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สวัสดีครับ ท่านผู้เป็นก�าลังใจให้ทีมงาน  
ในฉบับไทยท�ำท่ำจะห่ำงไกลภัย COVID-19 นี้ เรำยินดีน�ำเสนอสำระน่ำรู้อันหลำกหลำยเช่นเคย เพื่อให้ทุกท่ำนได้รับผลประโยชน์คุ้มค่ำ 

จำกกำรอ่ำน เริ่มจำกแนวควำมคิดในกำรปรับตัวทำงธุรกิจให้ด�ำเนินต่อไปได้ในสถำนกำรณ์ COVID-19
ซึ่งยังไม่รู้ว่ำจะสงบลงอย่ำงน่ำสบำยใจเมื่อใด ได้น�ำกำรปฎิบัติจริงของสำมธุรกิจมำเล่ำต่อ เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้ที่รู้สึกว่ำก�ำลังจะพบทำงตัน 

น�ำมำประยุกต์กับกำรแก้ปัญหำของตน หำทำงรอดให้ได้ในสถำนกำรณ์ที่ยังคลุมเครืออยู่นี้
กำรใช้ทุ่นจอดเรือเพ่ือชมธรรมชำติใต้ทะเลในเขตอุทยำนแห่งชำติ มีเรื่องควรรู้ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้อยู่หลำยประกำร ท�ำให้ปฎิบัติไม่ถูกต้อง

สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ทรัพย์สินของทำงรำชกำรและทรัพยำกรธรรมชำติท่ีสวยงำมแต่เปรำะบำงได้ เช่น ปะกำรัง และตัวทุ่นผูกเรือ ในเล่มนี ้
มีค�ำแนะน�ำที่ละเอียดและชัดเจนครับ

ไทยเป็นประเทศที่มีชำยฝั ่งทะเลยำวนับพันกิโลเมตร ทั้งฝั ่งอ่ำวไทยและทะเลอันดำมัน คนส่วนใหญ่คงมีควำมสงสัยในสภำพ 
ท่ีผิดแผกแตกต่ำงกันมำกบ้ำงน้อยบ้ำง ของลักษณะขอบฝั่งและชำยหำดในหลำยพื้นที่ รวมทั้งเกำะแก่งต่ำงๆ ด้วย โดยเฉพำะในบริเวณอ่ำวไทย 
และฝั่งทะเลอันดำมัน เรำมีค�ำตอบที่ชัดเจนเช่นกัน

นอกจำกนี้ยังมีข่ำวสำรที่น่ำรู้ เกี่ยวกับ วิกฤตกำรณ์ รศ.112 ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2463 ท�ำให้ไทยต้องจ�ำใจยอมยกดินแดน 
ฝั่งขวำแม่น�้ำโขงให้ฝรั่งเศส นักล่ำอำณำนิคมในยุคนั้น และอุบัติเหตุไฟไหม้เรือ USS Bonhomme Richard

ซึ่งเป็นเรือโจมตีสะเทินน�้ำสะเทินบกของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกำ ลองเปิดอ่ำนดูเถิดครับเช่ือว่ำท่ำนจะได้รับทั้งสำระและควำมผ่อนคลำย
สบำยใจ
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ส�ำนกัข่ำวต่ำงประเทศรำยงำนว่ำ เมือ่วนัที ่ 12 ก.ค. 2563 ส�ำนกังำนดับเพลงิ 
แซนดิเอโกรับแจ้งเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บนเรือยูเอสเอส บอนฮอมม์ ริชำร์ด  
(USS Bonhomme Richard) เรอืโจมตีสะเทนิน�ำ้สะเทนิบก ทีอ่ยู่ระหว่ำงจอดเทยีบท่ำ
ทีฐ่ำนทพัเรอืในเมอืงซำนดเิอโก รมิชำยฝ่ังทำงตอนใต้ของรฐัแคลฟิอร์เนยี เพือ่เข้ำรบั 
กำรซ่อมบ�ำรุงตำมก�ำหนด เรือดับเพลิงนับสิบล�ำเข้ำไปรุมฉีดน�้ำเพื่อควบคุมเพลิง  
โดยปรำกฏกลุ่มควันสีด�ำหนำทึบซึ่งมองเห็นได้จำกระยะไกลหลำยกิโลเมตรเป็นเวลำ
หลำยชั่วโมง เจ้ำหน้ำที่ทั้งที่อยู ่บนเรือและจำกหน่วยดับเพลิงเมืองซำนดิเอโก  
ร่วมกันควบคมุสถำนกำรณ์ได้ภำยในเวลำเกอืบ 3 ชัว่โมง

กองทัพเรือสหรัฐฯ แถลงว่ำลูกเรือ 17 คน และพลเรือนอีก 4 คน ถูกน�ำส่ง 
โรงพยำบำลด้วยอำกำรบำดเจบ็ทีไ่ม่เป็นอนัตรำยถงึแก่ชวีติ ลกูเรอืส่วนใหญ่บำดเจ็บ 
จำกกำรสดูดมควันพษิและมบีำดแผลไฟลวกเลก็น้อย ส่วนบคุลำกรอกีประมำณ 160 คน 
ถกูอพยพลงมำจำกเรอืได้อย่ำงปลอดภยัทกุคน ซึง่ปกตแิล้วเรอืยเูอสเอส บอนฮอมม์  
ริชำร์ด จะมีลูกเรือประมำณ 1,000 นำย นอกจำกน้ี เจ้ำหน้ำที่ยังได้เคลื่อนย้ำย  
เรือยูเอสเอส ฟิทซ์ เจอรัล the (USS Fitzgerald) และเรือยูเอสเอส รัสเซลล์  
(USS Russell) เรือพฆิำตติดขปีนำวุธน�ำวถิ ี2 ล�ำ ท่ีจอดเทยีบท่ำอยูใ่กล้กนัออกไปทนัที 
ทีเ่กิดเหตเุพลิงไหม้เรอืยเูอสเอส บอนฮอมม์ รชิำร์ด

โฆษกกองทัพเรือที่แซนดีเอโก ระบุสำเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังอยู ่ระหว่ำง 
กำรตรวจสอบ แต่เบ้ืองต้นไม่พบหลกัฐำนบ่งช้ีว่ำเป็นกำรก่อวนิำศกรรม และโดยปกติ
แล้วจะมีกำรเคลื่อนย้ำยเคร่ืองกระสุนทั้งหมดลงจำกเรือ ก่อนที่เข้ำสู่กระบวนกำร 
ซ่อมบ�ำรงุเพ่ือควำมปลอดภยั ขณะทีหั่วหน้ำส�ำนกังำนดบัเพลงิซำนดิเอโก เปิดเผยกบั 
ส�ำนกัข่ำวซเีอ็นเอน็ ว่ำเพลงิอำจลกุไหม้เป็นเวลำนำนหลำยวนั

ทั้งนี้ เรือยูเอสเอส บอนฮอมม์ ริชำร์ด เข้ำประจ�ำกำรกับกองทัพเรือสหรัฐ  
เมื่อปี 2541 เข้ำร่วมภำรกิจทำงทหำรมำแล้วหลำยครั้ง และยังเคยปรำกฏโฉม 
ในภำพยนตร์ฮอลีวูดมำแล้วอย่ำงน้อย 2 เรื่อง  คือ แบตเทิลชิป (Battleship)  
และ แอ็กต์ ออฟ แวเลอร์” (Act of Valor) ในปี 2555

เพลิงไหม้เรือของกองทัพสหรัฐฯ 
ขณะจอดเทียบท่าอยู่ที่ฐานทัพเรือ

กองทัพเรือจัดงานรำาลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ปีที่ 127 
วนัที ่13 กรกฎำคม 2563 พลเรอืเอก ชำตชิำย ศรีวรขำน ผูช่้วยผู้บญัชำกำร

ทหำรเรือ เป็นประธำนในพิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตกำรณ์ ร.ศ.112 ณ บริเวณลำน 
หน้ำ พระบรมรำชำนสุำวรย์ี รชักำลท่ี 5 ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ อ�ำเภอพระสมทุรเจดีย์ 
จงัหวัดสมทุรปรำกำร

ส�ำหรบั เหตกุำรณ์ ร.ศ.112 ตรงกบัปีพทุธศกัรำช 2436 ในรชัสมยัพระบำท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั โดยในช่วงนัน้ชำตติะวนัตกได้เข้ำมำมอีทิธพิลส�ำคญั
ทำงแถบเอเชยี โดยมจีดุประสงค์ทีส่�ำคญั คอืกำรแสวงหำอำณำนคิม ประเทศต่ำงๆ 
เช่น ญวน เขมร ลำว ตกเป็นอำณำนิคมของฝรั่งเศส ส่วนพม่ำและมลำยูตกเป็น
อำณำนิคมของอังกฤษ ส�ำหรับประเทศไทย ได้ถูกชำติมหำอ�ำนำจอย่ำงฝรั่งเศส 
เข้ำมำรกุรำน 

โดยในวันที่ 13 กรกฎำคม พุทธศักรำช 2436 เรือรบฝรั่งเศส 2 ล�ำ คือ 
เรือสลุปแองคองสตังค์ และเรือปืนโคแมต ได้รุกล�้ำสันดอนปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
เข้ำมำยงักรงุเทพฯ และได้เกดิกำรปะทะกับฝ่ำยไทย ทัง้หมูปื่นทีป้่อมพระจลุจอมเกล้ำ 
และเรือรบไทยที่จอดอยู่เหนือป้อมพระจุลจอมเกล้ำ จ�ำนวน 9 ล�ำ ผลปรำกฏว่ำ  
เรอืแองคองสตงัต์ และเรอืโคแมต ทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยบำงส่วน สำมำรถตฝ่ีำแนว
ป้องกันท่ีปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำเข้ำมำได้จนถึงกรุงเทพฯ และเทียบท่ำอยู ่ ท่ี 
หน้ำสถำนทตูฝรัง่เศส โดยมทีหำรประจ�ำเรอืเสยีชวีติรวม 3 นำย และเรอืน�ำร่องถกูยงิ
เกยต้ืนอยู่ริมฝั่ง ส่วนฝ่ำยไทยเรือที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกระสุนปืนใหญ่จำก 
ฝ่ำยตรงข้ำม จ�ำนวน 4 ล�ำ

ภำยหลงัเหตกุำรณ์ดงักล่ำวไทยกบัฝรัง่เศสกไ็ด้ยตุกิำรสูร้บกนัเกีย่วกบักรณพีพิำท
เรื่องเขตแดนทำงฝั่งซ้ำยของแม่น�้ำโขง และเป็นเหตุให้ไทยเรำต้องเสียดินแดน 
แก่ฝรั่งเศสเป็นจ�ำนวนมำก โดยที่ไม่มีทำงจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับกำร 
ด�ำรงไว้ซึง่เอกรำช ประกอบด้วยดนิแดนฝ่ังซ้ำยแม่น�ำ้โขง อนัได้แก่ ประเทศลำวปัจจบุนั 
ในพืน้ทีเ่มอืงหลวงพระบำง เมอืงเวียงจนัทน์ และอำณำเขตนครจ�ำปำศกัดิต์ะวนัออก 
ตลอดจนบรรดำเกำะแก่งต่ำง ๆ ในแม่น�ำ้โขง คดิเป็นพ้ืนที ่143,000 ตำรำงกโิลเมตร

เหตุกำรณ์ในครัง้นัน้ ยังควำมโทมนัสและเสยีพระรำชหฤทัยแก่พระบำทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นอันมำก พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ทรงพิจำรณำ เห็นว่ำกำรว่ำจ้ำงชำวต่ำงประเทศเป็นผู้บังคับกำรเรือ และป้อมนั้น 
ไม่เป็นหลักประกันพอที่จะรักษำประเทศได้ สมควรที่จะต้องบ�ำรุงก�ำลังทหำรเรือ 
ไว้ป้องกันภัยด้ำนทะเล และต้องใช้คนไทยท�ำหน้ำที่แทน ชำวต่ำงประเทศทั้งหมด  
และกำรที่จะให้คนไทยท�ำหน้ำท่ีแทนชำวต่ำงประเทศได้นั้นต้องมีกำรศึกษำฝึกหัด 
เป็นอย่ำงดีจึงจะใช้กำรได้ จึงทรงส่งพระเจ้ำลูกยำเธอหลำยพระองค์ออกไปศึกษำ
วชิำกำรทัง้ในด้ำนกำรปกครอง กำรทหำรบก กำรทหำรเรือ และอืน่ๆ ในทวปียโุรป 
รวมทั้งได้ท�ำกำรฝึกนำยทหำรเรือไทย เพื่อปฏิบัติงำนแทนชำวต่ำงประเทศ 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ ท�ำให้กิจกำรทหำรเรือมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียม 
นำนำอำรยประเทศตรำบจนปัจจบุนั

ขอบคณุภำพจำกช่อง 7 HD
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SeaStar Solutions 
ประกาศเปลีย่นช่ือเป็น 
Dometic Marine
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บริษัทผู้ผลิตระบบบังคับเลี้ยวระดับโลก SeaStar Solutions® 

 ได้เปลี่ยนชื่อตนเองใหม่เป็น Dometic Marine และได้กลำยเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม Dometic หรือ Dometic Group

ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ ที่ เคยเป็นกรรมสิทธิ์ของ  
SeaStar Solutions ทั่ว America เหนือ ได้เปลี่ยนมำอยู่ในนำม 
ของ “Dometic Marine” และพนักงำนทั้งหมดก็จะเป็นพนักงำนของ 
Dometic นับจำกนี้ไป

ต ่อจำกนี้  องค ์กรทั้ งหมดจะเป ็นส ่วนหนึ่ ง ในโครงสร ้ำง 
ของ Dometic Group และทรัพย์สินทั้งหมด รวมทั้งกำรแสดงตน 
ในรูปแบบดิจิตัลก็จะเริ่มย้ำยมำอยู่ในเว็บไซท์ของ Dometic Group

Peter Kjellberg เจ้ำหน้ำที่อำวุโสฝ่ำยกำรตลำดของ Dometic 
Group กล่ำวว่ำ “นับตั้งแต่ Dometic เข้ำซื้อกิจกำรของ SeaStar 
Solutions ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 ธุรกิจของ SeaStar Solutions 
ก็ได้เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง และ ผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนนวัตกรรมของ 
SeaStar Solutions ได้ส่งเสริมธุรกิจของเรำในส่วนกำรตลำดทำงน�้ำ
ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ควำมร่วมมือกันในนำม Dometic Marine  
ช ่วยให ้กลุ ่มบริษัทของเรำมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงดีที่สุดในวงกำรอุตสำหกรรมนี้”

Eric Fetchko ประธำนกรรมกำรบริหำรของ Dometic Marine 
Americas กล่ำวว่ำ “ด้วยประว้ติ 76 ปี และควำมทุ่มเทในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อกำรบังคับและควบคุมเรือส�ำหรับเจ้ำของเรือ SeaStar 
Solutions ได ้ ส่ังสมประสบกำรณ์และเทคโนโลยี่ ช้ันน�ำของ 
วงกำรอุตสำหกรรมไว้มำกมำย และภำยใต้ชื่อใหม่ Dometic Marine 
เรำจะเดินหน้ำต ่อไปด้วยควำมมุ ่ง ม่ันท่ีจะขยำยตลำดของเรำ 
ให้มำกยิ่งๆ ขึ้นไป”
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SeaStar Solutions ผู้น�ำด้ำนชุดพวงมำลัยท้ังระบบไฮดรอลิค
และระบบโรตำรี ่ได้ท�ำกำรเปิดตวัชดุพวงมำลยัไฮดรอลคิรุน่ใหม่ ซึง่มี
กำรปรบัปรงุคณุภำพหลำยอย่ำง เช่น ตวักระบอกไฮดรอลิค ระบบซลี
กันรั่วรวมทั้งส่วนประกอบต่ำงๆ กำรปรับปรุงทั้งหลำยนี้ก็เพื่อรองรับ
เครือ่งยนต์เกำะท้ำยทีม่นี�ำ้หนกัมำกขึน้ แรงม้ำสงูขึน้ ซึง่เป็นเครือ่งยนต์
ที่ใช้กันในเรือรุ่นใหม่ๆ ทุกวันนี้
คุณสมบัติ 

• ระบบยกหำงเครือ่งยนต์แบบอสิระ ส�ำหรบักำรตดิตัง้เครือ่งยนต์
แบบ 2 เครื่อง และ 3 เครื่อง

• กำรบังคับเลี้ยวที่ง่ำยดำย
• เหมำะส�ำหรบักำรใช้งำนกบัดมุพวงมำลยั และ ระบบช่วยบงัคบั

เลี้ยวของ SeaStarทุกรุ่น

ชุดพวงมาลัยใหม่จาก 

SEASTAR

การติดตัง้กับเครื่องยนต์ที่มากกว่า 1 เครื่อง
 เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคเดี่ยว เครื่องยนต์คู่กับกระบอกไฮดรอลิคคู่
 (ใช้ Tie Bar รุ่น HO6001) (ใช้ Tie Bar รุ่น HO6002)

• อัตรำกำรบังคับเลี้ยวที่ปรับแต่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรเลือกดุม
พวงมำลัย

• ระบบซีลกนัรัว่ทีส่ดุล�ำ้สมยัถูกออกแบบมำเพือ่สภำพกำรใช้งำน
ที่หนักหน่วง และทนทำนต่อกำรเคลื่อนที่เข้ำออกของแกนไฮดรอลิค
ที่นับครั้งไม่ถ้วน

• ส่วนประกอบโอริง(O-Ring หรือ ORB) สแตนเลสปรับแต่งได้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรติดตั้ง 

Boat Report 2
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ดุมพวงมาลับใหม่ของSeaStar
SeaStar Solutions ได้ท�ำกำรปรับปรุงปั๊มไฮดรอลิคส�ำหรับดุม 

พวงมำลัย SeaStarและBayStar ดุมรุ่นใหม่น้ี ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม 
ที่มีอยู่ด้วยคุณสมบัติที่เพิ่มข้ึน ชิ้นส่วน “โอริง” สแตนเลสปรับแต่งได ้
ในระบบซีลกันรั่ว ท�ำให้ขั้นตอนในกำรติดตั้งง่ำยขึ้น และสะดวกต่อกำร
ซ่อมบ�ำรุงหลังจำกติดตั้งเสร็จแล้ว

ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลส(อุปกรณ์เสริม)
ชุดท่อไฮดรอลิคสแตนเลสของ SeaStar ช่วยให้กำรติดตั้งเป็นไป 

อย่ำงสวยงำม เป็นระเบียบ และสะอำดเรียบร้อย ชุดท่อดังกล่ำวมำพร้อม
กับแผ่นสแตนเลส 316 เพื่อติดตั้งเข้ำกับผนังเรือและชุดข้อต่อสแตนเลส 
316 เพื่อช่วยให้กำรเดินท่อต่ำงๆ   เป็นไปอย่ำงมีระเบียบ และหลีกเลี่ยง 
กำรหักงอของท่อ หรือกำรเสียดสีกันจนท่ออำจเกิดควำมเสียหำยได้

ระบบช่วยบังคับเลี้ยว SeaStar
เครื่องยนต ์ที่มีแรงม ้ำสูงใน

ป ัจจุบัน น้ี  มักจะมีน�้ ำหนักมำก 
และมีแรงบิดที่เพลำขับมำกกว่ำใน
อดีตที่ผ่ำนมำ โดยปกติแล้ว น�้ำหนัก
ของเครื่องยนต์และแรงบิดที่เพิ่มขึ้น
นี้ จ ะส ่ ง ผลต ่ อกำรควบคุ ม เ รื อ
เนื่องจำกป ัจจัยเหล ่ำนี้จะท�ำให ้
กำรบังคับเลี้ยวยำกข้ึนระดับของ 
กำรบังคับเลี้ ยวส�ำหรับเรือและ
เครือ่งยนต์ทีม่นี�ำ้หนกัมำกเป็นสำเหตุ
ของควำมอ่อนล้ำและอ่อนแรงของผู้
ถือท้ำย ระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ  
SeaStar ช่วยก�ำจัดผลกระทบของ 
น�้ำหนักท่ีเพิ่มขึ้น และยังช ่วยให ้
นักเล่นเรือสำมำรถบังคับเล้ียวเรือ
ของตนเองได้เช่นเดียวกับกำรขับขี่
รถยนต์ทัว่ไป แม้กระทัง่ภำยใต้สภำพ
กำรใช้งำนท่ีหนักหน่วง เรือก็ยัง
สำมำรถบังคับเลี้ยวได้เป็นอย่ำงดี  
ดังนั้นระบบช่วยบังคับเลี้ยวของ 
SeaStar  จึ งช ่ วยให ้สมำชิกใน
ครอบครัวทุกคนสำมำรถควบคุมเรือ
ได้อย่ำงง่ำยดำยและปลอดภัย

Boat Report 2
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จอดเรือ
ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เรือน�ำเท่ียว ท�ำให้กำรจอดเรือที่มีทุ ่นของ
อุทยำนอยู่ไม่เพียงพอ จึงเกิดขึ้นพร้อมๆ กับ
กำรตำยของปะกำรัง 

ในฐำนะของส่ือที่เกี่ยวข้องกับเรือ สมอ 
และทุ่นผูกเรือโดยตรง ส่ิงที่ช่วยท้องทะเล 
ได้ก็คือกำรน�ำควำมรู้คู่คนเรือมำฝำก เกี่ยวกับ
กำรผกูทุน่จอดเรอืให้ถกูต้องเพือ่ช่วยกนัรกัษำ
ทุน่ของอทุยำนให้มอีำยกุำรใช้งำนได้นำนทีส่ดุ 

อุทยำนแห่งชำติบ้ำนเรำได้แนะน�ำวิธ ี
กำรใช้ทุ่นจอดเรือเพื่อกำรชมปะกำรังท่ีถูกวิธี
เอำไว้ ดังนี้   

1. เมื่อต้องกำรจอดเรือกับทุ ่น ให้เข้ำ 
เกียร์ว่ำงใช้ตะขอเก่ียวเชือกทุ่นขึ้นมำบนเรือ 
จำกน้ันให้ใช้เชือกของเรือผูกต่อจำกห่วง 
ของเชือกทุ่นให้ยำวที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ เพรำะ
หำกน�ำเชือกทุ่นมำผูกกับเรือโดยตรงจะท�ำให้
ชุดทุ่นมีอำยุกำรใช้งำนสั้น เนื่องจำกเชือกทุ่น
จะเสียดสีกับเรือในต�ำแหน่งเดียวกันบ่อยๆ  
อีกท้ังตัวทุ่นลอยหลักก็จะกระแทกกับตัวเรือ
ท�ำให้ทุน่เสยีหำย ซึง่ตวัทุน่ลอยหลกันีเ้มือ่ลอย
อยู่ที่ผิวน�้ำ ต้องท�ำหน้ำที่ซับแรงดึงของเรือ
ขณะมีคล่ืนลม หำกเรำต่อเชือกสั้นเกินไป 
หรือเก็บตัวทุ ่นไปบนเรือ ก็จะท�ำให้แรงดึง 
ของเรือดึงไปถึงจุดที่ใช้ยึดเชือกหลักโดยตรง 
เม่ือเรือเกิดกำรกระชำกก็จะท�ำให้จุดที่ยึดทุ่น

หลังจำกวิกฤติ COVID-19 คลี่คลำยลง 
กำรท ่องเ ท่ียวในบ ้ำนเรำคงเป ิดสถำนที ่
ท่องเทีย่วต่ำงๆ ให้ได้เข้ำไปท่องเทีย่วกนัอกีครัง้ 
โดยเฉพำะอทุยำนแห่งชำตทิีไ่ด้ปิดให้ธรรมชำติ
ฟื้นฟูตัวเองมำระยะหนึ่ง กำรเปิดในครำวนี้
คงจะได้เห็นควำมสมบูรณ์ของเหล่ำสัตว์น�้ำ 
และมวลหมู ่ปะกำรังตำมเกำะแก ่งต ่ำงๆ  
คนืควำมสวยงำมให้ธรรมชำตอิย่ำงเตม็รปูแบบ 
ทีผ่่ำนมำกำรทิง้สมอเรือในเขตอุทยำนแห่งชำติ
ทำงทะเลในบริเวณที่มีปะกำรัง คือกำรท�ำให้
เกิดควำมเสียหำยวอดวำย หลำยๆ เกำะที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิดหน้ำชูตำของประเทศชำติ 
ปะกำรังถูกสมอเรือท�ำลำยตำยเกลี้ยงภำยใน
เวลำไม่กี่ปี เพรำะทุ ่นจอดเรือของอุทยำน 
มีไม่เพียงพอ 

อุทยำนแห ่ งชำติหำดนพรัตน ์ ธำรำ 
หมู ่เกำะพีพี จังหวัดกระบี่ นับเป็นอุทยำน  
แห่งชำติแห่งแรกที่มีกำรติดตั้งทุ ่นจอดเรือ 
เพ่ืออนุรักษ์ปะกำรังขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2529  
แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปมำถึงปัจจุบัน เรือท่องเที่ยว
ได้เพิ่มจ�ำนวนขึ้นมำก เพรำะควำมโด่งดัง 
ของเกำะหินปูนแสนสวยกลำงอันดำมันนั้น 
ท�ำให้ใครๆ ก็อยำกมำ และอยำกท�ำธุรกิจ 
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ทุ่นส�ำหรับกำรจอดเรือมีอยู่หลำกหลำย 
แต่ก็ต้องเลือกใช้ทุ่นที่มีคุณภำพ ทนต่อสภำพ
ทีต้่องมเีรอืเข้ำจอดตลอดทัง้วนัในฤดทู่องเทีย่ว 
ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นทุ่นที่กำรติดตั้งมีผล 
กระทบต่อปะกำรงัให้น้อยทีส่ดุ เพรำะปัจจบุนั
นี้ปะกำรังบริเวณอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล 
ที่เปิดให้เข้ำไปด�ำดิ่งชมควำมงำมมำนับสิบปี 
ก็แทบจะไม่เหลือควำมสมบูรณ์ให้ได้เห็นกัน 
เรำจึ งควรช ่ วยกันดูแลรักษำธรรมชำต ิ
ที่ยังเหลืออยู่ โดยต้องมีกำรจัดกำรจอดเรือ 
ให้เป็นระเบียบมำกขึ้น รวมถึงกำรจัดระเบียบ
ของกำรท่องเที่ยวทำงเรือเพื่อกำรด�ำน�้ำ คนท่ี
อยูใ่นแวดวงเรอืคอืตวัแปรส�ำคญัทีจ่ะท�ำให้กำร
ร่วมคืนควำมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลเป็นไปอย่ำง
ได้ผลยิ่งขึ้น aBOAT เชื่อว่ำมีคนอ่ำนบทควำม
จ�ำนวนไม่น้อยทีอ่ยูใ่นแวดวงธรุกจิเรอืน�ำเทีย่ว 
ไม่ว่ำคุณจะเป็นคนขับเรือ ลูกเรือ ไกด์ หรือ
เจ้ำของกจิกำร เป็นโอกำสทีจ่ะเริม่สิง่ทีถ่กูต้อง
ไปด้วยกัน เพื่อให้ใครๆ ได้เห็นว่ำ เรำก็เป็นมือ
อำชีพแห่งท้องทะเลเช่นเดียวกัน ท�ำงำนกับ
ทะเล มำรกัทะเลและดแูลท้องทะเลร่วมกนัเถดิ
พี่น้องชำวเรือ

13

อยู่เสียหำยได้โดยง่ำย
2. ให้ผูกทุ่นกับเชือกทำงหัวเรือ ซึ่งจะมี 

แรงดึงน้อยทีส่ดุ กำรผกูทุน่ท้ำยเรอืหรอืด้ำนข้ำง
ของเรือ จะเพิ่มแรงดึงของเรือเกินควำมจ�ำเป็น 
โดยเฉพำะขณะมีกระแสน�้ำหรือคลื่นลมแรง

3. เมือ่ผกูกบัทุน่เรยีบร้อยแล้วให้ดบัเครือ่ง
ได ้ทันที ห ้ำมเข ้ำเกียร ์ เพื่อเคลื่อนเรืออีก  
(ชำวเรอืมกัเคยชนิกบักำรทอดสมอและเดินเรือ
ถอยหลังเพื่อให้สมอยึดติดกับพื้นทะเล)

4. หำกมีคล่ืนลมแรงไม่ควรผูกกับทุ่นจอด
เรือเพื่อชมปะกำรัง ถ้ำมีควำมจ�ำเป็นต้องผูก  
จะต้องต่อเชือกให้ยำวที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

5. ให้เรือผูกกับทุ ่นเพียงหน่ึงล�ำต่อทุ ่น 
หน่ึงลูก เรือที่ต่อกันหลำยๆ ล�ำจำกทุ่นลูก
เดียวกันจะท�ำให้เกิดแรงดึงเกินควำมสำมำรถ
ของทุน่ และท�ำให้ชดุทุน่มอีำยกุำรใช้งำนสัน้ลง

6. ควรใช้ทุน่จอดเรือเพือ่ชมปะกำรงัเท่ำที่
จ�ำเป็น เม่ือชมปะกำรังเสร็จแล้วควรออกจำก
ทุ่นเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกำสใช้ทุ่นบ้ำง

7. เมือ่เสรจ็สิน้กำรใช้ทุน่แล้วและต้องกำร
ออกจำกทุ่น ติดเคร่ืองยนต์ ลดเชือกออกจำก
เชือกทุ ่น เข้ำเกียร์ถอยหลัง หรือปล่อยให้ 
เรือลอยออกห่ำงจำกทุ่นลอยหลักแล้ว เดินเรือ
ออกไปโดยระมัดระวังไม่ให้ใบพัดตัดเชือกทุ่น
หรือฟันถูกทุ่นลอยหลัก
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วิวัฒนำกำรของเปลือกโลกได้เกิดขึ้นมำ
ยำวนำน ผ ่ำนกำรปรับเปลี่ ยน ท่ีค ่อยๆ  
เป็นไปจนถึงกำรเปลี่ยนแบบรุนแรงฉับพลัน 
มำหลำยคร้ังตั้งแต่โลกใบนี้เย็นตัวลง จนเกิด 
น�้ำ และพื้นดิน หิน ทรำย และสิ่งท่ีกินพื้นท่ี
มหำศำลที่สุดก็คือแหล่งน�้ำ ซ่ึงได้ผ่ำนกำรถูก 
แช่แข็งในยคุไครโอจเินยี ช่วงเวลำอันหนำวเยน็นี้
มคีวำมยำวนำนบนพ้ืนผวิและชัน้บรรยำกำศโลก 
เกิดกำรขยำยตัวของแผ่นน�้ำแข็งในผืนทวีป  
แผ่นน�้ำแข็งขั้วโลก และธำรน�้ำแข็งอัลไพน์  
กำรทีจ่�ำนวนน�ำ้มหำศำลในมหำสมทุรจะกลำยเป็น
น�้ำแข็งได้นั้น เกิดข้ึนเมื่อเร่ิมเข้ำสู่ยุคน�้ำแข็ง  
หรอืยคุไครโอจเีนยี จะมหีมิะตกลงมำอย่ำงหนกั
ท่ัวผวิโลก ปกคลมุหนำแน่นทัง้พืน้ดนิ และพืน้น�ำ้ 
กระทั่งแสงแดดผ่ำนหิมะท่ีปกคลุมลงไปไม่ได้  
จึ ง เกิด เป ็นแผ ่นน�้ ำแข็ งขนำดหนำลอย 
อยูเ่หนอืผวิน�ำ้ 

ชายฝ่ัง ทะเลไทย  ไม่เหมอืนกนั
จำกนัน้พืน้ท่ีชำยฝ่ังทะเล กเ็ริม่ววิฒันำกำร

หลงัสิน้สุดยคุน�ำ้แขง็ เมือ่ 10,000 ปีทีผ่่ำนมำ 
ธำรน�้ ำแ ข็ งที่ ปกค ลุมโลกได ้ ละลำยตั ว  
เ น่ืองจำกกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำง
ธรณวีทิยำและสภำพแวดล้อมโลก โดยเฉพำะ
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือเมื่อ 
โลกร้อนขึ้นนั่นเองที่ท�ำให้ปริมำณน�้ำทะเล 
เพิ่มและมีระดับสูงขึ้น น�้ำทะเลจึงไหลเข้ำมำ 
ในแผ่นดนิเมือ่ประมำณ 9,000 ปีทีผ่่ำนมำ 

การเกิดชายฝ่ังในประเทศไทย
เมือ่ประมำณ 6,000 ปี มำแล้ว น�ำ้ทะเล 

ได้ขึ้นสูงสุด โดยมีระดับสูงกว่ำระดับน�้ำทะเล 
ในปัจจบุนั 4-5 เมตร น�ำ้ได้ข้ึนสงูจนท่วมพืน้ที่
ลุ ่มต�่ำรอบๆ อ่ำวไทยไปจนถึงตอนเหนือ 
ของอยุธยำ ระยะเวลำน้ีกินเวลำยำวนำน 
ถึงสองสำมพันปี จนกระทั่งระดับน�้ำทะเล 
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ได้เริ่มลดลง ในท่ีสุดก็ลดลงมำอยู ่ในระดับ 
ทีเ่รำเหน็ในปัจจบุนัเมือ่ประมำณ 1,500 - 1,000 
ปีมำแล้ว

ชำยฝ ั ่ งของประเทศไทยนับรวมทั้ ง 
ฝั ่งตะวันออกและตะวันตกจะได้ควำมยำว 
3,148.23 กโิลเมตร 

ฝ่ังอ่ำวไทย มคีวำมยำว 2,055.18 กโิลเมตร 
ตัง้อยูใ่นส่วนของทะเลจนีใต้ มหำสมทุรแปซฟิิก 
แบ่งออกเป็นอ่ำวไทยด้ำนตะวันออก ตั้งแต่
จงัหวัดสมทุรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ ชลบรีุ ระยอง 
จันทบุรี ไปจนถึงจังหวัดตรำด และอ่ำวไทย 
ด้ำนตะวนัตก จะเริม่ตัง้แต่ จงัหวดัสมทุรสำคร  
ลงไปตำมด้ำนขวำนจนถึงนรำธวิำส 

ฝ ั ่ งตะวันตก หรือฝ ั ่ งทะเลอันดำมัน  
มคีวำมยำว 1,093.14 กิโลเมตร (ในส่วนข้อมลู
จำกเอกสำรของกรมทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝ่ังปี2553 บอกว่ำยำว 954 กโิลเมตร) 
เป็นทะเลเปิดออกสูม่หำสมทุรอนิเดยี นบัตัง้แต่
ปำกน�้ำกระบุรีจังหวัดระนอง ลงไปจนถึง 
ช ่องแคบมะละกำ จรดเขตแดนมำเลเซีย 
ที่จังหวัดสตูลหรือตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงำ 
ภเูก็ต กระบ่ี ตรัง และสตลู นัน่เอง

ลกัษณะฝ่ังทะเลในประเทศไทยเพือ่ความเข้าใจ
ของชวิีตทีต้่องข้องเกีย่วกับท้องทะเล

กำรเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกอยูต่ลอดเวลำ 
ท�ำให้ทะเลยกตัวสูงขึ้น และบำงแห่งก็จะยุบ 
จมลง ส่วนแถวปำกแม่น�้ำก็จะมีกำรพัดพำ 
ของตะกอนมำไว้กลำยเป็นโคลนเลน เรำจงึแบ่ง
ภูมิประเทศบริเวณชำยฝั่งของบ้ำนเรำออกเป็น  
3 ลกัษณะ

ฝ่ังทะเลยบุจม (submerged shoreline) 
พบได้ชดัเจนทำงฝ่ังอนัดำมนั เช่นระนอง พงังำ 
ภเูก็ต กระบี ่ตรัง สตลู ฝ่ังทะเลแบบนีจ้ะเกิดจำก
กำรยบุต�ำ่ลงของเปลอืกโลก จงึท�ำให้น�ำ้ทะเลไหล
เข้ำมำท่วมบริเวณผนืดนิชำยฝ่ัง จะเกดิเป็นแนว
ฝั่งข้ึนใหม่ที่ถอยร่นจำกแนวฝั่งเดิมเข้ำมำใน
แผ่นดิน ฝั่งทะเลประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเป็น
หน้ำผำชนั ไม่ค่อยพบทีร่ำบชำยฝ่ัง จะพบว่ำแนว
ฝ่ังมลีกัษณะเว้ำแหว่งมำก และหำกภมูปิระเทศ
เดิมเป็นภูเขำ เมื่อเกิดกำรยุบจม ก็จะเกิดเป็น
เกำะต่ำงๆ ส่วนใหญ่จะพบว่ำปำกแม่น�ำ้มลีกัษณะ

ดังนั้นในฤดูหนำวจะพบว่ำชำยฝั่งจะเหลือแต่
สนัทรำยชัน้ใน (winter berm) และถ้ำชำยหำด
ถูกพัดพำหำยไปมำกมันอำจจะไม่มีสันทรำย
เหลือเลยตลอดฤดหูนำว ท�ำให้คลืน่สำมำรถเข้ำ
ปะทะโดยตรงกบัเนนิทรำย (sand dune) ขณะ
ทีใ่นฤดรู้อน (ไม่นบัรวมพำยหุมนุหรอืพำยอ่ืุนๆ) 
จะพบว่ำรูปร่ำงของชำยหำดเป็นแบบคลื่นลม
ปกต ิโดยทีช่ำยหำดจะลำดลงอย่ำงรวดเรว็

ด้วยลักษณะของชำยฝั่งท่ีแตกต่ำงกันนั้น 
กำรเล่นน�ำ้ ว่ำยน�ำ้ หรอืท�ำกจิกรรมทำงทะเล 
ที่ต้องลงไปอยู่ในน�้ำ ทำงฝั่งอ่ำวไทยในช่วงลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ้หรือในฤดูฝนนั้น  
โอกำสทีจ่ะได้รบัอนัตรำยจำกคลืน่ลมแรงมมีำก 
เพรำะชำยฝ่ังส่วนใหญ่มลีกัษณะเปิด เมือ่มคีล่ืน
เคลื่อนตัวเข้ำหำฝั่งที่มีลักษณะตรงหรือโค้ง  
บวกกับควำมแรงทีผ่วิน�ำ้ และลกัษณะควำมลกึ
ที่ไม่เท่ำกัน โอกำสที่จะเกิดกำรเบ่ียงเบนของ
คล่ืนของฝ่ังซ้ำยและขวำทีป่ะทะกนั ท�ำให้เกดิ
แรงดันน�ำ้ดดูลงไปใต้น�ำ้  หำกมคีนก�ำลงัว่ำยน�ำ้
อยู ่ ในต�ำแหน่งพอดีก็จะถูกคลื่นดูดลงไป 
ทีก้่นอ่ำว ดงัน้ันกต้็องระวงัเอำไว้ให้ดี

นอกจำกนีป้รำกฎกำรณ์ Rip Current ใน
ฤดฝูนแบบนี ้ คล่ืนอำจท�ำให้เกดิสนัทรำยใต้น�ำ้ 
ท�ำให้คลื่นม้วนตัวและมีพลังดึงคนท่ีก�ำลัง 
เล่นน�้ำลงไปก้นอ่ำว ที่โด่งดังในเรื่องนี้ก็คือ 
หำดแม่ร�ำพงึ ซึง่พืน้ทะเลเป็นแอ่งกระทะ เมือ่ถงึ
ฤดูฝนที่คล่ืนลมแรงและกระแสน�้ำแปรปรวน 
จงึเกดิเหตท่ีุท�ำให้มผู้ีเสียชวีติอยูบ่่อยครัง้ในอดตี  
นีก่เ็ป็นอกีจดุทีต้่องระวัง

แต่จนถงึวนันี ้ชำยฝ่ังของทะเลไทยกยั็งคง
มีควำมเปล่ียนแปลงทีละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆ 
ตำมปัจจยัทำงธรรมชำตแิละจำกกำรกระท�ำของ
มนุษย์ เรำจะเห็นว่ำมีกำรสร้ำงเขื่อนกันคลื่น
ตำมชำยหำดมำกขึ้น โดยเฉพำะทำงฝั่งตะวัน
ออก ไม่ว่ำจะด้วยเหตผุลใดกต็ำม ย่อมท�ำให้เกดิ
ควำมเปลีย่นแปลงของชำยหำดตำมมำ และเป็น
ควำมเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชำยหำด
อื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม 
ควำมเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ 
มำกน้อย รุนแรง ในด้ำนใด อย่ำงไรนัน้กต้็อง
คอยจับตำดูกันต่อไปในอนำคต และได้แต ่
หวงัว่ำ มนัอำจจะดกีไ็ด้

กว้ำงมำก ซึง่เรยีกว่ำ “ชะวำก-ทะเล” ลองสังเกต
ที่บริเวณปำกแม่น�้ำกระบุรี จังหวัดระนอง  
กจ็ะพบว่ำเป็นแบบนีค้อืปำกแม่น�ำ้จะกว้ำงมำก

ฝ่ังทะเลยกตวั (emerged shoreline) พบ
ได้ทำงชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก เช่นอ่ำว
พทัยำ อ�ำเภอสตัหบี และศรีำชำ จังหวดัชลบรุี 
เป็นชำยฝ่ังทะเลทีเ่กดิจำกกำรยกตวัของเปลอืก
โลกหรอืทะเลลดระดบัลง ท�ำให้บรเิวณทีเ่คยจม
อยูใ่ต้น�ำ้โผล่ผวิน�ำ้ขึน้มำ รปูร่ำงของแนวชำยฝ่ัง
มกัเรียบตรง ไม่ค่อยเว้ำแหว่งมำก เช่น ชำยฝ่ัง
ทะเลภำคใต้ฝ่ังตะวันออก หรอืฝ่ังอ่ำวไทยตัง้แต่
จงัหวดัชุมพรถึงจงัหวดันรำธวิำส ชำยฝ่ังทะเล
ยกตัว บำงแห่งมีฝั่งชันเป็นภูเขำ เนื่องจำก
ภมูปิระเทศเดมิทีอ่ยูใ่ต้ทะเลมีควำมลำดชนัมำก 

ฝ่ังทะเลคงตวั (neutral shoreline) จะพบ
บริเวณดินดอนปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ เป็น
ลกัษณะฝ่ังทะเลทีเ่ปลอืกโลกไม่มกีำรเคลือ่นไหว
มำเป็นเวลำนำน ท�ำให้แนวฝั ่งคงที่ มีกำร
เปลีย่นแปลงสภำพของแนวฝ่ังตำมปกต ิส่วนรมิ
ทะเลจะพบภูมิประเทศที่เป็นหำดปรำกฏ 
ตลอดแนวฝั่งทะเล อำจพบแนวโขดหินยื่นไป 
ในทะเล หรอืเป็นหำดโคลน 

โดยทั่วไปแล้วรูปร่ำงของชำยหำดจะ
ประกอบด้วย

หลังหำด (backshore) มีลักษณะเป็น
สนัทรำยสองชัน้ 

หน้ำหำด (foreshore) หรือชำยหำด 
(beach) ซึง่เป็นบรเิวณทีค่ลืน่ไถลขึน้ไปถึง 

พืน้ทะเลบรเิวณชำยฝ่ัง (nearshore) โดยที่
อำจมสีนัดอนใต้น�ำ้ (sand bar) ซึง่เป็นจดุทีค่ลืน่
แตกอยูห่นึง่หรอืสองแห่งทีท่อดตวัขนำนไปกบั
แนวชำยฝ่ัง โดยช่วงเวลำทีค่ลืน่ลมปกตทิรำยจะ
ถูกพัดเข้ำหำฝั ่งอย่ำงช้ำๆ และก่อตัวเป็น
ชำยหำดและกลำยเป็นสนัทรำย ท�ำให้ชำยหำด
มคีวำมลำดชนัมำกข้ึน แต่เมือ่พำยเุกดิขึน้ทรำย
ก็จะถูกพัดพำออกจำกชำยหำดลงสู ่ทะเล 
สนัทรำยจะถกูกัดเซำะออกเป็นแนวด่ิง (scarp) 
ถ้ำช่วงเวลำที่พำยุและคลื่นกระท�ำต่อชำยฝั่ง 
เป็นระยะเวลำที่นำนเพียงพอ ชำยหำดจะถูก 
กดัเซำะลกึจนถงึสนัทรำย

คลืน่จำกพำยสุ่วนมำกจะเกดิขึน้ในช่วงฤดู
หนำว ส่วนคลืน่ลมปกตจิะเกดิขึน้ในช่วงฤดรู้อน 
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หน่ึงเป็นเจ้ำของรีสอร์ทจ�ำนวนห้องพักไม่มำก
นักมีพนักงำนรำวยี่สิบคน เมื่อหำผู ้เช่ำใช้
บริกำรไม่ได้ก็ชวนพนักงำนปลูกผักปลอดสำร
พษิในพืน้ทีว่่ำงของโครงกำร น�ำผลผลติออกมำ
ขำยในลักษณะรถพุ่มพวง พอมีรำยได้เลี้ยงดู
กันต่อไปตำมควรแก่อัตภำพ พนักงำนยังอยู่
ครบ ธุรกิจพักชั่วครำวรอวันเดินหน้ำต่อ

จำกตวัอย่ำงข้ำงต้นจงึเหน็ได้ว่ำ ส�ำหรบัผู้
ที่ไม่ยอมแพ้ง่ำยๆ นั้น มีทำงใหม่ให้เลือกเดิน
เสมอ ไม่ว่ำจะพบอุปสรรคหนักหนำสำหัส 
เพยีงใด ถ้ำมเีป้ำหมำยชดัเจนและมคีวำมมุง่มัน่
อย่ำงจริงจัง มีบำงรำยเหมือนกันที่พบว่ำวิถี
ธุรกิจใหม่ให้ผลดีกว่ำที่เคยท�ำมำ จึงยึดเป็น
แนวทำงในกำรประกอบอำชีพต่อไป ปรำกฎ
กำรณ์เหล่ำนี้นับเป็นบทเรียนนอกต�ำรำที่มี
คุณค่ำสูงยิ่ง สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
หลำยลกัษณะ เมือ่เกดิเหตกุำรณ์ท่ีไม่คำดคดิก็
อย่ำตืน่ตระหนก ตัง้สติให้มัน่คงค่อยๆ พจิำรณำ
หำทำงแก้ไข อำจจะต้องใช้วิธีลองผิดลองถูก
บ้ำง ในทีส่ดุกจ็ะพบทำงออกท่ีดไีด้อย่ำงแน่นอน

กำรระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง
เริม่ตัง้แต่ปลำยปี 2562 เป็นต้นมำ ต้นตออยูท่ี่
เมอืงอูฮ่ัน่ มณฑลหูเป่ย โดยมกีำรแพร่กระจำย
ไปทัว่โลกอย่ำงรวดเร็ว จนถงึปัจจบุนั (13 ก.ค.
63) มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่ำ 13 ล้ำนรำย เสียชีวิต
กว่ำ 5.71 แสนศพ ในรำวสองร้อยประเทศ 
ทั่วโลก สหรัฐอเมริกำมีผู ้ติดเช้ือสูงสุดกว่ำ 
สำมล้ำนรำย เสียชีวิตรำว 1.37 แสนศพ 
ส�ำหรับประเทศไทยควบคุมสถำนกำรณ ์
ได้ดีมำก เป็นที่ชื่นชมยกย่องไปทั่วโลก ข้อมูล
ล่ำสุดในวันนี้ (13 ก.ค.63) เรำมีผู้ติดเชื้อรวม 
3,220 รำย รักษำหำยแล้ว 3,090 คน  
รำวร้อยละ 95.96 ของจ�ำนวนผูติ้ดเชือ้ท้ังหมด 
เสียชีวิตรวม 58 ศพ ประมำณร้อยละ 1.80 
ของจ�ำนวนผู ้ติดเชื้อที่ตรวจพบ ในรำว 
สองเดือนมำนี้พบผู้ติดเชื้อรำยใหม่ไม่มำกนัก 
ซึ่งท้ังหมดเป็นผู ้ที่กลับมำจำกต่ำงประเทศ 
และอยูร่ะหว่ำงกำรกกัตวัใน State Quarantine 
ไม่มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศติดต่อกัน 49 วัน
แล้ว ท�ำให้มีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำงๆ  

ลงมำก จนสำมำรถใช้ชีวิตได้เกือบปกติ
อย่ำงไรก็ตำม ทำงด้ำนเศรษฐกิจของ

ประเทศได ้ รับผลกระทบอย ่ำงหนักจำก
วิกฤติกำรณ์ครั้งน้ี ผู้ประกอบกำรจ�ำนวนมำก
ต้องหยดุกำรด�ำเนนิธรุกจิ ทัง้ชัว่ครำวและถำวร 
ท�ำให้เกิดกำรว่ำงงำนตำมมำอย่ำงมหำศำล  
บ้ำงก็ใช ้วิธีลดกำรท�ำงำนและกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทน เพื่อประคองให้ธุรกิจของตนด�ำเนิน
กำรต่อไปได้ รักษำพนักงำนไว้เท่ำที่มีก�ำลังพอ 
รอวันท่ีจะกลับสู่สภำพปกติ ซึ่งยังไม่รู้อีกนำน 
แค่ไหน ส่วนที่นับว่ำน่ำสนใจเป็นพิเศษคือ 
หลำยท่ีใช้วธิกีำรปรับรปูแบบในกำรด�ำเนนิงำน
ชัว่ครำว อำท ิจำกภตัตำคำรใหญ่มพีนกังำนรำว
ร้อยคน ออกมำตั้งโต๊ะขำยข้ำงถนนอย่ำงเรียง
รำยเป็นระยะ แบ่งผู้ให้บริกำรออกเป็นกลุ่มๆ 
ตำมหมวดหมูอ่ำหำร บำงรำยใช้วธีิขำย Online 
และส่งถึงบ้ำน โดยก�ำหนดเมนูอำหำรวันละ
เพยีง 5 รำยกำร หมนุเวยีนกนัไปไม่ซ�ำ้ซำก ช่วย
ให้ไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบมำกเกินไป บริหำร
จัดกำรได้สะดวกและประหยัดมำกยิ่งขึ้น มีรำย

การปรับตัวทางธุรกิจ
ในยุค COVID-19
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