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จับน้ํามันเถื่อน 
 น.ต.สันทัด  ผูบังคับการเรือหนุมพลิกขอมือซายดูเวลาจากนาฬิกาพรายน้ําบนขอมือ ขณะน้ัน
เปนเวลา ๐๒๑๐  ทองฟาโปรงมืดเพราะเปนคืนขางแรม หมูดาวระยบิระยบัเต็มทองฟา  “ขอทราบ
ระยะหางจากเปา” เสียงของเขาดังแทรกความมืดขึ้นที่สะพานเดินเรือ “ระยะหางจากเปา ๑๒ ไมล”  
พนักงานเรดารตอบกลบัแทบจะในทันทีทีเ่สียงผูบงัคบัการเรือกลาวจบ แสดงถึงการตื่นตวัอยางเตม็ที่ในการ
ติดตาม เปาดังกลาว  จากขาวลับทีส่นัทัดไดรับเม่ือตอนหัวค่ําจากสายขาวในประเทศเพื่อนบานระบวุา  
จะมีการ  ขนถายน้ํามันหลีกเลีย่งภาษดีวยเรือขนาดใหญ นอกชายฝงจังหวัดนราธิวาสในคืนน้ีชวงเวลา
ระหวาง ๐๑๐๐ - ๐๓๐๐  และจากการลาดตระเวนชวง ๑ ชั่วโมงทีผ่านมาในพื้นที่เปาหมายเรดารพ้ืนน้ํา
เริ่มจับเปาที่นาสงสัยไดในระยะ  ๒๐  ไมล  สันทัดสั่งลดความเรว็ลงเหลือประมาณ  ๘  นอต  เพ่ือมิให
เรือตองสงสัยไหวตวัจากการที่มีเรือความเร็วสูงปรากฏตวัขึน้ในจอเรดาร  โดยหวังวาเรือเปาหมายจะคิดวา
เรือตรวจการณ ของเขาเปนเรือประมงทีก่ําลังลากอวน ยิ่งระยะหางจากเปาหมายนอยลงเทาใดสันทัดก็ยิ่ง
ม่ันใจวาเปนเรือบรรทุกน้ํามันผิดกฎหมาย  เน่ืองจากเปามีลักษณะเปนปนขนาดใหญบนจอเรดารซ่ึง
แสดงใหเห็นถงึการสะทอนคลื่นเรดารจากเรือขนาดใหญหรือเรือขนาดเล็กหลาย ๆ ลําที่อยูกันเปนกลุม
รอบตัวเรือที่มีขนาดใหญกวา 

 “ขออนุญาตประจําสถานีตรวจคนครบั”  ร.อ.จัดเจน  ตนเรือกลาวขออนุญาต  “อนุญาต”  สันทัด
กลาวตอบ พรอมกําชับใหตนเรือเตือนใหประจําเรือมีความระมัดระวังพรอมใชอาวุธในทันทีอยาประมาท 
เพราะเรือเปาหมายอาจมีอาวุธและพรอมใชเชนกนั  เม่ือเปาหมายเขาถึงระยะที่มองเห็นเปนเงาตะคุม ๆ 
ที่ขอบฟา สันทัดขอกลองสองกลางคืนจากยามตรวจการณสองไปที่ขอบฟา  จากภาพซึ่งมีฉากหลังเปน    
สีเขียวของกลองสองกลางคืน ที่อาศัยความสวางจากดวงดาวมาเพิ่มความชัดของภาพเห็นไดอยางชัดเจน 
วา  เปนเรือบรรทุกน้ํามันขนาดกลางทอดสมออยูและมีเรือประมงราว ๑๐ กวาลําเทียบอยูโดยรอบ  ซ่ึง
ขณะน้ีดูเหมือนวาเรือที่เขารวมกิจกรรมถายน้ํามันจะรูตัวแลว และทุกลําพยายามปลดเชือกออกจากเรือ
ใหญ ขณะที่เรือใหญก็พยายามถอนสมออยางรีบดวน  สันทัดสั่งใหพล็อตตําบลที่เรือแนนอนครั้งสุดทาย
จากเครื่องหาตําบลที่ดวยดาวเทียม และวัดระยะหางจากขอบฝงจึงตัดสินใจวากลุมผูกระทําการทั้งหมด
นาจะอยูไมเกินเขตตอเน่ืองของนานน้ําไทย ซ่ึงเขามอํีานาจที่จะจับกุมบุคคลกลุมน้ีมาลงโทษได  จึงสั่ง
เดินหนาเต็มตวัเขาสูกลุมเรอืเปาหมายในทันที  มิใหเรือเหลานี้วิ่งหางฝงออกไปจนพนเขตอํานาจรัฐ  เพ่ือ
มิใหความพยายามของเขาสูญเปลา 
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อํานาจการจับกุมในทะเล 
 จากฉากการเขาจับกุมผูกระทําความผดิคาน้ํามันหลีกเลี่ยงภาษีในทะเลขางตน เห็นไดวาผูทําการ 
จับกุมไมอาจที่จะดําเนินการไดตามอําเภอใจในการจับผูกระทําความผิด  ซ่ึงในการจับกุมนอกจากจะตอง
รูและเขาใจถึงตัวบทกฎหมายที่มอบอํานาจใหทําการจับกุมแลว ขอมูลสําคัญทีสุ่ดอันหนึ่งที่จะชวยใหการ
จับกุมมีผลทําใหผูกระทําผดิไดรับโทษตามกฎหมาย คือ ตองทราบวาตําบลที่ซ่ึงจะจับกุมน้ันอยูที่ใดใน
ทะเล  ตามทีก่ฎหมายไดระบุอํานาจใหไววาการกระทาํความผิดกฎหมายใด ๆ  ในทะเล ในเขตนานน้ํา
ภายใน หรือทะเลอาณาเขต เจาหนาทีข่องรัฐผูมีอํานาจยอมมีอํานาจจับกุมเชนเดียวกบัการกระทาํความผดิ 
ในราชอาณาจักร หรือการกระทําความผดิในเขตตอเน่ืองจับกุมไดเฉพาะความผิด ๔ กรณี คือ  ความผิด
เกี่ยวกบัการเขาเมือง  การเงิน  การศลุกากร และการอนามัย  เชนน้ีเปนตน ดังน้ันองคประกอบที่ทําให
สามารถจับกมุผูกระทําความผิดในทะเลจึงมีอยู ๓  ประการ  คือ 

 ๑. กฎหมายระบุวาเปนความผิด 
 ๒. ผูจับกุมมีอํานาจ หรือไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายใหจับกุมในกรณีน้ัน ๆ ได 
 ๓. ผูกระทําความผิดอยูในเขตอํานาจรัฐ 

 จากองคประกอบ ๓ ประการของการจับกุมน้ัน  ประการที่ ๑  สามารถทราบไดอยางชัดเจนจาก
ตวับทกฎหมายตาง ๆ  ที่เกีย่วของ  ประการที ่๒  สวนที่เกีย่วของกบักองทัพเรือมีเพียงความผิดบางกรณ ี
เทานั้นที่กฎหมายระบุใหทหารเรือทําการจับกุมได ไมใชจับไดกับการกระทําผิดทกุกรณีดังเชน กฎหมาย 
มอบอํานาจใหตํารวจ หรือพนักงานปกครอง  อยางไรก็ตามสวนนี้ก็อาจทําความเขาใจไดไมยากนักจาก 
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายตาง ๆ  ที่มอบหมายใหทหารเรือเปนเจาพนักงานจับกุม   ผูกระทําความผิด
ในทะเลได   แตสวนที่ยากคอื  ประการที่ ๓  ที่จะตองพิสูจนใหทราบแนชัดวาขณะที่กระทําความผิดนั้นผู
จะถูกจับกุมในทะเลนั้นอยูในเขตอํานาจรฐัหรือไม   มิฉะนั้นการจับกุมครั้งน้ันก็อาจเปนการเสยีเวลาเปลา  
เพราะเมื่อคดีไปถึงศาลแลวมีการตัดสินยกฟอง  นอกจากนั้นผูเขาจับกุมยังอาจถูกฟองรองกลับใหชดใช
คาสินไหมทดแทนอีกดวย 

 ดังนั้นเพ่ือใหผูจับกุมมีความมั่นใจวาผูกระทําความผิด อยูในเขตอํานาจรัฐอยางแนนอน นาย
ทหารเรือ ผูตองปฏิบัติหนาที่รักษากฎหมายในทะเลจึงตองมีความรูอยางถองแทใน  ๓  เรื่อง คือ  

 ๑. เดินเรือ 
 ๒. แผนที่และการใชแผนที ่
 ๓. กฎหมายทะเลในสวนทีเ่กี่ยวของกับการกําหนดอาณาเขตในทะเล 
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 ซ่ึงขอ ๑. และ ๒. จะขามไปไมกลาวถงึ  เน่ืองจากนายทหารจะไดรับการศกึษามาแลวในชวงเวลา   
ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนนายเรือ  สวนจะเชี่ยวชาญหรือไมก็ขึ้นอยูกับแตละบุคคล  สําหรับกรณีที่ ๓ ใน
เรื่องกฎหมายทะเลสวนที่เกีย่วของกับการกําหนดอาณาเขตในทะเล  ไดศึกษากันมาหลายครั้ง  จาก    
โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายทหารชัน้ตน  จนมาถึงโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือน้ันมักจะรูสึกกันวา
เขาใจ  แตพอมีปญหาเขาจริง ๆ  มักลังเลตัดสินใจกันไมไดเด็ดขาด  จะขอกลาวโดยละเอียดตอไป 

อาณาเขตทางทะเล 
 วิธีการกําหนดเขตทางทะเลในปจจุบันเปนผลสบืเนื่องจาก อนุสัญญาเจนีวา วาดวยกฎหมาย
ทะเล พ.ศ.๒๕๐๑ และ อนุสัญญาสหประชาชาต ิวาดวยกฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕  ซ่ึงเปนกฎหมาย
ทะเลฉบบัลาสุด และมีผลบังคับใชเม่ือ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๗  ซ่ึงแมประเทศทีย่ังมิใหสัตยาบนักับ
กฎหมายทะเลฉบับน้ีรวมทั้งประเทศไทยก็ยังนําเอาตัวบทตาง ๆ ในกฎหมายฉบับน้ีมาปรับใชกับ
กฎหมายภายในประเทศของตน  จนอาจกลาวไดวากฎหมายทะเลฉบับลาสุดเกอืบจะเปนกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศไปแลว 

 กฎหมายทะเลฉบบั พ.ศ.๒๕๒๕ ไดกําหนดอาณาเขตทางทะเลออกเปนสวนตาง ๆ ดังน้ี คือ 
  ๑.  นานน้ําภายใน   (Internal Water) 
  ๒.  ทะเลอาณาเขต  (Territorial Sea) 
  ๓.  เขตตอเน่ือง  (Contiguous Zone) 
  ๔.  ไหลทวีป   (Continental Shelf) 
  ๕.  เขตเศรษฐกิจจําเพาะ  (Exclusive Economic Zone) 
  ๖.  ทะเลหลวง  (High Sea) 

 ในการกําหนดเขตตาง ๆ ในทะเล  ตั้งตนจากเสนสมมุติที่เรียกวา เสนฐาน  (Base Line)  ซ่ึง
หมายถึงเสนที่ใชเปนหลักในการวัดความกวางของทะเลอาณาเขต และเขตทางทะเลอื่น ๆ อันมีอยู ๒ 
ชนิด คือ 

 ๑.  เสนฐานปกติ  (Normal Baseline)  คือแนวน้ําลดตลอดชายฝงทะเลตามที่รัฐชายฝงกําหนด
ไวในแผนที่ของตน  ซ่ึงโดยอนุโลมก็คือ เสนแนวน้ําลกึศูนยเมตร ทีอ่ยูในแผนที่เดินเรือน่ันเอง (รูปที่ ๑) 

 ๒.  เสนฐานตรง  (Straight Baseline)  กําหนดขึ้นในกรณีที่ชายฝงมีความเวาแหวงมาก หรือมี
เกาะเรียงรายใกลชิดไปกบัแนวชายฝงจนไมสามารถหาแนวน้ําลดได     ในทางปฏิบตัิในกรณน้ีีเสนฐาน 
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กําหนดขึ้นโดยการเชื่อมตอจุดที่เหมาะสมบริเวณชายฝงเขาดวยกัน  แตทั้งน้ีแนวเสนที่เชื่อมตอกันนั้น
จะตองอยูในแนวทศิตามธรรมชาตขิองชายฝง และบริเวณทะเลที่อยูภายในเสนฐานตรงนีต้องมี
ความสัมพันธ กับแผนดินอยางเพียงพอที่จะถือเปนนานน้ําภายในได  (รูปที่ ๒) 

นานนํ้าภายใน 
 นานน้ําภายใน คือนานน้ําทีอ่ยูภายในเสนฐาน (รูปที่ ๓)  เชน อาว  แมนํ้า  ปากแมนํ้า  ทะเลสาบ  
รัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยเหนือนานน้ําภายในเชนเดียวกับที่มีเหนือดินแดน 

ทะเลอาณาเขต 
 ทะเลอาณาเขต คือบริเวณที่มีความกวางไมเกิน ๑๒ ไมลทะเล จากเสนฐานตลอดแนวชายฝง  
ของรัฐ (รูปที ่๔) ซ่ึงในเขตนี้รัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยทั้งบนพื้นนํ้า หวงอากาศเหนือทะเลและใตผวิพ้ืน
ทองทะเลของทะเลอาณาเขต  แตทั้งน้ีมีขอยกเวนวารัฐชายฝงตองใหเรือตางชาติใช “สิทธิการผานโดย
สุจริต” ในทะเลอาณาเขตได  ซ่ึงการผานตองเปนไปอยางตอเน่ือง ไมชักชา และไมเปนปฏิปกษตอ
สันติภาพ  ความสงบเรียบรอย หรือความมั่นคงของรัฐชายฝง 

เขตตอเน่ือง 
 เขตตอเน่ือง คือบรเิวณที่มีความกวาง ๑๒ ไมลทะเล โดยวดัตอออกมาจากบรเิวณทะเลอาณาเขต  
ดังน้ันเขตนอกสุดของเขตตอเน่ืองจึงมีความกวางไมเกิน ๒๔ ไมลทะเลเม่ือวัดออกจากเสนฐาน (รูปที่ ๕) 

 ในเขตตอเน่ืองนี้ รัฐชายฝงมีอํานาจตามกฎหมายเพียง ๔ กรณี คือ การเขาเมือง รัษฎากร 
ศุลกากร และสุขาภิบาล  รวมทั้งมีอํานาจคุมครองวัตถุโบราณ หรือวัตถุทางประวตัิศาสตรที่อยูบน     พ้ืน
ทองทะเลในเขตนี ้

ไหลทวีป 
 ไหลทวีปนับวาเปนสวนที่กาํหนดขอบเขต และพิสูจนทราบไดยากที่สุดในบรรดาอาณาเขต     
ทางทะเลทั้งหมด  ตามขอ ๗๖ แหงอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕  ไดให  
คําจํากัดความไววา ไหลทวีปของรัฐชายฝงประกอบไปดวย พ้ืนทองทะเล และใตผวิพ้ืนของพื้นที่ใตนํ้า  
ซ่ึงยืดขยายออกไปจากทะเลอาณาเขต โดยตลอดของแนวทอดยาวตามธรรมชาติของอาณาเขตแผนดิน  
จนถึงขอบที่ดานนอกสุดของทวีปหรือที่ระยะ ๒๐๐ ไมลทะเล จากเสนฐานทีใ่ชวัดความกวางทะเลอาณาเขต  
ในกรณีที่ริมของขอบทวีปยดืขยายออกไปไมถึงระยะดังกลาว 
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ซ่ึงถาขอบทวปีมีความยาวเกิน ๒๐๐ ไมลทะเล ใหใชวธิกีารกําหนดขอบทวีปดังน้ี  (รูปที่ ๖) 

 ๑.  กําหนดขอบทวีป ณ จุดซึ่งความหนาอยางนอยที่สุดของหินตะกอนเทากบัรอยละ ๑ ของ
ระยะทางทีส่ั้นที่สุดจากจุดนั้นไปเชิงลาดทวีป หรือ 
 ๒.  กําหนดขอบทวีป ณ จุดซึ่งหางไมเกิน ๖๐ ไมลทะเล โดยวัดจากเชิงลาดทวีป 
 ๓.  ขอบไหลทวีปตามที่กําหนดขางตนทัง้ ๒ ไมวากรณีใด ๆ ตองไมเกิน ๓๕๐ ไมลทะเลจากเสน
ฐานที่ใชวัดความกวางทะเลอาณาเขต หรือไมเกิน ๑๐๐ ไมลทะเล จากเสนแนวน้ําลึก ๒,๕๐๐ เมตร 
 ในเขตไหลทวปีน้ีรัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตย (ไมใชอํานาจอธิปไตย) เหนือทรัพยากรธรรมชาติบน
และใตผวิพ้ืนไหลทวปี  ไมวาจะมีหรือไมมีชีวิต แตรัฐอ่ืน ๆ ยังมีสิทธิที่จะวางหรอืบํารุงรักษาสายเคเบลิ 
หรือทอทางใตทะเลบนไหลทวีปได  แตทัง้น้ีตองไดรับความยินยอมจากรัฐชายฝงเจาของไหลทวปีกอน 

เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
 เขตเศรษฐกิจจําเพาะ คือบริเวณที่มีความกวางไมเกิน ๒๐๐ ไมลทะเล จากเสนฐาน ดังนั้นความ
กวาง ของบริเวณนี้คือ ๑๘๘ ไมลทะเล โดยวัดตอออกไปจากเขตนอกสุดของทะเลอาณาเขต 

 ในเขตน้ีรัฐชายฝงที่เปนเจาของมีสิทธิอธปิไตยในการสาํรวจ แสวงประโยชน อนุรักษ และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีและไมมีชวีิต ไมวาจะอยูที่ใดในเขตน้ี ทั้งยังมีสิทธิอธิปไตยเหนือกิจกรรม    
ตาง ๆ อันเกีย่วเนื่องกบัการสํารวจ และแสวงประโยชนทางเศรษฐกจิ เชน การผลติพลงังานจากกระแสน้ํา 
และลม 
 จะเห็นไดวาบริเวณไหลทวปี และเขตเศรษฐกิจจําเพาะมีสวนทีท่ับซอนกันอยู ขอแตกตางของ  
ทั้งสองเขตคือ เขตไหลทวปีมุงความสนใจไปอยูบนพ้ืนและใตผวิพ้ืนทองทะเล  สวนเขตเศรษฐกจิจําเพาะ
มุงความสนใจไปที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยูในน้ําทั้งหมด  ขอแตกตางอีกประการหนึ่งคือ สิทธิอธิปไตย
เหนือไหลทวปีเปนสิทธิเดิมที่รัฐชายฝงมีโดยไมตองประกาศอางสทิธิ  แตสําหรับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ    
จะตองมีการประกาศอยางชดัเจนและเปดเผยจึงจะมีผลตามกฎหมายระหวางประเทศ  อยางไรก็ตาม    
ทั้งในเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะนี้  สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝงผูเปนเจาของไมครอบคลุมถึง
การเดินเรือ และการบินที่จะตองยอมใหรัฐอ่ืน ๆ กระทาํไดโดยเสรี 
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ทะเลหลวง 
 ทะเลหลวง หมายถึงสวนที่เหลือของทะเลอันไมใชสวนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทะเล   
อาณาเขต หรือนานน้ําภายใน  ซ่ึงรัฐทกุรัฐมีเสรีภาพในการเดินเรือ การบิน วางสายเคเบิล และทอทาง  
ใตทะเล   การประมง การสรางเกาะเทียม รวมทั้งสิ่งตดิตั้งตาง ๆ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร อยางไร  
ก็ตามถึงแมวาเขตทะเลหลวงดูเหมือนวาเปนเขตเสรี แตในขอเท็จจริงแลวกิจกรรมตาง ๆ ในบริเวณนี้  
ยังคงถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศ  ในบางกรณีตามที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 
ไดเขาเปนภาคี 

บทสงทาย 
 จากที่อธิบายมานี้ทั้งหมด สรุปไดเปนภาพรวมแสดงเขตทุกเขตดวยภาพตัดขวาง (รูปที่ ๗)  ซ่ึง
นายทหารเรือผูมีหนาที่รับผดิชอบในการตรวจและจับกมุผูกระทําผิดในทะเล สามารถทําความเขาใจไดไม
ยากนักและเพื่อประสิทธิผลในการปฏบิตัิหนาที่ดังกลาว  อีกทั้งสามารถจับผูกระทําผิดมาลงโทษตาม
กฎหมายไดโดยไมตองกลายเปนผูตองหาเสียเองกรณีที่ถูกฟองกลับ จึงขอแนะนําใหฝกฝน ศึกษา และ
ทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางแจมแจง คือ การเดินเรือ แผนที่และการใชแผนที่ กฎหมาย
ในประเทศทีเ่กี่ยวของและกฎหมายทะเล หรือถาสงสัยและไมแนใจจรงิ ๆ ก็ใหสอบถามไปทีก่รมอุทกศาสตร 
กองทัพเรือ ซ่ึงมีเจาหนาที่เทคนิคดานกฎหมายทะเลชวยตอบปญหาตาง ๆ  
 



การกาํหนดระยะฟรีบอรดเรือ 
น.อ.ผศ.สมศักด์ิ  แจมแจง 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
ระยะฟรีบอรด (Freeboard) เปนบรรทัดฐานสําหรับการบรรทุกของเรือและเกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยของเรือ เปนเสมือนดัชนีบอกสมรรถนะของเรือ เรือที่สรางเสร็จแลวคํานวณระยะ    ฟรีบอรด
ไดมาก ยอมหมายถึงสามารถบรรทุกไดมากโดยที่ยังคงปลอดภัยดี การกําหนดระยะฟรบีอรด คือการ
พิจารณาระดับความสูงของกราบเรือเหนือแนวน้ําที่เหมาะสมเมื่อเรือบรรทุกสินคาเต็มที่    เกี่ยวกับ
เรื่องฟรีบอรดนี้ ไดมีการประชุมตกลงกันในระดับสากลที่ IMCO (Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization) จัดขึ้นในป ค.ศ.๑๙๖๖ และกําหนดเปนกฎการกําหนดแนวน้ําบรรทุก 
Load Line Rules,1966 โดย IMO (International Maritime Organization) และฉบับ      ปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติมป ค.ศ.๑๙๗๑, ๑๙๗๕ และ ๑๙๗๙ แตเน่ืองจากระยะฟรีบอรดสัมพันธกับ   การกําหนด
แนวน้ําบรรทุกของเรือโดยตรง เพราะกอนที่จะกําหนดตําแหนงบอกเสนแนวน้ําบรรทุกได จะตอง
คํานวณหาระยะฟรีบอรดของเรือใหไดเสียกอน ดังน้ันสาระสําคัญประการหนึ่งของ Load Line Rules 
คือการหาระยะฟรีบอรดเรือ จากประสบการณการสอนของผูเขียน ทั้งที่โรงเรียนนายเรือ ศูนยฝก
พานิชยนาวี กรมเจาทา และการพบปะกับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับเรือพบวา ไมคอยมีใครทราบ
รายละเอียดเกี่ยวการกําหนดระยะฟรีบอรดเรือเทาใดนัก เพียงแตทราบคราวๆวา ถาปจจุบันเรือจมอยู
ในน้ําลึกเทาใดระยะความสูงที่เหลือจนถึงกราบเรือก็คือระยะฟรีบอรดที่เรือเหลืออยูขณะนั้น  

สาระสวนใหญของกฎการกําหนดระยะฟรีบอรดเรือในวารสารนี้ ผูเขียนเรียบเรียงมาจาก
เอกสาร FINAL ACT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOAD LINES,1966 ที่    
ไดรับความเอื้อเฟอจากเพื่อนนักเรียนนายเรือรุนเดียวกับผูเขียน ซ่ึงปจจุบันทานเปนเจาพนักงาน
ตรวจเรือของกรมเจาทา  จึงเปนขอมูลที่เชื่อถือไดมากที่สุด  

ตามกฎการกําหนดแนวน้ําบรรทุก ที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

๑. คํานิยามที่ใชในกฎขอบังคับการกําหนดระยะฟรีบอรดเรือ 
๑.๑ ความยาว (L)  
คือระยะ ๙๖% ของความยาวแนวน้ําที่ระดับ ๘๕% ของความลึกที่นอยที่สุดจากเสนขอบ 

(Least Molded Depth) ถึงสวนบนของกระดูกงู หรือความยาวของเรือตามเสนแนวน้ําที่ระดับ ๘๕% 
ของความลึกนอยที่สุดดังกลาว โดยวัดจากจุดตัดของทวนหัวเรือ (Stem) กับแนวน้ําไปถึงแนวแกน
ของหางเสือ (Rudder Stock) จากทั้งสองวิธีใหใชคาที่มากกวาเปนความยาว (L) สําหรับคํานวณระยะ
ฟรีบอรด 
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๑.๒ เสนฉาก (Perpendiculars) คือเสนในแนวดิ่งทีต่ําแหนงปลายทั้งสองดานของความยาว L 

๑.๓ ก่ึงกลางลําสมมุติ (Amidships)  หมายถึงตําแหนงกึ่งกลางของความยาว L 

๑.๔ ความกวาง (Breadtg ; B ) 

ถาไมระบุเปนอยางอ่ืน หมายถึง ความกวางสูงสุดของเรอืที่ตําแหนงกึง่กลางลาํสมมตุิ (Amidships) 
เรือที่ตัวเรือเปนเหล็กจะวัดระหวางขอบดานในของแผนเหล็กตัวเรือ ถาใชวัสดุอ่ืนเปนตัวเรือ ใหวัด
ความกวางถึงผิวดานนอกของกงเรือ (Frames) 

๑.๕ ความลึกถึงเสนขอบ (Molded Depth) 
(ก) เปนระยะในแนวดิ่งที่กึ่งกลางลําสมมุติ จากผิวบนของกระดูกงูถึงผิวบนของคานดาดฟา   

ฟรีบอรดขางเรือ (Freeboard Beam) (การวัดในระหวางแนวทั้งสองจึงเปนระยะถึงแนว   
เสนขอบสมมุติที่ใชสําหรับอางอิงเกี่ยวกับขนาดเรือ ซึ่งเรียกวาเปน ”ระยะถึงแนวเสนขอบ”) 

(ข) ในกรณีที่กราบเรือมีลักษณะโคงมน (Rounded Gunwales) ใหใชจุดตัดระหวางเสนขอบ
ดานลางของดาดฟาฟรีบอรดกับเสนขอบดานในขางตัวเรือที่ตําแหนงกึ่งกลางลําสมมุติ เปน
แนววัดความลึกถึงเสนขอบ 

(ค) ถาดาดฟาฟรีบอรดมีลักษณะเปนขั้นและมีสวนยกสูงเลยแนวที่ใชวัดความลึกถึงแนว      
เสนขอบตามปกติ ใหใชแนวลางสุดของดาดฟาฟรีบอรดที่ขนานกับดาดฟายกดังกลาวเปน
แนววัดความลึกถึงแนวเสนขอบ 

๑.๖ ความลึกดาดฟาฟรีบอรด (Depth for Freeboard) 

(ก) หมายถึงความลึกถึงแนวเสนขอบตรงกลางลําสมมุติของเรือ ที่นําความหนาของแผนสตริงเกอร 
มารวมดวย (ถามี) ในกรณีที่มีวัสดุอ่ืนปดทับดาดฟาฟรีบอรดอีกที ใหบวกคา T(L-S)/L เพิ่ม
เขาไปอีก 
โดยที่  T  คือความหนาเฉลี่ยของวัสดุปูพ้ืนดาดฟา (เชน แผนไม) 

          L  คือความยาวตามนิยามขางบน 
               S  คือความยาวทั้งหมดของซูปเปอรสตรัคเจอร 

(ข) เรือที่ดาดฟาขางเรือมีลักษณะโคงเขาหาแผนเหล็กขางเรือ (Rounded Gunwales) โดยมี
รัศมีความโคงดังกลาวมากกวา ๔% ของความกวาง ( B ) หรือเรือที่มีรูปรางดาดฟาบน
ผิดปกติไปจากเรือทั่วไป ใหใชคาความลึกดาดฟาฟรีบอรดเทากับความลึกดาดฟาฟรีบอรด
ของเรือทั่วไปที่หนาตัดกลางลํามีลักษณะดานขางเปนผนังตั้งตรง คานดาดฟาโคงและมี
ขนาดพื้นที่หนาตัดเทากับเรือดังกลาว 

๑.๗ สัมประสิทธ์ิแทงตัน (Block Coefficient ; BC )  

หาไดจากสูตร  
1dBL

CB ××
∇

=  
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 โดยที่ ∇  คือปริมาตรของเรือแบบ Molded Volume หมายถึงปริมาตรคํานวณจากขนาดที่

วัดระหวางแนวดานในของเรือที่สรางดวยเหล็ก หรือขนาดวัดถึงแนวนอกสุดของ
เปลือกเรือที่สรางจากวัสดุอ่ืน 

          1d  มีขนาด ๘๕% ของความลึกถึงเสนขอบ (Molded Depth) (ไมใชความสูงดาดฟา
ฟรีบอรด) 

๑.๘ ฟรีบอรด (Freeboard)  

หมายถึงระยะในแนวดิ่งที่ตําแหนงกลางลําสมมุติ วัดจากขอบบนของเสนบอกแนวดาดฟา 
(Deck Line) ถึงขอบบนของเสนแนวน้ําบรรทุก (Loaded Line) 

๑.๙ ดาดฟาฟรีบอรด (Freeboard Deck)  

ตามปกติหมายถึงดาดฟาสมบูรณชั้นบนสุดที่เปดสูอากาศ โดยที่ชองเปดตาง ๆ บริเวณนั้น 
สามารถปดไดสนิทมั่นคงและแข็งแรง บรรดาชองเปดขางเรือใตดาดฟามีฝาปดผนึกน้ําที่ม่ันคง     
แข็งแรง จนน้ําไมสามารถรั่วเขาเรือได 

กรณีที่ดาดฟาลักษณะขางตน ไมตอเน่ืองกันโดยตลอด ใหใชแนวต่ําสุดที่ขนานกับสวนดานบน     
อ่ืน ๆ เปนแนวดาดฟาฟรีบอรด เจาของเรืออาจตองการใหดาดฟาชั้นลาง ๆ ลงมาเปนดาดฟาฟรีบอรด 
ของตนไดทั้งนี้จะตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผูมีอํานาจกําหนดฟรีบอรดกอน แตจะตอง
เปนไปตามขอแมคือ ดาดฟาชั้นนั้นจะตองสมบูรณและตอเน่ืองครอบคลุมอยางนอยจากผนังกั้นน้ํา  
หัวเรือสุด (Peak Bulkhead) จนถึงบริเวณสวนขับเคลื่อนเรือ และจะตองแผกวางคลุมตลอดทั้งสอง
กราบของเรือดวย ถาดาดฟาลางนี้มีลักษณะเปนขั้น ใหใชแนวลางสุดที่ขนานกับสวนบนอ่ืนที่เหลือ
เปนแนวดาดฟาฟรีบอรด ซ่ึงจะนับรวมพ้ืนที่เหนือแนวนี้เปนซูปเปอรสตรัคเจอรตอไป  

๑.๑๐ ซูปเปอรสตรัคเจอร (Superstructure) 

หมายถึงโครงสรางบนดาดฟาฟรีบอรดที่มีผนังของโครงสรางหางจากแผนเหล็กตวัเรือดานนอก 
ดานละไมเกิน ๔% ของความกวาง 

๑.๑๑ ซูปเปอรสตรัคเจอรที่ปดมิดชืด (Enclosed Superstructure) 

หมายถึงซูปเปอรสตรัคเจอรที่มีฝากั้นน้ําทั้งดานหนาและดานหลัง และชองเปดตาง ๆ ของ
ผนังทุกดานสามารถปดไดมิดชิดโดยไมร่ัวนํ้า 

๒. เง่ือนไขกอนการกําหนดฟรีบอรด สรุปไดดังน้ี 
๒.๑ ขอมูลที่จะตองสงใหตรวจสอบ 
      ๒.๑.๑.ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการบรรทุกสินคาและการถวงน้ําอับเฉาในลักษณะตางๆ 

พอเพียงใหผูมีอํานาจกําหนดระยะฟรบีอรด  สามารถคาํนวณความเคนที่จะเกิดขึ้นตามสวนตาง ๆ ของเรือ  
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ได ขอมูลเชนนี้มิไดบังคับตามความยาวเรือ ลักษณะการออกแบบและกับเรือชั้นใดโดยเฉพาะ ทั้งน้ี     
ขึ้นอยูกับผูมีอํานาจกําหนดระยะฟรีบอรด จะเห็นวาสมควรจะตองสงใหหรือไม 

   ๒.๒.๒. ถายังไมพรอมสงขอมูลการทรงตวั (Stability Information) ตามที่ International 
Convention for the Safety of Life at Sea มีผลบังคับ จะตองสงขอมูลใหอยางพอเพียง (ตาม
แบบฟอรมที่ไดรับการรับรอง) เพ่ือเปนแนวทางใหผูมีอํานาจกําหนดระยะฟรีบอรดสามารพิจารณา
การทรงตัวเรือในสถานะบรรทุกตางๆได และจะตองสงขอมูลตามขอ ๒.๒.๑.เม่ือพรอม 

๒.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับผนังดานหัวและผนังดานทาย ของซูปเปอรสตรัคเจอร 
(Superstructure End Bulkheads) 

    ทั้งผนังดานหัวและดานทายของซูปเปอรสตรัคเจอรแบบปดมิดชิด จะตองสรางใหมีความ
แข็งแรงอยางพอเพียงและเปนไปตามกฎขอบังคับ 

๒.๓ เงื่อนไขเก่ียวกับประตู (Doors) 

      ๒.๓.๑ ชองทางผานเขาออก (Access Openings) ตางๆของผนงัหัว-ทายของซูปเปอรสตรคั
เจอร แบบปดมิดชิด ควรทําเปนประตูที่แข็งแรงและติดกับผนังอยางถาวร สามารถใชงานไดทั้งสอง
ดานของผนัง วัสดุที่ใชควรเปนเหล็กหรือวัสดุอ่ืนที่มีความแข็งแรงทัดเทียมกัน โดยมีระบบกง (Frames) 
และการเสริมกําลัง (Stiffened)  เพ่ือใหเปนโครงสรางที่มีความแข็งแรงเสมือนกับฝากั้นนั้นไมได    
ถูกเจาะเปนชอง และจะตองผนึกน้ําไดเม่ือปดประตู ระบบการผนึกประตูควรประกอบดวยวัสดุชวย
ผนึกตามขอบ (Gaskets) และอุปกรณอัดประตูใหปดแนน (Clamping Devices) ซ่ึงอุปกรณดังกลาว
ควรติดตั้งไวเปนการถาวรบนผนังหรือบนบานประตู 

      ๒.๓.๒ ถาไมระบุเปนอยางอ่ืน ขอบลางของประตูตามผนังหัว-ทายของซูปเปอรสตรัคเจอร 
แบบปดมิดชิด ควรมีความสูงไมนอยกวา ๓๘๐ มิลลิเมตร  (๑๕ น้ิว) จากดาดฟา 

๒.๔ ขอกําหนดเกี่ยวกับ ปากระวาง ชองประตูหนาตาง และชองระบายอากาศ  

  ขึ้นอยูกับตําแหนงที่กําหนด ดังนี้ 

  ตําแหนง ๑ หมายถึงบริเวณสวนบนของดาดฟาฟรีบอรด ดาดฟายก และซูปเปอรสตรัค
เจอรแบบปดมิดชิด จากแนวเสนฉากที่หัวเรือ (F.P.) ไปทางทายเปนระยะ 4

1  ของความยาวเรือ 
  ตําแหนง ๒ หมายถึงบริเวณสวนบนของดาดฟาซูปเปอรสตรัคเจอร ตรงระยะนอกเหนือจาก 

ตําแหนง ๑ 

๒.๕ ขอกําหนดเก่ียวกับขนาดของชองปากระวางสินคา 

      ขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดของชองปากระวางสินคามีรายละเอียดแตกตางกันตามลักษณะ
ของชองปากระวางสินคา และลักษณะของการปดชอง เชนอาจปดดวยผาใบกันน้ํา   หรือปดดวยฝาที่ 
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ทําจากเหล็กหรือวัสดุอ่ืน ซ่ึงแตละแบบมีลักษณะของโครงสรางตางกันจึงมีขอกําหนดแตกตางกัน     
ผูเขียนขอสรุปกวาง ๆ ดังน้ี 

     ๒.๕.๑ ความสูงของปากระวาง 
    ความสูงปากระวางทีฝ่าปดยกเขาออกได ที่มีฝาผิดปากระวางทําดวยไมมีผาใบชบุ  

นํ้ามัน หุมผนึกน้ําได (Tarpaulins) ตองมีอุปกรณการยึดที่มั่นคงแข็งแรง มีขอบปากระวางสูงจาก  
ดาดฟา ไมนอยกวา  

    ๖๐๐ มิลลิเมตร (๒๓.๕ น้ิว)  ที่ตําแหนง ๑  
 และ                 ๔๕๐ มิลลิเมตร (๑๗.๕ น้ิว)  ที่ตําแหนง ๒ 

ปากระวางบนชั้นดาดฟาฟรีบอรดที่มีที่ปดปากระวาง (Covers) ทําดวยเหล็กออน (Mild Steel) 
จะตองคํานวณความเคนโดยสมมุติวามีแรงกระทําตอปากระวางนั้นไมนอยกวา ๑.๗๕ เมตริกตันตอ    
ตารางเมตร (๓๕๘ ปอนดตอตารางฟตุ) ที่ตําแหนง ๑ และไมนอยกวา ๑.๓๐ เมตริกตันตอตารางเมตร 
(๒๖๖ ปอนดตอตารางฟุต) ที่ตําแหนง ๒ และผลการคํานวณความเคนสูงสุดที่ไดผนวกกับคาเผื่อ
ความปลอดภัย (Safty Factor) อีก ๔.๒๕ เทา จะตองไมเกินคาต่ําสุดของ Ultimate Strength ของ
วัสดุที่ใชทําที่ปดปากระวางนั้น นอกจากนั้นจะตองออกแบบใหเกิดความโกงภายใตแรงกระทํา      
ดังกลาวไดไมเกิน ๐.๐๐๒๘ เทาของความยาวที่ปดนั้น  

เรือที่มีความยาว ๒๔ เมตร (๗๙ ฟุต) สามารถลดขนาดแรงสมมุติดังกลาว ที่ตําแหนง 
๑  ลงเหลือ ๑.๐ เมตริกตันตอตารางเมตร (๒๐๕ ปอนดตอตารางฟุต) และเรือที่มีความยาว ๑๐๐ 
เมตร (๓๒๘ ฟุต) จะใชขนาดแรงสมมุติ เทากับ ๑.๗๕ เมตริกตันตอตารางเมตร (๓๕๘ ปอนดตอ
ตารางฟุต) สวนทีต่ําแหนง ๒ จะใชคา ๐.๗๕ เมตริกตันตอตารางเมตร (๑๕๔ ปอนดตอตารางฟุต) และ 
๑.๓๐ เมตริกตันตอตารางเมตร (๒๖๖ ปอนดตอตารางฟุต) ตามลําดับ สวนเรือที่มีความยาวระหวาง 
๒๔ เมตรถึง ๑๐๐ เมตรใหคํานวณคาแรงที่ตองใชดวยวิธีการเทียบตามสวน (Interpolation)  

ปากระวางบนชั้นดาดฟาฟรีบอรดที่มีที่ปดปากระวางเปนแบบผนึกน้ําได (Watertight 
Covers) ซ่ึงทําจากเหล็กหรือวัสดุอ่ืนที่แข็งแรงเทียบเทาและมีวัสดุชวยผนึกตามขอบ (Gaskets) และ
อุปกรณอัดใหปดแนน (Clamping Devices) จะสามารถลดความสูงของปากระวางที่กําหนดไวกอนหนา
น้ีได หรืออาจไมตองมีปากระวางที่ยกสูงขึ้นดังกลาวก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูมีอํานาจกําหนดระยะ      
ฟรีบอรดวาเรือจะยังปลอดภัยภายใตสภาวะทะเลแบบตาง ๆ ไดดีมากนอยเพียงใด 

ปากระวางบนชั้นดาดฟาฟรีบอรดชนิดผนึกน้ําได (Watertight Covers) และทําดวย
เหล็กออน (Mild Steel)  จะตองคํานวณความเคนโดยสมมุติวามีแรงกระทําตอปากระวางชนิดผนึกน้ํา
ไดน้ัน ไมนอยกวา ๑.๗๕ เมตริกตันตอตารางเมตร (๓๕๘ ปอนดตอตารางฟุต) ที่ตําแหนง ๑ และไม
นอยกวา ๑.๓๐ เมตริกตันตอตารางเมตร (๒๖๖ ปอนดตอตารางฟุต) ที่ตําแหนง ๒ และผลการ
คํานวณความเคนสูงสุดที่ไดผนวกกับคาเผื่อความปลอดภัย (Safety Factor) อีก ๔.๒๕ เทา จะตอง
ไมเกินคาต่ําสดุของ Ultimate Strength ของวัสดุที่ใชทําที่ปดปากระวางนั้น นอกจากนั้นจะตองออกแบบ 
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ใหเกิดความโกงภายใตแรงกระทําดังกลาวไดไมเกิน ๐.๐๐๒๘ เทาของความยาวที่ปดนั้น แผนเหล็ก
ออนที่ใชทําฝาปดจะตองมีความหนาไมนอยกวา ๑% ของระยะระหวางตัวเสริมกําลัง (Stiffeners) 
หรือ ๖ มิลลิเมตร (๐.๒๔ น้ิว)  (ใหใชคาที่มากกวา) 

ความแข็งแรง (Strength) และความแกรง (Stiffness) ของฝาปด (Covers) ที่ทาํจาก
วัสดุอ่ืนนอกเหนือจากเหล็กออน ตองมีคาเทาเทียมกับเหล็กออน  

๒.๕.๒ ชองเปดบริเวณสวนเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือ 

ปากทางเขาออกของสวนเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือที่ตําแหนง ๑ และ ๒ จะตองวาง
ระบบกงอยางดีและลอมลอบดวยโครงสรางที่เปนเรือนเหล็ก (Steel Casings) อยางแข็งแรง ถา
โครงสรางดังกลาวมิไดถูกปกปองจากโครงสรางสวนอ่ืนจะตองคํานวณความเคนบริเวณนั้นเปนพิเศษ 
ทางผานเขาออกของชองเปดดังกลาวจะตองเปนประตู (Doors) ตองมีขอบลางสูงกวาพื้นดาดฟา ๖๐๐ 
มิลลิเมตร (๒๓.๕ น้ิว) ที่ตาํแหนง ๑ และ ๓๘๐ มิลลิเมตร (๑๕ น้ิว) ที่ตําแหนง ๒ ชองเปดอื่น ๆ บน
โครงสรางเรือนเหล็กนี้จะตองมีฝาปดไดอยางถาวร 

๒.๕.๓ ชองเปดอ่ืน ๆ บนดาดฟาฟรีบอรดและดาดฟาซูปเปอรสตรัคเจอร 
๒.๕.๓.๑ ชองระบายอากาศ 
  ปลองระบายอากาศที่โผลเหนือดาดฟาฟรีบอรด จะตองสรางดวยเหล็กหรือวัสดุอ่ืนที่

แข็งแรงเทียบเทา และติดอยูกับดาดฟาอยางมั่นคง ถาปลองเหลานี้มีความสูงเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๓๕.๕ น้ิว) จะตองถูกค้ํายันเปนพิเศษ  

ชองระบายอากาศที่ตําแหนง ๑ ตองมีความสูงไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร (๓๕.๕ น้ิว) 
และที่ตําแหนง ๒ ตองมีความสูงไมนอยกวา ๗๖๐ มิลลิเมตร (๓๐ น้ิว) 

ชองระบายอากาศที่ตําแหนง ๑  ซ่ึงมีความสูงเกินกวา ๔.๕ เมตร (๑๔.๘ ฟุต) และสูง
เกินกวา ๒.๓ เมตร (๗.๕ ฟุต) ที่ตําแหนง ๒ ไมจําเปนตองมีวัสดุปดตรงปลาย นอกเหนือจากนี้
จะตองสรางใหมีอุปกรณปดตรงปลายที่สามารถผนึกน้ําได ถาเรือยาวกวา ๑๐๐ เมตรจะตองสราง
อุปกรณผนึกน้ําดังกลาวอยางถาวร 

๒.๕.๓.๒ ทอหายใจ 

ทอหายใจของถังนํ้าอับเฉาหรือถังอ่ืน ๆ ที่โผลเหนือดาดฟาฟรีบอรด หรือดาดฟา    
ซูปเปอรสตรัคเจอรตองสูงไมนอยกวา ๗๖๐ มิลลิเมตร (๓๐ น้ิว) บนดาดฟาฟรีบอรด และสูงไมนอย
กวา ๔๕๐ มิลลิเมตร (๑๗.๕ น้ิว) บนดาดฟาซูปเปอรสตรัคเจอร 

๒.๕.๓.๓ อ่ืนๆ 

ชองทางตาง ๆ  ตองมีฝาปดผนึกน้ําม่ันคงแข็งแรงเทียบเทากับผนังที่ไมถูกเปดเปน
ชองทางน้ําไหล หรือทอทางใด ๆ ที่อยูต่ํากวาดาดฟาฟรีบอรด ทั้งในระดับ ๔๕๐ มิลลิเมตร  จาก
ดาดฟาฟรีบอรด หรือ   ๖๐๐   มิลลิเมตรเหนือแนวน้ําฤดูรอนขึ้นมา   ที่นํ้าอาจเขาเรือได ตองมีระบบลิ้น
กันกลับ 
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ชองทางปลอยอุปกรณชูชีพ มีการกําหนดตําแหนงและรูปแบบของชองทางปลอย     อุปกรณชูชีพใน
กรณีที่อยูต่ํากวาดาดฟาฟรีบอรด  (จะไมนํามากลาวในที่น้ี) 

ชองทางระบายน้ําบนดาดฟาฟรีบอรด ไดกําหนดสูตรเพ่ือใชคํานวณหาขนาดของ
ชองทางระบายน้ําตามที่ตาง ๆ (จะไมนํามากลาวในที่น้ี) 

ควรติดตั้งราวขางกราบเรือหรือแผนกั้นขางกราบเรือ (Bulwarks) ตลอดทั้งแนวดาดฟา 
เปด และมีความสูงจากดาดฟาไมนอยกวา ๑ เมตร (๓๙.๕ น้ิว) ถาเปนราวขางกราบเรือความหางของ
แถวลางสุดตองมีขนาดไมเกิน ๒๓๐ มิลลิเมตร (๙ น้ิว) สวนแถวถัดๆไปตองหางกันไมเกิน ๓๘๐ 
มิลลิเมตร (๑๕ น้ิว) 

๓. การกําหนดฟรีบอรดเรือ 
เม่ือกําหนดมาตรฐานของเรือไวที่ระดับหน่ึงตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว การกําหนด

ระยะฟรีบอรดจะแบงเรือออกเปน ๒ แบบใหญ ๆ คือ 
แบบ A หมายถึงบรรดาเรือบรรทุกสินคาที่เปนของเหลวโดยที่ชองเขาสูระวางสินคาของเรือ

ประเภทนี้จะมีขนาดเล็กและปดผนึกน้ําดวยวัสดุชวยผนึก (Gaskets) และฝาปดที่เปนเหล็กหรือวัสดุที่
แข็งแรงเทียบเทากัน ลักษณะเดนของเรือแบบน้ีคือ    ดาดฟาเปดมีความแข็งแรงสูงและมีระดับการ
ปองกันน้ําทวมเรือสูงกวาเรอืทั่วไป เพราะระวางสินคาที่เปนของเหลวมีความสามารถบรรจุนํ้าที่เขาทวม 
(Flooding) ไดมาก (มี Permeability สูง) จึงมักถูกกําหนดใหแบงเปนสวน (Subdivision) จํานวนมาก
ผลดีที่ไดคือเรือแบบน้ีจะมีหองกั้นน้ํามาก แตผลเสียคือไดรับอิทธิพลจากผิวหนาอิสระในเรือสูง 

แบบ B หมายถึงเรืออ่ืนนอกเหนือจากเรือแบบ A รวมทั้งเรือแบบ A ที่มีคุณสมบัติไม
ครบถวน 

ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะการกําหนดระยะฟรีบอรดของเรือแบบ B เพราะเปนเรือที่มีใชอยูมาก
ที่สุดและมีลักษณะไมแตกตางไปจากเรือรบที่นักเรียนนายเรือและหลายทานคุนเคยดี นอกจากนั้นยัง
จะทําใหผูอานทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรือไดมากขึ้น ระยะฟรีบอรดต่ําสุดที่เรือแบบ B ควรมี ขึ้นอยู
กับความยาวของเรือดังในตารางที่ ๑ ดังน้ี 
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ตารางที่ ๑ ระยะฟรีบอรดของเรือแบบ B (ตัดทอนมาบางสวนจาก ๑๙๖๖ Load Line Rules) 

ความยาวเรือ 
(เมตร) 

ระยะฟรีบอรด 
(มิลลิเมตร) 

ความยาวเรือ 
(เมตร) 

ระยะฟรีบอรด 
(มิลลิเมตร) 

๑๒๐ 
๑๒๑ 
๑๒๒ 
๑๒๓ 
๑๒๔ 
๑๒๕ 
๑๒๖ 
๑๒๗ 
๑๒๘ 

๑๖๙๐ 
๑๗๐๙ 
๑๗๒๙ 
๑๗๕๐ 
๑๗๗๑ 
๑๗๙๓ 
๑๘๑๕ 
๑๘๓๗ 
๑๘๕๙ 

๑๒๙ 
๑๓๐ 
๑๓๑ 
๑๓๒ 
๑๓๓ 
๑๓๔ 
๑๓๕ 
๑๓๖ 
๑๓๗ 

๑๘๘๑ 
๑๙๐๑ 
๑๙๒๑ 
๑๙๔๐ 
๑๙๕๙ 
๑๙๗๙ 
๒๐๐๐ 
๒๐๒๑ 
๒๐๔๓ 

ตารางระยะฟรีบอรดเรือที่สมบูรณจะครอบคลุมเรือที่มีความยาวตั้งแต ๒๔ ถึง ๓๖๕ เมตร (๘๐ ถึง 
๑๒๐๐ ฟุต) เรือที่มีความยาวเกินกวา ๓๖๕ เมตร จะตองถูกควบคุมเปนพิเศษจากหนวยงานผูมี
อํานาจกําหนดฟรีบอรดของเรือนั้นๆ เรือตาง ๆ ที่มีรูปแบบและคุณสมบัติแตกตางไปจากมาตรฐานที่
กําหนด (ซึ่งจะกลาวตอไป) จะตองมีการปรับแตงระยะฟรีบอรดตามกฎขอบังคับตางๆ ดังตอไปน้ี 

๓.๑ การปรับแตงสําหรับเรือที่มีความยาวนอยกวา ๑๐๐ เมตร 

     เรือที่มีความยาวระหวาง ๒๔ เมตร ถึง ๑๐๐ เมตร และซูปเปอรสตรัคเจอรแบบปดมิดชิด 
มีความยาวประสิทธิผลไมเกิน ๓๕% ของความยาวเรือ จะตองเพ่ิมระยะฟรีบอรดที่ไดจากตารางที่ ๑ 
อีกเทากับ 

  ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

L
E

L .. 35010057   มิลลิเมตร 

หรือ   ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

L
E

L .. 350328090   น้ิว 

เม่ือ   L   คือความยาวของเรือ เปนเมตรหรือฟุตแลวแตกรณี 
       E   คือความยาวประสิทธิผลของซูปเปอรสตรัคเจอร เปนเมตรหรือฟุตแลวแตกรณี 

๓.๒. การปรับแตงเก่ียวกับสัมประสิทธ์ิแทงตัน (Block Coefficient) 

       เรือที่มีคาสัมประสิทธิ์แทงตันเกินกวา ๐.๖๘ ใหนําแฟกเตอร 
361

680
.

.+BC  (เม่ือ BC  คือ

คาสัมประสิทธิ์แทงตันของเรือ) คูณกับคาที่ไดจากตารางที่ ๑  

๓.๓. การปรับแตงเก่ียวกับความลึก D 
      เม่ือความลึก D  ของเรือตามนิยามความลึกที่ไดกลาวไวตอนตน  มีคามากกวา 

15
L  ตอง 
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เพ่ิมระยะฟรีบอรดจากตารางที่ ๑ ขึ้นอีกเทากับ R
L

D ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

15
  มิลลิเมตร โดยที่ R  จะมีคาเทากับ 

480.
L  เม่ือเรือยาวนอยกวา ๑๒๐ เมตร และมีคาเทากับ ๒๕๐ เม่ือเรือยาวตั้งแต ๑๒๐ เมตรขึ้นไปหรือ

ในกรณีของความยาวเปนฟุต จะตองเพ่ิมคาในตารางระยะฟรีบอรดที่สอดคลองกับหนวยความยาวฟุต

อีก R
L

D ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

15
  น้ิว โดยที่ R  จะมีคาเทากับ 

2131.
L  เม่ือเรือยาวนอยกวา ๓๙๓.๖ ฟุต และมีคา

เทากับ ๓.๐ เม่ือความยาวตั้งแต ๓๙๓.๖ ฟุตขึ้นไป ถาความสูงเรือนอยกวาหนึ่งสวนสิบหาเทาความ

ยาว ( D <
15
L ) ไมตองปรับแกคาในลักษณะนี้ ยกเวนเรือที่มีความสูงของซูปเปอรสตรัคเจอรต่ํากวา

มาตรฐานที่จะกลาวตอไป โดยการปรับแกจะคํานวณตามสัดสวนของความสูงมาตรฐานทีข่าดไป 
๓.๔ การปรับแตงเก่ียวกับตําแหนงของเสนแนวดาดฟา (Deck Line) 

    ถาระยะความลึกถึงขอบบนของเสนแนวดาดฟา มีคามากกวาหรือนอยกวาความลึก D  
จะตองนําผลตางที่เกิดขึ้นไปแกกับระยะฟรีบอรดจากตารางที่ ๑ และที่คํานวณไดกอนหนานี้ 

๓.๕ การปรับแตงเก่ียวกับความสูงของซูปเปอรสตรัคเจอร  

     ความสูงมาตรฐานของซูปเปอรสตรัคเจอร หาไดจากตารางที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ 

ตารางที่ ๒  ความสูงมาตรฐานของซูปเปอรสตรัคเจอรเปนเมตร 

ความยาวเรือ, L 
(เมตร) 

ความสูงของดาดฟายก 
(เมตร) 

ความสูงของซูปเปอรสตรัคเจอร อื่น 
(เมตร) 

๓๐ หรือนอยกวา ๐.๙๐ ๑.๘๐ 
๗๕ ๑.๒๐ ๑.๘๐ 

๑๒๕ หรือมากกวา ๑.๘๐ ๒.๓๐ 

ตารางที่ ๓  ความสูงมาตรฐานของซูปเปอรสตรัคเจอรเปนฟุต 

ความยาวเรือ, L 
(ฟุต) 

ความสูงของดาดฟายก 
(ฟุต) 

ความสูงของซูปเปอรสตรัคเจอร อื่น 
(ฟุต) 

๙๘.๕ หรือนอยกวา ๓.๐ ๕.๙ 
๒๔๖ ๓.๙ ๕.๙ 

๔๑๐ หรือมากกวา ๕.๙ ๗.๕ 
 
คาความสูงที่อยูระหวาตัวเลขในตารางขางตน ใหหาไดโดยการเทียบตามสวน 

 

 



ปท่ี ๓ ฉบับที่ ๑                                                                                     มกราคม - มีนาคม  ๒๕๔๖ 
                                                                   ๑๙ 

 

๓.๖ การกําหนดความยาวของซูปเปอรสตรัคเจอร 

    ความยาวของซูปเปอรสตรัคเจอรจะใชคาความยาวเฉลี่ย ในกรณีที่ผนังดานหนาและ/หรือ 
ดานหลัง มีลักษณะโคงจะวัดความยาวของซูปเปอรสตรัคเจอรสวนนั้นจากจุดที่อยูลึกเขาไป ๒/๓ ของ
ความลึกสวนโคงน้ัน 

๓.๗ ความยาวประสิทธิผลของซูปเปอรสตรัคเจอร 

    นอกเหนือจากขอ ๓.๖ ความยาวประสิทธิผลของซูปเปอรสตรัคเจอร ( E ) จะเทากับความ
ยาวของซูปเปอรสตรัคเจอรที่ปดมิดชิด และมีความสูงเทากับหรือสูงกวามาตรฐาน ถาความสูงต่ํากวา
มาตรฐานความยาวประสทิธิผล จะลดลงตามอัตราสวนของความสูงจริงกับความสูงมาตรฐาน แตจะ
ไมไดสิทธิ์เพ่ิม ในกรณีที่มีความสูงเกินมาตรฐาน 

    ถามีการดัดแปลงสวนของซูปเปอรสตรัคเจอรใหไดตามเกณฑ ใหนําเฉพาะสวนดัดแปลง
น้ันมาพิจารณาเกี่ยวกับความยาวประสิทธิผล 

    ถาซูปเปอรสตรัคเจอรไมปดมิดชิด จะไมถูกนํามาพิจารณาเรื่องความยาวประสิทธิผล 
    ดาดฟายก (Raised Quarter Deck) ที่มีผนังดานหนาแนนหนา จะนํามาพิจาณาเกี่ยวกับ

ความยาวประสิทธิผลไดสูงสุด ๐.๖L เทานั้น มิฉะน้ันจะถูกพิจารณาในลักษณะเดียวกับเกงทายเรือ 
(Poop Deck) ที่มีความสูงนอยกวามาตรฐาน 

๓.๘ หองเหนือดาดฟา (Trunk) 

    หองเหนือดาดฟาหรือโครงสรางที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ซ่ึงไมครอบคลุมพ้ืนที่ถึงดานขาง
เรือ จะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับความยาวประสิทธิผล ก็ตอเมื่อ 

       หองเหนือดาดฟานั้นแข็งแรงราวกับซูปเปอรสตรัคเจอร 
       มีทางผานเขาทางดานบนของหองเหนือดาดฟานั้น ซึ่งความสูงของชอง (Coaming) 

ทางเขาและลักษณะของฝาปดเปนไปตามเกณฑที่อธิบายกอนหนานี้ และความกวางของทางเดินบน
ดาดฟาหองน้ีมีขนาดเหมาะสมและมีความแข็งแรงตามทางขวางเรือเปนอยางดี  

       ความกวางของหองเหนือดาดฟานั้นไมนอยกวา ๖๐% ของความกวาง B  
       ถาไมมีซูปเปอรสตรัคเจอร ความยาวของหองเหนือดาดฟานั้นตองไมนอยกวา ๐.๖L 
       ความสูงของหองเหนือดาดฟา จะตองเปนมาตรฐานเชนเดียวกับซูปเปอรสตรัคเจอร ถา

ความสูงของหองและความสูงของชองทางเขาไมไดมาตรฐาน จะลดการนําไปพิจารณาเกี่ยวกับความ
ยาวประสิทธิผลลงตามสวนที่ไมไดมาตรฐาน 

๓.๙ การปรับแตงเก่ียวกับซูปเปอรสตรัคเจอรและหองเหนือดาดฟา 

  เรือที่มีความยาวประสิทธิผลของซูปเปอรสตรัคเจอรและหองเหนือดาดฟาเทากับ ๑.๐ L 
สามารถลดระยะฟรีบอรดจากตารางที่ ๑ ไดอีกดังนี้ 
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   ลดได    ๓๕๐  มิลลิเมตร  สําหรับเรือยาว  ๒๔  เมตร 
   ลดได    ๘๖๐  มิลลิเมตร  สําหรับเรือยาว  ๘๕  เมตร 
   ลดได  ๑๐๗๐  มิลลิเมตร  สําหรับเรือยาวตั้งแต ๑๒๒ เมตรขึ้นไป 

เรือที่มีความยาวอยูในระหวางระยะที่กําหนด ใหหาคาสวนลดดวยวิธีเทียบตามสวน 

สวนเรือที่มีความยาวประสิทธิผลของซูปเปอรสตรัคเจอร นอยกวา ๑.๐L สวนลดของระยะฟรีบอรดหา
ไดโดยนําคาสัมประสิทธิ์จากตารางที่ ๔ ไปคูณกับตัวเลขสวนลดของเรือที่มีความยาวประสิทธิผลของ
ซูปเปอรสตรัคเจอร เทากับ ๑.๐L 

ตารางที่ ๔ คาสัมประสิทธ์ิของซูปเปอรสตรัคเจอร 
E ๐ ๐.๑L ๐.๒L ๐.๓L ๐.๔L ๐.๕L ๐.๖L ๐.๗L ๐.๘L ๐.๙L ๑.๐L 

(ก) ๐ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๓๕ ๐.๓๒ ๐.๔๖ ๐.๖๓ ๐.๗๕๓ ๐.๘๗๗ ๑.๐๐ 
(ข) ๐ ๐.๐๖๓ ๐.๑๒๗ ๐.๑๙ ๐.๒๗๕ ๐.๓๖ ๐.๔๖ ๐.๖๓ ๐.๗๕๓ ๐.๘๗๗ ๑.๐๐ 

เม่ือ E  คือความยาวประสิทธิผลของซูปเปอรสตรัคเจอร  
 (ก) ใชกับเรือที่มีเกงหัวเรือ (Forecastle Deck) เกงกลางลํา (Bridge) ถอดเขาออกไมได 

(ข) ใชกับเรือที่มีเกงหัวเรือและเกงกลางลําถอดเขาออกได 

  ถาความยาวประสิทธิผลอยูระหวางคาที่ระบุในตารางที่ ๔ ใหหาคาสัมประสิทธิ์ของซูปเปอร
สตรัคเจอร โดยการเทียบตามสวน 

  ถาความยาวประสิทธิผลของเกงกลางลํานอยกวา ๐.๒L ใหหาคาสัมประสิทธิ์โดยการเทียบ
สวนจากคาในแถว (ก) และ (ข) 

  ถาความยาวประสิทธิผลของเกงหัวเรือมากกวา ๐.๔L ใหใชคาสัมประสิทธิ์ในแถว (ข) 
ถาความยาวประสิทธิผลของเกงหัวเรือนอยกวา ๐.๐๗L ใหลดคาสัมประสิทธิ์ในตารางที่ ๔ ลงอีกเปน

จํานวนเทากับ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

×
L.

fL.
070

070
5  เมื่อ f  คือความยาวประสิทธิผลของเกงหัวเรือ 

๓.๑๐ การปรับแตงเก่ียวกับลักษณะของ Sheer 

    การปรับแตงเกี่ยวกับ Sheer คือการพิจารณาความสูงของขอบ Sheer ดาดฟาเรือโดยวัด
ระยะในแนวดิ่งจากขอบ Sheer ถึงระนาบที่ขนานกับกระดูกงู ซ่ึงระนาบนี้อยูระดับเดียวกับขอบ
ดาดฟาฟรีบอรดที่ตําแหนงกึ่งกลางลําสมมุติ 

  ถาความยาวประสิทธิผลของซูปเปอรสตรัคเจอรเทากับความยาวเรือ  ( E = L ) ใหใชคา
ความสูงขอบ Sheer ถึงดาดฟาของซูปเปอรสตรัคเจอรแทน 
    รูปรางลักษณะของขอบ Sheer ที่ใชเปนมาตรฐานอางอิง คือมีรูปหนาตัดดานขางเปน     
เสนโคงพาราโบลาที่มีความสูงจากดาดฟาฟรีบอรดเปนศูนยที่ตําแหนงกึ่งกลางสมมุติ          เทากับ  
 



ปท่ี ๓ ฉบับที่ ๑                                                                                     มกราคม - มีนาคม  ๒๕๔๖ 
                                                                   ๒๑ 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 10

3
25

L  ที่ตําแหนงเสนฉากทาย และเทากับ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 10

3
50

L  ที่ตําแหนงเสนฉากหัว ( L  มีความยาว

เปนเมตร) 
   วิธีการปรับแตงเกี่ยวกับรูปรางของขอบ Sheer จะนําผลรวมฟงกชั่นของพื้นที่ภายใตเสน
โคงขอบ Sheer ดานขางของเรือจริง มาเปรียบเทียบกับผลรวมฟงกชั่นพื้นที่ภายใตเสนโคงมาตรฐาน
ซ่ึงมีความสูงแตละตําแหนง ดังในตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ ฟงกชั่นของพื้นที่ภายใตเสนโคงของขอบ Sheer 

 ตําแหนงรอยตัด ความสูงเปน มิลลิเมตร ตัวคูณ 

Sheer สวนหลัง เสนฉากทาย (A.P.) 
L/6 จาก A.P. 
L/3 จาก A.P. 

กลางลําสมมุติของเรือ 

25(L/3+10) 
11.1(L/3+10) 
2.8(L/3+10) 

0 

1 
3 
3 
1 

Sheer สวนหนา กลางลําสมมุติของเรือ 
L/3 จาก F.P. 
L/6 จาก F.P. 

เสนฉากหัว (F.P.) 

0 
5.6(L/3+10) 
22.2(L/3+10) 
50(L/3+10) 

1 
3 
3 
1 

ผลรวมฟงกชั่นของพื้นที่มาตรฐานกระทําไดโดยนําความสูงของขอบ Sheer แตละตําแหนงในตารางที่ 
๕ คูณกับตัวคูณ แลวนํามารวมกัน ทั้งจากขอบ Sheer สวนหนาและขอบ Sheer สวนหลัง สวน  
ผลรวมฟงกชั่นของพื้นที่ขอบ Sheer จริงคํานวณไดโดยนําความสูงของขอบ Sheer จริงตรงตําแหนง
ที่สอดคลองกันมาคูณกับตัวคูณในตารางที่ ๕ แลวนําผลการคํานวณของขอบ Sheer สวนหนาและ
ขอบ Sheer สวนหลัง มารวมเชนเดียวกัน หลังจากนั้นใหนําผลการคํานวณจากระยะมาตรฐานกับ
ระยะวัดจากขอบ Sheer จริงมาหักกลบกันแลวหารดวย ๘ ก็จะไดคา สวนเกินหรือสวนขาด เพ่ือนําไป
ปรับแตงฟรีบอรดเรือตอไป โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 

  คาปรับแตง = คาสวนเกินหรือสวนขาด x ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

L
S

2
750.  

เม่ือ S  คือคาความยาวของซูปเปอรสตรัคเจอร  

   เม่ือพบวาเปนคา สวนขาด ใหนําคาปรับแตงที่คํานวณไดไป บวก กับระยะฟรีบอรดมาตรฐาน 
   เม่ือพบวาเปนคา สวนเกิน สามารถนําคาปรับแตงที่คํานวณไดไป ลบ กับระยะฟรีบอรดมาตรฐาน 

ถา Sheer สวนทายมีขนาดใหญกวามาตรฐาน ในขณะที่สวนหนามีขนาดเล็กกวามาตรฐาน 
จะไมไดรับประโยชนจากสวนที่ใหญกวาดังกลาว แตในทางกลับกันถา Sheer สวนหนาใหญกวา
มาตรฐาน จะสามารถนําสวนที่เกินกวาไปชดเชยสวนทายที่เล็กกวามาตรฐานได ทั้งน้ีถา Sheer 
สวนทายขาดไมนอยกวา ๗๕% ของมาตรฐานจะชดเชยสวนเกินที่ไดประโยชนจากสวนหนาได
ทั้งหมด  
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แตถาสวนทายขาดอยูระหวาง ๕๐% ถึง ๗๕% ใหชดเชยไดตามสวน และจะชดเชยไมไดถา Sheer 
สวนทายนอยกวามาตรฐานเกินกวา ๕๐% 

๓.๑๑ การนําคาปรับแตงไปลบกับฟรีบอดรดมาตรฐานมีเงื่อนไข ดังน้ี 

        ๓.๑๑.๑ เรือที่มีซูปเปอรสตรัคเจอรแบบปดมิชิดยาวครอบคลุมในชวง ๐.๑L ไปทาง
ทายของกลางลําสมมุติ และ ๐.๑L ไปทางหัวของกลางลําสมมุติ ใหนําคาปรับแตงที่คํานวณไดขางตน
ไปหักได ๑๐๐% 

        ๓.๑๑.๒ ถาซูปเปอรสตรัคเจอรมีลักษณะแตกตางจากขอ ๓.๑๑.๒ จะไมสามารถนําผล
การคํานวณไปหักได 

        ๓.๑๑.๓ ถาซูปเปอรสตรัคเจอรมีลักษณะดังในขอ ๓.๑๑.๑ แตความยาวนอยกวาคาที่
ระบุไว ใหหาคาที่จะนําไปหักโดยการเทียบตามสวน 

       ๓.๑๑.๔ คาปรับแตงสูงสุดที่จะนําไปหักได จะมีอัตราไมเกิน ๑๒๕ มิลลิเมตรตอความ
ยาว ๑๐๐ เมตรของเรือ 

๔.ความสูงตํ่าสุดของหัวเรือ (Minimum Bow Height) 
 ความสูงหัวเรือคือระยะทางดิ่งวัดที่แนวเสนฉากหัวเรือ (F.P.) จากแนวน้ําฤดูรอน (Summer 
Load Line) ที่เปนตัวกําหนดฟรีบอรดเรือถึงสวนบนของดาดฟาเปด ซึ่งจะตองมีความสูง ดังนี้ 
  เรือที่ยาวนอยกวา ๒๕๐ เมตร ตองมีความสูงไมนอยกวา  )

C
)(

L
(L

.
.

B 680
361

500156
+

−  มิลลิเมตร 

  เรือที่ยาวมากกวา ๒๕๐ เมตร ตองมีความสูงไมนอยกวา  )
C

(
.

.
B 680

3617000
+

  มิลลิเมตร 

  โดย  L  = ความยาวเรือเปน เมตร 
       BC  = สัมประสิทธิ์แทงตันของเรือ ซ่ึงจะตองใชคาไมนอยกวา ๐.๖๘  

ถาเปนความสูงหัวเรือวัดถึงแนวขอบ Sheer ขอบ Sheer น้ันจะตองมีความยาวนับจากแนวเสนฉาก
หัวไปไมนอยกวา ๑๕% ของความยาวเรือ (L) แตถาเปนการวัดความสูงถึงขอบบนโครงสรางใดๆที่
หัวเรือ โครงสรางนั้นจะตองมีความยาวตอเน่ืองจากทวนหัวเรือ(Stem) เลยแนวเสนฉากหัวไปทาง
ทายอีกไมนอยกวา ๐.๐๗L และโครงสรางดังกลาวจะตองมีลักษณะดังน้ี 

 ๔.๑ เรือที่ยาวนอยกวา ๑๐๐ เมตร โครงสรางหัวเรือน้ันจะตองปดมิดชิด ตามนิยามขอ 
๑.๑๑ ของบทความนี้ 

 ๔.๒ เรือที่ยาววา ๑๐๐ เมตร นอกจากจะตองมีลักษณะดังขอ ๔.๑ แลว ยังจะตองมี
อุปกรณปดทับ (Closing Appliances) ตามที่ผูมีอํานาจกําหนดฟรีบอรดเรือจะเห็นสมควร 
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 เรือชนิดพิเศษที่มีภาระกิจเฉพาะแตกตางไปจากเรือทั่วไป ผูมีอํานาจกําหนดฟรีบอรดเรือ
สามารถออกขอกําหนดความสูงต่ําสุดของหัวเรือไดเปนกรณีพิเศษ 

๕. สรุป 
จากบทความของผูเขียนคงพอทําใหผูอานทราบวา ระยะฟรีบอรดเรือมิไดกําหนดงาย ๆ จาก

ระยะความสูงที่เหลือนับจากแนวน้ําถึงกราบของเรือ แตจําตองทราบรูปรางลักษณะและรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสรางตางๆโดยเฉพาะบนดาดฟาเรือ การพิจารณาเริ่มจากหาระยะฟรีบอรดที่เรือตาม
มาตรฐานควรมีเปนอยางนอย หลังจากนั้นตรวจสอบประเด็นที่เอื้ออํานวยใหเรือสามารถลดระยะ     
ฟรีบอรดลงไดหรือขอดอยที่ทําใหเรือจะตองเพ่ิมระยะฟรีบอรดขึ้นอีก ระยะฟรีบอรดเกี่ยวของโดยตรง
กับความปลอดภัยของเรือ เปนบรรทัดฐานสําหรับการบรรทุก และดัชนีบงสมรรถนะของเรือ ผูทํางาน
ในเรือและผูเกี่ยวของควรทราบวิธีการกําหนดระยะฟรีบอรดของเรือเกณฑใดเกณฑหน่ึง เชนกฎของ 
IMO เพราะเปนองคความรูหน่ึงของวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมทางเรือ แตสิ่งหน่ึงที่ผูเขียนอยากทําความ
เขาใจกับผูอานทั้งหลายคือ มาตรฐานของ IMO น้ันจัดวาเปนมาตรฐานที่ใชเกณฑต่ําสุด ขอความนี้มี
ความหมายอยูในตัวเองแลว และ IMO เองก็ยอมรับวามาตรฐานของตนในเกือบทุกประเด็นหางจาก
มาตรฐานของทางทหารมาก สาเหตุสําคัญคือโดยเน้ือแทแลว IMO ออกมาตรฐานมาเพื่อมุงเนนที่จะ
รักษาชิวิต ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม เปนสวนใหญ ในขณะที่เรือทางทหารเรือใหความสําคัญเกี่ยวกับ
สมรรถนะสูงสุด การดํารงสมรรถนะและภารกิจไวใหจงได ดังน้ันการยึดถือมาตรฐาน IMO เทากับ
ถอยไปยอมรับเกณฑต่ําสุดอีกทั้งไมสอดคลองกับภารกิจทางทหาร ในสวนของหลักสูตร เชนกัน IMO 
ตองการปรับพ้ืนความรูใหกับลูกเรือทั่วโลกที่มาจากพื้นฐานตางกัน บางคนมาจากอาชีพประมงหรือผู
ไมมีความรูเกี่ยวกับเรือเลย ซ่ึงสวนใหญมีพ้ืนฐานระดับมัธยมปลายและมีความรูภาษาอังกฤษนอย แต
ปญหาสําคัญคือหากออกมาตรการเข็มงวดจะไมไดรับความรวมมือจากเจาของกิจการพานิชยนาวี
ทั่วไป เพราะตองแบกรับคาใชจายและขาดคนทํางาน จึงออกแบบคอรสการอบรม  สั้น ๆ จํานวน
มากมาย โดยแตละคอรสการอบรมใชเวลารวมแลวเพียงไมกี่ชั่วโมง และพยายามเปดการอบรมทั่ว
โลกตลอดทั้งป วิธีการหนึ่งที่ไดผลคือรนณรงคใหหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมของแตละประเทศดูแล
จัดเปดการบรมหัวขอตาง ๆ เพื่อใหเปนผูรับผิดชอบดานคาใชจายและอุปกรณ โดยใหผูประกอบการ
แตละรายสามารถหมุนเวียนสงคนมาอบรมโดยไมกระทบกับธุรกิจของตน และใชชองทางนี้กําหนด
ชนิดและจํานวนหัวขอที่ผูปฏิบัติงานในเรือควรมีโอกาสแวะเวียนมาอบรม โดยผูกขอแมไววาหาก
อบรม    ไมครบถวนตอไปผูน้ันอาจทํางานเกี่ยวกับพานิชยนาวีไมไดเต็มที่ สิ่งที่ผูเขียนกังวลคือหาก
เราไมศึกษาวัตถุประสงคของ IMO และของตัวเราเองอยางถองแท ไปมองที่ชื่อหัวขอการอบรมซึ่งอาจ
เลิศหรูดูดี แลวคิดวาเปนการบังคับในระดับนานาชาติ มัวแตกังวลวาตอไปเราจะไมไดมาตรฐานตามที่ 
IMO กําหนด (ไวที่ไหน…เม่ือไหร) คิดอยางนี้ถูกตองเหมาะสมแลวหรือไม หรือจะถอยไปเลือกใช 

เกณฑต่ําสุดซึ่งออกแบบไวคนละวัตถุประสงคของเราโปรดอยาลืมวาผลที่ไดคือเกณฑต่ําสุดที่ยอมรับ
ได  



ปท่ี ๓ ฉบับที่ ๑                                                                                     มกราคม - มีนาคม  ๒๕๔๖ 
                                                                   ๒๔ 
ถาเปรียบกับนักเรียนที่ทําขอสอบคะแนนเต็ม ๑๐๐ ผูที่เรียกรองใชเกณฑลักษณะนี้เปนหลักนาที่จะ
เปนผูที่สอบไดคะแนนระหวาง ๔๙ ถึง ๕๑ คะแนน แตตองการสอบผานวิชานั้น ความรอบรูอยาง
แทจริงเทานั้นที่จะบอกเราไดวาเราควรจะเลือกใชเกณฑใด ผูเขียนอยากใหดูที่วัตถุประสงคของตัวเรา
เปนหลัก กอนที่จะตื่นตระหนกกับคําวา “International” และ “Standard” จนเกินไป 
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Ergonomics 
น.ต.ดร.ดนัย  ปฏิยุทธ 

อาจารยฝายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 
 

ปญหาที่เกิดขึน้กับการใชเครื่องคอมพิวเตอรน้ันมีนานานับประการ นับตั้งแตการปวดเมื่อยตามที่
ตาง ๆ ของรางกาย ความเมื่อยลาและวิตกกังวลของจิตใจ การออกแบบคอมพิวเตอรที่นํามาใชงาน       
ไมเหมาะสม ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้รวมเรยีกวา Ergonomics ดังจะกลาวรายละเอียดตอไป 

Ergonomics คือการศึกษาอิทธิพลของมนุษย (Human factor) ซ่ึงมีความสัมพันธกับสิง่ที่มนุษย 
ใช คือทําอยางไร คอมพวิเตอรจึงจะใชเพ่ิมปริมาณการผลติและไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของตวัผูใช 
ทั้งดานรางกายและจติใจ ซ่ึงปญหาที่เกิดขึ้นอาจมี  ๓  สาเหตุดังตอไปน้ี  

๑. Physical health คือปญหาที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพคือการออกแบบทีน่ั่ง และทีต่ั้ง
คอมพิวเตอรไมถูกตอง   

ปญหาที่เกิดตอสุขภาพรางกายซึ่งเราควรหลีกเลีย่งมีดังตอไปน้ี 

๑.๑ Avoiding eyestrain and headache (หลีกเลี่ยงการปวดตาและปวดหัว) 

สิ่งที่ควรปฏบิตัิเพ่ือไมใหเกดิอาการปวดตาและปวดหัวคือ 

พัก ๑๕ นาที ทุก ๆ ๑ ชั่วโมง หรือ ๒ ชัว่โมง 
หลีกเลี่ยงหนาจอคอมพิวเตอรที่มีแสงไมคงที่ (Flicker) 
พยายามหลบหนาจอจากสิ่งที่มีแสงจา เพราะแสงจาจะสะทอนลงบนหนาจอ 
ใชแผนกรองแสงจาบนหนาจอ 
ทําความสะอาดหนาจอเปนระยะๆ 
หนาจอควรจะมีความสวาง ๓ - ๔ เทา ของความสวางหอง 
ใหสิ่งที่เราจองมองดูอยูที่ระยะเทาเดิม (ควรเปน ๒๐ น้ิวจากตาถึง Screen, Keyboard, 

Document) 
๑.๒  Avoid back and neck pain (หลกีเลี่ยงการปวดหลังและปวดคอ) 

สิ่งที่ควรปฏบิตัิเพ่ือหลีกเลี่ยงการปวดหลังและปวดคอกค็ืออุปกรณตอไปน้ีควรปรบัเลื่อนตําแหนงได (ดัง
รูป ๑)  เชน  

เกาอ้ี (ควรปรบัความสูงและมุมได  และมีที่รองหลังที่ดี) 
โตะทีว่าง Monitor (ปรับตําแหนงขึ้น-ลงได) 

  Monitor (ปรับใหเอียงและหมุนไดและควรอยูในระดับสายตา) 
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Keyboard (สามารถถอดจาก System unit คือทํางานแบบไรสายได) 
ที่จับเอกสาร (Document holder) (ปรับตาํแหนงได) 
 

 
 

รูป ๑ สภาวะแวดลอมในการทํางานกับคอมพวิเตอรที่ดี 
 

๑.๓ Avoiding effects of Electromagnetic fields (หลีกเลีย่งผลกระทบของสนามแมเหล็ก) 
สิ่งที่ควรปฏบิตัิเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบของสนามแมเหล็กคือ (ดังรูป ๑) 

น่ังหางจาก Screen อยางนอย ๒ ฟุต 
น่ังหางจากเครื่องใกลเคียง ๓ ฟุต 

๑.๔ Avoiding repetitive strain injury (หลีกเลี่ยงการปวดเมื่อยซ้ําซอน) 
โดยมากการบาดเจ็บแบบน้ี มักเกิดกับบุคลากรที่ตองปอนขอมูลเขาคอมพิวเตอร (Data-entry 

operators) โรคชนิดหนึ่งทีเ่กิดกับบุคลากรประเภทนีค้ือ Repetitive Strain Injury (RSI) หรือ repetitive 
motion injury and cumulative Trauma disorder ซ่ึงก็คือ การบาดเจ็บหลาย ๆ อยาง  ซ่ึงเกิดจากการ
ทํางานซ้ําซากและใชความเร็ว  มักเกิดการปวดที่คอ  ขอมือ  มือ  แขน  โดย  RSI  คือสาเหตุที่สําคญั    
ที่สุดที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยในอุตสาหกรรมเอกชน (เชนอุตสาหะกรรมฆาสัตว สิง่ทอ รถยนต) มากที่สุด 
ตัว  RSI  ที่เกิดกับผูที่ใช  Computer  มากคือ  Carpal  tunnel  syndrome คือการที่เสนประสาท  และ
เอ็นที่มือถูกทาํลาย 

สิ่งที่ควรปฏบิตัิเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บประเภทนี้คือ 
การใช Keyboard ที่เขารปูกบัการวางมือ 
พักการใชมือเปนครั้งคราว 
พักผอนใหเพียงพอ 
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
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ควบคุมนํ้าหนัก 
น่ังตัวตรง 
เรียนรูเทคนิคในการแกไขความเครียด 

๒. Mental health ปญหาทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรน้ัน เราควร    
หลีกเลี่ยงดังตอไปน้ี 

๒.๑ Avoiding noise  (หลกีเลี่ยงมลภาวะเสียง) 

เราสามารถหลีกเลีย่งไดโดย 

ใชหูฟงปดเสยีงแหลมจาก Cooling fan 
ใชหูฟงปดเสยีงดังจาก Printer 
ใชหูฟงปดเสยีงสั่นจากชิ้นสวนใน System unit 
ใชกระเบื้อง Acoustic และ sound – muffling (อุดเสียง) สําหรับลดเสยีง 
ทําตวัใน System unit ใหตงึ แนน เชน Cooling fan จะไดไมสงเสียงดัง 

๒.๒  Avoiding stress from excessive monitoring 
การถูกควบคมุดูแลการทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหมนุษยมีความเครยีดมากกวาการถูก

ควบคุมดวยมนุษยดวยกัน ดังน้ันการใชมนุษยควบคุมจะทําใหความตึงเครียดของลูกจางลดนอยลง 
ปญหาอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากความเครียดก็คือ Technostress ซ่ึงก็คือความเครยีดที่เกิดจากการที่มนุษย
ตองปรับตวัอยางไมเปนธรรมชาตใิหเขากับคอมพวิเตอร เพ่ือใชคอมพิวเตอรแทนที่คอมพวิเตอรจะปรับตวั 
เขาหามนุษย เชน การใช Keyboard ที่ไมอยูในรูปแบบที่สะดวกในการพิมพ  

๓.Design จากการวิจัยไดคนพบวามนษุยจะทํางานไดดีและไมเครยีดถาไดทํางานกบัคอมพวิเตอร 
ที่ไมมีปุมและตวัเลือกใหเลอืกมาก ๆ ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอรใหม ๆ จะเปนแบบ Plug – and – play    
คือสามารถเปดและทํางานไดเลย ไมตองเรียนรูการใชงานอะไรมากมาย 

 เราสามารถหลีกเลีย่งปญหาที่เกิดกับรางกายและจติ ไดดวยการหันมามีความใสใจกบัการใช
คอมพิวเตอรอยางเหมาะสมและถูกตองตามคําแนะนาํตาง ๆ ที่ไดกลาวขางตน 
 
 
 



 

    ระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียม  
ร.ท.ศุภสิทธ์ิ  คงด ี

อาจารยฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 
 
 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ มีความเจริญกาวหนาขึ้นอยางมาก  การคิดคนระบบหาตําบลที่
ระบบใหมที่ดีกวาเพื่อทดแทนระบบเกาจึงดําเนินอยูตลอดเวลา ถามองยอนหลังไปประมาณ ๕๐ ป  
ระบบการหาตําบลที่ทีท่ันสมัยในขณะนั้นเปนระบบการหาตําบลที่ทีใ่ชสัญญาณวทิยุ (Radionavigation 
System) เชน  Omega  Loran-C  Loran-D  ซ่ึงระบบเหลานี้มีสถานีเพ่ือสงสัญญาณวิทยตุามจุดตาง ๆ 
กระจายอยูบนโลก แตก็ยังไมสามารถสงสัญญาณใหทัว่ทุกจุดของโลกได นอกจากนั้นในชวงเวลาที่ฝนตก
หรืออากาศวิปริต สัญญาณวิทยุที่รับไดยงัมีอัตราผิดสูงทําใหตําบลทีท่ี่คํานวณไดไมถูกตองเทาทีค่วร ดวย 
เหตุของขอจํากัดที่มีอยูน้ีระบบการหาตําบลที่โดยใชดาวเทียมก็ไดรับการพัฒนา ซ่ึงการพัฒนาระบบดาวเทียม 
ที่วานี้ ไดแนวคิดมาจากการหาตําบลทีท่างดาราศาสตร โดยใชวัตถุทองฟาตาง ๆ เหมือนที่เราใชการวัด
ดวงอาทิตยหรือวัดดาวเพื่อหาตําบลที่ของเรือ แมวาวัตถุทองฟาจะสามารถใชหาตําบลที่ไดทั่วโลกแต
วัตถุทองฟากไ็มสามารถใชหาตําบลที่ไดตลอดเวลา เชนในเวลาทีฝ่นตกหรือทศันวิสยัไมดีเราไมสามารถ
ใชได ดังนั้นระบบการหาตาํบลที่โดยใชดาวเทยีม จึงพยายามจะแกขอบกพรองนี ้ ของวัตถุทองฟาตาม  
ธรรมชาติ โดยการสงดาวเทียมขึน้ไปแทนวตัถทุองฟาตามธรรมชาต ิ และใหดาวเทียมแตละดวงสงสัญญาณ 
อยางตอเน่ืองตลอดเวลามายังโลก ดังน้ันดาวเทียมจึงใชไดตลอดไมวาฝนตกหรือทัศนะวิสัยไมดี 

 ระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียมระบบแรกที่ประสบความสําเร็จไดแกระบบ Doppler หรือ 
Transit ซ่ึงกองทัพเรือสหรัฐพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถปุระสงคหลักเพื่อใหกองเรือดําน้ําโพลารีส (Polaris 
Fleet) ซ่ึงประจําการอยูแถบขัว้โลกเหนือใชเปนเครือ่งชวยในการหาที่เรือที่แนนอนตามเวลาที่ตองการ 
ดาวเทียมระบบนี้สงขึ้นสูวงโคจรในป พ.ศ.๒๕๐๑ ใชการไดในป พ.ศ.๒๕๐๗ และเปดใหพลเรือนใชในป 
พ.ศ.๒๕๑๐  อยางไรก็ตามดาวเทียมระบบนี้ไมเปนที่แพรหลายและไมไดรับการพัฒนาตอ เน่ืองจากมี  
ขอเสียหรือขอจํากัดตาง ๆ ของระบบดังน้ี 

วงโคจรของดาวเทียมอยูสูงจากผิวโลกนอยมาก ทําใหดาวเทียมแตละดวงไดรับผลกระทบจาก
สนามแรงดึงดูดของโลกมาก ทําใหตําบลที่จริงของดาวเทียมผิดไปจากตําบลทีท่ํานาย ซ่ึงใชในการ
คํานวณหาตําบลที ่

คลื่นวิทยุที่ดาวเทียมระบบนี้ใชเปนคลื่นพา เพ่ือนําสัญญาณตาง ๆ มาสูผูใชบนพ้ืนโลก เปน  
คลื่นความถีต่่าํเกินไปคือ แค ๑๕๐ และ ๔๐๐ MHz เทานั้น  ทําใหสัญญาณถูกรบกวนจากชั้นบรรยากาศ  

ระยะเวลาที่ดาวเทียมแตละดวงโคจรครบรอบวงโคจรเปนเวลาเพียง ๑๐๗ นาที ทําใหดาวเทียม
แตละดวงจะลอยอยูเหนือขอบฟา และผูใชไดใชงานนั้นสั้นเกินไป 
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จํานวนดาวเทยีมทั้งหมดของระบบมีแค ๕ - ๖ ดวง ซ่ึงนอยเกนิไปทีจ่ะทําใหมีสัญญาณครอบคลมุ 
ทั่วทุกจุดของโลก 

จากขอจํากัดของระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียม Doppler นําไปสูการพัฒนาระบบการหา
ตําบลที่ดวยดาวเทียมขึ้นมาอีกนั่นก็คือ ระบบ GPS (Global Positioning System) ซ่ึงไดรับการพัฒนา
โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ในป พ.ศ.๒๕๑๕  และไดรับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ทุกวันนีใ้น
โลกของงานทีมี่เรื่องของตําบลทีเ่ขาไปเกีย่วของทุกคนจะพูดถึงแต GPS 

ในปจจุบันนอกจากระบบการหาตําบลทีด่วยดาวเทียมระบบ GPS ซ่ึงควบคุมโดย
กระทรวงกลาโหมสหรัฐแลว ยังมีอีกระบบหนึ่งซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของทางการทหารเชนกนั แตเปน
ทางการทหารของรัสเซีย น่ันก็คือ ระบบ GLONASS (Global Navigation Satellite System) จะเห็นได
วาระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทยีมที่มีอยูในปจจุบัน ลวนอยูภายใตการควบคมุของทางการทหารทั้งสิน้ 
ดังนั้น    พลเรือนทัว่ไปจะใชประโยชนจึงมีขอจํากัดอยูมาก ดวยเหตุน้ีและเหตุปจจัยอ่ืน ๆ ที่จะกลาวใน
ลําดับตอไป ทําใหคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และองคการอวกาศยุโรป 
(European Space Agency) จึงมีโครงการที่จะสรางระบบดาวเทยีมหาตําบลที่เพ่ือใชงานดาน 
Navigation ภายใตชื่อวา      “Galileo”  

 
ทําไม ? ยุโรปจึงตองการระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียม  Galileo 
ผูใชระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียมในยุโรปทุกวันนี้ ไมมีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากระบบ GPS 

ของสหรัฐ หรือระบบ GLONASS ของรัฐเซียอีกทั้งสองระบบนี้ยังอยูภายใตการควบคุมของทางการทหาร
ซ่ึงการใชบริการอาจถูกรบกวนไดทุกเม่ือ ระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียมไดกลายเปนวิธีการ     
มาตรฐานในดาน Navigation อีกทั้งยังเเพรหลายมากในปจจุบัน  ถาระบบดาวเทียมทั้งสองระบบนี้เกิด
ขัดของขึ้นมาเปนที่เเนนอนวาสรางความเสียหายใหเเกผูใชเปนอยางมาก ดังน้ันสมาพันธยุโรปจึงเล็งเห็น
วายุโรปมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียมซึ่งเปนของยุโรปเอง คณะกรรมาธิการ
ยุโรปเเละองคการอวกาศยุโรปจึงจะรวมกันสรางระบบดาวเทียมหาตําบลที่เพ่ือใชงานดาน Navigation 
ภายใตชื่อวา “Galileo” ขึ้นมา  เปนระบบที่อิสระอยูภายใตการควบคุมของพลเรือนซึ่งจะสามารถใชงาน
ไดตลอดเวลา ความเปนอิสระของยุโรปในการใชระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียม คือเหตุผลหลักใน
การที่จะสรางระบบ  Galileo  ขึ้นมา  อยางไรก็ตามยังมีเหตุผลอ่ืนรองลงมาอีกดวยคือ 

โดยการปฏิบตัิการรวมกันกับ ระบบ GPS เเละระบบ GLONASS จะทําใหระบบ Galileo เปน
ระบบหลักที่สาํคัญของระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียม (The Global Navigation Satellite System) 
ในอนาคตอันใกลน้ี 

วงโคจรของดาวเทียมระบบ Galileo ทํามุมกับระนาบของเสนศูนยสตูรโลกมากกวาในระบบ 
GPS  จึงทําใหระบบ  Galileo  สามารถครอบคลมุถึงเเลตติจูดสูง ๆ  ได  เเละเหมาะสมกับ  การปฏิบตัิการ 
ตาง ๆ  ในยุโรปเหนือ  ซ่ึงไมสามารถครอบคลุมโดยระบบ  GPS 
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ธุรกิจที่ไดจากระบบ Galileo เชน การผลิตเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม การจัดการดานการใช
บริการจากระบบ Galileo 

Galileo  คืออะไร  ? 
Galileo เปนระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียมระบบใหมสรางขึ้นมาโดยสมาพันธยุโรป ระบบนี้

จะใหความถูกตองสูง และมีการควบคุมโดย พลเรือน รวมทั้งยังจะสามารถปฏิบัติการรวมกับ ระบบ GPS 
และ GLONASS ดังน้ันผูใชสามารถหาตําบลที่ไดจากเครื่องรับเครื่องเดียวกันจากดาวเทียมดวงไหนก็ได
ทั้งสามระบบ  Galileo  จะใหตําบลที่แบบทันทีทันใด  (Real time Positioning)  โดยความถูกตองจะอยู
ในชวงบวกลบหนึ่งเมตรซึ่งเปนระบบแรกที่ใหความถูกตองสูงขนาดนี้กับพลเรือนทั่วไป Galileo เปนระบบ
ที่สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพทุกสภาพอากาศ และจะสงขอมูลใหผูใชทราบภายในเวลาไมกี่
วินาที ถามีดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งในระบบเกิดขัดของ 
  

 
 
 
          ดาวเทียมทดลองชดุแรกซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบทดลองกาลิเลโอ (Galileo System Test Bed) 
จะถูกปลอยขึน้ในอวกาศป พ.ศ.๒๕๔๗ จุดประสงคของการปลอยดาวเทียมทดลองชุดนี้  เพ่ือจะศึกษา
ขีดความสามารถและขอจํากัดรวมทั้งคุณสมบัตขิองดาวเทียม  ซ่ึงอยูภายใตสัญญาของการพัฒนาระบบ
ขององคการอวกาศยุโรป (ESA) หลังจากนั้นดาวเทียมที่สมบูรณ ๔ ดวง จะถูกปลอยขึ้นไปในวงโคจร 
ในชวงป พ.ศ.๒๕๔๘– พ.ศ.๒๕๔๙ เพ่ือที่จะตรวจสอบความสัมพันธระหวาง สวนที่อยูในอวกาศ กับสวน
ภาคพื้นดิน  และเม่ือดาวเทียมในวงโคจรแรกนี้ สมบรูณถูกตองทุกอยางแลว ดาวเทียมทีเ่หลือก็จะถูก
ปลอยตามขึ้นไปในวงโคจรจนครบสมบูรณทั้งระบบ (Full Operation Capability)  ในป พ.ศ. ๒๕๕๑  (ดู 
รูปที่ ๑) 
 

รูปท่ี ๑  ระบบดาวเทียม Galileo ท่ีสมบูรณ 
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 ในระบบดาวเทียม Galileo ที่สมบูรณประกอบดวย ดาวเทียมทั้งหมด ๓๐ ดวง เปนดาวเทยีม
ปฏิบตัิการ ๒๗ ดวง ดาวเทียมอะไหลอีก ๓ ดวง  มีวงโคจรเปนวงกลม ๓ วงโคจร (ดูรูปที่ ๒)   ที่ระดับ
ความสูง ๒๓,๖๑๖ กิโลเมตร จากพื้นโลก แตละวงโคจรมีดาวเทียม ๑๐ ดวง  ซ่ึงใชเวลาโคจร ๑๔ ชั่วโมง 
ตอ ๑ รอบวงโคจร จึงทาํใหดาวเทียมอยูบนทองฟาอยางนอย ๔ ดวง ตลอดเวลาทั่วทุกแหงของโลก และ
ระนาบวงโคจรของดาวเทียมจะทํามุมกับระนาบเสนศูนยสูตร ๕๖ องศา ซ่ึงหมายถึง เม่ือระบบ Galileo 
สมบูรณแบบ สัญญาณจากดาวเทียมจะครอบคลุมถึง แลตติจูด ๗๕ องศาเหนือ เน่ืองจากดาวเทียมใน
ระบบ Galileo มีจํานวนมากและมีประสทิธิภาพสูง รวมทั้งยังมีดาวเทียมอะไหลที่สามารถใชงานไดทันที
ถึง ๓ ดวง จึงเปนที่แนใจไดวาถาดาวเทียมในระบบดวงใดดวงหนึ่งเกดิขัดของก็จะไมสงผลกระทบตอผูใช 

 
  
 
       ศูนยควบคุมกาลิเลโอ (Galileo Control Center) สองศูนยจะอยูในภาคพื้นดินทวปียุโรป เพ่ือ    
ควบคุมดาวเทียม  และปฏิบัติการจัดการภารกิจดาน  Navigation  สถานีตรวจสอบ  Galileo  (Galileo  
Sensor Station) จํานวน ๒๐ สถานี จะสงขอมูลใหกบัศูนยควบคุมกาลิเลโอ โดยผานทางระบบโครงขาย
การสื่อสารศูนยควบคุมกาลเิลโอจะใชขอมูลของสถานตีรวจสอบ Galileo เพ่ือคํานวณใหไดขอมูลสมบูรณ 
และใชเทยีบสญัญาณเวลาของดาวเทียมทัง้หมดกับนาฬิกาของสถานภีาคพื้นดิน     สถานีในยานความถี่    
S – band จํานวน ๕ สถาน ีและ สถานีในยานความถี่ C – band จํานวน ๑๐  สถานี จะถูกติดตัง้ทั่วโลก  

รูปท่ี ๒  ลักษณะวงโคจร ของ Galileo 
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เพ่ือที่จะเปนตวักลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางศูนยควบคุมดาวเทียมกบัดาวเทียม   นอกจากนี้
ระบบ  Galileo  ยังมีหนาที่เกี่ยวกบั การคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย  (Search and Rescue) หรือ
ที่รูจักกันในชือ่ยอวา SAR การทํางานของระบบ Galileo ในเรื่อง SAR จะอยูบนพ้ืนฐานการปฏิบตัิการ
ของระบบ Cospas – Sarsat * โดยดาวเทียมแตละดวงของระบบ Galileo จะติดตั้งเคร่ืองสงสัญญาณ
ตอบ (Transponder) ซ่ึงสามารถแปลงสัญญาณขอความชวยเหลือที่สงมาจากผูประสบภัยแลวสงไปยัง 
ศูนยประสานงานชวยเหลือผูประสบภยั  (Rescue Coordination Center) เพ่ือที่จะดําเนินการใหความ
ชวยเหลือตอไป  และในขณะเวลาเดียวกันระบบ Galileo ก็จะสงสัญญาณใหผูประสบภัยทราบ วาทาง
ระบบไดรับสญัญาณขอความชวยเหลือแลว  และกําลงัไปชวยซึ่งเปนเรื่องที่ใหมมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ระบบที่มีอยูเดิม ที่ไมมีการสงขอมูลกลบัไปยังผูประสบภัย 
 อนาคตอันใกลน้ีถาระบบกาลิเลโอประสบผลสําเร็จจะทําใหผูใชระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทียม 
มีทางเลือกมากขึ้น และดวยระบบกาลิเลโอเปนระบบที่ทันสมัยและไดกําจัดขอเสียของระบบการหาตําบล
ที่ในอดีตจึงจะทําใหระบบกาลิเลโอเปนประโยชนอยางกวางขวางกับงานดาน Navigation ไดแก การเดินเรือ     
การเดินทางบก และการเดินทางทางอากาศ รวมทั้งงานดานการสํารวจอีกดวย 

 
 
*  Cospas – Sarsat   คือระบบดาวเทียมนานาชาติ ที่ใชในการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 
 
เอกสารอางอิง 
๑. น.อ.ปรีชา  สมสุขเจริญ , เอกสารการสอนเรื่องระบบการหาตําบลที่ดวยดาวเทยีม GPS 
๒. European Satellite Navigation  System ,  www.europa.eu.int 

รูปท่ี ๓   ระบบ Cospas – Sarsat 
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      น.อ.หญิง ดร.ประอร   สุนทรวิภาต 
      หัวหนากองสถติิและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

 

สาระสังเขป 

การวิจัยเรื่อง“การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ๒๕๔๓”  มีวัตถปุระสงค 
เพ่ือติดตามและประเมินคุณภาพนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓   
และเพ่ือใหไดแนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือใหสูงขึน้ตอไป   
โดยการสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินจากผูบังคับบัญชาของนายทหารผูสาํเร็จการศึกษาและจากตัว
นายทหารผูสาํเร็จการศึกษาเอง  ผลการวิจัยโดยสังเขปพบวา 

 ๑. ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรอื  ในปการศึกษา ๒๕๔๓ ไดรับการประเมินคุณภาพจาก   
ผูบังคับบัญชาโดยภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี ดานคุณลักษณะผูนําทหาร  (X  = ๓.๐๓) และมีคุณภาพ 
ระดับคอนขางดี ดานความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน (X  = ๒.๙๖) และดานความรูความสามารถที่ใช     
ในการปฏิบัติงาน (X  = ๒.๘๗)  

 ๒. มีความสอดคลองของการฝกศึกษากับจุดมุงหมายของโรงเรียนนายเรือ ในการผลติผูนําทางทหารเรือ 
ในระดับมาก (X  = ๓.๕๔)  

 ๓. ผูสําเร็จการศึกษานําความรูที่ไดรับจากโรงเรียนนายเรือ ไปใชในการปฏิบตัิงานไดมาก  (X  = ๓.๕๖)   

 ๔. มีการคงอยูในจิตสํานึกของคุณลักษณะผูนําทหาร ที่ไดรับการปลูกฝงจากโรงเรียนนายเรือ ใน
ระดับมาก (X  = ๔.๐๘) 

 ๕. ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  /  ๒๕๔๓    มีระดับคณุภาพใกลเคยีงกบัผูสําเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายเรือ  / ๒๕๔๐   โดยมีระดับคุณภาพทั้ง  ๓   ดานอยูในระดับคอนขางดี 
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 ๖. ปญหา / อุปสรรคในการปฏิบตัิงานในระยะแรก  ไดแก   การปรับตวั / การวางตวัใหเขากับ   
ที่ทํางาน ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา  และการขาดความรูในงานเอกสาร / การเขียนหนังสือราชการ 
 
๑. ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษา (Follow  up  Study)  คือกระบวนการที่จะใหขอมูล
ยอนกลับมาสูสถาบันการศกึษา  วาคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานนั้น    ดีเพียงใด  
เปนไปตามวตัถุประสงคของสถาบัน  และเปนที่พึงพอใจของผูใชงานหรือไม  เพ่ือใหไดแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถาบันไดอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวถือวาเปนองคประกอบ / ดัชนีชี้วัดคุณภาพ  ที่สาํคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา  

 โรงเรียนนายเรือ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพเรือซ่ึงมีปณิธาน / วตัถุประสงค  ที่จะให
การศึกษาและฝกอบรมแกนักเรียนนายเรือ  เพ่ือใหเปนนายทหารสัญญาบตัรทีมี่ความรู ความสามารถ   
ความคิดริเริ่ม  มีความเปนผูนํา  เพียบพรอมดวยคุณภาพ  จริยธรรม  สําหรับปฏิบัติราชการใน
กองทัพเรือ  รวมทั้ง  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  จึงควรตองมีการติดตาม
และประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเน่ือง   และเปนระบบทุก  ๓ - ๕  ป   ในการนี ้
โรงเรียนนายเรือ  โดยแผนกศึกษาและวิจัย กองสถิติและวิจัย โรงเรยีนนายเรือ  ไดเริ่มดําเนินการติดตาม
และประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๐ เปนครั้งแรก  และ
ในครั้งน้ีจะเปนการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนนายเรือ ปการศึกษา  
๒๕๔๓  เพ่ือทราบ คุณภาพของนายทหารที่สําเร็จการศึกษา และเปรียบเทียบกบัผูสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา ๒๕๔๐ อีกทั้งเพ่ือใหไดแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาย
เรือใหไดผลผลิต   คือนายทหารสัญญาบตัรที่มีคุณภาพตรงตามวตัถุประสงคของโรงเรยีนนายเรือ และตรง
ตามความตองการ ของกองทัพเรือ 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑   เพ่ือติดตามและประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ / ๒๕๔๓ 
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 ๒.๒ เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูบังคบับัญชาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในเรือ่ง
ความรูความสามารถในการปฏิบตัิงานของผูสําเร็จการศึกษา 
 ๒.๓ เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ในเรือ่งการนําความรู   
ความสามารถ   และประสบการณที่ไดรับจากโรงเรียนนายเรือ ไปใชในการปฏิบตัิงาน 
 ๒.๔  เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ในปการศึกษา  ๒๕๔๓ กับ
ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๐ 
 
๓.  ประชากร / กลุมตัวอยาง 

๓.๑  ประชากรในการวิจัย   ไดแก   ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในปการศึกษา ๒๕๔๓  จํานวน 
๑๖๗ นาย  และผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษาทุกนาย 

ผูสําเร็จการศึกษาจาก  โรงเรียนนายเรือ  จํานวน  ๑๖๗ นาย  จําแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
๑) วศิวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) จํานวน  ๘๙   นาย 

  ๒) วศิวกรรมไฟฟา  (กําลัง)  จํานวน    ๔   นาย 
  ๓) วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  จํานวน    ๘   นาย 
  ๔) วิศวกรรมเครื่องกล   จํานวน  ๑๐   นาย 
  ๕) วิศวกรรมอุทกศาสตร   จํานวน    ๓   นาย 

  ๖) บริหารศาสตร   จํานวน  ๕๓   นาย 
๓.๒  กลุมตัวอยางในการวจัิย  ไดแก   ผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ  ในปการศึกษา 

๒๕๔๓  ที่เก็บขอมูลไดจํานวน ๑๓๗  นาย  จากประชากรจํานวน  ๑๖๗  นาย  คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๔  และ    
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสาํเร็จการศึกษา  จํานวน  ๕๗  นาย  จากหนวยตาง ๆ  ในกองทัพเรอื 
 
๔.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก 
๔.๑ แบบสอบถามความคดิเห็นผูบังคับบัญชานายทหารใหม / ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย

เรือ เปนแบบสอบถามเชงิประเมินผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในเรื่องความรูความสามารถ 
ความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานและคณุลักษณะการเปนผูนําทหาร 
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๔.๒  แบบสอบถามความคิดเห็นนายทหารใหม / ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ที่
เกี่ยวกับการฝกศึกษา / การนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ  ไปใชในการปฏิบตัิงาน
และการประเมินตนเอง 

เครื่องมือวิจัยทั้ง  ๒  ชุด  มีลักษณะเปนแบบสอบถาม  ชนิดมาตรประมาณคา (Rating   Scale)  
และขอคําถามปลายเปด 

๕. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล   จําแนกเปน 
๕.๑  ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS / PC+    คํานวณหา

คารอยละ  (Percentage)  และคาเฉลี่ย   (Arithmetic  Mean, x ) 
๕.๒  ขอมูลเชิงคุณภาพ   วิเคราะหโดยการวิเคราะหเน้ือหา  (Content  Analysis ) 

 
๖. สรุปผลการวิจัย    

   การติดตามและประเมนิผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ / ๒๕๔๓  โดยสรุป
ปรากฏดังตาราง  
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ตาราง  :   สรุปผล การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ / ๒๕๔๓ 

รายการสรุป 
รอยละ /  

ระดับคุณภาพ 

๑. การวิเคราะหความคิดเห็นผูบังคบับัญชาของผูสําเร็จการศึกษาจาก  โรงเรียนนาย
เรือ 

 

     ๑.๑ สถานภาพผูบังคับบญัชา  
๑.๑.๑ ทั้งหมดเปนเพศชาย ๑๐๐.๐๐ 
๑.๑.๒  สวนมากมีอายุอยูในชวง  ๓๑ – ๔๐ ป ๔๕.๖๑ 
๑.๑.๓  สวนมากอยูในชั้นยศ  น.ท. – น.อ. (พ.) ๒๖.๓๒ 
๑.๑.๔  สวนใหญเปนนายทหารพรรคนาวิน ๕๖.๑๔ 
๑.๑.๕  สวนมากดํารงตําแหนงนายภาค / ผช.นายภาค ๑๙.๓๐ 
๑.๑.๖  สวนมากสังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ๒๖.๓๒ 
๑.๑.๗  สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี ๗๐.๑๘ 
๑.๑.๘  สวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา  ๑๐ ป ๗๕.๔๓ 

      ๑.๒ การประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา  (ในภาพรวม)  
 ๑.๒.๑  ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน คอนขางด ี

( X = ๒.๘๗) 
 ๑.๒.๒  ดานความรับผิดชอบในการปฏบิัติงาน คอนขางด ี

( X = ๒.๙๖) 
 ๑.๒.๓  ดานคุณลักษณะผูนําทหาร ดี 

( X = ๓.๐๓) 
     ๑.๓ ขอเสนอแนะของผูบังคับบญัชา  

           ๑.๓.๑  ดานคณุลักษณะผูนําทหาร : ควรปลกูฝงใหมีจิตสํานึก / มีความภูมิใจในการเปนทหารมี
คุณธรรม  จริยธรรม มีความเปนสุภาพบุรุษ เสียสละ พรอมที่จะทําเพ่ือหนวย กองทัพและ
ประเทศชาติ  (ความถี่ ๕)    ควรใหมีการปกครองกันตามลําดับชั้น   และฝกการแสดงออกหนาแถว
เพ่ือใหมีความมั่นใจและกลาตัดสินใจ   (ความถี่ ๓) 

          ๑.๓.๒  ดานอื่น  ๆ  : ควรฝกความสามารถดานการคดิและการวิเคราะห  อยางมีเหตุผล  
(ความถี่ ๒)  ควรใหนายทหารรุนพ่ีทกุพรรค  -  เหลา  ถายทอดประสบการณ  และใหคําแนะนําในชีวิต
การรบัราชการ เพ่ือ     นาํไปเปนขอพิจารณา   และชวยในการตัดสินใจ  (ความถี ่๒) 
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รายการสรุป 
รอยละ /  

ระดับคุณภาพ 
๒.  การวเิคราะหความคิดเห็นของผูสําเรจ็การศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ  
      ๒.๑ สถานภาพผูสําเรจ็การศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ  

๒.๑.๑ สวนใหญสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) ๕๘.๓๙ 
๒.๑.๒ สวนใหญเปนนายทหารพรรคนาวิน ๖๔.๒๓ 
๒.๑.๓ สวนมากปฏิบัติงานหนาที่นายทหารปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ๓๒.๘๕ 

       ๒.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกศกึษาและการนาํความรูทีไ่ดรบัจาก 
               โรงเรยีนนายเรือ  ไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

 ๒.๒.๑ ความสอดคลองของการฝกศึกษา กับจุดมุงหมายของโรงเรียนนายเรือ
ในการผลิตผูนาํทางทหาร 

มาก 
( X = ๓.๕๔ ) 

 ๒.๒.๒ การนาํความรูที่ไดรับจากโรงเรียนนายเรือไปใชในการปฏิบัติงาน มาก 
( X = ๓.๕๖ ) 

 ๒.๒.๓  การคงอยูในจิตสํานึกของคุณลักษณะผูนําทหารที่ไดรับการ 
           ปลูกฝงจากโรงเรียนนายเรือ 

มาก 
( X = ๔.๐๘ ) 

       ๒.๓ ปญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
 ๒.๓.๑ การปรับตัว / วางตัวใหเขากับที่ทํางาน  และผูรวมงาน (ความถี่ ๑๒) 
 ๒.๓.๒ การเขยีนหนังสือราชการ / เอกสารทางราชการ  (ความถี่ ๑๐) 
 ๒.๓.๓ ลักษณะของงาน / การปฏิบัติงานไมตรงกับสิ่งที่เรียนมาทําใหตองศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก  (ความถี่ ๕) 
 ๒.๓.๔ ผูที่จบพรรคนาวิกโยธิน  ไมมีความรูความถนัดในวิชานาวิกโยธินมาก  ทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน  
          ได   (ความถี่ ๔) 

       ๒.๔ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการฝกศกึษาของ โรงเรียนนายเรือ 
 ๒.๔.๑ ความรูที่ยังขาดและตองการบรรจเุพ่ิมเติมใหพอเพียงกบัการปฏิบัติงานในระยะแรก  คอื 

- การเขียนหนงัสือราชการ / เอกสารราชการ  (ความถี่ ๔๐) 
- ความรูดานคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมตาง ๆ  (ความถี่ ๑๗) 
- วิชาชีพทหารเรือ  เชน  การเดินเรอื  การนําเรือ เปนตน (ความถี ่๑๓) 
- ความรู / วิชาชีพสําหรับพรรคนาวิกโยธิน  เชน  ยุทธวิธีทางทหารราบ  (ความถี่ ๙) 
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รายการสรุป 

๒.๔.๒ ความรูที่ไมจําเปน / ไมไดนํามาใช / ไมเกิดประโยชนและสมควรตัดออก 
- ทุกวิชามีประโยชน  แตควรปรับลด / เพิ่มใหเหมาะสมกับพรรค -  เหลาของแตละคน  

(ความถี่ ๙) 
- การฝกหัดปนเกา ๆ ที่ปจจบุันมิไดนํามาใชแลว  (ความถี่ ๒) 

๒.๔.๓ แนวทางการปลกูฝงคุณลักษณะผูนําทางทหารใหคงอยูในจิตสํานึกตลอดไป 
- ควรปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่   ใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มคีวามรับผิดชอบ  

ซื่อสัตย  สุจริต  และมีความภาคภูมิใจในการเปนทหาร  (ความถี่ ๑๓) 
- ควรใหมีการฝกพูด   เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะผูนําทหาร  เชน  ฝกการพูด / ออกคําสั่ง 

หนาแถว  (ความถี่ ๑๒) 
- ควรใหนักเรียนนายเรือไดปกครองกนัเองตามลําดับชั้น และลดบทบาทนายทหารลง ให  

นายทหารเปนเพียงพี่เลี้ยงเทานั้น  (ความถี่ ๑๑) 
 

รายการสรุป ระดับคุณภาพ 

๒.๕ การประเมินตนเองของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  

 ๒.๕.๑ ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน พอใช 
( X = ๒.๖๙) 

๒.๕.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน คอนขางด ี
( X = ๒.๙๘ ) 

๒.๕.๓ ดานคณุลักษณะผูนําทหาร ดี 
( X = ๓.๑๗ ) 

 
 ๒.๖ ความเหมาะสมที่ไดรับในการบรรจุใหทําหนาทีต่าง ๆ ตามความถนัด / ความรู 

- มีความเหมาะสมแลว   (ความถี่ ๓๐) 
- ยังไมสามารถตอบไดชัดเจน เพราะยังไมไดปฏิบัติงานจริง  ตองมาเรียนเพิ่มอีก ๖ เดือน  
   (ความถี่ ๒) 
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รายการสรุป 

๒.๗ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือในรุนตอไป  
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

  ๒.๗.๑ ดานการศึกษา  :  ควรเสริมสรางความรูดานวชิาชีพทหารเรือใหมากขึ้น  เชน  การเดินเรือ  
การนําเรือ  (ความถี่ ๑๘)  ควรปรับหลักสูตร / รายวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองกับสายงานที่ตองไปปฏิบัติงานจริง 
(ความถี่ ๕)  เพ่ิมการฝกและใหความรูเกี่ยวกับงานดานเอกสาร / หนังสือราชการใหมากขึ้น (ความถี่ ๔)
ควรเนนใหมีการฝกภาคทะเลมากกวาทีเ่ปนอยูในปจจุบนั  (ความถี่ ๒) 

๒.๗.๒ ดานคณุลักษณะผูนําทหาร : ควรฝกใหนักเรียนนายเรือมีอิสระทางความคดิ กลาคิด   กลา
แสดงออกอยางมีเหตุผล  (ความถี่ ๘)  ควรปลกูฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับความรักตอสถาบัน รักหมูคณะและรับผิดชอบ 
ในหนาทีใ่หมากขึ้น (ความถี ่๗) ควรปลูกฝง / หลอหลอมใหนายทหารมีความเปนสภุาพบุรุษ   มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีมารยาท  รวมทัง้การมีมนุษยสมัพันธใหมากขึ้น (ความถี่ ๕)  ควรเปดโอกาสใหนักเรยีนนายเรือ  
ไดปกครองกนัเองตามลําดบัชั้นมากขึ้น   โดยใหนายทหารดูแลหาง ๆ   (ความถี ่๔)  ไมควรนาํนายทหารที่จบ 
จากตางประเทศมาเปนนายทหารปกครอง  เพราะมีรูปแบบการฝกและการใชชวีติตางกนั (ความถี่ ๒) 

  ๒.๗.๓ ดานอ่ืน ๆ  :  ควรพัฒนาดานกีฬา  โดยใหเวลากับนักกีฬามากขึ้น (ความถี่ ๒) 

๓. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ปการศึกษา  
๒๕๔๓  กับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๐ 
         ในภาพรวมผูสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓ มีระดับคุณภาพ
ใกลเคยีงกันกบัผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา ๒๕๔๐  และมีแนวโนมไปในทศิทางที่สูงขึ้น 
       ๓.๑ ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน 

๓.๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓ มีคุณภาพคอนขางดี ( X = ๒.๘๗) 
๓.๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๐ มีคุณภาพคอนขางดี ( X = ๒.๗๕ ) 

๓.๒ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๒.๑ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓ มีคุณภาพคอนขางดี ( X = ๒.๙๖) 
    ๓.๒.๒ ผูสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๐ มีคุณภาพคอนขางดี        
             ( X = ๒.๘๖) 

๓.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร 
    ๓.๒.๑ ผูสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๓ มีคุณภาพดี ( X = ๓.๐๓) 
    ๓.๒.๒ ผูสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๐ มีคุณภาพคอนขางดี  
              ( X = ๒.๙๘) 
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๗. อภิปรายผล 
๗.๑ ผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  / ๒๕๔๓    ซ่ึงประเมินโดย

ผูบังคับบัญชา  และตัวผูสําเร็จการศึกษาเองนั้นมีคาใกลเคียงกัน / สอดคลองกัน  (จากผลการวิเคราะห
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษา)   จึงเปนเครื่องประกันความเชือ่ม่ันในผลการประเมินที่
ไดวาในภาพรวม ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ / ๒๕๔๓ มีคุณภาพอยูในระดับคอนขางดี ใน  
ดานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบตัิงาน   ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน  และมีคณุภาพอยูใน
ระดับดีในดานคุณลักษณะผูนําทหาร 

๗.๒  เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรอื / ๒๕๔๓ ใน
รายละเอียดของแตละดานพบวา ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ / ๒๕๔๓ ยังมีคุณภาพใน   
ระดับพอใช  จํานวน  ๘  รายการ  ซ่ึงโรงเรียนนายเรือ ควรจะตองปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน   
และตอเน่ืองตอไปตามลําดบัไดแก ความสามารถในการใชภาษาเขยีน / งานหนังสือ ( X =  ๒.๓๙)    
การคิดวิเคราะหวิจารณและตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ( X =  ๒.๖๘)  การใชภาษาพูด  / ทวงทวีาจา        
( X = ๒.๖๘) การมีระเบียบแบบแผนในการทํางาน ( X = ๒.๖๘) การแกปญหาเฉพาะหนา ( X =  ๒.๖๘)  
ความเชื่อม่ันในตนเอง / กลาตัดสินใจ  ( X =  ๒.๗๒)  การประยุกตใชความรูใหเปนประโยชน  ( X =  ๒.๗๔)   
และความละเอียดรอบคอบไมประมาทเลนิเลอ  ( X =  ๒.๗๔) 

 ผลการประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา / ๒๕๔๓  ดังกลาว  มีความใกลเคียงกัน
กับผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศกึษา / ๒๕๔๐  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรือ่งความสามารถในการ
ใชภาษาเขียน / งานหนังสือ  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยต่ําสุดมาแลวในปการศึกษา  ๒๕๔๐ ( X = ๒.๒๕)  ก็ยังคง
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ในปการศึกษา ๒๕๔๓ ( X = ๒.๓๙) เชนกัน ดังน้ัน โรงเรียนนายเรือ จึงควร
พิจารณาหาหนทางปรับปรุงแกไข  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการใชภาษาเขียน / งานหนังสือของผูสําเร็จ
การศึกษาใหสงูขึ้นตอไปอยางเปนรูปธรรม  

๗.๓ ผลการเปรียบเทียบคณุภาพของผูสําเร็จการศึกษาในป ๒๕๔๓  กับป  ๒๕๔๐  พบวา มี
คุณภาพอยูในระดับใกลเคียงกัน  คือ  อยูในระดับคอนขางดี  ทั้งในดานความรูความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบตัิงาน และดานความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน สวนในดานคุณลักษณะผูนําทหารนัน้ ผูสําเรจ็      
การศึกษาในปการศึกษา  ๒๕๔๓ ( X = ๓.๐๓) มีคุณภาพอยูในระดับดีกวาผูสาํเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๔๐ ( X = ๒.๙๘) เล็กนอย   น่ันแสดงใหเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  ๒๕๔๓  ไดมี
การพัฒนาขึน้บางแลว โดยมีแนวโนมวาระดับคณุภาพจะสูงขึน้ในทกุ ๆ  ดาน หากยังคงไดรับการพัฒนา 
อยางตอเน่ืองอีกตอไป 
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๘. ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย “การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ / ๒๕๔๓”  ได

ขอเสนอแนะอนัเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือรุนตอไป  
ใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นดังน้ี 

๘.๑ โรงเรียนนายเรือ ควรปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนนายเรือ อยางตอเน่ืองทั้งในดาน
ความรู   ความสามารถ  ที่ใชในการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบในการปฏบิัตงิาน  และดานคณุลักษณะ    
ผูนําทหาร  ใหมีคุณภาพสงูขึ้นถงึระดับดี  /  ดีมากในรุนตอ  ๆ  ไปอีก 

๘.๒ ควรเนนการเสริมสรางและพัฒนานักเรียนนายเรือชั้นสูงและนักเรียนนายเรือ ที่กําลังจะ
จบการศึกษาเปนนายทหารสัญญาบัตรในเรื่องตาง  ๆ   ตามลําดับ  ดังน้ี 

 ๑) การใชภาษาเขยีน / งานหนังสือราชการตาง ๆ 
 ๒) ความสามารถในการคิด  วิเคราะห  วจิารณ  และตดัสินใจอยางมีเหตุผล 
 ๓) การใชภาษาพูด / ทวงทีวาจา 
 ๔) การมีระเบยีบแบบแผนในการทํางาน 
 ๕) การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
 ๖) ความเชื่อม่ันในตนเอง / กลาตัดสินใจ 
 ๗) การประยกุตใชความรูใหเปนประโยชน 
 ๘) ความละเอยีดรอบคอบ  ไมประมาท  เลินเลอ 

ทั้งนี้ก็เพ่ือใหนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียน
นายเรือ  และสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามความตองการของกองทัพเรือ 

๘.๓ สําหรับการวิจัยตอไปน้ัน เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจาก     
โรงเรียนนายเรือ   ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนระบบ   โรงเรยีนนายเรือจึงควรติดตามและ
ประเมินผลผูสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนนายเรือ ในปการศึกษา  ๒๕๔๐   และ ๒๕๔๓   ตอไปอีก
หลังจากทีไ่ดผานประสบการณ  ในการทํางานไปแลวเปนเวลา  ๕  ป 

 
 
เอกสารอางอิง 
โรงเรียนนายเรือ. การติดตามและประเมินผลผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ปการศึกษา  
                           ๒๕๔๓.  
                       เอกสารวิจัยแผนกศึกษาและวิจัย  กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ,  ๒๕๔๕ 



⌦  
 ⌫ 

น.ท.รศ.ดร.นเรศ เพ็ชรนิน 
รองศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
๑. อารัมภบท 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใชมาเปนเวลา ๓ ปกวาแลว ในชวง     
ที่ผานมา โลกการศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับ ที่เห็นไดชัดเจนและมีการดําเนินการอยาง   
เปนรูปธรรมแลว เชน การกําหนดนโยบายและทิศทางการศึกษาของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา       
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฯ น้ี แจกจายใหประชาชน   
และผูที่เกี่ยวของไดศึกษาทําความเขาใจกันมาบางแลว แตไมคอยมีใครนํามาศึกษาและทําความเขาใจ
อยางจริงจังเพราะสวนใหญยังคิดกันวาเปนเรื่องไกลตัว แมกระทั่งคนในวงการศกึษาเอง สาํหรบัสถานศกึษา 
ของกองทัพเรือเรานั้น หากคิดวาเปนการศึกษาเฉพาะทางที่ไมจําเปนจัดการศกึษาใหเหมือนกบัสถานศกึษา 
ทั่วไป แตก็ตองคํานึงถึงกรอบ หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่เกี่ยวของ ซ่ึงควรที่จะศึกษาและทําความเขาใจ
ในเนื้อหาของพระราชบัญญัติ ฯ ไวบาง แตผูเขียนเองก็ไมคอยจะมั่นใจนักวาจะมีใครสนใจและให    
ความสําคัญที่จะศึกษาและทําความเขาใจนัยความหมายของพระราชบัญญัติ ฯ น้ีมากนอยเพียงใด แมวา
บางครั้งจะไดยินไดฟงหลาย ๆ คนเอยถึงคําหรือวลีบางสวนที่มีอยูในพระราชบัญญัติ ฯ นี้ แตหลายหน
หลายครั้งที่ถูกนําไปขยายความหรือตีความแลวชวนใหยิ่งสับสนและไมเขาใจมากขึ้น จึงตองคนควา    
หาหนังสือมาอานบาง ไปรวมฟงการบรรยายในเวทีสัมมนาตาง ๆ บาง สอบถามและแลกเปลี่ยนความ  
คิดเห็นกับบุคคลตาง ๆ บาง ก็พอจะทําใหเขาใจอะไร ๆ ไดดีขึ้น และที่ผูเขียนเห็นวานาสนใจและ     
เกี่ยวของกับทั้งครูอาจารยและนักเรียนนายเรืออยูไมนอยก็คือการเรียนรู  ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนและ
การสอน  จึงไดรวบรวมมาเลาสูกันฟง ณ ที่น้ี 
 
๒. ประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๑ ความหมายของ “การศึกษา” 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ กําหนดไววา “การศึกษา” หมายถึง 
“กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก      
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง    
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม    สังคม      การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู 
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อยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซ่ึงชี้ใหเห็นวา การศึกษานั้น มิไดหมายถึงการเรียนการสอนจากครูสูศิษย
เพียงอยางเดียว แตมีความหมายเชิงบูรณาการ ตั้งแตการเรียนรู การสรางสรรค และสภาวะแวดลอม
ตางๆ จึงเปนเหตุใหนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาของไทยในหลาย ๆ ดาน เชน ความเสมอภาคของโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการการศึกษา    
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการ  
ลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซ่ึงกําลังดําเนินการอยูในขณะน้ี สิ่งสําคัญคือ การ
ปฏิรูปทุกดานตองประสานเชื่อมโยง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาใหคนไทยเปนมนษุย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา 

๒.๒ หลักการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษา ฯ กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในหมวดที่ ๔ มาตรา ๒๒ – ๓๐ 
โดยสรุปแลวมีหลักการสําคัญที่จะใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ ในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะในมาตรา ๒๔ ไดกําหนดไววา กระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน จัดการเรียนใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่และมีการประสานความรวมมือกับทุกฝาย ผสมผสานสาระและความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
และ  สมดุลกัน ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค สนับสนุนและสงเสริมบรรยากาศ    
สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ฝกทักษะกระบวนการคิดและประยุกตใชความรู
ในการแกไขหรือปองกันปญหาโดยใชกิจกรรมหรือใชประสบการณจริง 

การจัดการศึกษาที่เนนการจัดกระบวนการเรียนรู เปนสิ่งที่สําคัญและนาสนใจเปนอยางยิ่ง    
เน่ืองจากการจัดกระบวนการเรียนรูเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและสงเสริมให        
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  

 
๓. หลักการเรียนรู 

๓.๑ ความหมายของ “การเรียนรู” 

การเรียนรู คือพัฒนาการรอบดานของชีวิต มีองคประกอบ ปจจัย และกระบวนการที่หลากหลาย   
มีความเชื่อมโยงและประสานกันไดอยางกลมกลืนไดสัดสวนที่สมดุลกัน นอกจากนี้การเรียนรูยังมี      
ความหมายครอบคลุมถึง  

การรับรู  (Reception)  หมายถึง  การที่ผูคนรับเอาขอมูลขาวสารและองคความรูตาง ๆ  จาก
แหลงความรูที่หลากหลาย 
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การเขาใจ (Comprehension) หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถมองเห็นถึงความหมายและ    
ความเชื่อมโยงสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ หรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่ตนเองรับรู และสามารถอธิบายดวย     
เหตุผลได 

การปรับเปลี่ยน (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานวิธีคิด การเปลี่ยนแปลง
คุณคาหรือคานิยม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในสิ่งที่รับรูและทําความเขาใจไดแลว   

๓.๒ การเรียนรูที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 การเรียนรูที่ดีเกิดจากกระบวนการที่สรางความเขาใจ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งที่รูอยูกอนแลว 
และจะมีกระบวนการเชื่อมโยงระหวางความรูเกากับความรูใหม นอกจากนี้ ควรเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืนซ่ึงเปนการแสวงหาแหลงความรูที่หลากหลาย เชน จากหนังสือ ตํารา จากคําบอกเลาของผูคน 
จากแหลงงานอาชีพในชุมชน จากการคนควาทางสื่อเทคโนโลยี ฯลฯ หากเปนไปไดแลวผูเรียนควรจะ
สามารถกําหนดขั้นตอนการเรียนและวิธีการเรียนรูดวยตัวเองโดยสรางความชัดเจนในเปาหมายหรือ    
วัตถุประสงคของการเรียน และเปาหมายของการเรียนนั้นควรมีความเกี่ยวของหรือมีความหมายกับ      
ผูเรียน มีการเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง 

การที่จะสรางการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพไดดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเรียนรูของ
แตละบุคคล จากการวิจัยในประเทศยุโรปพบวา ประสิทธิผลของการเรียนรูน้ันแตกตางกันไปตามวิธีการ 
ซ่ึงโดยทั่วไปการเรียนรูโดยการไดพูด ไดทํา ไดเห็น ไดยิน จะมีประสิทธิผลสูงกวาการไดอาน ดังน้ัน การ
ที่จะทําใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาและเรียนรูเพ่ือเปนมนุษยที่ดีและมีความสมบูรณไดน้ัน ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ แตปจจัยที่มีความสําคัญและถือเปนหัวใจของการเรียนรูก็คือการเรียนการสอนที่ดี หาก 
สามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสไดอภิปราย และมีกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนก็จะ
ไดรับความรูที่ยั่งยืนและไดผลดีกวาวิธีการเรยีนรูแบบเดิม ๆ เปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม เม่ือตองการใหเกิดการเรียนรูที่ดี ก็ตองจัดการสอนใหดีดวย การสอนที่ดีและมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตองบอกเปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจน สอนและแนะนําบนพื้นฐานความรู 
ประสบการณและทักษะที่มีอยูเดิมของผูเรียน เนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก และตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  

๓.๓ การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  (Student Centered) 

จากการออกพระราชบัญญัติการศึกษา ฯ ทําใหรัฐตองกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดย
มุงเนนใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลัก เพ่ือเตรียมการรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกใน  
ดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กําหนดใหจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และรูจักแสวงหาความรูไดอยาง      
ตอเน่ืองตลอดชีวิต   
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การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตามพระราชบัญญัติการศึกษา ฯ น้ัน มีหลักการ
ดังน้ี 

(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล 

(๒) ฝกทักษะ กระบวนความคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตมาใช เพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา 

(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน  
รักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา 

(๕) สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ         
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกันทั้งบิดามารดา   
ผูปกครองของผูเรียน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพที่พึงมี 

 การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น จะทําใหบทบาทของผูเรียนเปลี่ยนจาก ผูรับ 
มาเปน ผูเรียน และเปลี่ยนบทบาทจาก ครูผูสอน หรือ ผูถายทอดความรู มาเปน ผูจัดประสบการณ
ในการเรียนรู ของผูเรียน การเปลี่ยนบทบาทดังกลาวเทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรู 
เพราะบทบาทของการเรียนรูสวนใหญอยูที่ผูเรียนเปนสําคัญ และจะเห็นไดวา บางคนอาจจะคิดวา การ
จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนี้จะทําใหบทบาทของครูลดนอยลงไป แตในความเปนจริงแลว 
บทบาทของครูผูสอนจะย่ิงมีความสําคัญอยางมากตอการเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก โดยจะตอง
เปนทั้ง ผูจัดการสภาพแวดลอมของการเรียนรู ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาของแตละบุคคล และ
เปนตัวกลางของผูมีมนุษยสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนระหวางกลุมผูเรียน 
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เปรียบเทียบการเรียนรูทีค่รูอาจารยเปนศูนยกลางและการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง  

 ครูเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
๑. บทบาทของครู - ผูถายทอดความรู - ผูจัดการใหเกิดการเรียนรู 
๒. หนาท่ีครู - ครูพูดเปนสวนใหญนักเรียนพูดเปน

สวนนอย 
- ครูเตรียมส่ิงที่จะพูด 
 
- ครูสอนส่ิงที่ครูรู 

- ครูพูดเปนสวนนอย นักเรียนพูดเปน
สวนใหญ 

- ครูเตรียมกิจกรรมและคําถามที่จะ
กระตุนใหนักเรียนพูดขณะทํากิจกรรม 

- ครูสอนส่ิงที่ครูรูหรือไมรูก็ได 
๓. จุดมุงหมาย - เนนเนื้อหาความรู 

 
- ตางคนตางรับความรู 

- เนนใหนักเรียนคิดปฏิบัติและแสดงออก
เพ่ือแกปญหาหรือสรางสรรค 

- มุงการเรียนแบบใหนักเรียนมีสวนรวม
เปนสวนใหญ 

๔. การวัดผล - สอบความรูจากความจําเปนสวนใหญ - วัดผลจากหลายๆดาน เชน ดูจาก
ผลง านที่ ม อบหมาย  ดู ก ร ะบวน
ความคิด ดูกระบวนการทํางาน  ดู
ความรับผิดชอบ เปนตน 

  
๓.๔ การเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning) 

ความหมายของบูรณาการในทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาศาสตรในสาขาวิชาตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันเปนหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) 
ซ่ึงจะทําใหเอกลักษณเฉพาะดานในแตละรายวิชาหมดไป เกิดเปนเอกลักษณของเนื้อหาหรือหลักสูตร
ใหม การเรียนการสอนแบบบูรณาการจึงเนนองครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา 
เนนการเรียนรูที่เชื่อมโยงและผสมผสานเนื้อหาของวิชาสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน เพ่ือใหผูเรียน
ไดรับความรูที่หลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน  

การเรียนรูแบบบูรณาการนี้ มีกําหนดไวในหมวดที่ ๔ ของพระราชบัญญัติการศึกษา ฯ โดยกลาว
วา “การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งดานความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม……….จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตาง ๆ ไดอยางเปนสัดสวน    ที่
เหมาะสมและสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของ      ทุก
วิชา…..”  

เหตุที่ตองจัดหลักสูตรหรือจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนั้น พอยกมากลาวโดยสรุปไดดังน้ี 

(๑)  วิถีชีวิตของคนเรา มีเรื่องราวตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ไมไดแยกออกจากกัน  
      เปนเรื่องๆ 
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(๒) ผูเรียนจะเรียนรูไดดีขึ้น   และเรียนรูอยางเขาใจในความหมายหรือเขาใจสภาพความเปนจริง  
      เน่ืองจากเริ่มเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัวแลวคอย ๆ ขยายวงออกไป 
(๓) องคความรูและวิทยาการในปจจุบันมีการขยายตัวออกไปเร็วมาก  และมีความหลากหลาย 

แตในความหลากหลายนั้นก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งสิ้น แมจะเรียนรูไมไดหมดทุก   
สิ่งทุกอยาง ก็ควรเรียนรูถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันในแตละวิทยาการ 

(๔) การใชชีวิตประจําวันและการแกปญหาในชีวิตจริง  จําเปนตองอาศัยความรูหลากหลาย ไมมี
ปญหาใดที่ใชวิชาใดวิชาหนึ่งมาแกปญหาไดอยางสําเร็จรูป 

(๕) เปดโอกาสใหผูเรียนรูจักคิดอยางสรางสรรคและบูรณาการ อันจะทําใหเขาเหลานั้นมีวิสัยทัศน 
ที่กวางไกล สามารถดําเนินชีวิตหรือแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางไดผล 

 
๔. โรงเรียนนายเรือกับการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตเดิม การเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือน้ัน ก็มุงที่จะใหการศึกษาและฝกฝนนักเรียนนายเรือ 
ใหมีความรูและความสามารถที่จะนําไปปฏิบัติงานไดจริง เน่ืองจากการศึกษาของโรงเรียนนายเรือเปน
การศึกษาเฉพาะทาง และมีวัตถุประสงคในการนําไปใชที่ชัดเจน จึงตองเนนการนําไปใชปฏิบัติ ซ่ึงก็     
ถือวาเปนสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมในยุคนั้น แตในปจจุบัน วิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ก็เปลี่ยนแปลง 
ไปมาก การปฏิบัติงานในหนวยและการปฏิบัติการทางเรือในดานตาง ๆ ลวนตองอาศัยวิทยาการ      
และเทคโนโลยีสมัยใหม อีกทั้งยังตองอาศัยความรูความเขาใจในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
อยางเพียงพอ จึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพและไมผิดพลาด ดวยเหตุที่มี   
องคความรูและศาสตรในแขนงตาง ๆ ที่ตองศึกษาเปนจํานวนมาก และลวนเปนสิ่งที่ตองศึกษาทั้งสิ้น 
การจัดการศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณในขณะนั้น ๆ  และสอดคลองกับความตองการของหนวยผูใช 

ในวงการทหารของเราเอง ก็ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังติดยึดกับความคิดเดิม ๆ วา “…            
พระราชบัญญัติการศึกษาฯ และ การปฏิรูปการศึกษานั้น เปนเรื่องของภาคเอกชน การศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในกองทัพยังคงตองรักษาวัตถุประสงคเดิม ดังน้ัน วิธีการตางๆก็ตองคงไว เพราะที่ผาน
มา เราก็ใชรูปแบบหรือวิธีการนี้มาตั้งหลายสิบปแลว จนบัดนี้ ผูที่ผานการศึกษาในยุคกอน ๆ ก็เปนเจาคน     
นายคน หรือเปนใหญเปนโตกันก็มากมาย …..” สิ่งที่ทานกลาวมานั้นก็นับวาเปนเรื่องจริง แตก็ไมใชเสีย
ทั้งหมด หากนํามากลาวในโลกปจจุบันก็ถือวายังไมถูกตอง สําหรับผูเขียนนั้น มีความคิดเห็นดังน้ี 

ประการแรก พระราชบัญญัติการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษานั้น เปนนโยบายหลักของ
ประเทศชาติ จึงถือเปนสิ่งที่เราตองปฏิบัติตามนโยบายนั้น โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความจําเปน  
ของเรา อีกไมนานเราเองก็ตองนําผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการศึกษาของรัฐเหลานั้นมาสรางเปนบุคลากร 
ในหนวยของเรา      วิธีการที่เคยใชไดผลมาในอดีตอาจไมสามารถใชไดกับมนุษยยุคใหมที่ถูกหลอหลอม   
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มาจากเบาพิมพสมัยใหม เราจึงตองรูจักการเรียนรู  เพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองใหเขากับยุคสมัยและเขากับ
สถานการณในปจจุบัน 

ประการที่สอง รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนในยุคกอน ๆ ยอมเหมาะสมกับสถานการณ   
ในยุคนั้นๆ และนาจะใชไดผลดีทําใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสม แตเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป      
สถานการณและสภาวะแวดลอมตาง ๆ ยอมเปลี่ยนไปดวย ดังจะเห็นไดชัดเจนวา สภาวะแวดลอมของ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการทหารในปจจุบัน แตกตางกับยุคสมัยกอนมาก น่ันหมายถึงวา มนุษย
ที่เติบโตมาในยุคสมัยน้ียอมมีคุณลักษณะแตกตางจากมนุษยในยุคกอน ๆ การที่จะอบรมสั่งสอนโดยครู  
ถือไมคอยไลตีไลหวดเพื่อกวดขันใหผูเรียนขยันหม่ันเพียรศึกษาทองตําราเปนนกแกวนกขุนทองดังเชน
สมัยกอนนั้นคงไมไดผลนัก น่ีก็เปนสิ่งที่เราตองเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองใหเขากับยุคสมัยและเขากับ
สถานการณในปจจุบัน 

ประการที่สาม ที่ผานมาเรามักสอนใหผูเรียนทองและทําเปนสวนใหญ วิธีการเรียนการสอน
แบบน้ี มักจะไดผลกับการนําบุคลากรนั้นไปใชงาน เพราะจะมีการจดจําที่ดีและปฏิบัติงานไดจริง ตัวอยาง
ที่ไดผลเปนอยางมากก็คือ ทนายความหรือนักกฎหมาย นักบินหรือผูขับขี่ยานพาหนะ ชางเทคนิคประจํา
เครื่องจักรกลหรือเคร่ืองมือ เปนตน แตยุคนี้ เปนยุคที่ตองการใหคนรูจักคิดและรูจักการวิเคราะหเพ่ือ
แกปญหาหรือปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การเรียนการสอนจึงตองเนนฝกหัดใหผูเรียนรูจักคิดและ
วิเคราะหที่มาที่ไปของเรื่องตาง ๆ ซ่ึงตองอาศัยวิทยาการและองคความรูหลากหลาย จึงตองจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการและเนนการใชศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญดังกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางที่
ใชไดผลก็คือ การสรางนักวิทยาศาสตร การสรางนักวิเคราะหเศรษฐกิจหรือการตลาด การสรางวิศวกร
สาขาตาง ๆ เปนตน 

ผูเขียนเองก็รํ่าเรียนมากจนจบถึงปริญญาเอก แตสมัยกอนน้ัน ผูเขียนเองก็เคยทองสูตรคูณแม  
๒ – ๑๒ กอนที่ครูจะปลอยกลับบาน ซ่ึงก็ถือวาเหมาะสมแลวกับยุคนั้น และเปนประโยชนตอผูเขียนมา
จนถึงยุคปจจุบัน สมัยกอนผูเขียนก็แกโจทยวิชาคณิตศาสตรไดดี เคยไดรับคะแนนจากการสอบมา
มากมาย แตทานเชื่อหรือไมวาผูเขียนออนวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด (ถึงขนาดตองยกมือยกเทามานับ
เลขกันเลย) ซ่ึงเพ่ิงมารูตัวก็เม่ือสมัยที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุน ความแตกตางมิใชเร่ืองภาษา แตเปนเรื่อง
วิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน ประเทศไทยเรามักสอนใหนักเรียนทองจําสูตร และนําไปแกโจทยอยาง
สําเร็จรูป ในขณะที่ประเทศญี่ปุนเนนใหนักเรียนอธิบายวาสูตรนี้สมการนี้ไดมาอยางไร ผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่แตกตางมักปรากฎใหเราเห็นอยูบอย ๆ หากเราสังเกตุใหดี เชน คนไทยมักเปนชนชาติที่
มีหัว     ดัดแปลง  จึงเอาตัวรอดไดดี แตจะใหคิดคนสิ่งใหม ๆ หรือวิเคราะหปญหาใด ๆ มักทําไดไมดีนัก 
ในขณะที่คนญี่ปุนหรือคนตะวันตกมักสรางสรรคและผลิตสิ่งใหม ๆ ได และมักวิเคราะหสถานการณไดอยาง
ละเอียด ลึกซึ้ง จึงสามารถวางแผนปองกันหรือแกปญหาตาง ๆ ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ  
 
 



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑                                                                                            มกราคม - มีนาคม  ๒๕๔๖ 
                                                                                      ๕๐ 
 

๕. สุดทายคือตัวเรากําหนด 
การจะจัดการศึกษาอยางไร หรือจะเลือกวิธีการเรียนการสอนแบบใดมาใชน้ัน ก็ตองถามตัวเรา

เองกอนวา ในอนาคต เราตองการคนแบบใดมาใชในภารกิจใด ขอเพียงอยาใชอารมยหรือใชเพียง   
ประสบการณมาตัดสิน ทุกอยางควรพิจารณาบนพื้นฐานของหลักการและความเปนจริงในปจจุบัน สวน
ประสบการณเปนสิ่งที่นํามาเสริมไดภายหลัง แมวาตอนนี้เราอาจจะยังคิดอยางสรางสรรคหรือวิเคราะห
อยางผูรูไดไมดีนัก แตบุคลากรยุคตอไปตองคิดไดเอง วิเคราะหไดเฉียบคม และทําไดอยางดีเยี่ยม       
ดังน้ันเราตองสรางเขาเหลานั้นตั้งแตบัดนี้ 
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�µ¦�Î�µ®��°��r�¦³�°�®¦º°�{��́¥�¸É�³�o°��ª��»¤� �5HTXLUHPHQWV�� ¤̧�µ¦�ª��»¤�µ¦�Î�µÁ�·��µ��µ¤
�o°�Î�µ®�� ��&RQWURO��� Â¨³¤̧�µ¦�¦ª�°�Â¨³�¦³Á¤·��¨�µ¦�Î�µÁ�·��µ���$XGLW �	�$VVHVVPHQW�



�e¸�̧É�Ô���́��̧É�Ò �������������������������������������������������������������������������������������������� �¤�¦µ�¤�y�¤̧�µ�¤ �ÓÖÕ×
���������������������������������������������������������������������� ÖÓ ������������������������������������������������������������������������������������

Î�µ®¦́�Ã¦�Á¦̧¥��µ¥Á¦º°¡·�µ¦�µ�Î�µ¦³���¦³�´��»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ�°���ª�¤®µª·�¥µ¨´¥
�¦³��� 4$� �°��¦³Á�«°�́�§¬��¤µ�¦³¥»��rÄ�o�Ã�¥�́��Î�µ�¼n¤º°�µ¦�¦³��́�»�£µ¡�°�Ã¦�Á¦̧¥��µ¥Á¦º° �¹Ê�
�¹É�Ä��¼n¤º°�µ¦�¦³��́�»�£µ¡�̧Ê��Î�µ®��°��r�¦³�°�Ä��µ¦�¦³��́�»�£µ¡�µ¦«¹�¬µÅªo��ÒÑ� ��¦³�µ¦

�°��µ��̧Ê¥́�Â�n��´Ê���³�¦¦¤�µ¦�¦³�´��»�£µ¡�µ¦«¹�¬µ�°�Ã¦�Á¦̧¥��µ¥Á¦º°� ��³
°�»�¦¦¤�µ¦¡´��µÂ¨³�ª��»¤¦³���¦³�´��»�£µ¡Â¨³��³°�»�¦¦¤�µ¦°ºÉ�� Ç� Á¡ºÉ°�Î�µÁ�·��·��¦¦¤�¸É
Á�¸É¥ª�o°��Â�n Á¤ºÉ°Ä�o�Î�µÁ�·��µ�¤µÅ�o¦³¥³®�¹É����¹��´��̧Ê� ¡�ªnµ� ¥́�¤̧·É��¸É�³�o°��¦́��¦»�°¸��Î�µ�ª�
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                   รายงานการวิจัย 
 

                               การสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร 
                            ในสวนของกองทัพเรือ   ปการศึกษา ๒๕๔๕ 

                                 ร.ท.หญิง จุฬาวลัย   สุนทรวิภาต 
                             ประจําแผนกศึกษาและวจิัย  กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ

           
 

สาระสังเขป 

 การวิจัยเรื่อง “การสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ     
ปการศึกษา ๒๕๔๕” มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสถานภาพการเตรียมตัวเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียน
เตรียมทหาร  รวมทั้ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคดัเลือก ฯ ปญหา และขอเสนอแนะตาง ๆ ของ      
ผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๕ โดยการสอบถามความ
คิดเห็น จากผูสอบไดเปน นักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ   ปการศึกษา ๒๕๔๕   
ผลการวิจัยพบวา 
 ๑.  ดานสถานภาพสวนตวั ผูสอบไดเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทพัเรือ ปการศึกษา 
/ ๒๕๔๕  สวนมากมีอายุ ๑๘ ป คิดเปนรอยละ ๔๗.๑๗ มีสถานศึกษาอยูในภาคกลาง คิดเปนรอยละ 
๒๔.๕๓ สวนใหญศึกษาอยูในระดบัชัน้มัธยมศกึษาปที ่๕ คิดเปนรอยละ ๕๓.๗๗ และเรยีนแผนการเรยีน 
วิทย - คณิต  คิดเปนรอยละ ๙๙.๐๖  สวนมากไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ๓.๐๐ - ๓.๔๙  และ    
๓.๕๐ - ๔.๐๐   คิดเปนรอยละ ๓๓.๐๒  และ ๓๒.๐๘  ตามลําดับ และมีบดิา -  มารดา เปนขาราชการคร ู  
คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๓    และ  ๓๒.๐๘   ตามลําดับ 

 ๒. ดานการเตรียมตวัเพือ่สอบคัดเลอืกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ผูสอบไดเปนนักเรยีน
เตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๕ สวนใหญสอบคัดเลือกเปนครั้งที่ ๒ คิดเปน    
รอยละ ๕๑.๘๙  และเรยีนกวดวชิา คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๘ สวนมากเรียนกวดวิชาที่สถาบนักวดวชิา         
พรีคารเดทเซน็เตอร  กรุงเทพมหานคร  คิดเปนรอยละ ๑๘.๓๙ โดยเรียนแบบอยูประจําชวงใกลสอบ    
ทั้งเดือน  คิดเปนรอยละ ๔๗.๑๓   และมีคาใชจายในการเรียนกวดวิชา ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท  คิด
เปนรอยละ  ๔๓.๖๘ 

 ๓.  ดานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ผูสอบไดเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร  
ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๕  สวนใหญสมัครสอบครบทั้ง ๔ เหลาทัพ คดิเปนรอยละ 
๘๑.๑๓  โดยสวนใหญสามารถสอบผานภาควิชาการไดมากกวาหนึง่เหลา คิดเปนรอยละ ๕๘.๔๙ สําหรบั
ความยากงายของขอสอบนัน้      สวนมากเห็นวาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษคอนขางยาก  
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สวนวิชาคณติศาสตรและภาษาไทยอยูในระดับพอเหมาะ สําหรับการสอบในรอบทีส่อง สวนใหญคิดเห็น
วา การตรวจสุขภาพกาย การตรวจสขุภาพจิต การสัมภาษณทวงทวีาจา และการสอบพลศึกษา มี   
ความเหมาะสม  คิดเปนรอยละ  ๑๐๐.๐๐,  ๙๗.๑๗,  ๙๗.๑๗  และ  ๙๕.๒๘  ตามลําดับ     

๔.  ความคาดหวังทีจ่ะไดรับเมื่อเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ  คือ 
           ๑) ดานการศึกษา  ตองการความรูอยางเต็มที่  (ความถี่ ๒๘) และตองการทุนการศึกษาไป
เรียนตางประเทศ  (ความถี่ ๑๓)    
           ๒) ดานการปกครอง   ตองการความมีระเบียบวินัย  (ความถี่ ๔๑)    
          ๓) ดานชีวติความเปนอยู  ตองการมีสิ่งแวดลอมทีดี่   อากาศบริสุทธิ์  (ความถี่ ๑๔) 

๕. ปญหา / อุปสรรคในการสอบคัดเลือกฯ คือ สถานที่สอบ (มหาวิทยาลยัรามคําแหง) มี
อากาศรอนมาก  เวลาในการทําขอสอบนอยเกนิไป  และสนามสอบ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) อยูไกล  
การเดินทางไมสะดวก 

๑.  วัตถุประสงคการวิจัย 
๑.๑ เพ่ือศึกษาสถานภาพ และการเตรยีมตัวเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารของ  

ผูสอบได   เปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทพัเรือ ปการศกึษา  ๒๕๔๕ 
๑.๒  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหาร  ในสวนของ

กองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๕ 
๑.๓  เพ่ือทราบปญหา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียน        

เตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือในปตอไป 

๒. วิธีดําเนินการวิจัย 
๒.๑  ประชากร และกลุมตัวอยาง 

ประชากรทีศ่กึษา ไดแก นักเรียนที่สอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  
ปการศึกษา ๒๕๔๕ จํานวน ๑๐๙ คน กลุมตวัอยางที่เกบ็รวบรวมไดในวันรายงานตวั วันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๔๕  จํานวน  ๑๐๖  คน   

๒.๒  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสาํรวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของ   
กองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๕ ประกอบดวย สถานภาพสวนตัวผูสอบได  การเตรยีมตัวเพ่ือสอบคัดเลือกเขา
เปนนักเรียนเตรียมทหาร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ  รวมทัง้ปญหา และขอเสนอแนะตาง  ๆ  โดย       
แบบสํารวจ ฯ  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check List)  และขอคําถามปลายเปด  (Open-ended Form)   
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๓.  การวิเคราะหขอมูล   
 วิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาความถี่  (Frequency) และคารอยละ  (Percentage) รวมทั้งการ
วิเคราะหเน้ือหา  (Content  Analysis)   

๔. สรุปผลการวิจัย 
ผลการสํารวจวามคิดเห็นผูสอบไดเปนนกัเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ   ปการศึกษา 

๒๕๔๕  ปรากฏผลดังตารางตอไปน้ี 

ตาราง : แสดงความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทพัเรือ  
ปการศึกษา  ๒๕๔๕ 

๑. ดานสถานภาพสวนตัว สถานภาพ รอยละ 
    ๑.๑ อายุ ๑๘ ป ๔๗.๑๗ 
    ๑.๒ ภูมิภาคของสถานศึกษา ภาคกลาง ๒๔.๕๓ 
    ๑.๓ ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๕๓.๗๗ 
    ๑.๔ แผนการเรียน วิทย - คณิต ๙๙.๐๖ 
    ๑.๕ คะแนนเฉลี่ยสะสม ( X = ๓.๑๘) ๓.๐๐ - ๓.๔๙ ๓๓.๐๒ 
 ๓.๕๐ - ๔.๐๐ ๓๒.๐๘ 
    ๑.๖ อาชีพบิดา ขาราชการคร ู ๒๔.๕๓ 
 ขาราชการพลเรือน ๒๑.๗๐ 
    ๑.๗ อาชีพมารดา ขาราชการคร ู ๓๒.๐๘ 
 แมบาน ๑๗.๙๒ 
๒. ดานการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหาร  

    ๒.๑ จํานวนครัง้ที่สอบคัดเลือก ฯ ครั้งที ่๒ ๕๑.๘๙ 
    ๒.๒ การเรยีนกวดวิชากอนสอบคัดเลือก ฯ มีการเรียนกวดวิชา ๘๒.๐๘ 
    ๒.๓สถาบันกวดวิชาที่เรียนกอนสอบคดัเลือก ฯ Pre - Cadet  กรุงเทพ ๑๘.๓๙ 
    ๒.๔ รูปแบบในการเรียนกวดวิชา เรียนแบบอยูประจํา 

ชวงใกลสอบทั้งเดือน 
๔๗.๑๓ 

    ๒.๕ คาใชจายในการเรียนกวดวิชา ๑๕,๐๐๑ –๒๐,๐๐๐ บาท ๔๓.๖๘ 
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๓.ดานการสอบคัดเลือกเขาเปนนกัเรียนเตรียมทหาร 
   ๓.๑ จํานวนเหลาทัพที่สมัครสอบ ครบทั้ง ๔ เหลาทัพ ๘๑.๑๓ 
   ๓.๒ จํานวนเหลาทัพที่สามารถสอบผานภาควิชาการ ได ทร.เหลาทัพเดียว ๔๑.๕๑ 
   ๓.๓  เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเปนนกัเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ : ชอบทหารเรือ 
(ความถี่ ๓๓) รักทหารเรือ  และผูกพันกับทหารเรือมาตั้งแตเด็ก (มีผูปกครอง ญาติพี่นองเปนทหารเรือ) 
(ความถี่ ๑๓) ไดทองเที่ยว เดินทางไปในหลายประเทศ (ความถี่ ๘) เปนอาชีพที่มีความมั่นคงอนาคตกาว
ไกล  ไดรับใชชาติปกปองนานน้ําไทย  (ความถี่ ๖) 
   ๓.๔ ความยากงายของขอสอบในแตละ
วิชา 

ยาก 
(รอยละ) 

คอนขาง
ยาก 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
(รอยละ) 

คอนขาง
งาย 

(รอยละ) 

งาย 
(รอยละ) 

       ๓.๔.๑ วิทยาศาสตร  X = ๓.๗๔ ๑๗.๙๒ ๔๒.๔๕ ๓๔.๙๑ ๔.๗๒ - 
       ๓.๔.๒ ภาษาอังกฤษ X = ๓.๖๙ ๒๓.๕๘ ๓๕.๘๕ ๓๐.๑๙ ๖.๖๐ ๓.๗๘ 
       ๓.๔.๓ คณิตศาสตร  X = ๓.๒๕ ๖.๖๐ ๓๗.๗๔ ๓๕.๘๕ ๑๓.๒๑ ๖.๖๐ 
       ๓.๔.๔ ภาษาไทย     X = ๓.๒๙ ๘.๔๙ ๓๑.๑๓ ๔๔.๓๔ ๑๓.๒๑ ๒.๘๓ 
  ๓.๕ ความเหมาะสมในการสอบรอบที่สอง เหมาะสม (รอยละ) ไมเหมาะสม (รอยละ) 
   ๓.๕.๑ การตรวจสุขภาพกาย ๑๐๐.๐๐ - 
   ๓.๕.๒ การตรวจสุขภาพจิต ๙๗.๑๗ ๒.๘๓ 
   ๓.๕.๓ การสัมภาษณทวงทีวาจา ๙๗.๑๗ ๒.๘๓ 
   ๓.๕.๔ การสอบพลศึกษา ๙๕.๒๘ ๔.๗๒ 
๔.  ความคาดหวังที่จะไดรับ เมื่อเปนนกัเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรอื ไดแก  
      ๑)  ดานการศึกษา/ การเรียนการสอน   ไดรับความรูในทุกเนื้อหาอยางเต็มที่   (ความถี่ ๒๘)    ตองการ 
ไดทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ  (ความถี่ ๑๓)   
      ๒)  ดานการปกครอง  ตองการความมีระเบียบวินัย  ความเขมงวด  (ความถี่ ๔๑)   มีความเปนผูนํา 
 (ความถี่ ๘)    การปกครองที่เปนระบบ   ระเบยีบ   เปนกันเอง   ไดรับการดูแลจากรุนพี่   (ความถี่ ๗)  
      ๓)  ดานชีวิตความเปนอยู / สิ่งแวดลอม    มีสิ่งแวดลอมที่ดี   เหมาะสม    อากาศบริสุทธิ์ (ความถี่ ๑๔)   
มีเครื่องอํานวยความสะดวก    มีความสะดวกสบาย     บรรยากาศรมรื่น     (ความถี่ ๔ )  

๕.ปญหาและอุปสรรคในการสอบคัดเลอืก ฯ     คือ   สถานที่สอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง   มอีากาศ
รอนมาก  (ความถี่ ๖) เวลาในการทําขอสอบนอยเกินไป (ความถี่ ๓)   สนามสอบไกล  มหาวทิยาลัย
รามคําแหงการเดิน-ทางไปลําบาก และเสียเวลามาก   (ความถี่ ๑)  
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๕.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๑  ในบรรดาผูสมัครสอบที่อยูในภาคอืน่ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต
น้ัน ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๕   ซ่ึงมี
สถานศึกษาอยูในภาคเหนอืและตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสสอบไดต่ําที่สุด  (จากผลการวิเคราะห    
ภูมิภาคของผูสอบไดเปน นักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๕   ที่มาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๑๓.๒๑ เทียบกับผลการวิเคราะหภูมิภาคของผูสมัครสอบที่มาจาก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๒๘.๗๐ มีคาเทากับ ๐.๔๖)  ต่ํากวาภาคใต  (จากผลการวิเคราะห          
ผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๕  ที่มาจากภาคใต  คิดเปน
รอยละ ๑๖.๐๔  เทียบกบัผลการวิเคราะหผูสมัครสอบที่มาจากภาคใต รอยละ ๑๐.๑๒  มีคาเทากับ 
๑.๕๙)  แสดงใหเห็นวา แมจํานวนผูสมัครสอบจากภาคใตจะมีนอยกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แตก็มี
โอกาสสอบไดมากกวา 

 ๕.๒  การสอบคัดเลือก ในปการศึกษา ๒๕๔๕ น้ี  สามารถคัดเลือกผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนดี  
(คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป)  รอยละ ๑๙.๙๓  (ของผูสมัครสอบ)  เขามาเปนนักเรียน    
เตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๕  ไดรอยละ ๖๕.๑๐ (ของผูสอบได)  และถึงแม  
ผูสอบไดสวนใหญจะมีผลการเรียนดี แตสวนใหญกต็องสอบมากกวา ๑ ครั้ง และตองเรียนกวดวิชาดวย 
โดยสวนใหญเสียคาใชจายมากกวา ๑๕,๐๐๐.- บาท 

 ๕.๓  ในปการศึกษา ๒๕๔๕ น้ี ผูสมัครสอบเปน นักเรียนเตรยีมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ   
ปการศึกษา  ๒๕๔๕  ที่มีบิดามารดา เปนขาราชการครู มีโอกาสสอบไดมากกวาอาชีพอ่ืน (จาก        
ผลการวเิคราะหอาชีพของบิดามารดา ผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ป     
การศึกษา ๒๕๔๕  สวนมากมีบิดามารดา เปนขาราชการครู รอยละ  ๒๔.๕๓  และ  รอยละ ๓๒.๐๘  
ตามลําดับ 

 ๕.๔  ผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๕  สวนใหญ
ตองสอบมากกวา  ๑  ครั้ง   จึงจะสอบได  (จากผลการวิเคราะหผูสอบไดตองสอบเปนครั้งที่  ๒  รอยละ  
๕๑.๘๙  และสอบเปนครั้งที่ ๓ รอยละ ๑๕.๐๙) 

 ๕.๕ ในการเตรียมตัวเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหารนั้น ผูสอบได สวนใหญ    
ตองเรียนกวดวิชา  (รอยละ ๘๒.๐๘)   โดยสวนมากใชรูปแบบอยูประจําชวงใกลสอบทั้งเดือน (รอยละ ๔๗.๑๓) 

 ๕.๖  ผูสอบไดเปนนักเรยีนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ   ปการศึกษา ๒๕๔๕  สวนใหญ
สอบไดมากกวาหนึ่งเหลา (รอยละ ๕๘.๔๙)  และมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกเปน นักเรยีนเตรยีมทหาร    
ในสวนของกองทัพเรือ  คือ รักชอบทหารเรือ ไดรับใชชาติ  ทองเที่ยวไปในหลายประเทศ   เปนอาชีพที่ม่ันคง 
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และมีเกยีรติ      ซ่ึงสอดคลองกับการสํารวจความคดิเหน็ของผูสมัครสอบใน ๒ ครัง้ที่ผานมา 

๕.๗  ผูสอบไดมีความคิดเห็นในภาพรวมวา ขอสอบวชิาคณิตศาสตร และ  ภาษาไทย  มีความ
ยากงายพอเหมาะ (X  = ๓.๒๕, X = ๓.๒๙ ตามลําดับ) สวนขอสอบวชิาวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
น้ัน  อยูในระดับคอนขางยาก  (X  = ๓.๗๔, X  = ๓.๖๙ ตามลําดับ)   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห
ขอสอบคัดเลอืกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๕  ของ     
กองสถิติและวิจัย  (ขอสอบวิชาคณิตศาสตรสวนมากรอยละ  ๔๔.๐๐  เปนขอสอบที่ดี,  วิชาภาษาไทย  
สวนมากรอยละ  ๓๐.๐๐  เปนขอสอบทีดี่,  วิชาวิทยาศาสตร  สวนใหญรอยละ  ๕๔.๐๐  เปนขอสอบที่
คอนขางยาก  และวชิาภาษาอังกฤษ  สวนใหญรอยละ  ๖๔.๐๐  เปนขอสอบที่คอนขางยาก) 

๕.๘  ในการสอบคัดเลือกภาควิชาการนัน้ มีปญหาในเรื่องสถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
คอนขางจะไมเหมาะสมเนื่องจากสถานทีส่อบอากาศรอนมาก  และการเดินทางไมสะดวก 

 ๕.๙  ผูสอบไดสวนมากมีความคาดหวงัวา  เม่ือเขามาเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร  ในสวนของ      
กองทัพเรือแลว  จะไดรับความมีระเบยีบวินัย  (ความถี่ ๔๑)   ไดรับความรูอยางเต็มที่  (ความถี่ ๒๘)  
ไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  (ความถี่ ๑๔)  มีความเปนผูนํา  (ความถี่ ๘)   การปกครองที่เปนระบบ  (ความถี่ ๗)   
และไดรับการดแูลจากรุนพ่ี  ( ความถี่ ๗) 

๖.  ขอเสนอแนะ  
 ผลจากการศกึษาวิจัย  ไดขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดังน้ี 
 ๖.๑  ควรพัฒนาขอสอบคัดเลือกเขาเปน นักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา 
๒๕๔๕ ใหมีคุณภาพสูงขึ้น โดยใหมีความยากงายพอเหมาะเพื่อลดอัตราการเดาของผูสอบใหมากที่สุด   
ตามเกณฑ ดังน้ี (รายละเอียดตามรายงานผลการวเิคราะหขอสอบคดัเลือกเปน นักเรียนเตรียมทหาร  ใน
สวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ป ๔๕) 
 ๖.๑.๑  จํานวนขอสอบคอนขางยาก : จํานวนขอสอบด ี/ ยากงาย พอเหมาะ : จํานวนขอสอบ
คอนขางงาย เปน ๒๐ % : ๖๐ % : ๒๐ % 
 ๖.๑.๒  ขอสอบวิชาวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ควรลดความยากงายลงใหใกลเคยีงกับ
เกณฑในขอ ๖.๑.๑  
 ๖.๑.๓ ขอสอบวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย ควรเพิ่มจํานวนขอสอบที่มีความยากงาย 
พอเหมาะอยูบางแลวใหมากขึ้น ตามเกณฑในขอ  ๖.๑.๑ 
 ๖.๒  สถานที่สอบที่มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิตมีความเหมาะสมอยูมากแลว ทั้งดานสภาพแวดลอม
และการเดินทาง  แตสําหรบัสถานที่สอบทีม่หาวิทยาลยัรามคําแหงนั้น   มีสภาพแวดลอมไมคอยเหมาะสมนัก  
 (อากาศรอนมาก)และการเดนิทางไมสะดวก   ในปตอไป โรงเรียนนายเรือ  จึงควรพิจารณาจัดหา สถานที่
สอบเพิ่มอีกแหงที่มีความเหมาะสมใกลเคยีง  หรือไมนอยกวามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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 ๖.๓  ควรทําการวิเคราะหขอสอบคัดเลือกทุกป ตามหลกัวิชาการวัดผลและประเมินผล เพ่ือจะไดเปน
แนวทางในการปรับปรุง    และพัฒนาขอสอบคัดเลือกใหมีคุณภาพขึน้เรื่อย ๆ  อยางเปนรูปธรรม  และ
สําหรับขอสอบที่มีคุณภาพ  / ความยากงายพอเหมาะ  ก็สมควรเกบ็รวบรวมไวทุกขออยางตอเน่ือง   อีกทั้ง
ควรจัดหาขอสอบมาตรฐานจากคลังขอสอบของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการมาพิจารณารวมดวย 

 ๖.๔ ควรพจิารณารูปแบบแนวทางที่จะชวยเพ่ิมโอกาสใหแกผูสมัครสอบที่เรยีนดี แตยากจน 
สามารถสอบเขามาไดโดยไมตองเรียนกวดวิชา / เสียคาใชจายมาก ๆ  

 ๖.๕  ควรสํารวจความคิดเห็นของผูสอบได เปน นักเรียนเตรยีมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ 
ทั้งในรอบแรกและรอบสอง เปนประจําทุกป เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือก
อยางเปนระบบ  และเพ่ือเก็บไวเปนหลกัฐานอางอิง สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน
นายเรือ   และการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมของ โรงเรียนนายเรือ 

              

เอกสารอางอิง 

โรงเรยีนนายเรือ.  การสาํรวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรยีนเตรียมทหาร ในสวนของกองทพัเรือ   
              ปการศึกษา   ๒๕๔๕.     เอกสารวิจัย    แผนกศึกษาและวิจัย  กองสถิติและวิจัย 

 โรงเรียนนายเรือ, ๒๕๔๕. 
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