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(Navigational Simulator) 

    
 

 
 
 การจําลองเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใชฝกหรือใชสอนนักเรียน เปนวธิีการเรียนรูแบบหนึง่
ที่ชวยใหนักเรียนหรือผูที่ไดเขารับการฝกกับการจําลองเหตุการณดังกลาว เขาใจ สามารถนํา
ความรูที่เรียนทางทฤษฎีรวมทั้งการแนะนําเพิ่มเติม จากครูฝกมาประยุกตใชแกไขปญหาสถานการณ  
ที่ถูกจําลองขึน้มาไดอยางถกูตองมีเหตุผลเหมาะสมตามหลักวิชาการ  ประการหนึ่งการฝกจําลองเหตกุารณ    
อาจใชเปนวธิกีารฝกเพื่อมุงหวังใหผูเขารบัการฝก จดจําเพิ่มความชํานาญเกิดความคุนเคยกอนการ
ปฏิบตัิจริง  การจําลองเหตกุารณตาง ๆ สําหรับการฝกในแตละสถานการณน้ันมิใชเกมสหรือการแขงขัน
เอาชนะกันระหวาง ผูฝกและครฝูก  แตเปนการสรางเสริมความรู ประสบการณ ทักษะ  ดังน้ันทั้งผูฝก
และครฝูกตองมีความเขาใจวัตถุประสงคในการฝกทีต่รงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเจริญเตบิโตอยางรวดเรว็ของเทคโนโลยีมีสวนอยางมากในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา 

ปรับปรุง  การสรางเครื่องฝกจําลองเหตุการณตาง ๆ ที่สามารถจําลองเหตุการณไดดูสมจริงเหมือนผูฝก
เขาไปอยูในเหตุการณน้ัน ไมใชเฉพาะสวนเครื่องฝกในสวนของครฝูกซึ่งเปนสวนสําคัญมีการพัฒนาเทคนิค 
รูปแบบการสอนเพื่อใหสอดคลองกับเครือ่งฝกที่มีพัฒนาการขึ้นไปเทานั้น เครือ่งฝกจําลองเหตุการณยัง
ถูกออกแบบและสรางขึ้นมาเพื่อใชฝกตามวัตถุประสงคที่ตองการ ทั้งที่เปนเครื่องฝกทางทหารและทาง  
พลเรือนซึง่อาจมีลักษณะองคประกอบของเครื่องฝกที่คลายคลึงกนั แตการจําลองสถานการณแตกตางกัน
ออกไป   เชน  เครื่องฝกจําลองการบิน (Flight Simulator) 

การจําลองเหตุการณ 
สถานการณ และการ
แนะนําแกไขจากการ
ฝก 

ผูเขารับการฝก 
ความรู/ความ 
ชํานาญใหม 

ครูฝก 

ผูเขารับการฝก 
ความรู/ความ 
ชํานาญเดิมท่ีมี 
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เครื่องฝกจําลองเรดาร (Radar Simulator) เครื่องฝกจําลองการขับรถบรรทุก (Truck Simulator)     
เครื่องฝกจําลองการรบ (Combat /Gunnery Simulator) หรือเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ เปนตน 

 

 
สําหรับเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ (Navigational Simulator) น้ันเปนเครื่องฝกที่มีลักษณะ

เฉพาะที่สามารถแบงชนิดของการฝกออกเปน ๒ แบบคือ  
การเดินเรือ (Navigation) มุงหวังใหผูที่เขารบัการฝกเขาใจเรื่องของการเดินเรือใหถูกตองตาม

กฎ  สามารถหาตําบลที่เรือและรักษาเสนทางเดินเรือไดถูกตอง  
การนําเรือ (Shiphandling) มุงหวังใหผูที่ไดเขารับการฝกเขาใจเรื่องของลักษณะอาการของเรือ 

การเลี้ยว การหัน การใชความเรว็และการเปลีย่นความเร็ว รวมทั้งการนําเรือใหถูกตองตามลักษณะ
อาการของเรือในสภาพปกติ หรือในสภาพที่มีผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก เชน กระแสน้ํา  
กระแสลม  คลื่น  และพายุ  เปนตน    

เครื่องฝกจําลองการเดินเรือเปนเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่มีสวนชวยกิจการพาณิชยนาวีแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในทะเล โดยชวยในการปองกันหรือลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินเรือที่ไมมีประสิทธิภาพ  
ไมมีความระมัดระวังหรือไมรอบคอบของผูนําเรือซ่ึงอาจพาไปสูความเสียหายใหญหลวงไดในทะเล 
ตามที่หลาย ๆ ทานคงไดทราบขาว นอกจากนี้ปจจุบันยังมีเครื่องฝกสําหรับเจาหนาที่บนฝง ในการ   
ควบคุมการจราจรทางน้ําที่เรียกวา Vessel Traffic Service Simulation – VTSS เพ่ือชวยใหการควบคุม
การใชการจราจรทางน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณของเรือเดินทะเลที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน   มีการ
วิเคราะหกลุมปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาในทะเลเพื่อหาทางแกไขหรือลดปญหาที่เกิดขึน้ ทั้งน้ีมีวัตถปุระสงค
เพ่ือความปลอดภัยของชีวติทรัพยสนิและเรือในทะเลรวมทั้งรักษาทะเลมหาสมุทรใหมีความสะอาด  จาก 
การวิเคราะหมีอยู ๓ ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา คือ 
 ๑. ปจจัยจากมนุษย (Human factors) 
 ๒. ปจจัยทางเทคนิค (Technical factors) 
 ๓. ปจจัยจากสภาพแวดลอม (Environmental factors) 
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ในที่น้ีคงไมขอกลาวในรายละเอียด  สาํหรับปจจัยจากมนุษยและทางเทคนิคสามารถแกไขใหลดนอยลง
ไดโดยการใชการฝกจําลองเหตุการณในสภาพการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล ดวยเคร่ืองฝกจําลอง        
การเดินเรือ และการใหปญหาจากครูฝกที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการเดินเรือมาเปน
อยางดี   

จากความสําคญัดังกลาวองคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization – 
IMO) ไดใหคําแนะนําประเทศสมาชิกใหดําเนินการตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน     
การฝกอบรมและออกประกาศนียบัตรการเขายามสําหรับคนประจําเรือ ค.ศ.๑๙๗๘ แกไขเพ่ิมเติม 
๑๙๙๕, ๑๙๙๗ – STCW ๑๙๗๘ (International Convention on standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for seafarers, 1978 as amended in 1995 and 1997)  ดังน้ันการจําลอง      
สถานการณการเดินเรือโดยใชเครื่องฝกจําลองการเดินเรอื ครฝูกและผูฝกจะตองสามารถปฏบิัตกิารเดินเรือ 
ไดถูกตองตามกฎการเดินเรือสากลและตามมาตรฐานสากลของการฝก อันไดแก การเตรียมการฝก 
(Exercise preparation) การปฏิบตัิ (Execution) การสังเกต (Monitoring) และการวิจารณการฝก 
(Debriefing) 

แตเดิมเครื่องฝกจําลองการเดินเรือใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยุคแรกเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 
๒  ในชวงป ค.ศ.๑๙๖๐  เครื่องฝกที่ใชเปนเครื่องพ้ืนฐานโจทยและการฝกไมยุงยากซับซอน เน่ืองจาก
เครื่องฝกมีความสามารถเพยีงการจําลองในลักษณะแสดงภาพการเคลื่อนที่ของเปาตามแนวแกนนอน  
จําลองเพียงการเคลื่อนที่สัมพันธในทางราบบนหนาจอเรดารเทานั้น   จึงมีขอจํากัดทําการฝกปญหาได
นอยไมสามารถฝกการตัดสินใจหรือการสั่งการได  เปนเพียงแตการฝกคํานวณระยะทางที่เปาเขาใกล 
หรือจะเขาชน ไมสามารถแสดงเปาที่มีขนาดเล็ก เชน ทุนเครื่องหมายทางเรือและไมสามารถจําลอง  
เหตุการณตาง ๆ ที่เหมือนจริงได ตอมาเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไปววิัฒนาการของเครือ่งฝกจําลองการเดินเรือ  
มีการพัฒนาไปอยางมาก แตเปนการพัฒนาเพียงเฉพาะในสวนของโรงงานผูผลิตหรือดําเนินการผลติ
ตามที่ลูกคาตองการเทานั้นทําใหเกิดชองวางของการพฒันาอยางจริงจังจนในราวป ค.ศ.๑๙๘๐ มีการ
ประชุมรวมกันระหวางครฝูกการจําลองการเดินเรือ และบรษิัทผูผลติเครื่องฝกจําลองการเดินเรอื ที่เมือง 
Liverpool ประเทศอังกฤษมกีารจัดตั้งคณะทํางานครฝูกการจําลองการเดินเรือ (Simulator Teacher’s 
Workshop) เพ่ือรวมกันนาํความรูและประสบการณทีมี่ มาใหคําแนะนําจัดทําแนวทางการพฒันาเครื่อง
ฝกจําลองการเดินเรือใหกบับรษิัทผูผลติ เพ่ือใหการผลติเคร่ืองฝกจําลองการเดินเรือสามารถพัฒนาไปได
อยางถูกตองและรวดเร็ว  ซ่ึงตอมากลายเปนการประชุมนานาชาตวิาดวยการฝกสอนการจําลองการเดินเรือ     
(The International Navigation Simulator Lectures’s Conference – INSLC) มีการประชุมอยาง       
ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันน้ี  
 ในราวป ค.ศ.๑๙๘๒ กรมการขนสง อังกฤษ (the United Kingdom Department of Transport  
- UKDTp )ไดจัดทําเอกสารกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฝกจําลองการเดินเรือขึ้นนับเปนการกาว
สูยุคที่  ๒  ของเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ  ซ่ึงมีการแยกการพัฒนาระบบ Hardware Software สัมพันธ 
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กับพ้ืนที่การฝกสภาวะแวดลอมของการฝก ไดแก กระแสน้ํา กระแสลม และคลืน่ เพ่ือใหผูฝกเริม่มีความ    
รูสึกที่เหมือนจริงมากที่สุด มีการจัดสถานีสําหรับครูฝก (Instructor Station) เฉพาะที่มีสิ่งอํานวย     
ความสะดวกในการสอน การสั่งการ การปอนโจทยใหกับผูเขารบัการฝก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสหรัฐอเมรกิา มีความรวมมือระหวางวิทยาลัยการเดินเรือพาณิชยของรัฐ (Merchant Marine 
Academies) โดยการสนบัสนนุจากภาครฐั  กรมการขนสงของสหรฐัอเมริกา (U.S. Department of 
Transportation) รวมกันจัดตั้งคณะ The Maritime Academy Simulator Committee – MASC เพ่ือ    
การวิจัย และพัฒนามาตรฐานเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ ใหมีมาตรฐานการสอนทั้งในสวนของครูฝกและ    
ผูฝก ซ่ึงไดลงในรายละเอียดอยางมากเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่องคการทางทะเลระหวางประเทศกําหนดไว
ในอนุสัญญา STCW ตามที่กลาวมาในเบื้องตน  จึงเห็นวาเครื่องฝกจําลองการเดินเรือน้ัน เปนเครื่องมือ
ในการสอนทีน่านาชาติทัว่โลกใหความสําคัญ  
 โรงเรียนนายเรือ ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาผลตินายทหารสัญญาบตัรทีต่องไปปฏิบัติงานบนเรือ
ใหกับกองทพัเรือ  ไดจัดหาเครื่องฝกจําลองการเดินเรือมาใชฝกทดแทนหรือเพ่ิมเติมการฝกในทะเล  ตั้งแต  
ป พ.ศ.๒๕๓๖  โดยจัดซื้อเครื่องฝกจําลองการเดินเรือและเครื่องวิจารณการฝก (DEBRIEF)   จากบริษัท 
STN ATLAS ELECTRONIK GMBH ประเทศสหพันธสาธารณรฐัเยอรมัน  ทําการติดตั้งและดาํเนินการ
ใชฝกนักเรียนนายเรือตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๘ เปนตนมา เครื่องฝกประกอบดวยอุปกรณพ้ืนฐาน ซ่ึงแบง
ออกเปน ๕ สวนใหญ  ๆ  และสวนประกอบยอย ดังน้ีคือ 
 ๑.ระบบเครือขาย (LAN Server System)  อุปกรณตาง ๆ ของเครื่องฝกเชื่อมตอเขา
ดวยกันเปนระบบ Ethernet โดย Server จะทําหนาที่เกบ็ขอมูลของระบบการฝกทัง้หมด 
 ๒. สถานีครูฝก (Instructor Station)  เปนสวนที่ครฝูกใชในการวางแผนและควบคุมการฝก 
โดยครูฝกสามารถเลือกพืน้ที่การฝก  ประเภทของเรอื  (ซ่ึงมี  ๗  ประเภท  เชน  เรือคอรเวต  เรือฟริเกต   
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เรือกวาดทุนระเบิด ฯลฯ) ในขณะทําการฝก ครูฝกสามารถควบคุมระบบตาง ๆ ของเรือ ตลอดจนสามารถ
จําลองสถานการณและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เชน คลื่น ลม หมอก เวลากลางวันและ กลางคืนได  เปนตน 

 ๓. ระบบแสดงภาพ (Visual System)  เปนสวนทีท่ําหนาที่เปน Image Generator  คือ    
สรางภาพ Graphic ที่จะใชในการฝก สัมพันธกับพ้ืนที่การฝกโดยจะรับขอมูลจาก Server และสง         
ขอมูลภาพ (Video) ไปแสดงบนจอภาพ ซ่ึงมองเห็นไดในแนวระนาบ (Horizontal) เปนมุม ๒๔๐ องศา 
นับจากหัวเรือไปทางกราบขวาและกราบซายขางละ ๑๒๐ องศา โดยใชเครือ่งฉาย (Projector)     
จํานวน ๘ ตวั 

       ๔. สะพานเดนิเรือ (Bridge Compartment) ในสวนนีจ้ะจําลองแบบของสะพานเดินเรือ และ
ติดตั้งเคร่ืองมือเดินเรือตาง ๆ ครบถวนเหมือนกับสะพานเดินเรือจริง  ซ่ึงในสวนนี้ยังแบงออกเปน ๓ 
สวนยอย คือ 
  ๔.๑ สวนควบคุมสะพานเดินเรือ (Control Bridge – COBRA)  ประกอบดวยอุปกรณ
ตาง ๆ คือ 
   เครื่องถือทาย (Steering Stand)  ประกอบดวยสวนควบคุมระบบหางเสือแบบ   
ตาง ๆ ซ่ึงสามารถเลือกวธิกีารบังคับหางเสือได ๓ วิธ ีคือ Follow  - Up , Non Follow  - Up  และ Auto 
   สวนควบคุมทัว่ไปบนสะพานเดินเรือ (Bridge Console) ไดแก เครื่องสั่งจักร เครื่อง
สมอ ระบบสญัญาณหวูด ระบบแจงเตือนเหตุขัดของ อุปกรณการสื่อสาร ระบบสญัญาณไฟเดินเรือ  ฯลฯ 
   สวนแสดงผลเพื่อชวยในการนําเรือ (Overhead Panel)  ไดแก คามุมหางเสือ ทิศ 
หัวเรือ ความเร็วและทศิทางลม เวลาและความลึก ฯลฯ 
  ๔.๒ Simulation Radar (SIRA)  ทําหนาที่แสดงสถานะของเปาที่จะปรากฎบนจอเรดาร
ใหสัมพันธกับพ้ืนที่การฝกรวมทั้งขอมูลของเปา 
  ๔.๓ Simulation Navigation (SINA)  ทาํหนาที่ควบคมุการทํางานและแสดงสถานะของ
เครื่องชวยการเดินเรือ เชน  LORAN , DECCA , OMEGA , GPS , เครื่องหยั่งนํ้า โดยสมัพันธกับตําบล
ที่เรือในพื้นทีก่ารฝก 
 ๕. เครื่องวิจารณการฝก (DEBRIEF)  ทําหนาที่นําขอมูลพ้ืนที่ที่ทําการฝกตาง ๆ มาแสดง
บนจอภาพ  เพ่ือใหครูฝกหรือผูควบคุมการฝกแนะนําชี้แจงกอนหรือหลังการฝก  
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รูปแบบระบบเครื่องฝกจําลองที่จะปรับปรุงใหม 
 
 ปจจุบันเครื่องฝกที่โรงเรียนนายเรือมีใชงานอยูยังคงสามารถใชฝกไดเปนอยางดี อยางไร   
ก็ตามเนื่องจากอุปกรณของเครื่องฝกใชงานมาเปนเวลานาน  อุปกรณตาง ๆ ยอมเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลาและอายุการใชงาน อีกประการหนึง่อุปกรณ Computer เปนววิัฒนาการในยคุตนป ค.ศ.๑๙๙๐  
ซ่ึงระบบ Computer ในยุคนั้นกับปจจุบนัแตกตางกัน โดยเฉพาะในเรื่องของ Software ที่ไดมีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็วจนสามารถเรียนแบบสถานการณไดเหมือนจริง ดังน้ันแนวทางการปรบัปรุง
เครื่องฝกในยคุตอไป คงตองเปนการปรับปรุงทั้งสวนของ Hardware และ Software ที่ตองสามารถ
ตอบสนองตอกันได สามารถขยายขดีความสามารถในการรับโปรแกรมการฝกสมัยใหมที่สามารถ
จําลองสถานการณการฝกและพื้นที่การฝกหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก   หรืออาจสามารถสรางพื้นที่ฝก
ใหมขึ้นมาเองได  ตองสามารถทําการฝกในระบบ Electronic Display Information System – 
ECDIS และสามารถเชื่อมตอกับระบบสมัยใหมที่จะตามมาไดเปนอยางดี 
 

เอกสารอางอิง 
๑. W.R.Douglas. Simulation – The Didactic Approach . Ninth International Navigation 
Simulator Lecturers ‘ Conference, 1996 
๒. A.Redfern . Validation in Simulation – Post STCW 95 . Ninth International Navigation 
Simulator Lecturers ‘ Conference, 1996 
๓. STN ATLAS Elektronik . Maritime Simulation . STN ATLAS Elektronik GmbH 
 ๔. กองวิชาการเรือและเดินเรือ เครื่องฝกจําลองการเดินเรือ กองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝายศึกษา   
โรงเรียนนายเรือ , พ.ศ.๒๕๔๐ 



การสัมมนา 
      ครัง้ที่  ๘ 

ณ  โรงเรยีนรวมเหลา  ประเทศญี่ปุน  (ตอนที่  ๒) 
น.อ.อภิชาติ  ปญญากิตติวัฒน 

 
 
 จากตอนที่แลวผูเขียนไดเกร่ินนําความเปนมาของหัวขอสัมมนามาแลว ตอไปน้ีก็จะเขยีนตอถึง    
รายละเอียดและขอคิดเห็นของนายทหารแตละประเทศที่เขารวมสัมมนาวาเขามีความคิดเห็นกนัอยางไร     
เชิญติดตามเลยครบั.... 
 โดยท่ัวไปการเรียนวิชาดานศลิปศาสตรนัน้วชิาตาง ๆ มักสอนใหแกนักศึกษาทีเ่ริ่มเขาเรียนใน
มหาวทิยาลยั ตั้งแตชั้นปท่ี ๑ ทั้งน้ีเพื่อเปนการปพูื้นฐานความรูท่ัวไป หลังจากนัน้ปตอ ๆ มาในชั้นที่สูงขึ้น 
นักศึกษาจะเรยีนเจาะลึกในวิชาชพีเฉพาะมากขึ้น จะชอบหรือไมกต็าม นักศึกษาของญี่ปุนกต็องเรียนใน
ลักษณะนี้อยางตอเนือ่ง ในชวงเวลาเดียวกัน นักเรียนทหารที่เรียนทีโ่รงเรยีนรวมเหลาญี่ปุน กต็องเรียนวชิา
สาขาศลิปศาสตร หลาย ๆ วิชาใหมีความรอบรูและลกึซ้ึงเปนพื้นฐานกอนที่จะเรียนวิชาเฉพาะทางดาน
วิชาชพี และวชิาเอก     ในสาขานั้น ๆ สงูขึ้นไปตามลาํดับ 
 นักเรยีนรวมเหลาญี่ปุนปท่ี ๑ ตองศึกษาวชิาประวตัศิาสตรชาตติะวันออกและประวตัศิาสตรตะวันตก    
มีการสอนในลักษณะเชนนีโ้ดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเปนเวลาถึง ๒๐ ป และนักเรยีนรวมเหลาญี่ปุนจะ     
เลือกเรียนวิชาหลัก ๆ ที่เนนหนักก็ไดแก วิชาฟสิกส และวิศวกรรมศาสตรเปนสวนใหญ จากระบบการเรยีน
แบบนีค้รอูาจารยที่สอนในโรงเรียนรวมเหลาญ่ีปุนสังเกตพบวา ๘๕ เปอรเซน็ตของนักเรียนรวมเหลาทั้งหมด 
จาก ๔ ชัน้ พวกเขาเหลานัน้ขาดความรูเบื้องตนหรือความรูทัว่ไปหลาย ๆ วิชาซึ่งไมไดเรยีนในชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายมากอน 
 การสอบเขามหาวทิยาลยัตาง ๆ ในประเทศญี่ปุนมักมกีารแขงขันกันสูงมาก แตอยางไรกต็าม จาํนวน   
ผูเขาสมัครสอบและปริมาณท้ังหมดที่เขาสอบแขงขันกลบัมีปริมาณลดนอยลง ทําไมถึงเปนเชนนั้น สาเหตุใหญ 
เปนเพราะแนวโนมการสอบเขาเรียนในสาขาศลิปศาสตรมีผูใหความสนใจนอยลง นักศึกษาสวนใหญสนใจ 
แตจะเรียนในสาขาวิชาฟสกิส และวิศวกรรมเปนสวนใหญเทานั้น 
 ครูและอาจารยทุกทานในประเทศญี่ปุนสามารถพูดไดเปนเสียงเดียวกันวานักเรียนมักจะเรียนวชิา
ตาง ๆ เกีย่วกับประวัติศาสตรในชวงที่เรยีนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   
แตการเรียนเกี่ยวกับประวตัิศาสตรในระดับการศึกษาสูงขึ้นจากนั้นมีการเรียนการสอนกันนอยมาก 
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 ปจจุบันคนรุนใหมมักละเลยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชาติด้ังเดิมจนเกอืบ
หมดสิ้น เขามักสนุกสนานเพลิดเพลินกบัสิ่งฟุมเฟอย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม หลังจากที่
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตเต็มที ่แนวโนมของการที่คนรุนใหมจะจดจําและหนัมาใสใจกับคณุคาอนัดีงาม 
ของประเพณวีัฒนธรรมอันดีของชนชาติตนในอดีตน้ันแทบเปนไปไมไดในประเทศญี่ปุนขณะนี ้ เด็กหรือคน
ญ่ีปุนรุนใหมมีความคิดที่เปนลบหรือมักคดิวาการเรียนประวัตศิาสตรของชาติมักนาเบ่ือหนายและไมมีอะไรท่ี
นาสนใจแลว เขาเหลานั้นลมืไปวาหากไมสนใจเรียนประวตัิศาสตรหรือความเปนมาของอดีต เราก็จะไมเขาใจ
และอาจจะพฒันาสิ่งตาง ๆ ในปจจุบันไปในทิศทางที่ผดิ ๆ และเราอาจตองเสยีเวลากลับมาศึกษาอดตีอีก มัน
ยิ่งกลับจะเสียเวลามากมายกวาจะฟนฟูสิง่ดีงามของประเทศชาตใิหดีเหมือนเดิม จากแนวความคิดของคนรุน
ใหมเปลี่ยนไปครอบครัวยุคใหมก็เปลี่ยนไปกับความกาวหนาแบบใหมเชนเดียวกัน คนรุนใหมมักเสียเวลาไป
กับสิ่งใหมๆ กับสิ่งท่ีเปนนวัตกรรมใหมๆ ทุกคนจะมุงแตศึกษาความรูเทคโนโลยีสมัยใหมแทบทุกดาน เขา
เลยลืมหรือละเลยความเอาใจใสความรักความอบอุนที่ตองสรางรวมกนัในครอบครวั คนรุนใหมของญี่ปุนมัก
ไมอาศัยอยูกนัเปนครอบครัวใหญหรืออาศัยอยูกับพอแมญาติพี่นองที่บานอนัอบอุน ซึ่งประเด็นนี้เปนศลิปะ
และเปนศาสตรที่ผูมีความรูและประสบการณมากอนกําลังชวยกันแกไขและปองกนัมิใหคนรุนใหมทําลาย
วัฒนธรรมที่ดีงามเหลานี้จนสูญสิ้นไป ที่โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนก็เปนตัวอยางหนึง่ของเยาวชนรุนใหมเชนกนั 
จากการสอบถามนักเรียนรวมเหลาทั้งหมดปรากฏวามีอยูเพียง ๒ - ๓ คนเทานัน้ที่รูจักชื่อของ ปู ยา ตา ยาย 
พอแมพีน่องในครอบครัว สวนที่เหลอืจาํนวนมากเหลือเกนิไมทราบชื่อบรรพบุรษุของเขาเหลานั้นเลย และ   
ท่ีหนักไปกวาน้ันบางคนบางกลุมยังจําไมไดเลยวาเคยพบกบัปู ยา ตา ยาย มากอนหรือไม 
 ตัวอยางของสงัคมในประเทศญี่ปุนในปจจบัุนมีนักเรียนรวมเหลา ๒ - ๓ คนที่รูจักชื่อของบรรพบุรุษ
ไดเปนอยางด ีและก็มีอีกเชนกันจํานวนนกัเรียนรวมเหลา ๑ คนใน ๑๐๐ คนจะรูจกัชื่อและมีความใกลชิดกับ
บรรพบุรษุ สาํหรับเรื่องในลักษณะเชนนี ้หากนักเรียนคิดวามันเปนเรื่องท่ีแปลกประหลาดแตกตางกันราวกบั
ฟากับดินทีเดียว ทีพ่วกเขาจะมองถึงประวตัิศาสตรหรือนึกถึงอดีตท่ีผานมา สามารถสัมผัสกับอดีตไดเม่ือ   
เราครุนคิดเกีย่วกับเร่ืองอายุของเราหรืออายุของพอ แม ปู ยา ตา ยาย ทีท่านยังคงมีชีวติอยู และในไมชา
ตอไป พวกเราก็อาจจะเปน ปู ยา ตา ยาย ใหกับอนชุนหรือลูกหลานไดตอไป แตอยางไรก็ตาม การท่ีจะให
สภาพครอบครัวมีความใกลชิดอบอุนเชนในอดตี มันเปนเรื่องยากเย็นแสนเข็ญทเีดียว ในประเทศญี่ปุน ณ 
วันน้ี มีประโยคหนึ่งซ่ึงนาสนใจมาก ทานอาจนํามันไปเปนเครือ่งเตอืนใจใหพวกเราไดยั้งคิดกัน จากประโยค
ดังตอไปนีผู้เขยีนไมตองแปลนะครับ อยากใหจดจํากันเอง “If we can not feel the past, we can not feel 
the passion to study the past.  Then, we can not recognize the continuity from the past to the 
present.” 
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รูปที่ ๑  ผูเขียนทามกลางนักเรียนรวมเหลาแตละเหลาของประเทศไทยในโรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒  ผูเขียนในขณะที่ไปรวมสัมมนาไดมีโอกาสพบปะกับนายทหารไทยทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศที่ไป 
            ศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ โรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุน 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔                                                                                                 ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๕ 

                                                                    ๑๐ 
 
 จากขอความตอนตน ๆ ที่กลาวมานี ้ พวกเราทุกคนไมสามารถที่จะไปตําหนินักศึกษาหรอืนักเรียน
รวมเหลาไดเลย เหตุผลประการหนึ่งท่ีตอบไดวาทาํไมนักเรียนรวมเหลาหรือนกัศึกษาเหลาน้ันไมไดแสดง
ความสนใจในการศึกษาวชิาประวัตศิาสตรของชาตติน ก็เพราะเนือ้หาที่เรยีนในหองเรียนมันเปนเพียงเสีย้วหน่ึง 
หรือสวนหน่ึงของอดีตท่ีผานมาแลวเทานัน้ไมนาสนใจไมตื่นเตน และใน  ขณะเดียวกันพวกเราซึ่งเปนผูอาวุโส
บางครั้งก็ไมไดสัมผัสกับ สิ่งทันสมัยและประสบการณสิ่งมหัศจรรยในวันนี้ แถมส่ิงใหม ๆ ในปจจุบันกค็ือ
สภาพทีเ่ปนจริงของเหตุการณทุกสิ่งซ่ึงเรากําลังเผชิญอยู ณ ที่นี้เอง 
 อาจารยหลาย ๆ ทานที่ไดสอนวิชาประวตัิศาสตรในประเทศญี่ปุนซึ่งเปนผูวางรากฐานและเปนหลัก 
ในการวางนโยบายการเรียนการสอนทางดานอักษรศาสตรน้ันมีแนวความคิดทีจ่ะพุงเปาหมายของการสอน
วิชาประวติัศาสตรตาง ๆ ไปในยุคใดทีจ่ะเหมาะสมระหวางประวัตศิาสตรยุคกลางหรือประวติัศาสตรยุคใหม 
ซ่ึงเปนสากล ดวยเหตุที่วาลักษณะเฉพาะหรือธรรมชาติในการศึกษาวชิาวรรณคดีตาง ๆ มักไดรับอิทธิพล 
มาจากการศึกษาประวัตศิาสตรตาง ๆ เปนสวนใหญ ดังน้ัน หากอาจารยทีจ่บการศึกษามาจากคณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุน สวนใหญก็จะมุงเนนสอนนักเรียนนักศึกษาใหมีความรู
ทางประวัติศาสตรยุคกลางหรือไมก็จะสอนยุคใหม ทั้งนี้เพือ่ท่ีจะเกิดประโยชนกับตัวผูเรียนและอาจารยที่
สอนดวย โดยประโยชนท่ีจะไดรับระหวางครูกบันักเรียนสามารถเรียนรูไดซ่ึงกันและกนั และสามารถ
เชื่อมโยงระหวางประวัตศิาสตรเกาแกด้ังเดิมเพือ่เชือ่มตอกับปจจุบันท่ีกําลังพบเหน็อยู จะทําใหนักเรียน
ทราบวาเหตท่ีุเกิดขึ้นในปจจบุันน้ันมีสาเหตุความเปนมาอยางไร และในขณะเดียวกันอาจารยสอน
ประวตัศิาสตรก็ไมได   ลาสมัย โดยสอนแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงเหมาะสมและเปนประโยชนแกผู
ศึกษาโดยแทจริง ดังนั้น         นักเรยีนนักศึกษาทีก่ําลังศึกษาในวิชาเอกเกี่ยวกับการศึกษาประวตัศิาสตร
โดยตรงจะไดรับประโยชนอยางสูงสุดทั้งดานรากฐานที่เปนประวตัิศาสตรความเปนมา และเรยีนรูถึงในชวงยุค
กลาง ๆ ตลอดจนประวตัศิาสตร   ยคุใหม แตอยางไรก็ตามสําหรับนักศึกษาผูซึ่งกําลังติดตามหรือศึกษา
ทางดานการเรียนสาขาฟสกิสหรือ    ทางวิศวกรรมตาง ๆ ครูผูสอนก็ควรตระหนักและระมดัระวังการเรียน
การสอนใหสอดคลองกบัความตองการของนักศึกษาทีจ่ะสามารถประยุกตและดัดแปลงใหสอดคลองกบัวถิี
ชีวติในปจจุบันและจะเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษาเหลาน้ันดวย 
 มีสิ่งหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญหรือเปนเหตุผลท่ีสําคัญประการหน่ึงวาทําไมเนื้อหาสาระที่บรรจุในวิชา
ประวตัศิาสตรไมสามารถที่จะยกระดับใหเปนท่ีนาสนใจในยุคปจจุบันนี้แกนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไป เรา
ตองยอมรับความจริงในเร่ืองนี้เนื่องจากเราไมสามารถสรางสรรคหรือนําเอาสิ่งที่มีคณุคาที่เปนประโยชนจาก
การศึกษาประวตัิศาสตรตาง ๆ ของญี่ปุนมาใชกับในยุคปจจบัุน สาเหตุเพราะเราพายแพในสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง นั่นเองเปนจุดหน่ึงที่ทําใหการศกึษาประวตัิศาสตรไมไดรับความสนใจอยางแทจริง 
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 รูปที่ ๓  งานเลี้ยงสังสรรคพิธีปดการสัมมนา ซึ่งผูบัญชาการโรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนคนใสสูทดานซายมือของภาพ 
           ใกลกับผูเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ ๔  ผูบัญชาการโรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนมอบประกาศนียบัตรใหแกนายทหารแตละประเทศที่เขารวมสัมมนา 
           ในครั้งน้ี 
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 ในประเทศญีปุ่นมีการถกแถลงหรือหาบทสรุปเกี่ยวกบัสงครามโลกครั้งท่ี ๒ โดยมีหลายทาน        
ต้ังประเด็นวาสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เปนสงครามแหงความโหดรายรุนแรงใชหรือไม และทําไมภาพลักษณของ
สงครามโลกครั้งที ่๒ จึงเปนภาพที่แสดงออกถึงความแตกตางราวฟากับดิน ระหวางประวัตศิาสตรสงครามโลก 
ครั้งน้ันกับการปรับปรุงภาพพจนของประเทศญี่ปุนใหมีความทันสมยัและเปนประชาธิปไตยมากขึ้นตั้งแต 
พ.ศ.๒๔๑๐ เปนตนมา ประเทศตาง ๆ เพือ่นบานรอบ ๆ ประเทศญีปุ่นอาจมองวาประเทศญี่ปุนเปนชนชาตทิี่
ไมดีถามองในแงของความโหดรายที่เกิดขึ้น แตถามองในแงทีใ่หความบริสุทธิ์ยตุิธรรมกบัประเทศญี่ปุนแลว 
บางทีอาจจะไดพบคําตอบวามันไมสามารถหลีกเลี่ยงไปสูวิธีการอื่น ๆ ได จึงทําใหเกิดสงครามในลักษณะ
เชนน้ัน ดังนัน้ ถาเราทุกคนทุกประเทศหันมามองในสิ่งดี ๆ ทุก ๆ ทานอาจไดความเปนจรงิที่ถูกตองไมเอน
เอียงฝายใดฝายหนึ่งก็ได นี่คือขอคิดเห็นของประชาชนและผูมีความรูทางดานวิชาประวตัิศาสตรญี่ปุนให
ความคิดเห็นในลักษณะเชนนี้ 
 ความแตกตางอยางสุดขัว้ในคุณคาของสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ที่เกิดขึ้น ท้ังภาพพจนที่ไมดีและ     
ภาพพจนท่ีมองอยางใหความยุตธิรรมทกุฝายมีประเด็นท่ีหลาย ๆ คนอาจสังเกตอยางลกึซึ้งจะพบวาสิ่งตพีิมพ 
ทุกแขนงไมวาหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม จะระบุถึงภาพพจนท่ีไมดีของกองกําลังปองกนัประเทศของ
ญ่ีปุนวาเปนตวัการที่กอใหเกิดสงครามแหงความรุนแรงทั้งมวล 
 เม่ือประเทศญีปุ่นไดทบทวนการปฏิบัติหรือการทําสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ผานมาแลว 
ประชาชนชาวญี่ปุนท้ังประเทศตองมีความขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อทดแทนความเสียหาย และสูญเสีย
ทุกอยางหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ถึงแมเศรษฐกิจของประเทศไดรุดหนาไปอยางรวดเร็วและประชาชน 
ม่ังคั่งขึ้น  แตคนญี่ปุนทั้งประเทศก็ไมสามารถลบรอยบอบช้ําจากการพายแพในสงครามโลกครั้งที่   ๒  ออก 
ไปได 
 แมวาเหตุการณตาง ๆ จะเกิดขึ้นท้ังดีและไมดีแกประเทศญี่ปุนในอดีตที่ผานมา แต ณ ปจจบุันนี้    
การเรียนรูประวัตศิาสตรในมหาวทิยาลัยตาง ๆ ในประเทศญี่ปุน นกัศึกษาซึ่งเลอืกเรียนวชิาเอกประวตัศิาสตร  
มีความคิดเห็นตรงกันขามกับประวัตศิาสตรตาง ๆ ที่ตพีิมพเผยแพรความโหดรายของประเทศในสมยั
สงครามโลก คร้ังท่ี ๒ เม่ือเขาเหลานั้นศึกษาละเอียดขึ้นและมีการวจิัยถึงเหตุการณตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นอยาง
ชัดเจน สวน    นักศึกษาอืน่ ๆ ที่ศึกษาในคณะอื่น ๆ เชน มนุษยศาสตร หรืออกัษรศาสตร เขาไมสามารถ
คนควาวจิัย    เจาะลึกไดอยางลึกซ้ึง ดังนัน้ เขาจึงไมสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีงามของประวติัศาสตรญี่ปุน และ
สวนท่ีเกิดจากขอบกพรองของประเทศญี่ปุนในการเขาทําสงครามโลกครั้งที ่ ๒ ได จึงสรุปไดวาจะเปนการ
ดีกวาหรือ     เลอืกวิธีท่ีดีดวยกันทุกฝายคือ การเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตรของญี่ปุนควรที่จะพูดเปน
กลาง ๆ หรอืสอนเปนภาพรวมวามีความแตกตางกันอยางไรทั้งในแงดีและแงเสียของสงคราม เพือ่ท่ีเราจะนํา
คุณคาของการเรียนประวัติศาสตรไปใชประโยชนในยุคปจจุบัน และในขณะเดียวกันเราก็ตองศึกษา
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ประวัติศาสตร     สมัยชวงยุคกลาง ๆ  เชื่อมตอระหวางประวัติศาสตรเกา ๆ  กับด้ังเดิมดวยเชนกัน เพือ่
ลําดับความเปนมาตั้งแต 
 
ตนเรือ่ยมาจนเกือบถึงยุคปจจุบันน้ี แตสิง่ที่ครู อาจารยท่ีสอนวิชาประวตัิศาสตรควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือ 
การเรียนรูสิ่งท่ีกําลังเกิดขึน้ในปจจบุัน 
 จากบทสรุปการเรียนประวตัศิาสตรดังทีก่ลาวมาแลว การเรียนวชิาประวตัศิาสตรใหไดผลอยางแทจริง 
ยังคงตองมีการศึกษาประวตัศิาสตรชาตขิองตนอยูตอไป มิเชนนัน้เราจะลืมชนชาตขิองเรา และไมรูวาบรรพ
บุรษุ ของเราไดสั่งสมคุณงามความดีมาอยางไร ณ สถาบันโรงเรยีนรวมเหลาญี่ปุนก็เชนกัน โรงเรียนจะจัด
เนื้อหาของหลกัสูตรเรือ่งสถานการณของบานเมืองในปจจุบันใหกับนกัเรียนรวมเหลาดวยเชนกนั สวนการ
เรียนประวตัิศาสตรของชาตก็ิจะหลี่กเลีย่งการตั้งสมมตฐิานขึ้นเองวาเปนอยางโนนหรืออยางนี้ จะแยกเดนชัด
เพือ่ที่นกัเรยีนจะไดไมสบัสนวาเรียนประวติัศาสตรอะไรอยู และหลังจากทีจ่ัดการเรยีนการสอนแบบนี ้ ครู 
อาจารย    ท่ีสอนกพ็บวา ไมเกิดปญหาที่หนักใจในการเรียนการสอนอีกตอไป 
 ในขณะท่ีนกัวจิัย ครู อาจารยที่สอนและคนควาอยางละเอียดเกีย่วกบัประวตัศิาสตรญี่ปุน 
ประวัตศิาสตร ชาติตะวันออก และประวัติศาสตรชาตติะวันตก ยังคงตองเดินหนาหาแนวทางที่เหมาะสมและ
ถูกตองตอไปขางหนา และเตรียมเผชิญหนากับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงที่กาํลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ปรากฏวาในแต
ละสาขาแตละแขนงก็มีประวัตศิาสตรของตนเองเหมือนกัน ตางก็มีคุณคามีความดีงามในสิ่งท่ีไดปฏิบตัิ
ตอเนื่องกันมาเชนเดียวกัน ดังนั้นเราจะเห็นไดวาการศึกษาประวตัิศาสตรและบันทึกไวอยางตอเนื่องมันเปน
ประโยชนเหมือนกันมิใช  ปลอยใหผานไปวันแลววนัเลา ในสาขาประวัติศาสตรทางดานการเมือง สาขา
ประวัติศาสตร ดานเศรษฐกจิ และประวัตศิาสตรทางดานการทหาร  นักการทหาร นักการเมอืง นักเศรษฐกจิ 
ตองทําการศกึษาและวจิัยคนควาเพือ่คนหาทั้งสิ่งท่ีดีงามที่ควรยึดถือปฏบิตัิตอไป หรือสิ่งใดทีเ่ปนขอบกพรอง
หรือไมดีงามก็ จําเปนตองยกเลิกหรือปรบัเปลีย่นตอไป 
 ขนบธรรมเนยีมหรือประเพณีวัฒนธรรมเก่ียวกับประวัตศิาสตรซึ่งเดิมมีแตการผูกขาดหรือตางคน
ตางผูกขาดมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะในประวตัิศาสตรของแตละสาขานั้น ปจจบัุนเริ่มออนลงและมีขอขัดแยง
ไมเห็นดวยกบัสิ่งเดิม ๆ มากขึ้น และแนละมีการกระตุนหรอืสิ่งเราใจใหนักคนควาวิจัยในแตละสาขาทีมี่  
ความเชีย่วชาญเฉพาะตนเร่ิมเขามาศึกษาและทํางานรวมกันมากขึ้นเพือ่นําขอดีของแตละแขนงมาพฒันาใช
กับสาขาของตนเอง เพือ่ทําใหเกิดสิ่งทีดี่งามควบคูกนัไปทุกสาขา โดยมุงเนนผสมผสานคุณลักษณะพิเศษ   
ของแตละแขนงในดานประวตัศิาสตรของการเมือง ประวัตศิาสตร การทหาร ประวัตศิาสตรเศรษฐกจิ          
นํามาเรียบเรยีงทําใหดีเพื่อจะไดงานหรอืสิ่งท่ีคนควาวจิัยใหเกิดสิ่งทีดี่ขึ้นในปจจุบนัและอนาคตตอไป สวนใน    
ดานการเรียนประวตัศิาสตรชวงยุคกลางและอนาคต นกัวิจยันักคนควาตาง ๆ และแมกระทั่งครูอาจารยที่
สอนจะไมเปลีย่นแปลงประวัตศิาสตรเกาแก และไมคิดเกินเลยมากเกินไปถึงอนาคตมากเกินไป ยกตัวอยาง
ของการศึกษาประวตัิศาสตรดังที่กลาวมานี้ ไดแก ประวัติศาสตรดานการตลาด ประวัติศาสตรเกี่ยวกับคลอง 
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ประวัติศาสตรเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และประวัติศาสตรทางดานอาหารของประเทศ     แตก็มีการผสมผสาน
สิ่งที่ดีงามของแตละภูมิภาคเขามาดวยเพือ่ใหเกิดการพฒันาและการนําไปใชในปจจุบัน  เชน  ศกึษาทางดาน 
 
แขนงวิชาประวัตศิาสตรเหลาน้ีควบคูกันไปดวย ซ่ึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การศึกษาประวตัศิาสตร
ชาตติะวันตก ประวัติศาสตรชาติตะวันออกของตนเอง ประวตัศิาสตรทางดานการเมืองการปกครอง และ
ประวตัศิาสตรทางดานเศรษฐกิจควบคูกันไปดวยเสมอ 
 ในป พ.ศ.๒๕๓๙ นักศึกษา ครู อาจารย ผูชํานาญการและผูทําการวิจยัตาง ๆ ไดรวมตวักันขึ้นใน
ประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะผูที่มีความรูทางดานศิลปศาสตรและมนุษยศาสตรตลอดจนสังคมศาสตรต้ังชื่อวิชา   
ท่ีผสมผสานกนัทุก ๆ ดานที่กลาวมาวา เปนการเรียนแบบผสมผสานหรือการเรียนแบบประยุกต 
 การเรียนวชิาประวตัศิาสตรมีการแพรขยายขอบเขตมากขึ้นไปตามกาลเวลา ที่โรงเรียนรวมเหลา
ประเทศญี่ปุนในปจจุบันมีการเรียนดังตอไปน้ี ไดแก วชิาประวติัศาสตรประเทศญีปุ่นท่ัวไป วิชาประวัตศิาสตร 
และปรชัญาของประเทศญีปุ่น วชิาปรชัญาทางดานการเมืองของประเทศญี่ปุน วิชาประวัตศิาสตรเกี่ยวกบั
การเมืองประเทศญี่ปุน วิชาประวติัศาสตรทั่วไปของประเทศแถบตะวนัตก วิชาประวัติศาสตรยโุรปโบราณ 
วิชาประวติัศาสตรทางดานศาสนาโดยทัว่ไป วิชาพื้นฐานวฒันธรรมชาวตะวนัตก วิชาประวตัิศาสตรประเทศ
ในแถบอาเซยีน วิชาประวตัศิาสตรสากล วิชาประวตัิศาสตรทางทหารของชาติในอาเซียน วชิาประวตัิศาสตร
และความสัมพันธระหวางรัสเซียและญี่ปุน วิชาประวตัศิาสตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ระบบการเรียนทางดานการศึกษาวิชาประวัติศาสตรนบัวันยิ่งมีกระบวนการเรียนรูท่ีมากขึ้น ขยายตวั
มากขึ้นตามกาลเวลาที่ผานไป ยิ่งเวลาผานลวงเลยไปนานเทาใดการเรียนรูวชิาประวตัิศาสตรยิง่มีขอมูลมาก
ยิ่งขึ้น และจะทําอยางไรใหนําเอาวิชาความรูทางดานประวตัศิาสตรมาประยุกตใชกบัปจจุบนัซ่ึงนับวันจะมี
ความสลบัซับซอนกันมากยิง่ขึ้น น่ีคอืประเด็นที่ทาทายที่ครูอาจารยสอนวิชาประวัติศาสตรจะจัดทําหลักสตูร
อยางใดใหนักเรียน นักศึกษา หรอืนักเรียนรวมเหลาจะตั้งใจเรียนวิชาประวตัิศาสตรและไมลืมประวตัศิาสตร
ชาติของตน ไมลืมสิ่งที่ดีมีคุณคาที่บรรพบุรุษไดสั่งสมคุณงามความดีใหเกิดขึ้นจนคนรุนหลังไดอยูอาศัยและมี
ชีวติอยูไดอยางผาสุกในปจจุบันน้ี 
 ผูเขียนไดสรุปเนื้อหาทีศ่าสตราจารยชาวญี่ปุนที่สอนในโรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุนไดแถลงใน
การสัมมนา International Seminar for Military Science ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุนมา
เพียงบางสวนเทานั้น ตอไปน้ีเปนตวัอยางความคิดเห็นของผูแทนประเทศที่เขารวมสัมมนา 
 นายทหารทานแรกเปนนายทหารบกชาวออสเตรเลีย LTC.Clay J. Sutton ตําแหนง Chief 
Instructor, Australian Defense Force Academy เขาใหความสําคญัในการเรียนประวัตศิาสตรไววา 
 History was a compulsory subject at Royal Military College (RMC), Duntroon, up until the 
mid – 70S.  However, now less than 40% of Year 1 ADFA cadets study History.  Perhaps political, 
strategic and operational level History is considered too advanced for cadets who do not train 
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beyond section/squad level whilst at ADFA.  Perhaps formal History should be studied at the 
captain/major rank, where experience at division, brigade and/or battalion level, assist them to place  
 
lessons in historical context. 
 อีกทานหน่ึงซึง่เม่ือกอนเปนชนชาตขิองประเทศมหาอํานาจนั่นคอืประเทศรัสเซีย นายทหารทานนี้
คือ COL.Bodryagin Alexander Nikolaevich ตําแหนงของทานคือ Deputy Chief, Research Dept, Main 
Directorate of International Military Cooperatiion, Ministry Defense. 
 นายทหารทานน้ีกลาวอะไรหลาย ๆ อยางใหพวกเรารบัทราบในที่ประชุมไดอยางหลากหลาย เขาพูด
ไดถึง ๔ ภาษา คอื ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุน แตตวัเขาเองกลบัไมยอมเขียนอะไรไว
เปนหลักฐานแมแตชิ้นเดียว เขาคงกลัวเร่ืองการแสดงความคิดเห็นที่เปนลายลักษณอักษร เขาไมเขียนบทความ 
หรือแมกระทัง่ขอความสั้น ๆ ทิ้งไวในที่ประชุมแมแตบรรทัดเดียว น่ีคอืลักษณะของนายทหารทานนี้ เขา
กลาววา การเรียนวิชาประวตัศิาสตรในสถาบันตาง ๆ ท้ังทางทหารและมหาวทิยาลยัเอกชนในรัสเซียมีมากมาย 
เหลือเกิน สามารถเรียนไดปริญญาตั้งแตปริญญาตร ี โท และเอก ไดอยางเสรี คนที่ไดรับปริญญาทางดาน
ประวตัศิาสตรชาวรัสเซียเดนิเตรกันมากมาย เดินชนไหล กระทบไหลกันจนเปนเรือ่งปกต ิเขาใหความเห็นวา
ประวตัศิาสตรก็คือประวตัิศาสตร ไมควรเอามากลาวถงึมันอีก ไมควรท่ีจะสนใจมากจนเกินไป ประวัตศิาสตร
ชนชาติรัสเซียมีอะไรทีบ่อบช้ําและเศราโศกเสียใจหลาย ๆ อยางเราไมนานําสิ่งเหลานี้มากลาวถึง เราควรจะ
เรียนสิ่งใหม ๆ ดีกวาเพราะวาวนัพรุงนีย้งัคงตองเดนิหนาตอไป ทกุคนทีส่นใจประวัตศิาสตรในประเทศรสัเซีย 
สามารถไปหาหนังสืออานหรือเขาศึกษาไดแทบทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจ หรือหาอานไดในหองสมุดตาง ๆ สรุป 
เปนอันวาเขาไมคอยมีความรูสึกดีนักกับประวตัศิาสตรชนชาตขิองเขา ประเทศของเขาในปจจุบันมีปญหา
มากมาย ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมอืง การทหาร และสังคม จนประเทศตองแตกแยกออกไปเปนประเทศ
เล็ก ๆ อีกมากมายหลาย ๆ ประเทศ ตกเย็นพอเขาเลิกการสัมมนาเขากพ็าเพือ่นชาวมองโกเลีย และเพือ่น ๆ 
รัสเซียนในประเทศญี่ปุนไปทานเลี้ยงฉลองกันจนดึกดื่นแทบไมไดนอนท้ังคืน ผมก็ยังแปลกใจวาเขามีความ
กลัดกลุมหรือเก็บกดเกี่ยวกบัประวัตศิาสตรของประเทศเขามากมายถึงขนาดนี้ทีเดียวหรืออยางไร หรือเปน
เฉพาะเขาคนเดียวเทานั้นทีค่ิดแบบนี้คนเดียว 
 ทานตอไปท่ีแสดงความคิดเห็นการเรียนประวัติศาสตรและศาสตรตาง ๆ ในสาขาศิลปศาสตรได
อยางนาดูเหมือนกัน นายทหารทานนี้เปนนายทหารบก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทานชื่อ LTC. Li 
Wen ตําแหนงคือ Associate Professor, National Defense University of China People’s Liberation 
Army. 
 นายทหารทานน้ีกลาวไววา History is like a long river.  There is no absolute seperation of its 
past, present and future.  Understanding history is an essential prerequisite to understand the 
present.  No one have a deep understanding of the present without knowing the history.  Only 
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finding out the law and nature of the development of history, can we forecast and shape the future.  
In China,   most people have their history education as a part of liberal arts at primary schools and  
 
high schools.  At universities and colleges, some students take history as their specialty.  Their 
objectives are to become history teachers or researchers.  China’s military academies put 
emphases of history education on military history.  The reason is that military history education is 
essential to train and develop officers.  The critical functions of studying military history are as 
follows : 
 1. Studying military history is the basis of developing military theory 
 2. Studying military history is one of the main means to found and develop new military 
theory 
 3. Studying military history is the important pretext for correct military decision-making 
 4. The Knowledge of military history is the important component of military commanders’ 
quality. 
 5. Cultivate the sense of responsibility of military officers to give allegiance to their country 
and safeguard peace. 
 ผูเขยีนไดกลาวถงึแนวความคิดของศาสตราจารยจากประเทศญ่ีปุน นายทหารจากประเทศออสเตรเลยี 
นายทหารจากประเทศรัสเซีย นายทหารจากประเทศจีนมาแลว ตอไปผูเขียนจะกลาวถึงคนรองสุดทายเปน
นายทหารจากประเทศสหรฐัอเมริกา เขาเปนนายทหารอากาศ ชือ่ LT.Col Lance Alan Forbes ตําแหนง 
Director of Technology, Air Command and Staff College  เขากลาวไววา 
 The goal of the United States Air Force (USAF) Air Command and Staff College (ACSC) is 
educating mid-career officers toward a full and Common understanding of air and space power, 
history, doctrine, Joint and Combined operations, leadership, and USAF Core Values.  We do not 
teach history for history’s sake.  Rather, history is used to illustrate joint doctrine, air force doctrine, 
leadership, and the development of air and space power.  For example, the battle of Cannae, 
World War I, and Desert Storm are compared to illustrate the concept of envelopment-tactical and 
operational, horizontal and Vertical. 

 ผูเขยีนขอกลาวเปนคนสุดทายกอนทีจ่ะจบบทความในตอนนี ้ ผูเขยีนตองศกึษาเพิ่มเตมิวาจะเอาอะไร 
ไปโชวและแสดงออกถึงสิ่งที่ดีงามในกองทัพเรือและโรงเรียนนายเรือไทย ผูเขียนไดมีโอกาสอันดีไดรับทุน
จากกองทพัเรอืสงไปเรยีนท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหารเรอือินโดนีเซีย ทําใหไดพบเพือ่นตางเหลาตางประเทศ
และตางทวปีจงึทําใหผูเขียนทราบวาประเทศมหาอํานาจเขาคิดอยางไร ประเทศกาํลังพฒันากําลงัคิดอะไร ทุก
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สิ่ง ทุกอยางมันเปนศลิปะตองทําใหดีงามและทําใหงดงาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คอืคําวา “ศิลปะ” นั่นเอง     
ความหมายสาํคัญอยูท่ีความงาม  แลวกค็วามเปนสิ่งที่ตองใชฝมือ คือ ทํายาก แลวกใ็หสําเร็จประโยชนสูงสดุ 

 

ในความมุงหมายของเร่ืองนั้น ๆ ศิลปะนี้ไมใชเร่ืองหลอกลวง เรือ่งคดโกง เร่ืองปลอมเทียมอะไร แตศลิปะ
เปนสิ่งที่ทําใหสําเร็จประโยชน ตองประณีต ตองละเอียดและทํายากยิ่งดวย ผูเขียนเลยตองอางอิงถึงกําเนดิ
ของโรงเรียนนายเรือวามีประวตัิความเปนมาอยางไร ตลอดจนประวตัิของกองทัพเรือ และรายละเอียด    
เกี่ยวกบักิจกรรมของนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรอื และกองทพัเรือ  รวมท้ังวิชาที่เรียนทีส่ําคัญ ๆ ท้ัง   
ในสวนที่เปน Liberal Arts และ Military Science ในการสัมมนา คร้ังที่ ๘ ที่เมืองโยโกสุกะในครั้งนี ้         
โรงเรียนรวมเหลาไดเตรียมการอยางดีมากทุกลําดับขั้นตอน ในวันแรกที่เดินทางถึงสถานที่ประชุม เจาหนาที่
ตาง ๆ ตอนรับนายทหารจากทุกประเทศไปดูหองตาง ๆ ตั้งแตหองสมุดของโรงเรยีน รวมเหลาซึ่งเฉพาะแค    
หองสมุดแบบธรรมดาที่เขาใชเกบ็ขอมูล เก็บตาํราทีใ่ชในการเรยีน การสอน การคนควา อางอิง เขามีถึง ๒    
ตึกใหญ หนังสือจัดเปนหมวดหมูเรียบรอย ในสวนที่เปนหนังสือของประเทศญี่ปุนเองก็มีมากมายอยูแลว    
ในสวนของภาษาตางประเทศ เชน เอกสารอางอิงของสวนท่ีเปนภาษาอังกฤษกจ็ัดหมวดหมูไว สวนประเทศ
อื่น ๆ เชน เกาหล ี จีน และชาติทางยุโรป เขากมี็หนังสืออางอิงใหนักเรียนรวมเหลาไดคนควากันอยาง    
กวางขวาง นัน่คือ เขาก็ไมลืมตวั ไมลืมชนชาติของเขา ยังคงรักและรักษาสิ่งที่ดีงามของญ่ีปุนไว สวนในระดับ
สากลเขาก็ไดมีการเตรียมการไวใหนักเรยีนรวมเหลาของเขาไดพูด ไดฝก ภาษาตาง ๆ อยางเหมาะสม นี่
เปนสิ่งที่นาชืน่ชมในการจดัการที่ดี ณ โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุน 
 การสัมมนาในชวงท่ีผูเขียนตองบรรยายและตอบขอซักถาม เขามีการแบงเวลาไวอยางชัดเจนคอื 
บรรยายใชเวลา ๒๐ นาท ีและตอบขอซกัถามอีกประมาณ ๒๐ นาที การบรรยายของผูเขียนไดเนนการพูดถึง
แนวความคิดทางดานการศึกษาประวัติศาสตรของนักเรียนนายเรือไทยวาเรามีการเรียนท้ังในสวนของ
ประวัติศาสตร ไทย และประวตัิศาสตรสากล เรียนท้ังบุคคลทีส่ําคัญ ๆ อันเปนผูนาํในระดับประเทศ แมทพั
หรือผูนําทางการทหารที่มีความรู ความสามารถ ความกลาหาญในแตละยคุ แตละสมัยท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ ทั้ง      ยโุรปและอเมรกิา ผูเขียนไดพูดถึงประวตัศิาสตรความเปนมาของกองทัพเรือ และ
โรงเรียนนายเรือวามีความเปนมาอยางไร ผลปรากฏวาเปนที่นาภาคภูมิใจ และไดผลดีอยางไมคาดฝน หลาย 
ๆ ประการกลาวคอื 
 ครู อาจารยและนายทหารหลาย ๆ นาย และแทบจะสวนใหญดวย ยังไมเคยมาที่โรงเรียนนายเรือ
ไทย เขาไมเคยเห็นของจริงวา โรงเรยีนนายเรอืไทยมีการพฒันาปรบัปรุงมาตามลําดับอยางไร  ผูเขยีนหลังจาก 
บรรยายในเรือ่งตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับ  Liberal Arts  แลวก็ไดเสริมไปเกี่ยวกับบคุคลสําคัญ ๆ ตลอดจน     ปู
ชนียบุคคลของไทยที่บุคลากรของกองทัพไทยยกยองเทอดทูนไดแกใครบาง โดยเฉพาะผูเขียนไดนํา        
พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว พลเรอืเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองค
เจาอาภากรเกียรตวิงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องคบิดาของทหารเรอืไทย” สมเดจ็พระสังฆราชและ
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ภาพของผูบัญชาการทหารเรือหลาย ๆ ทาน ตลอดจนภาพผูบญัชาการโรงเรียนนายเรือ ไปนําเสนอและ
แสดงใหเห็น ณ ที่สัมมนา ภาพประวัติศาสตรเกาแกของโรงเรียนนายเรือท่ีใชบรรยายใหแกแขกบาน
แขกเมือง     หรือผูบังคบับัญชาระดับสูงของประเทศเพือ่นบานตาง ๆ  ที่มาเยีย่มชมกิจการโรงเรียนนายเรือ 
 
และภาพการฝกภาคทะเลของนักเรยีนนายเรือ  น้ัน  นับเปนจุดที่นาสนใจเปนอยางที่สุดของผูเขารวมสัมมนา   
ผูเขียนตองตอบคําถามแกครูอาจารยของโรงเรียนรวมเหลาประเทศญี่ปุน และขอซักถามแกศาสตราจารย    
ผูบริหารของมหาวิทยาลยัชั้นนําของญี่ปุนหลายทานทีไ่ดรับเกียรติมารวมงานสัมมนาในครั้งน้ี ตลอดจนตอง
ตอบคําถามจากเพือ่น ๆ ซึง่เปนนายทหารจากตางประเทศที่เขาสงสัยวาประเทศคุณมีแบบน้ี นักเรียนนายเรือ 
เรียนและฝกแบบนี้หรือ ซึ่งผูเขยีนรูสกึวา มันเปนการผสมผสานระหวางความรูทางดาน Liberal Arts และ 
Military Science เขาดวยกัน มันกลายเปนการผสมผสานทีเ่หมาะสมคลองจอง ก็จะเกิดผลงานที่ออกมาดี  
อยางที่เห็น และนายทหารทุกทานในทีป่ระชุมสัมมนานั้นประจักษดวยสายตาของเขาเอง มันไมออนเกินไป 
พลเรอืนมากไป หรอืทหารเขมแบบแข็งกระดางจนเกินไป ผูเขียนสังเกตจากผลงานที่ออกมาในครั้งนี้ จึงสรุป
ใหผูอานทุกทานไดเห็นภาพจินตนาการเหมือนท่ีผูเขียนไดเห็นมา 
 ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนประวตัิศาสตรตาง ๆ ประวตัศิาสตรของแตละสาขา แตละประเทศ
ในประเด็นที่ตางคนตางก็มีมุมมองท่ีแตกตางกันไป สุดแทแตขนบธรรมเนยีมประเพณีหรือเหตุการณท่ีมัน
เปนฝนด ี หรือฝนรายที่ทุกคนอาจไมอยากกลาวถึงกเ็ปนได แตสุดทายผูเขียนก็ไดคําตอบที่ผูอานทุกทาน
อาจจะไดแงคดินําไปใชประโยชนไดท้ังการเรียนการสอน การพฒันาทางวิชาการ การพฒันาหนวย และ
แมกระทั่งใชกบัการพฒันาครอบครัว พฒันาตนเองก็ไดครับ โดยคนควาจากตําราของพระธรรมปฎก ทาน
กลาวไววา  
 “ไมวาอดีตหรืออนาคต กต็องปจจบุนัเปนหลัก” 
 นายทหารจากตางชาติหลาย ๆ ทานอาจมองเรือ่งของกาลเวลาเปนสวนหนึง่ของ Liberal Arts   
ความเปนจริงที่ควรปฏิบตัิไดคือปจจุบันเทาน้ัน เวลาอดีตลวงเลยมานาน พวกเราทุกทานก็คงยอนกลบัไปทํา
อะไรมันไมได อนาคตเรากย็ังทําอะไรไมได มันไมไดอยูกับเรา สิ่งทีอ่ยูกับเราแนนอนก็คอืปจจบุัน ผูเขียนและ
นายทหารหลาย ๆ ทานที่เขารวมสัมมนา มีความเห็นคลาย ๆ กันหลายคนบอกวา เรามักเห็นพฤติกรรมของ
คนหรือของครู อาจารย และนักเรียนรวมเหลาจํานวนมากมักไมอยูกับปจจุบัน ไมไดอยูกบัสิ่งที่เปนอยูหรือ
เวลาที่ตัวมีอยู แตจะพยายามมองถึงวาทําอยางไรจะใหผานพนเกาใหเปนอดตีไปเสียท้ัง ๆ ที่มันยังไมได แต
ไมปฏิบตัิใหเปนปจจบัุน มันก็เลยเปนอดีตท่ีสูญเปลาไปแลวพรอมกันน้ันก็หวังไปในอนาคต โดยที่ไมยึด
ปจจุบันใหแนนไว เม่ือเราเอาปจจุบันเปนหลัก อดีตก็จะมีความหมาย เหมือนที่โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุนได
พยายามหาแนวทางทีเ่หมาะสมที่สุดเพื่อจะไดนําไปแกไขปญหาใหแกอนุชนรุนหลงัของประเทศญ่ีปุน อดีต
จะมีความหมายอยางไร? 
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 อดีตนั้นเม่ือเอาปจจุบันเปนหลักก็จะมีความหมายในแงท่ีวา มันโยงใยในทางเหตุปจจยั กลาวคอื 
ปจจุบันนีเ้ปนอยางไรก็เพราะเหตุปจจัยท่ีเกิดขึ้นในอดีต หรือท่ีทํามาในอดตี เราตองสบืสาวหามันเพือ่ที่เราจะ
ไดรูวาทําไมเราจึงมาเปนแบบนี ้
 
 

 ดวยวธิีนี้เรากจ็ะไดตรวจสอบวา อะไรมันยิ่ง อะไรมันหยอน อะไรมันขาด อะไรมันเกิน ควรจะแกไข
อะไร อะไรเปนบทเรียน อดีตก็จะเปนประโยชนขึ้นมา พรอมกันนี้เราจะเตรียมวางแผนอนาคต ก็ตองทํากบั
ปจจุบันนี้แหละ จึงจะมองเห็นวา อนาคตเรามีแนวโนมอยางนี้ มีความพรอมเทาน้ี มีทุนดานนี้ แลวควรจะ
เปนไปอยางไรตอไป เสร็จแลวจึงจะวางแผนไดถูกตอง 
 การที่อดีตกบัอนาคตมาโยงกับปจจบุัน โดยยึดปจจุบันเปนหลักนี้แหละจึงจะเปนการปฏิบตัิที่ถูกตอง
ในเร่ืองกาลเวลา 
 ผูเขียนขอจบรายละเอียดในการสัมมนาในประเด็นที่เหมาะสมและสําคัญมาเขียนใหผูอานไดทราบพอ
สังเขป หากมขีอผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไวดวยนะครับ หากเปนประโยชนบางไมมากก็นอย    ผม
ขอมอบคุณงามความดีใหกบั โรงเรียนนายเรือ และครูอาจารย ผูบงัคับบัญชา ทีเ่ปนท่ีเคารพอยางสูงสุดของ
นักเรียนนายเรือทุกทานครับ ฉบับหนาผมจะเขียนเกี่ยวกับเรือ่ง Military Science อีกครับ หากบรรณาธิการ
ใหความสนใจ ขอบคุณครับ 
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หลักสูตรการศึกษา เปนเสมือนโครงการและแนวทางเพื่อนําการศึกษาไปสูจุดหมายที่
พึงประสงค นักการศึกษาถือวา หลักสตูรคือหัวใจของการจัดการศึกษา ดวยเหตน้ีุ 
หลักสูตรตามนัยแหงยุทธศาสตร จึงคือ เครื่องมือเชิงรุกที่สําคัญทีใ่ชเปนแนวทางในการ
สรางคน อันมีผลโดยตรงตอรูปลักษณของกองทัพในอนาคต สมควรไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชกระบวนวิธี
ศึกษาอนาคต เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นและมีผล
ตอการทหารเรือไทยในระยะเวลา ๑๐ ปขางหนา แลวนํามาประมวลดวยเทคนิควธิีวิจัยที่
เปนระบบ เพ่ือคนหาขอสรุปและนําเสนอเปน แนวทางการจัดหลักสูตรการศึกษา   
โรงเรียนนายเรือ สําหรับ นักเรียนนายเรือพรรคนาวินที่เหมาะสมกับสถานการณ
ในทศวรรษหนา  

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ทรัพยากรบุคคล นับวาเปนสิ่งที่มีความสาํคัญและเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกดาน บุคคล
ที่เปนกลไกหลักของกองทัพเรือ ก็คือ นายทหารสัญญาบตัรที่สําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรอื 
สถาบันทีถ่ือเปน …แหลงผลิตนายทหารเรือ อันเปนรากแกวของกองทัพเรือ(๑) โดยมีปณิธานในการ    
“…ใหการศึกษาและอบรมแกนักเรียนนายเรือ เพ่ือใหเปนนายทหารสัญญาบตัร ที่มีความรู ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม มีความเปนผูนํา เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม สําหรับปฏบิัติราชการในกองทัพเรือ 
รวมทั้งมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย”  ภารกิจอันยิ่งใหญน้ีจะสามารถบรรลไุด
ดวยการจัดการศึกษาที่ดี อันมีหลักสูตรการศึกษาเปนองคประกอบหลัก  แตการเตรียมบคุลากรของ     
กองทัพโดยการใหการศึกษานั้น เปนกระบวนการเชิงอนาคต กอปรกับ ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในยุค
โลกาภิวัฒนไดกอตัวขึ้นและสงผลอยางอยางรวดเรว็ในทุกดานและทกุระดับ อันสงผลกระทบตอการ
ทหารเรือไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ปจจัยเหลานี้ลวนเปนผลใหการจดัหลักสูตรการศึกษา จําเปนตอง 
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คํานึงถึงสถานการณในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดขึน้ในอนาคตมากขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมากอน เพ่ือ
เตรียมนายทหารสัญญาบตัรใหพรอมทีจ่ะปฏิบตัิหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณที่คาดวาจะ    
เกิดขึ้นในอนาคตอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาขอมูลในขั้นตน พบวา ธรรมชาตกิารปฏิบตัิหนาที่ของนายทหารสัญญาบตัร    
พรรคนาวินนัน้ มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกับการทํางานของนายทหารสัญญาบตัรในพรรคอื่น ๆ 
ในลักษณะทีเ่รียกวา “General Line”(๒) กลาวคือ เปนการทํางานที่ตองอาศัยความรูและทักษะเพื่อการ
ปฏิบตัิหนาทีท่ี่หลากหลายแบบสหวิชาการ ดังน้ัน การจัดหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมกับธรรมชาติ
การปฏิบตัิหนาที่ในลักษณะดังกลาว จึงเปนประเด็นทีล่ะเอียดออนและควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
เพราะหากหลกัสูตรการศึกษาจัดสาระและประสบการณเรียนรูไมสอดคลองกับลกัษณะของการทํางาน
และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว นายทหารสัญญาบตัรไมไดนําความรูที่ไดรับในระหวางการศึกษาไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง ยอมสามารถกลาวไดวาเปน การสูญเปลาของการจัดการศึกษา ดวยเหต ุ
น้ี จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาหลักสูตรการศึกษาโรงเรยีนนายเรือ ที่เหมาะสมกับสถานการณ 
ในทศวรรษหนา สําหรับนักเรียนนายเรือพรรคนาวินโดยเฉพาะ เพ่ือคนหาและนําเสนอแนวทางที ่      
เหมาะสมสําหรับการจัดหลกัสูตรการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาวา หลักสูตรการศึกษาโรงเรยีนนายเรือที่ใชเตรยีมนายทหารสัญญาบัตร พรรคนาวิน   

เพ่ือใหมีความรูความสามารถทีเ่หมาะสมกบัการปฏิบตัิหนาที่ราชการในสภาวะแวดลอมอีก ๑๐ ปขางหนา 
(พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ควรมีแนวทางในการจัดอยางไร 

ขอบเขตการวิจัย 
๑. พิจารณาหลักสตูรการศึกษาเฉพาะในสวนนักเรยีนนายเรือพรรคนาวินเทานัน้ ไมรวมนักเรยีนนาย

เรือ พรรคนาวนิ เหลาอุทกศาสตรและเหลาพิเศษ (พลาธิการ) ที่มีหลกัสูตรการศึกษาเฉพาะสาขาอยูแลว 
๒. พิจารณาเฉพาะคุณลักษณะที่สําคัญและโครงสรางของหลักสูตร ไมพิจารณาลงลึกถึงรายละเอียด 

ของเนื้อหาสาระหรือรายวิชาที่ตองศึกษา 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ประโยชนตอการจัดหลักสูตรการศึกษา ผลการวิจัยครั้งน้ี จะทําใหทราบแนวทางการจัด

หลักสูตรการศึกษา สําหรบันักเรียนนายเรือพรรคนาวิน ที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง ทาํใหสามารถ
เตรียมนายทหารสัญญาบตัรใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบตัิหนาทีภ่ายใตสถานการณที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในหวงเวลา ๑๐ ปขางหนา 
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๒. ประโยชนตอการพัฒนาดานวิชาการของโรงเรียนนายเรือ โดยขอคนพบจากการศึกษาครัง้นี้ 

จะทําใหครูอาจารยและบคุลากรทางการศกึษา ทราบทิศทางและแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปในทศวรรษหนา  
ซ่ึงจะทําใหสามารถพัฒนางานดานวิชาการใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น เพ่ือใหการ
ผลิตนายทหารสัญญาบตัร พรรคนาวินบรรลุผลสําเร็จตามปณิธานของโรงเรียนนายเรือ ที่ตั้งไว 

หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
ทฤษฎีสําคัญที่ใชเปนพ้ืนฐานของการวิจัยครั้งน้ี คอื ทฤษฎดีาน การพัฒนาหลักสตูร 

(Curriculum Development) ซ่ึงอาจมีความหมายได ๒ นัยคอื การทําหลกัสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 
สมบูรณขึ้น หรือการสรางหลักสูตรขึ้นใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในขณะหนึ่ง ๆ(๓)  

จากการวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาที่สําคัญหลายทาน เชน Ralph 
W.Tyler (1949) Hilda Taba (1962) และ Saylor J.Galen & Alexander W.William (1981) ทําใหทราบ
องคประกอบสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ดังน้ี 

๑. การวิเคราะหขอมูลที่เกีย่วกับผูเรียน สังคมและปรชัญาทางการศึกษา 
๒. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
๓. การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรู 
๔. การนําหลกัสูตรไปใช 
๕. การประเมนิผลหลักสตูร 

จากองคประกอบสําคัญดังกลาว สามารถนํามาพัฒนาเปน รูปแบบการพฒันาหลักสูตร 
(Proposed Curriculum Development Model) ที่เสนอขึน้ เพ่ือใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา รร.นร. ดังแสดงในภาพที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระและ
ประสบการณเรียนรู 

ขอมูลยอนกลับจาก
บัณฑิตและหนวยผูใช 

วัตถุประสงค บัณฑิต  
(นายทหารสัญญาบัตร) 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบาย ทร. 

สภาวะแวดลอม 
ในอนาคต 

ภาพที่ ๑ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสําหรับโรงเรียนนายเรือ 
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จากรูปแบบทีนํ่าเสนอ ปจจัยปอนเขา (Input) ที่สําคัญ คือ นโยบายกองทัพเรือและสภาวะ     
แวดลอมในอนาคต จะเปนตวักําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายทหารสัญญาบตัร ที่จะถูก       
แปลออกมาใหอยูในรูปของ วัตถปุระสงคหรือจุดหมายที่ตองการ (Desired End State) ของการจัด     
การศึกษา โดยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคบัตาง ๆ เปนกรอบควบคมุการจัดหลักสูตรใหมีเน้ือหาสาระและ
ประสบการณเรียนรูที่สอดคลองกับวตัถปุระสงคทีต่ั้งไว เม่ือหลักสูตรถูกนําไปใช และนักเรียนนายเรือ
สําเร็จการศึกษาเปนนายทหารสัญญาบตัรออกไปปฏิบตัิหนาที่ราชการ ยอมเกิดขอมูลยอนกลบั 
(Feedback) ทั้งจากนายทหารสัญญาบตัรเองและหนวยผูใช วานายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษา
ออกไปนั้น     มีความรูความสามารถ ทักษะดานงานอาชีพที่จําเปนและมีคุณธรรมสําหรับการปฏิบตัิ
หนาที่ราชการ  มากนอยเพียงใด เปนไปตามความตองการของทางราชการหรือไม เหลานี้ลวนเปนขอมูล
ที่จําเปนที่สามารถนํามาใชในการปรับปรงุหลักสูตรใหดีขึ้นตอไป 

รูปแบบที่นําเสนอนี้มีคุณลักษณะที่สําคญั ๓ ประการ คือ 
 ๑. มีความเปนพลวตั (Dynamic) น่ันคือ แสดงถึงกระบวนการทีต่องดําเนินการอยางตอเน่ือง  
 ๒. เปนกระบวนการเชิงรุก (Proactive) จากความจริงที่วา นักเรียนนายเรือที่ไดรับการศึกษาใน
ปจจุบัน จะเปนผูกําหนดทิศทางและรปูลักษณของกองทัพในอนาคต ดังน้ัน หลักสูตรทีดี่ในขณะนี้จึง
จําเปนตองทํางานเชิงรุกในการเตรียมคน เพ่ือไปสรางการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นตอไป 
 ๓. แสดงถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Reactive) กลาวคือ หลักสูตรควรไดรับการ     
ปรับปรุงในทนัทีที่ไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) อาจเปนการปรับยอยไปจนถึงการปรับใหญตาม    
นํ้าหนักและความสําคัญของขอมูลยอนกลับที่ไดรับ  

ซ่ึงรูปแบบที่นําเสนอนี้ จะนํามาใชเปนกรอบแนวคิดเพือ่กําหนดขั้นตอนการวิจัยดวย 

ขั้นตอนการวิจัย 
เน่ืองจาก การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางการจัดหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับ

สถานการณในทศวรรษหนา จึงจัดวาเปนการสรางหลักสูตรขึ้นใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของ
สภาวะแวดลอมในอนาคต ดังน้ัน จึงเปนการวิจัยเชิงอนาคต (Future Research)(๔) และประกอบดวยการ
ดําเนินการวิจัย ๕ ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ ๒ 
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ภาพที่ ๒   ขั้นตอนการวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

เทคนคิวธิีวจัิย 
ขั้นตอนการวจัิยที่ ๑, ๓ และ ๔ ใชเทคนิควธิีวิจัยแบบการวิเคราะหสาระ (Content Analysis)(๕) 

และขั้นตอนการวิจัยที่ ๒ ใชเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Future Research) 
หลังจากนั้น จึงนําขอมูลทีไ่ดจากการวิจัยทั้ง ๔ ขั้นมาเปนพ้ืนฐานในการสังเคราะห (Synthesis) และ
พัฒนาเปนแนวทางการจัดหลักสูตรการศกึษาโรงเรียนนายเรือ สําหรับนักเรียนนายเรือพรรคนาวิน ตอไป 
 สําหรับ เทคนิคการวิจัยเชงิอนาคตแบบ EFR ที่ใชในขั้นตอนการวิจัยที่ ๒ น้ัน เปนเทคนคิ        
วิธวีิจัยที่มุงเนนการประมวลผลขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง เพ่ือนํามาสรางเปนภาพอนาคตที่เกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของประเด็นที่สนใจศึกษา โดยกลุมประชากรหรือกลุมผูทรงคุณวฒิุที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเพื่อเปนการสนองวัตถุประสงค
หลักของการวจัิย ดังน้ัน จึงกําหนดคุณสมบัตขิองผูทรงคุณวุฒิไวดังน้ีคือ เปนนายทหารชั้นผูใหญ    
พรรคนาวินชัน้ยศนาวาเอกขึ้นไป (ทั้งที่ยังรับราชการอยูและที่เปนขาราชการบํานาญ) มีความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการทํางานสายวิชาชพีของพรรคนาวิน       
มานาน ตลอดจนเห็นความสาํคัญของการวจัิยครั้งนีแ้ละยนิดีใหความรวมมืออยางแทจริง  ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิ  
 

เน้ือหาสาระ กรอบการจัด แนวทางอื่นๆ 

ข้ันที่ ๕ การสังเคราะห  
แนวทางการจัดหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 

สําหรับ นักเรียนนายเรือพรรคนาวิน 

ข้ันท่ี ๑ 
ศึกษาและประเมิน
สภาวะแวดลอม 

ข้ันท่ี ๒ 
กําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

ข้ันท่ี ๓ 
ศึกษากฎ ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

ข้ันท่ี ๔ 
ศึกษาหลักสูตร   
การศึกษาโรงเรียน  
นายเรือตางประเทศ 
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กรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน ๓๗ ทาน จําแนกเปน พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตร ี
และ นาวาเอก จํานวน ๑๖, ๗, ๔  และ  ๑๐  ทาน ตามลําดับ   

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี ๒ แบบ คือ แบบสัมภาษณ(๖)  และแบบสอบถาม(๗) 

 ประเด็นในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน มี ๒ ประเด็นหลัก คือ คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของ     
นายทหารสัญญาบัตร พรรคนาวิน (ระหวางชั้นยศ เรือตรี – เรือเอก) ในทศวรรษหนา และ คุณลักษณะ  
ที่สําคัญและแนวทางการจัดหลักสูตร ที่ใชในการผลตินายทหารสญัญาบัตร พรรคนาวิน เพ่ือใหมี        
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคดังกลาว  

การเก็บรวบรวมขอมูล กระทําระหวาง พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
การประมวลผลขอมูล กระทําตามเทคนคิวิธีการวิเคราหสาระ (Content Analysis) โดยใชแผนที่

ทางความคิด (Mind Map) เปนเครื่องมือ 

ผลการวิจัย 
ผลการประเมินสภาวะแวดลอม  (ตารางที่ ๑) ที่ไดจากการวิเคราะหสาระในขั้นตอนการวิจัยที่ ๑ 

ไดถูกนําเสนอตอกลุมผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานในการ
กําหนดคุณลักษณะนายทหารสัญญาบตัรทีพึ่งประสงคซ่ึงการประมวลผลความคิดเห็นของกลุมผูทรงคุณวุฒิ 
พบวา  

๑. ในทศวรรษหนา นายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน ยังจําเปนตองมีคุณลกัษณะของการเปน
นายทหารเรือที่ดี และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือเปนอยางดีดวย 

๒. นายทหารสัญญาบตัรในอนาคตจําเปนจะตองมีบุคลิกภาพของนกัวิชาชีพ (Professionals) ๓ 
ดานประกอบกัน คือ นายทหารเรืออาชีพ นักปกครอง (ที่มีความเปนประชาธปิไตย) และนักบริหาร (เพ่ือ
บริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธผิลและประสิทธิภาพสูงสุด) 

๓. ตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม บน 
ฐานของความรู เริ่มจากการมีความกระตอืรือรน ใฝรู รูแหลงความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 
ตลอดจนมีทักษะดานการคดิวิเคราะหและการนําความรูไปประยุกตใช 

๔. ในดานการปฏิบตัิงาน จะตองสามารถปฏิบตัิงานทีมี่ความ หลากหลาย ไดมากขึ้น มีความรู
ในดาน เทคโนโลยี (โดยเฉพาะดาน เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเปนอยางดี) มีความสามารถใน
การใช ภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่สอง และเตรียมพรอมสําหรับ ระบบปลดถายกาํลังพล ที่จะเกิดขึ้น 

การวิจัยในขั้นตอนที่ ๓ พบขอสรุปวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร    
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ มีทั้งหมด ๔ หัวขอ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒       
ขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร วาดวย  การกาํหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของโรงเรยีนทหาร พ.ศ.๒๕๓๘ ประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตร ี 
พ.ศ.๒๕๔๒ และเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ (ปรัชญา ปณิธาน และวตัถปุระสงค)(๘) 
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จากผลการวิเคราะห พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ น้ัน พบวา แมวา          

โรงเรียนนายเรือจะจัดเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศกึษาเฉพาะทาง (มาตรา ๒๑) แตการจัดการศึกษา
ยังจําเปนตองสอดคลองกบัแนวทางการจดัการศึกษาที่ไดบัญญัตไิวใน พระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
ดังมีสาระสําคัญ พอสรุปไดดังน้ี 
 ๑. ผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ (มาตรา ๒๒) 

๒. มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ (รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม) 
(มาตรา ๖)  

๓. มุงพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสนใจ
และความถนดั เปนสําคัญ (มาตรา ๒๔)  

ในสวนของวตัถุประสงค โรงเรียนนายเรอืน้ัน มี ๓ ประการ คือ  ใหความรูระดับปริญญาตรีแก 
นักเรียนนายเรือ ทางวิทยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ ตามความตองการของกองทัพเรือ 
ใหความรูและประสบการณดานวชิาชพีทหารเรือเบื้องตน และ พัฒนาดานรางกายจติใจและความมีคุณธรรม 
 การศึกษาหลกัสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือตางประเทศ(๙) ทําใหพบลักษณะเดนของการ      
จัดการศึกษา จากการจัดหลักสูตรการศกึษาของ โรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา(๑๐)  ดังน้ีคือ   

๑. เนนความหลากหลายของสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรให นักเรียนนายเรือเลือกไดมากถึง ๑๘  
สาขาวิชา (ทั้งสายวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร) 

๒. มีหลักสูตรและโครงการศึกษาพเิศษ เพ่ือใหโอกาสทางการศึกษาแกผูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิชาการ ไดแก โครงการ Trident Scholars โครงการ Honors Program โครงการ Voluntary 
Graduate Education Program (VGEP)  

จากผลการวิเคราะหสาระทัง้ ๔ ขั้นตอนขางตน สามารถนํามาสรุปเปน กลุมคําสําคัญ (Key 
Words)  สําหรับใชเปนพ้ืนฐานในการจัดหลักสูตรการศึกษา  ดังแสดงในภาพที่ ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓   กลุมคําสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนตางๆ 

เน้ือหาสาระ กรอบการจัด แนวทางอื่นๆ 

หลากหลาย (การทํางาน) 
เทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ 
ระบบปลดถาย 

หลากหลาย (สาขาวิชา) 
โอกาสทางการศึกษา 

ผูเรียนสําคัญที่สุด 
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

(ตามความแตกตางระหวางบุคคล) 
มนุษยที่สมบูรณ 

แนวทางการจัดหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือสําหรับ นักเรียนนายเรือพรรคนาวินท่ีเหมาะสมกบัสถานการณในทศวรรษหนา 
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สรุปผลการวิจัย 

จากกลุมคําสาํคัญ จะเห็นวา ในอนาคต ลกัษณะและรปูแบบการปฏิบตัิหนาที่จะมีความหลากหลาย 
มากขึ้น ทําใหบุคลากรของกองทัพควรจะตองมีความรูที่หลากหลายมากขึ้นดวย แตการใหการศึกษาแก
บุคคลในหวัขอที่หลากหลายอยางกวางขวางเกินไป ภายในกรอบระยะเวลาจํากัด อาจทําใหการจัด     
การศึกษาไมสามารถลงลึกในรายละเอียดของเนื้อหาและอาจเปนผลเสียแกตวัผูรับการศึกษา ในแงของ
ภาระงาน (Loading) ที่หนักมากเกินไป และอาจทําใหบุคคลที่รับการศกึษาไมมีความเชี่ยวชาญใด ๆ     
ที่โดดเดน ในระดับที่จะสามารถทํางานในลักษณะเจาะลึกและสรางสรรคเพ่ือการดํารงอยูและการพัฒนา
อยางยั่งยืนได แตอาจจะเตรยีมคนใหสามารถทํางานไดในระดับของงานประจํา (Routine work) เทานั้น  
 ดังน้ัน การเปรียบเทียบความสําคัญ (Trade-off) ระหวางการใหการศึกษาเพือ่ความสามารถที่
หลากหลายและความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพใดอาชีพหน่ึงโดยเฉพาะ จึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน 

ซ่ึงจากการวิเคราะหความคดิเห็นจากกลุมผูทรงคุณวฒิุ พบวา หนทางปฏิบตัิที่เหมาะสมที่สดุ คือ 
การใหการศึกษาเพื่อใหบคุคลมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพที่เขามคีวามสนใจและความถนัด บนพ้ืนฐาน
ความจริงที่วา ในยุคแหงการแขงขันและมีขอจํากัดทางทรัพยากรในดานตาง ๆ กองทัพของแตละประเทศ
ก็มุงที่จะพัฒนาบุคลากรของตนใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือเพ่ิมผลการทํางานใหมีประสทิธิภาพ
สูงสุด อันนําไปสู ขอแนะนํา (Recommendations) เพื่อเปนแนวทางในการจัดหลักสูตรการศึกษา
โรงเรียนนายเรือ จํานวน ๖ ประเด็น (ตารางที่ ๒) ซ่ึงจะทําใหมีขอดีที่เห็นไดชัดเจน ก็คือ นายทหาร
สัญญาบตัร พรรคนาวินจะสําเร็จการศกึษาในสาขาวชิาตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทําใหงายตอการคัด
สรรบุคคลเขาปฏิบตัิหนาทีท่ี่มีความหลากหลายไดอยางเหมาะสมมากขึ้นดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔   ภาพตัดขวาง แสดงความสัมพันธของภาควิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักของหลักสูตรการศึกษา 
ที่ไดจากการศึกษาวิจัย 

 

ภาควิชาชีพทหารเรือ 
ภาควิชาการเฉพาะสาขา 
ภาควิชาการพื้นฐานระดับอุดมศึกษา 
 

ชั้นปที่ ๕ 

 ชั้นปที่ ๑ 

ชั้นปที่ ๒ - ๔ 
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                                                                    ๒๘ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาและนําเสนอในที่น้ีน้ัน ในทางการวิจัยการศึกษา ถือวาเปน 
ผลการวิจัยข้ันตน สมควรไดรับการแถลงผลในวงกวาง เพ่ือรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางใน
ลักษณะของประชาพิจารณ (Public Hearing) จากผูที่มีสวนได-เสียจากการจัดการศึกษา (Stakeholders)      
เพ่ือนําผลที่ไดไปแกไขปรบัปรุง กอนสรุปผลออกมาเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในขัน้      
สุดทาย(๑๑) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากกองทัพเรือ และดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียด    
ตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรเสนาธิการทหารเรือ ประจํา        

ปการศึกษา ๒๕๔๔  ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูงตอนายทหารที่ปรึกษางานวจัิย ไดแก 
นาวาเอก ศนูยปน โสมภรี และ นาวาเอกสมชาย ณ บางชาง และผูทรงคณุวุฒิทั้ง ๓๗ ทานที่ให     
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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เชิงอรรถ 
๑. ปรัชญาโรงเรยีนนายเรือ 
๒. พลเรือเอก ประเจตน  ศิริเดช. ขอมูลจากแบบสอบถาม  ๘  มิถุนายน ๒๕๔๔. 
๓. สงัด อุทรานันท.  พ้ืนฐานและหลักการพฒันาหลักสูตร.  ๒๕๒๗. 
๔. เปนการวิจัยทีต่ั้งอยูบนแนวคิดของปรัชญาอนาคตนิยม ที่เชื่อวา อนาคตเปนเรื่องที่สามารถจะศกึษา

ไดอยางเปนระบบ เพ่ือเลือกทําอนาคตทีพึ่งประสงคใหเกิดขึ้น หรือคดิหาทางปองกันไมใหอนาคตที่
ไมพึงประสงคเกิดขึ้นดวย และอาจศึกษาแนวทางแกไขหรือเตรียมตวั หากอนาคตที่ไมพึงประสงค
เกิดขึ้นจริง 

๕. เปนเทคนิควธิวีิจัยสําหรับการวิเคราะหเอกสารหรือขอมูลดวยวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบ โดย
เนนที่องคประกอบสําคัญ ๓ ประการคือ ความมีระบบ มีสภาพเปนปรนัยและอิงกรอบแนวคิดทฤษฎ ี
โดยความเที่ยง (Reliability) ของการวเิคราะหสาระเกิดจากความถูกตองของขอมูล และความตรง 
(Validity) เกิดจาก ความตรงของขอมูล ความตรงของภาษาและความตรงของผล (เสนห จุยโต.  
วิสัยทศันและกลยุทธในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผูบริหารระดับสูง. วิทยานิพนธระดับ
ดุษฎีบัณฑติ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ๒๕๔๑.) 

๖. ใชวธิีการสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางแบบเปด ซ่ึงเปนการสัมภาษณในลกัษณะปฏิสัมพันธ (Interactive 
Interview) และใชเทคนิคการสัมภาษณแบบสรุปสะสม (Cumulative Summarization) เพ่ือใหได    
ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ทั้งดานความตรงและความเทีย่ง   

๗. ใชคําถามปลายเปด ที่มีลักษณะเปดกวางและไมชี้นํา เพ่ือใหผูทรงคณุวุฒิเขียนตอบโดยอิสระ 
๘. ขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารฯ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ กลาวถึงจํานวนปที่ทาํ     

การศึกษาและรายละเอียดของจํานวนหนวยกติที่ทําการศึกษา ซ่ึงเกินขอบเขตของงานวิจัย จึงไม     
ขอนํามากลาว ณ ที่น้ี 

๙. จํานวน ๘ หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
เยอรมนี สเปน ญ่ีปุน แอฟริกาใต สิงคโปร และมาเลเซีย 

๑๐. <http://www.usna.edu/admissions/educate.htm> 
๑๑. สอดคลองกับ มาตรา ๘ (วรรค ๒) และ ๙ (วรรค ๖) แหง พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.

๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหสังคมมสีวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึง ”สังคม” ในบริบทของกองทัพเรือ    ก็คือ 
หนวยงานตาง ๆ ของกองทัพเรือ ทั้งที่มีหนาที่กําหนดทิศทางของกองทัพและที่ใชผลผลติจาก 
โรงเรียนนาเรอื ทั้งน้ีก็เพ่ือ โรงเรียนนายเรือจะไดสามารถผลติบุคลากรไดตรงกบัความตองการของ 
“สังคม” ไดอยางแทจริง 

 



                                                                     

การติดตามและประเมินผลผูสาํเร็จการศึกษา  คือ  หัวใจสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาคืออะไร และสําคญัอยางไรตอการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรยีนนายเรือ ตลอดจนรปูแบบและวธิกีารในการติดตามและประเมินผล ผูสาํเรจ็การศึกษา   
คือเน้ือหาสาระที่ผูเขียนจะไดนําเสนอใหผูอานทราบในลําดับตอไป 
 
๑. นิยามและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษา (Follow  up  Study) คือกระบวนการที่จะให
ขอมูลยอนกลบัมาสูสถาบนัการศึกษาวาคณุภาพของบณัฑติที่สําเร็จการศึกษา ออกไปทํางานนัน้ดีเพียงใด  
เปนไปตามวตัถุประสงคของสถาบัน  และเปนที่พึงพอใจของผูใชงานหรือไม  เพ่ือใหไดแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถาบันไดอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวถือวาเปนองคประกอบ / ดัชนีชี้วัดคณุภาพ  ที่สาํคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 โรงเรียนนายเรือ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพเรือ ซ่ึงมีปณิธาน และวัตถุประสงคที่จะให
การศึกษาและฝกอบรมแกนักเรียนนายเรือ เพ่ือใหเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรูความสามารถ และ
ความคิดริเริ่ม  มีความเปนผูนําที่เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับปฏิบตัริาชการใน
กองทัพเรือ     อีกทั้งมีความจงรักภักดตีอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย  ควรที่จะตองมีการติดตาม
และประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงเปนผลผลติของโรงเรียนนายเรือ  วามีคุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงค   และความตองการของกองทัพเรือหรือไม อยางไร   ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการปรบัปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรอื  ใหไดผลผลิต  คือ  นายทหารสัญญาบัตรที่มี
คุณภาพตรงตามวัตถปุระสงคของโรงเรียนนายเรือ   และตรงตามความตองการของกองทัพเรือ   ได
อยางเปนรปูธรรมและยั่งยืนตอไป 
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 จากหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ในผลการวิจัยระบบ     
การประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ประอร  สุนทรวิภาต, ๒๕๔๔) ที่วาโรงเรียนนายเรือจะตอง
สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ทําใหโรงเรียนนายเรือผลิตนายทหารสัญญาบตัรทีมี่คุณภาพ
ตามวตัถุประสงคที่กําหนดไวและตอบสนองความตองการของกองทัพเรือ หากไมมีการวิจัยติดตามและ
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาแลวโรงเรียนนายเรือ จะทราบไดอยางไรวา ผลผลิตของโรงเรียนนายเรือ  
คือ  นายทหารสญัญาบตัรผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  น้ันมีคุณภาพตรงตามวตัถุประสงค 
ของโรงเรยีนนายเรือที่กําหนดไว    และตรงตามความตองการของกองทัพเรอื 

 ดังน้ันการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา  จึงเปนเครือ่งมืออันสําคัญยิ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับใหโรงเรยีนนายเรือไดดําเนินงาน
ไปอยางถูกทศิทาง และบรรลุวตัถปุระสงค 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรอื จากผลการวิจัยของ ประอร       
สุนทรวิภาต, น.อ.หญิง (๒๕๔๔) จึงไดกําหนดใหการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา เปน     
องคประกอบในการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ  (องคประกอบที่ ๖) 

 องคประกอบที่ ๖   : การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษา 
             เกณฑ    : มีการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเรจ็การศกึษา  ออกไป 
ปฏิบัติงานตามหนวยตาง  ๆ   ในกองทัพเรืออยางสม่ําเสมอ 

             (๑) มีการติดตาม  และประเมินผลนายทหารผูสาํเร็จการศึกษาจาก   
โรงเรียนนายเรืออยูเสมอ ตามหวงเวลาที่เหมาะสมทั้งในเรื่องความรูความสามารถในการปฏิบตัิงาน   
คุณลักษณะผูนําทหาร  คุณธรรม  และจรยิธรรม 

                (๒) มีการนําผลจากการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษา 
มาเปนแนวทางในการปรับปรุง   และพัฒนาการดําเนินงานในทุกดานอยางตอเน่ือง   เพ่ือใหไดนาย
ทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพตามวตัถุประสงค และตรงกับความตองการของกองทัพเรืออยางแทจริง   
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๒. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 

๒.๑ รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษา  กระทําใน  ๒  รูปแบบใหญ ๆ  คือ  การ
ประเมินเชิงปริมาณ  และการประเมินเชิงคุณภาพ  (วิจิตร  ศรีสอาน, ๒๕๒๓)   
 ๒.๑.๑ การประเมินเชิงปริมาณ  เปนรูปแบบการสํารวจวาบัณฑติที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
ตาง ๆ  จากสถาบนัน้ัน   มีความเพียงพอตอความตองการของสังคมหรือไม  และเกี่ยวของกับการ
วาจางงานในตลาดแรงงานเพียงใด 
 ๒.๑.๒ การประเมินเชิงคณุภาพ เปนรปูแบบการติดตามเพื่อทีจ่ะทราบวาคุณภาพของบณัฑติ 
ที่ออกไปทํางานเปนอยางไร   เปนที่นาพอใจหรือไม   หรือเปนไปตามวตัถุประสงคของการจัดหลักสูตร
ที่ตั้งไวเพียงใด  การประเมินเชิงคุณภาพนี้กระทําโดย 
  ๑) การถามตวัผูสําเร็จการศึกษาในประเด็นของการไดงาน  วาตรงกบัวิชาที่เรียนหรือไม   
วิชาทีเ่รียนใชประโยชน ไดเพียงใด และนาํไปประยุกตใชไดหรือไม 
  ๒) การถามกับผูใชบัณฑิต  หรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิต เปนขอมูลยอนกลับที่สําคัญมาก 
วาผูใชบัณฑตินั้นพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตมากนอยเพียงใด 
  ๓) การถามผูรวมงาน   และผูรับบริการจากบัณฑิต   ซ่ึงอาจมีขอยกเวนวาอาจทําไมได
นอกเสียจากในกรณีที่ผูรวมงานและผูรับบริการจากบณัฑิตมีตวัตนอยูเดนชัด 

        
 

 ๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๒.๒.๑ เบอรดี และคณะ (Berdie and others,๑๙๖๓)  ไดเสนอแนะแนวทางในการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาไวดังน้ี 
  ๑) ประชุมปรกึษาหารือกันระหวางคณะผูบริหารการศกึษา    ถึงวตัถุประสงคและความ
ตองการในการติดตามผล   และเรื่องอ่ืนๆ ที่ตองการทราบ 
  ๒) ตั้งวัตถุประสงคและประโยชนที่สถานศึกษาจะไดรับ 
  ๓) จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการศึกษาและตดิตามผล 
  ๔) นําวัตถุประสงคและขอเสนอแนะตาง ๆ  ไปทบทวนรวมกับคณะครูและบุคคลที่เกีย่วของ 
ทั้งหมด เพ่ือฟงขอเสนอแนะและขอความชวยเหลือ 
  ๕) วิธกีารและขบวนการตาง ๆ   รวมทัง้การวเิคราะหผล  จะตองมีความเชื่อถือได  ดังนั้น 
จึงควรอาศัยผูชํานาญ    ซ่ึงไดแก    นักวิจัย   เพ่ือชวยในการวางแผน  และเขยีนแบบสอบถาม 
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  ๖) มีการวางแผน และเตรียมงานอยางดี ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๗) การเลือกกลุมตวัอยาง   อาจเลือกตามปที่สําเร็จการศึกษา    ตามหองเรียนหรือจาก
กลุมเฉพาะก็ได  ตามความเหมาะสม 
  ๘) ตองตัดสินใจลวงหนา วาอยางนอยควรจะไดแบบสอบถามคืนมาเทาใด  เพราะ
การไดรับคืนมาทั้งหมดยอมเปนไปไมได แตถาไดรับคืนมานอยเกินไป ก็ไมไดขอมูลที่สมบูรณในการ
สรุปผล 
  ๙) นําผลที่ไดไปใชใหเปนประโยชน 
  ๒.๒.๒ สุชา จันทรเอม (๒๕๒๐)  กลาวถึงวิธีการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาวา   
สามารถทําไดหลายวธิี   ขึ้นอยูกับความตองการและความเหมาะสมกับสภาพการณ  งบประมาณและ
จํานวนนักเรียนเปนตน  โดยจะตองพิจารณาถึงเครื่องมือและวธิีการดงัน้ี   
  ๑) การใชแบบสอบถาม (questionnaire)      หรือแบบสํารวจ      ควรพิจารณาจาก
ขอบขายของงาน   แลวนํามาสรางเปนคําถามเพื่อใหนักเรียนไดประเมิน  โดยอาจจะมีคําถามปลายเปด
ดวย    เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ    ซ่ึงวิธีการนี้เหมาะสําหรับติดตาม
ผลนักเรียนทีจ่บการศึกษาออกจากโรงเรียนไปแลว   ซ่ึงมีขอดี  คือ  สะดวก  รวดเร็ว  และประหยัดเวลา
ในการติดตามผล  ซ่ึงมีนักเรียนเปนจํานวนมาก และนอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่ไดขอมูลถูกตองกวาวธิีอ่ืน  
เน่ืองจากการใชแบบสอบถามมีระบบ  ระเบียบ  และวธิีการควบคมุ  สถานการณตาง ๆ ไดรัดกุม มี
เกณฑที่แนนอน  กลาวคือ  ผูตอบแตละคนตองตอบคาํถามเดียวกัน  วิธีการใหคะแนนใชเกณฑเดียวกัน  
ซ่ึงอาจจะมีปญหาเกี่ยวกบัจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน  แตอยางไรก็ตาม วิธีการใชแบบสอบถามก็
เปนวธิีการทีนิ่ยมใชมากทีสุ่ด 
  ๒) วิธีการสมัภาษณ     เปนวธิีการที่ชวยใหทราบทัศนคติของนกัเรียนที่มีตอโรงเรียน 
โดยนักเรียนอาจมีขอเสนอแนะตาง ๆ  ที่เปนประโยชนในการปรบัปรุงและพัฒนาโรงเรยีน      จึงเปน
วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการติดตามผลรายบุคคลในโรงเรียนของนักเรียนในปจจุบนั  มีขอดีคือ  ทําให
ไดขอมูลที่เปนความจริงและไดขอมูลมากกวาวธิีอ่ืน และถาผูถูกสัมภาษณไมเขาใจคําถาม  ผูสัมภาษณก็
สามารถอธิบายขยายความใหเขาใจได แตมีขอเสียคือ ผูสัมภาษณตองมีความชํานาญ รูขั้นตอนของการ
สัมภาษณ   และจัดทําขอคําถามในการสัมภาษณอยางมีระบ มิเชนน้ันขอมูลทีไ่ดรับจะกระจดักระจาย
หรือไมสมบูรณตามที่ตองการ 
  ๓)  การใชแบบตรวจสอบ ( Checklist )    สํารวจทศันคติ   ความคิดเห็น    ตลอดจน    
ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่โรงเรียนตองการทราบ  แบบตรวจสอบจะรวบรวมคําถามไว  และใหนักเรียนทํา
เครื่องหมายเพ่ือตอบเทานัน้ 
  จากวิธีการตาง ๆ ทั้งหมดในการติดตามผล วธิีที่สะดวกที่สุด ไดขอมูลมากที่สุด และ
เปนที่นิยมมากที่สุด  คือ  การใชแบบสอบถาม (Questionnaire )   
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 ๒.๒.๓ โทมัส  ดีม (Thomas  Deam อางใน จันทิมา  โกญจนาท ๒๕๒๔ : ๒๙)  ไดทํา
การวิจัยเกี่ยวกับวธิีการที่ใชในการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
วิธีการเหลานัน้  ผลการวิจัยพบวา  แนวทางที่จะนําไปใชในการดําเนินการติดตามผลมี  ดังน้ี 
  ๑) วัตถปุระสงคเบื้องตนในการติดตามผล    ควรจะประเมินและปรับปรุงเกี่ยวกบัการ
ดําเนินการของสถาบันวา บรรลวุตัถุประสงคของสถาบนัหรือไม ตลอดจนคุณภาพของหลักสูตร บริการ     
แนะแนว  และการสอน 
  ๒) ควรมีหนวยงานเฉพาะ  เพ่ือการศึกษาติดตามผล   ซ่ึงจะมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
  ๓) การดําเนินงานของหนวยงาน   จะตองอยูภายใตการสั่งการของคณะกรรมการบริหารงาน   
ซ่ึงประกอบดวย  คณาจารย  ผูบริหาร  นักศึกษาปจจุบัน  และกรรมการที่อยูนอกวงการศึกษา 
  ๔) ขอสรุปที่ไดจากการติดตามผลนี้  ควรจัดพิมพเผยแพรใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การบริหารการศึกษาไดรับทราบดวย 
  ๕) ขอเท็จจริงที่ควรจะรวบรวมไดจากนักศึกษาเกาไดแก  งานที่นักศึกษาเกาทําอยู  
หรืองานที่ทําหลังจากออกจากสถาบันการศึกษาแลว  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิม่สถาบันการศกึษา แก
นักศึกษาปจจุบันและอนาคต  ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพของนักศึกษา  และความประทับใจที่
ไดรับจากสถาบันการศึกษา 
  ๖) วิธีการที่ใชในการติดตามผล   ควรจะประกอบดวยวธิีการตาง ๆ  รวมกัน   เชน 
รายงานจากนายจาง  การสัมภาษณ  รายงานจากสถาบันการศึกษา  การติดตอทางโทรศัพท  และการ
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
  ๗) เครื่องมือที่ใช   ไดแก   รายงานจากนายจาง    และจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ           
การวิเคราะหบันทึกตาง  ๆ  แบบสัมภาษณ   แบบสอบถาม   และแบบแสดงความคิดเห็น 
  ๘) แหลงตาง ๆ ที่ควรติดตออยางสม่ําเสมอ    เพ่ือชวยในการตดิตามผล    ไดแก       
นักศึกษาเกา ผูบังคับบัญชา  หรืออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา  อาจารย  อาจารยแนะแนว   ผูบริหาร
ของสถาบันการศึกษาชั้นสงู  รวมทั้งนายทะเบียน 
  ๙) ควรมีการคํานวณคาใชจาย  และจัดตั้งงบประมาณเฉพาะไวในงบประมาณประจําป  ของ
สถาบันการศกึษานั้น ๆ  
                 ๑๐) สถาบันการศึกษา  ควรพรอมที่จะเปลีย่นแปลงแกไขวิธีการ  เมื่อปรากฏผลวา           
การดําเนินงานมีส่ิงบกพรอง 
บทสรุป 
 ในกระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบตัรหลักของโรงเรียนนายเรือ นอกจากจะประกอบดวย
ปจจัยนําเขาและกระบวนการผลิต  เพ่ือใหไดผลผลติตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือและตรงตาม
ความตองการของกองทัพเรือแลว   จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาเพื่อใหไดขอมูล 
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ยอนกลับมาสูการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยนําเขา และกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ (ตามแผนภูมิ
ขางลาง) 
 

กระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ รร.นร. 
(นาวาเอก หญิง  ประอร  สุนทรวิภาต, ๒๕๔๔) 

 
    Input     Process             Output 

 นตท.(ทร.)                กระบวนการฝกศึกษา              นายทหารผูสําเร็จการศึกษา                
     นนร.                  การปลูกฝง ฯ  ของ รร.นร.                 จาก รร.นร.  
                            
 
 
 

สําหรับรายงานผลการวิจัยตดิตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  ซ่ึงได
ดําเนินการมาแลว ๒ ครั้ง   คือ  ปการศึกษา ๒๕๔๐  และ ๒๕๔๓   ทานผูอานคงอยากทราบผลวาเปน
เชนไร นายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรอื  เปนที่พึงพอใจของผูบงัคับบัญชา  และหนวย
ตาง ๆ ของกองทัพเรือ หรือไมอยางไร  ซ่ึงผูวิจัยจะขอนําเสนอในฉบับหนาตอไป 
 
 
เอกสารอางอิง 
จันทิมา  โกญจนาท. การตดิตามผลผูสําเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรศลิปศกึษา ชั้นกลาง 

วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั , ๒๕๒๔. 

ประอร  สุนทรวิภาต ,  น.อ.หญิง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ.  เอกสาร 
วิจัยโรงเรียนนายเรือ (ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทัพเรือ) , ๒๕๔๔. 

วิจิตร   ศรีสอาน.   “ คําบรรยายเรื่องการศึกษาติดตามผล ” รายงานสัมมนามหาวิทยาลยัมหิดล  
ครั้งที่ ๘  (๑ - ๓  ตุลาคม) , ๒๕๒๓. 

สุชา   จันทรเอม  และ   สุรางค  จันทรเอม.    จิตวิทยาการแนะแนว       กรุงเทพ : โรงพิมพ 
อักษรบัณฑติ , ๒๕๒๐. 

 

การติดตามและ 
ประเมินผลผูสําเร็จ

การศึกษา 

โรงเรียนนายเรือ.   การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ป
การศึกษา  ๒๕๔๓ .   เอกสารวิจัยแผนกศึกษาและวจัิย กองสถิติและวิจัย , ๒๕๔๔. 
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 ปจจุบันโรงเรียนนายเรือไดรับการอนุมัติใหใชหลักสตูรการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ ซ่ึงหลักสูตร       
ดังกลาวเปดสาขาวิชาใหนักเรียนนายเรือเลือกเรียนไดถงึ ๑๑ สาขาวชิา  ดังน้ี 

(๑)  สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
(๒)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
(๓)  สาขาวศิวกรรมอุทกศาสตร 
(๔)  สาขาวิศวกรรมโยธา 
(๕)  สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
(๖)  สาขาวิศวกรรมตอเรือ 
(๗)  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
(๘)  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 
(๙)  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
(๑๐)  สาขาบริหารศาสตร 
(๑๑)  สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรชายฝงและสิ่งแวดลอม 

ในทางปฏบิัตติามหลักสตูรใหมน้ีโรงเรียนนายเรือเปดโอกาสใหนักเรียนนายเรือทีส่อบไดชั้น      
ปที่ ๑  เลือกเขาศึกษาในสาขาวชิาทีต่นพอใจไดตามความสมัครใจ  โดยนักเรยีนนายเรือจะเลือกเขาศกึษา 
สาขาใดไดหรือไมขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนกัเรียนแตละนาย โดยที่ผูไดคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา
มีสิทธิเลือกไดกอน  จึงนาสงสัยวาการที่นักเรียนนายเรือคนหนึ่ง ๆ เหมาะสมที่จะเรียนสาขาใดนัน้     
นอกจากตามความสมัครใจแลว  จะมีวธิกีารใดที่เหมาะสมและถูกตองสามารถยืนยันได ตามหลักวชิาการ 
วาวธิีการนั้นสามารถตดัสินใจคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาไดอยางถกูตอง  ตรงตามความสามารถของผูเรียน 
อยางแทจริง 
 วิชาสถติใินขัน้ตนที่เรา ๆ  ทาน ๆ  รูจักกันมักจะเปนเรื่องเก่ียวกบัขอมูล    คาที่เปนตัวแทนที่ดี
ของกลุมขอมูลเชนคาเฉลี่ย (mean)  มัธยฐาน (median)  ฐานนิยม (mode) เปอรเซ็นต (percentage) 
ฯลฯ   จนถึงเรื่องของการทดสอบสมมติฐาน   แตในทายสุดของวิชาสถิติเม่ือเปนสถิตขิั้นสูง  จะเปนการ
นําขอมูลจากสถิตขิั้นตนมาชวยในการตัดสินใจของผูบรหิาร สถิติจึงเกี่ยวของอยูในทุกวงการไมวาจะเปน 
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วงการธุรกิจ  การคา  การลงทุน  การศึกษา  โดยการตัดสินใจที่อาศัยสถติิน้ีสามารถยืนยันไดเปนระดับ
ของคาตวัเลข  เพ่ือใหผูบริหารเลือกใช เลือกตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ  วิธีการของสถิติชั้นสูงมีหลายวธิ ี  
ไดแก  การทดสอบความแปรปรวน  (Analysis of Variance)  การวิเคราะหตวัแปร  (Factor  Analysis) 
การสรางฟงกชัน  (Discriminant  Function)   การแบงกลุม (Clacisfied)    เปนตน 
 การคัดเลือกนกัเรียนนายเรอืเขาศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  เปนสิ่งที่ผูเขียนสนใจมากอนหนาที่ 
จะใชหลักสตูรทั้ง ๑๑ สาขานี้    เน่ืองจากมีความคิดวาถาไมมีนโยบายดานกําลงัพลมาจํากัด กองทัพเรือ
นาจะไดทรัพยากรบุคคลจากนักเรียนนายเรือที่มีความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษามากที่สุด  ดังนั้นนาจะมีเครื่องมือที่ไดมาตรฐานทางวิชาการเพื่อใชคัดเลือกนักเรียนนายเรือ 
กอนเขาสาขาวิชา  วาใครเหมาะสมเขาศึกษาในสาขาวิชาใดมาประกอบใหนักเรียนรูตวัวา ตวัเขานั้น      
มีความเหมาะสมที่จะศกึษาสาขาใด เพ่ือประกอบกบัความชอบความสนใจของตน จึงจะทําใหนักเรยีนเปน      
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ   เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวก็จะเปนนายทหารที่มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 

เครื่องมือน้ันจะตองใชตวัแปร (Variables) เปนผลการเรียนในชั้นแรกของนกัเรียนทีศ่ึกษา
เหมือนกันทุกคน  ภายใตสมมติฐานวาผูสําเร็จการศกึษาโดยไมไดระดับคะแนน  F  ทุกรายวิชาตลอด
หลักสูตร ถือวาเปนผูที่มีความสามารถในสาขาวชิานัน้  จากนั้นเม่ือนําตัวแปรทีค่ัดเลือกวาเหมาะสม มา
สรางเปนฟงกชัน (Function) ตามจํานวนสาขาวชิา หากทําการทดสอบทางสถติ ิแลววาฟงกชนัเหลานั้น
มี      ความนาเชื่อถือทางสถิติเพียงพอ ทุกฟงกชันกจ็ะเปนเครื่องมือในการคัดเลือกนักเรียนนายเรือเขา
ศึกษาในแตละสาขาวชิาไดอยางถูกตองตามหลักวชิาการ  แนวคิดนีต้รงกับวธิีการทางสถติิ  คอืการสราง
ฟงกชัน การจําแนก (Discriminant Function)  แตเน่ืองจากขอจํากัดของการสรางฟงกชันการจําแนก  
คือ  ขอมูลทีผ่านมาแลวเพ่ือที่จะสรางฟงกชันไวใชกับขอมูลที่จะเขามาใหม เพ่ือจําแนกเขากลุม เชน ถา
ตองการสรางฟงกชันเพ่ือคดัเลือกนักเรียนนายเรือเขาศึกษาสาขาวทิยาการคอมพิวเตอรตองมีขอมูล
นักเรยีนนายเรือ ที่สําเร็จการศึกษาสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร  โดยมีจํานวนขอมูลเพียงพอที่วิธีการ
ทางสถิตยิอมรับคือไมควรต่ํากวา ๓๐  ขอมูล  ผูเขยีนจึงยังไมมีขอมูลพอที่จะสรางฟงกชันเพ่ือคัดเลือก
นัเรียนนายเรอื   เขาศึกษาใน  ๑๑  สาขาวิชาตามหลกัสูตรใหมปการศึกษา  ๒๕๔๕   น้ีได    

จากแนวความคิดนี้ผูเขียนทําการศึกษามาแลววา หากใชการสรางฟงกชันการจําแนกกับ
นักเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรเดิมซ่ึงมี  ๖  สาขาวิชา  ไดแก สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  (อิเล็กทรอนิกส)   
สาชาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (กําลัง) สาขาวิชาวศิวกรรมอุทกศาสตร  สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล   
สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ  และสาขาวิชาบริหารศาสตรฟงกชันการจําแนกที่สรางมาจะมีความ
นาเชื่อถือแคไหน  ถาหากนาเชื่อถือมากก็แสดงวาแนวคิดการสรางฟงกชันตามหลักสูตรใหม  มีความ
เปนไปได ซ่ึงการศึกษานี้ผูเขียนไดจัดทําเปนรายงานการวิจัยเรื่อง“การใชฟงกชันการจําแนก (Discriminant 
Functions)  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนนายเรอืเขาศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ “ เม่ือธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  ถึง
เวลาจะผานมากวา ๒ ป แตเน่ืองจากชวงป พ.ศ. ๒๕๔๓  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕  เปนชวงการจัดทาํหลกัสูตรใหม  
ผูเขยีนยงัไมมีขอมูลของผลการเรียนตามหลักสตูรใหมมาศึกษาเพิ่มเติมได    แตเพ่ือใหผูอานทราบแนวทาง 
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ในการใชวิธกีารทางสถิตเิพ่ือการคัดเลือกนักเรยีนนายเรือเขาศึกษาในสาขาวชิาตาง ๆ ของโรงเรยีนนายเรือ   
จึงขอสรุปผลของรายงานการวิจัยในครั้งน้ัน  ดังน้ี 

ประชากรในการศึกษา 
 ประชากรทีศ่กึษาคือนักเรยีนนายเรือทีส่ําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๕  ปการศึกษา ๒๕๔๑ ที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยพิจารณาเฉพาะผูที่มีผลการศึกษารายวิชาไมมีระดับคะแนน F  
เลยตลอดหลกัสูตร  จํานวน ๑๐๔  นาย  จําแนกตามสาขาวิชาดังน้ี 
 สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)  ๕๓ นาย 

สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (กําลัง)     ๔ นาย 
สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ    ๑๖   นาย 
สาขาวศิวกรรมเครื่องกล      ๔ นาย 
สาขาวิชาวศิวกรรมอุทกศาสตร       ๔ นาย 
สาขาวิชาบริหารศาสตร     ๒๓  นาย 
    รวม          ๑๐๔ นาย 

ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 เปนขอมูลทุตยิภูมิ  (Secondary  data) จากกองสถิตแิละวิจัยโรงเรียนนายเรือเปนคะแนนรายวชิา 
ในวิชาพืน้ฐานที่ศึกษาในชัน้ปที่ ๑  และ ๒ กอนที่จะแยกสาขา  จํานวน ๓๖ รายวิชาและระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงชั้นปที่ ๒   จัดเปนตัวแปร  ๓๗  ตวัแปร 

วิธีวเิคราะหขอมูล 
 จากขอมูลจํานวน ๑๐๔ ขอมูล  ตัวแปร ๓๗ ตวัแปร  จัดตัวแปรตามกลุม (Tyre)  ซ่ึงคือ      
สาขาวิชาได ๖ สาขาวิชา (6 Tyre)  ใชวธิีวิเคราะหการจําแนกโดยใชตัวแปรทกุตัว (Direct Method)   
โดยจัดใหตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ Tyre 1 ถึง Tyre 6  ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) คือตัวแปร ๓๗ ตัวแปร 
 วิธีการวิเคราะหน้ีมีหลักคือ ตองการสรัางฟงกชั่น ๕ ฟงกชัน โดยคิดจากคาเฉลี่ยของตัวแปร    
ทุกตวั  ตัวแปรใดคาเฉลีย่ใกลเคียงกันใหอยูกลุม (Type) เดียวกัน โดยคิดจากลําดับของระยะหาง 
(Distrance) จากจุดกลาง (Centroid) ที่ยอมรับไดทั้ง ๕ ฟงกชันจึงมีลําดับและน้ําหนักของตัวแปรทั้ง   
๓๗ ตัวไมเทากัน ไดเปนฟงกชัน ๕ ฟงกชัน  มีตัวแปรตาม ๕ ตัว คาเฉลี่ยทีไ่ดจากตวัแปรตามทั้ง ๕    
คานี้ จะแสดงคาประจําเปนกลุมที่จําแนกโดยฟงกชันการจําแนก  ๕ ฟงกชันนี้ทันที  เชน ขอมูลชุดหนึ่ง
เม่ือแทนคาหาคาเฉลีย่จากตวัแปรตามทั้ง 5 คานี้แลว ได เทากบั 6 ก็จะหมายความวา จําแนกแลวเหมาะสม  
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ที่จะอยูกลุมที ่๖ น่ันเอง ทั้งน้ีทุกขั้นตอนมีระดับนัยสําคัญทางสถติิแสดงดวยเสมอ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากขอมูล ๑๐๓ ขอมูล (เน่ืองจากมี Missing value ๑ ขัอมูล) ได
ฟงกชันการจําแนก ๕ ฟงกชัน   มีอํานาจการจําแนกที่เชื่อถือไดตามหลักสถติถิึง ๘๕.๔๔% และเม่ือ    
นําผลของการใชฟงกชันการจําแนกยอนกลับไปดวูา มีนักเรียนนายเรือในปน้ันจํานวนมากนอยเพียงใด  
ที่เม่ือใชการเลือกสาขาโดยใชฟงกชันการจําแนก ทําใหเขาทราบความเหมาะสมที่ควรเลือกศึกษา     
สาขาวิชาอ่ืน  แทนสาขาวชิาที่เขาเลือก  ดังน้ี 
 สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)  ๕๓ นาย จําแนกถูก ๔๒ นาย 

สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (กําลัง)     ๔ นาย จําแนกถูก  ๔  นาย 
สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ    ๑๖   นาย จําแนกถูก ๑๒ นาย 
สาขาวศิวกรรมเครื่องกล       ๔ นาย จําแนกถูก   ๔ นาย 
สาขาวิชาวศิวกรรมอุทกศาสตร       ๔ นาย จําแนกถูก   ๔ นาย 
สาขาวิชาบริหารศาสตร      ๒๒  นาย จําแนกถูก ๒๒ นาย 
    รวม           ๑๐๓ นาย 

(เน่ืองจากมี Missing value ๑ ขัอมูลใน สาขาวิชาบริหารศาสตร) 
 ในจํานวนนักเรียนนายเรือ  ๑๐๓ นาย ฟงกชันจําแนกถูก ๘๘ นาย คิดเปนรอยละ  ๘๕.๔๔      
ที่เหลือ จําแนกเปนกลุมอ่ืน อีก ๑๕ นาย คิดเปนรอยละ ๑๔.๕๖  หากพิจารณาดูวา ถานักเรียนนายเรือ
จํานวน ๑๕ นายนี ้ จะทราบกอนวาเขาเหมาะสมทีจ่ะศึกษาในสาขาใด  นํามาประกอบการตัดสินใจ      
จะไดเขาศึกษาในสาขาทีต่รงตามความสามารถของเขา ผลดียอมเกิดขึ้นตอการศึกษาของเขาอยางแนนอน 

จะเห็นวา การสรางฟงกชันการจําแนก เปนวิธีการทางสถิตขิั้นสงูวิธีหน่ึงที่ สามารถใชสําหรับ   
คัดเลือกนักเรยีนนายเรือเขาศึกษาในสาขาวชิาตาง ๆ  ตามหลักสตูรใหมได  ทั้งนีต้องมีการศึกษาระยะยาว 
เพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนนายเรือแตละสาขาวิชาพอเพียง  จึงจะนําไปสูฟงกชันทีมี่อํานาจการจําแนกมาก
พอ  ซ่ึงผลที่คาดวาจะไดรับคือ  

๑. โรงเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรือ มีหลักการทางวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจ     
ในการคัดเลือกผูเขาศึกษาในแตละสาขาวชิา 

๒. หากผูเขาศึกษาในแตละสาขาวิชาตรงตามจํานวนที่ฟงกชันจําแนกไว  โดยไมมีขอจํากัด    
อ่ืนใด  กองทัพเรือสามารถกําหนดแผนการบริหารกําลังพลในสวนของนักเรยีนนายเรือ      
ที่กําลังศึกษาอยูไดลวงหนาตามความรูความสามารถที่แทจริง 

 
 



การทรงตัวเรือขณะเกยตื้น 
(Stability When Grounded) 

น.อ.ผศ.สมศักด์ิ  แจมแจง 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 การทรงตัวในขณะที่เรือติดตื้นนั้น สามารถอธิบายไดเชนเดียวกับกรณีการพิจารณาการทรงตัวเรือ 
ขณะกําลังเขาอูแหง (Dry Docking) หลายทานอาจสงสัยในความสัมพันธของ ๒ เหตุการณ
ดังกลาว     โดยเฉพาะผูที่ไมคอยคุนเคยกับอูแหง ผูเขยีนขออธิบายลักษณะของการอูแหงโดยยอดังน้ี อู
แหงคือบริเวณที่จัดเตรียมไวซอมทําตวัเรือหรือสวนประกอบใตแนวน้ํา คลาย ๆ อางกักน้ําที่มีประตเูปด
และปด   ไดอยางสนิท พ้ืนดานลางมักทําเปนแทนหลัก ๆ เปนระยะ ๆ ไวสําหรับวางเรือและมีการใช
ทอนไม (Wooden Blocks) ตางๆ เขามาเสรมิเพ่ือปรับแตงใหเหมาะสมกับเรือแตละลาํ เม่ือนํา
เรือเขามาในอาง และปดประตูอางเรียบรอยแลวจะสบูนํ้าออกโดยเรว็ กอนที่ทายเรือจะเริ่มวางบนหมอนจะ
หยุดสูบนํ้าชัว่คราว เพ่ือปรับแตงใหเรืออยูในแนวการวางที่เหมาะสม แลวจึงสูบนํ้าออกตอไปอยางชา ๆ  
เรือจะคอย ๆ วางบนหมอนรองกระดูกงูที่เตรยีมไว ในขณะเดียวกนัมักใชไมค้ํายันเรือไวคราว ๆ จาก
ทายเรือไลไปทาง  หัวเรือ ตําแหนงที่ยนัเรือควรตรงกับแนวกงเรือเพ่ือปองกันมิใหแผนเหล็กขางเรือทะลุ
เสียหาย เม่ือค้ํายันแนนหนาเรียบรอยตอไปจะเรงสูบนํ้าออกใหเร็วขึน้ สุดทายเม่ือระดับนํ้าลดลงเกือบถึง

ทองเรือจะลดอัตราการสูบนํ้าลงอีกครั้ง เพ่ือจะสอด
หมอนรองตามสวนโคงทองเรือ (Bilge Blocks) 
อีกที แตละจุดที่เรือสัมผัสกับหมอนรองเปรียบไดกบัจุด

ที่เรือเกยตื้นตางกันที่ลักษณะของพื้นทองน้ําที่เรือติด
ตื้น และลักษณะการเกย สวนการลดลงของน้ํา ขึ้นกับ
การขึ้นลงตามธรรมชาตขิองกระแสน้ํา นอกจากนั้นยัง
อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเรือบางสวน แตสิ่งที่

แตกตางกันมากที่สุดคือการติดตื้นของเรอืมักเกิดขึ้น
โดยไมมีการเตรียมลวงหนา 
                           รูปที่ ๑           กอนหนาที่จะเขาในอูแหงเรือมักลอยในลักษณะเกิดทริม
ทางทาย ทั้งน้ีเพราะตองเตรียมเรือใหมีนํ้าหนักเบาทีสุ่ด   โดยเฉพาะไมควรมีนํ้ามันเชื้อเพลิงและสิ่งที่
อาจเปนอันตรายอยูในเรือขณะซอมทํา (การจัดวางน้ําหนักหลัก ๆ ประจําที่ในเรอืทําใหเม่ือเรือมีนํ้าหนัก
นอยมักเกิดทริมทายเสมอ) เม่ือเปนเชนนี้จึงควรจัดวางหมอนรองกระดูกงูใหมีลักษณะลาดเอียง
สอดคลองกับการเกิดทริมเรือ เพ่ือใหกระดูกงูสมัผัสกับหมอนรองตามลําดับอยางเหมาะสม เม่ือระดับนํ้า
คอย ๆ ลดลง สวนทายของเรือจะเริม่แตะกับหมอนรองกอน แรงที่หมอนรองรบัเรอืในแตละขณะจะมีขนาด
เทากบัผลตาง ของระวางขบันํ้าเมื่อเรือลอยในน้ําอยางสมบูรณ (ไมสัมผัสกบัสิ่งใดเลย) กับระวางขบันํ้าที่
คํานวณได    ขณะนั้น  ๆ  (ดูจากแนวน้ําขางเรือ) 
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แรงรับเรือที่เกิดจากหมอนรองกระดูกงูจะสงผลเชนเดียวกับการนําน้ําหนักที่มีขนาดเทาแรงนั้นออกจาก
จุดที่สัมผัส เม่ือเกิดแรงปฏิกิริยาจากหมอนรองยอมสงผลใหระยะ GM เรือลดลง เรืออาจไมเสถียร และ
จะมีการทรงตวันอยทันททีีทุ่กจุดตามแนวกระดูกงูเริ่มวางบนหมอนรอง ชวงเวลานีถ้ึงขณะที่ระดับนํ้า
ลดลงจนพนทองเรือและกอนที่ชางอูจะเสริมหมอนรองตามสวนโคงทองเรือ (Bilge Blocks)  ถือ
เปนเวลาวิกฤตของการทรงตัวเรือขณะเขาอูแหง การสอดหมอนรองตามสวนโคงทองเรือจะตองกระทํา
กอนที่เรือจะเอียงทางขางมากและน้ําหนกัสวนใหญกดลงบนหมอนรองกระดูกงูมากเกินไป ถายังสอด
หมอนรองตามสวนโคงทองเรือไมเสร็จเรอือาจเอียง
จนพลิกคว่ํา การหลีกเลี่ยงปญหานีส้ําหรับเรือที่มี
ระยะ GM นอยอยูแลวคอืจัดใหเรือเกิดริมทางทาย 
โดยพยายามใหขนานกับความลาดเอียงของหมอน
รองกระดูกงูที่เตรียมไว เพ่ือใหแตละจุดบนกระดูกงู
วางลงบนหมอนในเวลาไลเลี่ยกันและเสรจ็สิ้นโดยเร็ว 

    รูปท่ี ๒ 

ในขณะที่เรือเริ่มวางบนหมอนรองกระดูกงูเปนจุด
แรก เรือจะถูกพยุงไวดวยน้ําสวนหนึง่และจากแรง
ปฏิกิริยาจากหมอนรองอีกสวนหนึ่ง รูปที่ ๒ แสดงตวัอยางของเรอืเม่ือเริ่มวางบนหมอนรองกระดูกงูและ
มีระดับกินน้ําลึกเทากบั W1L1 โดยกอนที่เรือจะแตะกับหมอนรอง เรือลอยอยูที่ระดับกินน้าํลึก WL 
โดยมีความหมายของจุดตาง ๆ ที่ปรากฏในรูป ดังน้ี 

P = แรงปฏิกิริยาจากหมอนรองที่กระทําตอกระดูกงู 
M1 = จุดศูนยเสถียร (Metacenter) เม่ือเรือลอยที่แนวนํ้า W1L1 
G = จุดศูนยถวงเรือ เม่ือเรือลอยอยางสมบูรณ (Water-borne) ที่แนวน้ํา WL 

 W = ระวางขบันํ้าเมื่อเรือลอยในน้ําอยางสมบูรณ 
 W-P    = ระวางขบันํ้าเมื่อเรือลอยที่แนวน้ํา W1L1 (วางบนหมอนรองเรือ) 
 1GM   =  ความสูงศูนยเสถียรที่แทจริงชั่วขณะของเรอื (Virtual Metacentric 

Height) เม่ือเรือลอยที่แนวน้ํา W1L1 

ถาแรง P เปรียบเสมือนน้าํหนักที่เอาออกจากเรือตรงจุด  K  และทําใหจุดศูนยถวงเรือเลื่อนขึ้นไปอยูที่
จุดGV  ซ่ึงเปนจุดศูนยถวงที่แทจริงชัว่ขณะนั้นของเรือ และการที่เรือลอยโดยถูกพยุงดวยน้าํสวนหนึ่ง
และวางบนหมอนรองสวนหนึ่ง สามารถเขียนความสมัพันธระหวางแรงและโมเมนตตาง ๆ ได ดังน้ี 
    ( )PW

PKG
GGV −

⋅
=  
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ความสูงจุดศนูยถวงที่แทจริงชั่วขณะนั้นของเรือ จากแนวกระดูกง ูคือ 

    ( )PW
PKG

KGKGV −
⋅

+=   

หรือ    ( )PW
WKG

KGV −
⋅

=  

ดังน้ันระยะความสูงศูนยเสถยีรเรือ ในขณะกําลังเขาอู (หรือเกยตื้น) คือ 

   ( )PW
WKG

KMMGV −
⋅

−= 11  

 
รูปท่ี ๓ 

ถาระยะ 1MGV  มีคานอยหรือติดลบ จะเสี่ยงตอการเกิดอันตราย คือเรืออาจเอียงมากจนพลิกคว่ําในอู
กอนที่จะค้ํายนัดานขางและสอดหมอนรองสวนโคงทองเรือไดทัน รูปที ่ ๓ แสดงสถานะเมื่อทายเรือเร่ิม
วางบนหมอนรองกระดูกงู โดยมีแรง P เปนแรงปฏกิิริยาตรงจุดสมัผัสและทําใหเกิดโมเมนตเปลี่ยนทริม 
(Trimming Moment) ถาจุดสัมผัสดังกลาวอยูหางจากจุดศูนยกลางการลอยทางยาว (LCF) 
เปนระยะ  เทากับ l  ดังน้ันจึงเกิดโมเมนตรอบจุด F เทากับ l×P  โมเมนตดังกลาวทําใหระดับกินน้ํา
ลึกหัวเรือเปลีย่น จากความสัมพันธระหวางโมเมนตเปลี่ยนทริมและคา MCT1 cm คํานวณการ
เปลี่ยนแปลงทิมได ดังน้ี 

   ( ) MCT1cm
P

      
MCT1cm

MomentTrimming  
     

l×
==·ÃÔÁt  

 
โดย       t   =  การเปลีย่นแปลงทริมทีเ่กิดขึ้น 
           l   =  ระยะจากจุดสัมผัสหมอนรองกระดูกงูถึงจุดศูนยกลางการลอยทางยาวของแนวน้ํา 
 MCT1 cm  =  คาโมเมนตทีต่องการเพื่อเปลี่ยนทริมเรือขณะนั้น 1 cm 
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                            รูปท่ี ๔                    รูปท่ี ๕ 

รูปที ่๔ และ ๕ แสดงภาพขวางของเรือขณะเขาอูแหงและเอียงเทากับ θ  เม่ือเรือเอียงและมีโมเมนตของ
แรงจากภายนอกมากระทํา ยอมทําใหความสามารถในการทรงตวัลดลง ลักษณะนี้จุดศูนยถวงเรือจะ
เลื่อนสูงขึ้นชัว่ขณะ ทําใหความยาวแขนโมเมนตตั้งตรงเรือ (Righting Arm) ลดลง แนวทาง
วิเคราะหกระทําได ๒ วธิ ีดังน้ี 

วิธีการ (ก)  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงตําแหนงจดุศูนยเสถียร 

เม่ือพิจารณาแรงขนาน P และ (W-P) ในรูปที ่๓ ซ่ึงแรงลัพธของแรงทั้ง ๒ มีขนาด W และ
กระทําผานจดุ M1 ดังน้ัน สมการสมดุลของโมเมนตรอบจุด M1 คือ 
                ( ) XPYPW ×=×−  
หรือ   ( ) θ×=θ×− sinKMPsinMMPW 11  
                    11 KGPGGW ×=×  
                 ( ) ( ) 111 KMPMMPMMW ×=×−×  
                    ( ) ( )111 MMPKMPMMW ×+×=×  
        ( )11 MMKMP +=  
         KMP ×=  
                           

W
KMP

MM
×

=∴ 1  

เห็นไดวาจากเดิมที่เรือมีความสูงศูนยเสถยีรเทากับ GM แตเม่ือวางบนหมอนรองกระดูกงู ความสูง
ศูนยเสถียรลดลงเหลือ GM1   ระยะ  MM1 จึงเปรียบเสมือนความสูงศูนยเสถียรที่สูญเสียไป ดังน้ัน 

  
W
KMP

MM     GM  of  loss  Virtual 1

×
==  
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เม่ือเรือมีระยะ GM นอยลง แขนโมเมนตตั้งตรงเรือยอมสั้นลง เรือจะเร่ิมไมเสถียรมากขึน้ การ
พิจารณาการทรงตวักระทําโดยนําระยะ GM ที่เหลอืคือ GM1 ไปหาขนาดแขนโมเมนตตั้งตรงเรือ 
(ดวยสตูร Wall-sided Formula) แลวนําไปพลอตเสนโคงการทรงตัวขณะนั้น ตอจากนั้นให
ตรวจสอบคุณสมบัติการ    ทรงตัววาเหลือระยะการทรงตัวเปนบวก (Range of Stability) อีก
เทาใด เพ่ือระวังมิใหเรือเอียงเกินกวายานการทรงตวัดังกลาว (รายละเอียดเรือ่งนี้ ดูไดใน วารสาร
โรงเรียนนายเรือ ปที ่๒ ฉบบัที ่๒ และ   ฉบับที ่๓) 

วิธีการ (ข)  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงตําแหนงจดุศูนยถวง 

วิธีการนี้แตกตางจากวิธีการ (ก) คือ แทนที่จะคํานวณหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจุด M 
แตจะคํานวณการเลื่อนขึ้นของจุด G แทน พิจารณาไดดังน้ี 
 จากรูปที่ ๕ สมมติวาจุดศนูยถวงเรือเลือ่นขึ้นไปอยูทีจุ่ด G1 ซ่ึงขณะนั้นเรือถกูพยุงดวยหมอน
รองกระดูกงูไวสวนหนึ่ง ระดับนํ้าที่เรือลอยจึงลดลง ดังน้ันนํ้าหนักเรือที่กระทําผานจุด G1 จึงมีปริมาณ
เทากับ (W – P) และสมการสมดุลของโมเมนตรอบจุด G1 คือ 
                 XPYW ×=×  
หรือ      θ×=θ× sinKGPsinGGW 11  
               11 KGPGGW ×=×  
                   ( )1GGKGP +=  
        1GGPKGP ×+×=  
                   KGPGGPGGW ×=×−× 11  
         ( ) KGPPWGG ×=−1  
                      ( )PW

KGP
GG

−
×

=1  

ระยะ 1GG  จึงเปรียบเสมือนการสูญเสียความสูงศูนยเสถียรที่เกิดขึ้น ดังน้ัน 

  ( )P-W
KGP

GG    GM  of   loss  Virtual 1

×
==  

เม่ือนําระยะ GM ที่เหลอืคือ G1M ไปหาขนาดแขนโมเมนตตั้งตรงเรือที่เหลือดังในวิธกีาร (ก) จะ
สามารถตรวจสอบสมรรถนะการทรงตวักบัเกณฑตาง ๆ ไดเชนกัน 
 จากขางตนอาจกลาวไดวา การพิจารณาความสามารถในการทรงตัวเรือขณะเขาอูแหงหรือเกย
ตื้น สามารถกระทําได ๒ วิธ ีการจะพิจารณาการลดลงของจุด M ดังในวธิ ี (ก) หรือการเลื่อนขึ้นของ
จุด G ในวิธ ี (ข) น้ันมิใชประเด็นสําคญั เน่ืองจากความสามารถในการทรงตวัเรอืจะพิจารณาหลัก ๆ 
จาก   ขนาดแขนโมเมนตตั้งตรงหรือโมเมนตตั้งตรง (Righting Moment) มิใชความสูงจุดศูนย
เสถียรที่เหลือเพียง 

 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔                                                                                 ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๕ 

 ๔๕ 
อยางเดียว เรือที่ยังมีระยะศนูยเสถียรอยูมากอาจไมปลอดภัยขณะเขาอูแหงก็ไดหากเอียงจนเกินยานการ
ทรงตวัที่เรือสามารถกลับมาตั้งตรงไดเอง 

ตัวอยางที ่๑ เรือลําหนึ่งมีระวางขบันํ้า 6,000 tonnes กําลังถกูนําเขาอูแหงและลอยในลักษณะเกิด 
ทริมทาย 0.3 m. ขอมูล Hydrostatics ในปจจุบันของเรือคือ มีระยะ KM = 
7.5 m., KG = 6 m., MCT1cm = 90 tonnes-m จุดศูนยกลางการลอย
ทางยาวของแนวน้ําปจจุบัน (LCF) อยูหางจากทายเรือ 45 m. จะคํานวณหาระยะ
ความสูงศูนยเสถียรในขณะเริ่มวิกฤต ซ่ึงหมายถึงขณะเม่ือทายเรอืเริ่มวางบนหมอนรอง
กระดูกงู ไดดังน้ี 

วิธีทํา สมมติวาเมื่อเกิดสถานการณวิกฤติแลวเรือลอยแบบขนาน คือทันทีที่ทายเรือวางบนหมอนรอง 
เกิดการเปลี่ยนทริมหัว 0.3 m. ดังน้ันจากความสัมพันธของโมเมนตเปลี่ยนทริมและคา 
MCT1cm จะคํานวณขนาดแรงที่กอใหเกิดการเปลี่ยนทริมดังกลาว ไดดังน้ี   

l

tcmMCT
P

×
=

1  
 P  = แรงปฏกิิริยาจากหมอนรองเรือ, l  = ระยะ LCF จากทายเรอื, t  = การเปลี่ยนทริม 

เพราะฉะนั้น  6045
3090 =×

=P tonnes 

พิจารณาดวยวิธี (ก) พิจารณาดวยวิธีการ (ข) 

จาก Virtual loss of GM (MM1) = 
W
KMP ×  จาก Virtual loss of GM (GG1) =   ( )PW

KGP
−
×  

                                    
0006

5760
,

.×
=                                           ( )600006

0660
−

×
=

,
.  

                                   =  0.075 m.                                     =  0.061 m. 
GM ใหมคือ KM–KG–MM1=7.5–6.0–0.075 = 
1.425 m. 

GM  ใหมคือ KM–KG–GG1=7.5–6.0–0.061 = 
1.439  m. 

ถึงแมระยะ GM ที่คํานวณไดจากทั้ง ๒ วิธีมีคาไมเทากันแตลวนเปนคําตอบที่เชื่อถือได เพราะเม่ือนํา   
คําตอบจากทัง้ ๒ วิธีไปคาํนวณขนาดโมเมนตตั้งตรงเรือจะไดคาใกลเคียงกัน ทั้งน้ีเพราะวธิีการทั้งสอง
ลวน วิเคราะหจากสมดุลของแรงและโมเมนต พิสูจนไดดังน้ี 
สมมติวา ขณะที่เรือในตวัอยางที่ ๑ เริ่มวางบนหมอน เรือเอียงไปเปนมุมเล็ก ๆ เทากับ θ  ดังน้ัน 

จากวิธี (ก) โมเมนตตั้งตรง =  W x GM1 sin θ  จากวิธี (ข) โมเมนตตั้งตรง= (W – P) x G1M sin θ  
                                = 6,000 x 1.425 sin θ                                  = (6,000 – 60) x 1.439 sin 

θ  
                                =  8,550 sin θ  tonnes-m.                               =  8,549 sin θ  tonnes – m. 

เห็นไดวาโมเมนตตั้งตรงเรอืที่คํานวณไดมีคาใกลเคียงกันมาก  ความสามารถในการทรงตวัเรอืจะขึ้นอยู
กับขนาดของโมเมนตตั้งตรงเรือดังกลาว  ซ่ึงจะตองพลอตและตรวจดูจากเสนโคงการทรงตวัเรือวาขณะนี ้

 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔                                                                                 ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๕ 

 ๔๖ 
เรือเอียงไดมากเทาไรกอนทีโ่มเมนตจะเปลี่ยนเปนโมเมนตคว่ําเรือ (Heeling Moment) 

ตัวอยางที ่๒ เรือขนาดระวางขับนํ้า 3,000 tonnes ยาว = 100 m. มีระยะ KM = 6 m., 
KG = 5.5 m. จุดศูนยกลางการลอยทางยาวอยูหางจากกลางลําไปทางทายเรือ 2 
m., MCT1cm = 40 tonnes-m. ถาตองการควบคุมมิใหระยะ GM 
ชวงเวลาวิกฤตขณะเขาอูแหงมีระยะไมต่าํกวา 0.3 m. จะคํานวณหาทริมมากที่สุดที่
ยอมใหเกิดขึ้นไดกอนเรือเขาอูแหง ไดดังน้ี 

วิธีทํา การพิจารณาตัวอยางนี้กอนอ่ืนตองสมมติวา การนําเรือเขาอูแหงนิยมแตงเรือใหลอยในลักษณะ 
ทริมทายเสมอ และถาเรือลํานี้มีระยะ GM ในชวงวิกฤตนอยกวา 0.3 m. อาจมีเสถียรภาพ
การทรงตวัไมดี 

 สมการสมดุลของ Virtual loss of GM ที่ยอมใหเกิดไดคือ KM – KG – Change 
of GM = 0.3 
 ดังน้ัน ระยะ GM ที่เปลีย่นไปคอื 6.0 – 5.5 – 0.3  =  0.2  m. 

วิธีการ (ก) จาก Virtual loss of GM (MM1) = 
W
KMP ×  

  10006
3000201 ==

×
=∴

×
.

.
KM

WMM
P tonnes 

แรงปฏิกิริยาสงูสุดที่ทําใหเกดิโมเมนตเปลีย่นทริมหัวเรอื คือ 100  tonnes ดังน้ันจากความสัมพันธ
ระหวางโมเมนตเปลี่ยนทรมิกับคา MCT1cm คอื 
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P
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t
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==
MomentTrimming   

       12040
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×   cm  ทางทายเรือ 

วิธีการ (ข) จาก Virtual loss of GM (GG1) = ( )PW
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×  

   ( ) ( )
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          2610575
600 ..P ==    tonnes 

ดังน้ัน 3212640
4826105

1
..
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P
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×

=
×l   cm. ทางทายเรือ 

คําตอบจากทัง้ ๒ วิธลีวนถกูตองและเปนไปได ที่เปนเชนน้ีเพราะจุด M และจุด LCF ของเรือมิไดอยู
คงที่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อระวางขบัเรือนํ้าเปลี่ยน ดังน้ันการใชระยะ KM และตําแหนง LCF 
กอนเรือ  วางบนหมอนรองมาคํานวณ จึงไมถูกตองทีเดียวนัก แตอยางไรก็ตามในทางปฏบิัติสามารถ
ยอมรับ      วิธีการคาํนวณตามแบบ (ก) และ (ข) ได เพราะเหตุการณน้ีเกิดขึ้นเรว็มากและ
สถานะการณอาจ      แปรเปลี่ยนไปไดเรื่อย ๆ คําตอบที่แนนอนจึงไมใชสาระสําคัญที่สุด  การ
เตรียมการ  การระวัง และความ 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔                                                                                 ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๕ 

 ๔๗ 
 

เขาใจธรรมชาติการทรงตัวในแตละขณะนบัวามีความสาํคัญมากกวา คําแนะนาํสําหรับเรื่องนี้คือหากมี  
ขอมูลพอควรคํานวณทั้ง ๒ วธิีไวลวงหนา และวิเคราะหเลอืกคําตอบที่นาใหความปลอดภัยแกเรือ    
มากกวา เชนควรปรบัทริมทายกอนเรือเขาอูเปนเทาใด หรือเม่ือเรือน่ังบนหมอนรองเรือแลวอยาใหเอียง
เกินเทาใด เปนตน เพ่ือจะได เตรียมการ นําเรือเขาอูแหงไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ไมควร   
ละเลยผลการคํานวณจากวธิีอ่ืน 

ตัวอยางที ่๓ เรือขนาด 5,000 tonnes กอนเขาอูแหงมีระดับกินน้ําลึกทายเรือมากกวาหัวเรืออยู 
0.45 m. มีระยะ KM = 7.5 m., KG = 6 m., MCT1cm  = 120 
tonnes-m. มีจุด LCF อยูหางทายเรือ 60 m. จะคํานวณหาความสูงศนูยเสถียร
ขณะวิกฤตกอนที่เรือจะวางบนหมอนทั้งหมดเสร็จสิ้น (สมมติใหจุด M เลือ่นสูงขึ้น 
0.075 m.) ไดดังน้ี 

วิธีทาํ คํานวณโมเมนตเปลี่ยนทรมิเรือไดดังน้ี 

   9060
451201
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×
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×
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วิธีการ (ก) Virtual loss of GM (MM1)  =  13600005
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 ==

−
×

−
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จากวิธีการ (ก) คํานวณระยะ GM ขณะวิกฤตได ดังนี้    GM1 =  KM + (Rise of M) – KG – MM1 
            =  7.5 + 0.075 – 6 –0.136 
            =  1.439  m. 
จากวิธีการ (ข) คํานวณระยะ GM ขณะวิกฤตได ดังนี้    GG1 =  KM + (Rise of M) – KG – GG1 
            = 7.5 + 0.075 – 6 – 0.110 
            = 1.465  m. 

การสูญเสียระยะ GM เมื่อเรือวางบนหมอนรองเรือ 
 เม่ือเรือวางบนหมอนรองกระดูกงูครบทกุตําแหนง เรือจะเปลี่ยนทริมตอไปอีกไมได ดังน้ัน   
ระดับนํ้าขางเรือจะเร่ิมลดลงทันทีและลดตอเน่ืองอยางสม่ําเสมอตามอัตราการสูบนํ้าออกจากอู ชวงเวลานี้
สามารถคํานวณแรงลอยตวัที่ลดลงแตละระดับกินนํ้าลึก 1 cm. ไดจากคา T.P.C. ของเรือ แรง
ลอยตวั    ที่ลดลงดังกลาวจะมีขนาดเทากับแรงปฏิกิริยาของหมอนรองกระดูกงูที่จะตองรับภาระ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ หมอนรองกระดูกงูจะรับภาระน้ําหนักเต็มที่เทากับนํ้าหนักเรอืเม่ือเรือไมถูกพยุงดวยน้ํา
อีกตอไป ดังน้ันขนาดของแรงปฏิกิริยา (P) ในแตละขณะสามารถคํานวณไดจากผลตางของน้ําหนักเรือ
ทั้งหมด (หาไดกอนเขาอูแหง) กับระวางขับนํ้าขณะนัน้ ๆ (หาจากระดับนํ้าขางเรือ) 
 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔                                                                                 ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๕ 

 ๔๘ 
 

การคํานวณภาวะวิกฤตของการสูญเสียระยะ GM เม่ือเรือวางบนหมอนเรียบรอยแลวแตนํ้าในอู
ยังสูบออกไมหมด จะพิจารณาจากจุดที่เรือเริ่มวางบนหมอนครบถวน และดูวาเหลือระยะกินน้ําลึกอีก 
เทาใด เพราะระยะกินนํ้าลกึที่เหลือเกี่ยวของโดยตรงกับสมรรถนะการลอยของเรอื ซ่ึงอธิบายดวยความ
สูงของจุดศูนยเสถียร (M) และจุดศูนยกลางการลอย (B) 

ตัวอยางที ่๔ เรือลําหนึ่งมีระวางขบันํ้ากอนเขาอูแหงเทากับ 5,000 tonnes และลอยในลักษณะไม
เกิดทรมิ มีระยะ KM = 6 m., KG = 5.5 m. มีคา T.P.C. = 50 tonnes 
จะคํานวณหาการสูญเสียระยะสูงศูนยเสถยีร (Virtual loss of GM) ในขณะที่
เรือวางบนหมอนครบทั้งหมด และยังเหลอืระดับกินน้ําลึกขางเรืออีก 0.24 m. (สมมติ
ใหใชขอมูล Hydrostatics เหมือนกันทั้ง ๒ สถานะ) ไดดังน้ี 

วิธีทํา จากคา T.P.C. ที่กําหนดให ดังน้ันแรงที่จะยังคงถายทอดลงสูหมอนรองกระดูกงูทั้งหมดก็คือ    
นํ้าหนักที่ตองการใหเรือเปลีย่นระยะกินน้าํลกึอีก 24 cm. คือ  

    P = T.P.C.x 24  cm. 
       = 50 x 24 
        = 1,200  tonnes 
        พิจารณาดวยวิธี (ก)     พิจารณาดวยวิธีการ (ข) 
         จาก Virtual loss of GM (MM1) = 

W
KMP ×  

      จาก Virtual loss of GM (GG1) = 
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.,
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=∴ GG     

                                            =  1.44  m.                                    =  1.74 m. 

การเกยตื้นกบัการเขาอูแหงเปรียบเสมือนเหตุการณเดียวกัน ตางกันตรงที่การเกยตื้นมักเกิดขึ้นโดยไมมี
เตรียมการลวงหนา เรือจึงมีนํ้าหนักมาก ตวัเรืออาจไดรับความเสยีหายและการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าขาง
เรือเปนไปตามธรรมชาต ิ แตการคํานวณยังคงใชหลกัการเดียวกับการนําเรือเขาอูแหง ตวัอยางของการ
คํานวณเมื่อเรอืเกยตื้นเปนดังน้ี 

ตัวอยางที ่๕  เรือขนาดระวางขับนํ้า 8,000 tonnes เกยตืน้บนสันทรายในลักษณะไมเกิดทริม 
และหยั่งความลึกจากแนวน้ําถึงพ้ืนทรายไดเทากับ 5.2 m. ถาขณะนั้นน้ําลดลงเรื่อย 
ๆ ซ่ึงเม่ือคํานวณและตรวจสอบจากมาตราน้ํา พบวาน้าํจะลดลงจนกระทั่งระดับกินนํ้าลึก
เรือเหลือ 3.2 m. คํานวณหาระยะความสูงศนูยเสถียรของเรือเม่ือนํ้าลดลงเต็มที่
ดังกลาว (ขอมูล Hydrostatics ของเรือเม่ือเริ่มเกยตื้นคือ KM = 5.0 m. และ
มีคา T.P.C. = 15 tonnes และ KG = 4.0 m.) ไดดังน้ี 

 



ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔                                                                                 ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๕ 
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วิธีทํา  จาก P  = T.P.C. x การลดของระดับนํ้า 
        = 15 x (5.2 – 3.2) x 100   = 3,000   tonnes 
       พิจารณาดวยวิธี (ก)      พิจารณาดวยวิธีการ (ข) 
       จาก Virtual loss of GM (MM1) = 

W
KMP ×  

      จาก Virtual loss of GM (GG1) = 

( )PW
KGP
−
×  

  881
0008

050003
1 .

,
.,

==∴
×

MM m.    ( ) 402
00030008
040003

1 .
,,
.,

==∴
−
×

GG m.                  

  11 MMKGKMGM −−=∴  
               =    5.0 – 4.0 – 1.88 
               = -0.88  m. 

11 GGKGKMMG −−=∴  
              =    5.0 – 4.0 – 2.40 
              = -1.40  m. 

ทั้งสองวิธใีหผลการคํานวณระยะ GM เปนลบ แสดงวาไมวาจะเชื่อถือผลการคํานวณจากวิธใีด ถา
ระดับนํ้าขางเรือลดลงเหลือ 3.2 m.  เรือจะมีการทรงตัวไมเสถียร เม่ือพิจารณาจากกรณีแยที่สุด คือ 
เรือมีระยะ GM เทากับ -1.40 m. ดังน้ัน คาํนวณยอนกลบัเพ่ือหาขนาดแรง P ที่พอดีทําใหเรือมี
ระยะ GM เทากับ 0 ไดดังน้ี G1M   =   KM – KG – 0  =  5.0 – 4.0  =  1.0  m. 
          ∴ ( )PW

KGP.
−
×

=01  

               ( ) 6726664
8000 .P
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PW

P =
−

=
−

=  tonnes 

จากคา T.P.C. เรือจะลดระดับนํ้าลงไดอีก ดังน้ี  78110051
672666

100 ..
.

.C.P.T
P

==
× ×  m. 

แสดงวาระดับนํ้าขางเรือที่เริม่ไมเสถียรคือ  5.2 – 1.78 = 3.42   m. 
ดังที่กลาวไวเบื้องตนวา ไมควรละเลยวิธพิีจารณาอื่น ดังน้ัน คํานวณหาระยะกินนํ้าลึกที่เรือเริม่ไมเสถียร
ดวยวธิีการ (ก) ไดดังน้ี 

W
KMP. ×

=01  

    16005
8000

===
KM
W

P  tonnes 

ระดับนํ้าขางเรือจะลดลงไดอีกดังน้ี   067110015
1600 .

.C.P.T
P

== × m. 

แสดงวาเมื่อพิจารณาตามวธิีการ (ก) ระดับนํ้าที่เรือเริ่มไมเสถียร คือ 5.2 – 1.067 = 4.13 m. 
ดังน้ันหากตองการนําเรือออกจากตื้นควรกระทําใหเสร็จสิ้นกอนที่ระดับนํ้าขางเรอืจะลดเหลือ 4.13 m. 
ซ่ึงนาจะปลอดภัยกวาการเลือกคําตอบจากวิธีการ (ข) คือ 3.42 m. แตอยางไรก็ตามเหตกุารณเรือ
คว่ําอาจเกิดขึน้กอนหนานี้ได คือในชวงทีเ่รือมีระยะ GM เปนบวกแตมีแขนโมเมนตตั้งตรงเรอืและยาน
การทรงตวัเหลือนอย หากถูกกระทําดวยแรงจากภายนอก เชน คลื่น-ลมที่แรงมาก เรืออาจพลิกคว่ําได
ทุกขณะ 
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สรุป  

การเปลี่ยนแปลงระยะ GM ของเรือขณะเขาอูแหงเกิดขึ้นเร็วมากและสถานะการณอาจ
แปรเปลีย่นไปไดเรื่อย ๆ การเตรียมการ การระวงั และความเขาใจธรรมชาติการทรงตัวในแตละขณะ
นับวามีความสําคัญมาก หากมีขอมูลพอเพียงควรคํานวณทั้ง ๒ วิธีไวลวงหนา และวิเคราะหเลือก
คําตอบที่นาใหความปลอดภัยแกเรือมากกวา เพ่ือเตรียมการนําเรือเขาอูแหงไดอยางเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันก็ไมควรละเลยผลการพิจารณาอื่นๆ  จากความรูเกี่ยวกับการนําเรอืเขาอูแหงที่ไดกลาวมา
ทั้งหมด เห็นไดวาการเกยตื้นกับการเขาอูแหงเปรียบเสมือนเหตุการณเดียวกัน ตางกันตรงทีก่ารเกยตื้น
มักเกิดขึ้นโดยไมมีเตรียมลวงหนา การกลาวเชนนี้คงไมถูกตองที่สดุนัก เพราะการเกยตื้นเปนยุทธวิธี
สําคัญในการยกพลขึ้นบก และถาหากมีความรอบรูเกี่ยวกับสมรรถนะของเรือและการเกยตื้นเปนอยางดี 
สามารถใชในยุทธวิธีการรบขั้นสูงของเรือผิวนํ้าใด ๆ และเรอืดําน้ําใหไดเปรียบในเชิงยทุธได 
นอกจากนั้นในสถานการณคับขัน เชน บังคับเรือไมไดหรือตองการหลบพาย ุ การนําเรือเกยตืน้ประกอบ
กับการทอดสมออาจชวยชีวิตและรักษาเรือไวไดทางหนึ่ง ผูเขียนจะพยายามนําสาระเกี่ยวกบัวศิวกรรม
ทางเรือ ในลกัษณะใหความรูและเปนประโยชนกับการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือเชนน้ี มาเสนอใน
โอกาสตอ ๆ ไป 
 
 
เอกสารอางอิง 
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  เอกสารประกอบการสอน วิชาการคํานวณการทรงตัวเรือ โดย น.อ.ผศ.สมศกัดิ์ แจมแจง, กองวิชา
วิศวกรรมเครือ่งกลเรือ, โรงเรียนนายเรอื 
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   ⌫ 
 

 
 
 ตอนที่แลวไดกลาวถึงปรากฏการณเกิดฟาผาตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนผลใหเกิดความเสียหายตอ
อุปกรณไฟฟา  สิ่งกอสราง  และทําใหเกดิอันตรายตอสิ่งมีชีวติ   นอกจากนั้นไดกลาวถึงหลักการที่ฟาจะ
ผาลงที่ใด และไดทราบถงึยานปลอดภัยจากฟาผาซึ่งเราสามารถหลบไปอยูในยานนั้นไดในขณะเกิดฝน
ฟาคะนอง  ในตอนที ่ ๒ น้ีจะไดกลาวถงึ   การปองกันฟาผาแกระบบสงจายไฟฟากาํลังและการปองกัน
ฟาผา ตออาคารและสิ่งกอสราง    สวนการปองกันฟาผาตอสิ่งมีชีวติจะไดกลาวในตอนตอไป 

วิธีปองกันฟาผา     
การปองกันฟาผาหมายถึง การปองกันมิใหเกิดอันตรายอันเปนผลจากฟาผา  ซ่ึงเปนผลในรปู

ความรอน   แรงกลและผลทางไฟฟา  ฟาผามักกอใหเกิดความเสียหายและเปนอันตรายตอชีวติ  ถาหาก
ไมมีการปองกัน  หรือปองกันไวไมถูกตองตามหลักวิชาการ   การศึกษาวิจัยและบันทึกขอมูลเกี่ยวกบั  
ฟาผา ทําใหมนุษยรูจักหาวธิีปองกันอันตรายดังกลาวได   โดยจะไดกลาวแยกออกเปน ๓ สวน  ดังน้ี 

๑. การปองกันฟาผาแกระบบสงจายไฟฟากําลัง 
๒. การปองกันฟาผาตออาคารและสิ่งกอสราง 
๓. การปองกันฟาผาตอสิ่งมีชีวิต  

๑.การปองกันฟาผาแกระบบสงจายไฟฟากําลัง 
 ระบบสงจายพลังงานไฟฟาทั้งสายสงและสถานีจายไฟแบบกลางแจงจะมีโอกาสไดรับผลกระทบ
จากฟาผา  ทั้งโดนฟาผาโดยตรงจากแรงดันเกินที่คลื่นจรมาและแรงดันเกินเพราะความตานทานของราก
สายดินกับแรงดันเหนี่ยวนาํ ถาเปนสายแบบเคเบลิฝงใตดินหรือ GIS  จะไมมีผลโดยตรงจากฟาผา แต  
จะมีในรูปแรงดันเกินแบบคลื่นจร   แรงดันเกินลักษณะนี้อาจปองกันไดดวย กับดักฟาผา (LIGHTNING  
ARRESTER) ซ่ึงเปนอุปกรณปองกันแรงดันเกินโดยมีความตานทานไมเปนเชิงเสนกลาวคือ คาความ
ตานทานจะลดลงเมื่อกระแสไฟฟาไหลผานมากขึ้น จึงทําใหแรงดันเกินนั้นถกูตัดทอนลงใหมีคาต่ําลงมาก ๆ 
แตในยามปกติกับดักฟาผาจะมีลักษณะเปนฉนวน    อุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ ในระบบสงจายไฟฟากําลังก็ใช
วิธีปองกันแรงดันเกินจากฟาผาดวยกับดักฟาผาเชนกนั    สวนการปองกันฟาผาโดยตรงบนสายสงไฟฟา 
แรงสูงและอุปกรณในสถานจีายไฟนั้น อาจปองกันไดโดยใชสายดินขึงอากาศ (OVERHEAD  GROUND  
WIRE)  ขึงไวสูงกวาสายสงกําลัง ทําหนาที่เปนเกราะปองกันมิใหฟาผาโดยตรงลงบนสายสงกําลัง 
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                                                               A                                     ลีดเดอร 
                
                   S   

        Ο       สายดิน       Ο    B   
 
                                                               S 
          สายสง      สายสง          C              D 
 
 
 
 

  
จากรูป      ยาน   AB  เปนยานที่ลีดเดอรวิ่งเขาหาสายดิน  ดังน้ันฟาจะผาลงสายดิน 

    ยาน   BC  เปนยานที่ลดีเดอรวิ่งเขาหาสายสง  ดังน้ันฟาจะผาลงสายสงได 
    ยาน   CD  เปนยานที่ลดีเดอรวิ่งเขาหาพื้นดิน  ดังนั้นฟาจะผาลงดินได 
     S    หมายถึง   ระยะฟาผา 
                    หมายถึง   สายสง  
    Ο    หมายถึง   สายดิน 

๒. การปองกันฟาผาตออาคารและสิ่งกอสราง 
 สิ่งกอสรางในที่โลงแจงหรือสูงเดนกวาที่อ่ืน ๆ  ในบรเิวณใกลเคียงมักจะเปนเปาอยางดีหรือเสี่ยง
ตอการถูกฟาผา  จึงควรที่จะมีระบบปองกัน  อยางไรก็ดีหลักเกณฑในการตัดสินใจสรางระบบปองกัน สิ่ง
หน่ึงที่จะตองพิจารณาคํานึงถึงคือ  หลกัการประหยดั  สมมุติวาเราทราบคาเสยีหายจากการเกิดฟาผา   
คาของระบบปองกันจะตองต่ํากวาคาใชจายในการซอมแซมความเสียหายจากฟาผา 
 เม่ือเราตัดสินใจจะทําระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารหลังหน่ึง หากไดมีการรวมมือวางแผน
ระหวางสถาปนิกกับวศิวกรออกแบบปองกันฟาผาและเจาของอาคารกอนที่จะลงมือสราง จะชวยให
ประหยัดคาใชจายไดมากทีเดียว   คาใชจายจะสูงมากหากใหวิศวกรออกแบบปองกันฟาผาหลังจากที่ได
สรางอาคารไปแลวหรือไดวางรากฐานไปเรียบรอยแลว    การออกแบบลวงหนาและมแีผนวาจะใช
โครงสรางหรือสวนประกอบของอาคารใหเปนประโยชน   คาใชจายจะลดลง ความสวยงามของอาคารไม
เสียไปและความมั่นคงของระบบปองกันกจ็ะสูงขึ้นดวย 

พ้ืนดิน 
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 การปองกันอันตรายจากฟาผามิใหเกิดความเสียหายแกสิ่งกอสรางหรืออาคาร  วิธีที่ดีและ
ปลอดภัยที่สุดเทาที่มนุษยรูจักในปจจุบันน้ีก็คือ  วิธีของฟาราเดย    

สวนประกอบของระบบปองกันฟาผาแบบฟาราเดย 
 ระบบปองกันฟาผาแบบฟาราเดยประกอบดวยสวนสําคัญ  ๓ สวน คือ 
  ๑.  สายอากาศลอฟา  (AIR  TERMINAL) 
  ๒. สายนําลงดิน  (DOWN  CONDUCTER) 
  ๓. รากสายดิน   (EARTH  ELECTRODE) 
 

๑.  สายอากาศลอฟา  (AIR  TERMINAL ) 
 อาจเปนเสาโลหะ  หรือสายตัวนํายึดไวบนยอดสูงสุดของสิ่งกอสรางหรืออาคารหรือสิ่งที่ตองการ
ปองกัน   สายอากาศลอฟานี้มักจะนิยมทําปลายยอดใหแหลม เพ่ือใหเกิดความเขมสนามไฟฟา ณ จุดนั้น
มีคาสูงกวาทีอ่ื่นในบริเวณใกลเคียง  ซ่ึงจะสงผลใหฟาผาลงที่สายอากาศลอฟาถาหากเกิดฟาผาขึ้นใน
ยานนั้น   ตําแหนงที่ติดเสาหรือสายอากาศลอฟาขึ้นอยูกับลักษณะสิ่งกอสรางสวนบนสุด  เชน หลังคา
ทรงแหลม  หรือหลังคาแบนราบ  มีปลองไฟหรือมีโครงสรางอ่ืน ๆ ดังแสดงในรูป 
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              สายอากาศลอฟา 
 
 
 
 
 
 
               สายอากาศลอฟา 
 
 
 
 
          สายนําลงดิน 
 
   อาคารหลังคาทรงแหลม       อาคารหลงัคาทรงราบ 
 
 
 
 
 
 
 
          รากสายดิน      รากสายดิน 
 
 

๒. สายนําลงดิน  ( DOWN  CONDUCTER ) 
 เปนสายตัวนําไฟฟาซึ่งตอกับสายอากาศลอฟา  เม่ือฟาผาลงบนสายอากาศลอฟาแลว  กระแสจะ
ไหลลงสูพ้ืนดินผานสายนําลงดิน แลวกระจายลงไปในดินอยางรวดเร็วผานทางรากสายดิน  สายนําลงดิน
ซ่ึงตออยูระหวางสายอากาศลอฟากับรากสายดิน  จะตองมีคาอิมพีแดนซต่ําและมีคาความเหนี่ยวนํานอย  
ดังน้ันในบางกรณีอาจจําเปนตองใชสายนําลงดินหลายๆเสนขนานกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดความกวางยาว
ของตัวอาคาร    ถาตัวอาคารยิ่งกวางยาวมากก็ตองใชสายตวันําลงดินมากขึ้น  และจะตองตอเชื่อมโยง
ถึงกันในชวงกลางของความสูงดวย   ถาตัวอาคารนั้นสูงมาก ๆ   เพ่ือกันมิใหเกิดการสปารคดานขาง 

    พ้ืนดิน 
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อันเนื่องจากแรงดันเหนี่ยวนํา     ความยาวโดยประมาณของสายตวันําลงดินจะตองมีการเชื่อมโยงตอถึง
กัน  โดยมีความสัมพันธดังน้ี  
    L  ≤   20  D 
       L   คือความยาวของสายนําลงดินหนวยเปนเมตร    
       D  คือระยะชองวางในอากาศระหวางสายนําลงดิน กับสวนที่เปนโลหะอ่ืนทีต่อลงดินหนวยเปนเมตร 
 โดยทั่วไปจะเชื่อมโยงสวนที่เปนโลหะ เชน  ถังโลหะ   ฝาผนังเหล็ก  บันไดเหล็ก   สายพาน
โลหะ   สายเคเบลิ   ทอแกส    ทอนํ้าประปา   เขากับสายนําลงดินหรือระบบปองกันฟาผา 
 

๓. รากสายดิน   ( EARTH  ELECTRODE ) 
 เปนโลหะฝงอยูในดิน  เชนแทงเหล็กชบุสังกะสี  หรือเหล็กหุมทองแดง  เพ่ือชวยใหความ
ตานทานของระบบสายดินหรือของระบบปองกันฟาผามีคาต่ํา   กระแสฟาผาจะไดไหลกระจายออกไปได
สะดวกและรวดเร็ว   ในบางกรณีตองใชรากสายดินจํานวนหลายอัน  และฝงใหลึกลงไปในดินใหมาก   
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตานทานจําเพาะของดิน   ขนาดของสิ่งกอสรางที่ตองการตดิตั้งระบบปองกันฟาผา  
โดยคาํนึงถึงหลักสองประการคือ ความตานทานของระบบสายดินจะตองไมทําใหเกิดการสปารคดานขาง
ในอาคารอันเนื่องจากแรงดันตกครอมความตานทานดงักลาว  และจะตองไมทําใหเกิดความตางศักย
ระหวางชวงกาวบนพื้นดินรอบๆอาคาร เกินกวาที่กําหนด   เพราะจะทําใหเกิดอันตรายแกสิ่งมีชีวติที่เดิน
อยูในบริเวณนั้นเม่ือเกิดฟาผา 
 เพ่ือมิใหเกิดการสปารคดานขางภายในอาคารอันเนื่องมาจากแรงดันตกครอมความตานทานของ
รากสายดิน   คาความตานทานดังกลาวจะตองมีคาความสัมพันธดังน้ี 
   RE   ≤   5  D 
       RE   คือความตานทานของรากสายดิน 

        D  คือระยะชองวางในอากาศระหวางสายนําลงดินกับสวนที่เปนโลหะอ่ืนที่ตอลงดินหนวยเปนเมตร 

๓. การปองกันฟาผาตอสิ่งมีชีวิต 
 อันตรายจากฟาผาที่เกิดตอสิ่งมีชีวิต เกดิขึ้นได ๒ แบบคือ   
  ๑. เกิดจากถูกลําฟาผาโดยตรง เม่ือคนหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนใดอยูในที่โลงแจงและเปนจุดเดน
หรือเกิดจากการสปารคดานขางโดยที่ฟาผาลงตนไมหรือสิ่งอ่ืนที่มีความตานทานสูง ทําใหคนและสิ่งมีชวีติ   
ที่อยูในระยะใกลพอที่จะทําใหเกิดการสปารคขามได    เชนคนเราอยูใกลโคนตนไมที่ถูกฟาผา 
  ๒. เกิดจากกระแสฟาผาไหลกระจายลงไปในดินทีมี่ความตานทานสูง  ทําใหเกิด
แรงดันไฟฟาที่มีคาสูงพอที่จะทําใหเกิดอันตรายแกคนหรือสิ่งมีชีวิตที่อยูในบรเิวณใกลเคยีงได 
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 การปองกันอันตรายจากฟาผาโดยตรงก็คือ   

๑. อยาไปอยูในที่โลงแจงในขณะที่มีฝนฟาคะนอง 
๒. การพายเรือ วายน้ําในทะเลหรือในแมนํ้า ขณะที่มีฝนฟาคะนองควรหลีกเลีย่ง  

เพราะคนที่อยูในเรือ  หรือศีรษะคนในขณะวายน้ํา  จะเปนจุดเดนลอใหเกิดฟาผาได
งาย 

๓. การหลบฝนใตตนไมสูงเดนที่อาจจะถูกฟาผาได  ควรอยูใหหางจากโคนตนไม
พอสมควรประมาณ ๒ - ๓ เมตร เพ่ือปองกันการสปารคดานขาง  โดยทําตัวเราให
ราบ   ติดดินใหมากที่สุด นอนใหลําตวัตั้งฉากกบัแนวรัศมีของตนไม น่ันก็คือการ
นอนไปตามแนวเสนที่มีศักยไฟฟาเทา 

๔. การหลบหรือกําบังในยามที่มีฝนฟาคะนอง  ควรหลบในที่ที่มีระบบปองกันฟาผา  
เชน อาคารที่มีสายลอฟา  หรือโครงสรางโลหะทีมี่ลักษณะเปนลูกกรงฟาราเดย  
หรือที่มีตัวถังโลหะหอหุม เชนรถยนต 
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 เม่ือประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา กําลังของเครื่องยนตโดยใชเซลเชื้อเพลิงดูเหมือนจะเปนนิยายทาง
วิทยาศาสตรเสียมากกวาจะเปนความจริง แตในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยขีองเซลเชื้อเพลงิสําหรับ
การขนสงมีความเปนไปไดมาก โดยใช The Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell แบบของ     
เซลเชื้อเพลิงน้ีมีการแลกเปลี่ยนโปรตอนที่เมมเบรน (Membrane) ของเซลเชื้อเพลิงอยางงายนี้เรียกวา    
“PEM” (The Polymer Electrolyte Membrane) สําหรับเซลเชื้อเพลงิมีอยูหลายชนิดขึ้นอยูกบัอิเล็กโตรไลส 
ที่ใช ดังจะไดกลาวตอไปน้ี 

The Polymer Electrolyte Membrane 
 โดยปกติสารอิเล็กโตรไลสคือ สารซึ่งแตกตวัใหประจุบวกและประจุลบในน้ําทําใหสารละลาย  
เกิดการนําไฟฟา สารละลายอิเล็กโตรไลสในโพลีเมอรอิเล็กโตรไลสเมมเบรนของเซลเชื้อเพลิงเปนแบบ  
พลาสตคิ สารอิเล็กโตรไลสมีอยูมากมายขึ้นอยูกับผูผลิตแตทีใ่ชแพรหลายมากทีสุ่ดคือ Nafion ซ่ึง      
ผลิตโดยบริษทั  DuPont  คลายคลึงกับพลาสติคหอของใชสําหรับซีลอาหาร  วัสดุเมมเบรนมีเน้ือสาร  
มากกวาพลาสติคทีใ่ชหอของธรรมดามีความหนาจาก ๕๐ ถึง ๑๗๕ ไมครอน (ขนาดกระดาษ A4  
สําหรับเขียนโดยทั่วไป จะมีความหนาเพียง ๒๕ ไมครอน) ดังน้ันความหนาของโพลีเมอรอิเล็คโตรไลส  
ดูคลายกบัละอองความชื้นเล็ก ๆ บนพลาสติค PEM (บางครัง้ไมไดอยูในสารละลายทีใ่ชนํ้าเปนตวัทํา
ละลาย) ซ่ึงพรอมที่จะดูดซับอิออนลบโดยยึดจับไวภายในโครงสรางของ PEM มีเพียงอิออนบวกทีบ่รรจุ
อยูภายในเมมเบรนจะเคลื่อนยายผานเมมเบรนออกมาเปนอิสระ PEM  ในเซลเช้ือเพลิง ประจุบวกคือ 
ไฮโดรเจนอิออน หรือโปรตอนซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประจุกันที่เมมเบรน โดยโปรตอนจะเคลื่อนที่จาก
ขั้วแอโนด (Anode) ผานเมมเบรนไปยังขั้วแคโทด (Cathode) ซ่ึงเปนหลักการทํางานของเซลเชื้อเพลิง
หากปราศจาก       การเคลื่อนทีข่องอิออนภายในเซลเชื้อเพลงิ ก็จะไมเกิดการไหลของกระแสไฟฟา 
เพราะวาโครงสราง        ของ PEM ซ่ึงทําดวย Teflon เปนวัสดุที่แขง็และคงตัว แมวาจะมีความบางแตมี
ประสิทธิภาพในการแยกกาซไฮโดรเจนออกจากอากาศ PEM ไมไดเหน่ียวนําอิเล็กตรอนและโครงสราง
ของ PEM โดยธรรมชาตแิลวจะเปนฉนวนไฟฟา ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของการทํางานของเซลเชื้อเพลิง
อิเล็กตรอนไมสามารถ    วิ่งผานเมมเบรนแตจะวิ่งผานลวดภายนอกไปยังอีกดานหนึ่งของเซลทําใหครบ
วงจรเกิดกําลงังานไฟฟา สามารถหมุนมอเตอรไฟฟาหรือทําใหรถยนตวิ่งได 
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ขั้วไฟฟา (The Electrode) 
 ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีประกอบดวย ปฏิกิริยาครึ่งเซลออกซิเดชัน เกิดขึ้นที่ขัว้แอโนด (Anode)          
และปฏิกิริยาครึ่งเซลรีดักชันเกิดขึน้ที่ขัว้แคโทด (Cathode) ขั้วแอโนด (Anode) และข้ัวแคโทด (Cathode) 
ถูกแยกจากกันโดยเมมเบรนซึ่งอยูในสารละลายอิเล็กโตรไลส 
 ในปฏิกิริยาครึ่งเซลออกซิเดชัน จะเกิดไฮโดรเจนอิออนเคลื่อนที่ผานเมมเบรนไปยังขัว้แคโทด 
(Cathode) และอิเล็กตรอนจะเคลื่อนทีจ่ากขั้วแอโนด (Anode) ไปยังขั้วแคโทด (Cathode) ในวงจร    
ภายนอก (External Circuit)  ในปฏกิิริยาครึ่งเซลรีดักชันออกซิเจนจากอากาศไหลผานจากขั้วแคโทด 
(Cathode) และรวมตัวกับไฮโดรเจนอิออนและอิเล็กตรอน เกิดเปนน้ําและความรอนปฏิกิริยาครึ่งเซล
ทั้งสองนี้ ปกติจะเกิดขึ้นอยางชา ๆ ที่อุณหภูมิต่ํา ประมาณ 800C ของเซลเชือ้เพลิง PEM  ดังน้ันจึง      
ใช คะตะไลส (Catalyst) ชวยเรงปฏิกิริยาทั้งสองใหเกิดเร็วขึ้น คะตะไลส (Catalyst) จะมีประสิทธิภาพด ี   
เม่ือใชขัว้ Platinum ซ่ึงมีราคาแพง 
 ผลิตภัณฑของปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นจะไดกระแสไฟฟา นํ้า และความรอน ฉะนัน้การหลอเย็น 
(Cooling) จึงจําเปนตองนํามาใชควบคุมอุณหภูมิใหอยูประมาณ   800C  ณ  อุณหภูมิน้ีผลิตภัณฑนํ้าที่
เกิดขึ้นที่ขัว้แคโทด (Cathode)  จะเปนทั้งนํ้าและไอน้ํา  ซ่ึงจะถูกกําจัดออกจากเซลโดยการผานอากาศ 
Electrochemistry of Fuel Cells 
 Oxidation half-reaction  2H2                                 4H+  +   4e- 
 Reduction half-reaction O2  +  4H+  +   4e-                             2H2O 
 
 Cell reaction   2H2   +   O2                                     2H2O 
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   ขบวนการทางไฟฟาเคมีที่เกิดขึ้นแตละขัว้จะซับซอนทเีดียวทีข่ั้วแอโนด (Anode) กาซไฮโดรเจน 
(H2) จะแพรกระจายไปตามทางจนถึงขัว้ platinum (Pt) พลาติน่ัมคะตะไลสจะแยกโมเลกุลของ H2      
ออกเปนสองไฮโดรเจนอะตอม (H) จะปลอยอิเล็กตรอน เกิดเปนไฮโดรเจนอิออน (H+) ซ่ึงจะเคลื่อนที ่ 
ผานเมมเบรนไปยังขัว้แคโทด (cathode) ขณะที่อิเลก็ตรอนจะเคลือ่นที่ผานจากขั้วแอโนด (Anode)    
ตามวงจรภายนอกไปยังขั้วแคโทด (cathode)  
 ปฏิกิริยาของออกซิเจน (O2)  หน่ึงโมเลกุลที่ขั้วแคโทด  (Cathode)  จะเกิดสี่อิเล็กตรอนในขบวนการ 
รีดักชัน (ดังสมการขางตน) ซ่ึงจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองเปนขั้นตอน ที่ขั้วพลาติน่ัม (Pt) จะทําให   กาซ
ออกซิเจนเกิดปฏิกิริยารีดักชันไดรวดเรว็ขึ้น ที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 800C เหมาะสําหรับการทาํงานของ
เซลเชื้อเพลิง PEM ยังถกูจํากัดดวยขัน้ตอนแรกโดยอัตราการเกดิอยางชา ๆ ของครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
ของ O2   ซ่ึงชามากกวารอยเทาของปฏกิิริยาครึ่งเซลออกซิเดชันของ H2    

Why a Fuel Cell Goes “Platinum” 
 ครึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแตละขั้ว สามารถเกิดปฏิกิริยาไดรวดเร็วทีผ่ิวของ Pt catalyst เทานั้น   
พลาติน่ัมมีคณุสมบัติเฉพาะตวัที่จะเกิดการสรางพันธะ  H และ  O  ในขั้น Intermediate ไดตามตองการ
ที่ขั้วของปฏิกริิยาจะสามารถผานขั้น Intermediate ไปสูผลติภัณฑสุดทาย (The final product) ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
 จากตัวอยางขบวนการที่ขัว้แอโนดเม่ือโมเลกุล  H2  แตกตวั  Pt  จะสรางพันธะกับ H อะตอม 
และจะปลดปลอย  H  อะตอมออกมาเปน  H+ +   e-   ดังสมการ 
  H2 +   2Pt                             2Pt-H 
   2Pt-H                                         2Pt    +    2H+     +     2e- 
  
 ความตองการที่จะสรางพันธะ (Bonding) กับ H อะตอม จะตองไมออนเกินไปและไมแข็งแรง   
จนเกินไป ซ่ึงคุณลักษณะเฉพาะที่ดีของคะตะไลส  แตความเปนจริงแลวคะตะไลสที่ดีที่สุดสาํหรับเซล  
เชื้อเพลิง PEM จะมีราคาแพง หนทางเลือกที่ดีที่สุดคือพยายามทําโครงสรางของคะตะไลสใหมีชั้น 
(Layer) ใหมากที่สุดเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการสรางพันธะ    ขั้วอิเล็กโทรดอื่น ๆ ประกอบดวยแทงคารบอน 
(C) พรุน ซ่ึงสามารถสรางพนัธะไดนอยกวาขัว้ Pt การที่ขัว้อิเลก็โทรดมีรูพรุนเพ่ือที่จะใหกาซแพรกระจาย 
ผานไปยังขัว้ซ่ึงทําหนาที่เปนคะตะไลสดวย ทั้งขัว้ Pt และ C จะเหนี่ยวนําอิเล็กตรอนไดดี ดังน้ัน 
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผานขั้วไดอยางอิสระ อนุภาคของ Pt มีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ ๒  
นาโนเมตร (nm) (1 nm = 10-9 m)  ซ่ึงมีผลทําให  Pt  มีพ้ืนที่ผิวเปนจํานวนมากเพื่อทีจ่ะสัมผัสกับ
โมเลกุลของกาซ ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะที่ดีของคะตะไลส และเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่ไปได ดังเชนกระแสในเซลเชื้อเพลิง เปนตน 
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Water and Fuel Cell Performance 
 การกําจัดน้ําเปนกุญแจสําคญัที่มีผลตอระบบเซลเชื้อเพลิง PEM แมวาน้ําคือผลพลอยไดของ
ปฏิกิริยาเซลเชื้อเพลิงและถกูกําจัดออกจากเซลระหวางการทํางาน ซ่ึงเปนสิ่งที่นาสนใจวาทั้งเชื้อเพลิง
และอากาศทีเ่ขามาภายในเซลเชื้อเพลิง จําเปนจะตองมีความชืน้ สภาวะเชนน้ีนํ้าจะทําให PEM         
เกิดเปนไฮเดรท ความเชื้อของกาซจําเปนจะตองควบคุมอยางระมัดระวัง ละอองน้ําที่เล็กเกินไปจะ     
ปองกันเมมเบรนจากการเหนี่ยวนํา ไฮโดรเจนอิออน  (H+)  ทําใหกระแสภายในเซลลดต่ําลง 
 ถาอากาศผานขั้วแคโทด  (Cathode)  ชาเกินไป อากาศไมสามารถพาน้ําทั้งหมดที่ขั้วแคโทด
(Cathode) ออกจากเซลเชือ้เพลิงไดจะเกิด “Floods” เซลอาจจะเกิดอันตรายเพราะ O2 ไมเพียงพอที่จะ
สามารถผานทะลุนํ้าไปถึงขั้วแคโทด(cathode) ที่คะตะไลสได 

The membrane/Electrode Assembly 
 การประกอบขั้ว Electrode กับ Membrane เขาดวยกนัมีโครงสรางมากมายหลายแบบ       
ขบวนการผลติหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือ Los Alamos National Laboratory เปนสถาบันวิจัยเซลเชื้อเพลิง    
ที่มีประสิทธิภาพมาก สารคะตะไลสไดถกูเตรียมขึ้นโดยในขั้นตอนแรกใชของเหลวที่เรยีกวา “Ink” เปน
การผสมเขาดวยกันตามสัดสวนที่เหมาะสมของคะตะไลส (ผงพลาติน่ัมกระจายอยูบนคารบอน) ซ่ึง     
สารละลายของสารเมมเบรนจะละลายอยูในแอลกอฮอล ของเหลว  “Ink” ถกูเตรียมขึ้นมาใหมอีกครั้ง     
และไดนํามาประยุกตเปนพ้ืนผิวของเมมเบรน   ซ่ึงเปนของแข็งตามสัดสวนที่แตกตางกันไปตามกรรมวิธี   
วิธีงาย ๆ ก็คอื  การทาคะตะไลส  “Ink”  โดยตรงแลวปลอยใหแหงบนผวิของเมมเบรน ชั้นคะตะไลสเปยก 
และเมมเบรนนําไปใหความรอนจนกระทั่งชั้นของคะตะไลสแหง ชั้นเมมเบรนจะถูกกลับอีกดานหนึ่งและ
ทําเชนเดียวกบัครั้งแรก      จะทําใหมีชั้นคะตะไลสบนเมมเบรนทั้งสองดาน ขั้วเมมเบรนจะถูกรดีน้ําออก  
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(Rehydrated)  โดยการจุมลงในสารละลายกรดที่เดือดเบา ๆ เพ่ือทําใหม่ันใจวาเมมเบรนสามารถทําให
เกิดไฮโดรเจนอิออน ที่ตองการสําหรับเซลเชื้อเพลงิในการทํางาน ขั้นตอนสุดทายผานการลางดวย      
นํ้ากลั่น ขัว้เมมเบรน/อิเล็กโทรดนี้ สามารถที่จะใสเขาไปในโครงสรางเซลเชื้อเพลงิตอไป 

The backing Layers 
 ชั้นผนังกั้นของเซลเชื้อเพลงิ (Backing Layers) ถกูออกแบบมาเพื่อใหเกิดกระแสมากที่สุดซึ่ง
ไดรับจากเมมเบรน/อิเล็กโทรด   ดานหนึ่งจะตอกับขัว้แอโนด (Anode) อีกขัว้หน่ึงจะตอกับขัว้แคโทด 
(Cathode) ซ่ึงโดยปกติจะทําดวยกระดาษคารบอนทีมี่รูพรุนหรือผาคารบอนซึ่งมีความหนา ๑๐๐ ถงึ 
๓๐๐  ไมครอน (ประมาณ ๔ - ๑๒ แผนกระดาษ) ชั้นผนงักั้นที่ทําดวยวัสดุคารบอนสามารถนํา
อิเล็กตรอนออกจากขั้วแอโนด (Anode) ไปยังขัว้แคโทด (Cathode) รูพรุนของสารที่ใชทําผนังกั้นเซล 
เชื้อเพลิงจะตองมีประสิทธภิาพในการแพรกระจายของกาซ (Reactant Gas) กับตวัเรง (Catalyst) บน
เมมเบรน/อิเลก็โทรด ในการแพรกระจายหมายถึงการไหลของโมเลกุลกาซจากสวนที่มีความเขมขนสงู 
(ดานนอกผนังแผนกั้น) ซ่ึงกาซจะไหลไปตามทางที่ไดออกแบบไว สวนที่มีความเขมขนต่ํา ดานในของ
ผนังแผนกั้นตดิกับชั้นคะตะไลสซ่ึงกาซจะถูกหลอมรวมกันโดยปฏิกิริยา โครงสรางของชั้นผนังกั้นจะ     
ทาํใหกาซแยกตัวออกขณะที่แพรกระจาย ดังน้ันเม่ือกาซไหลทะลุผานผนังกั้นกาซจะถูกสัมผัสติดกับผวิ
ของคะตะไลสเมมเบรนทั้งหมด 
 ชั้นผนังกั้นยังชวยกําจัดน้ําระหวางการทาํงานของเซลเชื้อเพลิง ซ่ึงนํ้าในปริมาณที่นอยมาก ๆ 
หรือมากเกินไปจะทําใหเซลหยุดทํางาน การแกไขโดยเลือกใชวัสดุทีท่ําผนังกั้นเพ่ือควบคุมปริมาณไอน้ํา
ใหมีความชื้นที่เหมาะสมที่ไหลไปยังเมมเบรน/อิเล็กโทรด 

วัสดุที่ทําผนังกั้นยังชวยใหนํ้าที่เกิดขึ้นทีข่ั้วแคโทด (Cathode) ออกจากเซลโดยไมทําใหเกิดการ 
“Floods” ชั้นผนังกั้นจะเปยกชื้นอยูเสมอซึ่งทําดวย Teflon จะไมเกิดการ “Clogged” ของน้ํา และจะ    
ปองกันการแพรของกาซอยางรวดเรว็ซ่ึงจําเปนสําหรับการเกิดปฏกิิริยาที่เหมาะสมที่ขั้วอิเล็กโทรด 
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อัตราการเกิดความรอนของเซลเชื้อเพลิง (Rate of heat Generation in an Operating 
Fuel Cell)  
 พ้ืนที่ ๑๐๐ cm2 ของเซล ที่ความดัน ๑ บรรยากาศ 800C , 0.7 Volt และ 0.6 A/cm2 (total 
current of 60 A) 
  
ขบวนการเกิดความรอนของเซลสามารถคํานวณไดจากสมการดังน้ี 
     Power due to heat    =   Total power generated – Electrical power 
      Pheat           =   Ptotal    - Pelectrical  
             =   (Videal x Icell )   -     (Vcelll x Icell )    

            =   (Videal -  Icell )   x  Icell 
            =   (1.16 V – 0.7 V) x 60 A 
            =   0.46 V x 60 coulombs / sec x 60 seconds/min. 
            =   1650 J/min 
เซลเชื้อเพลิงน้ีสามารถผลติความรอนประมาณ 1.7 KJ  ทุก ๆ นาทีของการทํางาน ขณะที ่   

การผลิตไฟฟาไดประมาณ 2.5 KJ ตอนาที 
    
 
 
เอกสารอางอิง 
 

๑. http://www.cedelftnl 
๒. http://www.eduction.lanl.gov/resources/fuelcells 
๓. http://www.ott.doe.gov 
๔. http://www.ukace.org/ 
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