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สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตาม  ที่รักและผูกพัน
ความเป็นไปในยคุปัจจบุนั นบัวนัจะมคีวามผนัผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซบัซ้อน (Complexity) และคลมุเครอืก�ากวม  

(Ambiguity) ซึ่งเรียกกันเป็นค�าย่อว่า VUCA จ�าเป็นท่ีทุกคนต้องศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นชัดในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
และหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิชวิีต ทัง้ในด้านส่วนตวั ครอบครัว องค์กร และสงัคมทกุระดับ

 ฉบบัรับตรุษจนีนี ้มสีาระท่ีควรค่าแก่การติดตามอกีเช่นเคย อาท ิเรือ่งความรู้เก่ียวกบั 4.0 ตอนแรก ทีช่ีใ้ห้เหน็ถึงหลกัการแบ่งการปฏวิตัิ
อตุสาหกรรมออกเป็นยคุๆ ลกัษณะส�าคญัของแต่ละยคุ รวมทัง้ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ต่อสังคมมนษุย์ ทัง้ในด้านบวกและลบ

ความรู้เกี่ยวกับการทรงตัวของเรือ และหลักการสังเกตลักษณะของคลื่นลม นับว่ามีประโยชน์และจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้เกี่ยวข้องกับทะเล  
ไม่ว่าจะเป็นผูม้อีาชพีจบัสตัว์น�า้ เดินเรอืในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้บรกิารท่องเท่ียวทางทะเล เรามกีารน�าเสนอท่ีเข้าใจได้ไม่ยากนกั ครบถ้วนในสาระส�าคญั 
ลองอ่านดคูรบั

บรรณาธิการบริหาร
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กองทัพเรือ  
จัดพิธีกระทำาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  
เนื่องในวันกองทัพไทยประจำาปี 2565  
ในส่วนของกองทัพเรือ

MOU สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI)  
ตั้งศูนย์ฝึกอบรมและความร่วมมือด้านมหาสมุทร

วนัที ่18 มกราคม 2565 พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมยั ผู้บัญชาการทหารเรอื 
เป็นประธานในพธิกีระท�าสตัย์ปฏญิาณตนต่อธงชยัเฉลมิพล เนือ่งในวนักองทพัไทย 
ประจ�าปี 2565 ในส่วนของกองทพัเรือ พ้ืนทีสั่ตหบี  ณ ลานสวนสนาม หน่วยบญัชาการ
ต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝ่ัง อ�าเภอสัตหบี จงัหวดัชลบรีุ ซ่ึงจดัให้มขีึน้เพือ่น้อมร�าลกึถงึ
พระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และเพือ่ให้ทหารใหม่ทกุนาย 
กระท�าสัตย ์ปฏิญาณตนต ่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป ็นเครื่องหมายแทน 
องค์พระมหากษตัรย์ิ ผูท้รงเป็นจอมทพั ทีเ่สมอืนหนึง่เสดจ็พระราชด�าเนนิมาประทบั 
เป็นหลกัชยัอยูท่่ามกลางเหล่าทหารทัง้ปวง ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองหมายของสามสถาบนัหลกั 
คือ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยอันส�าคัญของบ้านเมือง  
ทีท่หารจกัต้องรกัษาไว้เพือ่ประโยชน์สุขแห่งประเทศชาติและประชาชน โดยทหารใหม่
ทุกนายจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธี จึงจะถือได้ว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
และพร้อมท่ีจะปฏบิตัหิน้าที ่ โดยยดึมัน่ในอดุมการณ์ของทหารมอือาชีพ มคีวามรกั  
ความสามคัค ีพร้อมอุทศิตนเพ่ือปกป้องอธปิไตย และผลประโยชน์ของส่วนรวม เทดิทนู 
และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่น 
ในการปฏิบัติตามค�าสัตย์ปฏิญาณตนไว้อย่างมั่นคงตลอดไป โดยในพิธีดังกล่าว  
ได้อาราธนา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์แก่ก�าลังพลที่เข้าร่วมพิธ ี
เพ่ือความเป็นสริมิงคล 

กองทพัเรอื ได้จัดให้มพิีธกีระท�าสัตย์ปฏญิาณตนต่อธงชัยเฉลมิพลและสวนสนาม 
ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบญัชาการต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝ่ัง อ�าเภอสตัหบี  
จังหวัดชลบุรี เป็นประจ�าทุกปี โดยจัดก�าลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ 
เข้าร่วมสวนสนาม แต่เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ท�าให้ในปีน้ี กองทพัเรือ ได้ปรับรูปแบบการจดังานให้มคีวามเหมาะสม 
ในรูปแบบ NEW NORMAL โดยลดขัน้ตอนคือการสวนสนาม และจ�านวนผูร่้วมงานลง 
แต่ยงัคงไว้ซึง่พธิกีารส�าคญั พร้อมทัง้แยกพ้ืนทีก่ารจดังานเพ่ืองดการเคลือ่นย้ายก�าลงัพล 
โดยแยกพืน้ที ่การประกอบพิธเีป็นสองส่วน คอืพ้ืนทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล (โรงเรยีน
นายเรอื สมทุรปราการ) มทีหารใหม่เข้าร่วมพธีิกระท�าสตัย์ตน จ�านวน 336 นาย  
แยกเป็น นายทหารสญัญาบตัร 35 นาย และ นายทหารประทวน 301 นาย โดยมี  
พลเรอืเอก ภราดร  พวงแก้ว ประธานคณะทีป่รกึษากองทพัเรอื เป็นประธานในพธิี   
และในส่วนของพืน้ท่ีสัตหบี มีทหารใหม่เข้าร่วมพธิกีระท�าสตัย์ตนจ�านวน 236 นาย  
แยกเป็น นายทหารสญัญาบตัร 59 นาย และ นายทหารประทวน 177 นาย

วันที่ 18 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง (ทช.)  
โดย อธบิดโีสภณ ทองดี น�าคณะผูบ้รหิาร รองอธบิดีพรศร ีสทุธนารกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และกองการต่างประเทศ ลงนาม MOU กับ  
Ms. Antonella Vassallo, Managing Director สถาบนัมหาสมทุรระหว่างประเทศ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อด�าเนินโครงการฝึกอบรมและความร่วมมือด้าน 
ธรรมาภิบาลมหาสมุทร ในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย  
ผ่านระบบการประชมุทางไกล ณ ห้องศนูย์อ�านวยการพิทักษ์ ทช. ชัน้ 8 กรม ทช.  
ส�าหรบัการลงนาม MOU จดัท�าเพือ่ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางวชิาการระหว่างประเทศ 
เสรมิสร้างขดีความสามารถด้านวิชาการและการวจิยัด้านสมทุรศาสตร์ พร้อมจัดตัง้ 
ส�านักงาน IOI Thailand ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 5 โดยมี  
นายอนวุฒัน์ นทีวฒันา ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านอทุกวทิยา ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผู้อ�านวยการ
ส�านกังาน เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนินงาน ต่อไป
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ตั้งแต่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ของ YANMAR ในเรือตกปลาทั้ง 3 ล�า
ของ Finest Kind Charters ซึ่งจัดซ้ือผ่านตัวแทนจ�าหน่าย  
Boatswain’s Locker เครื่องยนต์ทั้งหมดได้ถูกใช้งานไปแล้ว 
รวมกันกว่า 130,000 ชั่วโมง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าการจับคู่ของเรือตกปลา 
กับเครื่องยนต์ YANMAR เป ็นค�าตอบสุดท ้ายส�าหรับแรงม ้า 
ที่ไว้วางใจได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นค�าตอบที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

ความหลงใหลในการตกปลาอันเป็นหัวใจของธุรกิจ Finest Kind 
Sportfishing Charters ใน Maui หมู่เกาะฮาวาย มีความมุ่งมั่น 
ที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพ 
ของการท�างานในทุกๆด้าน จากความรู ้ที่กว ้างขวางเก่ียวกับ 
หมายตกปลาท่ีดีที่สุด ไปจนถึงคุณภาพของเรือและอุปกรณ์ตกปลา 
กัปตัน Dave Hudson สะสมประสบการณ ์ ในการขับเรือ 
มาตั้งแตปี ค.ศ.1973 พร้อมทั้งส่งต่อประสบการณ์หลายทศวรรษ  
และสถติใินการตกปลาของเขาไปให้กบัลกูค้าทีพ่งึพอใจและสนกุสนาน
กับทริปตกปลานอกท่าเรือ Lahaina

กว่า 30 ปี มาแล้วที่ Finest Kind Charters ได้มองหาเครื่องยนต์
ที่เหมาะสม เพื่อการท�าธุรกิจให้บริการเช่าเรือตกปลา และตอบสนอง
ความต้องการในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ในทุกๆ ด้าน จนได้พบกับ  
Boatswain’s Locker ท่ีด�าเนินการโดยนักธุรกิจจาก California 
ส�าหรับการจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์เรือ ท้ังยังเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
เครื่องยนต์ YANMAR ที่ได้รับการแต่งตั้งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ 
ของสหรัฐอเมริกา ฮาวาย และบางส่วนของ Mexico ส�าหรับ  
Boatswain’s Locker นั้น มีฐานอยู่ใน Costa Mesa ถูกก่อตั้งขึ้น 
ในปี ค.ศ.1939 และถูกซ้ือไปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
คนปัจจุบัน Dan Gribble ในปี ค.ศ.1986 ผู้ซ่ึงบริหารธุรกิจด้วย 
อัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในฐานะผู้น�าในการเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายเครือ่งยนต์และอุปกรณ์เรอืในแถบตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา 
และเป็นตวัแทนผูใ้ห้บรกิารส�าหรบัเครือ่งยนต์ YANMAR แต่เพยีงผูเ้ดยีว
ในแถบนั้น
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ปัจจุบัน ความเชื่อมโยงของกัปตัน Dave กับตัวเครื่องยนต์ 
และการให้บริการของ YANMAR ยังคงเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะที่ธุรกิจการให้บริการเรือตกปลาเจริญเติบโตด้วยการ
สนับสนุนของตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องยนต์ YANMAR ท่ีได้รับการ 
แต่งตั้งในท้องถิ่น

กัปตัน Dave ได ้ เ ลือกและมอบความไว ้วางใจให ้กับ 
เครื่องยนต์คู่ของ YANMAR เพื่อให้เป็นขุมก�าลังในเรือทุกล�าของเขา 
ด้วยความคาดหวังว่าชั่วโมงการใช้งานจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
อันเป็นผลมาจากภูมิอากาศที่ดีตลอดทั้งปีของหมู ่เกาะฮาวาย  
และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การใช้งานเรือทุกวัน 
มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อศกัยภาพของธรุกจิ และจ�านวนนกัท่องเท่ียว 
โดยที ่Finest Kind Charters จะผลดัเปลีย่นหมนุเวียนลกูเรอืทกุวนั
เพื่อการให้บริการกับลูกค้าแบบไร้รอยต่อ

Lance Henrichsen ผู้อ�านวยการฝ่ายขายของ Boatswain’s 
Locker กล่าวว่า: “เครื่องยนต์ YANMAR เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกสร้าง
และพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านการใช้งานในทะเล  
ซ่ึงหมายถึงช้ินส่วนทุกช้ินและการจัดวางเครื่องยนต์ถูกออกแบบ 
มาเพื่อการใช้งานในเรือโดยเฉพาะ และย่อมดีกว่าเครื่องยนต์ 
รถบรรทุกที่ถูกปรับแต่งเพื่อน�ามาใช้งานในทะเล นี่เป็นคุณสมบัต ิ
และประโยชน์อย่างหนึ่งในหลาย ๆ อย่างของเครื่องยนต์ YANMAR 
จากประสบการณ์ของผม เครื่องยนต์ YANMAR สึกหรอน้อยมาก 
ถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน”

การบันทึกครั้ ง สุดท ้าย ในฤดูร ้อนของป ี  ค .ศ .2020  
YANMAR 6LY บนเรือ Finest Kind ถูกใช้งานไปแล้วกว่า 40,000 
ช่ัวโมง ส�าหรับ YANMAR 4LH บนเรือ Exact ก็ถูกใช้งานไปแล้ว 
กว่า 50,000 ช่ัวโมง ชึ่งยังใช้งานได้ดีเมื่อเทียบกับเรือล�าหนึ่ง 
ที่ถูกซ่อมแซมในปี ค.ศ.2020 ด้วยกัน เพื่อเป็นเรือส�ารองในการ 
‘เตรียมตัวส�าหรับ 50,000 ชั่วโมงถัดไป’ ในระหว่างนั้น YANMAR 
6LY บนเรือ Reel Hooker ก็ถูกใช้งานไปแล้วกว่า 40,000 ชั่วโมง 
ซึ่งหากนับรวมกันทั้งหมดแล้ว เป็นระยะเวลากว่า 130,000 ชั่วโมง!

พร้อมกับประโยชน์อื่นๆ ที่ชัดเจน เช่น เป็นเครื่องยนต์ 
ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน วางใจได้ เหมาะส�าหรับการใช้งาน 
ในกองเรือ Finest Kind Charters ยังสามารถวางใจได้กับบริการ 
ที่ได้รับจากตัวแทนจ�าหน่าย YANMAR ในพื้นที่ ตลอดระยะเวลา 
อันยาวนานนั้น กัปตัน Dave ยังมั่นใจอีกว่าเขาสามารถที่จะได้รับ
อะไหล่ทีเ่ขาต้องการ ในทกุเวลาท่ีเขาต้องการ อนัเป็นบรกิารช้ันเยีย่ม
ทีเ่ขาได้รบัจากเครือข่ายของ YANMAR และจากอตัราการสิน้เปลอืง
น�้ามันเชื้อเพลิงของ YANMAR ที่ลดลงอย่างมาก ท�าให้กัปตัน Dave 
มีเงินเหลือและคืนทุนจากการซื้อเครื่องยนต์ได้ภายใน 2 ปี

เครื่องยนต์ YANMAR ทั้ง 3 รุ่น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น
เครือ่งยนต์ทีค่งทน และสร้างผลก�าไรให้กบั Finest Kind Chapters 

F/V Finest Kind  
เป็นเรือ Merritt ขนาด 37’  
ต่อขึ้นในปี ค.ศ.1964  
ได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“เรือตกปลาทูสมบูรณ์ที่สุด” 
และได้รับการฟื้นฟูซ่อมแซม 
พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์คู่ใหม่
ของ YANMAR รุ่น 6LY2 
350 hp โดยท�าความเร็ว
ประหยัดที่ 24 นอท 

เร็ว สะอาด สะดวกสบาย 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตกปลา
เพื่อการแข่งขัน  
นั่นคือคุณสมบัติของ 
F/V Exact เป็นเรือ 
Bertram 31 Sport 
Fisherman มี YANMAR 
รุ่น 4LH 230 hp เป็นขุม
ก�าลัง 

ท้ายสุด F/V Reel Hooker 
เป็นเรือ Bertram  
ขนาด 35’ พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ตกปลา 
เพื่อการแข่งขัน  
และมีบ่อปลาเป็น Reel 
Hooker มีขุมก�าลังเป็น
เครื่องยนต์ YANMAR  
รุ่น 6LY2 370 hp  
ที่ให้ความเร็ว  
และความสะดวกสบาย
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อย่างเป็นที่น่าพอใจ จนท�าให้คู่แข่งทางธุรกิจของเขาบางรายเริ่มที่
จะให้ความสนใจ และเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ YANMAR ในที่สุด

“ผมได้ใช้เครื่องยนต์มาแล้วมากมายหลายรุ่น หลายยี่ห้อ  
ในเรือของผม ในช่วงแรกๆ ท่ีผมเริ่มท�าธุรกิจ ท้ังน้ีรวมถึง  
Caterpi l lar  Cummins และ Detro i t  ผมยอมรับว ่ า 
เครือ่งยนต์ YANMAR เป็นเครือ่งยนต์ทีด่ทีีส่ดุ ทัง้ในด้านความคงทน 
และอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง” Dave กล่าว

“การบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอเป็นกุญแจส�าคัญอย่างหน่ึง
ส�าหรับ Finest Kind Charters” Lance กล่าวเพิ่มเติม “อีกทั้ง
ความจริงที่ว่าเครื่องยนต์ทุกเครื่องถูกใช้งานอย่างหนัก ในทุกๆ วัน 
ซึ่งต้องถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง” กัปตัน Dave 
หลงใหลในเครื่องยนต์ YANMAR และจะยังคงใช้งานเครื่องยนต์ 
ของเขาต่อไป ในทุก ๆ วัน

“หนึง่ในข้อได้เปรยีบของการเปลีย่นเครือ่งยนต์โดยการจัดการ
ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในพื้นที่ คือ การสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
กับตัวแทนจ�าหน่ายเคร่ืองยนต์ตั้งแต่เริมต้น ตัวแทนจ�าหน่าย 
ทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังในพืน้ทีข่องเราให้การสนบัสนนุเราอย่างต่อเนือ่ง 
ภายในเขตความรับผิดชอบของเขา ทั้งยังด�าเนินการเปลี่ยน
เครื่องยนต์ให้กับเรือจ�านวนมาก ท้ังเรือเพื่อการสันทนาการ 
และเรือพาณิชย์”

“เหล่านี้ เป ็นบทพิสูจน ์ ท่ีชัดเจนท่ีเราได ้รับรู ้จากลูกค ้า 
ในเชิงพาณิชย์รายอื่นๆ ของเรา อันเป็นผลมาจากการบ�ารุงรักษา
เครื่องยนต์ตามก�าหนด และการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ได้ 
ระบุไว้ในตารางการซ่อมบ�ารุง ภายในระยะเวลาท่ีแนะน�าไว้ใน 
คู ่มือบริการ ท�าให้เครื่องยนต์ท�างานได้อย่างเป็นปกติตามที่ 
ถูกออกแบบไว้ ลูกค้าของเรามักจะบอกเล่าเรื่องเครื่องยนต์  
YANMAR ของพวกเขาว่า ‘เครื่องยนต์ของเรายังคงใช้งานได้ดี’ 
ท�าให ้ เรามีความภาคภูมิใจเป ็นอย ่างยิ่ งที่ ได ้ เป ็นส ่วนหนึ่ง 
ของครอบครัว YANMAR”
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เรือท่ีมีการทรงตัวดี หมายถึง เรือล�าน้ัน

สามารถทรงตัวอยู่ได้ในน�้านิ่ง และสามารถ 
กลับคืนสภาพตั้งตรงได้ เมื่อมีแรงภายนอก 
มาท�าให้เรอืเอยีง เช่น คล่ืน ลม การยกย้ายถ่าย
ของ ตลอดจนการเก็บกู ้อวน เราเรียกว่า  
เรือมกีารทรงตวัเป็นบวก (Positive stability) 
เรือท่ีไม่เสถียร ตัวเรือจะเอียงต่อไปเรื่อยๆ  
จนล่ม เราเรียกว่า เรือมีการทรงตัวเป็นลบ 
(Negative stability) การทรงตัวของวตัถุมอียู่ 
3 สถานะ คือ การทรงตัวเป็นบวก (เสถียร)  
การทรงตวัเป็นลบ (ไม่เสถยีร) และการเป็นกลาง 

ยกตวัอย่างเช่น เรอืประมงต้องมคีณุสมบตัิ
การทรงตัวของเรือครบถ้วน ท้ังการทรงตัว
พลวัต และการทรงตัวสถิต จึงจะถือว่าเป็น 
เรือที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางทะเลดีพอ  
ในการวิเคาราะห์การทรงตัวสถิตเราจะต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกบัปรมิาณ จ�านวน โมเมนต์ 
การเอยีงเรือ วธิที�าการประมง เพือ่การออกแบบ
และตดิตัง้เคร่ืองมอืประมงได้อย่างเหมาะสม 

นิยามของแรง คือ ก�าลังผลัก หรือดึง  
ซึง่สามารถชกัจงูให้เกิดการเคลือ่นไหว โดยแรง
ของก�าลังลอยคือ แรงดันขึ้น หรือแรงยกที่มี
ขนาดเท่ากับน�้าหนักของเหลวที่ถูกแทนที่  
โดยกระท�าผ่านจดุๆ หนึง่ เรยีกว่าจดุศนูย์กลาง
ก�าลั งลอย (Center of Buoyancy)  
เป็นจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของปริมาตร
ส่วนท่ีน�า้ถกูแทนที่ 

ส ่วนแรงศูนย ์ถ ่วง คือแรงดึงดูดสู  ่
ศูนย์กลางโลกอันเนื่องมาจากโลกหมุนรอบ 
ตัวเอง แรงนี้จะกระท�าตรงจุดศูนย์ถ่วงของ 
วัตถุ เป็นจุดศูนย์กลางของน�้าหนักต่างๆ  
ขณะที่ระวางขับน�้า (Displacement) คือ  
น�้ าหนักของปริมาณน�้ าที่ ถู ก เรือแทนที่  
โดยมีเส้นฐาน (Baseline) เส้นแนวนอน 
ที่ ตั ดกับ เส ้นกระดูกงูที่ กึ่ งกลางล� า เรื อ  
และเส้นกระดกูงู (Keel Line) เป็นเส้นขนาน
กบักระดกูงท่ีูลาดเอยีงผ่านทีก่ึง่กลางล�า 
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ด้านบนกระดูกงู หรือเส้นตัดกันภายใน
ของแผ ่นเปลือก ส�าหรับกระดูกงูแท ่ง 
จะเป็นเส้นตดัผ่านเปลอืกด้านในของเรอืเหลก็ 
หรือ เส ้นขอบล ่ างของแนวเปลือกเรือ 
ส�าหรับเรือไม ้  โดยจุดตัดของด ้านนอก 
ของเปลือกเรือที่ด้านล่างของเรือที่ใช้วัสดุอื่น
นอกจากไม้และเหลก็

การทรงตวัสถติ (Static stability)
เป ็นคุณลักษณะของเรือที่สามารถ 

ทรงตัวสมดุลอยู่ได้ในน�้าน่ิง โดยไม่มีปัจจัย
ภายนอกมารบกวน จดุศนูย์กลางการทรงตัว 
หรอืจดุเมตา (Metacenter) คอืจดุศูนย์กลาง
การลอยที่เล่ือนไปเนื่องจากการเอียงเรือ  
เมือ่ต่อแนวแรงก�าลงัลอยซึง่กระท�าในแนวดิง่ 
ไปตัดกับเส้นแนวต่อของเส้นแนวกึ่งกลาง 
ทางขวาง (Center Line) ทีล่ากผ่านจดุศูนย์ถ่วง
กบัจดุศนูย์กลางการลอย

ทีจ่ดุนี ้เราเรียกว่า Metacenter เป็นจดุ
บอกลักษณะสมดุลของการทรงตัวของเรือ 
จดุศนูย์ถ่วงของเรอืจะอยูสู่งกว่าจดุศูนย์กลาง
การลอยเสมอ โดยจุดศูนย์ถ่วงของน�้าหนัก 
(Center of weight) (ฉุดลง) จะอยู่เหนือ
จดุศนูย์กลางการการรบัน�า้หนกั (Center of 
support) (ดนัขึน้) เม่ือเรอืเอยีง จดุศนูย์กลาง
การลอยจะ เค ล่ือนออกด ้ านข ้ า งจาก 
จุดต�าแหน่งแรกเริ่มที่ เส ้นกึ่งกลางไปยัง 
จดุต�าแหน่งใหม่

น�้าหนักของเรือและก�าลังลอย (ระวาง 
ขับน�้า) มีค่าเท่ากัน และกระท�าในแนวดิ่ง
ระนาบเดียวกัน แม้ว่าเรือเอียงอยู่ เรือที่การ
ทรงตัวเสถียร จุดศูนย์กลางก�าลังลอยใหม่  
จะเคล่ือนออกไปจะท�าให ้ เกิดโมเมนต ์ 
แรงคู่ควบ ซ่ึงจะพยายามคืนกลับสู่ต�าแหน่ง 
ตั้งตรงแรกเริ่ม แรงของเส้นการลอยจะตัด 
กบัเส้นกึง่กลางของเรอืทีอ่ยูเ่หนอืจดุศนูย์ถ่วง
ขึ้นไป เราเรียกว่า จุดศูนย์กลางการทรงตัว 
ของเรอื หรอืจดุเมตา

การทรงตัวอย่างปลอดภัย (Intact  
stability) คอืสถานะ การทรงตัวสถติของเรอื
ในน�า้นิง่อย่างปลอดภยั พจิารณาได้จากขนาด
โมเมนต์แรงคู่ควบระหว่างแรงของก�าลังลอย 
กับน�้าหนักเรือ เรียกว่า โมเมนต์ตั้งตรง  

(Righting moment) ระยะระหว่างแรง 
ของก�าลงัลอย (เน่ืองจากน�า้หนกั) คือ แขนของ
โมเมนต์ตัง้ตรง (Righting arm) ซึง่โมเมนต์ 
ตั้งตรงและแขนของโมเมนต์ตั้งตรง จะเป็น
ตวัแปรส�าคัญในการพิจารณาการทรงตวัของ
เรอืต่อไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัต�าแหน่งการกระท�า
ของแรงของก�าลังลอย และแรงเนื่องจาก 
น�้าหนักเรือ ตราบใดที่ต�าแหน่งท้ังสอง 
ก่อให ้เกิดโมเมนต์ช ่วยพยุงกลับตั้งตรง  
เรอืยังคงจะสามารถทรงตัวได้อย่างปลอดภยั

เรือที่แล่นอยู ่ในทะเล และให้ความ 
รูส้กึสบาย ไม่โคลงมากนกัเนือ่งมาจากเรอืนัน้
มีความสูงเมตาน้อย หรือไม่มากจนเกินไป  
เรือใดมีความสูงเมตามากจะกลายเป ็น 
เรอืแขง็ทือ่ (Stiff) รูส้กึไม่สบายเวลาอยูใ่นทะเล 
เพราะว ่ า เรือจะกลับมาตั้ งตรงได ้ เ ร็ ว 
ในทนัท ี แต่ถ้าความสูงเมตาน้อยไปจะรูส้กึว่า
เรือโคลงไปมาช้าเหลือเกิน เหมือนกับว่า 
ไม่ค่อยมีแรงผลักกลับในต�าแหน่งตั้งตรง  
และอาจเกิดอันตรายเมื่อความสูงเมตา 
กลายเป็นลบได้ง่ายๆ

เมื่อเรือเอียงไปแล้วไม่กลับมาตั้งตรงได้
เอง แต่จะเอียงอยู ่ถาวรในลักษณะสมดุล  
และถ้ามีแรงจากภายนอกมากระท�าเรือ  
อ าจก ลับ ไป มี สถ านะแบบ  S t ab l e  
หรอือาจเอยีงต่อไปจนล่มกเ็ป็นได้

นอกจากน้ีชาวเรือเองย่อมรูด้ว่ีา เรอืท่ีมี
ความกว้างมาก เรือจะเอียงน้อยกว่าเรือที่มี
ความกว้างน้อย เรือที่มีระยะฟรีบอร์ด หรือ
ระยะกราบพ้นน�า้ (Freeboard) มากกว่าจะมี
การทรงตวัของเรอืทีดี่ และมคีวามปลอดภยั

ในกรณีเรือประมง จะสามารถบรรทุก 
น�า้แขง็และสัตว์น�า้ได้มากกว่า แต่เรอืทีม่รีะยะ 
ฟรีบอร์ดมากเกินไปก็จะสูญเสียการทรงตัว  
ซ่ึงอาจพลิกคว�่าได้ ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นได ้
เม่ือเรือประมงได้ติดตั้งเครื่องมือประมง 
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกว้าน และการเก็บ 
กองอวนไว้บนดาดฟ้าเรือ ดังนั้น เราจึงต้อง
พิจารณาเลือกระยะฟรีบอร์ดให้เหมาะสม  
เรอืประมงควรมีระยะฟรบีอร์ดอย่างน้อยท่ีสดุ 
200 มม. ที่สภาพบรรทุกเต็มที่ เหมาะสม 
สอดคล้องกับสมรรถนะตามภารกิจหลัก 
ของเรอืประมง
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เมื่อเกิดมรสุม คนเรือหรือคนทะเล 
จะดูคล่ืนลมก่อนออกทะเลเสมอ เพียงแต ่
บางคนก็คาดการณ์พลาดไปบ้างว่าเอาเรือ 
ข้ามไปแล้วจะรอดหรือเปล่า ซึ่งบ่อยครั้ง 
คือการพาชีวติอืน่ทีด่ทูะเลไม่เป็นออกไปเผชญิ
กบัพายรุ่วมกนัล่าสุดกบัช่วงปลายฤดหูนาวปีก่อน
ทีม่ลีมหนาวพดัมาเป็นระลอก และระลอกล่าสดุ
ช่วงต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ ท่ีเกดิ โคลด์เสร์ิช (Cold 
surge) ในอ่าวไทย ซึ่งก็ท�าให้ฝั ่งอันดามัน 
โดนไปบ ้างแม ้จะไม ่หนักเหมือนภาคใต ้ 
ฝ ั ่ งอ ่ าวไทย แต ่ก็ เกิด เรื่ องน ่า เศร ้ าขึ้น 
เมื่อเรือหางยาวพานักท่องเที่ยวฝ่าคลื่นลม
บริ เ วณ เ ก า ะ พีพี อ อกทะ เ ล ไป ไ ม ่ ร อด  
มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตกลางทะเล 
ไปหนึง่คน 

มารู ้ จักกับ มรสุมที่ เ กิดขึ้นในทะเล 
กันสักหน่อย มรสุมจะเกิดขึ้นเมื่อมีความ 
แ ต ก ต ่ า ง ข อ ง อุ ณ ห ภู มิ ร ะ ห ว ่ า ง ท วี ป 
และมหาสมุทร  โดยความแตกต่างของ 
ความกดอากาศท�าให้เกิดแรงผลักให้อากาศ
เคล่ือนท่ีจากบริเวณความกดอากาศสูงไปยัง
บริเวณความกดอากาศต�่า จึงท�าให้เกิดลม  
ลมจะพัดจากบริ เวณความกดอากาศสูง 
(อณุหภมูติ�า่) ไปยงับรเิวณท่ีมคีวามกดอากาศต�า่ 
(อุณหภูมิสูง) ซึ่งอัตราเร็วลมจะขึ้นอยู ่กับ 
ความแตกต่างของความกดอากาศซึง่ขึน้อยูก่บั

BIG WAVES IN THE SEA 
ดูคลื่นให้เป็นก่อนออกทะเล
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ความแตกต ่างของอุณหภูมิอีกทอดหนึ่ ง  
ยิ่งอุณหภูมิมีความแตกต่างกันมากเพียงใด 
ลมจะแรงมากขึน้

ส�าหรับลมมรสุมของเอเชียอาคเนย์นั้น 
จะรนุแรงแตกต่างจากทีอ่ืน่ เพราะเจ้าโคลด์เสร์ิช
หรือระลอกอากาศหนาวที่ท�าให้เกิดพาย ุ
ฟ้าคะนองและมีฝนตกหนัก คลื่นสูงรุนแรง
เพราะอาจเกิดการก่อตวัของพายหุมนุเขตร้อน
ในทะเลจีนใต ้และอ ่ าวไทย ใครสนใจ 
ในรายละเอียดตรงนี้ สามารถเสิร์ชหาอ่านได้
จากเวบไซต์ทางวชิาการต่างๆ เพราะเป็นเรือ่ง 
ที่ควรรู ้เอาไว้ส�าหรับพวกเราท่ีต้องอยู ่กับ 
มรสุมลูกนี้กันไปทั้งชีวิต ถ้าไม่ได้ย้ายบ้านไป 
อยูต่่างประเทศ 

ทนีีก้ม็าสงัเกตกนัด้วยตานีแ่หละ ในวนัที่
อาจไปติดเกาะ ไม่ได้อ่านข่าวอะไรกับใครเขา 
สญัญาณโทรศพัท์และ 3 จ ี4 จ ีก็ขาดๆ หายๆ 
แล ้วต ้องลงเ รือกลับฝ ั ่ ง  แต ่ท�าไมทะเล 
ดูปั ่นป่วนแปลกๆ คลื่นแตกเป็นฟองขาว 
เต็มทะเล เรือของเราจะรอดไหม อันดับแรก 
ควรถามคนเรือก่อนเลยว่าไหวไหม สมมุติว่า 
คนเรือเองก็ไม ่ได ้มี เครื่องมือสื่อสารใดๆ  
เพราะขบัเรือหางยาวแล้วยงัเป็นมอืใหม่หดัขบั
เสยีอกี ใบนายท้ายคงไม่มอีกีนัน่แหละ แบบน้ี
ถ้าคิดจะเสี่ยงก็ดูทะเลสักนิด ว่าลมน่าจะเร็ว
ประมาณไหน 

ภาวะทะเลเรียบสนิทดูแล้วปลอดภัย
แน่นอน ก�าลังลม 0 โบฟอร์ต ความเรว็ลมน้อย
กว่า 1 นอต

ก�าลังลม 1 โบฟอร์ต ความเร็วลมเฉลี่ย
ประมาณ 2 นอต คลืน่พร้ิวๆ สงูไม่ถงึ 0 - 0.1 
เมตร คือแทบจะไม่มีคลื่น อันนี้ถือว่าทะเล 
สงบดีน่าออกเรือ

ก�าลงัลม 2 โบฟอร์ต ทะเลก็ถือว่าเรียบอยู่ 
เพราะความเรว็ลมเฉลีย่ 5 นอต พอเหน็คลืน่  
0.1 - 0.5 เมตร กไ็ม่ต้องกลวั 

ก�าลงัลม 3 โบฟอร์ต คนทีไ่ม่คุน้กับทะเล
อาจไม่มัน่ใจ ก็คลืน่มแีตกบ้าง ลมเฉล่ีย 9 นอต 
คลื่นประมาณไม่ถึง 1 เมตร เหมือนกับ  
2 โบฟอร์ต 

ก�าลงัลม 4 โบฟอร์ต คนขบัเรอืกค็งต้องรบี
พากลับกันหละ คือยังพอไหวแต่คลื่นเริ่มสูง 

และแตกเป็นฟอง 0.5 - 1.25 เมตร ยงัไหวอยู่ 
กบัก�าลงัลม  13 นอต โดยเฉลีย่

ก�าลังลม 5 โบฟอร์ต แม้จะเรียกว่า
คล่ืนปานกลางแต่ก็ลกูโตน่าด ู กับขนาดทีส่งูได้
ถึง 2.5 เมตร เรอืเลก็ไม่น่าเสีย่ง คลืน่จะเป็น 
ลกูยาวๆ แตกเป็นฟองขาวมากขึน้ ความเรว็ลม
เฉลีย่ 18 นอต เรอืใบกค็งสนกุกนัแต่เรอืหางยาว
ล�าเล็กๆ ต้องระวังมาก ส�าหรับระยะทางไกล
หรอืต้องผ่านจดุทีค่ลืน่แรง 

ก�าลงัลม 6 โบฟอร์ต อนันีน่้ากลวัแน่นอน 
คลืน่ลกูโตได้ถงึ  2.5 - 4 เมตร แตกเป็นฟองขาว
ท่ัวทะเล ความเร็ วลมเฉลี่ ย  24 นอต  
อย่าเสี่ยงเลยดีกว่ากับเรือเล็ก หรือแม้แต  ่
เรอืใหญ่กย็งัต้องกงัวล 

ก�าลงัลม 7 โบฟอร์ต คลืน่จดัมาก แต่ละลกู
สงู 4 - 6 เมตร ยอดคลืน่เริม่ปลิวพดัเป็นสายไป
ตามลม ความเร็วลมเฉลีย่ 30 นอต

ก�าลงัลม 9 โบฟอร์ต คลืน่ลกูโตๆสงูได้ถงึ 
9 เมตร พดัไปตามลมเตม็ทะเลชดัเจน ทศันวิสยั
เริม่ไม่ดแีล้ว เรอืใหญ่กน่็ากลวัอยู่

ตัง้แต่ 8 - 12 โบฟอร์ตนี ้ทศันวสิยัเริม่แย่ 
คลืน่สงูเกนิ 10 เมตรไปเยอะ นีเ่รยีกว่าทะเลบ้า 
ก�าลงัลมเรว็เกิน 41 - 64 นอต ข้ึนไป 

ท่ีเรียกว่าเป็นระดับใกล้เคียงกับพาย ุ
คือตั้ งแต ่  7 โบฟอร ์ตขึ้นไป ส ่วนทะเล  
11 - 12 โบฟอร ์ต นี่ เข ้าสู ่พายุรุนแรง 

และเฮอร ์ริ เคนกันแล ้ว เรือขนาดใหญ  ่
กไ็ม่รอดเหมอืนกนั 

เอามาฝากให ้ขยันดูคลื่นลมกันบ ้าง  
จะได้รอดตัวในทะเล เพราะตัดสินใจได้ว่า 
จะออกเรือดีไหม บางทีก็เช่ือคนเรือมากไม่ได้ 
กับการท�ามาหากินบางทีพวกเขาก็อยาก 
ออกเรือ ซึ่งอาจเคยออกไปแล้วรอดมาได้  
(อย่างแย่ๆ) ก็ไม่เข็ด นอกจากอยู่กับทะเล 
ต้องรู้จักคลื่นลมแล้ว ยังควรศึกษาเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางทะเลอื่นๆ อีกด้วย 
และต้องคอยอพัเดทกนัให้บ่อยจะดท่ีีสดุ
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ยุค 4.0 คือห้วงเวลาของการปฏิวัติ
อตุสาหกรรม ครัง้ที ่4 ม ีDigital Technology 
และ Internet เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
สร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นท�างานแทนคน 
อย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ด้านบวก
และด้านลบอย่างรุนแรงต่อสังคมทุกภาคส่วน 
จ�าเป็นที่ทุกคนต้องติดตามความเป็นไปอย่าง 
ใกล้ชิด เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นชัดถึงผลด ี
ผลเสีย ท้ังต่อตนเองและสังคมท่ีเก่ียวข้อง  
หาหนทางปรับตัวไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  
เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และหลีกเลี่ยงผลร้าย 
ให้กระทบเราน้อยทีส่ดุ

การแบ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมออกเป็น
ยคุต่างๆ มกีรอบความคดิท่ีไม่ตายตวันกั ขึน้อยู่
กบัสาระทีต้่องการน�าไปใช้ประโยชน์เป็นส�าคญั 
ในแนวทางของสภาพเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum : WEF) ได้ระบถุงึการปฏวิติั
อตุสาหกรรมยุคต่างๆ ไว้โดยสรปุ ดังนี้

การปฏวิติัอตุสาหกรรม ครัง้ที ่1 อยูใ่นช่วง
ประมาณปี ค.ศ.1760 - 1840 เมือ่ James Watt 
ค้นพบพลังไอน�้า สามารถน�ามาใช้ในการ 
ขับเคลื่อนเครื่องจักรรถไฟ เรือเดินสมุทร  
และเครือ่งกลในโรงงานทอผ้า เป็นต้น ช่วยให้
คนเดินทางได้ไกลขึ้นทั้งทางบกและทางน�้า  
การค ้าขายระหว ่างประเทศและการล ่า
อาณานิคมก็เกิดตามมา ภาคอุตสาหกรรม 
ก็มีก�าลังการผลิตสูงขึ้นจากการใช้เครื่องจักร

ท�างานแทนคนบางส่วน
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 เริ่มต้น 

ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 (ประมาณ ค.ศ.1870) 
และเลยมาถงึต้นศตวรรษท่ี 20 เม่ือมกีารค้นพบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง โดย Thomas Alva Edison  
ต ่อมาได ้ รั บการพัฒนาจากกระแสตรง 
เป ็ นกระแสส ลับ  มีการสร ้ า ง  Moto r  
และ Generator ส�าหรบัขบัเคลือ่นเครือ่งจกัร
เครื่องยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะ  
ทัง้ด้านการคมนาคม การอตุสาหกรรม และการ
ผลติภาคครวัเรือน เป็นต้น ต่อมาได้พฒันาให้เกดิ
การใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 
โดยมคีลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบส�าคญั 
เกดิวทิย ุโทรทัศน์ และโทรศพัท์ เป็นต้น

การปฏวิตัอิตุสาหกรรม ครัง้ที ่3 เร่ิมในต้น
ทศวรรษที ่1960 มกัเรียกว่า “การปฏิวตัดิจิทิลั” 
หรือ ”ปฏิวัติคอมพิวเตอร์” เมื่อมีการสร้าง
เครือ่งจกัรค�านวณ (Computer) ส�าหรบัใช้งาน
ด้านการคิดค�านวณในเบื้องต้น พัฒนาต่อมา 
เป็นระบบ IT (Information Technology)  
หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เครือ่งมขีนาดเลก็ลง
และมขีดีความสามารถในการค�านวณสงูขึน้มาก
ในระยะหลงัจากนัน้

การปฏวิตัอิตุสาหกรรม ครัง้ท่ี 4 เริม่ในช่วง
ต้นทศวรรษที่ 21 เมื่อความก้าวหน้าทางด้าน
ส่ือสาร โทรคมนาคมและคอมพิ ว เตอร  ์
มาบรรจบกัน  สามารถ เ ช่ือมต ่ อกัน ได  ้
ในลักษณะ Cyber Physical System  

Special report

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ยุค 4.0 
(ตอนที่ 1)
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Special report

มี Digital Technology และ Internet  
เป ็นพื้นฐานในการสร ้างนวัตกรรมต่างๆ  
ขึ้นท�างานแทนคนอย่างมากมาย อาทิ AI  
(Artificial Intelligence) หรอืปัญญาประดิษฐ์ 
TOT (Internet of Things) หรืออนิเตอร์เนต็ 
ของทุกสิง่ Fin Tech (Financial Technology) 
หรอืเทคโนโลยธีรุกรรมทางการเงนิ 3D Printing 
หรอืการพมิพ์สามมติ ิและ UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) หรืออากาศยานไร้คนขับ 
นวัตกรรมเหล่านี้ได้สร้างความเปล่ียนแปลง 
แบบผลิกผัน (Disruption) ให้กบัสังคมมนษุย์
อย่างมากมาย

ในอีกแนวทางหนึ่ ง  มีการแบ ่ งยุค 
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยค�านึงถึง 
ความเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิเป็นกรอบ
ความคดิ ประกอบด้วยยคุต่างๆ ดงันี้

การปฏิ วั ติอุ ตสาหกรรม ครั้ งที่  1  
หรือ ยุค 1.0 เริ่มหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2  
(พ .ศ . 2488 )  เ ศรษฐกิ จตกต�่ า ทั่ ว โ ลก  
เกดิสงครามการค้าตามมา มกีารตัง้ก�าแพงภาษ ี
และกฎเกณฑ์กีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ  
ต่อมาประเทศผู้ชนะสงครามได้ผลักดันให้มี 
การประชุมเพื่อจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ 
ในมติกิารค้าและการเงนิ ทีเ่มอืงแบรตตนัวดูส์ 
มลรฐันวิแฮมเชียร์ สหรฐัอเมรกิา

ยุค 2.0 เป็นยุคเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจ  
มกีารจดัตัง้องค์กรระหว่างประเทศ อาท ิ IMF 
(International Monetary Fund) และ WTO 

(World Trade Organization) เพื่อก�าหนด
กตกิาการค้าระหว่างประเทศ 

ยุค 3.0 คือยุคกระแส โลกาภิวัตน ์  
(Globalization) เป็นผลพวงจากวิวัฒนาการ 
ยคุก่อนๆ เศรษฐกจิระบบทนุนยิมขยายตวัมาก 
เกิดการเปลี่ ยนแปลงหลายอย ่าง เช ่น  
บริษัทขนาดใหญ่ขยายการลงทุน ขยายตลาด  
และสร้างฐานการผลิตในประเทศก�าลังพัฒนา  
มีการย้ายฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุน รวมทั้ง 
การใช ้เทคโนโลยีท�างานแทนคนมากขึ้น  
ท�าให้เกิดการว่างงานและความเหลื่อมล�้า 
ทางสงัคมเป็นวงกว้าง

ยุค 4.0 เป ็นต ่อต ้าน โลกาภิวัตน ์  
(Anti Globalization) หลังเกิดจากท่ี
สหรัฐอเมริกาประสบวิกฤติการณ์ทางการเงิน 
เมื่อป ี ค.ศ.2008 ภาครัฐแก้ป ัญหาด้วย 
การใช้นโยบายดอกเบีย้ต�า่ และการผ่อนคลาย
ทางการเงิน (QE : Quantitative Easing)  
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู ้ฝากเงินท่ัวโลก  
ได้รับดอกเบ้ียต�่าลงจากเดิมมาก ส่วนใหญ ่
เป็นกลุ่มชนช้ันกลางของประเทศที่เจริญแล้ว  
ในขณะ ท่ีผลดี เกิ ดกับตลาดหุ ้น  ได ้ รับ 
ผลตอบแทนสูงขึ้นมาก เพิ่มความเหลื่อมล�้า 
ทางสังคมขึ้นไปอีก ก่อให้เกิดการต่อต้าน 
โลกาภิวตัน์ การปกป้องทางการค้า และกระแส
ชาตนิยิมรนุแรงมากขึน้

(โปรดตดิตามตอนต่อไป)
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