ละพื้นที่มากน้อยต่างกันไป จุดที่
หนาแน่นที่สุดคือบริเวณป้ายรถเมล์ สาเหตุส�าคัญรอง
ลงไปคือการก่อสร้าง ซึ่งมีอยู่มากมายในหลายพ้ืนที่  
ทั้งอาคารสูงและเส้นทางรถไฟฟ้า นอกจากมันจะเป็น
ตัวสร้างฝุ่นพิษโดยตรงแล้ว ยังท�าให้การจราจรติดขัด
มากขึ้น เพิ่มมลภาวะจากไอเสียของเครื่องยนต์อีก 

เมื่อทราบสาเหตุหลักของปัญหาเช่นที่กล่าวนี้  
การแก้ไขก็สามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงขึ้น ไม่ต้องใช้วิธี “ตาบอดคล�าช้าง” หรือ 
“ลิงแก้แห” กันต่อไปอีก ดังนั้นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ทั้งหลาย จึงควรศึกษาวิจัยปัญหาที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการ
ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถแก้ไข 
ได้ลุล่วงไปโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้สร้างความสูญเสีย 
อย่างมหาศาลโดยไม่จ�าเป็น

ส่วนในพื้นท่ีภาคเหนือนั้น ก�าลังเผชิญปัญหา
เดียวกันนี้อย่างสาหัส โดยเฉพาะท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
สาเหตุหลักคือการเผาป่าเพื่อผลประโยชน์ทางการ
เกษตร ทั้งจากคนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน 
ที่มีชายแดนติดกัน ผลร ้ายรุนแรงกว ่าและแก้ไข 
ได้ยากด้วย เพราะพื้นที่มีลักษณะเป็นท้องกระทะ 
อากาศถ่ายเทยาก จงึเกบ็กกัมลพษิได้นานกว่าทีร่าบโล่ง
ทั่ ว ไป แต ่ก็ต ้องหาทางลดผลร ้ายจากมลพิษนี้ 
ให้เบาบางโดยเร็ว แม้จะยากเย็นเพียงใดก็ตาม

Special Report
เรื่องน่ารู้ สู้ภัยฝุ่น

หนทางยังมี

เรื่องผงฝุ่น วุ่นไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ เมื่อเริ่มรู้ ก็กู่ก้อง ร้องโหยหา
ควรแก้ไข ให้สะอาด ปราศโรคา สุดปัญญา หาผู้ใด ท�าได้จริง
ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เคลื่อนย้ายยาก บ้างใช้ปาก ถากถาง อย่างเย่อหยิ่ง
น้อยคนนัก รักค้นคว้า หาความจริง ใครติติง นิ่งฟังได้ ไม่ขุ่นเคือง
ทุกปัญหา รู้สาเหตุ เผด็จได้ แต่ต้องไม่ บุ่มบ่าม ท�าคุยเขื่อง
เพียรคิดค้น หาหนทาง สว่างเรือง ค่อยปลดเปลื้อง เรื่องยากยุ่ง คลายนุงนัง
แก้ถูกจุด หยุดผลร้าย ได้ตามส่วน คิดใคร่ครวญ ให้ถ้วนถี่ ย่อมมีหวัง
รู้รุกรบ พบวิถี อันจีรัง สุขยืนยัง ดังก่อนเก่า อีกเนานาน

นรชาติ
26 มีนาคม 2562
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** รอบที 2 ปี 2562  วันที 3 มิถุนายน 2562 - วันที 18 มิถุนายน 2562 **่ ่ ่
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** รอบที 1 ปี 2562  วันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที 16 มีนาคม 2562 **
** รอบที 2 ปี 2562  วันที 1 เมษายน 2562 - วันที 12 เมษายน 2562 **่ ่ ่
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