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ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร 

 
 
ศาสตรลึกลับ 
 การหาละติจูดโดยการวัดสูงดวงอาทิตยในเวลาเที่ยง   เปนศิลปการเดนิเรือเกาแกกอนที่คริสโตเฟอร  
โคลัมบัสจะคนพบทวีปอเมริกาเสียอีก  วิธีการดังกลาว ถือเปนความลับที่ปกปดและถายทอดกันในระดับ
นายเรือเทานัน้เหตุผลก็คือ ลูกเรือสมัยเกาในยุคเรือใบมักไดรับการปฏิบตัิอยางเลวรายโดยมคีวามเปนอยู  
และไดรับอาหารทีเ่ลวตองทาํงานหนกัตลอดเวลา  นอกจากนัน้ลูกเรือจํานวนหนึ่งยังไดมาจากการฉดุครา  
ลักพามาจากเมืองทาตาง ๆ ทั่วโลกไมวาจะดวยการใชกําลังบังคับหรืออุมเอาพวกเมาไมไดสติขึ้นเรือมา   
ก็ตาม  จากสภาพดังกลาวนี้จึงมีแนวโนมที่ลูกเรืออาจกอการกบฏไดตลอดเวลา แตจากสภาพบังคับที่
ตองอยูในเรือกลางทะเลไมรูเหนือรูใต และไมรูวาจะเดนิเรือไปที่ไหนอยางไรทําใหลูกเรือตองอยูในสภาพ
จํายอม  ถาลูกเรอืรูวิธีการเดินเรือหรือมีนายเรือรวมเปนพวกแลวการยึดอํานาจในเรือจึงจะประสพ
ความสําเร็จ ดังเชนเรื่องฉาวโฉในอดีตของกองทัพเรืออังกฤษเมื่อลูกเรอืของ RN Bounty ยึดอํานาจในเรือ
น้ันตองเกลี้ยกลอมใหตนหนเขาเปนพวกกอนจึงกอกบฏขึ้น 

 ถาเราสามารถยอนเวลากลบัไปในสมัยน้ันไดอาจเห็นภาพดังน้ีคือ  ชวงเวลากอนเที่ยงประมาณ
หน่ึงชัว่โมงผูบังคบัการเรือ ตนหน และเด็กรบัใช มาประจําทีด่าดฟาเปดทายเรือพรอมกับเครื่องวัดแดด 
นาฬิกาทราย และเครื่องมือกํามะลออีกหลายชิ้นจากนั้นผูบงัคับการเรือก็กม ๆ เงย ๆ กับ เครื่องวัดแดด
จากหลาย ๆ จุด บนดาดฟาในเวลาเดยีวกัน เด็กรบัใชก็พลิกนาฬิกาทรายเปนระยะ ๆ  ขณะทีต่นหน     
ใชเครื่องมือบางชนิดวัดอะไรบางอยาง  จากสายตาของลูกเรือแลวดูเปนสิ่งลกึลบันาเกรงขาม  ทั้งที่ตาม
ความเปนจริงแลวปฏิบตัิการดังกลาวคือ การรอวัดสูงดวงอาทิตยในชวงขณะที่อยูจุดสูงสดุบนทองฟา ซ่ึง
หมายถึงวามันกําลังผานเมริเดียนของผูตรวจพอดี จากนั้นนําเอาสูงที่ไดมาคํานวณกับดิคลิเนชั่นของ  
ดวงอาทิตยขณะน้ันก็จะไดละติจูดของเรือออกมา 

ดวงอาทิตยบนเมริเดียน 
 เมริเดียน คือ วงใหญที่เชื่อมตอขัว้โลกเหนือและใตภูมิศาสตรเขาดวยกนัตามทีเ่ห็นในลูกโลกจําลอง  
ดังนั้นโดยธรรมชาติแลววาทีใ่ด ๆ  ยอมมีเสนเมรเิดียนพาดผานเสมอ เสนเมรเิดียนนีช้ี้ไปในแนวทศิเหนือ – 
ใตเสมอ  (รูปที่  ๑)   และตามแนวเมริเดียนนี้เม่ือวัดระยะทางเชิงมุมจากเสนศูนยสูตรไปทางเหนือหรือใต 
ถึงจุดใด ๆ กค็ือละติจูดของจุดนั้น ๆ  เน่ืองจากโลกหมุนรอบตวัเองจากตะวันตกไปตะวนัออก  เราจึงเห็นวา 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
 ๒ 
 
วัตถุทองฟาตาง ๆ  โผลจากขอบฟาทางทิศตะวนัออกคอย ๆ  ไตสูงขึ้นไปในทองฟา  จนถึงจุดสูงสุด
สําหรับวตัถทุองฟาแตละดวงแลวคอย ๆ คลอยต่ําจนตกลงในทศิตะวันตกแนวที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ไป
ในทองฟานับแตขึ้นจนตกในแตละวันจะไมคงที่ แตเปลี่ยนไปตามดิคลิเนชั่นรายวันของดวงอาทิตยน้ัน  
(รูปที่ ๒) 

ซ่ึงดิคลิเนชั่นน้ี คือ   ระยะทางเชิงมุมของวัตถุทองฟาที่วัดจากเสนศูนยสตูรทองฟา  ไปทางเหนือ 
หรือใตของทรงกลมทองฟา และเม่ือถายทอดวัตถุทองฟาลงมาเปนตําบลที่ภูมิศาสตรบนผิวโลก  หรือ 
GP (Geographic Position)  แลว ก็คือ ละติจูดของวตัถุทองฟานั้นบนผิวโลก ณ  เวลาใด ๆ   (รูปที่ ๓) 

พิจารณาจากรูปที่  ๒ และ  ๓    จะเห็นวาในชวงขณะเวลาเที่ยงจริง    (Local Apparent Noon – LAN) 
ดวงอาทิตยจะผานหรืออยูบนเมริเดียนที่ผานเซนิทหรือจุดเหนือศรีษะของผูตรวจพอดี ดังน้ันในชวงเวลา
ขณะน้ันถาผูตรวจสามารถวดัมุมสูงของดวงอาทิตยไวได  แลวนํามาคํานวณรวมกับดิคลิเนชั่นของดวง
อาทิตย ในเวลาเดียวกัน กส็ามารถคํานวณหาละติจูดของผูตรวจออกมาไดอยางงายดาย 

หลักการ 
 การคํานวณหาละติจูดโดยการวัดมุมสูงดวงอาทิตยขณะที่โคจรผานเมริเดียน  ผูตรวจใชหลักการ
พ้ืนฐาน คือ  เม่ือใดก็ตามทีเ่ราเห็นวตัถทุองฟาใด ๆ  เราสามารถคํานวณหาระยะหางของ GP ของวัตถุ
ทองฟานั้นที่หางจากเราได  โดยการวัดมุมสูงของวัตถทุองฟานั้นดวยเครื่องวัดแดด  นําคาที่วดัไดมาลบ
ออกจาก ๙๐ องศา  แลวคูณดวย ๖๐ ลปิดา  ก็จะไดระยะหางจาก  GP จากผูตรวจเปนไมลทะเล  (รูปที ่
๔)    ซ่ึงระยะหางดังกลาวนี้เรียกวา  “ระยะเซนทิ”  (Zenith Distance) และในขณะที่ดวงอาทิตยผาน    
เมริเดียนของผูตรวจน้ัน GP ของดวงอาทิตยจะอยูทางเหนือหรือใตของผูตรวจพอดี  (รูปที่ ๕)  ดวย   
ความสัมพันธดังกลาวนี้เม่ือนําเอาคาดิคสิเนชั่นมาคํานวณกับระยะเซนิทก็จะหาละติจูดของผูตรวจออกมา
ไดตามกรณีเฉพาะ  ตาง ๆ  กันดังน้ีคือ 

 กรณีที่ ๑   ดวงอาทติยมีดิคลเินชัน่เปนเหนือและอยูดานใตของผูตรวจขณะเที่ยงจริง เม่ือวัดมุมสูง 
ของดวงอาทิตยไดแลวคํานวณหาระยะเซนิทโดยลบออกจาก ๙๐ องศา  ซ่ึงก็คือระยะทางเชิงมุมระหวาง   
GP  และเซนทิของผูตรวจ เปดจากปฏิทนิเดินเรือพบวาขณะดวงอาทติยผานเมริเดียนมีดิคลิเนชัน่เปนเหนือ    
และเซนทิก็อยูทางเหนือของ GP  ดังน้ันในกรณีน้ี  (รูปที่ ๖) 
  ละติจูดผูตรวจ  =  (๙๐ – มุมสูง) + ดิคลิเนชั่น 

 กรณีที่ ๒  ดวงอาทิตยมีดิคลิเนชัน่เปนใต ผูตรวจอยูซีกโลกเหนือ  และขณะดวงอาทิตยผานเม
ริเดียน อยูทางดานใตของผูตรวจ (รูปที่ ๗)   ดังน้ัน 
  ละติจูด  =  (๙๐ – มุมสูง) –  ดิคลิเนชั่น 

 
 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
 ๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑ เสนเมริเดียรบนโลก แสดงละติจูด 300 น. บนเมริเดียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒  เสนทางโคจรของดวงอาทิตยบนทองฟา 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
 ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ ดิคลิเนชั่นของวัตถุทองฟา และละติจูดของ GP ณ เวลาใด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๔ ระยะเซนิท 
 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
 ๕ 

 

 
รูปที ่๕ ขณะที่ดวงอาทติยผานเมริเดียน GP จะอยูทางเหนือหรอืใตพอดีกับเซนิทของผูตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่๖ ขณะดวงอาทิตยผานเมริเดียน ดิคลิเนชั่นเปนเหนือ และอยูดานใตของเซนิท 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
 ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๗ ขณะดวงอาทิตยผานเมริเดียน ดิคลิเนชั่นเปนใต ผูตรวจอยูซีกโลกเหนือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๘ ขณะดวงอาทิตยผานเมริเดียน ดิคลิเนชั่นเปนใต ผูตรวจอยูซีกโลกใต 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
 ๗ 

 

 กรณีที่ ๓   ดวงอาทิตยมีดิคลิเนชั่นเปนใตผูตรวจอยูซีกโลกใต  และขณะดวงอาทิตยผานเม
ริเดียน อยูดานเหนือของผูตรวจ (รูปที่ ๘)   ดังน้ัน 
  ละติจูด  =  (๙๐ – มุมสูง)  + ดิคลิเนชั่น 

 จากทั้ง สามกรณี ที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา การหาละติจูดโดยการวัดมุมสูงขณะดวงอาทติย
ผานเมริเดียน  มีหลักการและวิธีคํานวณงาย ๆ  ผูศึกษาไมจําเปนตองทองจําสูตรใด ๆ เพียงเขียน    
ภาพประกอบงาย ๆ   ตามที่แสดงใหดู ก็จะเขาใจการคาํนวณได 

ปฏิบัติการวัดสูงบนเมริเดียน 
 กลาวโดยสรุปแลวความสูงบนเมริเดียนของดวงอาทิตย  คือคาความสูงที่วัดในขณะที่ดวงอาทติย
อยูในแนวทศิเหนือหรือใตของผูตรวจ และเปนคาสูงที่สดุของวันน้ันซึง่ในชัว่ขณะนีค้ือ  “เทีย่งจรงิ”  (Local 
Apparent Noon)  ปฏิบัติการวัดสูงจะเร่ิมจากการที่ผูตรวจเริ่มตนวดัสูงกอนเที่ยงจริงประมาณ  ๑๕ – ๒๐ 
นาทีโดยการวดัขอบลางดวงอาทิตยซํ้าหลาย ๆ  ครั้ง  แตละครั้งคอย ๆ ปรับไมโครมิเตอรเครื่องวัดแดด
ตามมุมสูงดวงอาทิตยที่เพ่ิมขึ้นจนดวงอาทิตยมีมุมสูงที่สุด โดยจะมีอาการแขวนลอยนิ่ง ๆ อยูชั่วขณะ
กอนที่จะลดต่าํลงใหอานคามุมขณะชวงเวลานั้น  ซ่ึงก็คือสูงดวงอาทิตยขณะทีผ่านเมริเดียนผูตรวจพอดี  
โดยไมจําเปนตองอานเวลาจากนาฬิกาโครโนเมตร  จากนั้นนํามุมสูงที่วัดไดไปลบออกจาก  ๙๐  องศา  เพ่ือ
หาระยะเซนทิ (Zenith Distance) เปดปฏิทินดาราศาสตรหาคาดคิลิเนชัน่ชัว่ขณะที่ดวงอาทติยผานเม
ริเดียน  นําไปคํานวณกับระยะเซนิทก็จะไดละติจูดของผูตรวจออกมา 

ขอสังเกต 
 การวัดสูงดวงอาทติยขณะผานเมรเิดียนนัน้ไมจําเปนตองอานเวลาจากนาฬิกาโครโนเมตร  เพราะ 
มุมที่สูงที่สุดของดวงอาทติยในแตละวนั คือชวงเวลาทีด่วงอาทติยผานเมรเิดียนซึ่งความสูงนีผ้ันแปรไปใน  
แตละวัน ขึน้อยูกับดิคลิเนชั่นของดวงอาทิตยทีท่ําใหเสนทางโคจรของดวงอาทิตยบนทองฟาเปลี่ยนไป   
ในแตละวัน  (รูปที่ ๙)  สวนดิคลเินชัน่ของดวงอาทิตย   และเวลาขณะผานเมริเดียนนั้น เปดดูไดใน
ปฏิทินเดินเรอื 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
 ๘ 
 

 
รูปท่ี ๙  สูงดวงอาทิตยขณะผานเมริเดียนในแตละวันไมเทากันข้ึนอยูกับเสนทางการโคจรรายวัน 

 
 

























 
 

 

 
 
 
 
 

               
( 

 
น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 

นายทหารโครงการวิจัย และหัวหนากองสถิติและวิจัย 
หนวยเจาของโครงการ : โรงเรียนนายเรือ 
 
 
 

สืบเนื่องจากฉบับที่แลว  ไดผลการวิจัยคือระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนนายเรอื   
ที่ประกอบดวย   หลักการ    วิธีการปฏิบตัิ     องคประกอบ    และเกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนายเรือ   ซ่ึงผูวิจัยจะขอนาํเสนอในรายละเอียดดังตอไปนี้   

 

 
ผลการสังเคราะหหลักการในการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ  ปรากฏผลเปน 

หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  ตามลําดับความสาํคัญดังน้ี 

๑. สรางระบบการประกันคุณภาพที่ทําใหโรงเรียนนายเรือผลตินายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ
ตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว และตอบสนองความตองการของกองทัพเรือ 

๒. เสริมสรางจิตสํานึกใฝคุณภาพและความรวมมือรวมใจในการดําเนินงานประกนัคุณภาพของ
กําลังพลทุกฝาย   โดยมุงเนนคุณภาพในการปฏิบตัิงาน 

๓. ผูบรหิารตองมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา   โดยมี
นโยบายและความมุงหมายที่ชัดเจน 

๔.  ยึดถือวัตถุประสงคในการผลิตผูนําทางทหารเปนสาํคัญ โดยคํานึงถึงความตองการของ
กองทัพเรือ ขอเท็จจริงดานทรัพยากรและขอจํากัดตาง ๆ ของกองทัพเรือควบคูและสอดคลองขนานกัน
ไปกับ 
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การประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาอืน่ ๆ  ในระดับเดียวกัน 

๕. สรางความเชื่อม่ันและความพึงพอใจใหกับกองทัพเรือและประเทศชาตใินคณุภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนนายเรือ  โดยมีการดําเนินงานที่เปนระบบแบบแผนและสามารถตรวจสอบได 

๖. กําหนดวิธกีารปฏิบตัิในการประกันคณุภาพการศึกษาใหชัดเจน   และสามารถปฏิบตัิไดจริง 
ทุกขั้นตอน 

๗. มีเสรีภาพในการจัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ที่มีรูปแบบและหลักเกณฑเหมาะสม 
กับคุณลักษณะของโรงเรยีนนายเรือ  มุงเนนคุณภาพของนักเรียนเตรียมทหารที่รับเขามา  คณุภาพของ        
การฝกศึกษาในโรงเรียนนายเรือ และคุณภาพของนายทหารที่สาํเร็จการศึกษา โดยใหมีการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในทุกองคประกอบของคุณภาพ ตามหวงเวลาทีเ่หมาะสม   
อยางตอเน่ืองและจริงจัง 

๘. มีแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศกึษา
แหงชาติ และแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย / ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
 

 

ผลการสังเคราะหวิธีการปฏิบัต ิในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ปรากฏผล  
เปนวธิีการปฏิบัตใินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ดังน้ี 

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
๒. จัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ 
๓. กําหนดและใชองคประกอบและเกณฑในการประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
๔. จัดทําคูมือในการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ 
๕. จัดใหมีการเผยแพรความรู  ความเขาใจ ในเร่ืองประกันคุณภาพและสงเสริมจิตสาํนึก ใฝ

คุณภาพ ใหกับกําลังพลทุกฝายของโรงเรยีนนายเรือ 
๖. จัดการควบคุม   ตรวจสอบ   และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนนายเรือ  ตามคูมือ

ประกันคุณภาพ 
๗. รายงานการศึกษาตนเอง เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลวุัตถุประสงค 

และพรอมรับการตรวจสอบจากภายนอก 

 

 ผลการสังเคราะหองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรอื  ปรากฏผล
เปนองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรอื   ดังน้ี 
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 องคประกอบที่  ๑  :  ปรัชญา / ปณิธาน วตัถปุระสงค และภารกจิหลกัของโรงเรียนนายเรือ 
 องคประกอบที่  ๒  :  การบริหารและการจัดการ 
 องคประกอบที่  ๓  :  การฝกและศึกษา 
 องคประกอบที่  ๔  :  การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหารและการปกครองบังคับบญัชา 
 องคประกอบที่  ๕  :  การสงเสริมและพัฒนานักเรียนนายเรือ 
 องคประกอบที่  ๖  :  การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 

 

 
 ผลการสังเคราะหเกณฑในการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ ปรากฏผลเปนเกณฑ 
ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ   ดังน้ี 

องคประกอบที ่๑ : ปรัชญา / ปณิธาน  วตัถุประสงค  และภารกิจหลักของโรงเรยีนนายเรือ 
   เกณฑ    :  มีการกําหนดปรัชญา / ปณิธาน   วัตถุประสงค   และภารกิจหลักไวชดัเจน

เพ่ือเปนหลักและแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนนายเรือ    

องคประกอบที่ ๒ :  การบริหารและการจัดการ 
   เกณฑ        :  มีการบริหารและการจัดการที่สอดคลอง   และสนับสนุนการดําเนินงาน

ใหบรรลตุามวตัถุประสงค  และภารกิจหลักในการจัดการฝกและศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                      ๒.๑  โครงสรางและระบบการบริหาร 
                                      เกณฑ : มีความคลองตัวและสอดคลองกับวตัถุประสงค   และภารกิจหลัก
ของโรงเรียนนายเรือ     

                      ๒.๒ คณะผูบริหารโรงเรยีนนายเรอื 
                         เกณฑ : (๑)  มีวิสัยทัศน / มุมมองที่กวาง  ทั้งทางวิชาชพีทหาร และ      
วิชาการอุดมศึกษา 

                         (๒) มีความรู  ความสามารถ / ประสบการณในการบริหารการศึกษา 
                           (๓)  มีภาวะผูนํา  คณุธรรม และจริยธรรม 

                     ๒.๓  แผนการดําเนินงาน 
                         เกณฑ  : (๑) มีแผนการดําเนินงาน   ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน   
และสอดคลองกับวตัถุประสงคและภารกจิหลักของโรงเรียนนายเรือ 
                            (๒)  มีการดําเนินงานตามแผน   ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

                      (๓) มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานในกิจกรรมตาง  ๆ  / การ 
ดําเนินงานของโรงเรียนนายเรือวา ไดบรรลุตามวัตถุประสงค  /  ภารกิจหลักของโรงเรียนนายเรอื 
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                                 (๔) มีการนําผลประเมินการปฏบิัตงิานตามแผนและกิจกรรมตาง ๆ  
มาใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

                            ๒.๔   การเงินและงบประมาณ 
                                 เกณฑ :   (๑) มีการจัดสรรงบประมาณ  และทรัพยากรตามแผนที่สอดคลอง   
และสนบัสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนนายเรือ 

            (๒)  มีการตรวจสอบ วิเคราะห     และประเมินการใชจายวา 
สอดคลองตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ / สนบัสนุนการดําเนนิงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนนาย
เรือ 

                           ๒.๕  กําลังพล 
                                  เกณฑ : (๑) มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบของกําลังพลในแตละตําแหนง
ไวชัดเจน 
                                         (๒) มีกําลังพล จํานวนเพียงพอกับการดําเนินงาน   ตามภารกิจ
หลัก ของโรงเรียนนายเรือ 
                      (๓) มีการจัดวางกําลงัพล   ลงในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ 
                         (๔) มีการพัฒนา และสงเสริมความกาวหนา แกกําลังพล  ทัง้ใน
ดานยศ    ตําแหนง  และองคความรู 
                                                  (๕) มีการพิจารณาความดี ความชอบแกกําลังพลอยางยุติธรรม   
โดยการประเมนิจากผลการปฏิบัตงิานอยางแทจริงทัง้จากการประเมินตนเอง ผูรวมงาน / ผูใตบังคับบัญชา    
และผูบังคับบญัชา 
                                            (๖) มีการจัดสวัสดิการ / สรางขวัญ และกําลังใจแกกําลังพล และ    
และนักเรยีนนายเรือเพ่ือใหมีความมุงม่ัน  ทุมเท  รักและศรัทธาตอโรงเรียนนายเรอืและกองทัพเรือ 

                 ๒.๖    การวิจัยและพัฒนาสถาบนั 
                                    เกณฑ  :  (๑)  มีการวิจัยสถาบัน / การจัดทําฐานขอมูล    เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรยีนนายเรือ 
                            (๒)  มีการสงเสริม และสนับสนุนการวิจัยในทุก  ๆ   ดานเพื่อ
พัฒนา คุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียนนายเรืออยางเปนรูปธรรม 
                              (๓) มีการเผยแพร    และนําผลการวิจัย   มาเปนแนวทางในการ   
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนนายเรอื 

                 ๒.๗    การบริการและชวยเหลือสังคม 
                           เกณฑ : มีกิจกรรมใหบริการชุมชนและชวยเหลือสังคม ในสวนที่สอดคลอง 
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กับภารกิจของโรงเรียนนายเรือ ทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม และ
สาธารณประโยชน 

องคประกอบที่ ๓ :  การฝกและศึกษา 
                           เกณฑ :  มีการฝกและศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใหไดนายทหารสัญญาบัตร ที่มีคุณภาพ
ออกไปปฏิบัตงิานตามหนวยตาง ๆ    ตรงตามความตองการของกองทัพเรือ 

                  ๓.๑    หลักสูตรการฝกและศึกษา 
                                     เกณฑ :      (๑) มีวัตถุประสงค และเน้ือหาที่สอดคลองกับปรชัญา / 
ปณิธาน วตัถปุระสงคของโรงเรียนนายเรอื และเอ้ือประโยชนตอการปฏิบตัิงานในกองทัพเรือ 
                                                            (๒)  หลักสตูรการศึกษาวชิาการอุดมศกึษา   มีโครงสราง   
และจํานวนหนวยกติตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
                                                       (๓)  หลกัสูตรการศึกษาวชิาชีพทหาร ไดรับการรับรอง
จากสภาการศกึษา วชิาทหาร  และสอดคลองกับความตองการของกองทัพเรือ /หนวยใชงานตามพรรคเหลา 
                                                    (๔)  หลกัสูตรการฝกภาคปฏิบตัิ  มีความสอดคลองกบั 
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทหารเรือ และกอใหเกิดทักษะในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพทหารเรือไดอยาง 
แทจริง 
                                                            (๕)  มีการประเมินหลักสูตรการฝกและศึกษาทุกหลักสตูร      
ตามหวงเวลาที่เหมาะสม 
                                                             (๖) มีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุง  และ
พัฒนาหลักสูตรการฝกและศึกษาใหสามารถบรรลุวตัถปุระสงคในการผลิตนายทหาร ที่มีคุณภาพตรงตาม
ความตองการ ของกองทัพเรือ  และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ รอบดาน 
                         ๓.๒   ครู - อาจารย 
                                    เกณฑ  :   (๑)  มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียนนายเรือ 
                                                          (๒)  มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในการฝก       
และศึกษาตรงกับสาขาวิชา / หัวขอในการฝกและศึกษา 
                                                          (๓)  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู/ มีคณุธรรม  รักและศรัทธาใน
งานฝกและใหการศึกษาแกนักเรียนนายเรือ 

                                    (๔)  มีแผนในการพัฒนาคร ู- อาจารย ที่เปนรูปธรรม 
       (๕)  อาจารยมีผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับทั้งในและนอก 

กองทัพเรอื 
                   ๓.๓    นักเรียนนายเรือ 
                                     เกณฑ :  (๑) มีการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   
ที่มีคุณภาพ   และเปนธรรม    เพ่ือใหไดนักเรียนที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมตอการศกึษาในโรงเรียนนายเรือ           
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                    (๒) มีระเบียบวินัย    ความสํานึกในหนาที่รับผิดชอบ   และ
ความเขมแข็งอดทนทั้งทางรางกายและจติใจ 
                                                     (๓) มีผลการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร   ดวยคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๒.๐๐ 

             (๔)  มีผลการศึกษาทั้งทางดานวิชาการ      และวชิาทหารที่ 
โรงเรียนนายเรืออยูในเกณฑที่เหมาะสม 

                 ๓.๔    กระบวนการฝกและศึกษา 
                          ในระดับฝายศึกษา 

         เกณฑ  : (๑)  มีแผนการฝกและศึกษา  ในระยะยาว   และมีแผนการฝก
และศึกษาประจําปการศึกษาที่ชัดเจน  สอดคลองกับแผนการดําเนินงานของโรงเรียนนายเรือ 
               (๒)  มีการดําเนินงานใหการฝกและศึกษา นักเรียนนายเรือ
เปนไปตามแผนการฝกและศึกษาที่กําหนดไว 

(๓)  มีการประเมินผลการฝกและศึกษาทุกปการศึกษา / ตาม
หวงเวลาที่เหมาะสมจากผลการฝกและศกึษาของนักเรยีนนายเรือ 

(๔)  มีการนําผลประเมินการฝกและศึกษามาปรบัปรงุและพัฒนา 
ทั้งแผนและการดําเนินงานการฝกและศกึษาในปตอไปอยางตอเน่ือง 

                         (๕)  มีคูมือครู -  อาจารย 

                 ในรายวิชา 

                                (๖)  มีการจัดทํา   แผนการฝกและศึกษา  /  ประมวลการสอน 
(Course Syllabus)  ที่สอดคลองกับรายละเอียดชุดวิชา   (Course Description)    ในหลักสูตรการฝกและศึกษา 

(๗)  มีรูปแบบการฝกและศกึษาที่หลากหลาย  เพ่ือสงเสริมให  
นักเรยีนนายเรอืเกิดการเรยีนรู  /  เกิดผลแหงการฝกและศกึษาทีค่รอบคลุมทั้งดานสติปญญา   รางกายและ
จิตใจ 

(๘)  มีการประเมินผลการฝกและศึกษาที่เปนระบบ  และครอบคลุม 
ทั้งจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรยีนนายเรอื  และจากการประเมินผลการสอนของ  ครู - อาจารย 
                   ๓.๕   สวนสนับสนนุการฝกและศึกษา 
                         เกณฑ  :  (๑)  มีสื่อ  /  เครื่องชวยการศึกษา  และอุปกรณในการฝกและ
ศึกษาที่มีคุณภาพหลากหลายเหมาะสมและเพียงพอกบัจํานวนนักเรยีนนายเรือ 

                                  (๒)  มีอาคาร  สถานที ่/ หองเรียน   หองทดลอง  และหองปฏิบตัิการ 
ทางวิชาชีพที่เพียงพอ และเอ้ือตอการจัดการฝกและศกึษาในหลายรูปแบบ 

                             (๓)  มีอาณาบริเวณ  /  สภาพแวดลอม    ที่เอ้ือตอการใฝหาความรู 
ของนักเรียนนายเรือ 
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                                                (๔)  มีหองสมุด / ศูนยบรรณสาร   ที่มีตํารา   หนังสือ   วารสาร  
เวลาใชงานและพื้นทีใ่ชสอยเพียงพอตอจํานวนนักเรียนนายเรือ  /  ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

                                       (๕)  มีระบบสารสนเทศ  เครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุอุปกรณที่
เอ้ือตอการสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและนอกประเทศ 

                  ๓.๖   การวิจัยและพัฒนาการฝกและศึกษา 
                         เกณฑ  : (๑)  มีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ  ครู - อาจารย  
เพ่ือพัฒนาการฝกและศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 
                                         (๒)  มีการเผยแพร    และนําผลการวิจัยมาเปนแนวทาง   ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการฝกและศึกษาอยางตอเน่ือง 

องคประกอบที่  ๔  :  การปลูกฝงคณุลกัษณะผูนําทหารและการปกครองบังคบับญัชา 
                    เกณฑ     :    มีการปลูกฝงคุณลกัษณะผูนําทหารและการปกครองบังคับบัญชา  
นักเรียนนายเรืออยางมีระบบแบบแผน และสอดคลองกับวตัถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ เพ่ือใหได
นายทหารสัญญาบตัรที่มีคณุลักษณะของผูนําทหารตรงความตองการของกองทัพเรือ 

                             (๑) มีแผนในการปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร   และการปกครอง   
บังคับบัญชาที่ชัดเจน  และสอดคลองกับวตัถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ 
                                       (๒) มีรูปแบบ  /  วิธีการในการปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร  
และการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายเรือที่เหมาะสม 

 (๓)  มีการปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร  และการปกครอง
บังคบับญัชานกัเรยีนนายเรือ   โดยนายทหารปกครองที่มีคณุภาพ  /  เปนแบบอยางที่ดี   และมีจํานวนเพียงพอ 

              (๔) มีการประเมินคุณภาพในการปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร 
และการปกครองบังคับบัญชานักเรียนทหาร ในหลากหลายรูปแบบ และเปนประจําทุกปการศึกษา 

                       (๕)   มีการนําผลการประเมินคุณภาพในการปลูกฝงคุณลักษณะ 
ผูนําทหาร  และการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายเรือมาปรับปรงุ   และพัฒนาการดําเนินงานใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง 

องคประกอบที่  ๕ : การสงเสริมและพัฒนานักเรยีนนายเรอื  

                    เกณฑ   :  มีการสงเสรมิและพัฒนานกัเรียนนายเรือในทุก  ๆ   ดานอยางเปนรูปธรรม          
(๑)  มีแผนงานสงเสริมและพัฒนานักเรียนนายเรือที่เปน

รูปธรรมชัดเจนทั้งทางดานรางกาย   อารมณ    สังคม  และสตปิญญา 
                                 (๒)  มีกิจกรรม  /  ชมรมตาง  ๆ   ที่หลากหลายทั้งดนตร ี  

กีฬา   ศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือสงเสริมและพัฒนานกัเรียนนายเรอื 
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                                     (๓)  มีกิจกรรมใหคําปรึกษาในปญหาทุก  ๆ  ดานแก 
นักเรียนนายเรืออยางเปนระบบ 

                                (๔) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ตามแผนงานสงเสริม  และพัฒนานักเรียนนายเรืออยางทั่วถึงและเปนธรรม 

                                   (๕)  มีการประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ     ใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนนายเรือเปนประจําทุกป 

องคประกอบที่  ๖  : การตดิตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 

                            เกณฑ   : มีการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาออกไป
ปฏิบตัิงานตามหนวยตาง ๆ  ในกองทัพเรืออยางสม่ําเสมอ 

                                  (๑)  มีการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเรจ็การศึกษา 
จากโรงเรียนนายเรืออยูเสมอตามหวงเวลาที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องความรูความสามารถในการปฏิบตัิงาน    
คุณลักษณะผูนําทหาร   และคุณธรรมจรยิธรรม 

                                 (๒)  มีการนําผล  จากการตดิตามและประเมินผลนายทหาร 
ผูสําเร็จการศกึษามาเปนแนวทาง เพ่ือปรับปรงุและพฒันาการดําเนินงานทุกดานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหได
นายทหารสัญญาบัตรที่มีคณุภาพตามวตัถุประสงค และตรงกับความตองการของกองทัพเรืออยางแทจริง 

 จากการทดลองตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน  ตามองคประกอบและเกณฑในการ
ประกันคุณภาพ  ตามผลการวิจัยดังที่กลาวมาแลว  พบวาโรงเรียนนายเรือมีการปฏิบัตติามองคประกอบ  
และเกณฑ ในการประกันคุณภาพอยูเปนสวนมากแลว โดยมีการดําเนินงานในบางรายการที่ควรได    
รับการปรับปรงุ  และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  ตามแนวทางแหงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ 
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สรุประบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนนายเรือ 

ปจจัยนําเขา (INPUT) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กระบวนการ ( PROCESS) 
 
          วิธีการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา                                องคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา 
                           ของโรงเรียนนายเรือ                                                  ของโรงเรียนนายเรือ 

    ๑.  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา      ๑. ปรัชญา / ปณิธาน วัตถุประสงค และภารกิจหลัก 
    ๒. จัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                   ๒. การบริหารและการจัดการ 
    ๓. กําหนด/ใชองคประกอบและเกณฑในการประกัน      ๓. การฝกและศึกษา 
        คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ                     ๔. การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร  
    ๔. จัดทําคูมือในการประกันคุณภาพการศึกษา          ๕. การสงเสริมและพัฒนานักเรียนนายเรือ    
    ๕. จัดใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่อง      ๖. การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา   
        ประกันคณุภาพและสงเสริมจิตสํานึก ใฝคุณภาพ    
    ๖. ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน    
    ๗. รายงานการศึกษาตนเองเพื่อการปรับปรุงและ     
        พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ    
        พรอมรับการตรวจสอบจากภายนอก  

หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
๑.  สรางระบบการประกันคุณภาพที่ทําใหโรงเรียนนายเรือผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ   ตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไว     
     และตอบสนองความตองการของกองทัพเรือ 
๒.  เสริมสรางจิตสํานึกใฝคุณภาพและความรวมมือ     รวมใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพของกําลังพลทกุฝาย     
     โดยมุงเนนคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
๓.  ผูบริหารมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา   โดยมีนโยบาย  และความมุงหมายที่ชัดเจน 
๔.  ยึดถือวัตถุประสงค    ในการผลิตผูนําทางทหารเปนสําคัญ      โดยคํานึงถึงความตองการของกองทัพเรือขอเท็จจริงดานทรัพยากร    
และ   
      ขอจํากัดตาง ๆ   ของเหลาทัพควบคู และสอดคลองขนานกันไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ     ในระดับ
เดียวกัน 
๕.  สรางความเชื่อม่ันและความพึงพอใจใหกับกองทัพ    และประเทศชาติในคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ  โดยมีการ   
     ดําเนินงานที่เปนระบบ   แบบแผน   และสามารถตรวจสอบได 
๖.  กําหนดวิธีการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาใหชัดเจน และสามารถปฏิบัติไดจริงทุกข้ันตอน 
๗.  มีเสรีภาพในการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ที่มีรูปแบบและหลกัเกณฑเหมาะสมกับคุณลักษณะของโรงเรียนนายเรือ   
      ที่มุงเนนคุณภาพของนักเรียนเตรียมทหารที่รับเขามา  คุณภาพของการฝกศึกษาในโรงเรียนนายเรือ  และคณุภาพนายทหารที่สําเร็จ 
     การศึกษาออกไป โดยใหมีการควบคุม   ตรวจสอบ    และประเมินผลการดําเนินงานในทุกองคประกอบคุณภาพ ตามหวงเวลาที ่
     เหมาะสมอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

ี ใ ั ึ ี่ ั ั ั ึ ั
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ผลผลิต    (OUTPUT) 

 

คุณภาพของโรงเรียนนายเรือ 
การปฏบิัติงานที่เปนระบบ   แบบแผน ตอบสนองภารกิจและไดผลผลิต  คือ  ทหารสัญญาบัตรตามวัตถุประสงค และความตองการของกองทพัเรือ 



การสัมมนา 
      ครั้งท่ี ๘ 

ณ โรงเรียนรวมเหลา  ประเทศญี่ปุน  ตอนที่ ๑ 

น.อ.อภิชาติ  ปญญากิตติวัฒน 
รองผูอํานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ 

 
 
 เม่ือวันที ่ ๖ มิ.ย.๔๕ พลเรือเอก ณรงค ยทุธวงศ ผูบัญชาการทหารสูงสุดไดกรุณาอนุมัต ิ โดย        
รับคําสั่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหกระผมเปนผูแทนของโรงเรียนนายเรือไปรวมสัมมนา ณ      
โรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุน (National Defense Academy) เมือง Yokosuka ระหวาง ๘ - ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ การประชุมคร้ังนี้เปนการประชุม คร้ังที่ ๘ โดยมี โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนเปนเจาภาพ 
นายทหารที่ไดรับเชิญจากประเทศตาง ๆ เขารวมการสัมมนาในครัง้นี้มีทั้งหมด ๑๔ ประเทศ ไดแก ๑ จนี   
๒ แคนาดา ๓ มองโกเลีย ๔ อินเดีย ๕ มาเลเซีย ๖ ประเทศไทย ๗ เวียดนาม ๘ ออสเตรเลีย ๙ อินโดนีเซีย 
๑๐ สิงคโปร ๑๑ สหรัฐอเมริกา ๑๒ ฟลิปปนส ๑๓ เกาหลีใต ๑๔ รัสเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๑ นายทหารจากประเทศตาง ๆ ท่ีเขารวมสัมมนา ถายรูปรวมกัน ณ กองบัญชาการโรงเรียนรวมเหลาญี่ปุน 
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The Eight International Seminar On Military Science 

วัตถุประสงคการสัมมนา 
 ๑. เพือ่สงเสริมและพฒันาการศึกษา การทําการวจิัย ทางวิชาการดานวิชาชพีทางทหาร 
 ๒. เพือ่สรางเสริมและพฒันาความเขาใจกันระหวางประเทศญี่ปุน และประเทศตาง ๆ ที่สง 

    นายทหารสัญญาบัตรเขารวมประชุม 
 ๓. เพือ่สรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกับ ประเพณี และจุดยืนของแนวความคิดในดานการรักษา 

    ความมั่นคง และการปองกันประเทศของประเทศญีปุ่น กบัประเทศเพื่อนบานตาง ๆ 

ระยะเวลาการสัมมนา 
 ๙ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

หัวขอการสมัมนา 
 การศึกษาประวตัิศาสตรของประเทศเพือ่พฒันาการเรียนการสอนใหแก นักเรยีนทหาร ตลอดจน  
การศึกษาประวตัิศาสตรของชาติเพือ่นําไปเปนศลิปการเรียนการสอนใหนักเรียนทหารมีความรักชาต ิ และ    
ภูมิใจในความเปนทหาร 

สถานที่สัมมนา 
 ๑. ระหวางวนัท่ี ๑๐ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ใชสถานที่ Administration Bldg. Conference Hall, 
National Defense Academy, Yokosuka 
 ๒. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ใชสถานที่ โรงแรม Grand – hill ICHIGAYA, Ichigaya, โตเกียว 
รายละเอียดของการสัมมนา และดูงานในแตละแหง 

การสัมมนา 
 การสัมมนา INTERNATIONAL SEMINAR FOR MILITARY SCIENCE ท่ีโรงเรียนรวมเหลาญี่ปุน 
ประเทศญี่ปุน ในครั้งนี้เปนคร้ังที ่๘ มีหวัขอสัมมนาคอื “Modern Education for officers on History” และ   
มีประเด็นที่เกีย่วของในการสัมมนา ดังนี้ 
 ๑. Significance / Importance of History Education 
 ๒. Method of History Education 
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เกร่ินนําความเปนมาของหัวขอการสัมมนา 
หัวขอ History Education within Liberal Arts 

 ๑. เม่ือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยท้ังหมดในประเทศญี่ปุน มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
การศึกษาใหมทั้งหมด ภายใตระบบการศึกษาแบบใหม ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน นักศึกษาจะ     
ตองเขารับการศึกษาในระยะเวลา ๔ ป หลักสตูรใหมเปลี่ยนเปนใหความสําคัญกับสาขาเฉพาะทางซึ่งเนน
ความสามารถพิเศษมากขึ้น และนอกเหนอืจากนัน้วชิาตาง ๆ หรอืเนื้อหาวชิาศลิปศาสตรและมนุษยศาสตรก็
มีการบรรจุไวในหลักสตูรดวย 
 การศึกษาระบบใหมในมหาวทิยาลยัมุงเนนใหความสําคญัท้ังวิชาชพีเฉพาะ และวชิาทางมนษุยศาสตร 
วัตถุประสงคของการปรับปรุงหลักสูตรแผนใหมนี้เพือ่ใหนักศึกษา ฝกคิด และศึกษาแบบธรรมชาติโดยมี     
จุดมุงหมายให นักเรียนทหารหรือนักศึกษาไดมีการฝกคิด และฝกการตัดสนิใจไดอยางถกูตอง ภายใต    
สถานการณแตกตางกัน 
 หลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสตูรท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมไดมีการบรรจกุารเรยีนวิชาประวตัิศาสตร
เขาไวดวย จดุนี้เองจึงเปนที่มาของ หัวขอการสัมมนา International Seminar for Military Science          
ครั้งท่ี ๘ นอกจากนี้ยังเปนการสรางแนวความคิดสรางสรรคใหม ในการศึกษาวิชาประวตัิศาสตรของชาติ และ
ประวตัศิาสตรตาง ๆ ทางทหารตลอดจนทบทวนการปลูกฝงความนิยมในชนชาติ ชวงกอนท่ีจะเกิดสงคราม
ในประวัติศาสตรของชนชาติญี่ปุนดวยเชนกัน 
 ที่กลาวมานีจ้งึเปนเหตุผลอางอิงไดวา การเรียนประวตัิศาสตรไมใชกําหนดใหแคมีการเรียนการสอน
เฉพาะในมหาวิทยาลัย หรอืสถาบันทางการทหารเทานั้น แตการเรียนในวิชาอาชีพเฉพาะ เชน การเรียน  
หลักสูตรดนตรี หลักสตูรศลิปศาสตรตาง ๆ ตองมีการเรียนประวัติศาสตรด้ังเดมิของชนชาตใิหรูที่มาของ
วัฒนธรรมของตนเองเชนเดียวกัน 
 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศทีไ่ดรับการยกยองวาเปนประเทศทีพ่ัฒนาไดเจริญรุงเรอืงมากตั้งแตป 
พ.ศ.๒๕๐๘ จนกระทั่งเร่ิมสะดุดทางดานเศรษฐกจิ เนื่องจากภาวะขาดแคลนน้าํมันในป พ.ศ.๒๕๑๗ ใน     
ชวงดังกลาวการผลิตบุคลากรผูมีความสามารถเพือ่ปอนเขาระบบเศรษฐกจิที่กําลงัรุงเรืองกระทาํกัน      
อยางขะมักเขมนการเรียนวชิาชพีเฉพาะสาขา มีการขยายการศึกษา เปดรับนักศึกษากันอยางมากมาย ใน
ขณะเดียวกันการเรียนทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลับมีปริมาณการผลิตบุคลากรทางดานนี้
นอยลง 
 โรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุนยังคงใหความสําคัญท้ังทางการเรียนวิชาชพีทางทหาร วิชาชพี
เฉพาะสาขา และวชิาทางดานมนุษยศาสตรและสังคม ควบคูไปดวยกัน (Comprehensive Education)     
ตางกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                             กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
                                                                ๓๓ 
 

 หลายปตอมา มหาวทิยาลยัตาง ๆ ในประเทศญี่ปุนเริม่ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นแกนักศึกษา
ท่ีเขาเรยีนในระดับอุดมศึกษา จากสาเหตุทีต่ัดหลักสูตรทางดานวชิามนุษยศาสตรออกไปเปนจํานวนมากจน
ทําใหเกิดการฆาตกรรมที่โหดรายหลาย ๆ เหตุการณในเมืองตาง ๆ และเกิดการจลาจลในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ปรากฏวา คุณภาพทางดานจริยธรรมและความประพฤติของนักศึกษาอยูในเกณฑ
ตํ่าอยางมาก จนกระทั่งมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไมยอมรับพฤติกรรมของนักศึกษาญ่ีปุนไดในชวงดังกลาว 
 ๒. โรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุนกอตัง้ขึ้นเม่ือป พ.ศ.๒๔๙๖ โดยมีหลักสูตรการศึกษามาตรฐาน
เดียวกับหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของประเทศญ่ีปุน แตมีความแตกตางกันเล็กนอย       
โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนไดมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญ ๑ ทาน เปนผูสอนวิชาประวตัิศาสตรของประเทศญี่ปุน 
ซ่ึงแตกตางจากมหาวิทยาลยัตาง ๆ ที่ไมมีการสอนประวัติศาสตรของญี่ปุน โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนตองการ
สอนวิชาประวติัศาสตรใหแกนักเรียนทหาร เพือ่ออกไปทํางานรับใชชาติและซึมซบัพืน้ฐานของประวตัศิาสตร
ชนชาตญ่ีิปุนเพือ่ใหมีความรักชาต ิ การเรียนประวัตศิาสตรในชวงแรก ๆ จะประกอบไปดวย ประวัตศิาสตร
ของประเทศญี่ปุน ประวัตศิาสตรตะวันออก และประวัตศิาสตรชาติตะวันตก 
 ตอมา โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนไดพจิารณาแลวเห็นวาหากมีการสอนวชิาประวตัิศาสตร เฉพาะ  
ประวตัศิาสตรญี่ปุน ประวตัิศาสตรชาตติะวันออก และประวตัิศาสตรชาตติะวนัตก คงไมเพียงพอเพือ่ให     
นักเรียนทหารมีความรอบรูในวิชาประวัตศิาสตร เพือ่นําความรูไปใชในการปกปองประเทศชาติ จึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตรมากขึ้น 
 ในป พ.ศ.๒๕๑๓ โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนมีการเปลี่ยนและเรียนวิชาประวตัิศาสตรเพิ่มขึ้นเปน    
เรียนวชิาประวัตศิาสตรของชาติเอเชีย ประวัตศิาสตรของประเทศยุโรป ประวัติศาสตรของประเทศ       
สหรฐัอเมริกา และประวตัศิาสตรของประเทศญี่ปุน โดยนักเรียนรวมเหลาสามารถเลอืกเรียนวิชาประวตัศิาสตร  
น้ีอยางนอย ๒ ใน ๓ วชิาดานประวตัิศาสตรดังกลาว 
 

โปรดอานตอฉบบัหนา 



 
 

    
 

       ⌫   
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการใช และปญหาการใชสารสนเทศของ 
นักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ เปรียบเทียบปริมาณสารสนเทศและความตองการใช 
สารสนเทศ  รวมทั้งเปรียบเทียบความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือจําแนกตามชั้นป  
สาขาวิชา และระดับผลการเรียน  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ - ๕ ที่      กาํลงั
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๔๔  จํานวน  ๖๖๕  นาย  ผลการวิจัยพบวา          
นักเรียนนายเรือสวนใหญเขาใชหองสมุดมากกวาสัปดาหละครั้งในชั่วโมงงานมอบ  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือพักผอนและความบันเทิง เพ่ือทราบขาวและเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนา
ตนเอง ความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะหนังสือพิมพ 
วารสาร หนังสือและตําราภาษาไทย วีดิทัศน และซีดี-รอม  สาขาวิชาที่ตองการใชมากคือ คอมพิวเตอร 
คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร  บริการสารสนเทศที่ตองการใชมากคือ บริการอินเตอรเน็ต บริการ
ถายเอกสาร และบริการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด  จากการเปรียบเทียบ นักเรียนนายเรือมี
ความตองการใชสารสนเทศสูงกวาปริมาณสารสนเทศที่มีในหองสมุด และนักเรียนนายเรือที่มีชั้นป    
สาขาวิชา และระดับผลการเรียนตางกันมีความตองการใชสารสนเทศไมแตกตางกัน  สําหรับปญหา     
การใชสารสนเทศที่พบมากคือ วารสารที่ตองการไมมีในหองสมุด หนังสือมีเน้ือหาไมทันสมัยและมี
จํานวนไมเพียงพอกับความตองการ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study information need of the cadets and their 
problems in using information resources from the Royal Thai Naval Academy library. In this 
study, the quantity of available information and needed information were compared. The 
questionnaire was sent to all naval cadets who registered in the first semester of year 2001.  
Results were classified by year of attendance, major, and academic standing of the cadets. 
Data was then analyzed using SPSS program and comparisons between different cadet groups 
were made. The results can be summarized as follows. Most naval cadets used the library more  
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than once a week during their free periods, for the purpose of leisure, following up news or 
events and enhancing their knowledge. The information need of the naval cadets was high, 
especially in newspapers, journals, Thai text books, videocassettes, and CD-ROMs.  Most 
needed information was computer technologies, mathematics, and engineering, and most 
needed services were internet, photocopy, and online public access catalog. This study showed 
no significant difference in information usage of the cadets regarding their status, major, and 
academic standings. The major problems in information usage were the unavailability of needed 
periodicals, out of date books, and the size of collection was too small. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรูความสามารถ สติปญญา คุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือออก  
มาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ปจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานอกจากผูเรียนจะ       
มุงศึกษาแสวงหาความรูจากผูสอนแลว ยังตองศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากหนังสือ 
ตํารา และเอกสารตาง ๆ  จึงถือไดวาหองสมุดเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน    
อยางยิ่ง  เน่ืองจากเปนแหลงรวมองคความรู ชวยสงเสริมการศึกษาและพัฒนาการทางวิชาการ และ       
เปนแหลงสรางเสริม  ลักษณะนิสัยการคนควาดวยตนเองใหแกนักศึกษา  ดังนั้นการมุงสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตก็ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพ
และบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เปนสําคัญ  ถึงแมวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจะ
สามารถจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและใหบริการสารสนเทศประเภทตาง ๆ ไดอยางมากมายเพียงใดก็
ตาม  แตหากสิ่งตาง ๆ ดังกลาวไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการประโยชนสูงสุด     
จากสิ่งเหลานี้ก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได  ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับผูใชและความตองการของผูใชหองสมุด    
จึงนับไดวาเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพและการบริการสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือใน
หองสมุดโรงเรียนนายเรือ เพราะจะทําใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูใชรวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคในการใชสารสนเทศ  เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของหองสมุดโรงเรียนนายเรือ ใหเปนแหลงบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือ หลักสูตรการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนนายเรือ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะดําเนินการเขาสูระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  อันจะสงผลถึงการผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหมุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ   มีคุณภาพและมาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของกองทัพเรือตอไป   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณสารสนเทศและความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือใน

หองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
๓. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 

จําแนกตามชั้นป สาขาวิชาที่ศึกษา และระดับผลการเรียน 
๔. เพ่ือศึกษาปญหาการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑. การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาถึงความตองการใชสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ โดย 
ประชากรในการวิจัยคือ นักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๑ - ๕ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 
๒๕๔๔  จํานวน ๖๖๕ คน  ซ่ึงไมรวมผูที่กําลังศึกษาอยู ณ ตางประเทศ 
 ๒. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
          ๒.๑  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

๒.๑.๑  ชั้นปที่ศึกษาคือ ชั้นปที่ ๑ - ๕ 
๒.๑.๒ สาขาวิชาที่ศึกษาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟากําลัง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุทกศาสตร และสาขาวิชาบริหารศาสตร  โดยนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ - ๒ จะเรียนวิชาพื้นฐาน 
เหมือนกัน  ยังไมไดจําแนกสาขาวิชาที่ศึกษา 

๒.๑.๓ ระดับผลการเรียน 
 ๒.๒ ตัวแปรตาม ไดแก  

๒.๒.๑ ความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
๒.๒.๒  ปริมาณสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ๑. ปริมาณสารสนเทศและความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุด          
โรงเรียนนายเรือมีความแตกตางกัน 
 ๒. นักเรียนนายเรือมีความตองการใชสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนนายเรือแตกตางกันตาม 
ชั้นป  สาขาวิชาที่ศึกษา  และระดับผลการเรียน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑. ทําใหทราบถึงความตองการใช  สารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
๒. ทําใหทราบถึงความแตกตางของปริมาณสารสนเทศ และความตองการใช สารสนเทศของ 

นักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
๓. ทําใหทราบถึงความแตกตางของความตองการใช สารสนเทศของนักเรียนนายเรือใน 

หองสมุดโรงเรียนนายเรือ  จําแนกตามชั้นป  สาขาวิชาที่ศึกษา  และระดับผลการเรียน 
๔. ทําใหทราบถึงปญหาการใช  สารสนเทศของนักเรียนนายเรอืในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
๕. เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดบริการ  สารสนเทศของหองสมุด 

โรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของนักเรียนนายเรือ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ความตองการใชสารสนเทศของ 
นักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 

๑. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๑ - ๕ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ ๑  
ปการศึกษา  ๒๕๔๔  จํานวน ๖๖๕ คน  ซ่ึงไมรวมผูที่กําลังศึกษาอยู ณ ตางประเทศ 

๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จํานวน ๖ ตอน ประกอบดวย  ตอนที่ ๑ สถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ ๒ สภาพการใชสารสนเทศ  ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถาม ตอนที่ 
๑ - ๒ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ ๓ ปริมาณสารสนเทศและความตองการใช      
สารสนเทศ  ตอนที่ ๔ ความตองการใชบริการสารสนเทศ  ตอนที่ ๕ ปญหาการใชสารสนเทศ  ซ่ึง
ลักษณะของแบบสอบถาม ตอนที่ ๓ - ๕  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ (Rating Scales)  
สวนตอนที่ ๖ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหองสมุดโรงเรียนนายเรือ  ซ่ึงลักษณะของ       
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open-ended Form)  แบบสอบถามที่เสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยได
นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นไดนําไปทดลอง
ใชกับนายทหารสัญญาบัตรที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาสังกัดโรงเรียนนายเรือ จํานวน  ๓๐ นาย  เพ่ือหาความ     
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)  ปรากฎวาไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ ๐.๙๘ 
 ๓. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในระหวางวันที่ ๑๕ - ๒๔ 
สิงหาคม  ๒๕๔๔  รวมระยะเวลา  ๑๐  วัน  ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา  จํานวน  ๕๙๓ ชุด  



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
                                                                ๓๘ 
 
คิดเปนรอยละ ๘๙.๑๗% ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 
 ๔. การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version ๑๐.๐ เพ่ือ
คํานวณหาคาสถิติรอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Arithmetic mean หรือ Χ )  และสวนเบี่ยงเบน      
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) แลวนํามาแจกแจงความถี่สรุปผลเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 
 ๑. นักเรียนนายเรือสวนใหญเขาใชหองสมุดมากกวาสัปดาหละครั้งในชั่วโมงงานมอบ  โดยมี 
วัตถุประสงคเพ่ือพักผอนและความบันเทิง เพ่ือทราบขาวและเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรูและพัฒนาตนเอง รูจักวิธีใชหองสมุดจากการเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร คนหาขอมูลที่ตองการ
จากชั้นหนังสือ และบัตรรายการ 
 ๒. ความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  โดยสิ่งพิมพคือ หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือและตําราภาษาไทย  โสตทัศนวัสดุคือ วีดิทัศน
และซีดี-รอม  สาขาวิชาที่ตองการใชมากคือ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร  บริการ 
สารสนเทศที่ตองการใชมากในปจจุบันคือ บริการวารสารและหนังสือพิมพ บริการยืม-คืน สวนบริการ 
สารสนเทศที่ตองการใชมากในอนาคตคือ บริการอินเตอรเน็ต บริการถายเอกสาร และบริการสืบคน 
ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด 
 ๓. จากการเปรียบเทียบปริมาณสารสนเทศและความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือ
ในหองสมุดโรงเรียนนายเรือพบวา นักเรียนนายเรือมีความตองการใชสารสนเทศสูงกวาปริมาณ 
สารสนเทศที่มีในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
 ๔. จากการเปรียบเทียบความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
จําแนกตามชั้นป สาขาวิชาที่ศึกษา และระดับผลการเรียนพบวา นักเรียนนายเรือที่มีสถานภาพตางกันมี
ความตองการใชสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนนายเรือไมแตกตางกัน 
 ๕. ปญหาการใชสารสนเทศในหองสมุดโรงเรียนนายเรือที่นักเรียนนายเรือพบมากคือ วารสารที่
ตองการไมมีในหองสมุด หนังสือมีเน้ือหาไมทันสมัยและมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ  
หนังสือพิมพมีจํานวนรายชื่อและจํานวนฉบับนอยเกินไป 
 ๖. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหองสมุดโรงเรียนนายเรือ 
     ๖.๑ ทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดหาหนังสือใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการและ     
ทันสมัยอยูเสมอ โดยใหมีเน้ือหาที่หลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนาย
เรือ 
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          ๖.๒ การบริการ ควรจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ต บริการถายเอกสาร บริการหองสมุด
อัตโนมัติ  และบริการสอนการใชหองสมุด 
           ๖.๓ เวลาเปดใหบริการ  ควรขยายระยะเวลาเปดใหบริการในชวง  ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 
และในวันหยุดราชการ 
             ๖.๔  อาคารสถานที่และครุภัณฑ  ควรจัดสรางใหเปนอาคารเอกเทศ  โดยใหอยูใกลกับ 
อาคารเรียนและอาคารนอน  อากาศภายในหองสมุดถายเทไมสะดวก ควรเปดเครื่องปรับอากาศ       
ตลอดทั้งวัน และเพิ่มจํานวนที่น่ังอานใหเพียงพอกับผูใช 
            ๖.๕ เจาหนาที่ใหบริการมีจํานวนนอย และการใหบริการลาชา  
             ๖.๖ ขอเสนอแนะอื่น ๆ  หองสมุดควรพัฒนาใหทันสมัยมากขึ้น โดยการนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชในการดําเนินงานและการใหบริการของหองสมุด  ควรจัดพื้นที่ใหบริการแยก      
แตละชั้นปเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนนายเรือชั้นต่ํา  มีอาวุโสนอยสามารถเขาใชหองสมุดได และให     
นักเรียนนายเรือมีสวนรวมในการเสนอแนะรายการความตองการสารสนเทศ นอกจากนี้โรงเรียนนายเรือ
ควรเพิ่มเวลาใหนักเรียนนายเรือสามารถเขาใชหองสมุดไดมากยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาความตองการใชสารสนเทศของนักเรียนนายเรือในหองสมุดโรงเรียนนายเรือ ทําให
ทราบถึงสภาพการใช ความตองการใช และปญหาในการใชสารสนเทศ  รวมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักเรียนนายเรือเกี่ยวกับหองสมุดโรงเรียนนายเรือ ทั้งนี้เพ่ือใหการพัฒนาการดําเนินงานและการ   
จัดบริการสารสนเทศของหองสมุดโรงเรียนนายเรือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ         
ความตองการของนักเรียนนายเรือมากยิ่งขึ้น 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 ๑. หองสมุดควรจัดทําแผนปรับโครงสรางการจัดสวนราชการยกระดับจากแผนกหองสมุด 
โรงเรียนนายเรือเปน สํานักหอสมุดโรงเรียนนายเรือ  เพ่ือใหไดตามเกณฑมาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ คือ มีสถานภาพเทียบเทาหนวยงานทางวิชาการระดับกองวิชาของฝาย
ศึกษา โรงเรียนนายเรือ และมีอัตรากําลังพลครอบคลุมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทั้งบรรณารักษ นักเอก
สารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่หองสมุด และเจาหนาที่อ่ืน  ๆ  ตามความจําเปน   
 ๒. หองสมุดควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ตามเกณฑมาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหหองสมุดควรไดรับงบประมาณอยางนอยรอยละ ๘ ของงบดําเนินการ
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือใหสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองตอบความตองการของผูใชอยางเพียงพอ 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
                                                                ๔๐ 
 
 ๓. หองสมุดควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ ซ่ึงประกอบดวย ครู – อาจารย จาก     
กองวิชาตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักเรียนนายเรือมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  เพ่ือให     
การจัดหาหนังสือสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาและสนองตอบความตองการของผูใชอยางแทจริง 
 ๔. หองสมุดควรนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาใชในงานหองสมุด  
เพ่ือพัฒนาใหเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือขายระหวางหองสมุดและระบบ
เครือขายอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนตรงกับความตองการของผูใช 
 ๕. หองสมุดควรจัดทําโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดกองทัพเรือ และความรวมมือ
ระหวางหองสมุดโรงเรียนทหาร-ตํารวจ ๔ เหลา  เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและใชทรัพยากร 
สารสนเทศรวมกัน  ซ่ึงจะเปนการชวยลดความซ้ําซอน ประหยัดงบประมาณ และสามารถใหบริการ 
สารสนเทศแกผูใชไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๖. หองสมุดควรขยายพื้นที่ใหกวางขวางมากขึ้น หรือจัดสรางเปนอาคารเอกเทศ  เพ่ือเปนการ
รองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชบริการและปริมาณสารสนเทศในอนาคต 
 ๗. หองสมุดควรจัดทําแผนพัฒนาฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพระดับสูงอยางสมํ่าเสมอใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหมและทันตอ
ความกาวหนาทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ 
 ๘. โรงเรียนนายเรือควรจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาการใชหองสมุดในหลักสูตรการศึกษา โดย
กําหนดใหเปนวิชาบังคับพ้ืนฐานทั่วไปสําหรับนักเรียนนายเรือชั้นปที่ 1 เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญจะมุงเนนใหนักเรียนแสวงหความรูดวย
ตนเอง  การสอนวิชาการใชหองสมุดจะทําใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของหองสมุด 
เสริมสรางความรูและทักษะในการใชหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ รูจักวิธีการคนหาขอมูลไดอยางมี 
หลักเกณฑ ถูกตอง และสะดวกรวดเร็ว ปลูกฝงนิสัยในการรักการอานและการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
ซ่ึงการปฐมนิเทศและการแนะนําการใชหองสมุดอยางไมเปนทางการไมสามารถชวยใหนักเรียนมี 
ประสบการณเกี่ยวกับหองสมุดไดอยางเพียงพอ ดังน้ันการสอนวิชาการใชหองสมุดจึงนับวาเปนสิ่งจําเปน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. ควรศึกษาความตองการใชสารสนเทศของครู - อาจารย และขาราชการโรงเรียนนายเรือ  เพ่ือ
หองสมุดจะไดใชเปนแนวทางในการจัดสารสนเทศและบริการใหตรงกับความตองการของผูใชหองสมุด
ทุกประเภทไดอยางเหมาะสม 
 ๒. ควรทําการศึกษาความสัมพันธของหนังสือในหองสมุดวามีความสอดคลองกับหลักสูตร     
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ   และมีปริมาณการใชมากนอยเพียงใด   เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศใหมีคุณภาพมากขึ้น 
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 ๓. ควรศึกษาแนวทางการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
รวมกันระหวางหองสมุดกองทัพเรือ 
 ๔. ควรศึกษาสภาพการดําเนินงานของหองสมุดกองทัพเรือ 
 ๕. ควรจะศึกษาแนวทางการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนทหาร-ตํารวจ ๔ เหลา  เพ่ือไปสูเกณฑ
มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๖. ควรศึกษาแนวทางการประกันคุณภาพหองสมุดโรงเรียนทหาร-ตํารวจ  ๔  เหลา 
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เคยมีการคาดการณจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมวา ถาอัตราการใช    

นํ้ามันของมนุษยยังคงเปนอยูด่ังเชนปจจุบัน เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนแหลงน้ํามันที่มีการขุดเจาะและ 
มีการคนพบขึ้นใหมแลว วัตถุดิบนํ้ามันจะมีเหลือเพียงพอตอการใชงานอีกประมาณ ๕๐ ปเทานั้น เม่ือ   
ฟงดูและพยายามมองโลกในแงรายวาคําทํานายที่วานี้จะเปนจริง จึงเปนหนาที่ของบริษัทผูผลิตรถยนต
และประเทศผูสงรถยนตเปนสินคาออก ที่จะตองหาทางออกที่เปนไปไดในการออกแบบรถยนตและ
พัฒนาเครื่องยนตใหมีอัตราความสิ้นเปลืองที่ต่ําที่สุด โดยที่ผูขับขี่ไมตองเสียสละความสะดวกสบายและ      
ความปลอดภัยในการใชรถยนตในชวง ๒๐ ปที่ผานมาบริษัทจากประเทศผูผลิตรถยนต สหรัฐอเมริกา   
ญ่ีปุนและภาคพื้นยุโรป มีการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงทางดานอุปกรณอิเล็คทรอนิกสและมีการนํา
เครื่องคอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะเกิดการเผาไหม ใน
กระบอกสูบ ขอมูลพ้ืนฐานที่ไดมานี้คือสมมุติฐานสําคัญในการพัฒนาเครื่องยนตเพ่ือหาจุดสมดุล      ใน
การใชงานที่มีสมรรถนะการใชงานสูงสุดและมีความสิ้นเปลืองนอยที่สุด บทความนี้แสดงใหเห็นความ
พยายามตาง ๆ ที่นําทานไปสูเทคโนโลยียานยนตในปจจุบันซึ่งถาทานไดมีโอกาศไปเยี่ยมชมงานแสดง
รถยนตตาง ๆ มาบางแลว ทานคงจะคุนกับชื่อและศัพทเฉพาะตาง ๆ ทางเทคนิคที่บริษัทผูผลิตรถยนต
แตละยี่หอใชเปนจุดขายในการนําเสนอสินคาของตนเองซึ่งบางครั้งก็ไมไดบอกอะไรเรามากกวาการสราง
ความแปลกใหมและเราใจแกลูกคา ถาเรามีความรูพ้ืนฐานเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือที่เราจะไดเขาใจในเทคนิค
ตาง ๆ ที่ถูกนําเสนอมาใหก็อาจชวยทําใหเราเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้นก็ได 

 
 ๑. การเพิ่มกําลังงานและการลดอัตราความสิ้นเปลืองของเครื่องยนต 

ความพยายามในการเพิ่มกําลังของเครื่องยนตสามารถเริ่มจากการพิจารณาสมการพื้นฐาน
ทางดานกลศาสตรเครื่องจักรกล 

   ω⋅=⋅⋅⋅⋅=−= M
i
znpsAPPP ekmie  

เม่ือ  eP  = กําลังงานที่สามารถใชประโยชนได (kW) 
 iP  = กําลังงานที่สามารถวัดไดภายในกระบอกสูบ (kW) 
 mP  = กําลังงานที่สูญเสียทางกล (kW) 
 M = โมเมนตบิดของเพลา (N.m) 
 kA  = พ้ืนที่ผิวของลูกสูบ (cm2) 
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 s = ชวงชักของลูกสูบ (mm) 
 ep  = ความดันใชงาน (MPa) 
 ω  = ความเร็วเชิงมุมของเพลา 
 n = ความเร็วรอบของเครื่องยนต (RPM) 
 z = จํานวนกระบอกสูบ 
 i = ๑ สําหรับเครื่องยนตสองจังหวะและเทากับ ๒ สําหรับเครื่องยนตสี่จังหวะ 

ในชวงแรกของวิวัฒนาการเพื่อการเพิ่มกําลังงานของเคร่ืองยนตไดมีการเพิ่มจํานวนกระบอกสูบ
ใหมากขึ้น การขยายขนาดของกระบอกสูบ (cc.) ใหใหญขึ้นหรือการติดตั้งชุดอุปกรณเพ่ิมกําลังงาน   
เชน ชุดเทอรโบชารจเจอร ซ่ึงก็ทําใหเครื่องยนตใหกําลังงานไดมากขึ้นแตผลที่ตามมาดวยก็คือ อัตรา
ความสิ้นเปลืองที่สูงขึ้น ความพยายามที่จะลดความสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือมีการเพิ่มกําลังงาน
ของเครื่องยนตเร่ิมมีความเปนไปไดมากขึ้น เม่ือวิศวกรยานยนตไดสะสมประสบการณเกี่ยวกับการ
ดําเนินไปของกระบวนการการเผาไหมในกระบอกสูบ มากเพียงพอจนทําใหสามารถนําเอาขอมูลตาง ๆ 
เหลานี้เปนฐานขอมูลของการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนต เชนการควบคุมการฉีดน้ํามันโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ทําใหในระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมานี้ โดยเฉลี่ยแลวรถยนตน่ังสวนบุคคลมี                
อัตราความสิ้นเปลืองของเครื่องยนตลดลงขั้นต่ําถึง ๒๐%  
 นอกเหนือจากการพัฒนาในสวนของเครื่องยนตแลวการพัฒนาดานองคประกอบอ่ืน ๆ ของรถยนต 
ก็มีผลอยางยิ่งตอการลดอัตราความสิ้นเปลืองนี้ องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ไดแก 

๑.  ลักษณะรูปทรงของตัวถังรถยนตมีคุณสมบัติทางพลศาสตรที่ดีขึ้น ทําใหสามารถลดแรง
ตานทาน จากอากาศไดมากขึ้น 

๒. การนําวัสดุสังเคราะหมาใชเปนสวนประกอบของรถยนตแทนโลหะทําใหรถยนตมีนํ้าหนัก
โดยรวมลดลง มีการประมาณเปนกฎโดยคราว ๆ วา “การลดน้ําหนักรถยนตได ๑๐๐ กิโลกรัมจะทําให
สามารถลดอัตราความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงได ๕ - ๖%”  

๓. การพัฒนาชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่ใชในการสงตอแรงขับเคลื่อนทําใหอุปกรณควบคุมการ       
ขับเคลื่อน เชน ชุดเกียรมีประสิทธิภาพการใชงานดีขึ้นสําหรับเง่ือนไขการขับขี่ที่มีความแตกตางเพ่ิม  
มากขึ้น 

๔. การลดแรงเสียดทานอันเนื่องมาจากความฝดที่ลอ ( mP ) และชุดชิ้นสวนที่มีการหมุน จากการ
พัฒนาของบริษัทผูผลิตยางทําใหไดยางที่มีประสิทธิภาพการใชงานและอายุการใชงานที่ดีขึ้น 

ในประเทศที่มีกฎหมายควบคุมสภาพการใชงานของรถยนต เชน ในประเทศเยอรมันมีการตั้ง    
เปาหมายที่ชัดเจนไววารถยนตที่ไดรับอนุญาติใหวิ่งไดในทองถนน ควรมีอัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยูที่ 
๑๔.๑ กิโลเมตรตอลิตรในป ค.ศ ๒๐๐๐ น่ีคือคาความสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่คิดจากจํานวนรถทั้งหมดที่มีวิ่ง   
อยูบนทองถนนทั้งรถเกาและรถใหมรวมกัน ถาพิจารณาเฉพาะรถใหมอยางเดียวรถยนตจากบางบริษัทมี
อัตราความสิ้นเปลืองเพียง  ๒๕ - ๓๐  กิโลเมตรตอลิตร    ซ่ึงนับเปนตัวเลขที่แสดงไดถงึความสําเร็จของ 
การทํางานของวิศวกรในชวงระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมาไดเปนอยางดี 
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สําหรับแนวทางในการพัฒนาตอไป วิศวกรยานยนตจะทุมเทความสนใจไปที่การพัฒนาเครื่องยนต 

และกระบวนการเผาไหมของมัน เน่ืองจากการพัฒนาดานอ่ืน ๆ มีความเปนไปไดนอยมาก ตัวอยางเชน 
เม่ือพิจารณาการลดความตานทานอันเนื่องจากแรงตานทานลมตามสมการ 

   WWW AvCF ⋅⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅⋅= 2

2
1 ρ  

เม่ือ  WF  = ความตานทานอันเนื่องจากแรงตานทานลม 
 WC  = คาสัมประสิทธิ์ความตานทานอากาศ 
 WA  = พ้ืนที่ผิวซ่ึงตั้งฉากรับกระแสลม 
 ρ  = ความหนาแนนอากาศ 
  v = ความเร็วลม 
คา 29.0=WC  ที่ทําไดในปจจุบันนับไดวาอยูที่ขีดจํากัดลางของการออกแบบรูปทรงรถยนตแลว การ
ออกแบบรถยนตเชนใหมีมุมเอียงกระจกที่มีความชันนอยกวานี้มีผลทําใหอุณหภูมิภายในหองโดยสารมี
คาสูงขึ้นมากจนเกินไป  
 
 ๒. LEAN BURNING MOTOR 
  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องยนตที่บริษัทผูผลิตรถยนตหลายแหงให
ความสําคัญและทําการคนควาวิจัยในชวงเวลา ๑๐ ปที่ผานมาคือ การพัฒนาเครื่องยนตที่มีการเผาไหม
แบบ Lean burning ซ่ึงหมายความวา อัตราสวนของอากาศที่ใชในการเผาไหมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงมี     
คามากกวาหนึ่ง (  λ >1) น่ันคือมีปริมาณอากาศที่มากเกินพอเสมอสําหรับการเผาไหมแตละครั้ง      
จากการแบงประเภทของเครื่องยนตตามลักษณะเฉพาะซึ่งแตกตางกันที่ผูเขียนไดเคยกลาวถึงมาแลว   
ในบทความฉบับกอน เครื่องยนตดีเซล มีลักษณะเฉพาะคือ มีการจุดระเบิดดวยตัวเอง การผสมกัน
ระหวางอากาศและน้ํามันเชื้อเพลิงเปนการผสมภายในกระบอกสูบและมีอัตราสวนการอัดตัว             
ของกระบอกสูบที่สูง ดวยลักษณะเฉพาะดังกลาวนี้ทําใหเครื่องยนตดีเซลมีการเผาไหมแบบ Lean 
Burning  เสมอ ทําใหเครื่องยนตดีเซลใชนํ้ามันในการเผาไหมอยางหมดจดจึงมีอัตราความสิ้นเปลือง    ที่
ต่ํา กอปรกับราคาน้ํามันดีเซลในตลาดมีราคาที่ต่ํากวาน้ํามันเบนซินจึงทําใหผูใชประหยัดไดพอสมควร 
ขณะที่ เครื่องยนตเบนซิน ของอ็อตโตซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือ ตองใชหัวเทียนในการจุดระเบิด สวนใหญ
มีการผสมของอากาศและน้ํามันเชื้อเพลิงภายนอกหองเผาไหมและมีคาอัตราสวนการอัดตัวที่ต่ํากวา
เครื่องยนตดีเซล การเผาไหมมีคา  λ = 1 เน่ืองจากคาอัตราสวนอากาศและน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกควบคุม
โดยหนวยควบคุมอิเล็คทรอนิกสของอุปกรณแค็ตตาไลเซอร (Catalytic converter) ที่มีหนาที่ควบคุม
ปริมาณกาซเสีย ที่เกิดจากการเผาไหมเพ่ือใหไดกาซเสียที่มีปริมาณขององคประกอบเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด    ในกรณีที่เครื่องยนตเบนซินตองการกําลังงานสูงซ่ึงในการเผาไหมจะมีปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงมากกวาอากาศ  (  λ < 1)   หรือมีการเผาไหมแบบ    Rich   burning   ชุดควบคุมของอุปกรณ       
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แค็ตตาไลเซอรจะหยุดการควบคุมชั่วคราว เพ่ือปองกันความเสียหายของเครื่องยนตที่อาจเกิดขึ้นได    
ดวยเหตุน้ีเครื่องยนตดีเซลซึ่งมีการเผาไหมแบบ Lean burning จึงมีอัตราการเรงที่ต่ํากวาเม่ือ          
เปรียบเทียบกับเครื่องยนตเบนซิน ซ่ึงเนื่องมาจากการมีปริมาณน้ํามันตอหนวยเวลาการเผาไหมเพื่อการ
ใหกําลังงานที่จํากัดกวา แตดวยโมเมนตบิดเพลาที่มีคาสูงกวาอันเนื่องมาจากแรงขยายตัวของกาซที่     
เกิดจากการเผาไหมมีคามากกวาทําใหเครื่องยนตดีเซลสามารถใหกําลังงานที่สูงไดเชนเดียวกัน สําหรับ
การใชงานในชีวิตประจําวันเครื่องยนตที่ดีควรสามารถใหกําลังงานที่ดีไดในชวงรอบการทํางานที่กวาง 
สําหรับเครื่องยนตดีเซลแลวในชวงความเร็วรอบ ๒,๕๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ รอบตอนาที นับไดวาเปน      
เครื่องยนตที่ทรงพลังซ่ึงสามารถใหกําลังงานไดสูง แตที่ความเร็วรอบมากกวา ๕,๐๐๐ รอบตอนาทีกําลัง
จะตกลงไปซึ่งการแกปญหาน้ีสามารถทําไดโดยการเพิ่มชวงชักและ / หรือพ้ืนที่ผิวของลูกสูบเพ่ือเพ่ิม
ปริมาตรภายในของกระบอกสูบ การใชชุดชวยหายใจพิเศษที่เพ่ิมอัตราการไหลของอากาศเขาหองเผา
ไหมที่เรารูจักดีในชื่อ ชุดเทอรโบชารจเจอร ซ่ึงใชกาซเสียที่เกิดจากการเผาไหมเปนตัวขับชุดกังหันที่มี
แกนตอเชื่อมกับชุดอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร ทําใหอากาศที่ไหลเขาเครื่องมีความหนาแนนเพ่ิม     
มากขึ้น น่ันคือการเพิ่มมวลอากาศหรือมวลของกาซออกซิเจนในกระบวนการเผาไหมน่ันเอง ดังแสดงใน
รูป ๑ 
 
 
   

 
 

 
 

  
 
 
 
 

รูปที ่๑ หลักการทํางานของเทอรโบชารจเจอร 
 
 ๓. DIRECT INJECTING BENZINMOTOR 
 การพัฒนาของเครื่องยนตประหยัดน้ํามันในรถยนตน่ังสวนบคุคลเริม่ตนจากการอัตรา       ความ
สิ้นเปลืองทีต่่าํ ซ่ึงเปนขอดีของเครื่องยนตดีเซลที่มีการเผาไหมแบบ Lean Burning และมีระบบการฉีด
นํ้ามันเขาหองเผาไหมแบบ Direct Injection ดังรูป ๒  

Compressor Turbine 

 Inlet air 

Motor 
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รูปที ่๒  นํ้ามันเบนซินจะถูกฉีดเขาไปในรองลึกบริเวณสวนบนของลูกสูบ โดยหัวฉีดอยูทางขวาของหัวเทียนจุดระเบดิ

ในตําแหนงที่สามารถฉีดนํ้ามันเขาไปในเปลวไฟไดโดยตรง 
 
 การฉีดน้ํามันแบบ Direct Injection น้ันมีการใชงานในเครื่องยนตดีเซลของรถบรรทุกมานาน
หลายสิบปแลว แตความพยายามในการนํามาใชงานกับรถยนตน่ังสวนบุคคลประสพกับอุปสรรคที่สําคัญ
คือ กระบวนการเผาไหมของเครื่องยนตดีเซลแบบ Direct Injection มีลักษณะการเผาไหมทีรุ่นแรงและ   
ไมมีความตอเน่ือง ดังแสดงในรูป ๓ ซ่ึงจะเห็นไดวาเสนกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตบิดที่   
ไดจากการเผาไหมของเครื่องยนตดีเซลสี่จังหวะมีการแกวงไปมาอยางมาก การเพิ่มจํานวนกระบอกสูบ    
ทําใหคาโมเมนตบดิเฉลี่ยทีไ่ดจะมีคาเพิ่มมากขึ้นและคาโมเมนตสูงสดุมีคาต่ําลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๓ การเปล่ียนแปลงโมเมนตบิดของเครื่องยนตดีเซลสี่จังหวะจากหนึ่งจังหวะการทํางาน 
            เครื่องยนตหนึ่งสูบ;            เครื่องยนตหนึ่งสูบ;            เครื่องยนตหนึ่งสูบ;  

Md,m,1,2,3 คาโมเมนตบิดเฉลี่ยของเครื่องยนตหนึ่งสูบ, - สองสูบ, - สามสูบ 
AU ขนาดพื้นที่ซึ่งแสดงถึงคาโมเมนตสูงสุด 
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         เครื่องยนตหน่ึงกระบอกสูบ ;          เครื่องยนตสองกระบอกสูบ ;  
         เครื่องยนตสามกระบอกสูบ ;   

Au = พ้ืนที่แสดงคาโมเมนตบิดสูงสุด ;    Md,m = โมเมนตบิดเฉลี่ย    
แมวา เครื่องยนตดีเซลสมยัใหมจะสามารถแกปญหานีไ้ดแลวแตการพัฒนาเครื่องยนตดีเซลน้ีให

สามารถใชไดกับนํ้ามันเบนซินโดยมีการเผาไหมแบบ Lean burning ตองแกปญหาอ่ืน ๆ ตอไป น่ันคือ 
การเผาไหมโดยใชนํ้ามันเบนซินตองการ หัวเทียนจุดระเบิด และคาอัตราสวนการอัดตวัที่เหมาะสม
เพ่ือที่จะสามารถควบคุมไมใหสารผสมน้ํามันเชื้อเพลิงและอากาศเกิดการจุดระเบิดที่เร็วเกินไป เน่ืองจาก    
นํ้ามันเบนซินมีจุดเดือดที่ต่ํากวาและมคีาอ็อคเทนที่สูงกวาน้ํามันดีเซล จึงระเหยและมีแนวโนมในการ 
เกิดการเผาไหมที่รวดเรว็กวา หัวเทียนจุดระเบิดที่ใชจะใหเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงถึง ๔,๐๐๐๐C ซ่ึงจะ   
ทําใหสารผสมอากาศน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี λ  > 1 เกิดการเผาไหมแตการที่จะทําใหสารผสมนี้มีการ     เผา
ไหมที่สมบูรณทันทีทั้งหมดนั้นเปนสิ่งทีเ่ปนไปไมได ทําใหตองใชเทคนิคการฉีดน้ํามันที่ซับซอนขึ้น 
เล็กนอยเขาชวย กลาวคอืจะมีการแบงจังหวะการฉีดน้ํามันออกเปนสองจังหวะ จังหวะแรกคือจังหวะ 
Pre-injection ซ่ึงจะมีการฉีดปริมาณน้ํามันสวนนอยออกไปกอนที่บริเวณใกล ๆ กับหัวเทียนจุดระเบิด
หรืออาจจะพูดไดวาน้ํามันถูกฉดีเขาไปในเปลวไฟของหัวเทียนจุดระเบิด สวนผสมของอากาศน้ํามัน    
เชื้อเพลิงในชวงแรกนี้จะเปนสวนผสมทีค่อนขางหนา (λ ≅ 1) จึงสามารถเกิดการลุกไหมไดดี ในจังหวะ
ตอมาคือจังหวะ  Main Injection ปริมาณน้ํามันหลักที่มี λ >1 จะถูกฉีดออกมาดวยความดันประมาณ 
๓๐๐ - ๔๕๐ บาร หลังจากจังหวะแรกเพียงเล็กนอย ในขณะที่ปริมาณน้ํามันหลักถูกฉีดเขาไปน้ันการ    
ลุกไหมในจังหวะแรกก็ยังมีอยูเม่ือนํ้ามันในสวนที่สองถูกฉีดเขาไปในปริมาณที่มากเพียงพอจะทําใหเกิด
การเผาไหมทีร่วดเรว็ รุนแรง ตอเน่ืองและหมดจด ปริมาณและชวงจังหวะการฉดีน้ํามันนี้ถูกควบคุมดวย 
“Control Unit” ที่ประมวลขอมูลที่ไดรับจากเซ็นเซอรตาง ๆ แลวสั่งใหโซลินอยดวาลวเปดและปดชองทาง
จายน้ํามันตามจังหวะดังกลาวขางตน  

อีกปจจัยหนึ่งซ่ึงสงผลทําใหสารผสมอากาศน้ํามันเชื้อเพลิงมีลักษณะการไหลที่เหมาะสมตอการ
จุดระเบิดและการเผาไหมทีส่มบูรณก็คือ การออกแบบชองทางการไหลของอากาศเขาหองเผาไหมและ
ลักษณะของ Swirl ที่บริเวณสวนบนของลูกสูบ ปจจัยทั้งสองรับผิดชอบตอลักษณะการไหลแบบปนปวน
(Turbulence) ของสารผสมอากาศน้ํามันเชื้อเพลิงในหองเผาไหม โดยลักษณะสวนบนของลูกสูบทีเ่ปน
รองลึก ดังรูปที่ ๑ ทําใหอากาศมีลักษณะการไหลวนซึง่จะชวยทําใหนํ้ามันที่ถูกฉีดเขามามีความปนปวน
มากขึ้นดวย โดยกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกอนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงจุดศนูยตายบน ดังน้ันหัวฉีด     
นํ้ามันที่มีขนาดเพียง ๐.๒ มิลลิเมตรจึงตองทํางานดวยความแมนยาํสูงมากและตองรักษาคุณสมบัติน้ีให
คงที่ตลอดชวงอายุการใชงานของอุปกรณ  
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อานตอฉบับหนา 

ชวงกอนเกิดการเผาไหม : นํ้ามันเชื้อเพลิง (มีสีขาว 
ในภาพ) มีการไหลแบบปนปวนเขามาสูหองเผาไหม 

จังหวะการอัด : สารผสมอากาศน้ํามันเชื้อเพลิงจะถกู
อัดจากการเคลือ่นที่ของลูกสูบ ทําใหมีการกระจาย
อยางทัว่ถึงภายในหองเผาไหม 

จังหวะการจุดระเบิด : สารผสมอากาศน้ํามันเชื้อเพลิง
เริ่มเกิดการเผาไหม สวนที่เหลือจากการเผาไหมจะ
ยังคงเห็นมีสีขาว 

การเผาไหมเกิดข้ึนอยางไมสมบูรณ แมวาเปลวไฟจาก
การเผาไหมแบบตอเน่ืองจะกระจายไปเกือบทัว่ทั้งหอง
เผาไหมกต็าม สารผสมสวนทีเ่หลือจะรวมตัวกัน 

สวนทีเ่หลือจากการเผาไหมรวมตัวกันอยูบรเิวณ
ดานขวาสวนบนแลวคอย ๆ กระจายลงมา ทาํให
เห็นเปนกลุมสีขาวชัดเจนข้ึน 

การเผาไหมแบบไมสมบูรณสิ้นสุดลง ในหองเผาไหม
ยังคงมีสารผสมหลงเหลืออยู ทําใหตองมีการพัฒนา
ลักษณะหองเผาไหม และทอทางการไหลของอากาศ
เพื่อแกปญหานี้ 
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Impacts of Global Climate Change 
 น.อ.สบสุข  ลีละบุตร 

รองผูวาอํานวยการกองวิชาฟสิกสและเคมี 
 

              จริงหรือ ?  ที่โลกกําลังจะรอนขึ้น   ภูมิอากาศตามฤดูกาลมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมของโลกและ      
มีบทบาทตอวกิฤตกาลของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน    จากรายงานสรุปยอป ค.ศ. ๒๐๐๑ มีใจความวา   
“ประชากรสวนใหญคือเปาหมายที่จะไดรับผลกระทบในดานลบมากกวาที่จะไดประโยชนจากการ    
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามฤดูกาลของโลกถึงแมวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึน้เพียงไมกี่องศาเซลเซียส” 
 ขอมูลตอไปน้ีคือขอสรุปสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ       
ของโลกสิ่งแวดลอมและชาติพันธุทั้งหลาย องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม (Environmental Protection 
Agency ; EPA) มี Web page ที่นําเสนอเกี่ยวกบัเรื่องผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศตาม    
ฤดูกาลของโลก ขอมูลดังกลาวอางอิงมาจากเว็บไซดขององคกรพิทักษสิ่งแวดลอม ดังเชนผลกระทบ    
ตอระดับนํ้าทะเล  

Sea level impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชายฝงทะเล (Coastal region) 
 ครึ่งหน่ีงของประชากรโลกที่อาศัยอยูตามพื้นที่ชายฝงทวีป สวนใหญจะเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณ 
เชนในประเทศบังกลาเทศ   (Bagladesh)  พ้ืนที่ประมาณ  ๗% ที่อาศัยอยูสูงนอยกวา ๑ เมตรจากระดับ 
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นํ้าทะเล ในพ้ืนที่ราบลุมจะไดรับผลกระทบจากพายุเปนระลอก เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๗๐  
ประชากรในบงักลาเทศไมนอยกวา ๒๕๐,๐๐๐ คนตองตายเนื่องจากประสบวาตภัย ในเดือนเมษายน 
ค.ศ.๑๙๙๑ ประชากรมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ คนตองสญูเสียที่อยูอาศัย การที่ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นจะทําให    
นํ้าเค็มซึมลงสูแหลงนํ้าใตดินมากขึ้นดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure from Climatic Change and Human Society, by I. Whyte (1995, Arnold). 

 
ในประเทศจีน ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น ๕๐ เซนตเิมตร ทําใหนํ้าทวมกนิพ้ืนที่ ๔๐,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร 

มีผลตอการอพยพของประชาชนประมาณ ๓๐ ลานคน สวนเกาะเลก็ๆในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟค จะถกูน้ําทวมทําใหปริมาณน้ําใตดินลดลงราว ๕๐%  
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(Source: EPA figure.) 
 

สิ่งมีชีวติที่อาศัยอยูในบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้า (Wetland) จะสูญเสียที่อยูอาศัย มีผลกระทบตอ       
แนวปะการังหมูเกาะปะการังที่ลุมนํ้าเค็มและปาชายเลน ขึ้นอยูกับอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลซึ่ง
สัมพันธกับอัตราการเกิดของสิ่งมีชีวิตในทะเล การตกตะกอนของดิน กิจกรรมที่เกิดจากการกระทําของ
มนุษย จะมีผลกระทบตอการอพยพของประชากรตามแนวเสนศูนยสูตร 

ระบบนิเวศน (Ecosystem) 

 ปาไม (Forest) ในอเมริกาเหนือขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร ตนไมบางชนิดจะ
สามารถทนตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง พันธุไมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่อาศยัลมพัดพาเมล็ดในการ
กระจายพันธุจะไมสามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได 
 ปาจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity) ลดนอยลง เกิดไฟไหมปามากขึ้น ถามองใน
ดานบวกกาซคารบอนไดออกไซดจะเปนประโยขนตอการเจริญเตบิโตของปา และจะมีสตัวจําพวกแมลง 
(pests) เพ่ิมมากขึ้น 

ระบบนิเวศนของแหลงน้ําจืด(Freshwater ecosystems) 

 การสูญเสียของพื้นที่ในเขตหนาวทําใหปลาที่อาศัยอยูในกระแสน้ําเย็นลดลง แหลงที่อยูอาศัย
ของปลาน้ําจืดจะเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่บริเวณที่อยูของปลาในกระแสน้ําอุนจะเพิ่มขึ้น 
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พื้นที่ชายฝงและระบบนิเวศนทางทะเล (Coastal areas and marine ecosystems) 

 พ้ืนที่ชายฝงจะถูกน้ําทวมมากขึ้น ซ่ึงเปนการเรงใหเกิดการพังทลายของดินและทําใหสูญเสีย   
พ้ืนที่ที่อยูอาศยั  มีผลทําใหพายุแผขยายและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 
 ฝูงปลาที่อาศยัอยูบริเวณมหาสมุทรจะไมไดรับผลกระทบเหมือนกับฝูงปลาในแมนํ้าหรือบริเวณ
ชายฝง สีของปะการังจะซีดจางลงขณะทีอุ่ณหภูมิของนํ้าทะเลจะสูงขึ้น 
 ในอนาคตบริเวณที่ผวินํ้าทะเลอุนขึ้น แนวปะการังจะตายและเปลี่ยนสภาพเปนหินยังทําใหเกิด
โรคในสตัวทะเลเพิ่มมากขึ้น 

นก (Birds) 

 นกจะมีแนวโนมอพยพไปอาศัยอยูทางทศิเหนือมากขึน้ นกจะอพยพถิ่นฐานไปตามฤดูกาล มี   
นกหลายชนิดอพยพไปทางเหนือ  และกระทําตอเน่ืองกนัในลักษณะดงักลาวหลายทศวรรษแลว 
 
    
 
 

 
 
 
 
รูป 

 
 
 
 
 ในสหรัฐอเมรกิา ประชากรเปดอาจจะไมไดรับผลกระทบ  ตวัอยางเชน ถาอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ 
องศาเซลเซียสและไมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝน ทุงหญาในอเมริกาเหนือจะแหงแลงขึ้น ทําให
ประชากรเปดลดลง ๒๕% ในอีกกรณีหน่ึงถาอัตราปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้น ๑๕ % ประชากรเปดจะเพิ่มขึ้น 
๒๕ % เชนกนั 
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แหลงน้ําจืด (Fresh water resources) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure from Global Warming The Complete Briefing, by J. Houghton (1997, Cambridge 
University Press). 

 
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณไอนํ้าในอากาศจะนําไปสูความชุมชื้นของดิน และเปนเหตุใหเกิดการ  
ไหลบาของปริมาณน้ําฝนทีดิ่นไมสามารถอุมนํ้าไวได แมวาปริมาณตะกอนดินจะเพ่ิมขึ้น ฤดูกาลที่มีการ
ไหลบาของน้าํฝนอาจเปลี่ยนแปลงไป ฤดูใบไมผลินํ้าอาจทวมมากขึ้น และน้ําจะแลงมากในฤดูรอน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
                                                                ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure from Global Warming The Complete Briefing, by J. Houghton (1997, Cambridge 
University Press). 

  
 ผลกระทบมิไดเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค จากกรณีศึกษาแมนํ้าโคโลราโด (Colorado River) บงชี้วา 
ความรอนและความแหงแลงของฤดูกาลอาจเปนสาเหตุทาํใหปริมาณการไหลบาของน้ําฝนลดลง ๑๕ - ๒๐% 
และใน ๑๐% ของปริมาณน้ําถูกนําไปใช ซ่ึงคิดเปนมูลคาการใชนํ้าจากแหลงนํ้า ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ 
ลานดอลลาร ตอป 
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Figure from Climatic Change and Human Society, by I. Whyte (1995, Arnold). 
 
 ความรุนแรงของลมมรสุมของเอเซียน อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการมีฝนตกกระจายและเกดิการ
ไหลบาของปริมาณน้ําฝน 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

Figure from Global Warming The Complete Briefing, by J. Houghton (1997, Cambridge 
University Press). 
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สุขภาพของประชากร (Human Health) 
   ความรอนที่เพ่ิมขึ้น (Thermal extremes) ความถีข่องวันที่โลกรอนซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้น ๒ - ๓ 
องศาของอุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูรอน  คลืน่ความรอนทาํใหประชากรสูญเสียชวีติ ๑,๗๐๐ คน (ค.ศ.๑๙๘๐) 
๕๖๖ คน (ค.ศ.๑๙๘๓) ๔๕๔ คน (ค.ศ.๑๙๘๘) เฉพาะในเมืองชิกาโก ๗๖๕ คน (ค.ศ.๑๙๙๕) การสูญเสีย
ในฤดูหนาวอาจจะมีหรืออาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลง พบวาการเสียชีวิตของประชากรในฤดูหนาวมีสาเหตุ 
มาจากการไดรับเชื้อโรคมากกวาอิทธิพลของอุณหภูมิ ถาเปนกรณีเชนน้ี อุณหภูมิที่อุนขึ้นในฤดูหนาว
อาจมีผลกระทบเล็กนอยตอการเสียชีวติในฤดูหนาว และไดคาดทํานายวาการสญูเสียชวีิตจากความรอน
ในฤดูรอนจะมีมากขึ้นในเมืองใหญของอเมริกาเหนือ 

สถานการณของภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น(Extreme weather events) 
 ในสหรฐัอเมรกิาเกิดน้าํทวมอยางฉบัพลัน เปนเหตุนําไปสูการเสียชวีติของประชาชน และทําให   
ผลผลติทางการเกษตรถูกทําลายเสียหาย  เกิดโรคระบาด และมีการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายจากแหลงเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annual average weather-related mortality for 1993, 2020, and 2050 based on 1980 population 
(Source: EPA figure based on Kalkstein and Greene, 1997). 

ทิศทางและการเกิดเชื้อโรคในน้ํา(Vector-and waterborne diseases)  

 แนวโนมจะเกดิการแพรกระจายของเชื้อมาเลเรยีและโรคติดตอเพ่ิมขึน้ในทุกภูมิภาค ซ่ึงในปจจุบัน 
การแพรกระจายของเชื้อโรคมีแนวโนมสูงขึ้น สถานการณการแพรกระจายของโรคเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 
โดยมีสาเหตุปจจัยของทองถิ่นบางอยาง เชน สิ่งแวดลอมในชุมชน   สภาวะเศรษฐกิจชุมชนที่ยากจน  
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โครงสรางพืน้ฐานดานสาธารณสขุ ขอเทจ็จริงเชื้อมาเลเรียไดแพรกระจายเขาไปในชุมชนของสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา ซ่ึงมีการปองกันเชื้อโรคดังกลาว แตยังไมสามารถกําจัดเชื้อมาเลเรียใหหมดไปจากอเมริกา
และแคนาดาได 
 การแพรกระจายของกลไกการเกิดเชื้อโรคอาจเปลีย่นไป ขึ้นอยูกบัปจจัยของอุณหภูมิและความชื้น 
ในสิ่งแวดลอมน้ันๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weeks of potential dengue transmission (Source: EPA figure based on Focks et al., 1995; 
Jetten and Focks, 1997.) 

 
 สถานการณทีมี่การตกตะกอนของดินที่มากับการไหลบาของน้ําฝนเปนจํานวนมาก อาจนําไป      
สูการแพรระบาดของโรคทางเดินอาหาร ซ่ึงปะปนมากบันํ้า (โดยเฉพาะจากแหลงเกษตรกรรม) ซ่ึงทําให
เกิดโรค อยางเชน Cryptosporidiosis 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามฤดูกาลของโลกอยางสมภาพ (Equality of global 
climate change) 

 ในป ค.ศ.๒๐๐๑ มีรายงานผลการวิจัยเกีย่วกับการที่โลกอุนขึ้น จะไมมีผลตอสมดุลของชาติพันธุ 
และใครคือผูทีจ่ะไดรับผลกระทบมากที่สุด 
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 มนุษยสามารถปรับตวัและจัดการกับภูมิอากาศตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงได ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัย
ของ เทคโนโลยี การศึกษา สารสนเทศ ประสบการณ โครงสรางพื้นฐานของชมุชน และความมั่งคั่งของ
ประเทศ จะนาํไปสูความสําเร็จในการบรหิารจัดการทรัพยากรที่มีอยู 
 ในประเทศที่กาํลังพัฒนา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะนําไปสูการสญูเสียมูลคาทาง
เศรษฐกิจโดยรวม (มีความเชื่อม่ันในกรณีน้ีต่ํา) 
 การสูญเสียจะมากขึ้นในประเด็นของการสูงขึ้นของระดบัความอบอุน (มีความเชื่อม่ันในระดบั
ปานกลาง) 
 ในทางตรงกันขามการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ๒ - ๓ องศาเซลเซียส จะทําใหมูลคา
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ขณะที่ตองสูญเสียในดานการพัฒนาประเทศ (มีความเชื่อม่ันในระดับต่ํา) 
 การสูญเสียทางเศรษฐกิจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก (มีความเชื่อม่ันในระดับ
ปานกลาง) 
 ในหลายภูมิภาคและหลายชุมชน จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามฤดูกาล
ของโลก ภายใตแรงกดดนัจากการเพิ่มขี้นของประชากรโลก ทรัพยากรที่รอยหรอลง และปญหา      
ความยากจนพืชพันธุธัญญาหารในเขตโซนรอนจะลดลงโดยทั่วไป แมวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย เพราะเกษตรกรรมที่ตองพ่ึงพาฤดูกาล พืชผลทีท่นตอสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง พ้ืนที่แหงแลง
หรือฝนตกชุก 
 การประเมินผลทางเศรษฐกจิ บงชี้วา ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก จะมีผล    
ตอผลผลิตทางการเกษตร และราคาจะเปนตัวกาํหนดผลของการเปลี่ยนแปลงรายไดมูลรวมของโลก 
(ความเชื่อม่ันต่ํา) ซ่ึงถามีการเพิ่มขึ้นมาก ก็จะเกิดการพัฒนาของภูมิภาคนั้นสูง และมีเพียงสวนนอยที่มี
การเสื่อมถอยลงในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคนั้นๆ 
 
                                                                                                                                                    

เอกสารอางอิง 

 ๑. http:// earthuse.edu/~ geol 150/index.html 
 ๒. www.enn.com/specialreports/climate/ 
 ๓. www.esd.worldbank.org/cc/ 
 ๔. www.epa.gov/global warming/ 
 ๕. www.gcrio.org/NationalAssessment/ 
 ๖. www.state.gov/www/global/global_issuses/climate/index.html 



 
  

ร.อ.ไกรสิทธ์ิ  มหิวรรณ 
กองวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล 

 
 

ปจจุบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสาํคัญดานตาง ๆ ในชวีติประจําวันของคนเรา
มากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะเครือ่งคอมพวิเตอรสวนบุคคล (Personal computer) กลายเปนเครือ่งใชท่ีจําเปน
ท้ังในสํานักงาน ทีพ่ักอาศยั และในสถานศึกษา ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดจากรอบ ๆ ตัวเรา เชน หลายคน    
มีเคร่ืองคอมพวิเตอรสวนบุคคลใชอยูทีบ่านเพื่อใชในการรับ - สงจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ทองอินเทอรเน็ต 
หรือเพือ่ใชทํางานสวนตวั นักเรียนนายเรือมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพือ่ใชในการศกึษาคนควาและ
ประกอบการเรียน อาจารยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเตรียมการสอนและชวยสอน นอกจากเครือ่งคอมพิวเตอร  
จะใหประโยชนแกผูใชไดมากมายดังตัวอยางขางตนแลว เครือ่งคอมพิวเตอรยังมีประโยชนในการใชงาน    
อื่น ๆ ไดอีกมากมายนับไมถวนตามแตผูใชจะนําไปใช  มีสิง่หน่ึงท่ีกําลังไดรับความสนใจและพฒันา      
อยางกวางขวางทั้งจากวศิวกร นักวจิัยและพฒันา คือการนําเครือ่งคอมพวิเตอรมาใชในการสรางอุปกรณ  
หรือเครือ่งมือจําลองที่เสมือนจริง (Virtual Instruments) นั่นก็คือการนําเครื่องคอมพวิเตอรมาเขยีนโปรแกรม
และตกแตงสวนแสดงผลทีป่รากฎบนจอภาพใหเหมือนหรือคลายกบัอุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ ที่มีใชอยู
ท่ัวไปและใชเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวน้ีทํางานแทนอุปกรณชนิดนั้น เชน นํามาใชเปนเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ 
ความดัน ความถี่ หรอืใชเปนอุปกรณควบคุมระบบตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม รูปที ่ ๑ เปนตวัอยาง   
Two-channel Oscilloscope ที่สรางขึน้มาบนเครือ่งคอมพิวเตอรปุมควบคุมทกุปุมสามารถกดหรือหมุนได
โดยการใชเมาสสัญญาณตาง ๆ ที่วัดไดจะแสดงออกมาใหเห็นบนจอเหมือนกบัท่ีเห็นบนเคร่ือง Oscilloscope 
จริง ๆ ผูใชสามารถเพิ่มเติมปุมควบคมุตาง ๆ เพิ่มสวนแสดงผลเปนสองจอภาพหรือกําหนดใหมีสวน     
แสดงผลที่เปนระบบตวัเลขไดตามความตองการ  สวนในรูปที ่๒ เปนเครือ่งมือสาํหรับวัดอุณหภูมิซึ่งสามารถ
วัดและแสดงผล ไดจากตาํแหนงที่ทําการวัดสี่จุดพรอม ๆ กันผูใชสามารถปรับเพิ่มจํานวนจุดทีต่องการวัด
หรือใหแสดงผลบนจอภาพแยกกันไปสําหรับแตละจุดก็ได 
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รูปที่ ๑ 
 

 
 

รูปที่ ๒ 
 
 ในปการศึกษา ๒๕๔๕ นี้ ทางกองวชิาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรอืเตรียมจัดหาอปุกรณ
ทดลองเพิ่มเตมิเพือ่ใหนักเรยีนนายเรอืใชศึกษา และทดลองเพือ่เพิ่มพูนทักษะการเรียนรูและเขาใจถึงทฤษฎี
ตาง ๆ ที่เรียนมาจากในหองเรียนใหเขาใจดียิ่งขึ้น อุปกรณทดลองเหลานี้มีหลายชิ้น ประกอบดวย 
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เคร่ืองคอมพวิเตอรท่ีตองใชรวมกันกับชุดทดลอง หลายคนอาจมีขอสงสัยวาเครือ่งคอมพวิเตอรเหลาน้ันมีไว
เพือ่อะไรและเกี่ยวของกับการทดลองอยางไร การทดลองหลายอยางที่ผานมาไมเคยมีเครือ่งคอมพิวเตอร  
เขามาเกี่ยวของในข้ันตอนการทดลอง ผูทําการทดลองจะทําการทดลองและบนัทึกคาตาง ๆ จากเครื่องมือวดั 
เชน นาฬิกาจับเวลา Pressure gauge หรือ จากเทอรโมมิเตอร สวนเครือ่งคอมพิวเตอรจะมีบทบาทใน      
ขั้นตอนการวิเคราะหผลและการทํารายงานเทานั้น แตปจจุบันนีอุ้ปกรณทดลองเหลาน้ีจะถูกนําเขามาตอพวง
กับเครือ่งคอมพวิเตอรและใชคอมพวิเตอรเปน Virtual Instuments (VI) นั่นก็คือใชคอมพิวเตอรเปนอปุกรณ
การตรวจวัด ตรวจสอบ ควบคุม แสดงผลและวิเคราะหผลจากการทดลองไดโดยตรง อยางไรก็ดีบางคร้ัง
เคร่ืองมือวัดแบบดั้งเดิมยังสามารถติดตัง้ควบคูกันกับ Virtual Instrument  เพือ่ใชตรวจสอบความถูกตอง   
อีกครั้งหนึ่ง  อาจมีคําถามตอมาอีกวาคอมพวิเตอรสามารถตรวจวัดหรือควบคุมอปุกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ 
ไดอยางไร คําตอบกค็ือเครื่องคอมพวิเตอรจะตองสามารถรับขอมูลหรอืสัญญาณจากภายนอกและสามารถ   
สงสัญญาณหรือขอมูลออกไปยังภายนอกได และนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหและแสดงผลออกมาแตการทีจ่ะ    
ใชเคร่ืองคอมพวิเตอรเปน Virtual Instruments นั้น ระบบจะตองประกอบไปดวยระบบยอยอีกหลายระบบ  
ดังจะไดกลาวตอไป กอนอืน่ผูเขียนขอกลาวถึงประโยชนทีจ่ะไดรับจากการใช  Virtual Instruments 

ประโยชนที่ไดรับจากการใช Virtual Instruments 

เครือ่งมือวัดแบบด้ังเดิมสวนใหญจะเปนอุปกรณทีผ่นกึแนนหนา มีความสามารถในการรบัสงสัญญาณ  
(Input / output Signal) และมีอปุกรณควบคุมตาง ๆ เชนปุมสําหรบัหมุน (Knobs) สวิทช (Switches) และ  
อื่น ๆ ภายในจะมีวงจรตาง ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณแปลงสัญญาณจากอานาลอ็กเปนดจิิตอล 
(A/D converters) สวนที่ปรับปรุงสัญญาณ (Signal conditioning) สวนประมวลผลขนาดจิ๋ว หนวยความจํา
และแผงภายในสําหรับเปลีย่นสัญญาณจากภายนอกแลวนําไปวเิคราะห  จากน้ันก็จะแสดงผลใหผูใชรับทราบ 
สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีผูผลติเปนผูกําหนดขึน้มาทุกอยาง ผูใชไมสามารถเปลีย่นแปลงได แตสาํหรับ Virtual 
Instruments ผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขหรือออกแบบเพิ่มเติมอุปกรณเสมือนจริงเหลาน้ันไดตาม    
ความตองการ ผูใชจะเปนผูกําหนดฟงกชนัตาง ๆ ของอุปกรณไดเอง นอกจากนั้น Virtual Instrument มี
ความยืดหยุนในการใชงาน ราคาถูก สามารถใชแทนอปุกรณจริงไดหลายชนิดจากการใช Virtual Instrument 
เพียงชุดเดียวและใหประสิทธิภาพสูง ขอไดเปรียบเหลานี้เปนผลมาจากความกาวหนาของคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน  ผูใชสามารถกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องเปน Virtual Instruments ไดหลายอุปกรณ
ตามตองการ 
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สวนประกอบหลักของ Virtual Instruments 

เครื่องมือหรืออุปกรณจําลองเสมือนจริงถกูนํามาใชอยางแพรหลายโดยการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนบุคคลที่มีชองสําหรับตอขยายแผงวงจรไดในงานวจิัยในหองทดลอง การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม 
การทดสอบ และการวัด  ระบบ  Virtual  Instruments  จะประกอบไปดวยระบบยอยตาง ๆ ดังตอไปนี้        
(รูปที ่๓) 

๑.  Personal Computer 
๒.  Transducers 
๓.  Signal Conditioning 
๔.  I/O Interface 
๕.  Software 

 
รูปที่ ๓ 

Transducer 
ทรานสดวิเซอรทําหนาที่เปลีย่นปรากฏการณท่ีเกิดขึน้ใหเปนสญัญาณทางไฟฟา เชน เทอรโมคปัเปล 

RTDs เทอรมิสเตอร และ IC sensors ท่ีทําหนาทีเ่ปลี่ยนอุณหภมิูใหเปนความตางศักดิ์ไฟฟา หรือเปน   
ความตานทาน นอกจากนีย้ังมี strain gauge flow transducers และ pressure transducers ท่ีทําหนาที่ 
เปลี่ยนแรง อัตราการไหล และกาํลังดันใหเปนสัญญาณทางไฟฟาซึ่งในแตละกรณีสัญญาณทางไฟฟาที ่    
เกิดขึ้นจะแปรผันกับคาตัวแปรตาง ๆ ท่ีทรานสดิวเซอรแตละชนิดกําลังตรวจวัด ตวัอยางเชน เทอรโมคัปเปล
ซ่ึงประกอบดวยโลหะสองชนิด ที่ไมเหมือนกันจะทําใหเกิดความตางศักดิ์ที่เปลีย่นแปลงตามอุณหภูมิโดยจะ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต  7 µV  ถึง  40 µV  สําหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุก ๆ หนึ่งองศาเซลเซียส 
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Signal Conditioning 

เอาทพตุจากทรานสดิวเซอรสวนใหญจะตองถูกนําไปปรับใหมีสภาพทีเ่หมาะสมกอนทีจ่ะสง ไปยัง     
“อินพตุ – เอาทพตุอินเทอเฟส” (input / output Interface) โดยการขยายสัญญาณ (Amplification) แยกสัญญาณ 
(Isolation) กรองสัญญาณ (Filtering) หรือกระตุนสัญญาณ (Excitation) เพือ่ทําใหสัญญาณมีระดับสูงพอท่ีจะ
สงไปยัง  I / O Interface 

การขยายสัญญาณ (Amplification) เปนการปรับสภาพสญัญาณชนิดทีพ่บไดบอยที่สดุ เพื่อ    
ใหสัญญาณทีมี่ระดับตํ่าใหมีระดับสูงขึ้น  โดยจะตองขยายสัญญาณใหความตางศักดิ์สูงสุดมีคาเทากับชวง   
ความตางศักดิ์สูงสุดของอปุกรณแปลงอนาล็อกเปนดจิิตอล 

การแยกสัญญาณ (Isolation) การแยกสัญญาณของทรานสดิวเซอรจะกระทําเพื่อแยกสญัญาณ
ใหออกจากสญัญาณที่เกิดจากเครือ่งคอมพิวเตอร เพือ่ใหเกิดความปลอดภัยเปนหลัก เนือ่งจากสัญญาณ     
ท่ีวัดไดจากทรานสดิวเซอรอาจมีความตางศักดิ์ในบางชวงที่สูงจนอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก       
เคร่ืองคอมพวิเตอรได และยังเปนการเพิม่ความถูกตองในการวัดเนือ่งจากสญัญาณที่ไดจะไมมีผลกระทบจาก
กราวดลูป (ground loop)  

การกรองสญัญาณ (Filtering) การกรองสญัญาณเปนการกรองเอาสญัญาณทีไ่มตองการออกจาก 
สัญญาณที่ตองการวัด ซึ่งทําใหการวัดมคีวามถูกตองแมนยํามากขึ้น noise filter จะถูกใชกรองสัญญาณ
ประเภท DC-Class เชนการวัดอุณหภูมิ  antialiasing filter จะถูกใชกรองสัญญาณประเภท  AC-Class  เชน  
การวัดการสั่นสะเทอืน 

การกระตุนสัญญาณ (Excitation)  การปรับสภาพสัญญาณ บางคร้ังตองกระตุนสัญญาณสําหรับ
ทรานสดิวเซอรบางชนิด เชน strain gauge และ thermister ซึ่งตองการกระแสไฟฟาหรอืความ     ตางศักดิ์
จากภายนอกมากระตุนเพือ่ใหสามารถวัดสัญญาณออกมาได 

I / O Interface 
อินพุต-เอาทพตุอินเทอเฟสเปนอปุกรณที่เชือ่มตอเขากับเคร่ืองคอมพวิเตอร โดยสวนใหญจะเปน

แผงวงจรที่สามารถรับสัญญาณจาก Signal Conditioning ได และบางชนิดสามารถสงสัญญาณออกไดดวย  
อินพุต-เอาทพตุอินเทอเฟส สามารถจําแนกไดเปน ๔ ประเภทใหญ ๆ คอื   IEEE 488,   plug-in DAQ 
board serial  และ  Industrial networks  และ  VXIbus  สําหรับการใชงานโดยทั่วไป ในดานตาง ๆ สามารถ    
เลือกใชประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได แตอยางไรก็ดีทัง้ ๔ ประเภทนั้นตางก็มีขอเดนและขอดอยอยูในตวัซ่ึง    
ผูเขยีนจะยังไมกลาวในทีน่ี ้ในสวนของรายละเอยีดของ  I / O Interface   แตละประเภทน้ันจะกลาวถงึในโอกาส 
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ตอไป หนาที่หลักของ I / O Interface จะรบัสัญญาณจาก Signal Conditioning และสงตอไปท่ีเครือ่งคอมพวิเตอร 
เพือ่ประมวล ผลหรือแสดงผลตอไป รปูที่ ๔ แสดงการใช I / O Interface หลายประเภท  ในการทดสอบ
อุปกรณ 

 
รูปที่ ๔ 

 

Software 
สําหรับ Virtual Instruments น้ันจะไมสามารถใชงานไดเลยถาปราศจากซอฟตแวร  หลักสําคญัของ 

Virtual Instruments น้ันจะใชไดรเวอรซอฟตแวร (Driver software) ซึ่งเปนระดับชั้นของซอฟตแวรท่ีถกู
โปรแกรมใหจดัการควบคุมและรวมการทาํงานระหวางอุปกรณฮารดแวร สําหรบัระบบ Virtual Instruments กับ
ทรัพยากรของเครื่องคอมพวิเตอร เชน processor interrupts, DMA ; และ memory  ไดรเวอรซอฟตแวรจะ
ซอนการทํางานในระดับลาง (low-level) ท่ีซับซอนของฮารดแวร  ในขณะเดียวกนัจะคงประสทิธิภาพสูงสุด
และแสดงใหผูใชเห็นในลักษณะที่เขาใจงายไมซับซอน นอกจากนั้นยงัมีแอปพลิเคชั่นซอฟตแวร (Application 
software) ที่เปนสวนสําคัญอีกสวนหน่ึงในการโปรแกรมฮารดแวร เนือ่งจากเปนสวนท่ีมีขดีความสามารถ   
ในการเพิ่มเตมิการวิเคราะหผลและการแสดงผลใหกบัไดรเวอรซอฟตแวร          ผูใชสามารถจะใชโปรแกรม  
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Virtual Instruments ไดโดยการใชแอปพลิเคชัน่ซอฟตแวรโดยที่แอปพลเิคชั่นซอฟตแวรจะเปนตัวสั่งการให
ไดรเวอรซอฟตแวรเขาไปควบคุมการทํางานของฮารดแวรอีกทีหน่ึง 

จากที่ไดกลาวมาขางตนเก่ียวกับ Virtual Instruments ซึ่งผูเขียนไดกลาวถึงสวนประกอบตาง ๆ   
ของ Virtual Instruments และหนาที่หลักของแตละสวนประกอบนั้น  คงจะทําใหผูอานมองเห็นภาพ      
อยางคราว ๆ และสามารถตอบคําถามในใจไดแลววา เครื่องคอมพิวเตอรที่มักจะมีมาพรอมกับอุปกรณ
ทดลองตาง ๆ นั้นมีไวทําอะไร และทําไมเครื่องคอมพวิเตอรเหลานั้นจึงสามารถแสดงคาตาง ๆ ท่ีวัดไดจาก
การทดลองออกมาบนจอคอมพวิเตอรได สวนของรายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของ
ระบบ Virtual Instruments รวมทั้งการนําระบบ Virtual Instruments ไปประยุกตใชงานดานตาง ๆ น้ัน       
ผูเขียนจะเรียบเรียงและนําเสนอในโอกาสตอไป 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. Instrumentation Reference and Catalogue 1997, National Instruments 
 



   
⌫⌫   

ร.ท. สุระ  บรรจงจิตร 
ชวยราชการ  ยุทธการโรงเรียนนายเรือ 

 

บทนํา 
 นักวิทยาศาสตรและวิศวกรสามารถอธิบายปรากฏการณตาง ๆ รอบตัวเรา ท้ังที่เปนไปโดย 
ธรรมชาตแิละสิ่งท่ีมนษุยสรางขึ้นดวยสมการทางคณติศาสตร เพือ่ชวยในการศกึษาทําความเขาใจปรากฏการณ 
น้ัน ๆ หรือเพือ่ควบคุมปรากฏการณตาง ๆ ใหเปนไปตามทีต่องการ เพือ่นํามาใชใหเปนประโยชน  การ
อธบิายปรากฏการณตาง ๆ ในเชงิคณิตศาสตรน้ันเรียกวาการจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical 
Modeling)  โดยมักใชสมการเชิงอนพุนัธ (Differential Equations) ซ่ึงสามารถใชไดกับปรากฏการณ     
หลายประเภทไมจํากัดสาขาวิชา เชน ปรากฏการณทางกลศาสตร ปฏิกิริยาเคมี และวงจรไฟฟา เปนตน 

ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

เปนอีกแขนงวิชาหน่ึงที่ใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการศึกษาและควบคุมระบบ (หรือปรากฏการณ) 
ตาง ๆ โดยแบงระบบออกเปนระบบเชิงเสน (Linear Systems) และระบบไมเชิงเสน (Nonlinear Systems) 
ซ่ึงกอนท่ีจะกลาวถึงรายละเอียดและขอแตกตางของระบบทั้งสองแบบ ผูเขียนจะกลาวถึงพื้นฐานในการ
วิเคราะหระบบเบือ้งตนกอน 
 คุณสมบัต ิ (Characteristics) หลักของระบบที่นักวเิคราะหระบบหรือวศิวกรระบบตองการศกึษาคอื 
จุดสมดุล (Equilibrium Points) และ เสถียรภาพ (Stability) ของระบบนั้น ๆ  จุดสมดุล คอืจุด (หรือสถานะ - 
States) ที่ระบบหยุดนิ่งหรอืไมมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ตวัอยางเชน จุดสมดุลในระบบของกอนน้ําหนักที ่    
หอยติดอยูกบัสปริง กค็อืจุดที่กอนนํ้าหนักนั้นดึงใหสปริงยืดจนแรงดึงของสปรงิสมดุลกับแรงโนมถวงท่ีดึง
กอนน้ําหนักอยู  ลักษณะหลักอีกอยางหนึ่งของระบบก็คือเสถียรภาพของระบบ หรือถาจะใหเฉพาะเจาะจงลง
ไปก็คือเสถียรภาพของจุดสมดุลในระบบ จุดสมดุลของระบบจะเปนจุดสมดุลที่เสถียร (Stable) ก็ตอเม่ือ         
จุดสมดุลนั้นดงึดูดสถานะที่อยูใกลเคียงในระบบนั้น และจดุสมดุลจะไมเสถียรถาสถานะที่อยูใกลเคียงถูกผลักออก  
ดังนั้นจุดสมดุลในตัวอยางของระบบกอนน้ําหนักที่ผูกอยูกับสปริงจึงเปนจุดสมดุลที่เสถียร เน่ืองจากกอนน้ําหนัก   
จะถูกดึงกลับไปที่จุดสมดุลเม่ือถูกขยับออกจากจุดสมดุลน้ัน 
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 ขอแตกตางทีส่ําคัญระหวางระบบเชิงเสนกับระบบไมเชิงเสนคอื การรวมกันแบบ Superposition       
ไมสามารถกระทําไดในระบบไมเชิงเสน  ระบบเชิงเสนจะมีจุดสมดุลตอเนื่องกันเพยีงจุดเดียว (อาจมีหลายจุด
ไดในกรณีที่คาเจาะจง - Eigenvalues เปนศูนย แตทุกจุดจะตอเน่ืองกันเปนเสน)  สวนระบบไมเชิงเสน
สามารถมีจุดสมดุลที่ไมตอเน่ืองกัน (isolated equilibrium points) มากกวาหนึ่งจุด  นอกจากนั้นแลว ระบบ
ไมเชิงเสนยังแสดงลักษณะพิเศษอื่น ๆ ท่ีไมพบในระบบเชิงเสน เชน การเขาสูอนันตในเวลาจํากัด (Finite 
Escape Time) วงรอบจํากัด (Limit Cycles) และความไรระเบยีบ (Chaos) เปนตน 
 ตัวอยางของพลวตั (Dynamics) ของระบบไมเชิงเสน (หรือเรียกวา พลวตัไมเชงิเสน – Nonlinear 
Dynamics) ไดแก ลูกตุม Pendulum จะเห็นไดวาระบบของลูกตุม pendulum มีจุดสมดุลอยู ๒ จุดคือ       
จุดที่ลูกตุมอยูในแนวดิ่งตั้งขึน้และในแนวดิ่งลง โดยจุดสมดุลในแนวดิ่งตั้งขึ้นเปนจุดสมดุลที่ไมเสถียร (ลูกตุม
ท่ีตั้งขึ้นในแนวดิ่งสมบูรณจะคงอยูทีจุ่ดนั้น แตจะแกวงออกจากตําแหนงเดิมถาถูกรบกวน)  และจุดสมดุลใน
แนวดิ่งลงเปนจุดสมดุลที่เสถียร 

พลวัตแบบลอเรนซ 
 พลวตัแบบลอเรนซ (Lorenz Dynamics) จัดเปนพลวตัไมเชิงเสนอีกแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะพเิศษ
เฉพาะที่นาสนใจ พลวตัแบบลอเรนซถูกคนพบโดยนักอุตุนยิมวทิยาชื่อ Ed Lorenz ในป ค.ศ.๑๙๖๓       
ขณะกําลังศึกษาแบบจําลองสําหรับระบบ อตุุนิยมวทิยา (Meteorology) เพือ่พยากรณสภาวะอากาศจากการ
ทราบเงือ่นไขเริ่มตน เชน ความเร็วลม อุณหภูมิ และความกดอากาศ  แบบจําลองของลอเรนซประกอบดวย
สมการเชิงอนุพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (coupled differential equations) ๑๒ สมการ โดยทําการคํานวณแบบ  
ทําซํ้า (iteration) ดวยเคร่ืองคอมพวิเตอร  ลอเรนซพบวาเมือ่เขาตองการจะคาํนวณสภาวะอากาศซ้ําเปน  
ครั้งท่ีสองโดยใชคาเร่ิมตนจากผลที่ไดจากชวงตนของการคํานวณครั้งแรก ผลท่ีไดรับกลบัแตกตางกันอยาง
สิ้นเชงิหลงัจากที่ทําการคํานวณไปไดระยะหนึง่ ลอเรนซสงสยัวาผลที่แตกตางกันระหวางการคํานวณสองครั้ง 
เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร (ในยุคนั้นเคร่ืองคอมพวิเตอรยังใหม มีขนาดใหญเทอะทะ 
และเปนสิ่งลึกลับสําหรบัหลายคน) แตหลังจากทีต่รวจสอบและทดลองใหมอยูหลายครั้ง ลอเรนซก็ไดขอสรุป
วาผลที่ไดออกมาตางกันอยางสิ้นเชิงนั้น เกิดจากความคลาดเคลือ่นในการใสคาเร่ิมตนเพียงเล็กนอยในระดับ
ของจุดทศนิยมท่ีไมนาจะเปนเหตุของผลลพัธทีต่างกันมาก  
 ลักษณะเดนของพลวัตแบบลอเรนซคอืการแกวงแบบไมเปนคาบ (non-periodic oscillation) และความ   
ไวตอคาเริ่มตน (sensitive dependence on initial conditions)  การที่ผลการคํานวณสภาวะอากาศสองครั้งของ   
ลอเรนซออกมาแตกตางกันมากจากคาเร่ิมตนท่ีตางกันเพียงเล็กนอย  แสดงถึงความไวตอคาเริ่มตนของระบบ 
นอกจากสภาวะอากาศแลว นักวิทยาศาสตร วิศวกร และนักคณติศาสตรรุนหลงัยังใชพลวตัแบบลอเรนซเพื่อ
ศึกษาระบบอืน่ ๆ  เชน เลเซอรพลศาสตร  (laser  dynamics)  และการเคลือ่นตัวของโมเลกุลในปฏิกิริยาเคม ี
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การทดลองกังหันน้ํา 

 อีกตวัอยางหนึ่งของพลวตัแบบลอเรนซที่เปนท่ีรูจักกนัดีสําหรับผูทีศ่ึกษาพลวตัไมเชิงเสน ก็คอื  
กังหันน้ําที่ปลอยน้ําลงตรงกลางและเจาะรใูหน้ํารั่วออกมาได การทดลองกังหันน้ําแบบน้ีคิดคนขึน้โดยมาลคัส
และโฮวารด (Willem Malkus and Lou Howard) จากสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาชูเซตส 
(Massachusetts Institute of Technology)  รูปท่ี ๑ แสดงแบบของการทดลองกังหันนํ้า [๑]  และ 
ผูเขียนไดสรางกังหันน้ําคลายแบบของมาลคัสและโฮวารด  [๒] เพือ่ประกอบโครงงานในวชิาพลศาสตรไม
เชิงเสน  ในรปูท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑ การทดลองกังหันนํ้า 

รูปที่ ๒ กังหันน้ําที่ผูเขียนสรางขึ้น 
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สมการลอเรนซในระบบกังหันนํ้าสามารถหาไดจากกฎการอนุรักษมวล (conservation of mass) และผลรวม
แรงบิด (torque balance) [๑], [๒]  จากกฎการอนุรักษมวลจะไดสมการเชิงอนพุนัธยอย (partial differential 
equation): 
 
                  (๑) 
 
โดยที่ตวัแปร Q, K, ω   และ θ  คืออตัรานํ้าไหลเขา อตัรานํ้าไหลออก ความเร็วเชิงมุมของกังหัน และ 
มุมเอียงของกงัหันตามลําดับ  สวน m คือการกระจายมวลของน้ําในกังหันซึ่งเปนฟงกชั่นของมุมเอียงของ
กังหัน � และเวลา t  อีกสมการหนึ่งไดจากผลรวมแรงบิด: 
 

(๒) 

 
โดยที่ I, -vw และ r คือ โมเมนตเฉือ่ยคงที่ (steady-state moments of inertia) ของกังหัน  แรงบิดฝด 
(damping torque) และรัศมีของกังหันตามลําดับ สวนพจนอนิติเกรต คอืแรงบิดที่เกิดจากแรงโนมถวง 
(gravitational torque) 
 สมการ (๑) และ (๒) จากการอนุรักษมวลและผลรวมแรงบิดสามารถกระจายใหอยูในรูปของอนุกรม
ฟูเรยีร (Fourier series expansion) ได : 
 

(๓) 
 

(๔) 
 
อัตรานํ้าไหลเขาไมมีพจนของ sine ในอนุกรมเนื่องจากตําแหนงน้ําที่ไหลเขาสมมาตรอยูที่กึ่งกลางของกังหนั 
 เม่ือแทนคา m และ Q จาก (๓) และ (๔) ลงในสมการ (๑) และ (๒) จะได: 
 

(๕) 

(๖) 
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เนื่องจากสมการ (๗) มีเพยีงพจน  n = 1 ของอนกุรมฟูเรียร  จึงสามารถเขยีนแยกพจน  n = 1 ของ 
สมการ (๕), (๖) และ (๗) ไดเปน: 
 

(๘) 
 
 

สมการ (๘) ท้ังสามสมการสามารถจัดอยูในรูปสมการลอเรนซมาตรฐาน [๒] ได: 
 

 
(๙) 

 
 
โดยที่ x, y และ z คือสถานะ (states) ของระบบ สวน r, b และ σ  คือตัวแปร (parameters) ของระบบ 

ความไรระเบียบ (chaos) ในพลวัตแบบลอเรนซ 

 จุดสมดุลของพลวตัแบบลอเรนซสามารถหาไดจากสมการลอเรนซ (๙) โดยแทนคาอนุพันธของ x, y 
และ z ดวยศนูย  ไดดังนี้ 
 

 
(๑๐) 

 

เม่ือ r < 1 จดุสมดุลของระบบมีเพียงจุดเดียวที ่ (0,0,0) และเปนจุดสมดุลที่เสถยีร ซึ่งหมายความวาสถานะ
ของระบบจะกลับเขาสูจุดกําเนิด (origin) โดยธรรมชาต ิอยางไรก็ดี จุดสมดุลจะเพิ่มเปนสามจดุเมื่อ  r > 1 
และทั้งสามจดุจะไมเสถียรเม่ือ  r > rH  โดยที่ 
 

(๑๑) 
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ถึงแมวาจุดสมดุลทั้งสามจดุจะไมเสถียรในกรณี r > rH พลวัตลอเรนซโดยรวมก็ไมเขาสูอนันต  
แตสถานะของระบบกลับมีการเปลี่ยนแปลงภายในขอบเขตจํากัด (bounded trajectory) ในลักษณะของ    
การแกวงแบบไมเปนคาบ (non-periodic oscillation)  นอกจากนั้น พลวตัของระบบยังแสดงความไวตอ      
คาเริ่มตน ตามที่ลอเรนซพบในแบบจําลองสภาวะอากาศที่เขาสรางขึ้นในป ค.ศ.๑๙๖๓  ลักษณะโดยรวมของ
ระบบถึงแมจะสามารถอธิบายไดดวยสมการคณิตศาสตร แตผลลพัธกลบัไมสามารถทํานายลวงหนาได      
เนื่องจากความคลาดเคลือ่นเพยีงเล็กนอยในการวัดคาเริ่มตน จะสงผลใหสถานะของระบบแตกตางกัน    
อยางสิ้นเชิงในที่สุด  
 อันท่ีจริงมีผูคนพบลักษณะของความไวตอคาเริ่มตนกอนหนาการคนพบของลอเรนซ โดยใน     
คริสตศตวรรษที ่๑๙ นักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศส เฮนรี่  พอยนคาเร (Henri Poincaré) พบวาผลการคํานวณ
การโคจรของวัตถุทองฟาสามดวง (three celestial bodies) โดยใชสมการของนิวตันน้ันไมสามารถแสดง
ออกมาในรูปสมการตอเนื่อง (closed-form solution) ได นอกจากนั้นแลว เสนทางการโคจรที่คํานวณได
ออกมาแตกตางกันอยางสิ้นเชิงเม่ือคาเร่ิมตนของการโคจรเปลี่ยนไปเพียงเล็กนอย  อยางไรก็ดี นัก
คณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตรในสมัยนั้นไมใหความสนใจกบัการคนพบของพอยนคาเร เนื่องจากขั้นตอน
การคํานวณที ่  ซบัซอนเกนิกวาทีจ่ะทําไดโดยไมใชเครื่องคอมพวิเตอร (ซึ่งยังตองรอไปอีกเกอืบ  ๑๐๐  ป) 
 นอกจากการคํานวณที่ซบัซอนแลว นักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตรในสมยัน้ันยังมีเหตผุลอื่นที่
ไมใหความสนใจกบัการคนพบของพอยนคาเร นบัตั้งแตกอนการคนพบสมการของนวิตนันักวิทยาศาสตร 
และนักคณติศาสตรเชือ่วาทกุสิ่งทุกอยางในจักรวาลสามารถอธิบายไดดวยสมการทางคณิตศาสตร และถา  
ท้ังจักรวาลถูกกําหนดไวดวยกฎของวิทยาศาสตรและสมการคณิตศาสตรแลว มนุษยยอมสามารถทํานาย
ปรากฏการณตาง ๆ ลวงหนาได  โดยการทราบคาเร่ิมตนของปรากฏการณน้ัน ๆ  และความคลาดเคลื่อนใน
คาเริ่มตนเพยีงเล็กนอยจะสงผลถึงผลการทํานายลวงหนาที่คลาดเคลือ่นเพียงเล็กนอยเทานัน้ดวย (ซึ่งเปน
จริงในกรณขีองปรากฏการณเชิงเสน)  การคนพบของพอยนคาเรแสดงใหเห็นวาความคลาดเคลือ่นแม   
เพียงเล็กนอย จะทําใหการทํานายลวงหนาผิดพลาดไปอยางสิ้นเชงิ ซึ่งหมายความวาเปนไปไมไดท่ีจะ
ทํานายปรากฏการณที่มีความไวตอคาเริม่ตนลวงหนาได 
 ปรากฏการณความไวตอคาเร่ิมตน (sensitive dependence on initial conditions) ถูกละเลยมา
จนถึงกลางครสิตศตวรรษที ่ ๒๐ เม่ือเริ่มมีการใชเครือ่งคอมพิวเตอร  หลังจากการคนพบของลอเรนซ ไดมี     
นักคณิตศาสตรและนักวทิยาศาสตรจํานวนมากที่เร่ิมหันมาสนใจศกึษาปรากฏการณนี้อยางจริงจัง     และใน
กลางทศวรรษที ่๗๐ นักฟสิกส เจมส ยอรค (James Yorke) ชาวอเมริกันไดตั้งชือ่ปรากฏการณน้ีวา “เคออส” 
(Chaos) ซึ่งเปนชื่อที่ใชแพรหลายมาจนปจจุบัน  
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ผลการทดลองกังหันน้ํา 

 เซนเซอรวัดความเร็ว (optical encoder) ใชรวมกับเครื่องคอมพวิเตอรเพือ่วัด และบันทึกความเร็วใน
การหมุนของตัวกังหันนํ้า โดยที่อตัราน้ําไหลเขาในกังหันสามารถปรับไดดวยลิ้นเปด - ปด เพือ่ปรบัแตง    
คุณลักษณะภายในของระบบ เม่ือน้ําถูกปลอยใหไหลเขาในอัตราที่สงูความเร็วการหมุนของกังหันจะเปลี่ยนแปลง  
ในลักษณะของการแกวงแบบคงที ่ (steady-state oscillation)  ในรูปที ่๓  และความเร็วการหมุนของกังหัน
นํ้าจะเปลี่ยนเปนลักษณะของการแกวงแบบไมเปนคาบและความไรระเบียบ  เม่ืออตัราการไหลเขาของนํ้า  
ลดลง ในรูปท่ี ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๓  และรูปท่ี ๔ แสดงการเปลี่ยนแปลงของระบบจากจากการแกวงแบบคงที่ (1 < r < rH) ไป    
สูเคออส  (r > rH)  การแกวงในรูปที ่๓ มีขนาด (amplitude) ไมคงที ่ เนือ่งจากแรงเสียดทานของแกนหมนุ
และความคลาดเคลื่อนในการสรางตัวกังหนั 

ลักษณะความไวตอคาเริ่มตนสามารถสังเกตได จากกราฟบนัทึกความเร็วการหมุนของกังหันในรูป  
ท่ี ๕  เม่ือตําแหนงเร่ิมตนการหมุนของกังหันนํ้าเปลีย่นไปเล็กนอย กราฟความเร็วการหมุนของกังหันทั้งสอง
ครั้งไมมีความคลายคลึงกันเลย 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๔  การแกวงแบบไมเปนคาบ รูปที ่๓  การแกวงแบบคงที่ 
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สรุป 

 นอกจากพลวตัแบบลอเรนซแลว ปรากฏการณไรระเบียบยังพบในพลวตัไมเชิงเสนอื่น ๆ อีก          
เชน  แฟรคตลั  (fractal geometry) และการไหลแบบเทอรบูเลนท (turbulent flow)  พลวัตเหลาน้ีถูกกําหนด
ดวยกฎเกณฑทางวทิยาศาสตร และสามารถอธิบายไดดวยสมการคณิตศาสตร ปรากฏการณไรระเบียบ     
จึงไมใชความยุงเหยิงหรือไมแนนอนเหมอืนอยางที่หลายคนเขาใจ (โดยเฉพาะเม่ือแปลจากชื่อ “chaos”)      
แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนภายใตกฎเกณฑแนนอนแตไมอาจทํานายลวงหนาไดอันเนือ่งมาจากความ
ไวตอคาเริ่มตนของระบบ 
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รูปที ่๕  ความเร็วการหมุนของกังหันนํ้าเมื่อคาเริ่มตนเปล่ียนไป 



สติเฟอง...เรือ่งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
น.ท.รศ.ดร.นเรศ  เพ็ชรนิน 

รองศาสตราจารย  ฝายศกึษา  โรงเรียนนายเรือ 

 
ปจจุบันมีครูอาจารยของ รร.นร. ที่ประสงคจะขอตาํแหนงทางวชิาการมากขึ้น แตความเขาใจใน

เร่ืองเก่ียวกบัหลักเกณฑ และวธิีการยังอาจคลาดเคลื่อนแตกตางกนัไป จึงขอเสนอขอคิดเหน็เกีย่วกบัเรื่องนี้
ให    ผูอานทกุทานไดพิจารณา เพ่ือเปนประโยชนหรือเพ่ือเปรียบเทียบกบัความคิดทานผูอานตอไป (สวน
หน่ึงของบทความนี ้เปนเพียงความคิดเห็นสวนตวัของผูเขยีนจึงโปรดใชวิจารณาญาณของทานผูอานเอง) 

ตําแหนงทางวิชาการคืออะไร 
ตําแหนงทางวิชาการไดแก ตําแหนงศาสตราจารย (ศ.) รองศาสตราจารย (รศ.) และผูชวย

ศาสตราจารย (ผศ.) ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ ซ่ึงไดมาจากการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของครูอาจารยหรือบุคลากรทางวชิาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษานั้น ๆ กําหนด 
และโดยทัว่ไปแลว ตําแหนงทางวิชาการเหลานั้น เปนตําแหนงเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ไม
สามารถนําไปใชเปนตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ  ได 

ตําแหนงทางวชิาการเปนตําแหนงที่มีเกียรติและศักดิศ์รเีปนอยางยิ่ง เพราะถือวาไดมาจากความรู 
ความสามารถ และผลงานที่เปนรูปธรรมผานการพิจารณาอยางเปดเผยจากผูทรงคุณวุฒิดวยหลักเกณฑ
และเง่ือนไขทีแ่นนอน ดังน้ัน ผูที่ไดตําแหนงทางวิชาการจึงควรมีความภาคภูมิใจในความรูความสามารถ
ของตนเองหาก  ตําแหนงที่ไดมานั้นไดมาจากความมานะอุตสาหะและจากภูมิปญญาที่แทจริงของตนเอง 
นอกจากนี้ตําแหนงทางวิชาการยังเปนสิง่เชดิชูสถาบนัของตน เพราะเปนสิ่งบงชี้ระดับและคณุภาพของ
บุคลากรทางวชิาการของสถาบันนั้น ๆ ซ่ึงถือวาเปนปจจัยสําคัญทีมี่ผลตอคุณภาพของผูเรียน แตหาก
ตําแหนงทางวิชาการนั้นไดมาดวยกระบวนการที่คลุมเครือ หรือขาดการพิจารณาอยางถองแทเหมาะสม
สถานะของตาํแหนงแลวอาจถูกประชาคมทั่วไปตําหนิใหไดรับความเสื่อมเสยีทั้งบุคคลที่ไดรับตําแหนงและ 
สถาบันของบคุคลนั้นดังน้ันจึงควรใหความสําคัญในการพิจารณาและตระหนักไวเสมอวาตาํแหนงทางวิชาการ 
น้ันมิใชสมบตัผิลัดกันชมมิใชตําแหนงทีใ่ครก็มาอยูได แมวาจะไมมีใครที่ผานเกณฑมาดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเลย ก็ยังดีกวามีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการทีมี่มาตรฐานต่าํไมเปนที่ยอมรับของวงการวิชาการ 

เรื่องจริงจากผูใหญทานหนึ่ง 
ผูเขียนขอเลาเรื่องที่ไดรับฟงจากปากผูประสบเหตุการณจริงใหทานไดรับทราบ และลองมา 

ชวยกันพิจารณาดูวาทานไดขอคิดอะไรจากเรื่องนี้บาง เม่ือ  พ.ศ.๒๕๔๓  ผูเขียนไดมีโอกาสไปประชุมใน
เวทวีิชาการระดับผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศและไดพบกับนายทหารผูใหญที่เกษียณอายุ
แลวทานหนึ่งตําแหนงสุดทายของทานคอืศาสตราจารยของสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงกลาโหม    
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หลังจากนั้นทานไดรับเชิญไปเปนผูบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหงหน่ึง ทานไดเลา
ปญหาที่เกี่ยวของกับตําแหนงทางวิชาการดังน้ี 

ทานเปนนายทหารสัญญาบตัรที่เตบิโตมาจากสายงานทางวิชาการเปนสวนใหญ จนไดรับโปรดเกลา 
ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพ (ทานไมไดบอกวาตําแหนงศาสตราจารย 
น้ันไดมาโดยกองทัพเสนอแตงตั้ง หรือจากการเสนอผลงานทางวิชาการ) โดยที่ทานเปนผูมีความรู    
ความสามารถเปนที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษาทัว่ไป หลังจากเกษียณอายุราชการทานจึงไดรับเชิญให
เปนผูบริหารการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง เน่ืองจากทานมีตําแหนงศาสตราจารยกอนเกษียณ 
จึงเสนอสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหงน้ัน วาขอดํารงตําแหนงศาสตราจารย แตเรื่องกลบัไมงายดังคิด     
สถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหงน้ัน ไดชลอการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารยของทาน ซ่ึงทานเองก็รูสึก
ไมพอใจเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากตําแหนงศาสตราจารยที่ไดมานั้น กไ็ดมาจากสถาบันอุดมศึกษา (ของ  
กองทัพ) และเปนตําแหนงที่ไดรับโปรดเกลา ฯ แลวเหตุใดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงน้ันจึงลังเลไม 
พิจารณาอนุมัติเรื่องของทาน ภายหลังทราบวาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหงน้ันพิจารณาใน ๒ ประเด็น
หลัก ๆ คือ 

ประเด็นที่ ๑ ตําแหนงศาสตราจารยของทานที่ไดรับโปรดเกลา ฯ มานั้น ผานการพิจารณาดวย
กระบวนการทางวิชาการ และหลักเกณฑที่มีมาตรฐานเดียวกนักบัทบวงฯ มหาวทิยาลัยหรือไม 

ประเด็นที่ ๒ ตําแหนงศาสตราจารยที่ทานไดมานั้น ถือเปนตาํแหนงที่กําหนดไวในสถาบัน       
อุดมศึกษาของกองทัพ เชนเดียวกันกบัสถาบันอุดมศกึษาอื่น ๆ ที่มีตําแหนงทางวิชาการของตนเอง    
ดังน้ัน กรณีที่ทานไปประจําอยูสถาบันอ่ืน โดยหลักการแลว ทานควรจะผานกระบวนการพิจารณาของ
สถาบันแหงใหมตามหลักเกณฑ และวิธีการของสถาบัน ตําแหนงศาสตราจารยที่ทานไดรับมาจึงไม
สามารถนํามาใชกับสถาบันแหงใหมไดโดยอัตโนมัติ เร่ืองที่กลาวมานี้ใหแงคิดแกผูอานไดหลายประการ 
สําหรับผูเขยีนแลวเห็นวาประเด็นเกียวกับมาตรฐานหรือหลักเกณฑการพิจารณาที่แตกตางกันระหวาง
ทบวงมหาวิทยาลัยกับกองทัพ จะนําไปสูความเชื่อถือและการยอมรบัของสังคม อีกประเด็นหนึ่งคือความ
เขาใจในความหมายของตําแหนงทางวชิาการ ควรที่จะนํามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือสรางความ  
เขาใจใหถองแทตอไป 

สถานภาพเกี่ยวกับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ 
 ปจจุบันโรงเรียนนายเรือมีตําแหนงทางวิชาการประเภทศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ     
ผูชวยศาสตราจารย ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๔๗/๒๕๔๓ เรื่อง การกําหนดตําแหนงขาราชการ
ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร  จํานวนทั้งสิ้น   ๔๙   อัตรา   โดยแบงเปนระดับชั้นยศดังน้ี 

- ศาสตราจารย อัตราพลเรอืตรี   จํานวน   ๑  อัตรา บรรจุจริง  ๑  อัตรา  
- ศาสตราจารย อัตรานาวาเอก (พิเศษ)  จํานวน   ๙   อัตรา บรรจุจริง  ๑  อัตรา (ปดอัตรา) 
- รองศาสตราจารย อัตรานาวาเอก  จํานวน   ๕   อัตรา บรรจุจริง  ๑  อัตรา 
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- รองศาสตราจารย อัตรานาวาโท  จํานวน   ๔   อัตรา บรรจุจริง  ๑  อัตรา 
- ผูชวยศาสตราจารย อัตรานาวาเอก  จํานวน   ๙   อัตรา บรรจุจริง  ๕  อัตรา 
- ผูชวยศาสตราจารย อัตรานาวาโท  จํานวน  ๑๒  อัตรา บรรจุจริง  ๓  อัตรา 
- ผูชวยศาสตราจารย อัตรานาวาตรี  จํานวน   ๙   อัตรา บรรจุจริง  ๑  อัตรา 

    (ไมรวมผูทีอ่ยูในตําแหนงบริหารและชวยราชการ) 
 จะเห็นไดวา จํานวนบรรจุจริงของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีไมมาก ทั้งน้ีเน่ืองดวยหลาย ๆ 
สาเหตุ เชน การหมุนเวยีนกําลังพลทีท่ําใหไมสามารถอยูในสายงานการศึกษาไดนานเพียงพอ ขาด    
การสนับสนุนสงเสริมใหครอูาจารยทํางานคนควาวิจัยหรือทํางานทางวิชาการ อยางไรก็ตาม แมวาจะ
เหลือทีว่างอีกมาก แตก็ไมจําเปน      ตองเรงแตงตั้งใหเต็มตามจํานวน ควรคํานึงถึงคณุภาพของ
ผลงานทางวชิาการ และความ   เหมาะสมในคุณวุฒิคุณลักษณะของบุคลากรเปนสําคัญ 
นอกจากนี้ ทั้งโรงเรียนนายเรือและครูอาจารยเองก็ควรใสใจในการสรางผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น 
 หากสังเกตจากขอมูลขางตน จะพบวา ตําแหนงทางวิชาการในแตละระดับจะผูกพันกับชั้นยศ  
คือ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจะตองมียศตั้งแตนาวาตรถีึงนาวาเอก รองศาสตราจารยจะตองมียศ     
ตั้งแตนาวาโทถงึนาวาเอก ศาสตราจารยจะตองมียศตัง้แตนาวาเอก (พิเศษ) ขึ้นไป ซ่ึงกอปญหาในการ
บริหารกําลังพลอยูไมนอย เชน กรณีผูที่มียศนาวาเอก (พิเศษ) น้ันจะไมสามารถบรรจุในตําแหนง         
ผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยได จะบรรจุไดตําแหนงเดียวคือศาสตราจารย ซ่ึงถาไมเปน   
รองศาสตราจารยมากอนก็เปนไปไดยาก ดังน้ัน เม่ือครูอาจารยทานใดมียศเปนนาวาเอก (พิเศษ) ซ่ึง   
แมจะเคยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยมากอน ก็ไมสามารถลงบรรจใุนตําแหนง 
ทางวิชาการนัน้ ๆ ได เน่ืองจากไมมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยในอัตรานาวาเอก
(พิเศษ) ปญหาน้ีก็ทําใหจัดการกําลังพลลาํบากพอสมควร 
 อีกเรื่องหน่ึงที่เห็นวาสําคัญคือ คุณสมบัติประจําตําแหนงทางวิชาการ แตเดิม ตามคําสั่ง
กระทรวงกลาโหมที่ ๕๔๗/๒๕๔๓ เรื่อง การกําหนดตําแหนงขาราชการทหารประเภทวชิาการใน       
โรงเรียนทหาร น้ัน ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับตาง ๆ จะมีการกําหนดไวชัดเจนวามีคุณสมบัติ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาใด เชน รองศาสตราจารยกองวิชา… หรือ ผูชวยศาสตราจารย
กองวิชา…. เปนตน แตตอมามีการเปลี่ยนแปลง  ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหมที ่ ๕๔๗/๒๕๔๓ เรื่อง     
การกําหนดตําแหนงขาราชการทหารประเภทวชิาการในโรงเรียนทหาร ซ่ึงยกเลกิการกําหนดคุณสมบัติ
ประจําตําแหนง และใหนํามารวมไวสวนกลาง  (ฝายศกึษา) เชน รองศาสตราจารยกองวิชา… เปลี่ยนเปน 
รองศาสตราจารยฝายศึกษา ฯ หรือ ผูชวยศาสตราจารยกองวิชา…เปลี่ยนเปน ผูชวยศาสตราจารยฝาย
ศึกษา ฯ  เปนตน  ฟงดูเหมือนวาจะชวยใหบริหารกําลังพลไดคลองตัวมากขึน้  แตผูเขียนกลบัเห็นวาผิด
หลักวิชาการ และอาจจะสรางปญหาไดในภายหลัง เน่ืองจากวา หากไมมีกฎเกณฑใดมาควบคมุ  ความ
เหมาะสมของจํานวนผูเชีย่วชาญดานตาง ๆ ที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ อาจเกิดปรากฏการที่วา มีผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการดานสังคมศาสตร / รัฐศาสตร / บริหารศาสตร ฯ  มากกวา  ผูดํารงตําแหนง   
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ทางวิชาการดานวิทยาศาสตร/วศิวกรรมศาสตร และเม่ือใดทีต่ําแหนงทางวิชาการเต็ม การบริหาร    
กําลังพลก็จะยุงยากขึ้น จึงนาจะพิจารณาความเหมาะสมของผูดํารงคตําแหนงทางวิชาการในแตละดาน
แตละสาขาใหเหมาะสมกับสัดสวนวชิาการที่อยูในหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ เพราะโดย
หลักวิชาการแลว ตําแหนงทางวิชาการจะพิจารณาภาระงานทางวชิาการในแตละคณะวชิาหรือ
ภาควิชาของสถาบันน้ัน  ๆ   

มาตราฐานการพิจารณาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
หลายคนยังคดิวาตําแหนงทางวิชาการ น้ันมิควรปลอยใหวาง จะทําใหเสียสทิธิไปเสียเฉย ๆ 

(โดยเฉพาะสทิธิในการไดรับเงินตําแหนง) โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมและความสําคัญของตําแหนง
ทางวิชาการ เปนการทําลายเกยีรติศกัดิ์ศรีและชื่อเสยีงของโรงเรียนนายเรือและควรตระหนกัใหดีอีกครั้งวา 
ตําแหนงทางวชิาการนั้น มิใชตําแหนงในการใชบริหารกําลังพล จะเห็นไดวาสถาบนัที่จะมีตําแหนง
วิชาการเหลานั้นได ตองเปนสถาบันทีป่ระสาทปริญญาเทานั้น สาํหรับกระทรวงกลาโหมที่ผานมาจนถึง
ปจจุบันมีเพียง ๔ สถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการ คือ โรงเรียนเหลาทั้งสาม และวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ซ่ึงมีกําหนดไวในขอบังคบักระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารย โรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑในการขอดํารงตําแหนงทาง
วิชาการกําหนดไวเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบตัิไวสวนหนึ่งแลว 

อยางไรก็ตาม หลักเกณฑทีก่ําหนดไวโดยกระทรวงกลาโหมนั้น จะกลาวรวมในภาพกวาง จึงอาจ
ทําใหเน้ือหาบางสวนมีความคลุมเครือขาดความชัดเจน เชนเรื่องเก่ียวกบัผลงานทางวิชาการที่จะนํามา
พิจารณา เปนตน แตสิ่งน้ีก็มิใชเรื่องแปลกอะไรเพราะโดยหลักการแลวในการนาํไปปฏิบตัิจริง จะตอง
กําหนดหลักเกณฑวิธีการพิจารณาที่ละเอียดและเปนรูปธรรม ชดัเจนตามคุณลักษณะของสถาบันแตละ
แหงมารองรับอีกครั้งหน่ึง แตการปฏบิัตใินหลายปที่ผานมาโรงเรียนนายเรือ (และกองทัพเรือ)ไมเคยทํา
หลักเกณฑรองรับสวนใหญกพ็ิจารณาโดยใชหลักเกณฑของกระทรวงกลาโหมจึงมักมีปญหาเสมอโดยเฉพาะ 
เร่ืองมาตรฐานของผลงานทางวิชาการซึ่งหากพิจารณาตามเนื้อหาในหลักเกณฑของกระทรวงกลาโหมแลว
กระดาษ ๒ - ๓ แผนหรือหนังสือแตง ๑,๐๐๐ หนาก็เปนผลงานทางวิชาการเหมือน ๆ  กัน  

ระยะหลัง ๆ น้ีโรงเรียนนายเรือไดจัดทําหลักเกณฑและวธิีการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ   ขึน้
ใหม โดยมีรายละเอียดการพิจารณาและประเมินผลที่เปนรูปธรรมแตก็ใชวาปญหาจะหมดไป แมวา
หลักเกณฑจะชัดเจนขึ้นแตการนําไปใชกย็ังสับสนและผดิวัตถุประสงคกันอยูบางดังจะกลาวถึงจุดตาง ๆ 
ที่ผูเขียนสังเกตได และนํามาเลาสูกันฟง 

(๑) การกําหนดชั้นยศกับประเภทของตําแหนงทางวชิาการ มักมีคําถามเสมอวาจําเปน   
หรือไมที่ตองกําหนดไวเชนน้ัน นายทหารชั้นยศต่าํกวานาวาตรหีากมีผลงานทางวิชาการดเีดนนาจะ    
ขอตําแหนงทางวิชาการได หรือนายทหารชั้นยศ นาวาเอก (พิเศษ) เหมือนกันนาจะขอตําแหนง          
ผูชวยศาสตราจารยได  เร่ืองน้ีความจริงถูกกําหนดไวในหลักเกณฑของกระทรวงกลาโหม ระดับเรา ๆ ทาน ๆ  



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
                                                                ๗๘ 
 
คงแกไขไมได (แตตอนนีก้ําลังพิจารณาปรับปรุงกันอยู) แตผูเขยีนก็พอจะหาเหตุผลอธิบายไดวา ที่
กําหนดยศชั้นต่ําไวที่ชั้นยศนาวาตรีน้ันกน็าจะสอดคลองกับอัตราอาจารยที่มักจะกําหนดไวตั้งแตนาวาตรี
ขึ้นไปเม่ือพิจารณาคุณวุฒิบวกกบัวยัวุฒิแลวก็อยูในชวงที่เหมาะสม  

(๒)   เงินตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ   ในปจจุบันเปนดังน้ี 
       - ศาสตราจารยอัตราพลเรือตรีและนาวาเอกพิเศษ มีเงินตําแหนง ๑๓,๐๐๐ บาทตอเดือน  
       - รองศาสตราจารยอัตรานาวาโท-นาวาเอก   มีเงินตําแหนง   ๕,๖๐๐ บาทตอเดือน 
       - ผูชวยศาสตราจารยอัตรานาวาเอก   มีเงินตําแหนง   ๕,๖๐๐ บาทตอเดือน 
       - ผูชวยศาสตราจารยอัตรานาวาตร-ีนาวาโท  มีเงินตําแหนง   ๓,๕๐๐ บาทตอเดือน 

การใหเงินตําแหนงทางวิชาการนั้น หมายถึงความคาดหวังที่มีตอตําแหนงทางวิชาการ   
น้ัน ๆ เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการแสดงบทบาทหนาที่ในอันที่จะพัฒนาการศึกษาและสรางผลงาน
ทางวิชาการตอไป แตหลาย ๆ คนยังคิดวาเปนคาตอบแทนที่ติดมากับตําแหนงตามสิทธิกําลังพล       
หลังจากไดรับตําแหนงทางวิชาการแลวจึงมักไมเห็นผลงานทางวชิาการหรือการพัฒนาทางวิชาการ แตก็
ไมมีระเบียบหรือหลักเกณฑใด ๆ  ที่ระบวุาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตองมีภาระงานอยางไร  

(๓) ผลงานทางวชิาการที่ใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ ก็มักมีการถกเถียงใน
เรื่องคุณคาและความเหมาะสม โดยเฉพาะความชัดเจนในการกําหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการวา
ผลงานระดับหรือประเภทใดที่สามารถเรยีกไดวาเปนผลงานทางวชิาการ หากจะพิจารณาตามตัวหนังสือ
ในหลักเกณฑที่กระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา ฯลฯ ลวนถือเปนผลงาน
ทางวิชาการ แตไมไดระบุคุณลักษณะอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ดังน้ัน เอกสารที่มีจํานวนหนานอย     
เลมบาง ๆ หากพิจารณาวาเปนผลงานทางวชิาการก็จะมีคุณคาเทียบเคียงไดกบัตาํราหนึ่งเลมหรอืบทความ 
ทางวิชาการระดับชาติหน่ึงเรื่อง ในความเปนจริงแลวผลงานทางวชิาการที่จะเสนอประกอบการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการนั้น ควรมีคุณภาพและมีคณุคาเหมาะสมกับตําแหนงทางวิชาการ และควรเปน       
ผลงานที่ไดรับการยอมรับจากมหาชนหรือสาธารณชน ปจจุบันโรงเรียนนายเรือไดกําหนดหลักเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการและระเบียบวธิีการพิจารณาผลงานทางวิชาการขึ้นใหมโดยแบงประเภทและระดับ
คุณคาของผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีวิธีการและรายละเอยีดที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผูเขียนก็จะขอตีความ
ในเรื่อง  ผลงานทางวิชาการในความคิดเห็นและความรูของผูเขียนไวเปนสังเขป  ดังน้ี 

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน สองสิ่งน้ีจําเปนตองมีไวเพ่ือเปนเอกสาร
ประกอบการเสนอขอตําแหนง โดยปกติก็ไมถือเปนผลงานทางวิชาการเสยีทเีดียว แตเปนหลักฐาน     
ยืนยันวา ผูทีจ่ะขอตําแหนงทางวิชาการมีการสอนในวชิานั้น ๆ จริง เอกสารประกอบการสอนนั้นก็คอื       
แผนการสอน ประมวลการสอน บันทึกการสอน และเอกสารแสดงหัวขอและเนื้อหาโดยยอที่ใชในการสอน     
(เชน เอกสารที่ทําดวย MS-Powerpoint) และเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนสวนหนึ่งของการสอน  
สวนเอกสารคาํสอนคือ  เน้ือหาวิชาที่ใชสอนในชัว่โมงสอนของวิชานั้น ๆ เปนการเรียบเรยีงและจัดทํา
เปนรูปเลมอยางเรียบรอยโดยครูอาจารยผูสอน    มีรายละเอียดตามเนื้อหาวิชาที่ทําการสอน   เอกสาร 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๔๕ 
                                                                ๗๙ 
 
ประเภทนีค้วรเปนเอกสารทีท่ําไวกอนการเสนอขอตําแหนงและใชในการเรียนการสอนจริง มิใชจัดทําขึ้น
ภายหลัง 
  หนังสือและตํารา คือ เอกสารที่แสดงเนื้อหาวิทยาการดานตาง ๆ โดยมีการจัดทําอยางเปน
ระบบตามรูปแบบที่เปนมาตรฐาน (เชน มีปกหนา ปกใน คํานํา สารบัญ เน้ือหาแบงตามบท  บรรณานุกรม 
ฯลฯ) มีวัตถปุระสงคในการนําไปใชประโยชนทัว่ไปไมเฉพาะเพื่อการเรียนการสอน หนังสือ จะตางกับ
ตําราตรงที ่ ตํารานั้นเปนหนังสือที่ไดรับการอนุมัติหรือรับรองใหใชเปนตําราสําหรับวชิาใด ๆ แลว       
แตโดยทัว่ไปเนื้อหาหรือรูปแบบภายในจะไมคอยแตกตางกันนัก อีกประการหนึ่ง ตํารานั้นจัดทําขึ้นเพ่ือ
การสอนหรือถายทอดวิชาการ ในขณะที่หนังสือจะใชแสดงความคิดเห็น ถายทอดประสบการณ  แสดง
หลักการ ทฤษฎีและเนื้อหาเชิงวิชาการ ฯลฯ เชน โรงเรียนนายเรือกําหนดใหใชหนังสือชื่อ “หลักการ   
เดินเรือ” เปนตําราในวิชาการเดินเรือ และใหใชหนังสือชื่อ “การเดินเรือในนานน้ําไทย” “การเดินเรือ     
ในนานน้ําสากล” ฯลฯ เปนหนังสืออานประกอบ เปนตน หนังสือและตํารานั้น ควรไดรับการจัดทําและ   
ใชประโยชนมาระยะหนึ่งแลว มิใชเพ่ิงจะมาจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนเอกสารในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

บทความทางวชิาการ หากจะตีความเฉพาะ "บทความ" ก็นาจะหมายถึงเอกสารที่จัดทําจาก
ความคิดหรอืการดําเนินงานใด ๆ  เพ่ือเผยแพรและชีแ้จงแถลงผลของความคิดหรือการดําเนินงานนั้น ๆ 
ตอสาธารณะชน บทความนั้นมีอยูหลายลักษณะ เชน บทความในหนังสือพิมพ บทความในวารสารทั่วไป 
บทความในวารสารเฉพาะดาน บทความแจกจายในการประชุมสมัมนา ฯลฯ แตสิ่งที่จะถือเปนบทความ
ทางวิชาการไดน้ัน ควรเปนบทความที่มีเน้ือหาตามหลักการหรือทฤษฎีทางวิชาการและจากการวิเคราะห
วิจัยดวยหลักวิชาการตามรูปแบบทีเ่ปนมาตรฐาน ทีส่ําคัญคือตองผานการพิจารณาจากคณะบุคคลที่มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาการนั้น ๆ (ไมใชบรรณาธกิาร) และมีการเผยแพรออกสูสาธารณะชน เชน      
บทความในวารสารวิศวกรรมสถาน ฯ บทความในวารสารแพทยสภา ฯ เปนตน สําหรับบทความอื่น ๆ 
น้ัน ถือเปนบทความทัว่ไปที่ใชแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ชี้แจงหรือให
ความรูทัว่ไปๆ ดังน้ัน หากจะตีคาระหวางบทความทางวชิาการกับบทความทั่วไปแลว ยอมตองให      
นํ้าหนักตางกัน สําหรับบทความทีล่งพิมพในวารสารโรงเรยีนนายเรือ วารสารนาวิกศาสตร วารสาร
กระดูกงู ฯลฯ น้ัน แมวาเนื้อหาจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาการแตก็ไมถือวาเปนบทความทางวิชาการ 
เน่ืองจากไมเขาเงื่อนไขดังที่กลาวมาแลว ในกรณีน้ีถือเปนการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรความรู จึงจัดอยู  
ในบทความทัว่ไป หากตองการใหวารสารโรงเรียนนายเรือ มีคุณลักษณะทางวิชาการจริง ๆ ก็สามารถ   
ทําได โดยกําหนดเนื้อหาเปน  ๒  สวน สวนแรกเปนบทความทัว่ไป และสวนที่สองเปนบทความทาง   
วิชาการหรือบทความแถลงผลงานวิจัย ในกรณีของบทความทางวชิาการในสวนที่สองนี้ จะตองกําหนด
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานทีมี่ความรูความสามารถและมีประสบการณทางวิชาการเปน        
ผูพิจารณาคุณคาและความเหมาะสมของบทความทางวิชาการที่นําเสนอ ซ่ึงวิธกีารนี้ก็เปนทีย่อมรับและ
ใชกันทัว่โลก 

ผลงานการคนควาวิจัยและการพัฒนาดานตาง ๆ  เปนเอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติและ 
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ดําเนินการแลว (คนควาวิจัยและพัฒนา) มักมีเน้ือหาและจํานวนหนามากกวาบทความทางวิชาการ  
หลายเทา แตยังคงใชรูปแบบทีเ่ปนมาตรฐาน ในกรณีที่จะนําผลงานทางวิชาการประเภทนี้มาเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ตองเปนผลงานทีไ่มเกี่ยวกบัการศึกษาเพื่อทาํปริญญาใด ๆ และควรเปนผลงาน   
ที่อยูในสาขาเดียวกันกับผูเสนอขอ    หรือเปนผลงานที่เปนประโยชนโดยตรงตอการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ   

ในความเห็นของผูเขียนแลว ผลงานทางวิชาการที่จะเสนอเปนเอกสารประกอบการขอตําแหนง
ทางวิชาการนัน้ ควรเปนผลงานที่ผานการใชประโยชนมาแลวหรอืไดมีการเผยแพรในเวทีสาธารณะแลว 
เชน หากเปนหนังสือหรือตําราก็ควรจัดทําสมบูรณระดับหน่ึงและใชในการเรียนการสอนมาแลวระยะหนึง่ 
หากเปนบทความหรือผลงานวิจัย ก็ควรผานการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิทีเ่ชี่ยวชาญหรือลงตีพิมพ
เผยแพรในวารสารทางวิชาการมาแลว มิควรเปนผลงานทางวิชาการที่จัดทําเพื่อใชเปนเอกสาร
ประกอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

อีกสิ่งหน่ึงที่นาจะพิจารณาใหลึกซึ้งกค็ือ ความเกี่ยวพันของผลงานทางวิชาการกับสายงานของ   
ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการควรจะมคีวามสอดคลองกัน สมมุติวาผูเขยีนแตงหนังสือเรื่อง “ไวยากรณ
ภาษาญี่ปุน” ซ่ึงมีสถานศึกษาตาง ๆ นําไปเปนแบบเรยีน ก็มิไดหมายความวา ผูเขียนจะใชหนังสือน้ีเปน
ผลงานทางวชิาการในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจากโรงเรียนนายเรือไดโดยตรง เพราะผลงาน   
ดังกลาวไมไดแสดงความรูความสามารถในสายงานปกติ ซ่ึงโดยทั่วไปตําแหนงทางวิชาการนั้นจะกําหนด
ไวเฉพาะดานเฉพาะสาขา เอกสารผลงานทางวชิาการประกอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจึงควรมี
ความสอดคลองกับภาระงานสอน และแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมหรือความเชี่ยวชาญในสาขาวชิา 
น้ัน ๆ  

กลไกการพิจารณาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการน้ัน  
ในกรณีของโรงเรียนนายเรือ กําหนดใหสภาการศึกษาฯเปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาคุณสมบัติผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวยอนุกรรมการจํานวน ๕ คน ทํา  
หนาที่พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอขอวาเขาตามหลักเกณฑหรือไม นอกจากนี้ยังมีบทบาทใน  
การพิจารณาผลงาน  ทางวิชาการประกอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการดวย โดยพิจารณาวาจะ
จัดอยูในผลงานทางวิชาการ ประเภทใด และประเมินคาผลงานนั้น ๆ ในรูปแบบของคะแนน   เม่ือ
เห็นวามีคะแนนผานเกณฑที่กําหนดจะเสนอกลับสภาการศึกษาฯ เพ่ือเสนอกองทัพเรือแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการผูทรงวุฒิจํานวน ๓ ทาน  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของผลงานทางวิชาการ
น้ัน (แตไมประเมินเปนคะแนน)  หากผานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็จะ
ไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป  
 ประเด็นที่ผูเขียนขอเสนอไวเปนขอสังเกตก็คือ ตามเจตนารมณเดิมน้ัน คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ที่สภาการศึกษา ฯ แตงตั้งขึ้นนั้น นาจะมีบทบาทเปนพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาใน
การแนะนําขัน้ตอนและการดําเนินการตาง  ๆ  ใหแกผูเสนอขอ     แตปจจุบันมีบทบาทเปนผูประเมิน   
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ผลงานทางวิชาการดวย   ซ่ึงหากตองการใหมีบทบาทเชนนั้นจริง   คณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่
กองทัพเรือแตงตั้งก็แทบจะไมมีบทบาทในการประเมินคุณคาทางวิชาการของผลงานที่นําเสนอเลย 
เพียงไดรับบทบาทคลายกับบรรณาธิการสํานักพิมพที่ตรวจดูความถูกตองของเอกสารหรือ   ผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งที่ผลงานที่นําเสนอนัน้ควรมีความสมบูรณแลว ผูเขียนก็เลยลงสมมุติเหตุการณ วา 
ผลงานทางวิชาการที่ผูเสนอขอสงมานั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ฯ มีมติใหจัดเปน
บทความทางวิชาการใหคะแนนเต็มตามเกณฑที่กําหนด แตเม่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
แลว ปรากฏวาผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวเห็นวาไมมีคุณคาเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได  
หรือในทางตรงกันขาม หากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ฯ พิจารณาคุณคาของผลงาน      
ต่ํากวาความเปนจริง ในขณะที่คณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวามีคุณคาทางวิชาการ  
อยางเพียงพอ เชนนี้ ความเสียหายจะตกอยูกับโรงเรียนนายเรือ ที่กลาวเชนนี้ มิไดตําหนิฝายใด แต
ควรนํามาพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตามหลักวิชาการ อยางนอยผูที่จะ
พิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทใด ๆ ไดน้ัน ควรเปนผูที่มีความรูและมีประสบการณในการทํา
ผลงานทางวชิาการประเภทนั้นมากอน เพ่ือใหการพิจารณาผลงานทางวชิาการเปนไปอยางยุติธรรม   
และไดผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของวงการวิชาการ   

การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
โดยปกติ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงที่มีตําแหนงทางวิชาการ จะกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไวอยางชัดเจน เพราะเม่ือแตงตัง้ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบันขึ้นมาแลว 
ก็ยอมตองมีความคาดหวังใหผูดํารงตาํแหนงทางวชิาการเหลานั้นเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการศึกษา 
และงานทางวชิาการตอไป จึงมักกําหนดภาระงานไวอยางชัดเจนวาจะตองมีผลงานอยางไรในชวงเวลา   
ที่กําหนด เชน มีภาระงานดานการพัฒนาการศึกษาหรืองานวชิาการของสถาบันน้ันทุกป มีผลงาน          
ทางวิชาการระดับประเทศอยางนอย ๑ ครั้งในทุก ๆ ๒ ป เปนตน ปจจุบนั โรงเรียนนายเรือมิได    
กําหนดภาระงานสําหรับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไวเลย ก็เห็นวาควรจะกาํหนดไวใหเปนรูปธรรม    
ทั้งน้ี นอกจากจะใชประโยชนจากความรูความสามารถของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมาชวยในการ
พัฒนาการศึกษาแลว ยงัเปนการสงเสริมใหมีผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง เม่ือมีผลงานเปนที่
ประจักษตอบคุคลในวงการ ก็จะเอ้ืออํานวยใหสามารถเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น    
ตอไปได ในทางตรงกันขาม หากไมมีบทบาทหรือไมมีผลงานทางวชิาการในระดับที่ยอมรับไดตามเกณฑ
ที่กําหนด ก็ควรเปดโอกาสใหผูอ่ืนที่มีความรูความสามารถเขามาดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้นตอไป  

บทสรุป 
ตําแหนงทางวชิาการนั้น ถือเปนตําแหนงที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีทีค่วรไดมาดวยความรูความสามารถ 

ทางวิชาการอยางแทจริง    เราจะไดยืดอกคุยกับสถาบนัอุดมศึกษาอื่น  ๆ  ไดอยางไมอายใคร  ทั้งหลาย    
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ทั้งปวงที่กลาวมานั้น มิใชจะวิจารณใหใครไดรับความเสียหาย หรือไมพึงพอใจกับวธิีการในปจจุบัน แต    
ผูเขียนกลาวโดยยึดหลักการที่วา การพฒันาในดานใด ๆ ก็ตาม ควรไดรับดําเนินการอยางตอเน่ือง    
การหยุดอยูกับที่เฉย ๆ หรือพึงพอใจกับผลงานทีเ่คยทําไวก็เสมือนเปนการถดถอย เพราะโลกของเรา   
มีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลา  สิ่งใดที่เห็นวาควรปรับปรุงไดกน็าจะนํามาพิจารณากันดวยเหตุดวยผล   
และหาขอสรปุที่ดีที่สุดตอไป  

(สําหรับทานผูอานที่ตองการรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ เชน หลักเกณฑการ
พิจารณาของสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ไป รายละเอียดและการตคีวามหมายผลงานทางวชิาการประเภทตาง ๆ  
คุณสมบัตทิางวิชาการของผูที่จะเสนอขอ ฯลฯ ติดตอขอรายละเอียดจากผูเขียนได) 




 

   ⌫ 
 

 

 เคยเลาเรื่องปลาวาฬสเปอรมวามีรูปสมบตัิและคุณลักษณะอยางไรแลว  ตอนนี้จะกลาวถึงอุปนิสัย 
ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของปลาวาฬชนิดนี้ไปจนถงึถิ่นที่อยูอาศยัเรื่อยไปถึงศตัรูตามธรรมชาติ (ที่ใช
และไมใชมนุษย)  
 

 
 ปลาวาฬสเปอรมเปนสัตวมีฟนที่มีขนาดลําตวัใหญทีสุ่ดในโลกที่ยังมีชีวิตอยูในขณะนี้ บางตัว
หนักถึง ๕๐ ตัน ยาว ๖๒ ฟุต  แมวาปลาวาฬสีนํ้าเงนิจะตวัใหญกวา แตก็ไมมีฟน เวลากินอาหารอาศัย
การดูดเอาน้ําทะเลเขาไปและมีอวัยวะทีท่ําหนาที่คลายตะแกรงกรองเอาสวนที่เปนปลา และสัตวอ่ืน ๆ 
รวมถึงแพลงตอนไปยอยสลายในกระเพาะ  สําหรับปลาวาฬสเปอรมน้ันชอบลาสัตวและใชฟนงับเหยื่อ
กอนเขมือบไปยอยในกระเพาะตามระเบยีบ แนนอนสตัวที่ถูกลายอมเปนสัตวตระกูลปลา และ ปลาหมึก
ทั้งหลายอันเปนอาหารหลักของปลาวาฬชนิดนี้   

นอกจากนั้นปลาวาฬสเปอรมยังใชเสียงเปนอาวุธในการลา  มันใชนํ้ามันในสมอง (spermaceti 
หรือ  sperm oil) เปนเสมือนกระจกรวมเสียง (sound lens) ในการรวมพลังเสยีงใหพุงไปสูเปาหมาย เชน 
ปลา หรือ ปลาหมึก เสียงที่ระเบิดออกมานี้สามารถทําใหเปาหมายหยุดชะงัก หรือหากพุงไปถูกที่สําคัญ 
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สามารถสังหารเปาหมายได จากนั้นปลาวาฬสเปอรมก็จะกลืนเหยือ่ลงไปทั้งเปนบาง ตายแลวบางตาม
อัธยาศัย  

นาแปลกทีว่าอาหารและศตัรูตามธรรมชาติของปลาวาฬสเปอรมคือปลาหมึกยักษ ทั้งคูเปนคูตอสู
ที่สูสีพอฟดพอเหวีย่งกนั เหมือนพังพอนกับงูเหา แตไมมีใครบอกไดวาสตัวชนิดไหนไปรุกรานอกีชนิดหนึง่ 
กอน ปกติแลวปลาหมึกยกัษจะพยายามใชหนวดรัดปลาวาฬใหตาย ในขณะทีป่ลาวาฬก็พยายามจะกิน
ปลาหมึก 
 ในทางชวีวทิยา สัตวจําพวกปลาวาฬนั้นมีปอด ดังน้ันจําเปนตองโผลขึ้นมาหายใจเสมอ ๆ (และ
การที่เราเห็นปลาวาฬพนนํ้าออกมานั้น ที่จริงแลวปลาวาฬหายใจออกเปนไอน้ําอุนๆเม่ือปะทะกับอากาศ
บนผิวทะเลที่เย็นกวาก็เกิดการกลั่นตวั (condense) เปนนํ้า) เพ่ือการลาหาอาหาร ปลาวาฬสเปอรม
สามารถดําน้ําไดลึกถึง ๓, ๓๐๐ ฟุตใชเวลานาน ๕๐ นาที กอนจะโผลขึ้นมาหายใจอีกครั้ง 

ปลาวาฬสเปอรมสวนใหญจะชอบอยูในน้ําเย็นมากกวาน้ําอุน มักพบในทะเลทางดานเหนือและใต
ของโลกซึง่มีอากาศหนาว และเชื่อกันวามันจะไมแวะเวยีนกนัมาถึงบริเวณเสนศูนยสตูรซึ่งมีอากาศรอน 
กวามาก ดังน้ัน ปลาวาฬสเปอรมทางทะเลอารคติก (ขั้วโลกเหนือ) จะเปนคนละสายพันธุกบัทางทะเล
แถบแอนตารคติก  (ขั้วโลกใต) 

 

 
ปลานี้เองเปนที่มาของขี้ปลาวาฬ (ambergris) ที่นํามาเปนสวนประกอบสําคัญในการทําเครื่องสําอาง 

และทําน้ําหอมใหมีกลิ่นติดทนนาน   นํ้ามันในสมองของมัน (spermaceti หรือ  sperm oil) มีลักษณะ
คลายขีผ้ึ้งใชทํายา ทําน้ํามันผสมเครื่องสําอาง เปนนํ้ามันหลอลื่นชัน้ดี และเทียนไข  กลุมชนบางพวกใช
เปนน้ํายาขัดหนัง ใชทําความสะอาดรองเทา สําหรับไขมันเปนชั้น ๆ ตลอดทั้งตวั (blubber) ที่ปลาวาฬ
เอาไวตอสูกบัความหนาวนัน้เปนแหลงของน้ํามันชั้นดีที่ไดมาจากการเอามาใสหมอขนาดใหญ   สุมไฟให 

A chunk of Ambergris 
found in a sperm 
whale's intestine. 
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ไขมันละลาย ใชทําสบู  

ชาวอเมริกันลาปลาวาฬสเปอรมกันมากในชวงศตวรรษที่ ๑๙ จนกระทั่งถึงป ค.ศ. ๑๙๒๐ 
ปลาวาฬชนิดนี้เกือบสูญพันธุ ในป ค.ศ.๑๙๔๖ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยการลาปลาวาฬนานาชาต ิ
(International Whaling Committee—IWC) ขึ้นเพ่ือจัดระเบียบการลาปลาวาฬ ครั้นถึงป ค.ศ.๑๙๘๒ 
IWC มีมติใหเลิกการลาปลาวาฬเพื่อการคาเพราะเกรงวาปลาวาฬจะสูญพันธุหมด โดยจะมีผลบังคบัใช    
ตั้งแตป  ค.ศ. ๑๙๘๕ เปนตนไป   หากทวาการหามลานี้ไมไดรวมถึงการลาเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร  

บางประเทศเชน ไอซแลนด นอรเวย และญี่ปุนจึงยังคงลาอยูโดยอางเหตุผลนี้  ในป ค.ศ.๑๙๘๗ IWC    
ขอรองใหทุกประเทศหามการลาเพื่อการวจัิยทางวทิยาศาสตร แตไมเปนผล อยางไรก็ตามในป ค.ศ.๑๙๙๐ 
ประเทศไอซแลนดประกาศหามการลาปลาวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร เพราะทนแรงบบีของกลุม
กรีนพีซ (Greenpeace) ที่จะคว่ําบาตรประเทศไอซแลนด โดยการชักชวนชาวโลกไมใหซ้ือปลาจาก
ประเทศนี ้

ในป ค.ศ. ๑๙๙๒ มีการประชุมขององคการสหประชาชาตวิาดวยเรือ่งสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
ที่กรุงริโอ เดอ จานีโร ประเทศบราซลิ (หรือที่รูจักกันดีวา Earth Summit) เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๒๐ ป
ของการประชมุวาดวยสิ่งแวดลอมครั้งแรกที่กรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดน มีความตกลงหลายอยาง
เกิดขึ้นในการที่จะคุมครองพันธุพืชและสตัวเพ่ือจะรักษาไวซ่ึงความหลากหลายของสายพันธุ หากทวาใน
ปเดียวกันนั้นเองประเทศนอรเวยมีแผนที่จะกลบัไปลาปลาวาฬเพื่อการคาอีก  

มีเกร็ดประวตัศิาสตรนารูเกีย่วกับการลาปลาวาฬที่สามารถพลิกหนาประวตัิศาสตรระหวาง
อเมริกันชนกบัคนญี่ปุนที่นาสนใจอยูคือ ญ่ีปุนในสมยัโบราณนั้นปดประเทศไมตดิตอคาขายกบัคนตางชาติ 
ทุกชาต ิ เพราะกลัววาชาวตางชาติโดยเฉพาะพวกฝรัง่ตาน้ําขาว ทีมั่กจะใชศาสนาคริสตเปนเครื่องมือจะ 
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มายึดครองประเทศญี่ปุนอันเปนที่รัก  

เหตุการณคลาย ๆ กันนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยในยุคไลเลี่ยกันคือเม่ือครั้งสมัยสมเด็จพระเพทราชา 
กรุงศรีอยุธยาที่เคยเปนเมืองติดตอกับนานาชาติสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มีความสัมพันธอันดีถึง
ขนาดสงคณะทูตไปเยือนพระเจาหลุยสที ่ ๑๔ ถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกลับกลายมาปดประเทศ
เพราะกลวัอิทธิพลฝรั่ง แตสยามยังติดตอกับประเทศอื่น ๆ ที่ไมใชฝรั่งคือประเทศในทวีปเอเชีย เชน    
จีน อินเดีย ประเทศสยามหรือไทยเราเปดประเทศติดตอกับฝรัง่อีกครั้งหน่ึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระน่ังเกลาเจาอยูหัวแหงกรุงรัตนโกสินทร  

หากแตญ่ีปุนน้ันไมมีการเลอืกปฏิบัติ การปดประเทศนั้นปดสําหรับทุกชาติ ดังน้ันจึงมีนโยบายวา 
หากจับคนตางชาติไดใหสังหารเสียใหสิ้น  ทีน้ีคนตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งคนอเมริกัน นิยมมาลา
ปลาวาฬแถบทะเลญี่ปุนที่อยูทางเหนอืเพราะแถบนี้มีกระแสน้ําอุนและนํ้าเย็นไหลผาน มีสัตวนํ้าอุดม
สมบูรณอันเปนแหลงอาหารของปลาวาฬ ทวาการสญัจรทางน้ําแถบนีต้องเผชญิกับคลืน่ลมรนุแรงทําให
เรือแตกอยูหลายหน คนอเมริกันที่ถูกพดัมาติดเกาะญี่ปุนแทบไมมีใครรอดกลบัไปได ที่รอดไปก็อยูใน
สภาพย่ําแย ทําใหสหรัฐอเมริกาตองมาเจรจากับญี่ปุนขอใหเปดประเทศ  ครั้งแรกที่มาดี ๆ ก็ไมยอมเปด       
ในที่สุดนายพลเปอรรีแลนเรือติดอาวุธเตม็ขนาดมาถึงทาน้ํากรุงโตเกียวบอกวาขอใหเปดหนอยเถอะ อีก
หน่ึงปจะมาฟงคําตอบวาจะเปดประเทศหรือไม แลวก็แลนเรือกลบัไป  

ญ่ีปุนในสมัยน้ันคือสมัยเมจิ ตรงกับสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวของ
ไทย จึงจําเปนตองเปดประเทศเพราะดูทาแลวสูไมไหวเพราะเรือก็ใหญ แถมยังเร็วมากถารบไปตองแพ
แน ๆ แมจะฝนกระแสของซามูไรที่ไมอยากคบตางชาติ หากแตสมัยน้ันเปนยคุที่ญ่ีปุนรบัเอาวิทยาการ  
ตาง ๆ เขามาเชน เรือกลไฟ รถไฟ  รถยนต กลองถายรูป เปนตน สรางพื้นฐานใหญ่ีปุนมีความพรอมใน
การที่จะเปนมหาอํานาจตอไปในอนาคต  

การที่ญ่ีปุนประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศเปนเพราะสงนักศึกษาไปหาความรูใน
ประเทศที่เกงดานนั้นจริง ๆ เชน การทหารที่เยอรมัน กฎหมายที่ฝรั่งเศส  เปนตน คนที่กลบัมาก็เปน  
คนที่มีคุณภาพ ตอมาญี่ปุนเริ่มเลียนแบบมหาอํานาจในการแสวงหาอาณานิคมเม่ือสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
ยุติลง  เริม่จากไปยึดประเทศเกาหลทีั้งที่เกาหลีเปนประเทศในปกครองของจีน (เหมือนเชียงใหมกับ   
กรุงศรีอยุธยา) และบางสวนของจีนเชน แหลมชานตงุบนแผนดินใหญ และเกาะไตหวัน  ยึดดินแดน   
ของเยอรมันในหมูเกาะแปซฟิก  และบางเกาะของรัสเซีย  ญ่ีปุนไมกลวัจีนเพราะจีนแพสงครามโลก  ครั้งที่  ๑  
และยังยุงอยูกบัการเมืองภายในจะทําอะไรก็ลําบาก       หากกลัวรัสเซียจะมาตอบแทนแกแคนเลยไปทํา 
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สัญญากับอังกฤษ  วาหากใครรุกรานญีปุ่นก็ถือวารุกรานอังกฤษดวย  ชาติอ่ืนเกรงใจเลยไมมีใครวาอะไร 
หากแตญ่ีปุนถูกอังกฤษบีบใหคืนดินแดนใหประเทศจีนเพราะเปนการกระทําอันไมสมควรที่ไปยดึดินแดน
ของชาติอ่ืน  ญ่ีปุนกลัวชาติมหาอํานาจจึงคืนดินแดนให โดยไมรูวาที่อังกฤษทําเชนนั้น เพราะกลวัญี่ปุน
ขยายอํานาจมารบกวนผลประโยชนของตนอันจะพึงมีพึงไดในประเทศทางเอเชีย เม่ือญ่ีปุนคืนดินแดนแลว   
ตอมาไมนานอังกฤษก็เขาไปยึดเปนของตนเอง  

เลาเรื่องปลาวาฬแตมาจบลงที่ญ่ีปุนทานผูอานคงจะเห็นไดวา ในความสัมพันธระหวางประเทศ
น้ันไมมีอะไรสําคัญโดดเดนอยูเพียงอยางเดียว ทุกอยางสามารถเชื่อมโยงถึงกันหมด ทั้งมิติทาง
ประวตัศิาสตร สังคม วัฒนธรรม ความเชือ่ สิ่งแวดลอม  ไปยังมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร  การ
ปกครอง    จนกระทั่งทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตางผสมผสานถักทอเปนเรื่องราวทีเ่กิดขึ้นบน
โลกใบนี้     ลวดลายจะงดงามหรือซับซอนยุงเหยิงอยางไร ก็อยูในมือของทุกคน  
 
 
อางอิง 

๑.  Science and Nature, The Environment Conservation, interactive CD-Rom 
๒.  The Unmuseum-The Sperm Whale, http://unmuseum.mus.pa.us/spermw.htm 
๓.  คึกฤทธิ์  ปราโมช, ฉากญี่ปุน, สํานักพิมพกาวหนา, กันยายน ๒๕๐๕ 
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