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ผูอํานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ 
 
 
กลาวโดยทัว่ไป 
 ปริมาณการขนสงสินคาทัว่โลกนั้น กวารอยละ ๘๐ เปนการขนสงทางทะเล ทั้งน้ีเน่ืองจากวา
การขนสงทางเรือเปนวธิีการที่นําสินคาไปไดเปนปริมาณมากดวยตนทนุตอหนวยสินคาทีต่่ํา เม่ือเปรยีบเทียบ 
กับการขนสงสินคาทางอากาศหรือทางบก 
  ปริมาณการเดินเรือที่มีจํานวนมากดังกลาว ทําใหทองทะเลทัว่โลก โดยเฉพาะตามเสนทาง
ระหวางเมืองทา บริเวณชองแคบ และบริเวณที่เขาสูทาเรือ เปนเขตที่มีความคับคั่งของการจราจร และมี
ความเสี่ยงตอการที่เรือจะประสบอันตรายจากการโดนกัน หรือติดตื้นไดสูงมาก อุบัติภัยทางน้ําที่เกิดขึ้น
แตละครั้ง มักทําใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลตอทรัพยสิน ชวีติ และสภาพแวดลอม 
 
สาเหตุของอุบัติภัยทางเรือ 
 ในการเดินเรือน้ันมีกฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติมากมาย ทั้งที่ตราขึ้น
โดยรัฐบาลของประเทศตาง ๆ และโดยอนุสัญญาระหวางประเทศ เพ่ือปองกันมิใหอุบัติภัยทางทะเลมี
โอกาสเกิดขึ้น กฎระเบียบตาง ๆ เหลานี ้ เชน พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย กฎการเดินเรือ
สากล อนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยในทะเล และระบบการวางทุนเครื่องหมายทางเรือในทะเลเปนตน 
แมกระนั้นก็ตาม อุบัติภัยทางทะเลกย็ังเกิดขึ้นอยูเสมอ 
  จากผลการศกึษาสาเหตุของอุบัติภัยจากการโดนกันของเรือ การติดตื้น และอุบัติภัยรปูแบบ
อ่ืนใดที่ พบวามีตนเหตตุาง ๆ ดังน้ี 

๑. หางเสือหรือเครื่องจักรใหญขัดของ 
๒. แลนเรือตัดหนากันในระยะใกล 
๓. ไมมีการจัดยามตรวจการณ 
๔. เครื่องหมายทางเรือไมสมบูรณ เชน กระโจมไฟดับ หรือทุนเครื่องหมายทางเรือขาด

หายไปจากตาํแหนงที่ควรจะอยู 
๕. ขาดการตรวจสอบตําบลทีเ่รือแนนอนเปนเวลานานเกนิไป 
๖. อุปกรณการเดินเรือ เชน เข็มทศิไจโร เข็มทศิแมเหล็ก เรดาร เครื่องหาที่เรือดวย       

ดาวเทียมขัดของหรือใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน 
๗. ทัศนวิสัยจํากดั 

     แมเหตุผลที่ประมวลสรุปไวขางตนจะเปนสาเหตุทาํใหเกิดอุบัตภัิยทางทะเลกต็าม แตแกนของเหตุที่
เกิดขึ้นแทจริงแลวคือ    การตัดสินใจทีผิ่ดพลาดและไมทันการของผูนําเรือ    ที่นําไปสูอุบตัิเหตขุอง 
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การจราจรทางน้ํา การตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้อาจมีสาเหตุมาจากการหยอนความรูและประสบการณของ   
ผูนําเรือ การวางแผนการเดินทางที่ไมเหมาะสม เชน ขีดเข็มเฉียดผานใกลที่อันตรายมากเกินไป หรือขีด
ตัดผานขวางเสนทางการจราจรที่หนาแนน หรือที่เลวรายที่สุดคอืไมมีการขีดเข็ม หรือวางแผนการ      
เดินทางไวเลย และประการที่สําคัญที่สุดคือ การตัดสินใจลาชาไมทนัการตอสถานการณฉุกเฉนิที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนา ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึงการสั่งเปลี่ยนเข็ม หรือความเร็วทีล่าชาเกินไป หรือไมถูกตองเหมาะสม
กับสถานการณเฉพาะหนาขณะนั้น  แสดงใหเห็นวามาตรการและขอกําหนดหลากหลายที่มีอยูน้ันยังไม
อาจขจัดอุบัติภัยทางทะเลใหหมดไปไดอยางสิ้นเชิง  หลาย ๆ ประเทศภายใตคาํแนะนําทางเทคนิคของ 
องคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization – IMO) จึงไดจัดและสงเสริม
ใหมีมาตรการเสริมความปลอดภัยขึ้น คือ ระบบควบคมุการจราจรทางน้ํา (Vessel Traffic System – 
VTS)  
 
หลักการของระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา 
 กลาวโดยหลกัการแลว ระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา คือ การบริหารการจราจรใหแกเรือ
ที่เดินทางผานพื้นที่ควบคมุ ดวยวิธีการสื่อสารและสั่งการทางวทิยุ ซ่ึงรับผิดชอบโดยหนวยงานที่มี
หนาที่เกี่ยวกบับริหารการจราจรทางน้ําในพื้นที่ใด ๆ ตามที่กฎหมายใหอํานาจในการควบคมุและบังคบั
ใชระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ไว 
  ระบบควบคุมการจราจร เปนสิ่งที่ใชกันมานานแลวกบัการสัญจรดวยวิธีการอื่น เชน การเดิน
รถไฟ การเดินรถ และการเดินอากาศ แตสําหรับการเดินเรือแลว เน่ืองจากคานิยมของนักเดินเรือที่
ตองการมีเสรภีาพในการเดินเรือ ทําใหระบบน้ีเปนที่ยอมรับปฏิบตัิไดยาก อยางไรก็ตามหลังจากที่มี
ระบบดังกลาวนี้ขึ้นในหลายประเทศ และเปนที่พิสจูนวาชวยลดอุบตัิภัยจากการสญัจรทางทะเลลงไดอยาง    
มีนัยสําคัญ ทาํใหระบบควบคุมการจราจรทางน้ําเปนทีย่อมรับและนาํมาใชมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 การจัดระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา ทําใหเกิดความปลอดภัยแก เรือ ชีวติ ทรัพยสิน และ
สิ่งปลกูสรางในทะเล ชวยลดโอกาสที่อุบตัิภัยจะเกิดขึน้ และชวยใหการเดินทางในทะเลเปนไปอยางประหยัด 
คุมคา การนําเอาระบบนีม้าใชใหไดผลนั้น ผูวางระบบตองมีความเขาใจในการทํางานของระบบอยาง  
ถองแท มีการกําหนดกฎเกณฑ และระเบียบขอบังคบัตาง ๆ เพ่ือใชปฏิบตัิ  เน่ืองจากระบบควบคุม
การจราจรทางน้ํามีหลายรูปแบบ หลายลักษณะแตกตางกันไปตามความจําเปน และเหมาะสมสําหรับแต
ละพ้ืนที่ ทั้งยงัตองใชเงินลงทุนขั้นตนจํานวนมาก การพิจารณานํามาใชในบริเวณใดจึงตองมีประสิทธิผล
คุมคาแกการลงทุน มิฉะนัน้แลวระบบทีจั่ดขึ้นมาอาจลมเหลวและสญูเปลาไมเกิดประโยชนคุมคา 
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กรอบของระบบควบคมุการจราจรทางน้ํา 
 การวางระบบควบคุมการจราจรทางน้ําขึน้มาใหใชไดผลอยางสมบูรณน้ัน กําหนดเปนกรอบ
ไดดังน้ี 

๑. กลาวโดยทั่วไปแลวระบบควบคุมการจราจรทางน้ําหมายรวมถึงการเฝาตรวจพื้นที่
รับผิดชอบ เชน บริเวณทาเรือ และบริเวณใกลฝง ดวยอุปกรณชนิดตาง ๆ คือ ยามตรวจการณ เรดาร 
กลองอินฟราเรด กลองโทรทัศนไวแสง เรือตรวจการณ และอากาศยาน  ซ่ึงการที่จะบริหารการจราจร
ของพ้ืนที่ในระบบใหไดผลนั้น  จําเปนที่จะตองทราบภาพรวมของพื้นที่ที่จะนําเอาระบบฯ มาใชวามี
ลักษณะอยางไร ขอมูลของพื้นที่เก็บไวในรูปสารสนเทศมูลฐาน และสามารถนํามาใชสําหรับการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา หรือการตัดสินใจอยางฉับพลัน หรือสําหรับการวางแผนระยะยาว  อยางไรก็ตาม
วิธีการเฝาตรวจนี้เปนกระบวนการทางรับ ซ่ึงจําเปนตองมีการประมวลผลขาวสารที่ไดรับเขามาเสียกอน 
จึงจะมีการตัดสินใจและสั่งการใด ๆ ได                                                                                                     

๒. ตามปกติแลวสิ่งที่ควบคูไปกับระบบควบคุมการจราจจรทางน้ําคือ แผนแบงแนวจราจร 
(Traffic Separation Scheme – TSS)  ซ่ึงเปรียบเสมือนเสนกําหนดแนวทางสัญจรของเรือตาง ๆ ในทะเล 
เชนเดียวกับเสนแบงแนวจราจรที่ขีดลงบนพื้นถนนหลวง แผนแบงแนวจราจรจะเปนตัวกําหนดทั้งเวลา
และพ้ืนที่สญัจรของเรือ  กรณีของการแบงเวลาสามารถกําหนดไดงาย เชน กรณีชองทางที่เดินไดทาง
เดียวนั้น การกําหนดเวลาใหเรือเดินสามารถชวยหลีกเลี่ยงการเดินเรือสวนทางกนัได  สําหรับชองทางที่
กวางพอใหเรอืสวนทางกันไดน้ัน เรือแตละลําตองสวนทางกันโดยยึดหลักการพื้นฐานในการเดินเรือวา
เรือทุกลําตองเดินทางขวา สวนกันดวยมุมที่กระทําตอกันเล็กที่สดุ ตัดหนากันดวยมุมใหญสุด โดยทุก
กรณีตองสอดคลองกับกฎการเดินเรือสากล และตองไมกีดขวางผูใด  แผนแบงแนวจราจรทีก่ําหนดขึ้น
ตองสอดคลองกลมกลืนกับกระสวนการจราจรในพื้นทีน้ั่นใหมากที่สดุเทาที่จะกระทําได 

 
แนวทางการวางระบบแผนแบงแนวจราจร 
 ในนานน้ํานานาชาติ แผนแบงแนวจราจรมักเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา  
องคการทางทะเลระหวางประเทศไดใหความสนใจ และใหการสนบัสนุนอยางมากเกี่ยวกบัแผนแบงแนว
จราจร  เพ่ือปรับปรุงแผนแบงแนวจราจรใหเปนมาตรฐาน มีการเห็นพองกันในระดับนานาชาติวา  ระบบ ฯ 
ควรตองมีเสนทางจราจรไปและกลบั และชองทางทั้งสองควรแยกออกจากกันดวยเขตแบงอยางชัดเจนถา
ภูมิประเทศอํานวยใหกระทําได นอกจากนั้นตองแบงเขตใกลฝงสําหรบัทําการประมงไวตางหาก รวมทั้ง
เขตเรือสัญจรในทองถิ่นเอาไวดวย และอาจกําหนดเขตทีต่องผานดวยความระมัดระวัง หรือไมควรผาน
เอาไวดวยถาเห็นวาจําเปน เขตที่ตองผานดวยความระมัดระวังกําหนดไวเม่ือการจราจรตามปกติคอนขาง 
สับสนจอแจเปนอยางมาก และความสับสนดังกลาวไมสามารถอธิบายใหทราบอยางชัดเจนได  ในเขตที่มี
ระบบ ฯ  น้ัน  เรือที่ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการหาที่เรือแนนอนควรใชเฉพาะเรดาร วิทยหุาทิศ  หรือ 
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องคประกอบของระบบควบคุมการจราจรทางน้าํ 
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ระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทียมชนิดมีคาแกความตาง (Differential Global Positioning System – 
DGPS) 
 ในเขตทีใ่ชระบบ ฯ ควรมีการติดตั้งเคร่ืองหมายทางเรือตามความจาํเปน เชน ทุนเครื่องหมาย
ทางเรือ ทุนไฟ และกระโจมไฟ เปนตน เครื่องหมายทางเรือเหลานี้ชวยใหเรือทราบวา กําลังอยูใน     
ชองทาง หรือพนชองทางที่กําหนด ชวยบอกจุดเลี้ยว และจุดอันตรายทุกแหง  อยางไรก็ตามการกําหนด
เขตของระบบ ฯ ที่ดีที่สุด คือ การใชลักษณะภูมิประเทศที่เดนชัดเปนตวักําหนด ซ่ึงลักษณะภมิูประเทศ
ดังกลาวนี้ควรเห็นไดชัดทั้งตาเปลาและเรดาร 
 เรือที่เดินทางจากทะเลเขาสูฝงมักตองผานแผนแบงแนวจราจรที่อยูนอกฝงเขามากอน โดย
เขามาตามชองทางเขาหรือออกตามที่กําหนดที่มีเขตแบงแยกชองทางทั้งสองไวชดัเจน  แผนแบงแนว
จราจรดานทะเลเปดจะเชื่อมตอกับแผนแบงแนวจราจรของเสนทางเขาทาเรือหรือปากรองน้ํา ถึงจุดนี้การ
แบงชองทาง ไป – กลับจะไมปรากฏใหเห็นอีก 
 
การรายงานของเรือ 
 การกําหนดใหเรือมีการรายงานตนเองมายัง ศูนยควบคุมการจราจร (Vessel Traffic 
Center – VTC) เปนผลจากการที่กําหนดใหมีแผนแบงแนวจราจรขึ้น ระบบการรายงานนี้ชวยใหศูนย
ควบคุม ฯ สามารถแยกแยะเปาในจอเรดารไดงาย  เรือที่ผานเขามาในพื้นที่ตองแจง การเขา การออก 
เสนทางผาน และการหันเลี้ยวของเรอื ขณะเดินทางเขาสูที่จอดเรือหรือที่ทอดสมอ และกําหนดเวลา
เดินทางออกจากพื้นที่  การรายงานของเรือน้ีอาจนํามาใชทดแทนเรดารหรือระบบเฝาตรวจอื่น ๆ โดย
อาจใชเปนบางสวนหรอืทั้งหมดเลยก็ได  การรายงานนี้ใหผลดีมากขึ้นเม่ือใชรวมกับเรดาร หรือมาตรการ
ทางเทคนิคอ่ืน ๆ  
 ถาตองการระบบควบคุมการจราจรทางน้ําที่เขมงวดแลว ตองมีมาตรการบังคับควบคูไปกันไป
ดวย สิ่งน้ีนับวาเปนสวนยากที่สุดของระบบ ฯ เพราะวาเรือบางลํามักละเมิดกฎ หรือไมตอบสนองตอ
คําแนะนําของศูนยควบคุม ฯ  มาตรการตอบโตการละเมิดตองไดสัดสวนที่เหมาะสม  วิธีการที่ไดผลที่สุด 
คือบังคับดวยการใชเรือตรวจการณ หรือใชมาตรการลงโทษ เชน ไมอนุญาตใหเขาในเขตทาเรือ หรือที่
ทอดสมอ เปนตน 
 ในระบบตองมีวิทยุยานความถี่สูง (Very High Frequency – VHF)  ภาค FM อยางพอเพียง
สําหรับการใชติดตอระหวางเรือกับศูนยควบคุม ฯ  โดยใชภาษาพดูแบบธรรมดาแบบพื้น ๆ เขาใจงาย  
เจาหนาที่ศูนยควบคุม ฯ ตองมีความรูดานการพูดทั้งภาษาพื้นเมือง และภาษาอังกฤษอยางพอเพียง ที่
จะติดตอสื่อสารกับเรือไดอยางแจมแจง  เน่ืองจากในปจจุบันภาษาอังกฤษไดกลายเปนภาษาแหงทอง
ทะเล และใชกันมากที่สุดกับระบบควบคมุการจราจรทางน้ํา เจาหนาที่ศูนยควบคมุ ฯ จึงตองมีการฝกฝน
ภาษาอังกฤษและมีความเขาใจศัพทเทคนิคของชาวเรอืเปนอยางดี 
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ตัวอยางการจัดแผนแบงแนวจราจร ของระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา 
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 ในระบบ ฯ น้ี เรือทุกลําที่เขามาในเขตควบคุมตองมีการเฝาฟงวทิยุตามคลื่นทีก่ําหนด การ  
สื่อสารจะมีประสิทธผิลกต็อเม่ือทั้งเรือและศูนยควบคุม ฯ มีการโตตอบกัน มิฉะนั้นแลวระบบที่มีราคาแพง
น้ีก็ไมมีผลในการสงเสริมความปลอดภัยในการจราจรทางน้ําแตอยางใด 
 
ลักษณะโดยทั่วไปของระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา 
 ระบบควบคุมการจราจรทางน้ํามีจุดประสงคเพ่ือ ใชควบคุมการจราจรทางน้ําใหมีความปลอดภัย  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเดินเรือ ตลอดจนปองกันมลภาวะในทะเล  โดยใหขอมูลขาวสารจากการติดตามเรือเปาหมายใน
บริเวณพื้นที่ควบคุมดวยระบบเรดาร ซ่ึงองคการทางทะเลระหวางประเทศก็แนะนําใหใชระบบนี้  ระบบ ฯ นอกจาก
ชวยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ และการปองกันสภาพแวดลอมแลว      ยังมีประโยชนในดานการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณชายฝงและสิ่งกอสรางใกลฝง การติดตามดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร และควบคุมการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย ระบบนี้อาจประกอบไปดวยเครือขายที่มีศูนยควบคุม ฯ กระจายอยูตามบริเวณเสนทางหรือทาเรือ  
โดยแตละศูนยควบคุม ฯ  มีการแลกเปลี่ยน ขาวสารซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรือที่ผานหรือเขามาเทียบทา  
 โครงสรางของระบบ ฯ ประกอบไปดวย 

-  ศูนยควบคมุการจราจร  -  สถานีเรดารสาขา 
-  แผนแบงแนวจราจร 

 สถานีเรดารสาขาเชื่อมโยงกับศูนยควบคุม ฯ ดวยสายโทรศัพท ไมโครเวฟ หรือใยแกวนําแสงแต
ถาเปนระบบ ฯ ที่มีศูนยควบคุม ฯ แหงเดียวแลว  ตามปกติสถานเีรดารก็สนธิเปนสวนหนึ่งของระบบนั้น 

 
ศูนยควบคมุการจราจร 
      ศูนยควบคุมมีการปฏิบตัิงาน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือติดตอสื่อสารกับเรือในการใหขอมูล คําแนะนํา 
และคําเตือนตาง ๆ ทางวิทยุระบบ VHF  อุปกรณหลักของศูนยควบคุมประกอบดวย 

๑. ระบบเรดาร 
๒. วิทยุสื่อสารยาน VHF 
๓. เครื่องบันทึกเสียงการสื่อสารระหวางศูนยควบคุมกับเรอื 
๔. เครื่องมือตรวจวัดสภาพทาง อุตุนิยมวิทยา และอุทกศาสตร ซ่ึงแสดงผลตามเวลาจริงดวย

มาตรแสดงผลในศูนยควบคุม ฯ พรอมเครื่องบันทึกขอมูลแบบอัตโนมัต ิ
๕. กลองสองตา 
๖. กลองอินฟราเรด 
๗. กลองโทรทัศนไวแสงพรอมจอแสดงภาพ 
๘. กระดานแสดงสถานการณรวมของพื้นที ่
๙. คอมพิวเตอรสําหรับเก็บและประมวลผลขอมูล 
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การจัดบุคลากรประจําศูนยควบคุมการจราจรทางน้ํา 
 การปฏิบตัิงานในศูนยควบคุมในวงรอบ  ๒๔ ชัว่โมง แบงออกเปนผลัดหมุนเวยีนสับเปลี่ยน
กันปฏิบตัิหนาที่ โดยแตละผลัดมีเจาหนาที่ดังน้ี 

๑. หัวหนาชุดปฏบิัติงาน 
๒. พนักงานเรดาร 
๓. พนักงานวิทย ุ
๔. พนักงานคอมพิวเตอร 
๕. วิศวกรดูแลระบบ 
๖. ชางซอมบํารุง 
๗. เจาหนาที่ประจาํศูนย 

     เจาหนาที่ลําดับ ๒ – ๓ ควรตองเปนผูที่เคยปฏิบตังิานในเรือมาไมนอยกวา ๓ ป  ลําดับ ๑ ควรผาน
งานมาไมนอยกวา ๕ ป และเคยดํารงตาํแหนงตนเรือ หรือผูบังคับการเรือมากอน ดวยเหตุผลที่วา บุคคล
เหลานี้มีหนาที่ใหคําแนะนาํ และควบคมุการจราจรทางเรือ จึงจําเปนที่ตองเขาใจธรรมชาตขิองเรือ และ
การปฏิบตัิงานในเรือเปนอยางดีมากอน การสั่งการใด ๆ ของผูควบคุมที่มีพ้ืนฐานดานการเดินเรือมาเปน
อยางดีเทานั้นที่จะทําใหภารกิจของระบบ ฯ เปนไปไดอยางปลอดภัย 
 
ปญหาของระบบควบคุมการจราจรทางน้ํา 
     ในปจจุบันน้ีขอจํากัดที่สําคัญที่สุดของระบบควบคมุการจราจรทางน้ําในหลาย ๆ ประเทศ คือ การ
ขาดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่นํามาใชสําหรับการวางระบบ และคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบตัิ
หนาที่ดูแลระบบ  กลาวโดยสรุปไดวาความสําเร็จของระบบ ฯ มีจุดเริ่มตนตั้งแตผูกําหนดนโยบายใหมี
ระบบขึ้นมา ซ่ึงตองมีความเขาใจอยางถองแทถึงการทํางานของระบบ ฯ อันนําไปสูการจัดวางระบบที่
เหมาะสม มีการจดับุคลากรที่ถูกตองกับงานที่รับผิดชอบ มีการฝกหัดศึกษาที่มีคณุภาพ และทีส่ําคัญที่สุด
คือ ตองมีกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่รองรับระบบ ฯ ที่จะใหมีขึ้นอยางสมบูรณ 
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การใช Matlab เปนเครื่องมือชวย
ออกแบบและวิเคราะหระบบควบคมุ 

น.ต.ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชรสอง 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
กลาวนํา 

 ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกบัพ้ืนฐานทฤษฎีระบบควบคมุ (Control Theory) ในวารสารฉบบั    
ที่ผานมา ในฉบับน้ีจะไดยกตัวอยางของการนําทฤษฎมีาประยุกตใชออกแบบและวิเคราะหระบบควบคุม 
ที่สําคัญบทความนี้ไดกลาวถึงประสบการณและประโยชนของการใชโปรแกรม Matlab ประกอบการเรียน
วิชาระบบควบคุมภายในกองวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรอื 

๑.   ตัวอยางการใช Control Theory ในการออกแบบระบบควบคุม 

 ๑.๑  การออกแบบและวเิคราะหระบบเรดารควบคมุการยิง 

ตอไปเปนตวัอยาง๑ ของการนํา Control Theory มาใชวเิคราะห Steady State Error ของ    
ระบบควบคุมการยิง สมมุติวา ร.ล.ตากสิน สามารถตรวจจบัเครื่องบินขาศึกซึ่งกําลังบินลาดตระเวนรอบ 
ร.ล.ตากสิน ทีรั่ศมี ๕ ไมลทะเล ดวยความเร็วคงที่ ๒๐๐ นอต และ ผบ. ร.ล.ตากสิน ไดสั่งการใหติดตาม
เปาดวยเรดารควบคุมการยงิ ดังแสดงในภาพที่ ๑ 

 
ภาพที่  ๑ ภาพสถานการณเคร่ืองบินขาศึกบินลาดตระเวนรอบ ร.ล.ตากสิน 

                                                           
๑
 ตัวอยางนี้เปนขอสอบปลายภาควิชาระบบควบคุมในสวนของกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกลเรือเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ 
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๑๐ 

 

 
 

ภาพที่  ๒  Block Diagram ของระบบเรดารควบคุมการยิงของ ร.ล. ตากสิน 
 
 สมมุติวาระบบเรดารควบคมุการยิงเปนระบบควบคุมแบบ Closed Loop ที่ไมซับซอน โดยใช 
Operational Amplifier (อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสสาํหรับขยายสญัญาณ) เปน Controller โดยที่กําลัง
ของการขยายสัญญาณขึ้นอยูกับคา Gain K และระบบเรดารมี Model (Transfer Function) คือ 

)4s(s
1)s(G
+

=  (โดยปกติ Transfer Function สามารถหาไดจากการทดลองและในตวัอยางนี้เปนการ

สมมติขึ้น) ภาพที่ ๒ แสดง Block Diagram ของระบบควบคุมดังกลาว คําถามคือจะตองตั้งคา Gain K 
ของ Controller ที่เทาไร เพ่ือที่จะสามารถล็อกเปาใหอยูตรงกึ่งกลางของ Radar Beam โดยคลาดเคลื่อน
ไดไมเกิน ๐.๑ องศา  
 ปญหานี้เปนการคํานวณหาคา Gain K ทีจ่ะทําให Steady State Error เทากับ ๐.๑ องศา ซ่ึง
สามารถใช Control Theory แกปญหาไดดังน้ี  
 เน่ืองจากเครื่องบินบินดวยความเรว็ ๒๐๐ น็อต คงที่ จึงมีความเร็วเชิงมุม ω  คงที่  
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vω                                                              Eq.  ๑ 

 Input และ Output ของระบบควบคุมการยิงคือมุม tti ⋅=ωθ )(  และ )(toθ  ตามลําดบั เม่ือ
หา Laplace Transform จะได Input และ Output ของระบบใน s-domain (หรือ Frequency Domain) 
คือ 
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 และ Output คือ )(soΘ  ตามลําดบั จาก Control Theory สามารถหาคา Steady State Error 
ไดจาก  
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๑๑ 

 

 
 
โดยที่ )(sG  คือ Transfer Function ของ ระบบเรดารควบคุมการยิง และมีคา 
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 แทนคา Eq.๒ และ Eq. ๔ ใน Eq. ๓ และแกสมการได Steady State Error  
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 จะเห็นไดวา คา Steady State Error ขึ้นอยูกับ ω  กับ Gain K และสําหรับ Steady State 

Error ๐.๑ องศา 
180

1.0)( πθ =∞e  ดังน้ันสามารถหาคา Gain K ไดจาก  

 
180

1.04 πω
=

K
                                                                                        Eq.  ๖ 

แกสมการ Eq. ๖ จะไดคา Gain K ที่ทําให Steady State Error ไมเกิน ๐.๑ องศาคือ  
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K                                                                     Eq.  ๗ 

หลังจากที่หาคา Gain K ไดแลวจําเปนตองตรวจสอบวาระบบมีความเสถียรหรือไม ซ่ึงสามารถ

วิเคราะหไดจากคา Poles ของ Closed loop transfer function 
21.25K

2CL
Ks4s

KG
=++

=  เน่ืองจาก 

Closed Loop poles มีคาเทากับ -2±4.6054i ดังน้ันระบบจึงมีความเสถียร (เพราะจํานวนจริงของ Pole 
มีคาเปนลบ) 

 ๑.๒  ขอจํากัดของการวิเคราะหทางทฤษฏ ี

 จากตัวอยางการวิเคราะหหาคา Steady State Error และ Gain K ขางตน จะเห็นไดวาการ
วิเคราะหโดยใชทฤษฎีเพียงอยางเดียว ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการซึ่งพอสรุปที่สาํคัญไดดังน้ี 

๑. เน่ืองจากคา Gain K เปนคาที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎี ในทางปฏิบตัิวศิวกรควรทํา
การจําลอง (Simulation) ดวยคอมพิวเตอรเพ่ือยืนยันความถูกตองของการคํานวณ กอนนําไปสราง 
Controller และทดลองกับระบบจริง 
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๒. นักเรียนนายเรือที่เรียนวชิาระบบควบคุมอาจยังไมเห็นภาพอยางชัดเจนวาคา Gain K    
มีผลตอการตอบสนองของระบบอยางไร นอกจากนี้ถาผูเรียนสามารถเปลีย่นคาตัวแปร (parameters) 
ตาง ๆ (ในกรณีน้ีคือ Gain K) และสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของระบบไดโดยงาย    
ก็จะสามารถชวยใหผูเรียนเห็นภาพและทาํความเขาใจกับสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น  

๓. ระบบที่ใชเปนตัวอยางขางตนเปนระบบทีง่ายตอการวิเคราะห แตระบบที่พบในชวีิตจรงิ 
อาจมีความซับซอนมากกวานี้มาก ซ่ึงหากจะใชการคํานวณดวยมือ อาจทําใหชาและมีโอกาสผิดพลาดสูง 
(ภาพที่ ๓ แสดงตัวอยาง Simplified Block Diagram ของระบบควบคุม Roll Attitude แบบ Pilot in the 
loop ของ US Army UH-60A Black Hawk helicopter [ ๑]) ทําใหมีความจําเปนตองมีเครื่องชวยคํานวณ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ภาพที่  ๓  ระบบควบคุม Roll Attitude แบบ Pilot in the loop ของ US Army UH-๖๐A Black Hawk helicopter 

๒.  Matlab 

 ๒.๑  Matlab คืออะไร 

 Matlab [ ๓] คือโปรแกรมคอมพิวเตอรอีกโปรแกรมหนึ่งที่ถูกออกแบบเพื่อใชในการคํานวณ    
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรโดยเฉพาะ (มีโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ สาํหรับการ
ประยุกตใชทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เชน Mathematica, Maple, และ Matcad) Matlab มี
คุณลักษณะพเิศษตางจากโปรแกรมทางวทิยาศาสตรอ่ืน ๆ ที่สําคัญคือ 

๑. ถูกออกแบบเพื่อใชคํานวณแกปญหาเกี่ยวกับ Matrices ไดงาย 
๒. มี Toolboxes เพ่ิมเติมทีส่ามารถใชแกปญหาในหลากหลายสาขาวิชา เชน Control 

Toolbox สําหรับการวเิคราะหระบบควบคุม Digital Signal Processing Toolbox  สําหรับวิเคราะหปญหา 
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ดานการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล Communication Toolbox สําหรับการวิเคราะหระบบสื่อสาร หรือ 
Symbolic Toolbox สําหรับแกโจทยทางคณิตศาสตรแบบ Analytical (ลักษณะคลายโปรแกรม Maple) 
ในปจจุบัน Matlab มี Toolboxes กวา 31 Toolboxes ทําใหมีความออนตวัและสามารถใชงานทางวิทยาศาสตร 
และวิศวกรรมไดเกือบทุกสาขา (รวมทั้ง Financial Analysis) 

๓. ผูใชสามารถเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาเฉพาะของ Matlab ทําใหมีความออนตัวในการ
ใชงานและชวยใหผูใชสามารถเพิ่มเติมขีดความสามารถที่อาจไมมีในโปรแกรม 

จากคุณสมบัติขางตนทําใหในปจจุบัน Matlab เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมอยางสูงในกลุม
นักวิทยาศาสตรและวศิวกรทั่วโลก รวมทั้งในการออกแบบและวิเคราะหระบบควบคุม ภาพที่ ๔ แสดง 
Screenshot  ของโปรแกรม Matlab ผูอานสามารถศึกษาตวัอยางการใชโปรแกรม Matlab เพ่ิมเติมได
จากบทความ โปรแกรมประยุกต  Matlab โดย นาวาตรี สิทธิรักษ พรมณีย [ ๔] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  ๔   Screenshot ของโปรแกรม Matlab 
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 ๒.๒  การใช Matlab ออกแบบและวเิคราะหระบบเรดารควบคมุการยิง 

 จากตัวอยางการออกแบบและวิเคราะหระบบเรดารควบคุมการยิงขางตน สามารถใช Matlab 
ชวยในการวเิคราะหโดยปอนคําสั่ง ดังแสดงใน ภาพที่ ๕ ซ่ึงจะไดผลของการวิเคราะหดังแสดงใน       
ภาพที่ ๖ ในภาพ Fig.A เปนการเปรียบเทียบ Input และ Output และ ภาพ Fig.B เปนการพล็อต           
คาความคลาดเคลื่อนซึ่งจะเห็นไดวามีคาคงที่เม่ือระบบเขาสูจุดสมดุล (Steady State Error) คือ ๐.๑ 
องศา ดังน้ันจากการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการจําลองการทํางานของระบบดวย Matlab กับผลที่ไดจาก
การคํานวณทางทฤษฎีซ่ึงมีคาเทากัน จึงสรุปไดวาการคํานวณทางทฤษฎถีูกตอง 

ความหมายของโปรแกรมใน ภาพที่ ๔ สามารถสรุปโดยยอไดดังน้ี  
๑. ผูใชปอน System Model (Transfer Function) ใหกับ Matlab คือ Gradar และ 

Gcontroller ในบรรทัดที่ ๑-๒ โดยใชคําสัง่ “tf” ซ่ึงหมายถึง Transfer Function 
๒. ผูใชสั่งให Matlab คํานวณหา Closed Loop Transfer Function โดยอัตโนมัติดวยคําสัง่ 

feedback และเก็บผลลัพธที่ไดใน Gcloseloop ในบรรทัดที่ ๓ 
๓. ผูใชกําหนดเวลาสําหรับจําลองการทํางานของระบบ ในบรรทัดที่ ๔ (t = ๐:๐.๐๑:๕) ใน

ที่น้ีคือ เปนเวลา ๕ วินาที โดยมีความละเอียดของ Step เวลาคือ ๐.๐๑ วินาท ี
๔. ผูใชกําหนดคา ω  และ คํานวณหาสัญญาณเขา (InputSignal) ตามสูตร tti ⋅=ωθ )(  ใน

บรรทัดที่ ๕-๖ 
๕. ในบรรทัดที่ ๗ ผูใชสั่งให Matlab ทําการจําลองการทํางานของระบบ Gcloseloop ตอ

สัญญาณเขาคอื InputSignalโดยใชคําสั่ง  “lsim” และบนัทึกผลลัพธที่ไดในตวัแปร OutputSignal 
๖. ผูใชคํานวณหา Steady State Error (จาก Error = Input – Output) ในบรรทัดที่ ๙ 
๗. ตั้งแตบรรทัดที่ ๑๐-๑๗ เปนการสั่งให Matlab พล็อตผลของการจําลองการทํางานของ

ระบบและรายละเอียดตาง ๆ 
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ภาพที่  ๔   คําสั่งในโปรแกรม Matlab ในการวิเคราะห Steady State Error ของระบบควบคุมการยิง 
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ภาพที่  ๕  ผลการวิเคราะห Steady State Error ของระบบควบคุมการยิงดวยโปรแกรม Matlab 
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 ๒.๓  ประโยชนของการใชโปรแกรม Matlab เปนเคร่ืองชวยสอนวิชาระบบควบคุม 

 ในการเรียนการสอนวิชาระบบควบคุมของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือในชวงเดือน
เมษายนถึงกรกฎาคม ๒๕๔๗ ไดทดลองใหนักเรียนนายเรือใชงานโปรแกรม Matlab เพ่ือออกแบบและ
วิเคราะหระบบควบคุมควบคูไปกับการศึกษาในภาคทฤษฎี (รวมทั้งการวิเคราะห Steady State Error 
ตามตัวอยางขางตน) พบวาแนวทางดังกลาวมีประโยชนสรุปได ดังน้ี  

๑. การใชโปรแกรม Matlab ประกอบการเรียนของนักเรียนนายเรือชวยใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียนไดดีขึ้น เน่ืองจาก 

ก. การที่นักเรียนนายเรือจะสามารถใชงานโปรแกรม Matlab ในการออกแบบและ
วิเคราะหระบบควบคุมได นักเรียนจะตองเขาใจพื้นฐานของวชิาระบบควบคุมเปนอยางดี เพ่ือที่จะ
สามารถเลือกใชคําสั่งและปอนคําสั่งไดอยางถูกตอง ทําใหนักเรียนนายเรือตองศึกษาบทเรยีนใหเขาใจ
อยางถองแท 

ข. สิ่งที่มีสวนชวยเสริมการเรียนรูของนักเรียนนายเรือเปนอยางมากอีกอยางหนึ่ง
คือ หลังจากที่นักเรียนไดทําการทดลองไปแลว และไดผลลัพธไมเปนไปตามที่คํานวณไว (ซ่ึงนักเรียน
สวนมากจะไดผลลัพธไมตรงตามที่คํานวณไว) นักเรียนจะเร่ิมตั้งคําถามวา “ทําไมจึงเปนเชนน้ัน” ซ่ึงการ
ตั้งคําถามในลกัษณะนี้ เปนการกระตุนการเรยีนรูของนักเรยีนไดเปนอยางดี เพราะจะนําไปสูการวเิคราะห 
และทําความเขาใจทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

ค. การใชโปรแกรม Matlab ชวยใหนักเรียนสามารถจําลองการทํางานของระบบ 
และสามารถเปลี่ยนคาตวัแปร (Parameters) ตาง ๆ และเปรยีบเทยีบกับการเปลี่ยนแปลงการตอบสนอง
ไดโดยงาย ทําใหนักเรียนเห็นภาพและชวยเสริมความเขาใจไดเปนอยางดี  

๒. การใชโปรแกรม Matlab (ควบคูกับการเลือกปญหาตวัอยางที่เจอในชีวติจริงและใกลตัว
นักเรียนนายเรือมาเปนโจทย) ทําใหนักเรียนนายเรือมีความสนใจเรยีนมากขึ้น (นักเรียนที่เขาเรียนบอก
วา “เคยใชโปรแกรม Matlab คํานวณเลขทั่วไปและพล็อตกราฟ แตไมทราบมากอนสามารถนํามาใชงาน
วิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมหรือในสาขาอื่น ๆ ไดอยางออนตัวและหลากหลายเชนน้ี”) 

๓. เน่ืองจาก Matlab เปนซอฟตแวรทีเ่ปนที่ยอมรับอยางสูงในปจจุบนัทั้งในภาควชิาการ
และในภาคอุตสาหกรรม และ เปนโปรแกรมที่มีความออนตัวสามารถใชงานไดอยางหลากหลาย การ
แนะนําใหนักเรียนนายเรือสามารถใช Matlab ไดจึงมีประโยชนคอื 

ก. นักเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม Matlab ไปประยุกตใช
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรหรืออ่ืน ๆ ไดในอนาคต 
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ข. นักเรียนนายเรือไดเรียนรูการใชซอฟตแวรที่ทันสมัย และเทคนิคของการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหปญหาทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม  (Computer Aided  Design) 
จึงถือไดวาเปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนนายเรือ อีกทางหนึ่ง 
 แมวาการใชโปรแกรม Matlab ในการเรียนการสอนจะมีขอดีดังที่ไดกลาวมาแลว แตก็มี
ขอจํากัดที่สําคัญคือมีราคาสูง ทําใหในปจจุบัน โรงเรียนนายเรือยงัไมสามารถจัดหาโปรแกรมดังกลาวไว
ใชสําหรับการเรียนการสอนได 
 ขอจํากัดอีกอยางหนึ่งสําหรับการเรียนการสอนวิชาระบบควบคุมในปจจุบัน ซ่ึงควรจัดใหมีขึ้น
นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหแลว คือการ
ทดลองกับอุปกรณจริง เพราะแมวาผูเรียนจะสามารถจําลองการทํางานของระบบดวยคอมพิวเตอรได แต
ระบบทางกายภาพที่พบในชีวิตจริงมีความซับซอนมากกวาที่จะสามารถสราง Model ที่มีความถูกตอง
แมนยํา ๑๐๐ เปอรเซ็นต และการทดลองกับอุปกรณจริงยอมใหประสบการณที่แตกตางและจําเปนอันจะ
เปนประโยชนกับนักเรียนนายเรือดวย นอกจากนี้ ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาไปมากในปจจุบัน ทําใหมี
ความเปนไปไดสูงที่จะสรางอุปกรณทดลองขึ้นใชเองภายในโรงเรียนนายเรือดวยงบประมาณไมสูงมาก
นัก (ไมกี่หม่ืนบาท) เพ่ือเปนเครื่องชวยสอนวิชาระบบควบคุมไดอีกอยางหนึ่ง หากจะไดรับการสนับสนุน
ตอไป 

๔.  สรุป 

 บทความนี้ไดนําเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Matlab เปนเครื่องมือชวยออกแบบ
วิเคราะหระบบควบคุม และการนํา Matlab ไปใชประกอบการเรียนการสอนวิชาระบบควบคุม ใน               
กองวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ ในชวงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ๒๕๔๗ ไดนําเสนอตัวอยางการ
วิเคราะหทั้งดวยวิธี Analytical และวธิีการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องชวยในการออกแบบ 
 จะเห็นไดวาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Matlab เปนเครื่องชวยสอนวิชาระบบควบคุม
น้ัน มีสวนชวยใหนักเรียนนายเรือเขาใจบทเรียนและเห็นภาพไดดียิ่งขึ้น แตการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยออกแบบ ไมไดหมายความวานักเรียนนายเรือไมจําเปนตองศกึษาทฤษฎีพ้ืนฐาน ในทางกลับกัน
ครูผูสอนควรตั้งวตัถปุระสงคของการเรียนคือ นักเรียนจะตองเขาใจทฤษฎีพ้ืนฐานอยางถองแท ใน
ขณะเดียวกัน นักเรียนควรไดรับการสอนใหสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ที่ทันสมัย และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการทํางานไดจริง 
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๑๘ 

 

 

เอกสารอางอิง 
๑. การออกแบบและวิเคราะหระบบควบคุมเครื่องจักรกล วารสารโรงเรียนนายเรือ ปที่ ๔    

ฉบับที่ ๒ 
๒. Hess,R.A.; Malsbury, T.; and Atencio, A., Jr. Flight Simulator Fidelity Assessment 

in a Rotorcraft Lateral Translation Maneuver. Journal of Guidance, 
Control, and Dynamics, vol. 16, no. 1, January-February 1993, pp.79 - 85 

๓. Matlab Homepage www.mathworks.com 
๔. น.ต. สิทธิรักษ พรมณีย โปรแกรมประยุกต Matlab วารสารโรงเรียนนายเรือ ปที่ ๒ 

ฉบับที่ ๒  



การพัฒนานิสิตนกัศกึษาไปสูความสําเร็จ 
ตามแนวทางพุทธธรรม 

 
น.ท.ผศ.ดร.กิตติ  กิตติศัพท 

ผูชวยศาสตราจารย  ฝายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 
 
 

 เปาหมายหลักของการพัฒนานิสิตนักศึกษา คือ การพัฒนาที่นิสิตนักศกึษาสัมฤทธิ์ซ่ึงความสมบูรณ 
ใน ๓  มิติ กลาวคือ สมบูรณในดานความเกง ความดีและมีความสุข บนฐานของความเปน ปจเจกบุคคล 
(Individualism) ซ่ึงกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่จะนําไปสูสัมฤทธิผลดังกลาวนั้นได จําเปนตองมี
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) หรือแนวทาง (Guideline) สําหรับการดําเนินการดังกลาว 
บทความฉบับน้ี ไดนําธรรมะของพระพุทธศาสนาในหมวด “โพธิปกขิยธรรม: ธรรมะสูงสุดแหงความรู
แจง ๓๗ ประการ” มานําเสนอ เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษาเพื่อการพัฒนาตนไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม อันจะเอ้ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษามีหลักการในการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งไวไดอยางยั่งยืน 

๑. บทนํา 
  เปาหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ก็คือ ความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic 
Excellence) การจะเปนเลิศไดน้ันตองประกอบดวยปจจัยสําคัญหลายประการ ประการหนึ่งที่สําคญั ก็คือ
ความสามารถในการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 
มีคุณธรรม และทักษะในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข น่ันคือ การเปน คนเกง ดีและมีความสุข ซ่ึง
สอดคลองกับแนวทางการพฒันาตามแนวทางของบลูม (Bloom: ๑๙๖๔) ที่กลาววา “มิติของการเรียนรู 
(Domain of Learning)” ที่นิสิตนักศึกษาควรไดรับการพัฒนา ควรประกอบดวย ๓ มิติ ไดแก พุทธิพิสยั 
(Cognitive Domain) เนนที่ความรูความเขาใจ จิตพิสัย (Affective Domain) เนนทีจิ่ตใจ อารมณ ความรูสึก
และเจตคต ิ และ ทักษพิสัย (Psychomotor Domain) เนนที่ทักษะการปฏิบตัิ ดวยเหตุน้ี จึงเห็นไดวา การ
พัฒนานิสิตนกัศึกษาเพื่อความเปนคนที่สมบูรณพรอมในทุกดานดังกลาวแลวน้ัน ไมสามารถกระทําไดเฉพาะ
ในหองเรียนหรือดวยการใหความรูทางวิชาการแตเพียงอยางเดียว  สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดกิจกรรม 
เสริมหลักสตูรเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม   มีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุมของ 
 
บทความนี้ ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  คร้ังท่ี 
๕” ระหวาง ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรด คอนเวนชั่น หลักส่ี กรุงเทพมหานคร จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัย เดิม) 
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๒๐ 

 

 
 
นิสิตนักศึกษาที่เขารบัการพฒันา แตกอนที่การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาจะเกิดขึ้นไดน้ัน ควร
มีการศึกษา “หลักการ” เพ่ือนํามาใชเปนฐานในการสราง “กรอบแนวคิด” ที่จะนําไปใชเปน “แนวทาง” ใน
การดําเนินการตอไป 
  หลักการที่ผูเขยีนใหความสําคัญและพิจารณาเห็นวา มีความเหมาะสมและควรที่จะไดรับการนํามาใช
เปนฐานใน การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาตนไปสูความสําเร็จและถึงพรอมดวยการเปนคนที่
สมบูรณในทกุดาน ดังที่กลาวแลวขางตน ก็คือ ธรรมะของพระพุทธศาสนาในหมวด “โพธิปกขิยธรรม: 
ธรรมะสูงสดุแหงความรูแจง ๓๗ ประการ” เพราะหมวดธรรมดังกลาวนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส
วาเปนกลัยาณธรรม อันผูที่อบรมและประกอบอยูดวยเนือง ๆ พึงเรียกไดวาเปน “อุดมบุรุษ”  
  ในทางพระพทุธศาสนา อันมีความพนทกุขเปนเปาหมายนั้น โพธิปกขิยธรรม จึงเปนธรรมะ
สูงสุดแหงความรูแจง เปนธรรมะที่เปนเครื่องมือฆากิเลสและฆาความทุกข ประกอบดวยธรรมะใน ๖ 
หมวด ดังรายละเอียด แสดงในตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑  รายละเอียดของโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ 
หมวดธรรม ความหมาย ประกอบดวย 
อิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ

แหงผลที่มุงหมาย 
ฉันทะ (ความพอใจ)        วิริยะ (ความเพียร)  
จิตตะ (ความคดิ)            วิมังสา (ความไตรตรองหรือทดลอง) 

สัมมัปปธาน ๔ ความเพียร 
 

สังวรปธาน (เพียรระวังหรือเพียรปดกั้น)  
ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรกําจัด)  
ภาวนาปธาน (เพียรเจริญหรือเพียรกอใหเกิด)  
อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา) 

สติปฏฐาน ๔ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่ง
ทั้งหลายใหเห็นตามจริง 

กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย)  
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา)  
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต)  
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม) 

อินทรีย ๕ 
และ พละ ๕ 

ธรรมะอันเปนใหญและเปน
กําลัง 

ศรัทธา (ความเชื่อ)                วิริยะ (ความเพียร)    
สติ (ความระลึกได)               สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น)  
ปญญา (ความรูทั่วชัด) 

โพชฌงค  ธรรมะที่เปนองคแหงการตรัสรู 
 

สติ (ความระลึกได)              ธัมมวิจยะ (ความเฟนธรรม)  
วิริยะ (ความเพียร)                ปติ (ความอิ่มใจ)  
ปสสัทธิ (ความสงบกายสงบใจ)        สมาธิ (ความมีใจตั้งมั่น)  
อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง) 
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๒๑ 

 

 
 

ตารางที่ ๑ (ตอ) รายละเอียดของโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ 
หมวดธรรม ความหมาย ประกอบดวย 

อริยมรรคมีองค ๘ ทางมีองคแปดประการอัน
ประเสริฐ 

สัมมาทิฎฐิ (เห็นชอบ)          สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)  
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)       สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)  
สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)          สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตมั่นชอบ) 

 
 สําหรับรายละเอียดของธรรมะในแตละหมวดดังกลาวขางตน สามารถหาอานเพิ่มเติมไดตาม
รายการเอกสารประกอบการเขียน 
 
๒. รูปแบบวิถีที่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม 
  จากการศึกษา วิเคราะหองคธรรมทั้ง ๓๗ ประการดังกลาวขางตน เพ่ือนํามาคัดสรรและ
ประยุกตใชสําหรับการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาตนไปสูความสําเร็จและถึงพรอมดวยการเปนคนเกง  
ดีและมีความสุข และสอดคลองกับแนวทางของการพัฒนาการเรียนรูใน ๓ ดานของบลูม กลาวคือ พุทธิ
พิสัย จิตพิสัยและทักษพิสัย ไดขอสรุปสําคัญ ดังน้ี 
   ๑. อิทธิบาท ๔ เปนองคธรรมที่สําคัญ ที่สามารถนํามาใชเปนกรอบในการพัฒนาไดเปน
อยางดี โดยมี ฉันทะ (ความพอใจ) เปนฐาน วิริยะ (ความเพียร) เปนที่ตั้ง และ จติตะ (หรือ “กําลังสมาธ”ิ 
: ความคิด) วิมังสา (หรือ “กําลังปญญา”: ความไตรตรองหรือทดลอง) เปนยอด และมีกรอบความสัมพันธ 
ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๑ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑  ความสัมพันธระหวางองคธรรมในหมวดอิทธิบาท ๔ 
 
 

กําลังปญญา 
(วิมังสา) 

กําลังจิต/สมาธิ 
(จิตตะ) 

กําลังกาย (วิริยะ) 

ความพอใจ (ฉันทะ) 
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  ๒. องคธรรมที่เปนแกน เปนแกนกลางตอการปฏิบัตเิพ่ือการพัฒนา คือ สติ (ความระลึก
ได) ซ่ึงจะเห็นวา “สต”ิ เปนองคธรรมที่พบในหมวดธรรมสวนใหญของ “โพธปิกขิยธรรม” อันไดแก 
อินทรีย ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ และยังเปนหมวดธรรมเฉพาะทีว่าดวยสติ น่ันคือ สติปฏฐาน   
๔ ดวย 
        นอกจากนั้น  สติ - ทั้งทีย่ังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และทีเ่กิดขึ้นแลวยอมเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
น้ัน ตองพรอมดวยองค ๒ คือ โยนิโสมนสิการ (การทําไวในใจโดยแยบคาย) และ พหุลีกาโร (ทําใหมาก ๆ 
ทําไมหยุด) 
   ๓. ศรัทธา (ความเชื่อหรือความตั้งม่ันในสิ่งที่ตนพิจารณาแลวและเห็นวาถูกตอง ดีงาม) 
นับเปนจุดเริ่มตนที่สําคญัของการดําเนินไป ใน ๒ กระแส (กระแสแหงสมาธิและกระแสแหงปญญา) ที่จะ
นําไปสู ปญญา (ความรูทั่วชัด) อันเปนเปาหมายสําคัญของความสําเร็จและเปนองคธรรมยอดสุดของ
อินทรีย ๕ อันหมายถึง พละอันยิ่งใหญ ๕ ประการ 
 

  ดังน้ัน เม่ือประมวลความสัมพันธขององคธรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนไปสูความสําเร็จแลว จึงนําไปสู “รูปแบบวถีิที่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม”     
ดังแสดงไดในแผนภูมิที่ ๒ ดังน้ี  
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แผนภูมิที่ ๒  รูปแบบวถิีทีนํ่าไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม 
 
 
 
 
 

สติ 

โยนิโสมนสิการ 

ศรัทธา 

ธัมมวิจยะ ปติ – ปสสัทธิ 
อุเบกขา 

กําลังปญญา (วิมังสา) กําลังจิต / สมาธิ (จิตตะ) 

กําลังกาย (วิริยะ) 
พหุลีกาโร 

ความพอใจ  (ฉันทะ)
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  รูปแบบวิถทีี่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๒ ประกอบดวย ๔ 
กรอบหลัก ภายใตองคธรรม ๔ ขอสําคญัแหง อิทธิบาท ๔ (คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุง
หมาย) อันไดแก ฉันทะ (ความพอใจ) วริิยะ (“กําลังกาย” : ความเพียร) จิตตะ (“กําลังจิต” หรือ “กําลัง
สมาธิ” : ความคิด) และ วมิังสา (“กําลังปญญา” : ความไตรตรองหรอืทดลอง) 
  ความพอใจ (ฉันทะ) เปนบาทฐานสําคัญของทุกๆ ความสําเร็จในทุก ๆ การปฏิบัตทิี่ตั้งไว ไมวา
จะเปนเรื่องการศึกษาเลาเรยีน หรือการทําหนาที่การงานใดๆ ก็ตาม ดังน้ัน จึงเปนสิ่งที่จะตองสรางให
เกิดใหมีขึ้นภายในจิตใจของนิสิตนักศึกษา เปนประการแรก 
 กําลังกาย (วิริยะ) อันหมายถึง ความเพยีร มุงม่ันอุตสาหะ ดวยการลงมือทําและใชกําลังทั้งหมด 
เพ่ือใหผลงานอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น ซ่ึงการลงมือทํานี้ เกี่ยวเนื่องกับการใชกําลงัทางจิตและทางปญญา
ดวย และในการมุงม่ันกระทําเพื่อใหผลอยางใดอยางหนึ่งบังเกิดขึน้น้ัน จําเปนจะตองมีองคธรรมขอ     
พหุลีกาโร (การทําใหมาก ทําไมหยุด) ประกอบอยูดวยเสมอ เปรียบเสมือนการสีกิ่งไม ๒ กิ่งเพ่ือให    
เกิดไฟ ฉะนั้น 
  กําลังปญญา (วิมังสา) และกําลังจิต/สมาธิ (จิตตะ) เปนกรอบของกระบวนการแหง
ความสําเร็จทีเ่กิดขึ้น เกี่ยวเน่ืองและอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ภายใตการควบคุมของสติ – ความระลึกไดใน
ทุกขั้นตอน ซ่ึงขั้นตอนทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการนี ้ ประกอบดวยองคธรรมสําคัญ ๔ องค ดังน้ี ศรัทธา 
(ความเชื่อและความตั้งม่ัน)   ธัมมวิจยะ (การเลือกเฟน สอดสองธรรม)   โยนิโสมนสิการ (การทํา
ไวในใจโดยแยบคาย)    ปติ – ปสสัทธิ – อุเบกขา (ความอิ่มใจ – ความสงบใจ – ความมีใจเปนกลาง) 
 กระบวนการแหงความสําเรจ็ เริ่มตนดวย ศรัทธา - ศรัทธาจะตองเปนความเชื่อและความตั้งม่ัน
ในสิ่งที่ถูกตอง ไมใชความเชื่อที่งมงาย ถูกตองดวยการเปนองคประกอบของปญญา จัดเปนปญญาในขั้น
ริเริ่ม และเปนความเชื่อทีต่ั้งรากฐานอยูบนประสบการณที่ไดผานมาแลว (Experience) จนประจักษแจง
แกตนเอง ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวใน กาลามสูตร วา อยาเชื่อดวยอาการ ๑๐ 
ประการ ดังน้ี 

๑. เพราะสักวาฟงตาม ๆ กันมา 
๒. เพราะสักวาทาํตาม ๆ กันมา 
๓. เพราะสักวา เขากําลังเลาลอืกันอยูกระฉอน 
๔. เพราะวาขอความนี้มีที่อางอยูในพระไตรปฎก 
๕. เพราะเหตวุา มันถูกตองตามเหตผุลของการคิดอยางตรรก (Logic) 
๖. เพราะเหตวุามันถูกตองตามเหตุผลของการคิดทางนยะ (Philosophy) 
๗. ดวยเหตผุลของการตรึกตามอาการ (Commonsense)  
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๘. เพราะขอน้ีมันทนไดตอการเพงของเรา 
๙. เพราะผูพูดมีลักษณะนาเชือ่ 
๑๐. เพราะสมณะนี้เปนครูของเรา 

  องคธรรมขอตอมา คือ ธัมมวิจยะ จัดเปนองคธรรมที่เปนกําลังทางปญญา หมายถึง การนํา
ปญญามาใชในการสอดสอง เลือกเฟน คัดสรรและพจิารณาธรรมหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบตัิที่จะ
ยังผลสําเร็จใหเกิดขึ้น   อันมีความสมัพันธอยางใกลชิดกับสติและวิริยะ 
 หลังจากการสอดสอง เลือกเฟนและคัดสรรปจจัยเกื้อหนุนที่จะกอใหเกิดประโยชนแลว องคธรรม
สําคัญขอตอมา ก็คือ โยนิโสมนสิการ คือ การทําไวในใจโดยแยบคาย ไดแก การใชความคิดถูกวธิ ี
ความรูจักคิด  คิดเปน คือ กระทําในใจโดยการมองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา รูจักสืบสาวหา
เหตุผลแยกแยะสิ่งน้ันๆ หรือปญหานั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย 
ดวยเหตน้ีุ โยนิโสมนสิการจึงเปนกระบวนการที่เกีย่วเน่ืองกันระหวางกระบวนการทางปญญาและสมาธ ิ
อันนําไปสูความสําเร็จที่สําคัญ 
 กระบวนการที่เกิดขึ้นตอมา เปนกระบวนการทางสมาธิ อันประกอบดวย ปต ิ – ปสสัทธิ – 
อุเบกขา หมายถึง ความอิม่ใจ – ความสงบใจ – ความมีใจเปนกลาง ตามลําดับ หมายความวา ในขณะ
แหงการปฏิบตัดิวยโยนิโสมนสิการนั้น เม่ือบังเกิดความคืบหนาแหงผลของการงานหรือการปฏิบตัิแลว 
ความอิ่มเอิบใจก็จะบังเกิดขึน้ เสมือน “นํ้าหลอเลี้ยง”  อันเปนเครื่องชวยสนบัสนุนวิริยะ – ความเพียร 
เพ่ือใหการปฏบิัติสามารถดาํเนินรุดหนาไดตอไปดวยกระแสแหงกระบวนการทางสมาธิ ที่ซ่ึงความ
สมบูรณแหงกําลังทางสมาธจิิตจะเกิดขึ้นไดน้ัน ตองอาศัยองคธรรม ๓ ประการดังกลาวแลว ไดแก ความ
อ่ิมใจ (ปต)ิ ความสงบใจ (ปสสัทธ)ิ และความมีใจเปนกลาง (อุเบกขา) สําหรับจิตที่เปนสมาธิและมี
สมรรถภาพเต็มที่แลวน้ัน จะมีคุณลักษณะที่สําคัญ ๓ ประการดังน้ีคือ ปริสุทโธ – ความบรสิุทธิ์ สมาหิโต 
– ม่ันคง ตั้งม่ัน และ กัมมนีโย - วองไวตอหนาที่และเหมาะสมแกการงาน 
 

  กลาวโดยสรุป รูปแบบวิถทีี่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวพุทธธรรมดังกลาวขางตน ยังคงถอื
หลักการของ อิทธิบาท ๔ เปนกรอบ ที่ซ่ึงความสําเร็จในการปฏบิัตใิดๆ จะบงัเกิดมีขึ้นได ก็ตองอาศัย
ความพอใจเปนรากฐาน และมีความเพียร ไมระยอในกจิแหงปญญาและสมาธิ เปนที่ตั้ง 
  วิถีแหงความสําเร็จ จึงประกอบดวย กระบวนการทางปญญาและสมาธิที่ควบคุมโดยสติ เร่ิมจากการ    
มีศรัทธาและมั่นคงในสิ่งที่ตองการทํา ไมซัดสายไปในที่ใด ๆ หลังจากนั้น จึงคนหา คัดสรรและพิจารณา
ใครครวญสิ่งทั้งมวลที่เกี่ยวของและเปนคุณตอสิ่งนั้น ในขณะทํางานก็ตองฝกใหมีความอิ่มใจที่ไดทําและเปน    
สุขใจเม่ือเห็นการกระทํามีความกาวหนาและมีผลเกิดขึ้น  อันจะเปนแรงสนับสนุนเปนผูมีความสุขในขณะทาํงาน
และสามารถเสริมความเพียรใหทํางานไดอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อบรรลุผลที่มุงหมายไดในที่สุด 
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 ๓. ขอดีของรูปแบบวิถีที่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม 
  ๑. เปนรูปแบบทีแ่สดงความสมัพันธระหวางองคธรรมในเชิงพลวัต ภายใตกรอบของอิทธิบาท ๔ 
เพ่ือเปนแนวทางการทํางานที่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม 
  ๒. เปนรูปแบบกลาง ๆ ที่สามารถนําไปใชเปน “กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)”      
ในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศกึษา เพ่ือพัฒนาองคธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการทํางานไดสําเร็จตามแนวทาง
พุทธธรรม ไดครบทั้ง ๓ มิตขิองการเรียนรูคือ พุทธิพิสยั จิตพิสัยและทักษพิสัย  
  ๓. การพัฒนาที่มุงหมายใหเกิดขึ้นตามรูปแบบนี้ คือ การประสบความสําเร็จในการศึกษาและการ
ทําการงาน น่ันคือ มุงพัฒนาการเปนคนเกง แตจะเห็นไดวา ในขณะที่มีการพัฒนา “ความเกง” น้ันจะมี
การพัฒนา “ความดี และความสุข” ดวยคุณธรรมตาง ๆ ตามขั้นตอนแหงกระบวนการไปพรอม ๆ กัน
ดวย เชน ความขยัน อดทน มีเหตุผล ความซื่อสัตยทัง้ตอตนเองและตอสิ่งทีต่นเองตั้งใจ ความรับผิดชอบ 
และความมีวนัิย เปนตน  
  ๔. สามารถนําไปใชเปนหลักการและประยุกตใชไดทั้งการจดักิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพือ่การ
พัฒนาเปนรายบุคคลหรือเปนรายกลุม  
  ๕. ในการนําไปใชในการพัฒนานิสิตนักศึกษานั้น นับเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะอาจจัดไดวา 
การปฏิบตัิตามกระบวนการที่กลาวไวในรูปแบบน้ีนับเปนขั้นตนของการกาวไปสูการปฏิบตัิธรรมในขั้น
กลาง และขั้นปลายอันเปนที่สุดไดตอไป 
 
๔. แนวทางในการนํารูปแบบวิถีที่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวพทุธธรรมทีน่ําเสนอ                 
ไปใชในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา 

  โดยทั่วไป อาจกลาวไดวา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานั้น มีความมุงหมายเพ่ือ
พัฒนานิสิตนกัศึกษาใหมีความพรอมในการศึกษา เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีความงอกงามในดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจ รวมทั้งเปนการสนองความตองการและความสนใจของนิสิต
นักศึกษาอีกโสดหนึ่งดวย  
 จะเห็นไดวา รูปแบบวถิีที่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรมที่นําเสนอขางตนน้ัน 
จัดเปน “หลกัการพื้นฐาน” ที่สามารถนํามาใชเปน “กรอบแนวคิด” หรือแนวทางในการพฒันานิสิต
นักศึกษาเพื่อใหประสบความสําเร็จในการศึกษาและการทําหนาที่การงานอื่นๆ ไดเปนอยางดี 
  ซ่ึงประเด็นแหงองคธรรมตาง ๆ ที่สามารถหยิบยกขึ้นมาใชเปนประเด็นของการจัดกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนานิสิตนักศึกษานัน้ สามารถกระทําไดทั้งแบบการแยกเปนประเด็นเด่ียว ๆ หรือบูรณาการเปน
กระบวนการ ก็ได 
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  ตัวอยางเชน จากรูปแบบทีนํ่าเสนอ จะเห็นวา สต ิ เปนองคธรรมที่ปรากฏเปนแกนและเปนแกน
แหงวิถีที่นําไปสูความสําเรจ็ ดังน้ัน กิจกรรมแรกที่ควรจัดเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาจึงควรเปน “กิจกรรม
การพัฒนาสติ” ซ่ึงอาจใชการฝกสตติามแนวทางสตปิฏฐาน ๔ ตามแนวพุทธธรรมเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม หรืออาจใชแนวทางการฝกสติแบบอ่ืนๆ เขารวมดวยก็ได 
 หรือในกรณขีองการพัฒนาใหเกิด ฉันทะ ในการทํางาน ซ่ึงโดยทั่วไป อาจจะมองวาเปนเรื่องที่ไม
ตองฝกหรือไมตองพัฒนา แตจากรูปแบบ จะเห็นไดวา หากองคธรรมขอน้ีไมเกิดขึ้นเปนเบื้องตนของการ
ทํางานหรือการศึกษาเลาเรยีนแลว องคธรรมขออ่ืนๆ ตามกระบวนการแหงวิถีทีนํ่าไปสูความสําเร็จก็ยาก
ที่จะเกิดขึ้นได ดังน้ัน การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาองคธรรมขอ “ฉันทะ” จึงนับวามี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาองคธรรมขออ่ืน ๆ เลยทีเดียว  
  เชนเดียวกับการพัฒนาองคธรรมขอ “ปติ” ซ่ึงก็คือ ความอิ่มเอิบ เบิกบานใจเมื่อกระทําสิ่งใดๆ 
จนบังเกิดความกาวหนา และจนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิต์ามที่ตั้งไว ดังน้ัน “กิจกรรมการพัฒนาปติ” ให
เกิดขึ้นนั้น ก็นับวามีความสําคญัไมนอยไปกวากิจกรรมการพัฒนาสติและกิจกรรมการพัฒนาฉนัทะ 
เพราะการที่นิสิตนักศึกษาสวนใหญไมมีความสุขในการศึกษาเลาเรียน มีแตความเครียดเพราะในขณะ
ทํางาน นิสิตนักศึกษาสวนใหญไมรูจักวธิีในการสรางปติใหเกิดขึ้นกับการทํางานและผลของงานที่เกิดขึ้น 
ทําใหมองเห็นวาการศึกษาเลาเรียนเปนการตรากตรํา ทํางานหนัก เม่ือเลิกเรียนและสอบเสร็จจึงตองไป
ฉลอง ไปเที่ยวเตร โดยมองวานั่นคือการพักผอน แตแทที่จริงแลว หากนิสิตนักศึกษาสามารถตระหนักถงึ
ความจริงเกี่ยวกับปติดังที่กลาวมาแลว และสามารถสรางใหเกิดใหมีขึ้นในขณะที่กาํลังทํางานและเมื่อเห็น
ผลของงาน ก็จะมีจิตที่ฮึกเหิม เกิดกําลังใจที่จะฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพ่ือยังความสําเร็จใหเกดิขึ้นใหจงได  
  จากที่กลาวมา เปนตวัอยางของกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาองคธรรมเปน
สวน ๆ แตอยางไรก็ตาม จะเห็นวา องคธรรมที่เกื้อกลูใหเกิดความสําเร็จน้ัน มักจะเกี่ยวเน่ืองประสาน
สัมพันธกันอยางใกลชิด ดังน้ัน การจัดกิจกรรมในบางครั้ง อาจจะจัดขึ้นเพียงหนึง่กิจกรรมแตบูรณาการ
องคธรรมตลอดทั้งกระบวนการเขามาดวยกันก็ได เชน การจัดกิจกรรมฝกปฏิบตัิยอยๆ ที่มีจุดมุงหมาย
ของงาน (Task) ชัดเจน อันเปนการฝกใหนิสตินักศึกษาจําเปนตองเรียนรูและแกไขปญหา ซ่ึงนิสิต
นักศกึษาก็จะสามารถพัฒนาองคธรรมตาง ๆ ไดตามขั้นตอนแหงวิถีที่จะนําไปสูความสําเร็จ ซ่ึงการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาวนี้สามารถใชในการพัฒนาองคธรรมตาง ๆ ใหเกิดขึ้นตามลําดับ
จากงายไปหายาก ตามแบบของกิจกรรมที่ไดรับการออกแบบมา นอกจากนั้น ยังจะเปนบาทฐานของการ
ที่นิสิตนักศึกษาจะใชในการพัฒนาตนเองใหกาวไปสูการปฏิบตัิธรรมในขั้นสูงตอไปอีกดวย อันนับเปน
การพัฒนาบุคคลไดเต็มตามศักยภาพและอยางยั่งยืน 
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๕. บทสรุป 
  พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงการศึกษาเพื่อพัฒนาตนไปสูความหลุดพนแหงกิเลสทั้งปวง    
ดังพุทธภาษติที่กลาววา “มนุษยเปนสตัวประเสรฐิดวยการฝก” การใหการศึกษาแกนิสตินักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาก็เฉกเชนเดียวกัน การเตรียมนิสตินักศึกษาใหพรอมที่จะกาวไปสูโลกแหงชวีิตและโลก
แหงการงานที่แทจริง ก็นับเปนสิ่งสําคัญของการพัฒนาทั้งโดยภาพรวมและในสวนของการพัฒนานิสิต
นักศึกษาเพื่อนําพาไปสูความสําเร็จตามลําดับขั้นที่ไดกําหนดหมายไว  
    ดวยเหตุน้ี การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานองคธรรมตาง ๆ ที่จะนําตนไปสู
ความสําเร็จไดน้ัน จึงนับวามีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง ทั้งตอการศึกษาเลาเรียนของนิสิต
นักศึกษาในวันนี้ และการปฏิบัติหนาที่การงานในอนาคต แตการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาที่ดีน้ัน 
จําเปนตองมีรากฐานอยูบนหลักการใดหลักการหนึ่งอยางชัดเจน บทความนี้จึงไดนําเสนอ “รูปแบบวิถี   
ที่นําไปสูความสําเร็จ ตามแนวทางพุทธธรรม”  ที่ไดจากการวิเคราะห  “โพธิปกขิยธรรม”  ซ่ึงเปน
ธรรมะสูงสุดแหงความรูแจง ๓๗ ประการ เพ่ือประโยชนแหงการนําไปใชเปน “หลักการหรือกรอบ
แนวคิด” เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปสรางกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาใหเกิดองคธรรมที่เกี่ยวของ
กับความสําเร็จในการทําหนาที่ ไมวาจะเปนการศึกษาเลาเรียนหรือการงานของนิสิตนักศึกษาตอไป. 

โทร. ๐-๒๔๗๕-๓๙๙๒, ๐-๒๔๗๕-๓๙๙๔ โทรสาร ๐-๒๓๙๔-๕๖๕๐   E-mail: Kittisup@thaiciti.com  
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การหาที่เรือแนนอนที่ดี 
ร.อ.ศุภสิทธิ์  คงดี 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 
 
 
 ในการเดินเรือน้ันบางครั้งนักเดินเรืออาจไมไดนึกถึงทักษะและความรู ในการเดินเรือหลาย ๆ 
ดานที่ตนเองมีอยูมาใชประกอบในการหาที่เรือแนนอน  แตจะใชทักษะหรือความรู ในการเดินเรือเพียง
อยางใดอยางหนึ่งในการหาที่เรือแนนอน  การที่จะไดตําบลที่เรือแนนอนที่มีความถูกตองน้ัน ผูนําเรือ
จะตองรวบรวมทักษะและความรูทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินเรือมาใชในการหาที่เรือแนนอน  อยางไร      
ก็ตามไมใชเพียงวาการรวบรวมทักษะและวิธีการเขาดวยกันแลวจะทําใหไดที่เรือที่ถูกตอง  แตจะตองมี
การเชื่อมโยงและการประเมินสถานการณของขอมูลที่มีอยูอยางเต็มที่  สําหรับบทความนี้จะกลาวถึง
วิธีการหาที่เรือโดยสรุปและการเชื่อมโยงขอมูลของแตละวิธีเขาดวยกัน สําหรับรายละเอียดในการหาที่
เรือน้ันผูที่สนใจสามารถหาอานไดจากหนังสือเดินเรือทั่วไป 

เปนสิ่งที่คอนขางยากที่จะระบุเวลาเมื่อไดที่เรือแนนอน ซ่ึงไมใชละติจูดและ ลองจิจูดที่ไดจาก
ระบบการหาตําบลที่เรือดวยดาวเทียม GPS  กอนที่จะมีระบบการหาตําบลที่เรือดวยดาวเทียมเกิดขึ้น    
นักเดินเรือพยายามที่จะพล็อตที่เรือโดยใชเสนผลตางของเวลาจากระบบ LORAN  เพ่ือหาเสนตัดกันที่ดี
ที่สุด แลวเปลี่ยนมาเปนละติจูด ลองจิจูด แตในปจจุบันนี้แทบไมมีใครมองยอนกลับไปใชวิธีการเดิมๆ น้ัน
เลย    เปนสิ่งที่จําเปนโดยเฉพาะนักเดินเรือที่ดีจะตองไมเชื่อขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลเพียงแหลง
เดียว ดังน้ันเพ่ือที่จะไดตําบลที่เรือแนนอนที่ดี นักเดินเรือควรที่จะพิจารณาสิ่งเหลานี้มาประกอบในการ
หาที่เรือแนนอนดวย เพ่ือเพ่ิมความถูกตองใหกับที่เรือแนนอนที่ได 

 
เครื่องหยั่งนํ้า 

 โดยสวนใหญแลวนักเดินเรือจะมองขามเครื่องหยั่งน้ํา ถาเรือยังไมเขาใกลเขตนํ้าตื้น ในแผนที่
เดินเรือจะมีเลขน้ําแสดงไวเพ่ือใหเปนประโยชนตอการเดินเรือ  การใชคาความลึกน้ําที่ไดจากเครื่องหยั่ง
นํ้ารวมกับขอมูลที่ไดจากวิธีอ่ืน ๆ เชน การแบริ่งโดยใชเข็มทิศ หรือระยะทางจากเรดาร จะทําใหไดขอ
แตกตางระหวางความแนนอนกับการคาดคะเนของตําบลที่เรือที่ได และจะเปนประโยชนอยางมากใน
สถานการณ เดินเรือชายฝงซ่ึงมีเสนความลึกน้ําที่แสดงอยูบนแผนที่เดินเรือ  ใชเวลาเพียงเสี้ยววินาที ใน
การอานคาความลึกน้ําจากเครื่องหยั่งนํ้า ในขณะที่ทําการแบริ่ง (ไดเสนตําบลที่) หรือในขณะที่ทําการวัด
ระยะจากเรดาร  แลวนําขอมูลที่ไดมาประกอบกันเปนที่เรือแนนอน 
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การแบริ่งโดยใชเข็มทศิ 
 สิ่งที่ดีที่สุดของการแบริ่งโดยใชเข็มทิศก็คือ เปนการบังคับใหนักเดินเรือตองออกมานอกสะพาน
เดินเรือซ่ึงจะทําใหไดเห็นวาเกิดอะไรขึ้นบางรอบ ๆ ตัวเรือ สําหรับการแบริ่งโดยใชเข็มทิศ จะตอง
ตรวจสอบแผนที่เดินเรือเปนอันดับแรกเพื่อหาที่หมายที่เดนชัด เพ่ือใชในการแบริ่ง ตลอดเสนทางเดินเรือ  
โดยการทําเครื่องหมายไวบนแผนที่เดินเรือ  เพ่ือชวยในการพล็อตตอไป ถาตองแบริ่งที่หมายหลายแหง 
จําไววา จะตองแบริ่งที่หมายที่เปลี่ยนเร็วกอนเสมอ  เลือกที่หมายซึ่งทําใหเสนตําบลที่ ตัดกันแลวใหที่เรือ 
ที่ดีที่สุด  และถาเปนไปไดใหแบริ่งสามที่หมายหรือมากกวา เพ่ือที่จะเลือกเสนตําบลที่ ที่ใหที่เรือที่ดีที่สุด   
การลากเสนตําบลที่ บนแผนที่ใหกดดวยดินสอเพียงเบา ๆ และอยาใหยาวเกินความจําเปน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตองระมัดระวัง อยาลากผานสัญลักษณเครื่องหมายทางเรือที่สําคัญในแผนที่   ทุก ๆ เสนควร
จะตองลงเวลากํากับทุกครั้งที่พล็อต  เสนที่ไมมีเวลากํากับจะทําใหสับสน และกอใหเกิดความผิดพลาดได 
ทําการแบริ่งอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดความรูสึกม่ันใจกับที่เรือแนนอนที่ได  แลวพล็อตที่เรือที่ได 
เปรียบเทียบกับที่เรือที่ไดจากระบบการหาตําบลที่เรือดวยดาวเทียม GPS เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจและ
ตรวจสอบความแมนยําที่เราทําได 
 

การหาระยะระหวางเรือกับที่หมายดวยเครื่องเรดาร 
 ถาบนเรือไดติดตั้งเครื่องเรดารไว จะตองเรียนรูในการหาระยะทางใหไดเร็วที่สุดโดยใชเครื่อง
เรดารชวย  ซ่ึงคลายกับการแบริ่งโดยใชเข็มทิศ จะตองดูแผนที่เดินเรือกอนเพ่ือหาที่หมายที่เหมาะสมกับ
การใชประโยชนจากเรดาร  และจะตองจําไววาหาดทรายและบริเวณปาพลุตามแนวชายฝง  เปนที่หมาย
ที่ไมดีพอสําหรับการใชเรดาร เพราะสัญญาณจากเรดาร จะขามไปบนฝงกอนแลวจึงจะสะทอนกลับมา 
ทําใหระยะทางที่ไดไมถูกตอง  ดังนั้นจะตองเลือกที่หมายที่สะทอนสัญญาณไดดี เชน หินขนาดใหญ  
สิ่งกอสราง  กระโจมไฟ เปนตน ถารูระยะหางจากที่หมายถึงเรือแลว  เรือจะอยูที่จุดใดจุดหนึ่งบนสวน
โคงของวงกลม ซ่ึงมีที่หมายนั้นเปนจุดศูนยกลาง ดวยความยาวรัศมีเทากับระยะหางจากที่หมายถึงเรือ 
ถาเปนไปไดใหใชระยะจากเรดารรวมกับแบร่ิงโดยใชเข็มทิศ หรือใชหลาย ๆ ระยะจากวิธีการอื่น ๆ 
แทนที่จะใชเฉพาะแบร่ิงจากเรดารอยางเดียว  การฝกหัดวิธีการใชเรดาร และการ พล็อต จะชวยพัฒนา
ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับอุปกรณที่ใช และเปนการเพิ่มทักษะอีกดวย 
 

สถานีแบริ่งวทิยุหาทิศ 
 เครื่องชวยการเดินเรือที่มีประโยชนที่สุดคือสถานีแบริ่งวิทยุหาทิศ ซ่ึงจะรับสัญญาณไดทุกขณะ
แมวาจะมีหมอก ขณะที่นําเรือฝาหมอกเขาไปใกลชายฝง  จะตองสงวิทยุใหสถานีแบริ่งวิทยุ  ซ่ึงสามารถ 
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สงสัญญาณใหไดในบริเวณใกลเคียงนั้นมากกวา  ๑ สถานีขึ้นไป  แบริ่งของสถานีวิทยุอยางนอยสอง
สถานี ทําใหสามารถกําหนดตําบลที่เรือไดอยางแนนอนและตอเน่ืองกันไป 
 เม่ือเราพล็อตตําบลที่เรือซ่ึงไดจาก ระบบการหาตําบลที่เรือดวยดาวเทียม GPS แลวตรวจสอบ
ความลึกของพื้นทองทะเลดวยเครื่องหยั่งน้ําในบริเวณที่เรือที่ได ดูวาที่เรือกับความลึกน้ํานั้นสอดคลอง
กันหรือไม  หรือไมก็ลองตรวจจากการแบริ่งที่หมายทางทัศนะกอนที่จะสั่งเข็มไปตาม ระบบการหาตําบล
ที่เรือดวยดาวเทียม GPS  สําหรับชองทางเดินเรือที่หนาแนน การหาที่เรือโดยการแบริ่งที่หมายทาง
ทัศนะ อาจใหคาความถูกตองสูงกวาที่เรือที่ไดจาก  ระบบการหาตําบลที่เรือดวยดาวเทียม GPS ยกเวน
ถามีระบบ  DGPS  ติดตั้ง  ในเวลากลางคืนถึงแมวาจะเปดเรดาร แตก็ควรที่จะใหยามตรวจการณยืนยัน
แสงไฟที่เห็นวาเปนอะไร  เพ่ือที่จะไดยืนยันกับสิ่งที่ปรากฏอยูในเรดารได  ทุก ๆ คนที่ทําหนาที่ในการ
เดินเรือ  ควรจะตองมีความสามารถเพียงพอที่จะระบุแสงไฟที่มองเห็นใหได    จะเห็นไดวามีทางเลือก
มากมายในการหาที่เรือ  ดังน้ันการเรียนรูที่จะใชประโยชนจากเครื่องมือที่มีอยูในเรือทั้งหมด  จะทําให
เพ่ิมความมั่นใจใหกับผูนําเรือเอง และลูกเรือทั้งหมด อีกทั้งยังเพ่ิมความปลอดภัยใหกับเรืออีกดวย 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
 

จรินทร  บุญเหมาะ , นาวาเอก. เดินเรือ.  กรุงเทพ ฯ :  โรงพิมพกองสรางแผนที่  กรมอุทกศาสตร. 
 



 
 
 
 
 
 

 
                น.อ.หญิง ดร.ประอร   สุนทรวิภาต 

หัวหนากองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 

 

บทนํา 

 ในแวดวงนักวจัิยการศึกษา  คงจะมีความคุนเคยกันอยูบางพอสมควรกับ การวิจยัสถาบัน  แต
สําหรับนักวิชาการทั่ว ๆ ไป  ผูเขียนคิดวานอยคนนักที่จะรูจัก การวิจยัสถาบัน   ในฐานะที่โรงเรยีนนายเรือ  
เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่สําคญัยิ่งแหงหน่ึงของประเทศ   จึงไมอาจละเลยการทําวิจัยสถาบันได   
เพราะเหตใุดผูเขียนจึงกลาวเชนนั้น กอนหนานี้ผูเขยีนเคยไดกลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ (Action  
Research)  วาคือการวิจัยเพ่ือแกปญหาเฉพาะ และมุงนําผลการวิจัยมาแกปญหา / ปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนสําคัญ  ถาเชนน้ันการวิจัยสถาบนัจะเกี่ยวพันหรือไม  อยางไรกับการ
วิจัยเชิงปฏบิตัิการ 
 
ความหมายของการวิจัยสถาบัน     

 การวิจัยสถาบัน  (Institutional  Research)  หมายถึง  การวิจัยประเภทหนึ่ง  ที่มุงจะศึกษาปญหา 
ที่เกี่ยวของโดยตรงกบัแตละสถาบันเพ่ือนําขอคนพบตาง ๆ ไปประยุกตใชประกอบการวางแผน การกําหนด
นโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจ / แกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละสถาบันโดยเฉพาะ บางคนจึงเรียก 
Operational Research  หรือ  Administrative Research  (เยาวดี  วบิูลยศรี, ๒๕๓๔)   จากความหมายนี้    
อาจกลาวไดวาการวิจัยสถาบันก็คือการวจัิยเชิงปฏิบตักิาร  (Action  Research) ที่ทําขึ้นเฉพาะภายใน
สถาบันหรือการวิจัยเชิงปฏบิัติการก็เปนสวนหนึ่งของการวิจัยสถาบนัไดเชนกัน 
 การวิจัยสถาบนั คือการวิจัยที่จัดทําในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการจัดหาขอมูลสําหรับ
สนับสนุนการวางแผน  การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจในสถาบัน (Institutional research is 
research conducted within  an  institution  of  higher  education  in order to provide information 
which supports institutional planning, policy  formulation, and decision  making. Joel. Saupe,1981) 
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 การวิจัยสถาบันในอีกนัยหนึ่ง คือ การศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการดําเนินงาน  สภาพแวดลอม  
และกระบวนการของสถาบนัอุดมศึกษา  (Institutional  research is the study and analysis of the 
operations, environments, and process of institutions of higher education. Asa S. Knowles, 1984) 

ลักษณะและเปาหมายของการวิจัยสถาบัน 

 จากนิยาม / ความหมายของการวิจัยสถาบัน  ดังที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตน  จะทําใหเห็นภาพ
ของลักษณะและเปาหมายของการวิจัยสถาบันไดชัดเจน  คือ 
 “การวิจัยสถาบัน เปนการวิจัยที่ดําเนินการภายในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเปาหมายตางไปจากการ
วิจัยพ้ืนฐานทัว่ไป (Basic Research) ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อบุกเบิก / แสวงหาความรูใหม  แตการวิจัย
สถาบันเปนการวิจัยที่มีเปาหมายเฉพาะเพื่อจัดหาขอมูล / ขอคนพบของสถาบัน  ใหผูบริหารไดนําไปใช
แกปญหาของสถาบัน  หรือเพ่ือนําไปใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานและพฒันาสถาบนั” 

ประวัติความเปนมาของการวิจัยสถาบัน   
 ค.ศ. ๑๘๒๐ ไดมีการนําแนวความคิดการวิจัยสถาบันจากงานเขียนของ Professor W.H. Cowley   
แหงมหาวทิยาลัยสแตนฟอรด  (Stanford  University)  มานําเสนอตอที่ประชุมของคณะกรรมการปฏิบตัิงาน 
ประเมินผลของมหาวิทยาลยัฮารวารด  (Harvard  University)  จึงกอใหเกิดการวิจัยที่เกี่ยวกบัสถาบัน   
เพ่ือติดตามประเมินผลระยะสั้น ๆ โดยคณะผูวิจัยในสถาบันนั้นเอง  บางครั้งจึงเรียกวา การวิจัยตนเอง  
(Self  Study) 

 ตอมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิน้สุดลง  การวิจัยสถาบนัไดเริ่มขึ้นอยางเปนทางการที่
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส (University of  Illinois) และที่มหาวิทยาลัยมินเนโซตา  (University of Minnesota)  
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา และไดแพรหลายไปยังมหาวิทยาลัยตาง ๆ อยางกวางขวาง  จนกระทั่งป 
ค.ศ.๑๙๗๔ (พ.ศ.๒๕๑๗) ไดมีการจัดตั้งสมาคมวิจัยสถาบัน  (Institutional  Research  Association)  
ขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปนศูนยกลางในการกระตุนและสงเสริมใหมีการวิจัยสถาบัน
ในระดับอุดมศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและวทิยาลัยตาง ๆ ของประเทศสหรฐัอเมริกา  และประเทศอื่น ๆ 
 การวิจัยสถาบนัในสถาบันอุดมศึกษาระยะแรก  ยังขาดความเปนระบบและผูรับผดิชอบโดยตรง  
ทําใหเกิดการซ้ําซอนและขอมูลกระจัดกระจาย 
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ปจจุบันการวจัิยสถาบันในสถาบันอุดมศกึษา  ไดรับการสนบัสนุนและสงเสริมเพ่ิมมากขึน้  โดยมี 
หนวยงานรับผิดชอบในการทําวิจัยสถาบันโดยตรง ทาํใหไดขอมูลที่เปนสารสนเทศที่เปนระบบและทันตอ
ความตองการของผูบริหาร  เพ่ือชวยใหเขาใจสภาพของสถาบัน  ตลอดจนสามารถมองเห็นทิศทางและ
แนวปฏิบตัิในการบริหารงานของสถาบันไดอยางชัดเจน 
   สําหรับประเทศไทยนัน้ ไดมีการจัดตั้งหนวยวิจัยสถาบันขึ้นเปนครัง้แรกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
เม่ือป พ.ศ.๒๕๑๔  โดยมีหนาที่สําคัญ  ๓  ประการ  คือ 
 (๑)  รวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย 
 (๒) ทําการวจัิยตามความตองการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และทําการวิจัยอ่ืน ๆ ที่
เปนไปตามภาระหนาที่ประจําตามปกต ิ
 (๓)  ทําการเผยแพรขอมูลในรูปแบบตาง ๆ โดยมีระบบขอมูลเพ่ือการบริหารของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   (Chulalongkorn  University  Management  Information  System:, Cu – 
MIS)  เปนเครื่องมือในการจัดการขอมูล 

ขอมูลเบื้องตนในระบบที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดพัฒนาขึ้น  ประกอบดวยขอมูล ๕ ประเภท  
ไดแก 
  ๑) ขอมูลดานโปรแกรมการศึกษา 
  ๒) ขอมูลดานอาจารย  ขาราชการ  และเจาหนาที่ 
  ๓) ขอมูลดานนิสิต 
  ๔) ขอมูลดานการเงิน 
  ๕) ขอมูลดานอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก  (เยาวดี  วิบูลยศรี,๒๕๓๔) 

 ตัวอยางงานวจัิยสถาบันของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ผานมา   ไดแก 
 ๑) รายงานการสํารวจและวิจัยลักษณะหนาที่และปริมาณงานของอาจารยประจํา  ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒) การใชเวลานอกเวลาเรียนของนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓) ประเมินโครงการทุนการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพ่ือไปศึกษาระดับ
ปริญญาชั้นสูง  ณ  ตางประเทศ 
 ๔) รายงานการสํารวจสภาวะการหางานทําของบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   รุนป
การศึกษา ๒๕๓๐ -  ๒๕๓๔ 
 ๕) โครงการวิเคราะหสภาวะกําลังคนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ๖) รายงานวิจัยสถาบัน  เรื่อง  ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
รุนปการศึกษา ๒๕๒๐ -  ๒๕๒๔ 
 ๗) รายงานการวิจัย  เรื่อง  การวิจัยพ้ืนที่วางในมหาวิทยาลัยเพ่ือการสันทนาการ 
 ๘) รายงานวิจัยสถาบัน   เรื่อง  การติดตามประเมินผลโครงการใหคณาจารยยืมเงิน
เพ่ือซ้ือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
 
การจัดตั้งสมาคมวิจัยสถาบันขึ้นในประเทศไทย 

 ปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดตั้งสมาคมวิจัยสถาบันขึ้นแลวเม่ือ  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓  โดย
มีศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน   เปนนายกสมาคมและผูริเริ่มการจัดตั้ง  ในนามสมาคมวิจัยสถาบัน
และพัฒนาอุดมศึกษา (Association of Institutional Research and Higher Education Development) 
และไดกลาวถึงที่มาและความสําคัญในคํานําของการจัดตั้งสมาคมไววา 
 “วิจัยสถาบัน  เปนคําเฉพาะ   หมายถึงการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่จัดทําในองคกร   เพ่ือศึกษาตัวเอง
ใหเขาใจตัวเองอยางดีที่สุด  ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลและสารสนเทศสําหรับการกําหนดนโยบาย  การวางแผน
และการบริหารองคกร  วิจัยสถาบันในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาเปนเวลาไมนอยกวา 
๒๕ ป   กอใหเกิดผลงานและบุคลากรดานวิจัยสถาบันจํานวนมาก   จึงมีแนวคิดที่ตองการใหมีการจัดตั้ง
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา  เพ่ือเปนศูนยกลางของนักวิจัยสถาบัน  นักวิชาการ และ
ผูบริหารการศึกษาไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม ๆ อันนําไปสูประโยชนในทางวิชาการและวิชาชีพ  
การสงเสริมการจัดทําวิจัยสถาบันและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการใหบริการวิชาการทางดานการวิจัย
สถาบัน ดานนโยบายและแผน  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยมีเปาหมาย
สูงสุด  คือ  การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติโดยรวม  กาวหนาและพัฒนาไปอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  สามารถแกปญหาและสนองตอบตอความตองการของสังคมและประเทศชาติได” 
 โรงเรียนนายเรือ ไดเปนสมาชิกของสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาประเภทสถาบันตลอด
ชีพ  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔  และมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมกับสมาคม ฯ มาโดยตลอด ทําให
มองเห็นวางานวิจัยสถาบันของโรงเรียนที่ไดดําเนินการอยูโดยกองสถิติและวิจัยน้ัน  ไดเดินมาถูกทาง
แลวอยางม่ันคง  โดยการสนับสนุนของโรงเรียนนายเรือและกองทัพเรือที่ไดเห็นถึงความสําคัญ และนาจะ
ไดพัฒนาใหครบถวนสมบูรณขึ้นในโอกาสตอไป 
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การวิจัยสถาบันของโรงเรียนนายเรือ 

โรงเรียนนายเรือในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม    ไดมีการวิจัย
สถาบันมาแลวอยางตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๒  จวบจนกระทัง่ปจจุบันและอาจถือไดวาโรงเรียนนาย
เรือเปนผูนําในดานการวิจัยสถาบันของโรงเรียนเหลาทัพ  เน่ืองจากในขณะนี้โรงเรียนเหลาทัพอ่ืน  ยัง
ไมมีการทําวิจัยสถาบันทีเ่ปนรูปธรรม 

สําหรับหนวยรับผิดชอบการวิจัยสถาบันของโรงเรียนนายเรือ แมมิไดกําหนดชัดเจนวาหนวย
ใด เปนผูรับผิดชอบในการวิจัยสถาบัน   แตโดยภารกิจหนาที่ของกองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ
ตามอัตราเฉพาะกิจไดระบวุา 
 “กองสถิติและวิจัย มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศกึษาและทะเบยีนประวตัิของ
นักเรียนนายเรือ  วิจัยและพัฒนาการฝกและศึกษา  รวมทั้งการสถิตทิี่เกี่ยวของ” 
 ปจจุบัน  กองสถิติและวิจัย  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยสถาบัน  ซ่ึงสอดคลองกับหนาที่
และภารกิจของงานทีเ่ปนหนวยขึ้นตรงโรงเรยีนนายเรือ ซ่ึงจะเปนแหลงขอมูลอันสําคญัยิ่งสําหรบัผูบังคับบญัชา  
เพ่ือนําไปเปนขอพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนนายเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ฝกและศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดอยางตรงจุด   จึงไดกําหนดปณิธานของกองสถิติและวิจัย
ไววา  “มุงมั่นวิจัย  เพ่ือพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรืออยางตอเนื่องเปนระบบและพัฒนา
ฐานขอมูลนักเรียนนายเรือ / งานวิจัยสถาบันใหครบทั้งดานผลการศึกษาและสถติิประวตัิเพ่ือเปนขอมูลที่
ถูกตองสมบูรณ  สําหรับผูบังคับบัญชาในการตัดสินใจแกปญหาและพฒันาโรงเรียนนายเรือ” 
 นอกจากนี้ยังไดกําหนดวัตถุประสงคของกองสถิติและวิจัยที่สอดคลองกับหนาที่ / ภารกิจ  และ
ตอบสนองปณิธานดังกลาวไวเปนหลักในการดําเนินงาน  ๔  ประการใหญดังน้ี 
  ๑) จัดทาํวิเคราะหและเกบ็รักษาขอมูลสถติิและประวตัิของนักเรียนนายเรือ 
  ๒) ศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาการฝกและศกึษาของโรงเรียนนายเรือ 
  ๓) รวมคะแนน  วิเคราะห  และเสนอผลการศึกษาของนักเรียนนายเรือ 
  ๔) จัดทํา  วิเคราะห และใหบริการขอมูลทางการศึกษา / วิจัยสถาบันโรงเรียนนายเรือ 
 

ตัวอยาง  งานวิจัยสถาบันที่กองสถิติและวิจัย    โดยแผนกศึกษาและวิจัยไดดําเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปจจุบันครอบคลุมทั้งระบบตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการผลติ 
(Process) และผลผลติ / ผลลัพธ (Output / Outcome) ไดแก 
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 ๑) การสํารวจความคิดเห็น ที่เกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครนักเรียนเตรียม

ทหารในสวนของกองทัพเรือ 
 ๒) การวิเคราะหคุณภาพขอสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ

กองทัพเรือ 
  ๓)  การสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของกองทัพเรือ 
  ๔)  การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือไมผานการตรวจรางกาย 
  ๕) การสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
  ๖) การวิเคราะหสถานภาพนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 
  ๗) การเปรียบเทียบคุณภาพของนักเรียนนายเรือบุตรทหาร- ตํารวจ กับบุตรพลเรือน 
  ๘) การศึกษาความสัมพันธของผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร และฟสิกสกับผล
การศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ของนักเรียนนายเรือ 
  ๙) ลักษณะวัฒนธรรมของนักเรียนนายเรือ 
  ๑๐) การวิเคราะหความตองการสวัสดิการดานรถรับ -  สง นักเรียนนายเรือ 
  ๑๑) การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือที่มีตอโรงเรียนนายเรือ 
  ๑๒) การประเมินคุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียนนายเรือ 
  ๑๓) การวิจัยระบบประกันคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนนายเรือ และโรงเรียนเหลาทัพ 
  ๑๔) การติดตาม และประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือที่ออกไป
ปฏิบัติงานในระยะเวลา ๑ ปแรก และ ๕ ป 
 
 
 
บทสรุป     

   ผลงานวิจัยสถาบันของโรงเรียนนายเรือดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งที่ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ือง และนับวันจะขยายขอบเขตใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงตองอาศัยนักวิจัยสถาบันที่เปนกําลังพล 
ของกองสถิติและวิจัยที่มีอยู  ซึ่งสําเร็จการศึกษาปริญญาโทดานวิจัยการศึกษาโดยตรงไดมุงมั่นพัฒนา
งานตอไป  และในฉบับหนาผูเขียนจะไดนําเสนอบทสังเคราะหงานวิจัยสถาบันของโรงเรียนนายเรือตอไป 
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ภูมิหลังกรณีพิพาทเหนือดนิแดนปาเลสไตน 
น.ท.หญิง ผศ.ขนษินาฏ  รัตนพฤกษ 

ผูชวยศาสตราจารย  ฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 
 

 

เราคงไดยินอยูเสมอวา โลกตะวันตกใหความสนใจปาเลสไตน และใหความสนใจตะวันออกกลาง 
เพราะมีผลประโยชนอยูเบื้องหลัง  ซ่ึงความจริงแลวนาจะมีอะไรมากกวานั้น เชน พันธกรณีในฐานะ      
คณะมนตรีความมั่นคงประการหนึ่ง  ความมั่นคงของประเทศมหาอํานาจประการหนึ่ง  และการรักษาไวซ่ึง
รากเหงาทางศาสนาอีกประการหนึ่ง 

ตะวันออกกลางนั้นสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรมีความสําคัญในตัวเอง เพราะตะวันออกกลางเปน
ทางเชื่อมโยงระหวางทวีปใหญ ๓ ทวีป คือยุโรป  เอเชีย  และแอฟริกา  โดยมีคลองสุเอซซึ่งอยูระหวาง
แผนดินใหญอียิปตกับคาบสมุทรซีนาย เปนคลองขุดเชื่อมระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับทะเลแดง  
สินคาหลายชนิด โดยเฉพาะน้ํามันเขาสูอังกฤษและยุโรปอ่ืนบางประเทศโดยใชเสนทางเดินเรือสายนี้   
และชองแคบดารดะแนลของตุรกี ซ่ึงเชื่อมระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับทะเลดําอยูเหนืออิสราเอลและ
เลบานอนไมมากนัก นับเปนเสนทางเดินเรือที่สําคัญทั้งทางดานยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ 

จะเห็นไดวาตะวันออกกลางเปนแหลงนํ้ามันดิบที่สําคัญของโลก คือมีปริมาณน้ํามันสํารอง
ประมาณ ๑ ใน ๓ ของโลก และที่สําคัญที่สุดที่มิควรจะละเลยที่จะกลาวถึงคือ ตะวันออกกลางเปน
แหลงกําเนิดของศาสนาใหญของโลกถึง ๓ ศาสนา คือ ศาสนายูดาย  ศาสนาคริสต  และศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะที่นครเยรูซาเล็ม ถือเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เปนรากฐานของศาสนายูดาย และศาสนาคริสต  ใน
ขณะเดียวกันกษัตริยยวิในอดีตพระนามวาโซโลมอน ก็ยังเปนที่นับถือของชาวมุสลิมอีกดวย โดยไดเรียก
ขานพระนามพระองควาสุไลมาน  ดังน้ัน ความผูกพันของชาวยิวและอาหรับตอดินแดนปาเลสไตน จึง
เปนปมปญหาที่สําคัญมาจนทุกวันนี้ 
 
ขอมูลทั่วไป 

เดิมยิวเปนชนเผาที่มีถิ่นฐานอยูในตะวันออกกลาง๑  ซ่ึงตอมามีความแหงแลงอดอยาก จึงอพยพ
ไปอยูอียิปตบริเวณลุมแมนํ้าไนลซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ  สถานภาพของพวกยิวในขณะนั้นเปนเพียงทาส 
หลายพันปตอมาก็อพยพกลับสูตะวันออกกลางภายใตการนําของโมเสส  และไดสถาปนาอาณาจักรของ
ตนเองขึ้นมาบนดินแดนนั้นเอง ตอมาเม่ืออาณาจักรออนแอ  ไดตกเปนเมืองขึ้นของจักรวรรดิบาบิโลเนีย  
ภายหลังตกเปนของพวกกรีก จากนั้นก็ตกเปนของจักรวรรดิโรมันตะวันออก  (Byzantine)  ซ่ึงโรมันปราบ 

                                                           
๑ ตามคัมภีรไบเบิ้ล ดินแดนของชาวยิวเรียกวาคานาอัน(Canaan) เปนดินแดนที่ชาวยิวจะตองกลับมาตั้งถิ่นฐานตามที่ระบุวาเปนดินแดนแหง
พันธสัญญา(The Promise Land) ซึ่งก็คือดินแดนปาเลสไตนนั่นเอง 
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ชาวยิวและกวาดตอนชาวยิวไปเปนทาส  และบางสวนก็กระจัดกระจายไปอยูในที่ตาง ๆ โดยเฉพาะใน
ยุโรปเปนจํานวนมาก๒  ทิ้งดินแดนตรงนี้ไว ทําใหพวกอาหรับเขามาปกครองจนถึงศตวรรษที่ ๑๖ จากนั้น
จักรวรรดิออตโตมานไดขยายอํานาจมาครอบครองบริเวณนี้  ดินแดนปาเลสไตนจึงกลายเปนสวนหนึ่ง
ของจักรวรรดิออตโตมาน๓   จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ ๑   

เม่ือจักรวรรดิออตโตมานสิ้นอํานาจลง ดินแดนปาเลสไตนบางสวนก็ไดอยูภายใตการปกครองของจอรแดน  
บางสวนก็อยูภายใตการปกครองของอียิปต แตก็เปนดินแดนที่มุสลิมดูแลอยู  และตอมาอังกฤษก็เขาปกครอง๔ 

ความพยายามของชาวยิวในการกลับมาสูดินแดนปาเลสไตนอีกครั้ง เกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 
๑๙ เม่ือชาวออสเตรียนเชื้อสายยิวชื่อนายธีโอดอร เฮอรซล (Theodor Herzl : ๑๘๖๐ - ๑๙๐๔)) เขียน
หนังสือเรื่อง “รัฐยิว” (The Jewish State หรือ Der Judenstaat) เผยแพรออกมาเดือนกุมภาพันธ      
ค.ศ.๑๘๙๖  มีเน้ือหาสาระนอกจากจะสอดคลองกับขอความในคัมภีรไบเบิ้ลที่กลาวถึง The Promise 
Land ของชาวยิวแลว  ยังบังเอิญพองกับผลประโยชนของมหาอํานาจตะวันตกอีกดวย  และนายธีโอดอร
ไดกอตั้งองคการไซออนนิสม  (Zionism)๕   มีจุดประสงคเพ่ือกอตั้งประเทศอิสราเอล  การกลับมาอีกครั้ง 
 
                                                           
๒ เมื่อชาวยิวไปอยูในที่ตาง ๆ ทั่วยุโรป ก็เปนที่ไมพอใจของชาวยุโรป โดยเฉพาะในเยอรมนี  เบลเยียม  อังกฤษ และแมแตในสหรัฐอเมริกาเอง  และ
ประกอบกับการที่ฮิตเลอรไดสังหารหมูชาวยิวจํานวนนับลาน ๆ คนในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงสรางกระแสแหงความสงสารใหแกคนทั่วโลก  
สหประชาชาติจึงมีความคิดจะตองนําชาวยิวไปไวที่ใดที่หนึ่ง นั่นก็คือดินแดนปาเลสไตน ซึ่งก็ตรงกับความตองการของมหาอํานาจที่ตองการใหยิว
เขาไปเหมือนเปนกันชน ไมใหชาวอาหรับลุกฮือขึ้นประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งก็คือเปนการเอาชาวยิวออกจากประเทศตนเอง 
๓ จักรวรรดิออตโตมาน(Ottoman Empire)ยิ่งใหญอยู ๗๐๐ ป ตั้งแตศตวรรษที่ ๑๓ ถึง ๒๐ ระหวางนั้นถูกครอบครองโดยพวกไบแซนไทน
(Byzantine)อยูระยะหนึ่งซึ่งมีคอนสแตนติโนเปลเปนเมืองหลวง ตอมาถูกพวกมองโกลปกครอง จนกระทั่งจักวรรดิออตโตมานมีผูนําชื่อ
Mehmed ไดทําใหออตโตมานยิ่งใหญอีกคร้ังหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเปนอิสตันบูล ในชวง ๗๐๐ ป จักรวรรดิแหงนี้มีผูนําที่นําจักรวรรดิ
ไปสูจุดสูงสุดคือ Suleyman the Magnificent เปนสุลตานองคที่ ๔ ซึ่งครองราชยระหวาง ๑๕๒๐ - ๑๕๖๖ และไดขยายอาณาจักรเพิ่มเปนสอง
เทา และสรางสรรคความเจริญดานตาง ๆ แกอิสตันบูล   ตอมาในป ค.ศ.๑๙๒๔ เคมาล อตาเติรก(Kemal Ataturrk)เปนผูนํา ไดยกเลิกตําแหนง
ผูนําทางศาสนา และสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี 
๔ กอนจักรวรรดิออตโตมานลมสลาย อังกฤษยุยงใหอาหรับทําการปฏิวัติ โดยอังกฤษจะใหความชวยเหลือ และสัญญาวาหากทําสงครามชนะ
จักรวรรดิออตโตมานซึ่งรวมมือกับเยอรมนีได ก็จะใหเอกราชกับรัฐอาหรับทั้งหมดที่ตกอยูในอํานาจของตุรกี  แตเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 
๒ มหาอํานาจตะวันตกเปนฝายชนะ แตกลับแบงดินแดนอาหรับระหวางกัน คือฝร่ังเศสไดเลบานอน  และซีเรีย  อังกฤษไดอียิปต อิรัก และ
ปาเลสไตน ซึ่งการแบงเขตแดนใหมนี้ทําใหชนคนละเผาตองอยูประเทศเดียวกัน และดินแดนของชาวเคิรดหายไป ทําใหชาวเคิรดตองกลายเปน
ชนกลุมนอยในตุรกี อิรัก และซาอุดิอาระเบีย ซึ่งชาวเคิรดเปนชนกลุมนอยที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกคือ ๒๕ ลานคน 
๕ Zion เปนชื่อของภูเขาลูกหนึ่งในนครเยรูซาเล็มโบราณ ชาวยิวเชื่อวาศาสดาเดวิด ไดสรางสักการสถานหลังหนึ่งไวบนนั้น จึงถือวาเปนภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ ชาวยิวนํามาเปนสัญลักษณแหงความมุงหมายอันหางไกลของตน  จึงกลายเปนลัทธิZionismในที่สุด  ขบวนการไซออนนิสมมีบทบาท
สูงมากในสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่ทั้งประเทศมีชาวยิวเพียง ๖ ลานคน แตกลับมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจแทบทุกวงการ ไมวาจะเปนธนาคาร ตลาดหุน  
อุตสาหกรรม การเมือง สื่อมวลชน และโดยเฉพาะอยางยิ่งวงการบันเทิง จึงทําใหขาวสารสวนใหญทั้งทางตรงและทางออม ออกมาในเชิงบวกแก
ชาวยิวและอิสราเอล อาหรับเปนผูรายตลอดกาล โดยสรุปคือชาวยิวมีบทบาทเหนือนโยบายของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด แมจนกระทั่งทุกวันนี้   
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ของชาวยิว และความพยายามกอตั้งประเทศดวยการชวยเหลือของมหาอํานาจ จึงขัดแยงกับพวกอาหรับ 
ตางฝายตางอางหลักฐานทางประวัติศาสตรในการแสดงกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนปาเลสไตน 

ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๑ อังกฤษไดขอรองใหยิวชวยรบดวย โดยแลกเปลี่ยนกับสิทธิการดูแล
ดินแดนปาเลสไตน ทําใหชาวยิวอพยพเขาไปมากขึ้น จนเกิดขอบาดหมางกับอาหรับ  ตอมาเม่ือเกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สหรัฐอเมริกาขอรองอังกฤษใหยิวมีประเทศของตน สงผลใหอาหรับกอตั้งองคการ
สันนิบาตอาหรับขึ้นในป ค.ศ.๑๙๔๕ เพ่ือตอตานยิว และป ค.ศ.๑๙๔๗ องคการสหประชาชาติเสนอให
แบงดินแดนกัน ตอมานายเดวิด แบนกูเรียนประกาศตั้งประเทศอิสราเอล กองทัพอาหรับจึงโจมตียิวทันที 
เกิดสงคราม ๔ ครั้ง ดังน้ี 

๑. ค.ศ.๑๙๔๘ ทันที่ที่พวกยิวไซออนนิสมประกาศกอตั้งประเทศขึ้นในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
ค.ศ.๑๙๔๘ กองทัพอาหรับจากอียิปต จอรแดน  อิรัก  ซีเรีย และเลบานอนก็เขายึดครองพื้นที่ทางใต 
และทางตะวันออกของปาเลสไตนซ่ึงไมไดจัดใหเปนของฝายยิว  จากนั้นก็เขายึดเมืองเกาของเยรูซาเล็ม
ในสวนที่เปนของยิวเอาไว  ขณะเดียวกันอิสราเอลก็เขาควบคุมเสนทางหลักที่จะผานเทือกเขายูเดียไป
ทางเยรูซาเล็ม  และตีโตการโจมตีของฝายอาหรับไดสําเร็จ 

พอถึงตนป ค.ศ.๑๙๔๙ อิสราเอลก็ยึดพื้นที่ทะเลทรายเนเกฟไดตลอด ขึ้นไปถึงเขตที่เคยเปน
พรมแดนอียิปต-ปาเลสไตน  เวนแตฉนวนกาซา ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๔๙  
หลังจากอิสราเอลกับอาหรับตกลงหยาศึกกัน ก็มีการกําหนดเขตแดนชั่วคราวใหเปนไปตามแนวที่เคย
เปนเม่ือเริ่มมีการเจรจากัน 

๒. ค.ศ.๑๙๕๖  เม่ือประธานาธิบดีนักชาตินิยมของอียิปตชื่อ กามาล อับเดล นัสเซอร (Gamal 
Abdel Nasser) กาวขึ้นมามีอํานาจในเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๕๖ สถานการณก็ตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหน่ึง 
เพราะนัสเซอรสั่งบุกยึดคลองสุเอซ (Suez) ซึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสเปนเจาของรวมกัน ทําใหเกิด
วิกฤติการณระดับนานาชาติ  อิสราเอลจึงตอบโตดวยการบุกเขาไปทําลายฐานทัพของอาหรับใน
คาบสมุทรซีนาย และในเวลาเพียง ๕ วัน กองทัพอิสราเอลก็เขายึดเมืองกาซา ราฟาห และอัลอาริช จับ
เชลยศึกไดนับหม่ืน   อังกฤษกับฝรั่งเศสไดเขาแทรกแซงเหตุการณน้ีกอน  แตสหรัฐอเมริกาแสดงความ
ไมพอใจ  ประเทศทั้งสองจึงถอนตัวออกมา และทําใหยิวยึดฉนวนกาซา  และคาบสมุทรซีนายได  
สงครามยุติลงเมื่อสหประชาชาติเขารักษาความปลอดภัยในฉนวนกาซา และยิวใชสิทธิในอาวอควาบา  
ซ่ึงนับเปนภัยคุกคามตออียิปต  ในเดือนธันวาคม หลังจากอังกฤษกับฝรั่งเศสชวยกันผลักดันกองกําลัง
ฉุกเฉินของสหประชาชาติเขารักษาการณในบริเวณนั้นแลว กองทัพอิสราเอลก็ถอนตัวออกไปในเดือน
มีนาคม ค.ศ.๑๙๕๗ เหตุการณครั้งน้ีเปนที่รูจักกันในชื่อ “วิกฤติการณคลองสุเอซ” (Suez Crisis) 

๓. ค.ศ.๑๙๖๗ เพราะความที่ยังไมบรรลุขอตกลงสันติภาพรวมกัน อิสราเอลกับอาหรับจึง
ทะเลาะกันเรื่อยมา กระทั่งระเบิดเปนสงครามอีกครั้งระหวางวันที่ ๕ - ๑๐ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๖๗ ตอมา 
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เรียกกันวา “สงคราม ๖ วัน”(Six – Day War) เปนการตอสูกันระหวางอิสราเอลฝายหนึ่งกับอียิปต 
จอรแดน และซีเรียอีกฝายหนึ่ง  

หลังจากแพอิสราเอลในวิกฤตการณคลองสุเอซ หรือบางทีก็เรียกวาสงครามสุเอซ-ซีนาย (Suez-
Sinai War) ในป ค.ศ.๑๙๕๖ ประธานาธิบดีกามาล อับเดล นัสเซอร ของอียิปต ก็ประกาศจะลางแคน และ
สนับสนุนขบวนการชาตินิยมของชาวปาเลสไตน พรอมกับลงมือจัดตั้งพันธมิตรอาหรับที่รายรอบประเทศ
อิสราเอล และระดมสรรพกําลังเตรียมทําสงคราม  ในชวงตนป ค.ศ.๑๙๖๗  อียิปตปดอาวอควาบาเพื่อ
ไมใหยิวใช และเรียกรองใหสหประชาชาติถอนกําลังออก แตอิสราเอลเปนฝายชนะอีก ภายในเวลา        
๖ วันที่อิสราเอลรบกับประเทศแถบอาหรับทั้งหมดอยางรวดเร็ว และยึดคาบสมุทรซีนายของอียิปตได  
ยึดฉนวนกาซาได และยึดชายฝงตะวันตกของแมนํ้าจอรแดนได รวมทั้งไดที่ราบสูงโกลัน ซ่ึงเปนจุด     
ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญที่สุดของซีเรีย ซ่ึงทั้งหมดนี้รวมเรียกวาเขตยึดครอง (Occupied Territories) 
จึงถือวาเปนสงครามครั้งที่มีความรุนแรงที่สุด (ดูแผนที่ประกอบ) 

สถานการณ 

ในชวงหลายปกอนเกิดสงครามหกวันนั้น  ประเทศอาหรับตางๆ ยังคงไมยอมรับความชอบธรรม
ของรัฐยิว  ซ่ึงนักชาตินิยมชาวอาหรับซ่ึงนําโดยนัสเซอรเรียกรองใหทําลายอิสราเอลใหราบคาบ อียิปต
กับจอรแดนใหการหนุนหลังบรรดานักรบชาวปาเลสไตนใหโจมตีกองทหารและพลเรือนในเขตประเทศ
อิสราเอลอยูเนือง ๆ  พอลงมือเสร็จก็ถอยเขาไปอยูที่ฉนวนกาซาซึ่งอยูในความควบคุมของอียิปต หรือไม
ก็ในเวสตแบงก  ซ่ึงอยูในความควบคุมของจอรแดน  ในขณะที่ซีเรียก็ใชที่ราบสูงโกลันเปนชัยภูมิ           
ที่ไดเปรียบยิงถลมไรนาของอิสราเอลอยูไมขาด 

ฝายอิสราเอลไมยอมรับการที่จอรแดนควบคุมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ของชาวยิวในเยรูซาเล็ม
ตะวันออก มีการตอบโตการบุกรุกของฝายอาหรับดวยการเขาไปแกแคนในเขตแดนของอาหรับเปน
ประจํา 

ในเดือนเมษายน  ค.ศ.๑๙๖๗  หลังจากซีเรียระดมยิงจากที่ราบสูงโกลันเขาใสหมูบานตาง ๆ 
ของอิสราเอลอยางหนัก อิสราเอลกับซีเรียก็เปดศึกเวหากัน โดยอิสราเอลยิงเคร่ืองบินรบแบบมิกของ
ซีเรียที่ไดจากสหภาพโซเวียตตกไป ๖ ลํา พรอมกับเตือนไมใหซีเรียโจมตีอีก  

ซีเรียหันไปขอแรงสนับสนุนจากนัสเซอร   แลวกลางเดือนพฤษภาคม กองทัพอียิปต ๑๐๐,๐๐๐ 
นาย กับรถถัง ๑,๐๐๐ คันก็เคลื่อนพลเขาสูคาบสมุทรซีนาย ติดกับพรมแดนดานทิศใตของอิสราเอล ที่ซ่ึงมี
กองกําลังของสหประชาติตั้งอยูกอนแลวในฐานะผูสังเกตการณ 
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แตในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม นัสเซอรไดขอใหบุคลากรของสหประชาชาติถอนออกไปจากหลาย
เขต ซ่ึงบรรดาผูสังเกตการณตางก็ถอนตัวออกไปจนหมด พอถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม นัสเซอรก็ประกาศ
ปดชองแคบทิรัน๖  ซ่ึงอิสราเอลอาศัยเปนทางออกสูทะเลแดง และเปนแหลงนํ้ามันดิบแหลงใหญ 

อิสราเอลยังไดกลิ่นสงครามโชยมาอีกกระแสหนึ่งดวย เม่ืออียิปตกับจอรแดนลงนามในขอตกลง
ใหกองทัพของทั้งสองประเทศอยูภายใตการบัญชาการรวมกัน  

เพราะเหตุที่อิสราเอลกลัวจะตองรับศึกถึง ๓ ดาน คือ อียิปต จอรแดน และซีเรีย รวมทั้งที่อยาก
ใหสงครามเกิดนอกบานมากกวาในบาน  อิสราเอลจึงตัดสินใจชิงลงมือกอน  

เชาวันที่ ๕ มิถุนายน ฝูงบินของอิสราเอลโจมตีอียิปต ซ่ึงเปนกองทัพที่ใหญที่สุดในภูมิภาคนั้น 
เวลา ๐๘.๔๕ น. ซ่ึงอิสราเอลลงมือน้ัน เครื่องบินสวนใหญของอียิปตยังจอดอยู พวกผูบัญชาการทหารก็
ตองเจอสภาพ รถติดกวาจะมาถึงกองบัญชาการ โดยเครื่องบินของอิสราเอลสามารถหลบหลีกเรดารของ
อียิปตไปได และเขาโจมตีในทิศทางที่ไมมีใครคาดคิด มหกรรมเซอรไพรสครั้งน้ีจึงไดผล 

ภายในไมกี่ชั่วโมง อิสราเอลซึ่งเนนโจมตีกองทหารและสนามบิน ไดทําลายเครื่องบินรบของ
อียิปตไป ๓๐๙ ลําจากทั้งหมด ๓๔๐ ลํา จากนั้นทหารราบของอิสราเอลก็เคลื่อนเขาสูคาบสมุทรซีนาย
และฉนวนกาซา เขาสูรบกับหนวยทหารของอียิปต ซ่ึงปรากฏวาฝายอียิปตสูญเสียอยางหนัก ขณะที่
ทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพียงไมกี่คน 

ขณะเดียวกัน อิสราเอลไดแจงไปยังกษัตริยฮุสเซนแหงจอรแดนวาไมใหยุงเกี่ยวกับการศึกครั้งนี้ 
แตในเชาวันแรกของสงครามนั้น นัสเซอรไดแจงไปยังกษัตริยฮุสเซนวาอียิปตกําลังมีชัยชนะ ซ่ึง
ประชาชนชาวอียิปตก็เชื่อตามนั้นอยูหลายวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. ของเชาวันแรก กองทัพจอรแดนจึงโจมตี
อิสราเอลที่เยรูซาเล็มดวยปนครกและปนยาว และยิงปนใหญ เขาใสเปาหมายตาง ๆ ในเขตประเทศ
อิสราเอล 

เม่ือทํากองทัพอากาศของอียิปตสูญเสียมากแลว   ฝูงบินของอิสราเอลก็หันมาเลนงานจอรแดน 
พอตกตอนเย็น กองทัพอากาศของจอรแดนก็แทบไมมีอะไรเหลือ ขณะท่ีอิสราเอลสูญเสียเพียงเล็กนอย 
เม่ือถึงเที่ยงคืน ทหารราบของอิสราเอลก็เขาโจมตีทหารจอรแดนในเยรูซาเล็ม รุงขึ้นเชาวันที่ ๖ มิถุนายน 
ทหารอิสราเอลก็ลอมเมืองนี้ไวไดเกือบหมด 

วันที่สอง กองทัพอากาศของอิสราเอลยังโจมตีฐานทัพอากาศตางๆ ของฝายอาหรับอยาง
ตอเน่ือง เพ่ิมยอดความสูญเสียของเครื่องบินเปน ๔๑๖ ลํา (ในจํานวนนี้ ๒ ใน ๓ เปนเครื่องบินของซีเรีย) 
เม่ือสามารถครองนานฟาไดเกือบสมบูรณเชนนี้ เครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดของอิสราเอลก็
สามารถสนับสนุนการรุกของรถถังและทหารราบบนภาคพื้นดินไดอยางสบาย 
                                                           
๖ ตอนที่เกิดวิกฤตการณคลองสุเอซเมือ่ป ค.ศ.๑๙๕๖ อียิปตก็เคยปดชองแคบแหงนี้มาครั้งหนึ่งแลว กระทั่งเปนตนเหตุของสงครามดังกลาว ซึ่ง
อิสราเอลเคยประกาศชัดไวตั้งแตบัดนั้นแลววา ถาอียิปตปดชองแคบทิรันอีก จะถือเปนการทําสงคราม 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๗ 

                                                                      ๔๕ 
 
 
ฉะนั้น กําลังเสริมของจอรแดนจึงไมสามารถไปถึงเยรูซาเล็มได ในเวลา ๑๐.๐๐ น.ของวันที่           

๖ มิถุนายน อิสราเอลก็สามารถยึดกําแพงตะวันตก (Western Wall)  หรือกําแพงพิลาป (Wailing Wall) ใน
เขตกรุงเกา (Old City) ของเยรูซาเล็มได ซ่ึงกําแพงนี้ถือเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนายูดาย 

นับเปนครั้งแรกในชวงเวลาเกือบ ๒,๐๐๐ ปที่ชาวยิวสามารถเขาควบคุมกําแพงแหงนี้ได ขณะที่
การสูรบภาคพื้นดินในแหลมซีนายยังดําเนินตอไป โดยอียิปตเปนฝายรนถอยตอการรุกของอิสราเอล 

วันที่สามของสงครามคือ ๗ มิถุนายน กองทัพจอรแดนไดถูกผลักดันออกจากเวสตแบงกขามแมนํ้า
จอรแดนกลับไปยังเขตแดนของตน  สหประชาชาติไดจัดใหอิสราเอลกับจอรแดนหยุดยิงกันโดยมีผลใน
เย็นวันนั้น  

วันตอมา วันที่ ๘ มิถุนายน กองทัพอิสราเอลก็บุกถึงคลองสุเอซ มีการยิงปนใหญตอสูกันตลอด
แนว ขณะที่เครื่องบินของอิสราเอลก็ถลมทหารอียิปตที่แตกรน พอควบคุมแหลมซีนายไดแลว อิสราเอลก็
หันเปาไปสูที่ราบสูงโกลัน 

วันที่ ๙ มิถุนายน อิสราเอลเจองานหิน เพราะตองรุกขึ้นที่สูงชันไปสูกับทหารซีเรียที่มีแนวหลุม
เพลาะเปนชัยภูมิอยางดี โดยอิสราเอลสงทหารมายานเกราะขึ้นไปรบกับแนวหนาของซีเรีย ขณะที่ทหาร
ราบก็รายลอมที่ตั้งตาง ๆ ของทหารซีเรียไว 

ขณะที่อิสราเอลกําลังทําทาจะมีชัย เวลา ๑๘.๓๐ น.ของวันที่ ๑๐ มิถุนายน อิสราเอลกับซีเรียก็
ตกลงหยุดยิงกัน โดยอิสราเอลเขาควบคุมที่ราบสูงโกลันไวทั้งหมด 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๖๗ มีมติสหประชาชาติที่ ๒๒๔๗ และ ๓๓๘ ใหมีการคืนดินแดน
เหลานี้แกประเทศอาหรับ  แตจนกระทั่งปจจุบันนี้ ปรากฏวามีการคืนดินแดนเพียง ๑๙% ของดินแดนที่
ยึดไดทั้งหมด จึงไดเกิดการตอสูกันเรื่อยมา และที่สําคัญคืออิสราเอลเมื่อยึดครองดินแดนอาหรับแลว ก็
ไดไลตอนชาวอาหรับออกจากประเทศ บังคับซ้ือที่ดิน  และคนอาหรับก็ตองกลายเปนผูลี้ภัยไปอยู
จอรแดนและเลบานอนเปนสวนใหญ นอกจากนั้น อิสราเอลไดเสริมความมั่นคงในดินแดนยึดครองดวย
การขยายแนวปองกันออกไปจนจรดพรมแดนของบรรดาประเทศอาหรับ ทั้งแหลมซีนาย  เวสตแบงค 
และที่ราบสูงโกลัน มีปอมคายแข็งแรง อิสราเอลยังประกาศความตั้งใจที่จะเก็บเยรูซาเล็มไวเปนเมือง
หลวงชั่วนิรันดรที่ไมอาจแบงแยกได ซ่ึงสรางความขุนเคืองใหชาติอาหรับ กระทั่งนําไปสูสงครามอีกครั้ง
ในป ค.ศ.๑๙๗๓ อยางไรก็ตาม มติ ๒๒๔ ก็ไดวางรากฐานใหกับกระบวนการสันติภาพซึ่งเริ่มจะเปนรูป
เปนรางในชวงทศวรรษ ๑๙๗๐ 

                                                           
๗ มติที่ ๒๒๔ เรียกรองใหอิสราเอลถอนทหารออกจากดินแดนยึดครอง และใหชาติอาหรับรับรองเอกราชของอิสราเอลเปนการแลกเปลี่ยน และ
ใหหลักประกันความสงบตามแนวพรมแดนเปนการตอบแทน แตเหตุการณก็มิไดเปนไปตามมติที่ ๒๒๔ ฝายอาหรับกับปาเลสไตนยังคงประกาศ
จะรบกับอิสราเอลตอไป ขณะที่อิสราเอลไมยอมคืนดินแดนยึดครองภายใตบรรยากาศที่ยังไมเลิกเปนศัตรูกัน 
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๔.  อาหรับกับอิสราเอล ทําสงครามกันอีกครั้งในป ค.ศ.๑๙๗๓ เหตุเพราะอียิปตกับ ซีเรียตองการ

ไดคืนดินแดนที่อิสราเอลยึดครองเอาไว ตั้งแตครั้งสงคราม ๖ วันในป ค.ศ.๑๙๖๗ ถึงแมทั้งสองฝายตาง
สูญเสียอยางหนัก แตอิสราเอลก็ยังคงรักษาดินแดนยึดครองเอาไวได  และเหตุที่ความขัดแยังครั้งน้ี
ระเบิดขึ้นในวันสําคัญทางศาสนาของชาวยิว คือวันยอมคิปปูร (Yom Kippur) อิสราเอลจึงเรียกสงคราม
ครั้งนี้วา “สงครามยอมคิปปูร” ในขณะที่ชาวอาหรับเรียกวาสงครามเดือนตุลาคม หรือ “สงคราม
รอมฎอน” (Ramadan War) 

แมสงครามจะไมไดทําใหเขตแดนของแตละฝายเปลี่ยนแปลงไป แตก็ไดสงผลยาวไกลตอประเทศ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และสงผลตอความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ  ประธานาธิบดีคนตอมาของอียิปต 
อันวาร อัลซาดัต (Anwar al-Sadat) คอย ๆ ตีตัวออกหางสหภาพโซเวียต ซ่ึงไดใหความชวยเหลือทาง
ทหารและทางเศรษฐกิจแกอียิปตมาตั้งแตทศวรรษ  ๑๙๕๐  แลวหันไปใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา ขณะที่
ซีเรียนําโดยฮาเฟซ อัลอัสซาด (Hafez al-Assad) กลายเปนผูปกปองสิทธิของชาวอาหรับที่แข็งกราว
ที่สุด และเปนพันธมิตรที่ใกลชิดที่สุดของโซเวียตในยานตะวันออกกลาง๘ 

ชวงตนทศวรรษ ๑๙๗๐ ประธานาธบิดี อันวาร อัลซาดัต (Anwar al-Sadat) ไดใชหนทางการทูต
ผลักดันใหอิสราเอลถอนตวัออกไปจากดินแดนยึดครอง ขณะเดียวกนัก็เตรียมกองทัพอียิปตสําหรับทํา
สงครามไปดวย  

สหประชาชาติมีมติเรียกรองใหอิสราเอลถอนตัวออกจากดินแดนยึดครองทุกป แตอิสราเอลก็ไม
ยอม ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็โดนนานาชาติรุมตําหนิที่ใหการหนุนหลังอิสราเอล    ชาติอาหรับไมยอมเจรจา
จนกวาอิสราเอลจะถอนออกไป ในขณะที่อิสราเอลก็ไมยอมถอนโดยไมมีหลักประกันตอสันติภาพและความ
ม่ันคง  นอกจากนั้นยังเสริมความแข็งแกรงตามจุดยุทธศาสตรตาง ๆ ในดินแดนอาหรับที่ไดยึดครอง
เอาไวอีกดวย 

ทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลตางก็ตายใจ ไมคิดวากองทัพอาหรับจะรบกับอิสราเอลหลังจากที่
เคยพายแพยอยยับมาแลว ฝายสหภาพโซเวียตซึ่งสนับสนุนชาติอาหรับในการทําสงครามกับอิสราเอลมา
กอนหนานั้น และยังสงอาวุธใหอียิปตมาโดยตลอดนั้น รูเหมือนกันวาอียิปตกําลังเตรียมทําสงคราม แตไม
นึกวาจะลงมือจริง ๆ ยิ่งไปกวานั้น ทั้งวอชิงตันและมอสโกตางก็ไมสําเหนียกวา ผูนําอียิปตกับซีเรียมี
นโยบายแตกตางกัน 

แมผูนําของทั้งสองชาติอาหรับจะมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การเอาดินแดนกลับคืนจากอิสราเอล แต
ซาดัตมีทาทีพรอมจะใชวิธีการทางทหารควบคูไปกับวิธีการทางการทูต  ในขณะที่ประธานาธิบดี ฮาเฟซ  

                                                           
๘ซาดัตนั้นตางกับอัสซาด เพราะยินดีจะหันเหนโยบายตางประเทศของอยีิปตจากโซเวียตไปหาสหรัฐอเมริกา เพราะความที่อยีิปตมีปญหา
เศรษฐกิจภายในมาก ซาดัตเชื่อวาสหรัฐอเมริกาตางหากที่จะชวยอยีิปตไดมากกวาในระยะยาว  
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อัลอัสซาด (Hafez al-Assad) ของซีเรีย ไมตองการลงนามในขอตกลงใด ๆ กับอิสราเอล ซ่ึงจะเทากับ
เปนการยอมรับความชอบธรรมของรัฐยิว แตถึงจะคิดไมเหมือนกัน เน่ืองจากตางก็รูสึกอึดอัดและหมด
ความอดทนกับความชะงักงันดานการทูต ซาดัตกับอัสซาดจึงจับมือกันวางแผนโจมตี อิสราเอล๙ 

อียิปตกับซีเรียเปดฉากโจมตีอิสราเอลในวันที่ ๖ ตุลาคม ๑๙๗๓ ในวันยอมคิปปูร อันเปนวันที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในรอบปของชาวยิว  ผูคนสวนใหญในอิสราเอลจึงอยูในศาสนสถาน วิทยุประจําชาติก็หยุด
สงกระจายเสียง ประชาชนอยูในอารมณผอนคลาย จึงไดถูกโจมตีแบบไมทันตั้งตัว หนวยขาวกรองของ
อิสราเอลไมนึกวาอาหรับจะบุก กองทัพอิสราเอลก็ไมไดเตรียมเผชิญหนากับสงคราม 

กองทัพของซาดัตยกพลขามคลองสุเอซไปแบบสายฟาแลบ เอาชนะปอมคายของอิสราเอลตลอด
แนวคลองฝงตะวันออก ซ่ึงอิสราเอลเช่ือวาเปนแนวปองกันที่ไมอาจทะลุทะลวงได จากนั้นอียิปตก็จัดตั้ง
ฐานที่ม่ันขึ้นคอยปองกันจุดยุทธศาสตรตาง ๆ  เพราะความที่รูขีดจํากัดของอํานาจการยิงของฝายตนดี  
ซาดัตจึงไมสั่งใหรุกไปทั่วแหลมซีนายที่อิสราเอลยึดครองอยู แตใชวิธียึดเขตแดนตลอดแนวฝงตะวันออก
ของลําคลอง ขณะที่ซีเรียก็บุกเขาสูที่ราบสูงโกลัน 

ในชวงสัปดาหแรกของสงคราม ทั้งซีเรียและอียิปตสรางความเสียหายใหแกกองทัพอิสราเอลได
มาก ยึดครองเขตแดนไดเพ่ิมขึ้น   และทําใหชุมชนพลเรือนชาวอิสราเอลไดรับความเสียหายอยางหนัก 

อยางไรก็ตาม แมในตอนแรกจะเปนฝายมีชัย  แตกองทัพทั้งสองก็ไมอาจรุกคืบไปไดมากกวานั้น 
เพราะขอจํากัดดานการสื่อสารระหวางกรุงไคโรของอียิปตกับกรุงดามัสกัสของซีเรีย  และระหวางกรุง
มอสโกกับเมืองหลวงของทั้งสองชาติ อาหรับน้ี 

พอถึงกลางเดือนตุลาคม อิสราเอลเริ่มตั้งตัวติด มีการระดมพลเขาโจมตีตอบโตทั้งสองแนวรบ    
จนสามารถยึดคืนดินแดนที่ซีเรียตีได   และตะลุยขามพรมแดนซีเรียเขาไปจนประชิดกรุงดามัสกัสใน
ระยะยิงปนใหญถงึ 

ขณะเดียวกัน อิสราเอลก็ขามคลองสุเอซเขาไปในอียิปต และลอมกองทัพที่สาม (Third Army) 
ของอียิปตเอาไว ตอนที่สงครามยุติน้ัน กองทัพอิสราเอลจอกรุงไคโรในระยะ ๑๐๐ กิโลเมตร และกรุง
ดามัสกัสในระยะแค ๔๐ กิโลเมตร  แตอิสราเอลเห็นวาไมมีประโยชนทางการเมืองที่จะเขายึดครองเมือง
หลวงของประเทศทั้งสอง สงครามครั้งน้ีจึงเลิกแลวตอกันดวยการหยุดยิง  มีการเจรจาที่เรียกวา “การ
เจรจาแคมปเดวิด” เพ่ือยุติสงคราม และอียิปตไดหันมาเปนมิตรกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา   
 อาจกลาวไดวาหากสันติภาพมิไดมาจากการเจรจาโดยดุษฎี สันติภาพที่แทจริงมิอาจเกิดขึ้นไดใน
ดินแดนปาเลสไตน เพราะถึงแมจะขับไลชาวยิวทุกคนออกจากปาเลสไตนในวันนี้ ก็ไมพนที่จะตองรับมือ
กับนักสูเพ่ือมาตุภูมิของชาวยิว สวนปาเลสไตนน้ันคงไมตองกลาวซ้ํา เพราะเพียงแบงปนดินแดนใหกับ 
                                                           
๙ งานนี้ผูนําทั้งสองมุงถึงผลประโยชนของชาติตัวเองเปนหลักมากกวาประเด็นขัดแยงระหวางอาหรับกับอิสราเอล อยางเรื่องอนาคตของเวสต
แบงก เยรูซาเล็ม และเรื่องการกอต้ังรัฐปาเลสไตน ทั้งคูจงึไมไดชวนจอรแดนกับพีแอลโอใหเขามารวมเตรียมทําสงครามดวย  
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ชาวยิว  การประหัตประหารก็พรอมจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา การที่สหรัฐอเมริกาเขาไปมีบทบาท และมี
ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือเกื้อหนุนบางฝาย ไมวาการกระทําไดทํามาในอดีตหรือปจจุบัน 
ในสายตาของฝายปรปกษยอมผิดเสมอ จึงไมแปลกที่สหรัฐเอมริกาตกเปนเปาโจมตีของฝายตรงขาม แต
สิ่งที่แปลกใจที่สุดก็คือ เพราะเหตุใดเพื่อนมนุษยผูบริสุทธิ์ ตองสูญเสียชีวิตและทรัพยสินดุจมดปลวกดวย
เลา?? 
 
 
 

              
 



 

Knowledge  Management  
 

น.ท.ผศ.วันทวี   ปาลโมกข 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา  โรงเรยีนนายเรือ 

 
  
 การศึกษาคือชีวิต  คํากลาวนี้ผูเขียนไดซึมซับและเรียนรูตั้งแตสมัยเรียนอยูในระดับ ปกศ.ตน 
(ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นตน) ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประมาณ ป ๒๕๑๔  ซ่ึงอาจารยทาน
กรุณาอธิบายใหผูเขียนและเพ่ือนรวมชั้นเขาใจวา การศึกษานั้นเปนการเรียนรู เพ่ือนํามาใชกับการดํารงชีพ 
ในชีวิตประจําวัน มิใชการศึกษาเพื่อชีวิต หมายความวามิใชศึกษาเพื่อนําไปใชในอนาคตนั่นเอง ซ่ึงผูเขียน 
ยังจําไดอยางแมนยําจนถึงทุกวันน้ี  สมัยน้ัน (พ.ศ.๒๕๑๔)  ไมมีใครแมแตคนเดียวจะเกิดขอสงสัยวา 
แลวการเรียนรูละ ? หมายถึงอะไร  อะไรคือเกณฑที่บอกใหเรารูวาการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลว ทานอาจารย         
ผูสอนก็ไมไดเนนในเรื่องดังกลาว  จะดวยเหตุผลใดผูเขียนไมอาจทราบได แตทานใชคําวาการศึกษาเปน
หลักในการอธิบาย ซ่ึงความจริงคําวา “การเรียนรู” (LEARNING) ไดมีผูใหคําอธิบายไวบางแลว  ในขณะ
น้ันซึ่งจะขอยกมาเปนตัวอยางพอสังเขปดังน้ี 
 BURTON   (ค.ศ.๑๙๖๓) 
 การเรียนรู  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลตอ 
สิ่งแวดลอม  ซ่ึงทําใหบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการ  สามารถตอสูกับสภาพแวดลอมไดอยาง
เหมาะสมตอไป 
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 ROGERS    (ค.ศ.๑๙๖๘) 
 การเรียนรู  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหไดรับความรู  ความเขาใจ  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการจําได 
 สําหรับผูเขยีนมีแนวความคิดเกี่ยวกบัเรือ่งของการเรียนรูวา การเรียนรู เปนเรื่องของการ         
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล อันมีผลมาจากการไดรับประสบการณไมวาทางตรงหรือทางออม และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวนั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลงคอนขางถาวรดวย 
 จากคําจํากดัความของคําวา “การเรียนรู” ของนักจิตวทิยา ทําใหเราเห็นวาการเรยีนรูของมนุษย 
มิไดเกิดขึ้นจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว แตการเรยีนรูของมนุษยจะเปนกระบวนการอยางมี
ระบบ  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่องคการจะตองดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธผิลตามวตัถุประสงค 
 

กระบวนการเรียนรู 
(PROCESS  OF  LEARNING ) 

 เปนที่ยอมรับและเขาใจตรงกันในหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั้งหลายวาการเรียนรูเปน
กระบวนการ  ดังนั้นผูเรียนก็จะตองเรียนรูอยางมีกระบวนการดวยเชนกัน ซ่ึงปจจุบันถือไดวาเปนสิ่งที่    
จําเปนอยางยิ่ง  ยกตัวอยาง  ถาเราตองการสรางนายทหารเรือขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  เราตองเร่ิมตนจาก
กระบวนการสรรหา  (RECRUITMENT)  การคัดเลือก  (SELECTION)  เพ่ือไดกลุมคนที่ตองการ  เม่ือ
ไดกลุมคนที่ตองการแลว  ผูเรียนก็ตองเรียนรูอยางเปนกระบวนการดวย กลาวคือ   การเขารับการ
ฝกอบรมดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางมีขั้นตอน  โดยเฉพาะวิชาการเรือและ
เดินเรือหรือวิชาที่นายทหารเรือจะตองนําความรูไปใชในการปฏิบัติ  เราก็จะตองจัดใหมีการฝกการ
เดินเรือจําลองที่เรียกวา SIMULATOR  จนมีความชํานาญระดับหน่ึง แลวจึงฝกภาคปฏิบัติใน
สถานการณจริงคือการฝกภาคทางทะเล  จนกระทั่งจบการศึกษาตามหลักสูตร สามารถปฏิบัติหนาที่เปน
ผูบังคับการเรือไดเก็บประสบการณตาง ๆ จนเกิดความชํานาญ 
  กระบวนการเรียนรู  (PROCESS  OF  LEARNING)  มีองคประกอบที่สําคัญและควรพิจารณา
ดังน้ี 
 ๑. การคิด   (THINKING)   
 การเกิดการเรียนรูของบุคคล  เปนกระบวนการเรียนรูจากการที่ไมรูไปสูการเรียนรู  ๕  ขั้นตอน  คือ 

๑.๑  มีสิ่งเรามากระตุน 
๑.๒  บุคคลสัมผัสสิ่งเราดวยประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  คือ  หู  ตา  จมูก  ลิ้นและกาย 
๑.๓  บุคคลนั้นรับรูสิ่งเรา 
๑.๔  บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเราตามที่รับรู 
๑.๕  บุคคลประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองสิ่งเรา 
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จะเห็นไดวาจากหลักเกณฑทั้ง  ๕  ขั้นตอน ดังกลาว  การที่บุคคลจะเกิดการเรียนรูไดมาก – 
นอย – ถูก - ผิด  เพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกบัตวับคุคลในอัตราสวนที่สงูมากเมื่อเทียบกับปจจัยอ่ืน (พิจารณา
จากขอ  ๑.๒ – ๑.๕)  ในองคประกอบของการคิดนั้นบุคคลที่รับรูสิ่งเราจะตองคิดและกลัน่กรอง สิ่งที่เขา
มาสัมผัส ไมวาทางใด ๆ ก็ตาม ยกตัวอยางเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น เชน การฟงคําบรรยายจาก
อาจารยในชั้นเรียนของนักเรียน  หากนักเรียนไมคิดตามหรือไมพยายามทําความเขาใจตอเน้ือหาสาระที่
สื่อสารผานมาถึงตวันักเรียน  ปฏิกิริยาการตอบสนองสิ่งเราก็จะไมเกิดขึ้น  เขาทํานอง เขาหูซายและหู
ขวาหรือไมเขาทั้งหูซายและหูขวาอะไรทาํนองนั้น  ผูเขียนมีโอกาสไดอานหนังสือสมองกบัการเรียนรู ซ่ึง
เขยีนโดย  แพทยหญิงโสภา  เกรกิไกรกลุ  และแพทยหญิงกมลพรรณ  ชวีพันธศรี  ในหนังสือดังกลาวได
เขียนถึงการเรียนรูที่เกิดจากการฟงมี ๒๐% เทานั้น ถือวาการฟงกอใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธผิลที่ 
ต่ํามาก  โดยปกตขิองมนุษยจะไมสามารถจดจําเนื้อหาหรือประเด็นตาง ๆ ไดมากในระยะเวลาอันสั้น  
เขาทํานองไดหนาลืมหลัง  ดังน้ัน  การคิด  (THINKING)  ถือเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูที่ดี 

๒.  การกระทํา (DOING) 
   สิ่งใดกต็ามที่เราไดรับรูไมวาจะดวยวิธกีารฟง  การอานหรือวิธใีดกต็าม  หากไดนําสิ่งที่รูเหลานั้น 

มาปฏิบัติ กจ็ะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก ความรู มาเปน ความเขาใจ  ในบางครั้งเม่ือเราฟง      
คําบรรยายในชั้นเรียนเราคดิวาเราเขาใจเปนอยางดี สามารถนําความรูไปปฏิบตัิใชไดโดยไมตองปรับปรงุ
อะไรอีก แตปรากฏวาเม่ือลงมือปฏิบัติจริง  อาจทําใหเราพบวาสิ่งทีเ่ราเขาใจนั้นแทที่จริงมันไมใช  ความจริง 
ก็คือความรูที่เราไดรับ  ตองมีการปรับปรงุหรือประยุกตใชใหเขากบัลักษณะของงาน  ตามสภาพแวดลอม
ที่มีอยูจริง การลงมือปฏิบตัจิริงน่ีแหละ ทีจ่ะทําใหเราเกดิความเขาใจอยางแทจริง  ตรงกับหลักการเรียนรู
ที่วา LEARNING  BY  DOING  ซ่ึงหลักการนี้ไมใชของใหมแตมีการเรียนการสอนในสถาบันที่ผลติ     
ผูที่จะทําหนาที่เปน “ครู” ทกุแหง  ดังน้ันใครผานหลักสูตรทางการศกึษาก็จะมีความเขาใจและพยายามที่
จะสรางสถานการณในการเรียนการสอน โดยมุงใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการดังกลาว 

๓.  การจํา   (REMEMBERING) 
    หลายคนอาจเคยโจมตี  “การจํา”  วาเปนการเรียนการสอนที่ไมถูกตอง  ความจริงคนที่เคย

โจมตีหรือแมแตปจจุบันทีย่งัโจมตีอยู  อาจไมถูกตองดวยกไ็ด การจาํในที่น้ีไมไดหมายถึงการจําอยางไมรู
ความหมาย หรือที่เปรียบเปรยวา  จําอยางนกแกว นกขุนทอง แตเปน “การจาํ” จากการฟงรายละเอียด
บางอยาง เปนการตั้งใจที่จะจดจํา  โดยยังไมผานกระบวนการของ “ความคิด” และ “การกระทาํ” มากอน 
เชน จําหลักการหรือจําทฤษฎีตาง ๆ  การจําในลักษณะนี้จะทําใหเราลืมในระยะเวลาอันสั้น  ซ่ึงจะมีความ
แตกตางจากการจําที่เกิดจากกระบวนการคิดและการกระทํา แตอยางไรก็ตามผูเขียนยังมีความเห็นวา 
การที่ครูสอนใหนักเรียนจดจําในบางเรื่อง  เชน  การจําสูตรคูณ  แมครูจะสอนใหนักเรียนเขาใจวา    การ
คูณ คือ การบวกจํานวนละเทา ๆ กัน ยิ่งบวกหลายครั้งคาก็จะมากขึ้น เชน  ๓๐ x  ๕  จะไดผลลัพธ
เทาไร หมายความวา  ๓๐ บวกกัน  ๕  ครั้ง   เทากับ  ๑๕๐ (๓๐+๓๐+๓๐+๓๐+๓๐ = ๑๕๐)   หากเรา 
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คิดวาการจําไมจําเปน  นักเรียนก็จะเสียเวลามากในการหาคําตอบ  ดังน้ันการจําสูตรคูณได  เปน ทาง
ลัด อีกทางหนึ่งที่จะนําไปสูคําตอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวา  

๔.  การแกปญหา  (PROBLEM    SOLVING) 
     การนําความรู ความเขาใจ อยางแทจริงในเรื่องใด ๆ ก็ตาม มาประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันหรือในตําแหนงหนาที่การงาน  โดยการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีระบบ  แลวกลา
ตัดสินใจแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ เปนการลองผิดลองถูก แตเปนการลองอยางมีเหตุผล หากแกปญหา
ไดดวยวิธีใดในหลาย ๆ วิธีที่ทดลองแกปญหานั้น ความรูใหมก็จะเกิดขึ้น ประสบการณจากการแกปญหา
ดวยวิธีการตาง ๆ น้ันจะกลายเปนความรูที่แทจริง   (KNOW   HOW) 

๕.  การพัฒนา  (DEVELOPMENT) 
การพัฒนา มีความจําเปนในทุก ๆ เรื่อง  หากไมมีการพัฒนาในเรื่องตาง ๆ  คิดวาทุกสิ่งก็ยอม

ไมสามารถดํารงอยูไดเชนกัน  การพัฒนาในการเรียนรู  ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อันเกิด
จากการพูดคยุ  สนทนา หรือการสัมมนาอยางเปนทางการ ยอมกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูที่กวางขวาง 
ยิ่งขึ้น มีมุมมองที่หลากหลายและทีส่ําคญัการเรียนรูจากประสบการณตรงของผูอ่ืนนับไดวาเปนการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงการเรียนรูที่ไดจากการพัฒนาแลวจะนําไปสูการพัฒนาองคการและสังคม   
ที่รวดเรว็ขึ้น  อาจลดการลองผิดลองถูกลงไดบาง  

หากสถาบันทีรั่บผิดชอบทางดานการศกึษา ไดจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพ 
ของการเรียนรูและสนบัสนนุ  สงเสริม  ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการรวบรวม  จัดสรร  และการ
เขาถึงแหลงความรูตาง ๆ ใหไดอยางมีระบบ ซ่ึงกต็องมีการบรหิารจัดการความรูที่ดี  ซ่ึงเรียกกันวา  
KNOWLEDGE   MANAGEMENT  (KM)  น่ันเอง  การบริหารความรูในลักษณะนี้ จะนําไปสูความเจรญิ 
กาวหนาภายในองคการและทายที่สุด  องคการของเราจะกลายเปนองคการแหงการเรียนรู (LEARNING  
ORGANIZAION)   ซ่ึงผูเขียนคิดวาทุกองคการก็อยากใหเกิดขึ้น  จริงไหมครับ ……… 
 
 
 
หนังสืออางอิง 

สุวัฒน   มุทธเมธา. การเรียนการสอนปจจุบัน.  กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร. 
สุวัฒน  วัฒนวงศ.   จิตวิทยาการเรียนรู วัยผูใหญ.  กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘. 
โสภา เกริกไกรกุล และ กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. สมองกับการเรียนรู. 



พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอม 
น.อ.สบสุข ลีละบุตร 

ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
 

ปจจุบันทั่วโลกไดใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนเปนอยางมาก โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน
ทั้งชีวมวล ลม แสงอาทิตย ตลอดจนมีการพัฒนามาเปนเวลานานอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีผลดีตอ
สิ่งแวดลอม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่กําลังผลักดันนําพลังงานทดแทนมาใชอยางจริงจังมากขึ้น 
เพราะเปนโอกาสเหมาะที่จะพัฒนาและนํามาใชใหเกิดประโยชนภายใตสถานการณดานพลังงานขณะนี้  
ทั้งที่ผลผลิตการเกษตรในประเทศ สามารถนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงทั้งเพ่ือใชเปนพลังงานสําหรับการผลติ
เชิงอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟา รวมถึงนํ้ามันทดแทน เชน เอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน โดยทุกสวนของ
ผลิตผลทางการเกษตรหลักสามารถใชประโยชนเปนพลังงานไดเกือบทั้งหมด ซ่ึงในอดีตหรือปจจุบันเปน
เพียงเศษพืชที่ตองกําจัดหรือเผาทิ้ง เชน ขาว หลังจากเก็บเกี่ยวแลว รําขาวใชทําน้ํามันรําซึ่งอาจนํามา
ผลิตไบโอดีเซลได แกลบและฟางขาวใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา สําหรับออย กากออยจากการ
ผลิตรวมถึงใบออยและยอดออยใชเปนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาได และกากน้ําตาลยังนําไปผลิต
เปนเอทานอลไดอีก ขณะที่มันสําปะหลังสามารถนําหัวมันไปสกัดเปนเอทานอล และเหงามันที่เหลือทิ้ง
อยูจํานวนมากสามารถพัฒนาเปนเชื้อเพลิงใชในการผลิตไฟฟาได สวนปาลมนํ้ามัน ซ่ึงเราสามารถ
ผลิตไบโอดีเซลไดจากน้ํามันปาลมดิบ ยังมีกาก กะลา ทะลายปาลมเปลา และใบปาลมที่ใชผลิตพลังงาน
และไฟฟา หรือตนยางพาราก็มีเศษไม  รากไม  กิ่งไมใชในการผลิตพลังงานและไฟฟาไดทั้งหมด    
            เชื้อเพลิงที่ไดจากพืชผลทางการเกษตร ถามีการนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ ใบและยอดออย 
ฟางขาว ปาลม รากและกิ่งไมตาง ๆ รวมถึงเหงามัน ในปหน่ึง ๆ มีปริมาณประมาณ  ๓๖.๔ ลานตัน หรือ
คิดเปนคาความรอน ๓๒๙ ลานกิกะจูล  ซ่ึงเทียบเทากับการผลิตไฟฟาไดประมาณ ๒,๕๐๐ เมกะวัตต 
หรือหรือเทากับมีถานหินประมาณ ๑๖ ลานตัน หรือเทียบเทาน้ํามันเตาประมาณ ๘,๒๐๐ ลานลิตร การ
นําพลังงานจากพืชมาใชเปนสิ่งที่มีคา และเปนการใชทรัพยากรในประเทศที่มีอยูอยางยั่งยืน เพ่ือทดแทน
การใชพลังงานฟอสซิล เชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ เปนตน เพราะประเทศไทยมีความไดเปรียบ และมี
พ้ืนฐานหลักมาจากการเกษตรกรรม ซ่ึง พลังงานดังกลาวจะเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา นอกจากนี้ประโยชนที่เกิดขึ้นไมเพียงแตชวยลดการนําเขาพลังงานประเภท เชื้อเพลิง   
ฟอสซิลเทานั้น แตยังเปนการสรางรายไดใหแกเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นจากการขายผลผลิตการเกษตรที่
เหลือใช และเปนเชื้อเพลิงที่ไมกอใหเกิดกาซเรือนกระจกซึ่งเปนตนเหตุของภาวะโลกรอนแตอยางใด 
ขณะเดียวกันเปนการสรางความมั่นคงใหกับภาคพลังงานของประเทศโดยการลดความเสี่ยงจากการ
พ่ึงพาแหลงพลังงานในตางประเทศ ซ่ึงอาจประสบปญหาจากการกอการราย ทั้งที่แหลงพลังงานเองหรือ
ระหวางการขนสงเชื้อเพลิงมาประเทศไทย  
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ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถ
นํามาใชผลิตพลังงานได เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมการเกษตร เชน แกลบไดจากการสีขาว เปลือกชานออย ไดจากการผลิตน้ําตาลทราย     
เศษไมไดจากการแปรรูปไมยางพาราหรือไมยูคาลิปตัสเปนสวนใหญ และบางสวนไดจากสวนปาที่ปลูกไว 
กากปาลม  ไดจากการสกัดน้ํามันปาลมดิบออกจากผลปาลมสด  กากมันสําปะหลัง ไดจากการผลิต     
แปงมันสําปะหลัง  ซังขาวโพด ไดจากการสีขาวโพดเพื่อนําเมล็ดออก  กาบและกะลามะพราวไดจากการ
นํามะพราวมาปลอกเปลือกออกเพื่อนําเนื้อมะพราวไปผลิตกะทิและน้ํามันมะพราว  สาเหลาไดจากการ
ผลิตแอลกอฮอลเปนตน  
                ชีวมวล สามารถเปลี่ยนรูปเปนพลังงานได เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้น พืชใช
คารบอนไดออกไซดและน้ําและเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยโดยผานกระบวนการสังเคราะหแสงได
ออกมา เปนแปงและน้ําตาล แลวกักเก็บไวตามสวนตางๆ ของพืช ดังนั้นเม่ือนําพืชมาเปนเชื้อเพลิงเราก็
จะไดพลังงานออกมา การใชประโยชนจากพลังงานชีวมวล สามารถใชไดทั้งในรูปของพลังงานความรอน
ไอนํ้า หรือผลิตเปนกระแสไฟฟา โดยจะใชเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กลาวมาขางตนหรือหลาย
ชนิดรวมกันก็ได  ชีวมวลจึงเปนแหลงเชื้อเพลิงราคาถูก หากมีการใชประโยชนในบริเวณที่ไมไกลจาก
แหลงเชื้อเพลิงมากนัก เพ่ือลดตนทุนในการขนสง  
              ชีวมวล มีอยูทั่วไปในประเทศไทย การนําชีวมวลมาใชจึงชวยลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ
ในการนําเขาเชื้อเพลิงและสรางรายไดใหกับคนทองถิ่น นอกจากนี้การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะไมกอใหเกิดมลภาวะและไมสรางสภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากการปลูก
ทดแทนทําใหกาซคารบอนไดออกไซดเกิดการหมุนเวียนและไมมีการปลดปลอยเพ่ิมเติม  เรายังมุงหวัง
วาการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนได
อีกดวย  
 
ประโยชนของพลังงานชีวมวล 

• เศรษฐกิจชุมชนจะเจริญเติบโต เน่ืองจากโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
สามารถชวยพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองในทองถิ่น จะเปนการชวยสรางงานในพื้นที่น้ัน ๆ  

• เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสามารถขายไดทั้งผลผลิตการเกษตร และเศษวสัดทุีเ่คยทิง้ 
นํากลับมาทํารายได 

• เปนทางเลือกใหมในการผลิตกระแสไฟฟา ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
• เปนการสรางความมั่นคงแกประเทศในดานการผลติกระแสไฟฟา   
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ตารางแสดงคาการวิเคราะหชีวมวล 

Biomass analysis  
 
Proximate 
analysis 

Rice 
husk 

Rice  
straw 

Bagasse Cane 
trash 

Para 
- wood 

Palm 
fibre 

Palm 
shell 

Palm 
bunch 

Corn 
-cob 

Tapioca 
rhizome 

Tapioca 
slurry 

Eucalypt
us Bark 

Coconut 
fibre 

Oil 
Palm Tree 

Moisture, % ๘.๒๐ ๑๐.๐ ๕๐.๗๓ ๕๐ ๔๕ ๓๑.๘๔ ๑๒ ๕๘.๖ ๔๖.๔๐ ๕๙.๔ ๕๒.๔๗ ๕๐ ๖๒.๘ ๔๘.๔ 
Ash, % ๑๓.๒๐ ๑๐.๓๙ ๑.๔๓ ๒.๕ ๑.๕๙ ๖.๓๕ ๓.๕ ๒.๙๒ ๓.๗๐ ๑.๕ ๐.๗๔ ๓.๐๕ ๒.๔ ๑.๒ 
Volatile 

Matter, % 
๕๘.๙๐ ๖๐.๗ ๔๑.๙๘ ๔๐.๓ ๔๕.๗ ๔๘.๖๑ ๖๘.๒ ๓๐.๔๔ ๔๒.๑๗ ๓๑.๐ ๔๐.๓๙ ๓๕ ๒๓.๕ ๓๘.๗ 

Fixed 
Carbon, % 

๑๙.๗๐ ๑๘.๙ ๕.๘๖ ๗.๒ ๗.๗๑ ๑๓.๒ ๑๖.๓ ๘.๐๔ ๗.๖๔ ๘.๑ ๖.๓๙ ๑๑.๙๕ ๑๑.๓ ๑๑.๗ 

Ultimate 
Analysis 

 

Carbon, % ๓๙.๑๐ ๓๘.๑๗ ๒๑.๓๓ ๒๓ ๒๕.๕๗ ๓๑.๓๕ ๔๔.๔๔ ๑๕.๑๑ ๑๓.๗๓ ๑๘.๑๖ ๒๐.๑๔ ๒๓.๒๕ ๑๗.๙ ๒๓.๘๙ 
Hydrogen, % ๕.๕๐ ๕.๐๒ ๓.๐๖ ๓ ๓.๑๙ ๔.๕๗ ๕.๐๑ ๑.๕๑ ๐.๘๑ ๒.๔๘ ๒.๙๒ ๒.๖๕ ๘.๕ ๓.๐๔ 
Oxygen, % ๔๒.๐๐ ๓๕.๒๘ ๒๓.๒๙ ๒๑ ๒๔.๔๗๕ ๒๕.๖๓ ๓๔.๗ ๑๙.๑๓ ๓๕.๐๓ ๑๗.๕ ๒๓.๖๙ ๒๐.๘๕ ๗๑ ๒๒.๙๑ 
Nitrogen, % ๐.๑๘ ๐.๕๘ ๐.๑๒ ๐.๓ ๐.๑๓๘ ๐.๐๒ ๐.๒๘ ๒.๕๗ ๐.๓๑ ๐.๓๒ ๐.๐๔ ๐.๑๙ ๐.๑๓ ๐.๕๖ 
Sulfur, % ๐.๐๔ ๐.๐๙ ๐.๐๓ ๐.๒ ๐.๐๒๒ ๐.๐๖ ๐.๐๒ ๐.๐๔ ๐.๐๓ ๐.๐๔ nt ๐.๐๒ ๐.๐๓ ๐.๐๖ 

Chlorine, % ๐.๐๙ na na na ๐.๐๐๕๕ ๐.๑๕ ๐.๐๒ ๐.๑๓ na ๐.๐๕ nt ๐.๑๓ ๐.๔๓ na 
Ash, % ๑๔.๓๘ ๑๐.๓๙ ๑.๔๓ ๒.๕ ๑.๕๙๕ ๖.๓๕ ๓.๕๒ ๒.๙๒ ๓.๗๐ ๑.๕ ๐.๗๔ ๓.๐๕ ๒.๔ ๑.๒ 

Moisture, % ๐ ๑๐.๐ ๕๐.๗๓ ๕๐ ๔๕ ๓๑.๘๔ ๑๒ ๕๘.๖ ๔๖.๔๐ ๕๙.๔ ๕๒.๔๗ ๕๐.๐๐ ๐ ๔๘.๔ 
Other 

Characterist
ics 

 

Bulk Density,
kg/m๓ 

๑๒๓ ๑๐๕ ๑๑๕-๑๒๕ na ๐.๖ na na na na na na na na na 

Higher 
heating 

value, kJ/kg 

๑๕,๓๙๐ ๑๓,๖๕๐ ๙,๒๔๓ ๙,๘๐๐ ๑๐,๓๖๕ ๑๓,๕๔๘๑๘,๒๕๐๑๑,๔๓๖ ๘,๙๖๙ ๗,๔๕๑ ๑๒,๖๕๐ ๘,๕๑๔ - ๑๑,๑๖๔ 

Lower 
heating 

value, kJ/kg 

๑๔,๒๐๔๑๒,๓๓๐ ๗,๓๖๘ ๗,๙๕๖ ๘,๖๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๖,๙๐๐ ๙,๘๐๐ ๗,๒๔๐ ๕,๔๙๔ ๘,๐๘๐ ๖,๗๔๕ ๖,๒๗๒ ๙,๓๕๐.๐๐ 

Source of 
data 

EFE Kinoshita ERI Kinoshita Gulf EFE Gulf Songkla Songkla EFE EFE EFE EFE EFE 

na = Not available 
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Biomass Ash analysis  
 

 Rice 
husk 

Rice  
straw 

Bagasse Cane 
trash 

Para
wood 

Palm  
fibre 

Palm 
shell 

Palm 
bunch 

Corn 
cob 

Tapioca
rhizome

Tapioca
slurry 

Eucalyptus 
Bark 

Coconut 
fibre 

Oil 
Palm 
Tree 

               
Silica 

Dioxide, % 
๙๒.๗ ๗๔.๘๗ ๔๒.๙ ๔๗.๑ ๐.๒๘ ๗๓.๖ ๖๗.๘ ๓๔.๗ ๓๘.๔๒ ๓๓.๙ ๘.๖๕ ๒๒.๑๗ na ๓๑.๖ 

Aluminum 
Trioxide, % 

๐.๑๔ ๑.๐๔ ๒๓.๘ na ๐.๑๖ ๒.๔๓ ๑๔.๖ ๑.๒ ๒.๖๒ ๒.๔๖ ๐.๑๕ ๑.๘๓ na ๓.๗ 

Iron Trioxide, 
% 

๒ ๐.๘๕ ๑๖.๙ ๒.๙ ๐.๓๕ ๒.๗๒ ๑.๖ ๑.๘ ๓.๗๖ na ๐ ๔.๕๕ na ๐.๘๔ 

Calcium 
Oxide, % 

๐.๕๔ ๓.๐๑ ๒.๒ ๑๐.๗ ๔๖.๒ ๗.๑๓ ๐.๔๒ ๓.๓ ๑๐.๕๑ ๑๗ ๒๒.๙๑ ๔๕.๖๙ na ๖.๗ 

Titanium 
Dioxide, % 

๐.๐๒ ๐.๐๙ ๒.๕ na nt na nt ๐.๑ ๐.๑๔ na ๐.๐๕ ๐.๑๔ na na 

Magnesium 
Oxide, % 

๐.๓๕ ๑.๗๕ ๒.๑ ๓.๕ ๑๔.๓ ๓.๒๔ ๒.๙ ๒.๙ ๒.๔๙ ๗.๙ ๙.๓๘ ๔.๗๙ na ๗.๗ 

Sulfur 
Trioxide, % 

๐.๓๗ ๑.๒๔ ๐.๖ ๖ na ๓.๒๙ nt ๘ ๐.๕ na ๔.๒๓ ๐.๗๕ na na 

Phosphate 
Pentoxide, % 

๐.๔๓ ๑.๔๑ ๑.๓ ๓.๗ ๒.๒ ๒.๒๖ ๑.๘ ๒.๕ na na na na na ๑ 

Sodium 
Oxide, % 

๐.๐๗ ๐.๙๖ ๐.๖ ๐.๔ ๑.๓ ๐.๙๓ ๐.๒๖ ๐.๘ ๐.๘ ๐.๑๔ ๒.๘๘ ๐.๘๘ na ๐.๗๗ 

Manganese 
Oxide, % 

๐.๑๙ na na na na na na na ๐.๑๓ na ๐.๒๒ ๒.๖๕ na na 

Potassium 
Oxide, % 

๒.๕ ๑๒.๓๐ ๓.๒ ๒๒ ๑๙.๙ ๓.๘๖ ๙.๖ ๔๐.๑ ๑๖.๘๖ ๑๖.๕ ๒๕.๐๓ ๙.๒๒ na ๒๓.๒ 

Deformation 
Temperature,

C 

๑๔๘๐ na na na ๑๓๔
๐ 

๑๑๗๐ ๑๓๑๐ ๑๐๘๐ ๙๕๐ na na ๑,๓๓๕ na  

Source of 
data 

BVI KMUTT Kinoshita Kinos
hita 

Gulf EFE Gulf Kinoshita KMUTT  KMUTT KMUTT   

 
 

เอกสารอางอิง 

WWW.geocities.com / thailibrary / nature.html 
WWW. scithai.com 
 
 



การประเมินผลการฝกเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ 
น.อ.ไชยวุฒิ  นาวกิาญจนะ 

ผูอํานวยการกองวิชาอุทกศาสตร  ฝายศึกษา  โรงเรยีนนายเรือ 
 
 
 
 สิ่งหน่ึงที่มีความสําคัญเปนอยางมากในขั้นตอนของการฝกดวยเครื่องฝกจําลอง ไมวาจะ
เปนเครื่องฝกจําลองการบิน การเดินเรือ หรือเครื่องฝกจําลองสิ่งใดก็ตาม น่ันก็คือการประเมินและวิจารณ        
การฝกของนักเรียนหรือผูเขารับการฝก เพราะจะเปนเครื่องมือในการบงชี้ถึงขอผิดพลาด ขั้นตอนการ
ปฏิบัตทิี่ไมถูกตอง   และการใหคําแนะนาํตลอดจนแนวทางปฏิบตัิทีส่มควรนําไปใช ผลจากการประเมิน
ของครูฝกจะดําเนินการในระหวางและหลงัจากการฝก โดยแสดงออกได ๒ วิธี คือหน่ึง ระหวาง
ดําเนินการฝกหรือในชวงโจทยสถานการณการฝกตาง ๆ ไดดําเนินการไปซึ่งในชวงนี้ครูฝกตองม่ันใจวา
ขั้นตอนการฝกไดสําเร็จ สมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และสอง หลังจากการฝกเสร็จสมบูรณ นักเรียนหรือ
ผูเขารับการฝกไดนํารูปแบบที่ไดระหวางการฝกไปใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 วิวัฒนาการของเครื่องฝกจําลองที่นํามาใชในการศึกษา และการฝกสําหรับการเดินเรือและ   
การปฏิบัติงานในทะเล ที่เรยีกวา เครื่องฝกจําลองการเดินเรือ (Bridge Simulator) น้ัน สถาบันการศึกษา    
ดานการเดินเรือทั่วโลกไดเร่ิมใหความสําคัญเม่ือประมาณ ๑๐ ปมานี่เอง ปจจุบันวตัถุประสงคในการใช  
เครื่องฝกจําลองการเดินเรือก็เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญและความสามารถใหเปนไปตาม  อนุสญัญา 
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเขายามของคน
ประจําเรือ    ป ๑๙๗๘ แกไขเพิ่มเติม ๑๙๙๕ และ ๑๙๙๗ (International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995 and   
1997 – STCW 95) การปฏิบัติโดยปกติของการใชเครื่องฝกจําลองการเดินเรือสําหรับฝกการเดินเรือ
ใหแกผูเขารับการฝก มีองคประกอบ ๓ สวนดวยกัน ซ่ึงทั้ง ๓ สวนนี้เปนแนวทางปกติทีต่องดําเนินการ 
โดยครูฝกจะเปนผูแนะนําและดําเนินการ ทั้ง ๓ สวนนี้ไดแก 
 ๑.  การบรรยายสรุปกอนเร่ิมฝก (Briefing) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกได
เตรียมตวั เขาใจและคุนเคยกับระบบ ฉากของการฝก วัตถปุระสงคและผลลัพธสูงสุดที่จะไดรับจากการ
ฝกดวยเครื่องฝกจําลอง 
 ๒. การฝกดวยเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ/สถานการณการฝก (Simulation / 
Exercise run) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกไดฝกในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทะเลตาม
โจทยของการฝกที่เหมือนจริงดวยเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ ระหวางการฝกดําเนินไปบทบาทของครูฝก 
คือการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติโดยสังเกตการณการปฏิบัติของผูเขารับการฝก และในเวลาเดียวกัน 
จะตองบันทึกการปฏิบัติ และเหตุการณที่เกิดขึ้นวาผูเขารับการฝกไดปฏิบัติไปตามขั้นตอนหรือไมอยางไร 
และสามารถนําเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกของผูเขารับการฝกนั้นไปแสดงในขั้นบรรยายหลังการฝก  
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ทั้งนี้เพ่ือชี้ใหเห็นถึงขอบกพรอง หรือการปฏิบัตทิี่ผิดพลาดซึ่งอาจนํามาถึงอันตรายหรืออุบัติเหตุรายแรงที่
อาจเกิดขึ้นได  
 ๓. การบรรยายสรุปหลังการฝก (Debriefing) ในขั้นตอนการฟงบรรยายสรุปหลังการฝก
ของผูเขารับการฝกเปนการปฏิบัติโดยปกติของครูฝกซึ่งจะตองกระทํา เน่ืองจากเปนขั้นตอนที่สําคัญ โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะแจงผลประเมินการฝกของผูเขารับการฝกใหทราบตลอดจนชี้แจงขอผิดพลาดตาม
รายการตรวจสอบในการปฏิบัติระหวางการฝก และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองที่ผูเขารับการฝก
สมควรตองปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ 

ที่กลาวมาจะเห็นไดวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูฝกจะตองเฝาตรวจการฝกของผูเขารับ
การฝกดวยเครื่องฝกจําลองการเดินเรืออยางใกลชดิโดยไมเขาไปรบกวนในระหวางการฝก ทั้งนีเ้พ่ือใหผูเขา
รับการฝก มีอิสระสามารถใชความรู ความสามารถ ทักษะและวิจารณญาณของตนที่มีในการปฏิบัติและ
เขาแกไขปญหาตามโจทยสถานการณทีก่ําหนดเผชิญหนาในขณะนัน้ เพ่ือใหผลการประเมินการปฏิบัติ
เปนไปอยางถกูตอง และเปนประโยชนสําหรับผูเขารับการฝกที่จะนําไปแกไขปรับปรุงตนเองตอไป     

 

                    
ภาพที่ ๑ อาคารเครื่องฝกจําลองการเดินเรือสมัยใหม 
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 ปจจุบันสถาบนัการฝกเดินเรือทั่วโลกมีระบบเครื่องฝกจําลองการเดินเรือสมัยใหม ที่เปน
ระบบบูรณาการ จากภาพที่ ๑ จะเห็นวาในอาคารเครื่องฝกจําลองการเดินเรือสมัยใหมจะประกอบไปดวย  
หองฝกหลายหอง โดยมีหองจําลองการเดินเรือที่มีสภาพหองที่จําลองเปนสะพานเดินเรือโดยมสีถานการณ 
แวดลอมที่เหมือนการเดินเรือจริงในทะเลเปนหองหลกั และหองครูฝก ซ่ึงแตละหองจะมีการเชื่อมตอ
ระบบเขาดวยกันเปนระบบแบบบูรณาการ เชน เชื่อมระบบเรือฝกในหองฝก ระบบหองฝกเครื่องจักรเรือ 
(Ship Engine Simulator – SES) รวมทั้งระบบการควบคุมการจราจรทางน้ํา (Vessel Traffic Service – 
VTS) เขาสูระบบการฝกอันเดียวกัน ซ่ึงจะสามารถทําการฝกไดคราวละหลาย ๆ ลําในเวลาเดียวกัน 
ดังน้ันผูเขารับการฝกในหองฝกตาง ๆ ที่เปรียบเสมือนเปนสะพานเดินเรือ(Bridges)ก็ดี จะสามารถฝก
ควบคุมเรือของตนเองไดอยางอิสระ เจาหนาที่ชางกลก็สามารถฝกการควบคุมเครื่องจักรเรือ หรือแกไข
ปญหาเครื่องจักร สวนเจาหนาที่ควบคุมการจราจรทางน้ํา – VTS ก็เขาฝกรวมในการสั่งการและควบคุม
การจราจรทางน้ํา ซ่ึงผูเขารับการฝกทั้งหมดในทุกหองฝกสามารถจะเขารวมอยูในสถานการณที่เกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันได ที่อาจมีเรือฝก และเรือที่อยูในโจทยการฝกหลายลําแลนอยูในภาพสถานการณฝกอัน
เดียวกัน จากที่กลาวมาจึงเปนความยากลําบากของครูฝกที่จะตรวจสอบการปฏิบัตทิั้งหมดเพื่อสังเกต
ขอบกพรอง และประเมินผลการฝกของผูเขารับการฝกแตละนายในแตละลําเรือฝก หรือในหองฝกตาง ๆ 
ใหเปนไปอยางถูกตองแมนยํา 
 จึงไดมีการคิดแนวทางการใชประโยชนจากฐานขอมูลคอมพิวเตอรมาใชในการประเมินผล
การฝกซึ่งเรียกวา Computer Based Evaluation (CBE) โดยจะทํางานอัตโนมัติรวมกับอุปกรณประเมิน
อ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผลของครูฝก เชน การประเมินผลจากการฝกหลบหลีกเรือ
ชนกัน   ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  หรือขั้นตอนปฏิบัติเม่ือคนตกน้ํา เปนตน  จากผัง
ความสัมพันธของขั้นการฝกและการประเมินตามภาพที่ ๒ อธิบายถึงความสัมพันธตั้งแตการเลือก 
รูปแบบมาตรฐานการฝกและความสามารถจากการใชเครื่องฝกจําลองการเดินเรือในการฝกตามความตองการ 
ที่กําหนดไวใน STCW 95 ในสวนซายของผังเปนสวนของขั้นตอนพื้นฐานในการฝกโดยเครื่องฝกจําลอง
การเดินเรือ ในสวนขวาเปนสวนของขั้นตอนที่เกี่ยวของในเร่ืองของการประเมินผลแตละสวนตามขั้นตอน
ที่แยกมาตรงกัน  ซ่ึงขั้นตอนพื้นฐาน และขั้นตอนการประเมินผลนี้เปนขั้นตอนปกติที่ครูฝกตอง
ดําเนินการตามปกติ แตทั้งน้ีอาจสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในแตละสวนใหมีความสอดคลอง และ
เหมาะสมกับการฝกจําลองนั้น ๆ ได ตัวอยางเชน การออกแบบฉากสถานการณ (Scenario Design) 
และบรรทัดฐานการประเมินผล (Assessment Criteria) ในการออกแบบฉากสถานการณน้ัน ครูฝกจะ 
ตองพยายามออกแบบฉาก หรือโจทยสถานการณที่เกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกสวนของสถานการณ        
ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเขารับการฝกไดพิสจูนความรูความสามารถของตนที่มี  ในการแกไขปญหาตามสถานการณ 
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โจทยที่เผชิญหนาอยูในขณะนั้นอยางสัมฤทธผิลดวย    มาตรฐานการฝกที่พอเพียง         และผลลัพธ
หลังจบการฝกไปแลวที่เพียงพอดวยความชํานาญ และคุณภาพที่ไดมาตรฐาน  
 

                          
ภาพที่ ๒ 

 
 คุณภาพ คือการตรวจวัดและประเมินผลความสามารถจากการฝกของผูเขารับการฝกโดย
เฉพาะที่ไดจากคาตัวเกณฑ (Parameter) คาจํากัด (Limit Values) หรือจุดที่เขาใกลเคียงคาจํากัดมาก
ที่สุด  เชน ความเร็วในการแกไขปญหา ระยะทางในการหลบหลีกเรอื ระยะอันตราย ขั้นตอนการปฏิบัตทิี่
ถูกตอง หรือคาอ่ืน ๆ ที่สามารถแสดงเปนตัวเลขไดเปนตน  จุดสําคัญในการฝกโดยเครื่องฝกจําลองการ
เดินเรือ เหลานี้สําหรับ CBE จะนําไปใชเปนขอมูลมาตรฐาน หรือตัวเกณฑทีก่ําหนดในโปรแกรมการ
ประเมินผล อยางไรกต็ามกย็ังคงมีความเบี่ยงเบนอยูบางเน่ืองจากในอนุสัญญาวาดวยกฎขอบังคบัระหวาง  
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ประเทศเพื่อปองกันเรือโดนกันในทะเล ป ๑๙๗๒  (COLREG 1972) ไดกําหนดกฎ หรือการปฏิบัตขิอง
ผูนําเรือในกรณีตาง ๆ ไวกวางไมลงละเอียดในเชิงคณิตศาสตรทีต่องการความถูกตองแมนยําสูง  

ในบทความนี้จะขอนําตัวอยางการใชโปรแกรมการประเมินผลการฝกดวยเครื่องฝกจําลองการ
เดินเรือในสถานการณการหลบหลีกเรือโดนกัน  ดวยเรดารจับและติดตามเปาอัตโนมัติ หรือ ARPA ซ่ึง
ออกแบบ และพัฒนาโดย  M. Baldauf, K. Benedict, C. Felsenstein และ M. Kirchhoff  แหง 
Hochschule Wismar, University Technology และ Maritime Simulation Cemtre Warnemünde – 
MSCW ประเทศเยอรมนี   อางถึงความตองมาตรฐานการฝกที่กําหนดไวตาม STCW   สําหรับฝกความ
ชํานาญในการหลบหลีกเรือโดน และการใชเรดาร ARPA   ตัวอยางโจทยสถานการณและคา parameter 
ที่กําหนดตามตารางที่ ๑ ดังน้ี 

 

                    
ตารางที่ ๑ 
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การปฏิบัต ิ
-  ผูเขารับการฝกจะตองแกไขปญหาโจทยดวยอุปกรณเรดาร ARPA    
- ครูฝกพิจารณา ตรวจสอบผูเขารับการฝกในการใชงานเรดารอยางถูกตองเหมาะสม และใช

เรดารชวยในการนําเรือหลบหลีกการโดนกัน และปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎทีก่ําหนดใน 
COLREG 1972 

- อนุสัญญา COLREG 1972 พัฒนากฎการหลบหลีกเรือโดนกันมาจากความเสี่ยง ๔ ระดับ     
ซ่ึงไดมาจากความสัมพันธของการหันเลี้ยวเรือและการแลนเรือของเรือที่เผชิญหนากันโดยคํานวณและ
เปรียบเทียบกับคาที่วัดไดกับคาจํากัดตาง ๆ เชน จุดเฉียด (Closest Point of Approach - CPA) และ
ระยะทางจริงที่เรือทั้งสองลําเผชิญหนากันในสถานการณ   ดังตารางที่ ๒ ความเสี่ยง ๔ ระดับ 

 

                        
                                                  ตารางที่ ๒ 
             (Risk Model for situation assessment and evaluation of simulator runs) 

 
CA  คือ คาระยะจํากัดสําหรับระยะการผานที่ปลอดภัยนอยที่สุด ซ่ึงตองเปรียบเทียบกับ CPA (ขึ้นอยูกับ
คาเกณฑจําเพาะแตละลํา) ปกติ CA   จะแปรผันระหวาง ๐.๒๕ – ๑.๕ ไมลทะเล 
 RA  , RM  และ RC  คือคาระยะทางสงูสุดของขอบแตละระยะซึ่งคาระยะทางเหลานี้ขึ้นอยูกบัความเรว็
สัมพันธของการเขาใกลของเรือทั้งสองลํา และเวลาที่มีในการปฏบิัติของผูนําเรอืในการนําเรือหลบหลกี 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎการเดินเรือสากล ในสภาพการเผชิญหนาที่เรอืมีเสนทางเดินเรือที่ตัดหนากัน RA 
แสดงถึงระยะที่เรือ “stand on” มีหนาที่รักษาเข็มและความเร็วคงที่ ถาเรือที่ตองหลบหรือเรือ “give way”  
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ไมมีการปฏิบัติจนแลนเรือเขามาถึงระยะ  RM เรือ“stand on” จําตองปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือให
เปนไปตามกฎขอ ๑๗ ใน COLREG 1972  และคาระยะสุดทายหรอื RC คือระยะวิกฤต ซ่ึงผูนําเรอื“stand 
on” ตองรีบปฏิบัติการหลบหลีกตามกฎขอ ๑๗ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอเรือ  
 ภาพที่ ๓ แสดงหนาตางโปรแกรมสถานการณตามโจทยที่กําหนดเม่ือเวลาขอมูลนาทีการ
ฝกที่ ๒๘ ผูเขารับการฝกอยูบนเรือ AIDA เดินเรือมาจากทาง W-Hinder สถานการณถูกเรือที่กินน้ําลึก
มาก ๒ ลําคือ LAGENA เรือเปา No. 13 และPATRIOT เรือเปา No.19 เข็มเรือตัดหนา ดวยการ         
ลดความเรว็เรอืลงเพ่ือใหเรือกินนํ้าลึกผานในระยะจุดเฉยีด CPA ที่ระยะ ๑.๕ ไมล ระยะวิกฤตสําหรับเรืออ่ืน 
ก็คือ ๑.๕ ไมลเชนเดียวกัน ดังน้ันคาหนึ่งที่จะใชเปนตวัเกณฑบรรทดัฐานในการวดั และประเมินการฝก   
ที่ตองใสไวในโปรแกรมการประเมินก็คือคา ๑.๕ ไมลหากผูเขารับการฝกปฏิบตัเิขาใกลกวา ๑.๕ ไมล      
ก็ถือวาปฏิบตัผิิดเสี่ยง ในหนาตางของโปรแกรมแสดงขอมูลการปฏิบตัิผิดของเรือ AIDA  ตอเปา No.13 
และNo.19 ทีป่ฏิบัติผิดทําใหระยะ CPA นอยกวา ๑.๕ ไมล เปา No.13 ในระหวางเวลาที๖่ และ๑๐ 
ตามลําดับ เปาNo.19 เวลาที่ ๒ และ๙ ขณะเดียวกันมีเปาเรือ CV ROSTOCK อีกหนึ่งลําที่มีคา CPA 
นอยกวา ๑.๕ ไมล 
 

              
ภาพที่ ๓ 

หนาตางโปรแกรมการประเมินผลการฝกหลบหลีกเรือโดนกัน 
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ภาพที่ ๔  

แสดงระยะสําหรับการปฏิบตัิของเรือ STAND ON “A” เม่ือเขาใกลเรอื GIVE WAY “B” 
 
 จากโปรแกรมการประเมินผลการฝกการหลบหลีกเรือโดนกันโดยใช Computer Based Evaluation 
(CBE) มาเปนเคร่ืองชวยในการฝกจําลองการเดินเรือน้ีเปนเพียงตวัอยางหนึ่งจากหลาย ๆ โปรแกรม เชน การหา
วงหัน การหนัเลี้ยว การเก็บคนตกน้ํา หรือการปฏบิัตติามขั้นตอนความปลอดภยัในการเดินเรือ ทีส่ถาบันการฝก
เดินเรือในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีไดพัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูเขา
รับการฝกและชุดเดินเรือ  ตลอดจนครฝูกสามารถรวมกันทําการฝกไดอยางมีประสิทธภิาพ มีความถกูตอง 
เปนไปตามขั้นตอนกฎระเบียบขอบังคบัการเดินเรือ และการใหคาํแนะการปฏิบตัิทีถู่กตองจากครูฝก อันจะชวย
ใหการเดินเรือในทะเลทัว่โลกซึ่งนับวนัจะทวจํีานวนเรือ และเสนทางเดินเรือที่มากขึ้นเปนไปดวยความปลอดภยั 
รักษาทะเลไวใหมีความสวยงามดวยสิ่งแวดลอมที่ดี เพ่ือใหอนุชนรุนหลงัไดใชประโยชนจากทะเลตอไป  
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กฎการปะทะของกองทพัสหรัฐอเมรกิา
    

ในปฏบิัติการ พายุทะเลทราย  
น.อ.ชานินทร  ลีลานนท 

ผูอํานวยการกองวิชากฎหมายและสังคม ฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 
 

 

 กฎการปะทะหรือ  RULES OF ENGAGEMENT  (ROE)  คือ  คําสั่งคําชี้แจงเฉพาะ    ซ่ึงออก
โดยกองทัพเกี่ยวกับการประพฤติปฏบิัตขิองทหารในปฏิบตัิการทางทหาร   โดยเฉพาะเปนการเชื่อมตอ
อยางใกลชิดระหวางกฎหมายสงครามและผูเปนฝายในสงครามทั้งปวง 
 U.S.Army’s  Operational law Handbook  ฉบับตีพิมพ ค.ศ.๑๙๙๗  นิยาม ROE  ไววา คือ
คําสั่ง คําชี้แจงซึ่งออกโดยผูมีอํานาจหนาที่โดยชอบของฝายทหารในการอธิบายสถานการณและขอจํากัด  
ซ่ึงกําลังทางบก  เรือ และอากาศ ของตนจะตองนําไปริเร่ิมและหรือดํารงการปฏิบัติตอกองกําลังฝายตรง
ขามที่ตนเผชิญหนาอยู  ROE เปน means  ซ่ึง NCA๑  และ ผบ.หนวยทหารกําหนดขึ้นเพ่ือการใชกําลัง
ทหารนั้นในบริบททางการเมือง นโยบายทางทหารและกฎหมายภายในของรัฐ  ตลอดจนกฎหมาย
ระหวางประเทศ  ROE อาจมีหลายรูปแบบ  ในกองทัพสหรัฐอเมริกา มี Standing ROE  ประกอบดวย 
Standing Rules  (กฎทั่วไป) และนโยบายในการใชกําลังในการปฏิบัติการทางทหาร การเผชิญหนาหรือ
เผชิญเหตุและการพิพาท (ดวยอาวุธ) ยืดเยื้อยาวนาน  ROE  น้ีมุงหมายตรงตอการปฏิบัติการทางทหาร
อยางเต็มรูปแบบตั้งแตในยามสงบจนถึงยามสงครามและระบุกําหนดหลักการรวมกันสําหรับการนําไป
พัฒนาและนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม    ซ่ึงจะเปน ROE เฉพาะของการปฏิบัติการทางทหารแตละ    
กรณี ๆ ไป 
 ROE ตองเปนคําสั่ง คําชี้แจง คําแนะนําสั้น ๆ  ซ่ึงจะเนนกรอบของกฎหมายระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวกบัภารกิจเฉพาะหนึง่ ๆ มากกวาจะเปนการกลาวถึงกฎหมายระหวางประเทศโดยทัว่ไป  ROE จะ
สะทอนภาวการณที่เกี่ยวของของการปฏิบัติการ เชน เปนการปฏิบตัิการที่ใด เหตุผลของการปฏิบตัิการ 
จุดมุงของผูบังคับบัญชา เชน ผูบังคบับัญชาไมตองการทําลายถนน สะพาน เสนทางรถไฟ ศูนยการ
สื่อสารโทรคมนาคม และสถานที่ที่มีแนวโนมวาจะเปนเปาหมายอื่น ๆ และผูบังคบับัญชามุงหมายที่จะให
แนใจไดวาผูใตบังคบับัญชาตระหนักถึงสิง่เหลานี้ โดยตองคํานึงถึงกฎหมายระหวางประเทศ (เชน  จํากัด
การใชอาวธุชนิดหรือประเภทใดประเภทหนึ่งหรือกําหนดเปาหมายในพื้นทีใ่ดพื้นที่หน่ึง  โดยคํานึงถึงมต ิ

                                                 
๑

 NATIONAL  COMMAND  AUTHORITY 
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มหาชนระหวางประเทศ และความสัมพันธทางการทตู)  และตองคํานึงถึงนโยบายภายในและบรบิททาง
การเมืองภายในประเทศดวย  (เชน จะตองพยายามหลีกเลีย่งการบาดเจ็บลมตายจากการโจมตีฝายเดียว
กันเอง)  ROE อาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการปฏิบตัิการทางทหาร 
 ROE มีความสาํคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏบิตัิการทางทหารรวมกนัหลายชาติ  อยางไรกต็าม 
ปญหาก็แกไดโดยใหมีการทําความตกลงในเรื่อง  ROE  รวมผสม (Combined ROE) ใหเรียบรอยกอน
โดยรัฐที่จัดสงกําลังเขารวม และ ROE น้ันตองสอดคลองกับกฎหมายภายในของแตละรฐัที่จัดสงกําลัง 

เขารวมดวย ในกรณีทีค่ณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC)๒ เปนผูสัง่การใหมีการปฏิบตัิการ 
ทางทหารดังกลาว ขอมตขิอง UNSC  ที่เกี่ยวของอาจถูกนํามาระบุเปนสถานการณ  ซ่ึงกองกําลังจะตอง
นําไปพิจารณาในการปฏิบัติดวย 
 ในหลายกองทัพไมมีการตพิีมพ ROE ไว  ไมวาจะเปนในเวลาที่มีการปฏิบตัิการหรือไมก็ตาม  
ใน ค.ศ.๑๙๙๕  ในคูมือกฎหมายวาดวยการปฏิบตัิการของ ทบ.สหรัฐอเมริกา  ไดกําหนดขอความซึ่งไม
ระบุชั้นความลับเกี่ยวกบั  STANDING  ROE  และ  ROE  ที่ตองใชในสถานการณเฉพาะไวและในคูมือน้ี
ยังไดระบุใจความเต็มที่จะตพิีมพใน “การดพกพา”  (POCKET  CARDS)  ซ่ึงมิใช ROE  สําหรับการ
ปฏิบตัิการเตม็รูปแบบเพยีงแตเปนขอความที่ถูกตองชัดเจน  และไมกําหนดชั้นความลับเทานัน้ 
 จากการที่ประเทศอิรักรุกรานเขายึดครองคูเวตใน  สิงหาคม  ค.ศ.๑๙๙๐ และมีการยาตรา
กําลงัของกองกําลังผสมหลายชาตเิขาไปในประเทศซาอดีุอาระเบยี (รูจักกันในนามปฏิบตัิการโลทะเลทราย) 
กองทัพสหรัฐอเมริกาไดกําหนด ROE ขึน้ โดยเนนย้ําทาทีของสันตภิาพและการปองกันตนเองของปฏิบัติการ 
ดังกลาว   แตเม่ือกองกําลังผสมมีจํานวนมากพอจะทําการรุกได  ROE  ก็ไดเปลี่ยนไปเปนสาํหรับการ
ปฏิบตัิการ “พายุทะเลทราย” ทันที 
 ROE  ที่จะระบุดังตอไปน้ีเปน  Pocket card  ตีพิมพในป ค.ศ.๑๙๙๑ สงใหแกหนวยทหาร
สหรัฐอเมริกา ทุกหนวยทีเ่ขารวมปฏบิตักิาร “พายุทะเลทราย” การปฏิบตัิการทางทหารตอประเทศอิรัก
ในสงครามอาว  ค.ศ.๑๙๙๑  ซ่ึงดําเนินไปในระหวาง ๑๖ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ ๑๙๙๑   card น้ีเปน
คําสั่งคําชี้แจงสั้น ๆ ที่กลั่นกรองมาแลว มีความยาวและมีรายละเอียดนอยกวา ROE ซ่ึงบรรจุอยูในแผน 
การทัพของ US Central Command (ซ่ึงรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคสวนนี้ของโลก)  
Pocket card น้ี มิไดถูกมุงหมายวาจะใชและมิไดเปนเอกสารทีส่มบูรณของกฎหมายระหวางประเทศ
สงครามวาดวยสงครามแตอยางใด     
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 บทความนี้คัดลอกและแปลมาจากคูมือวาดวยกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏิบัติการ (Operational  
Law Handbook) ของกองวิชากฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายวาดวยการปฏิบัติการ โรงเรียนนาย
ทหารเหลาพระธรรมนูญ ของ ทบ.สหรัฐอเมริกา  ตั้งอยูที่เมือง  ชารลอตวลิล มลรัฐเวอรจิเนีย ค.ศ.๑๙๙๕  
หนา ๘ – ๗  ถึง ๘ - ๘  
 

กฎการปะทะ 
“ปฏิบัติการพายุทะเลทราย” 

 ทหารขาศึกทัง้ปวง  ยานพาหนะขาศึกหรือสิ่งอุปกรณสงกําลังบํารุงอาจถูกโจมตีได  โดยมี
ขอจํากัด ดังน้ี 
 ก. หามโจมตีผูที่ยอมแพ  ถูกกันออกจากการตอสูอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ ปวยไข หรือ
เรือตองอับปางหรือเปนกําลงัพลประจําอากาศยาน  ซ่ึงโดดรมหนีออกมาจากเครื่องบินที่สญูเสียการควบคมุ 
 ข. หลีกเลี่ยงการทํารายประชาชนพลเรือน เวนแต ในกรณีจําเปนเพ่ือชวยชีวติคนสัญชาติ
อเมริกัน หามยิงเขาไปในบริเวณที่มีประชาชนพลเรือนหรือหามยิงเขาไปในอาคารสิ่งปลูกสรางที่ไมมีการ
ปองกันตลอดจนหามยิงอาคารไมไดใชเพ่ือประโยชนทางการทหาร 
 ค. โรงพยาบาล โบสถ วิหาร มัสยิด โรงเรียน พิพิธภัณฑ อนุสรณสถานแหงชาติ และบริเวณ
หรือสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวกบัประวตัศิาสตรหรือวัฒนธรรมใด ๆ  จะถูกโจมตีไมได  เวนแตเพ่ือการปองกัน
ตนเอง 
 ง. โรงพยาบาลจะตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษ  หามโจมตีโรงพยาบาลเวนแตขาศึกใช        
โรงพยาบาลนัน้ในการรบกบักองกําลังสหรัฐ ฯ  โดยมีเง่ือนไขวาตองแจงเตือนกอนเทานั้น  และเม่ือพน
กําหนดเวลาที่ใหไวตามสมควรแลว  จึงจะโจมตีได   ทั้งน้ีสถานการณทางยุทธวธิีตองเปดชองใหดวย 
 จ. อาจใชกับระเบิดเพื่อปองกันใหความปลอดภัยแกฝายเดียวกันหรอืเพ่ือขัดขวางการรุกของ
ขาศึก จะใชกับระเบิดกับทรัพยสินสวนตัวของพลเรือนไมได  และจะตองกูหรือทําลายกับระเบิด เม่ือ
ความจําเปนทางทหารหมดไป 
 ฉ. หามการปลนสะดม ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรพัยเพ่ือนําไปเปนอนุสรณหรือของที่ระลึก
จากสงคราม 
 ช. หามโจมตีสังหาริมทรัพย  อสังหาริมทรัพย ของพลเรือน เชน บาน  เวนแตทรัพยน้ันถูกใช
เพ่ือประโยชนทางการทหารของขาศึก 
 ซ. ปฏิบตัติอประชาชนพลเรือนและทรัพยสินของบคุคลเหลานั้นดวยความเคารพและใหเกยีรติ 
กอนจะยึดทรัพยสินสวนตวัของพลเรือนมาใช ตองตรวจสอบกอนวามีทรัพยสินของสาธารณะพอจะใชแทนได  



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๓                                                                                       กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๗ 

๖๘ 

 
 
กอนหรือไม หามเกณฑทรัพยสินของพลเรือนมาใช  รวมทั้งยานพาหนะโดยมิไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
หนวยระดับกองรอยกอน  และตองใหใบรับไวดวย  ถานายทหารผูออกคําสั่งสามารถทําสัญญาจัดซื้อ
จัดหาเชาไดก็ตองไมมีการเกณฑ 
 ฌ.ปฏิบตัิตอเชลยศึกอยางมีมนุษยธรรมดวยความเคารพในเกียรติและศักดิศ์รีของความเปน
มนุษยดวยกัน 
 ฏ. ROE ผนวกของแผนการทัพจะมีรายละเอียดมากกวานี้  ถามีขอความใดใน ROE น้ี ขัด
หรือแยงกับแผนการทัพใหปฏิบตัิตามแผนการทัพ 
 

จงจําไววา 
 

๑. ทําการรบเฉพาะกับพลรบขาศึกเทานั้น 
๒. โจมตีเฉพาะเปาหมายทางทหารเทานั้น 
๓. ละเวนไมโจมตีประชาชนพลเรือนและไมทําลายทรัพยสินของพลเรือน 
๔. โจมตีทําลายโดยจํากัดเทาที่จําเปนเพ่ือใหบรรลุภารกจิเทานั้น 
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