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สวัสดีครับ ผู้ที่เป็นแรงใจให้วารสาร  ทุกท่าน
	 ทีมงานของเราสามารถยืนหยัดท�าหน้าท่ีน�าเสนอสาระที่มีคุณค่ามาได้อย่างยาวนานจนบัดนี้	 ก็ด้วยการสนับสนุนที่ดีจากหลายฝ่าย	 
ได้แก่	สปอนเซอร์	ผู้เขียนบทความ	และผู้ติดตามอ่านวารสารนี้	จึงขอขอบคุณท่านทั้งหลายไว้	ณ	โอกาสนี้
	 ส�าหรับฉบับรับการปลดล็อกเฟสที่ห้า	 ของ	 ศบค.	 (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	 COVID-19)	 ซึ่งจะท�าให ้
เราสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ได้เกือบครบถ้วนตามปกติ	 แต่ด้วยวิถี	 New	Normal	 ในหลายลักษณะ	 ตั้งแต่	 ต้นเดือนกรกฎาคม	 เป็นต้นไป	

	มคีวามภมูใิจน�าเสนอเรือ่งราวทีน่่ารูอั้นหลากหลาย	เก่ียวเนือ่งกบัความเป็นไปในปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่	อาท	ิโอกาสทางธรุกจิในสถานการณ์	
COVID-19	 และเรื่องเมื่อโลกของเรือเริ่มเคลื่อนไหวในยุค	 COVID-19	 ทั้งสองเรื่องนี้ช่วยช้ีน�าให้เห็นแสงแห่งความหวังท่ามกลางปัญหาจาก 
โรคร้ายท่ีก�าลังคุกคามเราอยู่นี้	 พอเห็นโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกลับคืนมาบ้าง	 อาจจะไม่มากนักในช่วงต้น	 
แต่พอหวังได้จะขยายผลต่อไป	ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
	 เรื่องอื่นๆ	ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยกว่ากัน	 ได้แก่	 “จากเรือฟริเกต	กลายเป็นยอร์ชหรูก้องโลก”	 เรือล�านี้มีประวัติที่น่าสนใจมาก	ถูกสร้างขึ้น 
เพื่อใช้ปราบเรือด�าน�้าตั้งแต่ปี	คศ.1943	และได้รับการดัดแปลงสองครั้งสามครา	บางช่วงก็ถูกทิ้งให้ผุพัง	 ในที่สุดก็กลายเป็นเรือส�าราญอันหรูหรา	
อายุปัจจุบัน	77	ปี	ไม่ธรรมดาเลย	อีกเรื่องหนึ่งคือ	“ประสบการณ์เทคโนโลยีแห่งท้องทะเล”	น่าติดตามมากทีเดียว	ชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานกัน
อย่างลงตัวของเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างเรือยนต์กับเครื่องยนต์	 ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาตรฐานสูงขั้นแนวหน้าทั้งคู่	 ต่างมีวิวัฒนาการตามวิถี 
ของตน	จนมาบรรจบกันกลายเป็นนวัตกรรมล�้ายุค	ลองติดตามอ่านดูเถิดครับ	เชื่อว่าท่านคงเห็นท�านองเดียวกัน

บรรณาธิการบริหาร
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เมือ่วันที	่ 18	 มถุินายน	 2563	พลเรอืเอก	 ลอืชยั	 รดุดษิฐ์	 ผูบ้ญัชาการทหารเรอื	 
เป็นประธานการมอบรางวัลในพิธียกย่องเกียรติคุณ	 นักวิจัยของกองทัพเรือ	 
ประจ�าปี	2563	ณ	กองบัญชาการกองทัพเรอื	พืน้ทีว่งันันทอทุยาน

ส�าหรับรางวัลเกียรติคุณมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ 
ก�าลังใจ	 รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของกองทัพเรือ	 
ผูส้ร้างผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกองทพั	ท�าให้หน่วยสามารถด�ารงสภาพ
ยุทโธปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วย	และช่วยลดงบประมาณ 
ในการจัดหายุทโธปกรณ์	 ท�าให้กองทัพเรือสามารถพ่ึงพาตนเองได้	 ซึ่งในพิธีได้จัด 
ให้มีการมอบโล่	 ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล	 ให้กับนายทหารโครงการ 
และหัวหน้านกัประดษิฐ์	โดยมผีลงานท่ีได้รบัรางวลั	ดงันี้

1.	 ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	 รางวัลดีเด่น	 ด้านยุทโธปกรณ	์ 
จ�านวน	1	ผลงาน	ได้แก่	

	 -	 ผลงานโครงการวิจัยและพัฒนา	 ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์	 
(Electronic	Chart	System)	ม	ีนาวาเอก	ฤทธิเ์ดช	เกตทุอง	เป็นนายทหารโครงการ

2.	ผลงานด้านส่ิงประดษิฐ์	รางวลัชมเชย	จ�านวน	3	ผลงาน	ได้แก่	
	 -	เครือ่งทดสอบการกดักร่อนร่วมกบัความล้า	(Corrosion	Fatigue	Machine)	

ม	ีนาวาเอก	เสวียง	เถ่ือนบญุ	เป็นหวัหน้านักประดษิฐ์
	 -	 นวัตกรรม	 เพื่อการดูแลผู้ป่วยหลังท�าหัตถการใส่สายสวนหัวใจ	 ผ่านทาง 

หลอดเลอืดแดงทีข้่อมอื	 (Navy	Wrist	 Support)	 ม	ี นาวาโทหญงิ	 สปุราณ	ีพลธนะ	 
เป็นหัวหน้านกัประดษิฐ์

	 -	บอร์ดวิเคราะห์เสยีงใต้น�า้ทีท่�างานด้วยปัญญาประดษิฐ์	ม	ีนาวาเอก	อนสุรณ์	
ยงัคุม้ญาต	ิเป็นหัวหน้านกัประดษิฐ์

3.	ผลงานด้านหลักการ	รางวลัชมเชย	1	ผลงาน	ได้แก่
	 -	 ผลงานบูรณาการ	 ระบบงานกรมช่างโยธาทหารเรือ	 ด้วยสารสนเทศ	 

ม	ีนาวาเอก	พรชัย	จ้อยจ�ารญู	เป็นหวัหน้าผูส้ร้างผลงาน

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัลเกียรติคุณ 
ให้แก่นักวิจัย ของกองทัพเรือ ประจำาปี 2563

อธิบดีกรมเจ้าท่า จับมือ การไฟฟ้าฯ  
หารือการพัฒนาท่าเรือพระราม 5 และท่าเรือพระราม 7

วันที	่17	มถุินายน	2563	นายวทิยา	ยาม่วง	อธบิดีกรมเจ้าท่า	น�าคณะผูบ้รหิาร
กรมเจ้าท่า	 หารือร่วมกับคณะผู ้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
ประเด็นเก่ียวกบั	 ท่าจอดเรือไฟฟ้าและการศกึษาวจิยัพัฒนาท่าเรอือจัฉรยิะ	 (ท่าเรอื
พระราม	 7	 และท่าเรอืพระราม	 5)	 มกีารจดัท�า	MOU	ความร่วมมอืด้านวชิาการ 
และพฒันานวัตกรรม	ระหว่างกรมเจ้าท่าและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และโรงเรียนสยามการเดินเรือ

วนัที	่10	มถินุายน	2563	พลเรอืโท	ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ	นริทุธ์	หงส์ประสทิธิ	์
คณบดี	 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พร้อมด้วย	 
คุณณัฐพร	 ม่ิงศิริธรรม	 ผู้บริหาร	 โรงเรียนสยามการเดินเรือ	 ได้ร่วมกันลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการผลิต 
และพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน 
และสากล	ณ	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตศรรีาชา	ต.ทุง่สขุลา	อ.ศรรีาชา	
จ.ชลบุรี 	 โดยมี	 นาวาเอก	 สมชาติ	 ไกรลาสสุวรรณ	 ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ	 และ	 นาวาเอก	 สุรศักดิ์	 ปานเกษม	 ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ฝ่ายฝึกอบรม	โรงเรยีนสยามการเดนิเรอื	เข้าร่วมเป็นสัขขพียาน

กรมเจ้าท่ามแีนวคดิการปรบัปรงุท่าเรอืพระราม	5	 เนือ่งจากเป็นจดุเชือ่มต่อ
ส�าคัญของรถไฟฟ้าสายสีม่วง	 และการขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 สามารถเช่ือมต่อ 
การเดินทางได้ในหลายเส้นทาง	 มีพื้นที่ใช้สอยบริเวณท่าเรือ	 167	 ตารางเมตร	 
และมอีตัลกัษณ์รปูแบบทรงกระเบือ้งว่าว	 มคีวามสวยงาม	 สือ่ถงึสถาปัตยกรรมใน 
สมยัรชักาลที	่ 5	 โดยระยะเวลาปรบัปรงุท่าเรอื	 4	 เดอืน	 งบประมาณ	4	 ล้านบาท	 
และการปรับปรุงท่าเรือสะพานพระราม	 7	 โดยรูปแบบท่าเรือออกแบบให้สื่อถึง 
ความเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 หรอื	 EGAT	 ให้เป็นมากกว่า 
ท่าเรือ	 สามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน�้า	 และรองรับรถไฟฟ้าสายสีชมพ	ู 
แผนการด�าเนนิการปรบัปรงุเป็นระยะเวลา	5	เดอืน	คาดแล้วเสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม	
งบประมาณ	15	ล้านบาท

ความร่วมมอืในการพฒันาปรบัปรงุท่าเรอืร่วมกนัทัง้	2	ท่า	ดงักล่าว	ได้ออกแบบ
ในรูปแบบท่าเรือ	 Smart	 Pier	 สวยงามและทันสมัย	 สอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบ	 
ตวัอาคารออกแบบตามแนวคดิการประหยดัพลงังาน	มสีิง่อ�านวยความสะดวกในการ
เดนิทาง	อาท	ิป้ายแนะน�าเส้นทางการเช่ือมต่อรถโดยสาร	ขสมก.	ทางลาดคนพกิาร	
และห้องน�า้	เพือ่อ�านวยความสะดวก	ความปลอดภยั	แก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว
ในการเดินทางทางน�้า	 เป็นการยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐาน	 เชื่อมโยงการขนส่ง 
ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของความร่วมมือร่วมกัน 
ในการพฒันาเรอืไฟฟ้าและท่าเรืออจัฉรยิะ	(Smart	Pier)	เพือ่ยกระดบัพฒันาการขนส่ง
ทางน�า้	เป็นการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในรปูแบบการเดนิทาง
ทางน�า้	ในวถิใีหม่	สไตล์	New	Normal
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จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณผสานรวมเทคโนโลยียานยนต์ 
Mercedes-Benz S-Class Coupé เข้ากับเรือยนต์ ?

บางทีค�าตอบอาจพบได้ที่นี่	 ทางตอนใต้ของประเทศ
ฝรั่งเศส	 ที่ซ่ึงผู้ผลิตเรือช้ันหรูอย่าง	 Silver	 Arrows	Marine	 
กับ	 Mercedes-Benz	 Style	 ร่วมผนึกก�าลังกับ	 YANMAR	 
ผู ้ผลิตเคร่ืองยนต์ช้ันน�า	 สร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศอย่าง	 
ARROW460	-	Granturismo	เรอืยอช์ทเป็นทีส่ดุแห่งสญัลกัษณ์
บ่งบอกสถานะ	เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศและความมั่งคั่ง	
ซึ่งผลิตภัณฑ์เรือสุดหรูแห่งท้องทะเลล�านี้	 ก็ได้ดึงดูดแบรนด ์
ชัน้เลศิจากต่างวงการให้หนัหน้าเข้ามาจบัมอืกนั	Silver	Arrows	
Marine	 และ	 Mercedes-Benz	 Style	 ใช้เวลาถึง	 4	 ปี 
ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านประสบการณ์เดินเรือท่ีโดดเด่น
และน ่าตื่นเต ้น	 โดยผสมผสานเทคโนโลยี เครื่องยนต  ์
อันล�้ายุค	 เข้ากับความมุ่งมั่นที่จะออกแบบและผลิตเรือยอช์ท 
ขนาด	 14	 เมตร	 เพื่อชีวิตที่เหนือระดับ	 พรั่งพร้อมคุณภาพ	 
และสมศักดิ์ศรีระดับเรือซูปเปอร์ยอช์ท

ประสบการณ์เทคโนโลยแีห่งท้องทะเล
พสิจูน์ด้วยนวตักรรม
Silver Arrows Marine
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ปลดปล่อยพลังแห่งจินตนาการ
ความหลงใหลในวัสดุที่หรูหราที่สุด	 คือ	 แรงขับเคลื่อนที	่ 

Mercedes-Benz	Style	ผลักดันให้	Silver	Arrows	Marine	คัดสรร
แต่ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพระดับสูงสุดเท่านั้น	 ส�าหรับงานออกแบบ 
อันน่าตื่นตาตื่นใจนี้	 ARROW460-Granturismo	 คือ	 บทพิสูจน์ 
ความส�าเร็จในการแปลงโฉมแนวความคิดใหม่ล่าสุดให้กลายเป็น 
ความจริงอันตระการตา	 ผลงานอันน่าตื่นเต้นนี้	 สร้างสรรค์ขึ้นจาก 
ความคิดด้านวิศวกรรมทางทะเลที่ล�้าหน้า	 ประกอบด้วยชิ้นส่วนทาง
เลือกระดับสูง	ผสานการรังสรรค์จากช่างฝีมือชั้นเยี่ยม	อัดแน่นไปด้วย
ประสิทธิภาพ	 ที่สอดประสานสมรรถนะเข้ากับความสะดวกสบาย	
พร้อมเน้นย�้าในความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมแห่งท้องทะเล	 
เน้นการออกแบบตกแต่งภายในมากเป็นพิเศษ	 โดยผสานการใช้ชีวิต
แบบลอฟท์	ทีใ่ห้ทกุสมัผสัโล่งโปร่งสบาย	ดสูะอาดตา	วางระบบภายใน
เรือและระบบควบคุมอัตโนมัติอย่างเป็นระเบียบลงตัว	 พร้อมพรั่ง 
ด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกชัน้เลศิ	เพือ่มอบความอุน่ใจอย่างเตม็เป่ียม
ให้เจ้าของเรือ	 ARROW460-Granturismo	 โดยยังคงความสมบูรณ์
พร้อมในการออกแบบนี้	ท�าให้ทีม	Silver	Arrows	Marine	ต้องเลือก
ใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 พร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตร 
ที่ดีที่สุด	 โดยเฉพาะในด้านผู้ผลิตเครื่องยนต์นั้น	 สิ่งส�าคัญที่เน้นย�้า 
ก็คือ	การเลือกแบรนด์คุณภาพสูงและมีผลิตภัณฑ์ที่วางใจได้

หนึ่งในองค ์ประกอบหลักของข ้อก�าหนดด้านเทคนิค	 คือ	 
ความจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยแีละระบบการขบัเคลือ่นทีเ่ข้ากนัได้อย่าง
ดีที่สุด	 รวมถึงเครื่องยนต์ที่เงียบเชียบและท�างานนุ่มนวล	 เพราะไม่ใช่
แค่เพือ่รองรบัการออกแบบเรอืทีเ่ปรยีบเสมอืน	S-Class	แห่งท้องทะเล
เท่านั้น	แต่เพื่อความสะดวกสบายอย่างที่สุดของผู้โดยสารทุกคนด้วย	

“เครื่องยนต์ คือ หัวใจของเรือล�านี้” Paolo กล่าวเสริม”
ดงันัน้จงึมีความส�าคญัอย่างมาก	เพราะเราไม่ได้แค่พดูถงึความเร็ว

และก�าลังเท่านั้น	 แต่ยังค�านึงถึงแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน 
ทีน้่อยกว่า	บวกด้วยความสง่างามทีจ่ะสร้างบรรยากาศแบบ	Granturismo	
และเราก็ได้พบทางเลือกที่เหมาะเจาะลงตัวกับ	YANMAR”
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เครื่องยนต์ตัวเลือกล�าดับต้นๆ
กว่า	100	ปีมาแล้วที่	YANMAR	สั่งสมประสบการณ์

ในฐานะผูบ้กุเบกิผลติเครือ่งยนต์ดเีซลทีด่เียีย่ม	และก้าวล�า้
ที่สุดในโลก	 และเม่ือทราบถึงความต้องการของ	 Silver	
Arrows	 แล้ว	 ก็ได้แนะน�าระบบเครื่องยนต์เรือบูรณาการ
ไฮเทครุน่ล่าสดุ	ซึง่ใจกลางของระบบทีว่่านี	้คือ	เครือ่งยนต์	
440	mhp	 (ที่	 3,300	 รอบต่อนาที)	 ซีรีส์	 6LY	 จ�านวน	 
2	เครือ่ง	ระบบส่งก�าลงัยงัคงเป็นบลอ็คเครือ่งยนต์สูบเรยีง	
6	 กระบอกสูบแบบคอมแพ็ค	 5.8	 ลิตร	 ซึ่งคว้าชัยชนะ 
ในการแข่งขันเรือยนต์นานาชาติมาแล้ว	 เครื่องยนต	์ 
YANMAR	6LY440	เป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่นักออกแบบ	
ผู้ผลิต	 และเจ้าของเรือมากมาย	 ด้วยสมรรถนะที่ดีเยี่ยม	
ความประหยัดเชื้อเพลิง	 ความวางใจในการท�างาน 
ที่นุ่มนวล	และเสียงที่เงียบเชียบ

เครื่องยนต์	YANMAR	รุ่นนี้	 ใช้เนื้อที่ฐานเครื่องน้อย	
ทั้งยังไม่กินเนื้อที่ทั้งด้านสูงและด้านกว้างด้วย	 จึงเป็นตัว
เลือกที่น่าสนใจในการติดตั้งกับยานยนต์รุ่นใหม่ๆ	 ซึ่งจะมี
ห้องเครื่องแคบลงไปเรื่อยๆ	 ความหนาแน่นก�าลังสูง 

ในรูปทรงที่กะทัดรัดเป็นพิเศษนี้	 คือ	 คุณสมบัติที่ลงตัว
สมบูรณ์แบบส�าหรับ	ARROW460-Granturismo	

“YANMAR	 เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ	 ของเรา 
ส�าหรับเครื่องยนต์	 ด้วยน�้าหนักที่เบากว่า	 ทรงพลังกว่า	 
อีกทั้งยังแข็งแกร่งและวางใจได้”	Paolo	กล่าว

“พวกเขาพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาเพื่อวงการเดินเรือ
โดยเฉพาะ	ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�าคัญยิ่ง”
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ความเร้าใจในน่านน�้าเปิด
นอก เหนื อจากความ มุ ่ ง ม่ั น 	 ความรั บผิ ดชอบ	 

และความต้ังใจแล้ว	 YANMAR	 ยังมีภารกิจในการสร้าง 
ทางเลอืกทีย่ัง่ยนื	เพือ่ท�าให้ชวีติของผูค้นสมบรูณ์	และดยีิง่ขึน้
อกีด้วย	โดยไม่เพยีงท�าตามข้อก�าหนดทางเทคนคิระดบัสงูของ	
Silver	Arrows	Marine	ได้เท่านัน้	แต่ยงัสร้างความน่าตืน่เต้น
ยิ่งขึ้นอีกด ้วย	 สมรรถนะอันโดดเด ่นด ้านสิ่งแวดล้อม	 
ความประหยัดเชื้อเพลิง	ความสะอาด	และความเงียบ

“การท�างานเพื่ออนาคตร่วมกับผู้ผลิตเครื่องยนต์ของ 
เรานั้น	 แปลว่า	 เราต้องมุ่งท�าเพื่อความยั่งยืนในเทคโนโลยี 
และวิสัยทัศน์ของโลกแห่งท้องทะเล”

Jacopo	 Spadolini	 ผู ้บริหารระดับสูงของ	 Silver	 
Arrows	Marine	กล่าวสรุป

“เราเชือ่ว่า	นีเ่ป็นมากกว่าสมัพนัธภาพ	แต่เราได้กระชบั
ความเป็นพันธมิตรร่วมกับ	YANMAR”

“นอกจากนีเ้รายงัมเีป้าหมายร่วมกนั	ซึง่ไม่ใช่แค่การดแูล
ลกูค้าและสิง่แวดล้อมเท่านัน้	แต่ยงัเป็นเรือ่งความรบัผดิชอบ
ของเราร่วมกัน	ที่จะต้องมอบประสิทธิภาพให้แก่เจ้าของเรือ	
จึงเท่ากับว่าพวกเขาจะพึงพอใจและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้แล่น
พุ่งทะยานไปกับเรือแบบนี้”



MAGAZINE I PAGE 013

MAGAZINE I PAGE01212
ARTICLE : Nuchida Thaweang 
PHOTO : INTERNET aBOAT  Focus

MAGAZINE I PAGE

เมื่อโลกของเรอื
เริม่เคลื่อนไหวในยคุ Covid - 19

เตรียมพบกันในเร็วๆ	นี้
หลายคนเริ่มเบ่ือ	 ที่ไม่ได้เดินทางไปไหน	

ไฟรันเวย์ตามสนามบินก็เริ่มส่องสว่างอีกครั้ง	
อเีว้นท์ต่างๆ	กป็ระกาศออกมาว่า	ใครไม่พร้อม
แต่งานของเรานั้นพร้อมแล้วนะ	 มาดูสิว ่า 
มีอะไรที่ไหนที่น่าสนใจ	 วงการเรือทั่วโลก 
เขาแอบอัพเดทอะไรกันบ้างในวันที่โลกหยุด
หมุน	Singapore	Yacht	Show	2020	จะไม่
ยอมพลาด	เมื่อ	SYS	ได้เดินทางมาถึงปีที	่10

เริ่มที่ใกล้บ้านก่อนเลย	 ใครที่เป็น	 FC	 
งานยอช์ทโชว์	 เตรียมตัวไว้ในอีกไม่กี่เดือนน้ี	
โดย	SYS	จะจัดขึ้น	4	วัน	ระหว่างวันที่	15-18	
ตุลาคม	 พ.ศ.2563	 โดยมีดาวเด ่นอย่าง	 
Ferretti	 Yachts	 และ	 Princess	 Yachts	 
ที่เตรียมโชว์	Feretti	Yachts	720	และ	670	
รวมถึงยอช์ทในฝันของหลายๆ	คนอย่าง	Riva	
76	 Perseo	 ที่จะงามเด่นอยู ่ใน	 One°15	 
Marina	Sentosa	Cove	บนเกาะเซนโตซา	

งานนีผู้้จดับอกพร้อมมากในเรือ่งการดแูล
ความปลอดภัยของผู ้ เข ้าร ่วมงานทุกคน	 
โดยเชื่อว่าสถานการณ์	 การระบาดนั้นใกล้ 
จะสงบลงแล้ว	และยอช์ทโชว์ทีฮ่่องกงกเ็ตรยีม
จะตามมาติดๆ	ในเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย

ปี	ค.ศ.2020	ได้กลายเป็นบันทึกหน้าหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์โลกยุคส�าคัญที่ถูกเรียกกันว่า	
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	คือเมื่อโลกเกิด
ความเปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆ	
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่ท�าให้โลกหมุนไปไวจน
ผู ้ใหญ่บางคนในรุ ่นเบบี้บูม	 (Baby	 boom	
Generation)	เร่ิมหมดพลงัทีจ่ะหมนุตามไป	แต่
แล้ว	 Covid-19	 ก็มาหยุดโลกชนิดที่เบรกกัน
แทบไม่ทัน	 ปีนี้จึงถูกบันทึกเอาไว้บนหน้า
ประวัติศาสตร์ช่วงเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วว่า
ไวรัสที่ชื่อ	 Covid-19	 นั้น	 แม้จะไม่ได้รุนแรง 
เช่นกาฬโรค	(The	black	death)	ทีเ่คยท�าลาย
ชวิีตมนษุย์ไปกว่า	70	-	200	ล้านคน	ในศตวรรษ
ที่	 14	 แต่การระบาดของ	 Covid-19	 เพียง 
ไม่กีเ่ดอืน	ก็ส่งผลให้ธรุกจิส่วนใหญ่แทบจะหยดุ
สนิทกันทั้งโลกอย่างไม่มีทางเลือก	 โลกที่เคย
หมุนอย่างเร็วจ๋ีมาหลายปีดูเหมือนว่าจะนิ่งไป
ตัง้แต่เดอืนมนีาคม	-	พฤษภาคม	แต่ในทีส่ดุเมือ่
เข้าสู่เดือนมิถุนายนโลกสีน�้าเงินใบนี้ก็เริ่มที่จะ
หมุนไปอีกครั้งอย่างช้าๆ	อีเว้นท์ส�าคัญที่รออยู่
ช่วงปลายปีกยั็งคงเตรยีมพร้อมอย่างใจจดใจจ่อ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับความเคลื่อนไหวในทะเล
เริม่ส่งสญัญาณบอกให้โลกรูว่้า	เรายังไม่หยดุนะ	
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Sounio	 ซ่ึงรองรับเรือได้ถึง	 680	 เบิร ์ท	
(Berths)	แต่ในส่วนอื่นๆ	ก็จะเหมือน	กับงาน
ยอช์ทโชว์ทั่วไป	 ที่จะมีธุรกิจต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวกับ
เรือมาร ่วมสร ้างสีสันภายในงาน	 รวมถึง
กิจกรรมพาออกทะเลชมความงามของทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน	

Olympic	Yacht	Show	2020	จึงไม่ใช่
ของใหม่โนเนม	 แต่เป็นอีกงานใหญ่ที่ได้พีอาร์
เรือยอช์ทมืออาชีพของอิตาลีอย่าง	 Sand	
People	Communication	มาประชาสมัพนัธ์
ให้	 ใครที่อยากจะไปร่วมบันทึกประวัติศาสตร์
ครัง้แรกกบังานโชว์เรอืยอช์ทครัง้นีใ้นเมอืงแห่ง
ท้องทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนทีส่วยท่ีสดุแห่งหนึง่
ของโลกก็จงอย่าพลาด	 เตรียมตัวเลือกกันเลย
ว่าจะไปงานไหนดี	ระหว่างสองอีเว้นท์นี้	

ที่เหลือก็คือต้องลุ้นว่าไวรัสเปลี่ยนโลก 
ตัวนี้จะไปต่อยังไง	 และงานอีเว้นท์ที่เตรียม
พร้อมเอาไว้อย่างมีความหวังน้ันจะสามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นโดยไม่ถูกหยุดยั้งเพราะ
การระบาดระลอกใหม่หรือไม่	 อย่างไรเสีย 
ก็เพียงต้องระมัดระวังและไม่ยอมแพ้สิ้นหวัง	
โลกยังคงหมุนไปบนโลกสีน�้าเงินที่เรือทุกล�า
ต้องพร้อมเสมอที่จะถอนสมอ	และไปต่อ

13

จากสิ งค โปร ์ ก ลุ ่ มอา เ ซียนของ เ รา	 
ไปอัพเดทของใหม่ไกลหน่อยแต่ท้าให้ลอง 
อย่าง	Olympic	Yacht	Show	1st		

จากกรุงเอเธนส์ขึ้นไปทางเหนือประมาณ	
75	กโิลเมตร	ก�าลังจะกลายเป็นทีจ่ดังานโชว์เรอื
ครั้งส�าคัญท่ีกล้าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่ใครๆ	
ก็หยุดนิ่ง	ยอช์ทโชว์รายการนี้จัดขึ้นที่	Marina	
Sounio	โดยผู้จัดร่วมกันคือ	ONDECK	Events	
ซึ่งเป็นของ	ONDECK	Publishing	company	
สื่อใหญ่ที่เก่ียวกับเรือยอช์ท	 และ	 Olympic	
Marine	SA	ในวันที่	1-4	ตุลาคม	พ.ศ.2563	

งานนี้จ�าเป ็นต ้องมีขึ้นหลังจากที่งาน 
ยอช์ทโชว์รายการใหญ่อย่าง	Mediterranean	
Yacht	 Show	 ที่ควรจะต้องมีขึ้นในเดือน
พฤษภาคมของทุกปีได้ถูกยกเลิกเพราะการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19	 และธุรกิจเรือ 
ของเมดิเตอร์เรเนียน	 ก็ไม่อาจหยุดนิ่งอยู 	่ 
แล้วรอจนถึงเมษายนปีหน้า	ดังนั้นหลายๆ	ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับเรือยอช์ทในประเทศนี้ก็น่าจะ
รู้สึกยินดีกับอีเว้นท์ใหม่ล่าสุดอย่าง	 Olympic	
Yacht	 Show	 2020	 โดยงานโชว์เรือครั้งนี้ 
จะโฟกัสท่ีเรือยอช ์ทขนาดกลางไปจนถึง 
เมกะยอช์ทท่ีจะลอยล�าโชว์ความหล่ออยู ่ที่	
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จัดอยู ่ในยอช์ท	 100	 ล�าที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 
และด้วยรูปลักษณ์ของเธอที่สะดุดตาเกินหน้า
ยอช์ททัว่ไปอย่างทีค่ณุอาจไม่เข้าใจถ้าไม่ได้รูจ้กั
กันมาก่อน	 อาจสงสัยว่าคริสติน่า	 โอ	 มีเสน่ห์
ดงึดดูอะไรสกัอย่าง	บางทอีาจด้วยดไีซน์ท่ีคล้าย 
กับเรือรบ	 แต่กลับดูเพรียวสง่ามากกว่าบึกบึน
ในสีขาวคลาสสิค	กบัรายละเอยีดทีม่ากมายกว่า
ที่เรือยอช์ทส่วนใหญ่จะมีก็เพราะ	คริสติน่า	 โอ	
ล�านี้เคยสวมเครื่องแบบเรือชั้นฟริเกตมาก่อน

จากเรอืชัน้	รเิวอร์	ฟรเิกต	แอนตี	้ซบัมารนี	
ของแคนาดา	 ที่ถูกสร้างขึ้นและออกปฏิบัติ
ภารกิจในปี	 ค.ศ.	 1943	 ด้วยขนาด	 ความยาว	
99.06	เมตร	กว้าง	10.97	เมตร	น�้าหนัก	2,250	

ตัน	 เคยออกคุ้มกันกองเรือในแอตแลนติก	 
เม่ือสงครามโลกครั้งที่สอง	 เธอถูกขายไปใน
ราคาเพียง	4	ล้านดอลลาร์	ให้กับอริสโตเติ้ล	โอ
นาซซิส	เศรษฐีธุรกิจเรือ	ชาวกรีซผู้โด่งดัง	และ
ช่ือคริสติน่า	 โอ	 ก็ถูกต้ังขึ้นตามชื่อของลูกสาว 
โอนาซซสิ	 และโอนาซซสิก็ได้เปล่ียนเรอืฟรเิกต 
ล�าน้ีให้กลายเป็นเรือซูเปอร์ยอชท์สวยหรู	 
อีกช่วยเติมเร่ืองราวให้กับชีวิตของเรือล�านี้ 
ให้มอีะไรมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นงานเลีย้งหรหูรา
บนเรือ	 เรื่องราวความรักโรแมนติกอันโด่งดัง
ของโอนาซซิสกับมาเรีย	 คอลลาส	 โอเปร่าสาว 
ผู้โด่งดัง	 แต่โอนาซซิสได้แต่งงานอีกครั้งกับ 
แจค็เกอลนี	เคเนดี	้ม่ายสาวอดีตสตรหีมายเลข	1	
ของสหรัฐอเมริกานั่นเอง	

หลงัการจากไปของโอนาซซิส	ครสิตน่ิา	โอ	
กถ็กูยกให้กับรฐับาลกรซี	โดยลกูสาวผูไ้ด้รบัมรดก
ต่อจากพ่อ	และกรซีกเ็ปล่ียนชือ่เรอืครสิตน่ิา	โอ	
เสียใหม่เป็น	 อาร์โก้	 (Argo)	 แต่ก็ถูกทิ้งให้ผุพัง

โลกของเรือที่ลอยล�าอยู ่บนผืนน�้ามา
หลายศตวรรษ	 เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าทึ่ง
มากมาย	 เรือแต่ละล�าจึงคล้ายจะมีชีวิตเป็น
ของเธอเอง	ด้วยประสบการณ์ชีวิตอันโชกโชน	
จากการเดินทางและพบปะผู้คนมากหน้า 
หลายตา	 โดยเฉพาะเรือยอช ์ทหรูอย ่าง 
คริสติน่า	 โอ	 ยอช์ทหรูขนาดใหญ่ท่ีเคยถูก 

The famous Luxury 
Christina O
จากเรอืฟรเิกต
กลายเป็นยอช์ทหรู
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อยู่ที่ท่าเรือ	 จนกระทั่ง	 ปีค.ศ.1998	 จอห์น	 
ปอล	 ปาปานิโคลอย	 นักธุรกิจเรือเพื่อนของ
ครอบครัวโอนาซซิส	 ได ้ประมูลออกมา 
และใช้เงินถึง	 50	 ล้านดอลลาร์	 เพื่อปรับปรุง
เรอืให้กลับมาสวยหรเูหมอืนเดมิ	พร้อมเปลีย่น
ชือ่กลบัมาเป็น	ครสิตน่ิา	โอ	เหมอืนเดมิเพือ่ให้
เกียรติแก่เพื่อนผู้ล่วงลับ	

เมื่อปาปานิโคลอยได้เสียชีวิตลงในป	ี 
ค.ศ.2012	เรือล�านี้ก็ถูกน�ามาให้เช่าออกทะเล	
และกลายมาเป็นเรือแห่งต�านานอันมากมาย	 
ที่เมื่อแล่นผ่านไปทางใด	 ผู้คนก็จะหยุดเก็บ
ภาพถ่ายของเธอ

ช่ือเดิมเริ่มแรกเมื่อเป็นเรือชั้นฟริเกตนั้น	
คริสติน่า	โอ	คือ	สตอร์มอนท์	และเพราะเป็น
เรอืรบทีต้่องอยูใ่นทะเลเป็นเวลานาน	จงึมห้ีอง
และพื้นที่ภายในเรือมากมายให้เปลี่ยนมาเป็น
ห้องพกัหร	ูและพืน้ทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย	
รวมถึงสระว่ายน�้ากระเบื้องโมเสคขนาดใหญ่	
นอกจากนี้ภายในเรือยังมีห้องส�าหรับเด็กที่ได้
รับการวาด	ระบายสี	 โดยลูดวิก	 เบเมลแมนส์	
นักเขียนและนักวาดภาพส�าหรับเด็กท่ีมีช่ือ
เสียงโด่งดังในยุค	 40-70	 	 ส่วนการออกแบบ
ใหม่ทั้งหมดเม่ือเปล่ียนจากเรือรบมาเป็น 
เรือยอช์ทคือฝีมือของนักออกแบบเรือชื่อดัง	 
เซซ่า	ปินนู	

ภายในเรอืยอช์ทหรทูีเ่ตม็ไปด้วยเร่ืองราว
ล�านี	้ให้บรกิารห้องพกัหรู	36	ห้องพกั	แบ่งเป็น
ห้องมาสเตอร์	18	ห้อง	ยงัไม่รวมห้องพกักปัตนั
และลูกเรืออีกต่างหาก	รวมถึงบริเวณพักผ่อน	
ฟลอร์เต้นร�า	บาร์	ลานจอดเฮลิคอปเตอร์	และ
ห้องนันทนาการอื่นๆ	อีกนับเป็นอีกเรือยอช์ท
หรูที่แม้จะเก่าแต่ก็เก๋าจนไม่อาจมองข้ามเลย
จริงๆ



MAGAZINE I PAGE 017

MAGAZINE I PAGE01616
ARTICLE : พลเรอืเอก ไพโรจน์ แกน่สาร

PHOTO : INTERNET

MAGAZINE I PAGE

เม่ือโลกเกิดอุบัติภัยใหม่จากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส	 Corona	 เม่ือประมาณ
ปลายปี	 2562	 ท่ีเมืองอู ่ ฮ่ัน	 มณฑลหูเป่ย	 
ซึ่งต่อมา	WHO	หรือองค์การอนามัยโลก	 ได้
ก�าหนดชื่อสากลส�าหรับเ ช้ือโรคตัว น้ีว ่า	
COVID-19	(Corona	Virus	Decease	2019)	
เชื้อโรคใหม่ตัวนี้ได้แพร่ระบาดไปเกือบทั่วโลก
อย่างรวดเร็วเกินคาด	 จนถึงปัจจุบัน	 (8	 มิ.ย.
63)	 มีผู ้ติดเช้ือไปแล้วราว	 7.087	 ล้านคน	 
และเสียชีวิต	 406,127	 ศพ	 ราวร้อยละ	 5.7	
ท�าให้แต่ละประเทศท่ีประสบปัญหาน้ีต้องใช้
มาตรการต่างๆ	เท่าที่คิดได้	เข้ายับยั้งการแพร่
ระบาดให้ได้เรว็ทีส่ดุ	ตัง้แต่การปิดสถานบรกิาร
ต่างๆ	 โรงเรียน	 และองค์กรทางธุรกิจจ�านวน
มาก	จนถึงขั้นปิดเมืองและห้ามผู้คนออกนอก
เคหะสถานในเวลาทีก่�าหนด	นบัเป็นมหนัตภยั
ที่ส ่งผลร ้ายให ้แก ่มวลมนุษย ์แทบจะทุก 
หมูเ่หล่า	จนตัง้รับปรบัตวักนัแทบไม่ทนัทเีดยีว

จีนซ่ึงเป ็นประเทศแรกท่ีประสบภัย	
COVID-19	 เม่ือเดือนธันวาคม	 2562	 ได้ใช้
มาตรการที่ค่อนข้างรุนแรง	 และเฉียบขาด 
ในหลายลั กษณะ	 จนสามารถควบคุม
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีภายในเวลาราว	 
3	 เดือน	 โดยได้ประกาศชัยชนะด้วยการ 
เปิดเมืองอู ่ฮ่ันในปลายเดือนมีนาคม	 2563	 
ภายหลงัจากทีไ่ม่พบผูติ้ดเชือ้รายใหม่เป็นระยะ
เวลาพอสมควร	 แต่การด�าเนินชีวิตของผู้คน
ทั่วไปก็มีความแตกต่างจากที่เคยเป็นในอดีต
มากมายทีเดียว	 ยังอยู ่ภายใต้ข้อจ�ากัดของ
มาตรการต่างๆ	 ที่ก�าหนดขึ้นป้องกันการแพร่
และติดเชื้อโรคร้ายน้ี	 อาทิ	 การสวมหน้ากาก
อนามยั	การรกัษาระยะห่างระหว่างบคุคล	และ
การห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศโดยมิได้รับ
อนญุาต	หรอืจะเรยีกว่าเป็นการปิดน่านฟ้ากไ็ด้	
ซึ่งขณะน้ีก็ยังท�ากันอยู่ในหลายประเทศ	 รวม
ทั้งไทยด้วย

เ ม่ื อสถานการณ ์ เป ็ น เช ่ นที่ ก ล ่ า ว	 
การด�าเนินธุรกิจท้ังภายในและระหว ่าง
ประเทศต่างได้รับผลกระทบกันค่อนข้าง
รุนแรงเป็นวงกว้าง	กิจการจ�านวนมากต้องปิด
ตัวลง	ทั้งชั่วคราวและถาวร	ท�าให้เกิดการเลิก
จ้างงานอย่างมหาศาลตามมา	เศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงอย่างกระตุกกระชากจนหลายประเทศ

ความคุ้นชินกับ	 New	 Normal	 ในหลาย 
รูปแบบ	ความตกต�่าทางเศรษฐกิจ	และปัญหา
สังคมคงแพร่ขยายไปทั่ว	 ทั้งในแต่ละประเทศ
และระดับโลก	 ซึ่งจะต้องใช้เวลาเยียวยากัน 
อีกนานทีเดียว	 ประเทศใดมีรัฐบาลท่ีเข้มแข็ง
และประชาชนมีระเบียบวินัยสูง	 ก็จะฟื้นตัว 
ได้เร็วกว่า

ส�าหรับประเทศไทยเรานั้น	 การควบคุม
การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 รวมท้ัง 
การรักษาผู้ติดเชื้อที่ท�าได้ผลดีมาก	 จนได้รับ 
การยกย่องเชิดชูไปท่ัวโลก	 กล่าวคือมีผู้ติดเชื้อ
จ�านวนไม่สูงนัก	 จนถึงปัจจุบัน	 (8	 มิ.ย.63)	 
รวมทั้ งสิ้น	 3,119	 ราย	 รักษาหายแล ้ว	 
2,973	 ราย	 (ราวร้อยละ	 95.3)	 ผู ้เสียชีวิต
ทั้งหมด	 58	 ศพ	 หรือประมาณร้อยละ	 1.8	 
ของจ�านวนผู ้ติดเชื้อ	 ในขณะท่ีอัตราเฉลี่ย 
ทั่วโลกในขณะนี้	 รักษาหายเพียงร้อยละ	43.7	
และเสียชีวิตเฉลี่ยร้อยละ	 6.13	 ของจ�านวน 
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด	 จึงเห็นได้ว่าเรามีอัตราการ
รักษาหายสูงและอัตราการเสียชีวิตต�่ากว่า 
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกมาก	 ซึ่งเป ็นเครื่องยืนยัน 
ทั้งความเข ้มแข็งของระบบสาธารณะสุข 
โดยรวมของประเทศ	 อันหมายถึงความพร้อม
ด้านบุคคลากรทางการแพทย์	 ความทันสมัย

เข้าข่ายตกต�่าและถดถอย	ต้องหาทางเยียวยา
ให้ประชาชนด�ารงชีพต่อไปได้	 ซ่ึงก็ไม่ใช่เรื่อง 
ที่จะท�ากันได้ง่ายนักเพราะภาครัฐมีรายจ่าย
เพิ่มขึ้นมหาศาล	 ในขณะที่รายได้ก็ลดน้อยลง
ไปอย่างมากในห้วงเวลาเดียวกัน	อนัเป็นผลมา
จากการหยดุชงกัทางธรุกิจนัน่เอง	บางประเทศ
จ�าต้องเส่ียงผ่อนคลายมาตรการต่างๆ	 เพื่อให้
สามารถด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่อไปได้	
ซึง่กอ็าจจะต้องแลกด้วยชีวติคนทีย่งัไม่สมควร
ตายจ�านวนหนึ่ง	 ทุกฝ ่ายต่างมีความเชื่อ 
และคาดหวงัว่าจะสามารถผ่านพ้นมหนัตภยันี้
ได้ภายในเวลาอีกไม่นานนัก	 ด้วยการผลิต
วัคซีนป้องกัน	 COVID-19	 ที่หลายประเทศ 
ได้ท�าการวิจัยกันอย่างจริงจัง	 และมีความ 
คืบหน้าอย่างน่าพอใจมาโดยตลอด

เรื่องที่น่าติดตามและศึกษาวิเคราะห์กัน
อย่างใกล้ชิดต่อไป	 คือความเปล่ียนแปลง 
ในวถิชีวีติของคนเราภายหลงัวกิฤต	COVID-19	
ผ่านพ้นไปแล้ว	 คงมีความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้น
ในหลายลักษณะ	ทีเ่ริม่พดูกันหนาหขูึน้ทุกทว่ีา	
New	Normal	 (Ways	 of	 Life)	 การด�าเนิน 
ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ	 คงหายไปบางส่วน 
เกิดแนวทางใหม ่เข ้ามาแทน	 เพื่อความ
ปลอดภัยทางด้านสุขภาพอนามยัและชวีติเป็น
เป้าหมายหลัก	 ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อวิธี
ด�าเนินธุรกิจต่างๆ	 ให้ต้องปรับตัวตามไปด้วย	
ต้นทุนการประกอบการย่อมเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
แน่นอน	มากน้อยต่างกนัไปตามแต่ละประเภท
ธุรกิจ

การชะลอตัวจนเกือบหยุดชะงักของ 
การเดินทางและการขนส่งสินค้าในหลาย
ประเทศ	 ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล	 อาทิ	 การขาดแคลนวัตถุดิบ
ส�าหรับป้อนภาคอุตสาหกรรม	การผลิตสินค้า
ส ่วนนั้นก็ไม ่สามารถด�าเนินการต่อไปได้	 
เ รื่ อ งการท ่อง เ ท่ียวยิ่ งกระทบแรงมาก 
โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงอาศัยเป็นรายได้
หลักมาอย่างยาวนาน	 ส่งความเสียหายต่อไป
ยังอีกหลายธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง	 เช่น	 โรงแรม	 
ห้างสรรพสินค้า	 สถานบันเทิง	 และการให้
บริการต่างๆอีกหลายลักษณะ	 คงใช้เวลา 
อีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ความเป็นปกติเดิมๆ	 
คืนมาทีละส่วนสองส่วน	 พร้อมกับการสร้าง
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ซ่ึงขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองรอง 
จากสหรัฐอเมริกาเป็นหัวรถจักร	 เพราะมีการ
ลงทุนในหลายประเทศเป็นจ�านวนมหาศาล	 
เพื่อสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงทางอาหารของประเทศตน	 
โดยเฉพาะในโครงการ	One	Belt	One	Road	
(หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง)	ซึง่ในปัจจบุนัปรบัเป็น	
BRI	 (Belt	 and	 Road	 Initiative)	 เมื่อจีน
สามารถแก ้ป ัญหา 	 COV ID -19 	 ได ้ ดี 
อย่างน่าพอใจ	จึงจ�าเป็นต้องเร่งการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิ จของตน 	 โดยส ่ ง เ สริ ม 
การท่องเทีย่วและการใช้จ่ายด้านต่างๆ	ภายใน
ประเทศเขาก่อนเบ้ืองต้น	 และได้พยายาม 
เปิดช่องทางการค้าขายระหว่างประเทศ 
เพิ่มขึ้น	 โดยการเปิดน่านฟ้ารับสายการบิน
ต่างๆ

ญี่ปุ ่นเองก็ ได ้ เป ิดรับผู ้ เดินทางจาก	 
4	 ประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณ	์
COVID-19	ได้ดี	ได้แก่	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	
ไทย	และเวียดนาม	เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้	
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว ่างประเทศ 
จะค่อยๆ	 เพิ่มระดับกลับคืนมา	 ประเทศใด
สามารถสร ้างความมั่นใจให ้คนชาติ อ่ืน 
รู้สึกปลอดภัยที่จะไปมาหาสู่ระหว่างกัน	 ก็จะ
ได้รับประโยชน์สูงกว่าชาติอื่น	 ในด้านการค้า	
การลงทุน	และการท่องเที่ยว	เป็นต้น

ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 ผลจากการ 
แก้ปัญหา	 COVID-19	 ได้ดีอย่างน่าพอใจยิ่ง	
เป็นที่รับรู ้และชื่นชมไปทั่วโลกในปัจจุบัน	 
นับเป็นโอกาสดีที่หายากในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กลับคืนมา 
อย่างรวดเร็ว	 เพราะเท่าที่ผ่านมาเราได้รับ
ความสูญเสียในด้านต่างๆ	 ไปแล้วมากมาย
มหาศาล	 ทั้งค่าใช้จ่ายภาครัฐ	 ความเสียหาย
ทางธุรกิจของภาคเอกชน	 และ	 จ�านวนคน 
ว่างงานทีพุ่ง่สูงขึน้อย่างรวดเรว็	หากผู้เกีย่วข้อง
ทุกฝ ่ายได ้ร ่วมมือร ่วมใจกันอย ่างจริงจัง	 
ยดึผลประโยชน์ของชาตโิดยรวมเป็นเป้าหมาย
หลักร่วมกัน	 เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอุดมการณ์ 
และสตปัิญญาสงูเข้าช่วยคดิช่วยท�า	มัน่ใจได้ว่า
ประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที ่
จาก โอกาสทองค ร้ั งนี้ 	 ค ว าม เข ้ มแข็ ง 
ทางเศรษฐกิจ	 และสังคมจะกลับคืนมา 
ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอน

ของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	 ท่ีมีจ�านวน 
พอเพียงด้วย	 และการมีมาตรการควบคุม 
การระบาดอย่างรัดกุม	 ที่นับว่าส�าคัญย่ิงก็คือ	
ความตื่ นตั ว และการ ให ้ ค ว ามร ่ วมมื อ 
เป็นอย่างดีของประชาชนทุกภาคส่วน	

ความโดดเด่นในเรื่องดังกล่าว	 นับเป็น
ป ั จจั ยที่ มี ศั กยภาพสู ง ในการดึ งดู ดทั้ ง 
การท ่ อ ง เที่ ย วและการท� า ธุ ร กิ จต ่ า งๆ	 
จากภายนอกประเทศ	โดยเฉพาะการท่องเทีย่ว
เชงิสุขภาพซึง่เดมิกไ็ด้รบัความนยิมค่อนข้างสงู
อยู่แล้ว	 เมื่อเกิดปรากฎการณ์ใหม่ขึ้นตอกย�้า
เช่นนี้	 ก็น่าจะมีเศรษฐีต่างชาติเข้ามารักษาตัว
และท ่อง เที่ ยวในบ ้ านเมือง เรามาก ข้ึน	 
เพียงแต่เราต้องช่วยกันรักษามาตรฐานที่ด ี
เช่นนี้ให้ยั่งยืน	 พร้อมกับมีมาตรการเฉพาะ
ส�าหรับดูแลกลุ่มเป้าหมายนี้	 เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นให ้พวกเขารู ้สึกปลอดภัยท่ีจะมา 
เมืองไทย	 ซึ่งเราเองก็ต้องมีความพิถีพิถัน 
ในการเปิดรับคนแต่ละกลุ ่มด้วย	 ก�าหนด 
แนวทางการปฎิบัติต ่างๆ	 อย่างรอบคอบ	
ป้องกันมิให ้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ	
COVID-19	 และโรคร ้ายแรงอื่นๆ	 จาก 
ผู้ท่ีมาเยือน	 หากผลลัพท์ออกมาดีในเรื่องนี้
ประโยชน์อันพึงได้จากธุรกิจด้านอื่นย่อม 

จะเกิดตามมา	 การจ้างงานในประเทศก็จะ
ค่อยๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 พร้อมกับความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	

ในด้านการส่งออกนั้น	 มีการวิเคราะห์ 
และท�านายโดยผู ้รู ้และองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ
คล ้ายคลึงกันว ่า	 ผลผลิตทางการเกษตร 
จะมี ร าคาสู ง เพร าะ เกิ ดความ เ สี ยหาย 
ในหลายประเทศเท่าที่ผ่านมา	 ความต้องการ
อาหารโดยรวมจะเพิ่ม สูงขึ้น	 จึง นับเป ็น 
อีกโอกาสดีส�าหรับประเทศไทย	 ถ้าไม ่ถูก 
ภัยแล ้ง	 หรือน�้ าท ่วมในพื้นที่การเกษตร 
ที่ส�าคัญรุนแรงเกินไป	 เราคงมีรายได้เป็นกอบ
เป็นก�าจากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร 
อย่างแน่นอน	 แต่เกษตรกรจะได้รับอานิสงส์
หรื อผลประโยชน ์มากน ้อย เพี ย ง ใดนั้ น 
คงหวังอะไรไม ่มากนัก	 สุดแต ่คุณธรรม 
ของพ่อค้าคนกลาง	 เขาจะแบ่งเศษก�าไรให้แค่
ไหน	 อย่างน้อยรัฐบาลก็จะมีรายได้จากการ 
เก็บภาษีเพิ่มข้ึน	 น�ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ
กันต่อไป

ในห้วงเวลานี้มีไม่กี่ประเทศที่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์	 COVID-19ได้ดี	 ที่นับว่า
ส�าคัญในแง่ของการเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ	
ได้แก่	 จีน	 ญี่ปุ ่น	 และเวียดนาม	 โดยมีจีน 

โอกาสทางธุรกิจ 
ในสถานการณ์ COVID-19
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