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พื้นของเรือยางพองลม 
พื้นของเรือยางพองลมมีอยู่ 4 ประเภท 
ที่นิยม และถูกเลือกใช้งานมากที่สุด

Boating
ความปลอดภัยในการ
สัญจรทางน้ำา 
การจราจรทางน้�าที่คับคั่ง
อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางน้�าได้ง่าย

Boat tips
เทคโนโลยีแห่งท้องทะเล 
พิสูจน์แล้วโดยธรรมชาต ิ
สมรรถภาพที่ยอดเยี่ยมในความนุ่มนวล
ไปกับธรรมขาติ ควบคุมง่าย
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สวัสดีครับ  Fan Club ที่รักทุกท่าน
	 ในฉบับปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนนี้	 ทีมงานของเรามีความภูมิใจน�าเสนอสาระน่ารู้มาเชิญชวนท่านติดตามอ่านเช่นเคย	 อาทิ	 ประเภทต่างๆ	 
ของพื้นเรือยางพองลม	 ซึ่งเป็นความต่อเน่ืองจากเรื่องเรือยางที่น�าเสนอไว้ในฉบับก่อน	 การน�าเรือสองท้อง	 (Catamaran)	 มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	 
โดยบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา	 ก็นับเป็นความกล้าคิดกล้าท�าอย่างน่าชื่นชมของผู้ประกอบการรายนี้	 อาจกล่าวได้ว่ามันคือนวัตกรรมของบริการท่องเท่ียว 
ทางเรือตามล�าน�้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน	 เรือได้รับการออกแบบใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย	 เปล่ียนท้ังรูปแบบ	 ขนาด	 และวัสดุท่ีใช้สร้างตัวเรือ	 
ใช้อลูมิเนียมแทนไม้ซึ่งมีน�้าหนักเบาลง	 ท�าความเร็วได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดคล่ืนรุนแรงเช่นเรือแบบอื่นๆ	 ด้วย	 นอกจากนี้วิวัฒนาการด้านเครื่องยนต์ตระกูล	
Yanmar	ก็มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งรุ่นที่ออกมาใหม่	มีสมรรถนะดีขึ้นอย่างชัดเจนในหลายด้าน	โดยเฉพาะการลดมลพิษจากไอเสีย
	 เกีย่วกบัความมัน่คงในอาชีพการงานยคุ	4.0	นี	้มผีูรู้จ้ากสภาเศรษฐกิจโลก	ได้ท�าการศกึษาวเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงต่างๆ	ทีส่่งผลกระทบต่อวถีิชวีติ
ของคนในปัจจุบันและอนาคต	 โดยสรุปไว้อย่างชัดเจนถึงความสามารถที่จ�าเป็นของคนเรา	 ส�าหรับการท�างานรวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ	 นับแต่นี้ต่อไป	 
ลองเลือกอ่านดูนะครับ
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เรือด่วนเจ้าพระยาโฉมใหม่ปรับอากาศ 2 ชั้น  
พร้อมวิ่งบริการ 1 เม.ย.นี้

เมือ่วันที	่15	กมุภาพนัธ์	2563	บรษัิท	เรอืด่วนเจ้าพระยา	จ�ากัด	ได้จดัพธิปีล่อย
เรอื	Riva	Express	ปรบัอากาศ	4	ล�าใหม่ลงน�า้	โดยเรอื	Riva	Express	ปรบัอากาศ	 
2	ชัน้	ทัง้	4	ล�า	เป็นเรอื	Catamaran	2	ท้อง	ออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศ	
Australia	 เพือ่มุง่เน้นรองรบัความต้องการของผูโ้ดยสาร	 ให้บรกิารเชือ่มต่อสถานี
รถไฟฟ้าต่างๆ	จากท่านนทบรีุ	เช่น	ท่าบางโพ	(MRT	บางโพ)	ท่าราชิน	ี(MRT	สนามไชย)	
และท่าสาทร	(BTS	สะพานตากสนิ)	และยงัมีแผนเพิม่เส้นทางไปอยธุยาอกีด้วย	ทัง้น้ี
เรอืด่วนเจ้าพระยาค�านงึถงึความสะดวกของผูโ้ดยสาร	 และยงัใส่ใจเรือ่งวสัดใุนการ 
ต่อเรือใหม่ท่ีเปล่ียนจากการใช้ไม้มาเป็นอะลมูเินยีมทีใ่ห้น�า้หนกัเบา	และด้วยลกัษณะ
เรอื	Catamaran	ซึง่ม	ี2	ท้อง	จงึท�าให้สร้างคลืน่น้อย	ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	
ทัง้ยงัประหยดัพลังงานมากกว่าเดมิ	โดยเรือเป็นเรอื	2	ชัน้	มคีวามยาว	23.90	เมตร	
กว้าง	 7	 เมตร	 และน�า้หนกัราว	 25	 ตนั	 ระบบขบัเคลือ่นใช้เครือ่งยนต์ดเีซลขนาด	 
350	แรงม้า	จ�านวน	2	เครือ่ง	ความเรว็เรอืสงูสดุ	18	นอต	จผุูโ้ดยสารได้	200	คน	
ภายในห้องโดยสารชั้นล่างมีเครื่องปรับอากาศ	 ส่วนชั้นบนจะเป็นแบบเปิดโล่ง	 
เพือ่การชมวิวรมิสองฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา	 เพิม่ระบบความปลอดภยัด้วยกล้อง	CCTV	
พร้อมทัง้ยกระดบัพนกังานในการให้บรกิารมากยิง่ขึน้	 และยงัได้ร่วมมอืกับ	 Rabbit	
Card	 ในการรบัช�าระค่าโดยสารด้วยบัตร	 Rabbit	 และร่วมกบั	 ViaBus	 ในการเพิม่
ระบบเสียงประกาศบนเรอื	เพือ่ความสะดวกในการเตรียมตวัของผูโ้ดยสาร

วนัที	่7	กมุภาพนัธ์	2563	บรษัิท	เอ.	แอนด์	มารนี	(ไทย)	จ�ากัด	ร่วมกิจกรรม
โครงการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ	และสิง่แวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง	
พืน้ทีป่ระกาศเขตกองทนุพฒันา	ไฟฟ้าแบบมส่ีวนร่วม	โดย	ว่าทีร้่อยตร	ีพริณุ	เหมะรกัษ์	
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 พร้อมด้วย	 
นายภชุงค์	 สฤษฎชียักุล	 ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิาร	 จดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่	 1	 ตัวแทนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 
และประธานชมุชน	ร่วมวางปะการังเทียม	เพือ่ฟ้ืนฟแูนวปะการังธรรมชาตใิห้ตวัอ่อน
ปะการงัมายดึเกาะเจรญิเตบิโต	พฒันาเป็นแนวปะการงัธรรมชาตใินทีส่ดุ	และป้องกนั
การบุกรุกท�าลาย	 จากการลักลอบท�าการประมงในพื้นที่เขตอนุรักษ์	 ณ	 บริเวณ 
อ่าวพยนู-พลา	อ�าเภอบ้านฉาง	จงัหวดัระยอง

โครงการจัดท�าปะการังเทียมเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเลน้ี	 
ด�าเนนิการโดยส�านกังานบริหารจัดการทรพัยากรทางทะเล	 และชายฝ่ังที	่ 1	 ว่าจ้าง
และด�าเนนิการโดย	บรษิทั	เอ.	แอนด์	มารนี	(ไทย)	จ�ากัด	เป็นผู้จดัท�าปะการงัเทยีม	
วัสดุเป็นแท่งสี่เหลี่ยม	 จัดวางโดยใช้เครนชักหย่อนลงในน�้า	 จนถึงพื้นท้องทะเล 
จนเป็นทีเ่รยีบร้อยตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมโครงการจัดทำาปะการังเทียม
เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเล
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SeaStar	Solutions	ผูน้�าด้านชดุพวงมาลยัทัง้ระบบไฮดรอลคิ
และระบบโรตารี่	 ได้ท�าการเปิดตัวชุดพวงมาลัยไฮดรอลิค	 รุ่นใหม่	
ซึ่งมีการปรับปรุงคุณภาพหลายอย่าง	 เช่น	 ตัวกระบอกไฮดรอลิค	
ระบบซีลกันรั่ว	รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ	การปรับปรุงทั้งหลายนี้
ก็เพื่อรองรับเครื่องยนต์เกาะท้ายที่มีน�้าหนักมากขึ้น	 แรงม้าสูงขึ้น	
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันในเรือรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้

คุณสมบัติ
•	 ระบบยกหางเครื่องยนต์แบบอิสระ	 ส�าหรับการติดตั้ง

เครื่องยนต์แบบ	2	เครื่อง	และ	3	เครื่อง
•	 การบังคับเลี้ยวที่ง่ายดาย
•	 เหมาะส�าหรับการใช้งานกับดุมพวงมาลัย	และ	ระบบช่วย

บังคับเลี้ยวของ	SeaStar	ทุกรุ่น
•	 อัตราการบังคับเลี้ยวที่ปรับแต่งได้	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือก

ดุมพวงมาลัย
•	 ระบบซีลกันรั่วที่สุดล�้าสมัยถูกออกแบบมาเพื่อสภาพการ 

ใช้งานที่หนักหน่วง	 และทนทานต่อการเคลื่อนที่เข้าออกของแกน 
ไฮดรอลิคที่นับครั้งไม่ถ้วน

•	 ส่วนประกอบโอรงิ	(O-Ring	หรอื	ORB)	สแตนเลสปรบัแต่ง
ได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

 

ชุดพวงมาลัยใหม่จาก 
SEASTAR

เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคเดี่ยว	
(ใช้	Tie	Bar	รุ่น	HO6001)

เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคคู่	
(ใช้	Tie	Bar	รุ่น	HO6002)

การติดตั้งกับเครื่องยนต์ที่มากกว่า 1 เครื่อง
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ระบบช่วยบังคับเลี้ยว SeaStar
เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงในปัจจุบันน้ี	

มักจะมีน�้าหนักมากและมีแรงบิดที่เพลา
ขบัมากกว่าในอดตีทีผ่่านมา	โดยปกตแิล้ว	
น�้าหนักของเครื่องยนต์และแรงบิดที่เพิ่ม
ขึ้นน้ีจะส่งผลต่อการควบคุมเรือเน่ืองจาก
ปัจจัยเหล่าน้ีจะท�าให้การบังคับเล้ียว 
ยากขึน้	ระดบัของการบงัคบัเลีย้วส�าหรับเรอื	
และเครือ่งยนต์ท่ีมนี�า้หนกัมากเป็นสาเหตุ
ของความอ่อนล้าและอ่อนแรงของผู้ถือ
ท้าย	ระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ	SeaStar	
ช่วยก�าจดัผลกระทบของน�า้หนกัทีเ่พิม่ขึน้	
และยังช่วยให้นักเล่นเรือสามารถบังคับ
เลี้ยวเรือของตนเองได ้ เช ่นเดียวกับ 
การขบัขีร่ถยนต์ทัว่ไป	แม้กระทัง่ภายใต้สภาพ
การใช้งานท่ีหนักหน่วง	 เรือก็ยังสามารถ
บงัคบัเลีย้วได้เป็นอย่างด	ีดงันัน้ระบบช่วย
บงัคบัเลีย้วของ	SeaStar	จงึช่วยให้สมาชกิ
ในครอบครวัทกุคนสามารถควบคมุเรือได้
อย่างง่ายดายและปลอดภัย

 
ดุมพวงมาลับใหม่ของ SeaStar

SeaStar	Solutions	ได้ท�าการปรับ
ปรุงปั ๊มไฮดรอลิคส�าหรับดุมพวงมาลัย	
SeaStar	 และ	 BayStar	 ดุมรุ ่นใหม่นี	้ 
ใช ้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู ่ด ้วย
คุณสมบัติที่ เพิ่มขึ้น	 ชิ้นส่วน	 “โอริง”	 
สแตนเลสปรับแต่งได้ในระบบซีลกันรั่ว
ท�าให้ขั้นตอนในการติดตั้งง่ายข้ึน	 และ
สะดวกต่อการซ่อมบ�ารุงหลังจากติดตั้ง
เสร็จแล้ว

 
ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลส 
(อุปกรณ์เสริม)

ชุดท ่อไฮดรอลิคสแตนเลสของ	
SeaStar	 ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่าง
สวยงาม	 เป ็นระเบียบ	 และสะอาด
เรยีบร้อย	ชดุท่อดงักล่าวมาพร้อมกบัแผ่น
สแตนเลส	316	 เพื่อติดตั้งเข้ากับผนังเรือ
และชุดข้อต่อสแตนเลส	 316	 เพื่อช่วย
ให้การเดนิท่อต่างๆเป็นไปอย่างมรีะเบยีบ	
และหลีกเลี่ยงการหักงอของท่อ	 หรือการ
เสียดสีกันจนท่ออาจเกิดความเสียหายได้	
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ผู้คนมากมายเฝ้าฝันถึงการผจญภัยล่องเรือสู่อาทิตย์อัสดง	 
เพื่อสัมผัสโลกทัศน์อันน่าตื่นตาและค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ	 
ไม่ว่าคณุจะเป็นผูร้กัการผจญภยัซึง่มคีวามฝันอยากล่องเรอืข้ามทะเล	
หรือเพียงสุขใจที่ได้ลงเรือเช่าไปพร้อมเพื่อนฝูงและครอบครัว 
ยังเกาะห่างไกล	ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการล่องเรือคาตามารันจะมอบ
ประสบการณ์ดีๆ	ที่ไม่ลืมเลือน

สมรรถภาพท่ียอดเยี่ยมในความนุ ่มนวลไปกับธรรมขาติ	
ควบคุมง่าย	หรูหราสะดวกสบาย	โอ่อ่ากว้างขวาง	ไม่ต้องสงสัยเลย
ว่าท�าไมยอดสัง่ซ้ือเรอืคาตามารนัจงึเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะในตลาดผู้ให้
บริการเรือเช่าที่ก�าลังขยายตัว

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกัน
ผู้ให้บริการเรือเช่าต่างก็รู้ว่าเครื่องยนต์ของ	 Yanmar	 นั้น

ทนทานเชือ่ถอืได้มากว่าหลายปี	บรษิทัเหล่านีอ้าจใช้งานเรอืล�าหนึง่

ประสบการณ์เทคโนโลยีแห่งท้องทะเล 
พิสูจน์แล้วโดยธรรมชาติ

เป็นเวลากว่าสิบปี	ดงันัน้การใช้เครือ่งยนต์	Yanmar	จงึไม่เพยีงเป็น
เรื่องส�าคัญส�าหรับการคุมค่าใช้จ่าย	 แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าการขาย
เรือหลังการใช้งาน

ลูกค้าที่ ซ้ือไว ้ใช ้ส ่วนตัวก็ได ้รับประโยชน์ตรงนี้ เช ่นกัน	 
ด้วยเครือ่งยนต์ทีว่างใจได้จากบรษิทัทีก่่อตัง้เพือ่ผลติเครือ่งยนต์เรอื
โดยเฉพาะ	 พร้อมด้วยเครือข่ายการบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 
บรษิทัผูใ้ห้บรกิารเดนิเรอืจงึมัน่ใจได้ในทุกการบรกิารเพราะขมุก�าลงั
เรือยอชท์เหล่านั้นมาจาก	Yanmar

ความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมของ	 Yanmar	 ขับเคลื่อน
การพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง	 ทนทาน	 และเชื่อถือได	้ 
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นทางออกอันยั่งยืนส�าหรับปัญหาต่างๆ	 ท่ีลูกค้า
เผชิญ	แต่ยังช่วยดูแลโลกใบนี้เพื่อลูกหลานของพวกเรา

Yanmar	 น�าเสนอทางเลือกเครื่องยนต์เรือเพื่อขับเคลื่อน 
เรือคาตามารัน	 ที่ได้รับการออกแบบมาให้เป็น	 ‘ที่สุดของที่สุด’	 
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ใน	5	หัวข้อส�าคัญ	ดังนี้	ความสะอาด	การเชื่อมต่อ	เดินเครื่องเงียบ	
ทรงพลัง	และประหยัดน�้ามัน

เคร่ืองยนต์เหล่านี้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับโลกอันเข้มงวด	
ทั้งในเรื่องของกลิ่นเครื่องยนต์และการท�างานที่ไร้ควัน	 ซ�้ายัง
ออกแบบมาอย ่างมี เอกลักษณ์เพื่อท�างานร ่วมกับช้ินส ่วน
อิเล็กทรอนิกส์รุ ่นใหม่ล่าสุด	 และหน้าจอหลายฟังก์ชันส�าหรับ 
การตรวจดูและควบคุมเครื่องยนต์ที่ล�้าสมัย	 เครื่องยนต์เหล่านี้ 
ใช้เชือ้เพลงิอย่างมปีระสทิธภิาพ	ลดอตัราการใช้เชือ้เพลงิ	และปรบั
แต่งการท�างานได้อย่างแม่นย�าด้วยหวัฉดีทีค่วบคมุด้วยระบบดจิทิลั

นอกจากนี้	 เครื่องยนต์	4LV	series	และ	JH	common	คือ 
ค�าตอบที่ดีที่สุดส�าหรับทั้งเรือใหม่และเรือเก่า	 เนื่องจากขนาด
เครื่องยนต์ที่พอเหมาะท�าให้สามารถเปลี่ยนแทนเครื่องยนต ์
รุ่นก่อนหน้าได้ง่าย	 ด้วยจุดเด่นที่ท�างานได้อย่างเงียบกริบ	 แรงบิด 
ที่เหนือกว่า	 และความสั่นสะเทือนที่ลดลง	ด้วยเครื่องยนต์ที่ฉลาด	
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ท�าให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่าง
แม่นย�าและฉับไว	 และยังออกแบบมาส�าหรับการเก็บเข้าอู่เรือ 
ได้ง่ายดาย

สบายใจทุกครั้งที่คุณล่องเรือ
ด้วยยอดขายเรือเดินสมุทรทั่วโลกและเครือข่ายการบริการ	 

(ทีป่ฏบิตังิานในมากกว่า	130	ประเทศ)	คณุสามารถพบตวัแทนขาย
ของ	 Yanmar	 ได้ทั่วโลก	 แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล	 เจ้าหน้าที ่
ของเราผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในทุกชิ้นส่วนของ	
Yanmar	สามารถดูแลคุณพร้อมค�าแนะน�าอันเหมาะสมและความ
ช่วยเหลืออย่างจริงใจ	สิ่งนี้ท�าให้ลูกค้าของ	Catana	ถอนสมอออก
เรือเพื่อค้นหาการผจญภัยอันน่าตื่นตาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม	
เพียงแค่สนุกและเพลิดเพลินกับการเดินทางท่ีเรือคาตามารันมอบ
ให้เท่านั้นก็พอ

ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในตอนนี้และอนาคต
ภารกจิของ	Yanmar	คอืการส่งมอบผลติภณัฑ์ทีย่ัง่ยนื	ซึง่ช่วย

ท�าให้ชีวิตของทุกคนสมบูรณ์และดียิ่งขึ้น	การร่วมงานกันเป็นเวลา
นานกับ	Catana	ท�าให้ทั้งสองบริษัทสามารถส่งมอบประสบการณ์
อันน่าจดจ�าสู่มือลูกค้า	 ผู้ซึ่งออกเดินทางเพ่ือค้นหาประสบการณ์
ใหม่ๆ	คุณ	Olivier	กล่าวสรุป

“เราไม่มีนโยบายเปลี่ยนบริษัทคู่ค้าบ่อยๆ”	 เมื่อคุณมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์	 คือการท่ีคุณเชื่อใจในความสามารถ
ของกนัและกนั	เพือ่ร่วมสร้างสรรค์การพฒันาในอนาคต	ความเชือ่ใจ	
และจุดมุ่งหมายร่วมกันคือสิ่งส�าคัญ	 สิ่งนี้คือเหตุผลท่ีผมอยาก 
ร่วมงานกับ	Yanmar	ไปนานๆ”
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จากฉบับท่ีแล้ว	 เราได้รู้จักกับความเป็นมา
ของเรอืยาง	และวสัดทุีใ่ช้ท�า	และการน�าเรอืยางไป
ใช้งานกนัแล้ว	 ในฉบบันีจ้ะน�าเร่ืองประเภทพืน้ตวั
เรอืของเรอืยางพองลมมาน�าเสนอเป็นตอนต่อจาก
ฉบบัทีแ่ล้ว

พืน้ของเรอืยางพองลมมอียู	่4	ประเภท	ทีน่ยิม
และถกูเลอืกใช้งานมากท่ีสดุ	ดังน้ี

1. เรือยางท้องแขง็ (RIB หรอื RHIB)
เรอืยางพองลมท้องแขง็นีถ้อืว่า	เป็นเรอืยางท่ี

มคีวามสามารถ	และประสทิธภิาพในการใช้งานดี
ทีสุ่ด	 และไม่เพยีงว่าจะสามารถตดิตัง้เครือ่งยนต์
เรอืได้ขนาดใหญ่กว่าเรือยางแบบอ่ืนๆ	เท่านัน้	แต่
ภายในตวัเรอืยางแบบท้องแขง็หรอื	Rigid	Hull	นัน้
มีลักษณะคล้ายกับเรือท่ัวไปท่ีไม่ใช่เรือยางมาก	
สามารถติดต้ังคอลโซลคนขับท่ีนั่งมีพนักพิงของ 
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พืน้
ของเรือยางพองลม

ผู้โดยสาร	 เพ่ิมความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร 
มากขึน้ด้วยอปุกรณ์ต่างๆ	เช่นโครงเหลก็ท้ายล�าเรอื
เพือ่ตดิเสาอากาศวทิย	ุไฟเดนิเรอื	หรอืเสาหลกัดงึ
นักเล่นสกีน�้า	 หรือติดเพิ่มโครงหลังคากันแดด	 
ตัวเรืออาจท�าจากไฟเบอร์กลาสหรืออลูมิเนียม	
ด้วยแกนกระดูกงูที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ	 
มคีวามทนทานต่อหนิและหาดทรายได้ดี	ผูซ้ื้อเรือ
ยางท้องแข็งเกือบทุกรายจ�าเป็นต้องซื้อรถพ่วง

ส�าหรับการขนส่งเรือยางด้วย	 ดังนั้นควรตั้ง 
งบประมาณค ่าใช ้จ ่ายไว ้ด ้วยเ ม่ือตอนซ้ือ 
เรอืยางท้องแข็งแบบนี้

2. เรือยางพืน้อดัลม 
(Air floors หรอื air decks)

ลกัษณะพืน้เรอืยางอดัอากาศโดยท�าเป็นช่อง
ถงุลมยาวๆ	เรยีงกนัจนเต็มพืน้เรือ	เมือ่ท�าการเตมิ
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ข้อคดิก่อนตดัสนิใจเลือกซือ้เรือยาง
สรุปได้ว่ามีการออกแบบเรือยางพองลม 

ทีแ่ตกต่างกนัตามประเภทลกัษณะงานทีต้่องการ
ใช้เรอืยางนัน้ไว้มากมาย	แบ่งเป็นหมวดหมูใ่หญ่ๆ	
เพื่อการอ้างอิง	 คือเรือยางท้องแข็ง	 เรือยาง 
พ้ืนอดัลม	เรอืยางพืน้ถอดได้	และเรือยางแบบพืน้
แผงไม้อดั	

เรือยางพ้ืนอัดลม	 เรือยางพื้นถอดได ้	 
และเรือยางแบบพื้นแผงไม้อัด	 มีข้อดีที่ใช้พื้นที่ 
เกบ็เลก็น้อยและสะดวกต่อการขนส่ง	และยงัง่าย
ต่อการใช้งาน	 คือเติมลมเข้าหรือขับลมออก 
เมือ่เลกิใช้	 ส่วนเรือยางท้องแขง็มข้ีอดีในแง่ความ
แข็งแรงทนทาน	 และสามารถติดตั้งเคร่ืองยนต์
ขนาดใหญ่ได้	 ท�าความเร็วได้สูงกว่าเรือยาง
ประเภทอืน่	ตดิตัง้อปุกรณ์เพ่ิมเตมิได้ตามต้องการ
เพราะยึดติดกับพื้นเรือได้อย่างมั่นคง	 ตัวเรือ 
ท�าด้วยยางไฮพารอนหรือซีเอสเอ็ม	 จะทนทาน
และแพงกว่าตัวเรือท�าด้วยยางพีวีซี	 แต่ยางทั้ง 
สองชนดิก็มอีายกุารใช้งานยนืยาวพอกนั	ถ้าได้รบั
การดูแลรกัษาอย่างถกูวธิี
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ลมเข้าเรอืยางอย่างถกูต้อง	พืน้เรอืจะพองตวัขึน้	
และสามารถรูส้กึได้ว่ามีความแขง็แรงเทยีบเท่ากบั
พื้นไม้เลยทีเดียว	 สามารถรองรับน�้าหนักของ 
ผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่หลายคน	และอปุกรณ์ต่างๆ	
ของพวกเขา	 การเตรยีมเรือเพือ่ใช้งานง่ายเพยีง
เตมิลมเข้าไปในเรอืเท่านัน้	และยงัสะดวกเมือ่เลกิ
ใช้งาน	 เพราะสามารถปล่อยลมออกแล้วจดัเกบ็
ด้วยวธิม้ีวนเก็บใส่ถุงบรรจเุรอืยางได้เลยไม่มกีาร
ตดิตัง้อปุกรณ์อ่ืนๆ	นอกจากนีย้งัมนี�า้หนกัทีเ่บา
มาก	เรอืยางพืน้อัดลมนีส่้วนใหญ่มีราคาสงูกว่าเรอื
ยางประเภทอื่นๆ	 ยกเว ้นเรือยางท้องแข็ง	
เนือ่งจากวสัดทีุใ่ช้ท�าเรอืยางประเภทนีจ้ะมรีาคา

แพง	โดยมากนิยมใช้ยางไฮพารอน	Hypalon	หรอื	
CSM	 ในการท�าเรอืยางประเภทนี	้ พืน้ยางอดัลม
ของเรือส�าหรับถอดเปลี่ยนได้หากเกิดความ 
เสียหายหรือช�ารดุ	ซึง่ออกแบบส�าหรบัการติดต้ัง
ทีง่่ายมาก	

3. เรอืยางแบบพืน้ถอดออกได้ ท�าจากแผ่นไม้
หรอือลูมิเนียมเป็นชิน้ๆ 

เรือยางแบบพื้นถอดออกได้เหล่านี้มีระบบ
พืน้เรือท่ีสามารถถอดเข้าออกได้ง่าย	ซ่ึงส่วนใหญ่
พื้นเรือพวกนี้จะท�าด้วยไม้หรือแผงอลูมิเนียม	 
และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นด้วย

การติดตั้งรางอลูมิ เนียมด ้านข ้างที่ เรียกว ่า	 
“Stringers”	 จะถูกติดตั้งในแนวขนานกับถุงลม
บวบด้านข้างของเรือ	 และท�าหน้าที่เป็นกระดูกงู
ของเรือด้วย	 แผ่นพ้ืนเรือมีระบบบานพับส�าหรับ
การม้วนเก็บ	 เรือยางแบบพื้นถอดออกได้จะมี 
น�้าหนักเบากว่าเรือยางท้องแข็งแต่หนักกว่า 
เรอืยางพืน้อัดลม

4. เรือยางแบบพืน้แผงไม้อดั (Slat floors)
เรือยางแบบพื้นแผงไม้อัดส่วนใหญ่พบใน 

เรือยางที่มีขนาดเล็ก	 ลักษณะของพื้นด้านในเรือ 
จะท�าจากไม้อัดแผ่นบางๆ	 กว้างประมาณ	 6	 น้ิว	
ยาวเท่ากบัความกว้างของตวัเรือ	 วางเรียงต่อกนั
โดยมีระยะห่างต่อแผ่นประมาณ	 1	 น้ิว	 และเยบ็ 
ตดิกนัด้วยแถบผ้ายาง	 ส่วนพืน้เรือด้านนอกจะอยู่
ใต้แผ่นพื้นยางไม้อัดนี้	 เรือยางประเภทน้ีไม่มี
กระดูกงู	 และไม่ได้ออกแบบส�าหรับความเร็วสูง	
สามารถติดต้ังเครื่องยนต์เล็กๆ	 ท้ายเรือขนาด 
ไม่เกิน	2	แรงม้าได้
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การจราจรทางน�้าเป็นวิธีการเดินทางที่ใช ้
กนัมาตัง้แต่ในอดีต	ซ่ึงถือว่าเป็นวิธกีารทีส่ะดวก
และรวดเร็วกว่าการเดินเท้าและการใช้ยาน
พาหนะเทียมสัตว์	 ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการ
จราจรทางบกและทางอากาศที่มีความรวดเร็ว
ทันสมัยมากขึ้น	 แต่การจราจรทางน�้าก็ยังคงมี
ความจ�าเป็นอยู	่ การบรรทกุสนิค้าครัง้ละมากๆ	
ในการค้าขายระหว่างประเทศ	 การเดินทาง 
ท่องเทีย่วทางน�า้	โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร	
การใช้การจราจรทางน�้าก็ช่วยประหยัดเวลาได้
มาก	 เนื่องจากการจราจรทางบกในกรุงเทพฯ	
ประสบปัญหาการจราจรคับคั่งท�าให้เสียเวลา 
ในการเดินทางไม่น้อย	 การโดยสารเรือด่วน	 
เรอืประจ�าทาง	 เรอืข้ามฟากกลายเป็นสิง่จ�าเป็น	
เรือที่ใช้บรรทุกผู้โดยสารในปัจจุบันก็มีความ 
เรว็สงูกว่าแต่ก่อนมาก	 รวมทัง้ความนยิมในการ
ใช้เส้นทางการจราจรทางน�้ามีมากข้ึน	 ซ่ึงการ
จราจรทางน�้าท่ีคับคั่งอาจท�าให้เกิดอุบัติเหต ุ
ทางน�า้ได้ง่าย	ส�าหรบัปัญหาทีพ่บบ่อย	เช่น	ผูข้บัขี่
ขบัเรือด้วยความเรว็สงู	การบรรทกุผูโ้ดยสารเกิน
กว่าอตัราทีก่�าหนด	ผูโ้ดยสารไม่มคีวามช�านาญ
ในการโดยสารเรอื
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แนวทางการปฏบัิตเิพื่อความปลอดภยั
ในการสัญจรทางนำา้
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เรือ	 การเลือกที่นั่งภายในตัวเรือให้ค�านึงถึง 
การทรงตวัของเรอืเป็นส�าคญั	อย่าเหน็แก่ความ
สะดวกสบายเป็นใหญ่	ถ้าไปด้วยกนัหลายคนให้
กระจายกันนั่งเพื่อให้เรืออยู่ในลักษณะสมดุล	
อย่าคดิรวมกลุม่กนัเพือ่ความสนกุสนานหรอืพดู
คยุกนั

	 2.3	อย่าตืน่ตกใจเมือ่เรือเอียงหรอืโคลง	
เพราะคลื่นหรือพริ้วน�้าจากเรืออื่นพยายามยึด
จับพนักที่น่ังให้มั่น	 อย่าให้ลื่นล้มไปรวมทาง
กราบเรอืทีเ่อยีงไปได้	 ส่วนผูท้ีอ่ยูท่างกราบเรอื 
ที่เอียงให้นั่งนิ่งๆ	 อย่ากลัวเปียกน�้าและอย่า
พยายามขนือาการเอยีงของเรอื

	 2.4	ไม่ควรดืม่สรุามนึเมาขณะเดนิทาง
ทางเรือ

	 2.5	การขึน้จากเรือเมือ่เรอืเข้าเทียบท่า
แล้วให้ทยอยกันขึ้นอย่าลุกขึ้นพร้อมๆ	 กัน	 
เรอือาจพลิกคว�า่ได้	 และเมือ่เรอืเดนิทางต่อไป	 
ผู้โดยสารที่เหลืออยู่ต้องขยับขยายที่นั่งใหม่	 
เพื่อให้เรือทรงตัวอยู่ในลักษณะที่สมดุลที่สุด 
เท่าทีจ่ะท�าได้

ข้อมลูจาก : กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/
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แนวทางการปฏบัิตสิ�าหรบัผู้โดยสาร
1. ก่อนการเดนิทาง
	 1.1	 ถ้าเป็นการเดินทางทางทะเล	 

ควรรับฟ ั งค� าพยากรณ ์อากาศของกรม
อตุนุยิมวิทยา	 ซึง่ออกอากาศทางวทิยกุระจาย
เสยีงทกุวนัเป็นประจ�า	หากมคี�าเตอืนเรือ่งพายุ
และคลืน่ลมแรงควรงดการเดนิทางเสีย

	 1.2	 ถ้าว่ายน�้าไม่เป็นควรหลีกเลี่ยง 
การเดนิทางน�า้ตามล�าพัง	ให้มีเพือ่นร่วมทางไป
ด้วย	 เพราะในขณะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต่างก็ 
ช่วยตัวเองให้ปลอดภัยก่อนจึงจะช่วยผู ้อื่น	 
ถ ้าจ�าเป ็นต ้องเดินทางคนเดียว	 เ ม่ือลง 
เรอืโดยสารในเรอืแล้วควรบอกให้ผูค้วบคมุเรอื
และผูโ้ดยสารทีอ่ยูข้่างเคยีงทราบ	ไม่ควรถือเป็น
เรือ่งน่าอายแต่อย่างใด

	 1.3	 ควรเลือกชุดที่สามารถถอดออก 
ได้ง่าย	 รองเท้าที่สวมก็เช่นกัน	 ควรถอดง่าย	 
ถ้าเป็นรองเท้าหุ้มส้นไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก	 
และถ้าจ�าเป็นเมื่อลงเรือควรแก้เชือกรองเท้า 
ให ้หลวมหรือถอดรองเท ้าออกเสียก ่อน	 
รองเท้าหุ ้มข้อ	 ไม่เหมาะสมต่อการสวมใส ่
ในการเดนิทางเป็นอย่างยิง่

	 1.4	 การรอลงเรือให้ยืนคอยบนฝั ่ง 
หรือท่า	 อย่ายืนคอยบนโป๊ะ	 เพราะโป๊ะก็มี 
การทรงตัวเช่นเดียวกับเรือและรับน�้าหนักได้
จ�านวนจ�ากัด	 หากลงไปยืนคอยบนโป๊ะมากๆ	 
โซ่หรือเชือกที่ยึดเหนี่ยวโป๊ะไว้กับหลักอาจ 
จะขาด	ท�าให้โป๊ะพลกิคว�า่ทางด้านทีร่บัน�า้หนกั
มากกว่าได้

	 1.5	 ถ้าเหน็ว่าเรอืบรรทกุตามทีก่�าหนด
แล้ว	 (จ�านวนการบรรทุก	 เช่น	 น�า้หนกับรรทกุ	
หรอืจ�านวนคนบรรทกุ)	ให้รอลงเรือล�าต่อไป

	 1.6	การขึน้หรอืลงเรอืให้คอยให้เรอืจอด
เทียบท่าเรียบร้อยเสียก่อน	 อย่าแย่งกันลงเรือ	
หากเหน็ว่ามผู้ีโดยสารในเรอืเตม็แล้ว	 สังเกตว่า
เรอืบรรทกุเพียบมากให้คอยไปเรอืล�าหลงั

2. ในขณะเดนิทาง
	 2.1	ในการเดนิทางทางเรอืจะต้องไม่กลัว

เปียก	ไม่กลัวแดด	เพราะในการขยับตวัเพือ่หลบ
ฝอยน�า้หรอืเปลีย่นทีน่ัง่เพือ่หลบแดด	จะท�าให้
เรอืเสยีการทรงตวั

	 2.2	เม่ือลงเรอืแล้วให้เดินเข้าไปในตวัเรอื	
อย่ายนืท้ายเรอื	 อย่านัง่กราบเรือหรอืบนหลงัคา
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ความเป็นไปในโลกยคุปัจจบุนั	มคีวามผดิแผกแตกต่าง
เป็นอย่างมากจากอดีตที่ผ่านมา	 เราก�าลังอยู ่ในยุค 
ของการปฎิวัติอุตสาหกรรม	 ครั้งท่ี	 4	 หรือ	 ยุค	 4.0	 
เกิดนวตักรรมต่าง	ๆ 	ขึน้ท�างานแทนคนในหลายด้าน	อนัเป็น
ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการ
สือ่สารโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร์	Digital	Technology	
ผสานกบัเครอืข่าย	Internet	ท�าให้คนเราตดิต่อกนัได้ท่ัวโลก
อย่างสะดวกและรวดเร็วราวไร้ขีดจ�ากัด	 ท้ังทางเสียง	
ข้อความ	ภาพนิง่	และภาพยนต์	นวตักรรมส�าคญัในยคุ	4.0	
ทีเ่ข้ามามบีทบาทในการท�าหน้าทีห่ลายอย่างแทนคน	ได้แก่	
ปัญญาประดษิฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	อนิเตอร์เนต็
ของสรรพส่ิง	 (Internet	of	Things:	 IoT)	และ	FINTECH	
(Financial	Technology)	หรอืการท�าธรุกรรมทางการเงนิ
ผ่านทาง	 Internet	เป็นต้น	บทบาทของนวตักรรมดังกล่าว
ได้สร้างผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของคนเรา	 
โดยเฉพาะผู้ทีอ่ยูใ่นภาคธรุกิจและและอตุสาหกรรมต่างๆ	
งานทีเ่คยใช้คนท�าหลายลักษณะถกูแทนทีด้่วยเทคโนโลยี	
เกดิการเลิกจ้างกนัมากขึน้ทกุท	ีระบบการศกึษาในปัจจุบนั
สร้างคนได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการในโลกของ 
ความเป็นจรงิเพิม่ขึน้ทกุขณะ	 ข้อหน้าห่วงไยทีส่�าคัญก็คอื	
เพือ่การประกอบอาชพีทีม่ัน่คงต่อไปในยคุ	4.0	นี	้ คนเรา
จ�าเป็นต้องมคีวามสามารถในด้านใดด้านนงึบ้าง

ในเร่ืองดังกล่าว	 สภาเศรษฐกิจโลก	 (World	 
Economics	Forum	:	WEF)	ได้จดัท�ารายงานว่าด้วยอนาคต
ของงานนบัแต่ปี	คศ.2020	 เป็นต้นไป	คนเราจ�าเป็นต้องมี
ความสามารถต่าง	ๆ	ดงัต่อไปนี้

1. การแก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน 
(Complex Problem Solving)

เนือ่งจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ในยคุ	4.0	นี	้มกัมคีวามแปลก
ใหม่และคลุมเครือ	 วิธีการเดิมๆ	 เริ่มใช้ไม่ได้ผลมากนัก 
ในการแก้ปัญหา	ผูม้หีน้าทีจ่�าเป็นต้องใช้พลงัความคิดอย่างมี
ตรรกะมากขึ้น	 ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา 
ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องจ�านวนมาก	 เพื่อแยกแยะเรื่องที่มี 
ความซบัซ้อนให้เหน็ชดัเจนยิง่ขึน้	อนัจะน�าไปสูห่นทางปฎบิตัิ
ในการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสมต่อไป

ความสามารถที่จ�าเป็น 
ส�าหรับบุคคลากรในยุค 

การปฎิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4
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8. การมจีติมุง่บรกิาร (Service Orientation)
นับเป็นความสามารถที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 

เพราะช่วยให้คนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้โดยง่าย	 
ผู้ทีม่จีติมุ่งบรกิารมกัมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่	ชอบเป็นฝ่ายให้
และช่วยผู้อืน่ก่อน	 ย่อมเป็นทีช่ืน่ชอบและอยากร่วมงานด้วย
จากคนทั่วไป	 เมื่อจ�าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใด 
กจ็ะได้รบัการตอบสนองทีดี่

9. การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
ในการท�างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ	 ไม่ว่าเป็นทางด้าน

วิชาการหรือการประกอบธุรกิจก็ตาม	 ความแตกต่าง 
ทางความคดิกด็	ี หรอืการมผีลประโยชน์ร่วมท่ียงัไม่ลงตวั
กต็าม	 ย่อมเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา	ทกัษะในการเจรจาต่อรอง
เป็นกลไกลส�าคัญที่จะน�าไปสู่ข้อสรุปท่ีทุกฝ่ายหรือคน 
ส่วนใหญ่ยอมรบัด้วยความพอใจ	นกัเจรจาต่อรองทีด่คีวรเป็น
ผูท้ีแ่สวงหาข้อยตุทิีเ่ป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย	 หรอืท่ีเรยีกว่า	
Win-Win	Situation	มใิช่มุง่แต่จะให้ฝ่ายตนได้เปรยีบเสมอไป	
เพราะจะท�าให้คบกับใครได้ไม่ยัง่ยนื

10. การวเิคราะห์อย่างยดืหยุน่ (Cognitive Flexibity)
ในการแก้ปัญหาทีแ่ปลกใหม่	มปัีจจยัทีเ่กีย่วข้องเป็น

จ�านวนมากจ�าเป็นต้องใช้พลังทางความคิดอย่างมีเหตุผล 
สูงขึน้ตามไป	พจิารณาความเป็นไปได้ในหลายลกัษณะอย่าง
เปิดใจกว้าง	ไม่มทีางเลือกทีต่นพอใจอยูก่่อนอันจะน�าไปสูก่าร
ด่วนสรปุ	(Jump	into	Conclusion)	ซึง่มกัจะไม่ใช่หนทาง
แก้ปัญหาทีด่ทีีสุ่ด	ทกุคนจงึจ�าเป็นต้องมหีลกัการวเิคราะห์
อย่างยดืหยุน่

แม้โลกในยคุ	 4.0	 จะมวีตักรรมต่างๆ	 เข้ามาเบีย่งเบน 
วถิชีวีติของคนเราอย่างรวดเรว็และรนุแรงเพยีงใด	การตดิตาม
ความเป็นไปเพือ่ให้เกดิความรูเ้ท่าทนั	 และการเสรมิสร้าง 
ความสามารถที่เหมาะสมให้กับตนเอง	 ตามแนวทางที่ผู้รู ้
ได้แนะน�าไว้ข้างต้น	 ย่อมมส่ีวนช่วยให้เราด�าเนนิชีวติต่อไป 
ได้อย่างปกติสุขตามสมควรแก่อัตภาพ	 ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา

2. การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking)
หมายถงึการคดิอย่างรอบคอบอย่างมตีรรกะ	คอือยูบ่น

พืน้ฐานของเหตแุละผล	เพ่ือให้เหน็สภาพทีแ่ท้จรงิของปัญหา	
สาเหตุ	 ผลกระทบและหนทางปฎิบัติที่เป็นไปได้ในการ 
แก้ปัญหา

3. ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity)
คือความกล้าคิดนอกกรอบเพื่อหาหนทางเลือก 

ทีแ่ปลกใหม่	บนความเชือ่มัน่ว่าทกุปัญหาย่อมมทีางแก้ไข	
อย่างน้อยก็ลดทอนผลกระทบทางลบให้เบาบางลง	 คือ	 
การคดิบวกนัน่เอง

4. การบรหิารจัดการคน (People Management)
แม้จะมนีวตกรรมต่าง	ๆ 	เข้ามาท�างานแทนคนในหลาย

ลักษณะ	 คนก็ยังเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญสูงสุดในการ
ประกอบการท้ังปวง	 คนในยุค	 4.0	 จึงจ�าเป็นต้องมีขีด 
ความสามารถสงูในการบรหิารจดัการคนทีต่นเกีย่วข้องด้วย	
ทั้งภายในองค์กรเดียวกันและผู้ที่อยู่ภายนอก	 เช่น	 คู่ค้า	 
และพนัธมติรทางธรุกิจ

5. ความร่วมมอืกบัผูอ่ื้น (Coordination with Others)
การท�าหน้าทีต่่าง	ๆ	ในปัจจบุนั	มกัมผู้ีเกีย่วข้องหลาย

ฝ่าย	โดยเฉพาะในการท�าโครงการขนาดใหญ่ทีม่ลัีกษณะงาน
ทีซ่บัซ้อน	จ�าเป็นต้องร่วมกนัคดิกันท�าเป็นหมูค่ณะ	ความร่วม
มือทีด่รีะหว่างกันจงึมีความส�าคญัยิง่

6. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
หมายถงึความเข้าใจในนสิยัใจคอและความรูสึ้กนกึคิด	

ทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่	ซึง่จะมส่ีวนช่วยให้การท�างานร่วมกัน
เป็นไปอย่างราบรืน่

7. การประเมนิและตดัสนิใจ (Jugement and Decision 
Making)

ด้วยสภาพแปลกใหม่และความคลมุเครอืของปัญหา 
ในยคุ	 4.0	 เมือ่ได้พยายามคดิอย่างมวีจิารณญาณและใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์แล้วมกัจะพบหลายหนทางเลอืกปฎิบตัิ
ทีเ่ป็นไปได้ในการแก้ปัญหานัน้ๆ	จงึจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิ
อย่างละเอียดรอบคอบในการหาข้อตกลงใจเพื่อให้ได ้
วธิแีก้ปัญหาทีไ่ด้รบัผลดจีรงิๆ
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