






 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 พบกันอีกครั้งสําหรับวารสารโรงเรียนนายเรือ    ฉบับน้ีขอเร่ิมตนดวยบทความเรื่อง           ผล    
กระทบที่มีตอเรือเมื่อแลนในที่แคบ  โดย  น.ต.วัฒนา  นอยทอง นําเสนอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเม่ือ
เรือแลนเขาบริเวณที่แคบและอาจเปนสาเหตุใหเรือเกิดการโดนกัน เรือชนฝง และเรือเกยตื้น รวมทั้ง      
แนวปฏิบัติและขอควรระวังในการนําเรือในบริเวณที่แคบ  ตอจากนั้นเปนบทความเรื่อง      Transputers 
โดย น.อ.ผศ.ภาณุฤทธ์ิ  ยุกตะทัต เปนเรื่องเกี่ยวกับ Transister Computer ซ่ึงเปนชิพที่มีพ้ืนฐาน       
การออกแบบดวยวงจรขนาดใหญ และมีคุณสมบัติพิเศษในตัวเองทําใหยังคงใชงานกันอยูในปจจุบัน      
และบทความที่นาสนใจเรื่อง        บทบาททหารกับวิกฤตการณทางการเมือง โดย น.ท.ผศ.อมรเทพ  
แกลวกสิกรรม นําเสนอบทบาทและหนาที่ของทหารในดานตาง ๆ รวมทั้งเปนองคกรที่มีคุณลักษณะพิเศษ
ที่ทําใหการแสดงทาทีของทหารตอวิกฤตการณตาง ๆ ของบานเมือง เปนเรื่องที่นาจับตามอง... ตอดวย
บทความเรื่อง       กระแสโลกยุคหลังสงครามเย็น โดย น.อ.รศ.ทองใบ     ธีรานันทางกูร    เปนโลกใน
ยุคหลังสงครามเย็นชวงตน ๆ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหเหตุการณระหวางอิรักและคูเวต การวิเคราะห
สถานการณของจีน ซ่ึงเปนประเทศมหาอํานาจที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยาง
รวดเร็ว  ตอจากนั้นเปนบทความเรื่อง        การเปรียบเทียบคา BOD กับระยะพักนํ้าเสียในถังกรอง     
ไรอากาศ (Comparision of BOD values and hour retention times in wastewater treaded            
by Anaerobic Filter) โดย  น.อ.สบสุข  ลีละบุตร  นําเสนอผลการทดลองเปรียบเทียบคา  BOD  กับ       
ระยะพักน้ําเสียในถังกรองไรอากาศที่สรางขึ้น ซ่ึงผลจากการทดลองสามารถนํามาเปนขอมูล                 
ในการควบคุมคุณภาพน้ําภายหลังการนําน้ําไปใชในกิจกรรมตาง ๆ และสงทายดวยบทความ                 
เร่ือง        ผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของขาพเจากับงานวิจัยที่ตองการใหเกิดข้ึน   โดย         
น.ท.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข ไดเสนอแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคการเพื่อการเรียนรู  รวมทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศนตาม           
ที่กําหนดไว  และทายเลม        ขาวนายเรือ นําเสนอรายละเอียดการจัดทําโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรือ 
สาขาบริหารศาสตร  และพบกันใหมในฉบับหนา.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 



ผลกระทบท่ีมีตอเรือ 
เมื่อเรือแลนในท่ีแคบ 

น.ต.วัฒนา  นอยทอง 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
บทนํา 

บทความนีไ้ดนาํเสนอเกีย่วกับผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนกับเรือไดเมื่อเรือแลนเขาบริเวณทีแ่คบ เชน 
แมน้ํา ลําคลอง  ผลกระทบดงักลาวคือการเกิดแรงดูดหรือแรงผลักระหวางเรือกับเรอืเมือ่เรือสองลําตองแลน
เขาใกลกันในที่แคบ การเกิดแรงดดูหรือแรงผลักระหวางเรือกับฝง และการเกิดแรงดูดระหวางเรอืกับพ้ืน   
ทองน้ํา ซึง่เปนสาเหตุใหเรือเกิดการโดนกัน เรือชนฝง และเรือเกยตื้นตามลําดับ รวมทัง้แนวทางการปฏิบัติ
และขอระมัดระวังในการนาํเรือในบริเวณที่แคบ  
 
อะไรเปนสาเหตุทําใหเกิดผลกระทบ 

เมื่อเรือเคลือ่นทีไ่ปขางหนาจากหยุดนิ่ง จะทาํใหเกิดปรากฏการณทางไฮโดรไดนามกิส คือความดัน
รอบตวัเรอืจะเกิดการเปล่ียนแปลง จะเกิดยานความดนับวก (ยานนี้ความดันจะสงูกวาความดนัน้าํบริเวณ
รอบๆและจะมีแรงผลักจากยานนี)้ ที่บริเวณหัว-ทายเรือ และยานความดนัลบ (ยานนี้ความดันจะต่าํกวา   
ความดันน้าํบริเวณรอบและจะมแีรงดูดจากยานนี้) ที่บริเวณกลางลํา สาํหรับเรือที่มกีลางลาํแบบขนาน (ชวง
กลางลําเรือที่มพ้ืีนทีหนาตัดขวางเทากันตลอด) ยาว เชนเรือบรรทุกน้าํมนั ยานความดันลบก็จะมีขนาดยาว
ข้ึนดวย รูปที่ ๑ แสดงยานความดนัจากมมุมองดานบน รูปที่ ๒ แสดงยานความดันจากมุมมองดานขาง เมื่อ
เรือลอยหยุดนิ่งและไมมีความเรว็ของกระแสน้าํยานความดันดังกลาวก็จะหายไป ดังนั้นผลกระทบก็คือการ
เกิดแรงดูดหรือการเกิดแรงผลักระหวางยานความดนับวกและลบนั่นเอง 
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เมื่อเรือลําหนึ่งแลนเขาใกลเรืออีกลําหนึ่งมากเกินไปจนกระทั่งยานความดันบวกหรือลบของเรือ     

ทั้งสองสัมผัสกันจะทําใหเกิดผลกระทบระหวางเรือทั้งสองลํา  หรือเมื่อเรือแลนเขาใกลฝงของแมน้ําหรือ      
ลําคลองจนกระทั่งยานความดันบวกหรือลบของเรือสัมผัสกับฝงของแมน้ําหรือลําคลองก็จะทําใหเกิดผล
กระทบระหวางเรือกับฝง  หรือเมื่อเรือแลนเขาในน้ําตื้นก็จะทําใหเกิดผลกระทบระหวางเรือกับพ้ืนทองน้ํา
ดวยเชนกัน ดังนั้นสามารถแบงผลกระทบที่มตีอเรือเมื่อเรือแลนในทีแ่คบไดเปน ๓  ประเภทหลัก ๆ ดังนี้คือ 

๑. ผลกระทบระหวางเรือกับพ้ืนทองน้าํ 
๒. ผลกระทบระหวางเรอืกับเรือ 
๓. ผลกระทบระหวางเรอืกับฝง 
เนื่องจากในปจจุบันขนาดของเรือเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่งโดยเฉพาะความกวางของเรือ จึงมผีลกระทบ

ตอการนําเรือในที่แคบมากขึ้น ผลกระทบดังกลาวจงึเปนเร่ืองที่สาํคัญที่ควรนาํมาพิจารณา  
 
ผลกระทบระหวางเรอืกับพื้นทองนํ้า 

โดยทั่วไปแลวเมื่อเรือแลนไปขางหนา เรือจะกินน้าํลึกมากกวาตอนที่เรอืลอยหยุดนิง่ เนื่องจากเมื่อ
เรือเคลือ่นที่ไปในน้าํ เรือจะผลักน้าํที่อยูขางหนา  น้ําบริเวณดังกลาวจะไหลยอนไปดานหลงัผานดานขางและ
ทองของเรือ ความเรว็การไหลของน้ําจะเพ่ิมข้ึนภายใตตัวเรือซึ่งทําใหความดันบริเวณทองเรือต่าํลง (ดังรูปที่ ๒)  

รูปท่ี ๑ การกระจายของความดันรอบตัวเรือท่ีกําลงเคลื่อนท่ีจากมุมมองดานบน 

รูปท่ี ๒ การกระจายของความดันใตตัวเรือท่ีกําลังเคลื่อนท่ีจากมุมมองดานขาง 
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และเปนสาเหตุใหเรอืตกลงในแนวด่ิงหรือเรือกินน้าํลึกเพ่ิมขึ้นนั่นเอง ถาเรือแลนไปขางหนาดวยความเรว็สงู 
ๆ ในน้ําตื้นที่มรีะยะระหวางกระดูกงูกับพ้ืนทองน้าํเหลือแค ๑ – ๑.๕ เมตร เรืออาจจะเกิดการเกยตื้นได การ
ที่เรือกินน้าํลึกเพ่ิมขึ้นเมือ่เรอืแลนไปขางหนาเรียกวาการเกิด “สควอท” (สามารถอานเรือ่งการเกิดสควอท
เพ่ิมเติมไดในวารสารโรงเรียนนายเรอื ปที ่ ๕ ฉบับที่ ๔ เรื่อง การเกยตืน้ของเรอืเนือ่งจากการเกิดสควอท 
(Squat)) ซึ่งสูตรคํานวณหาคาสควอทสูงสุดมีดังนี ้
 

เมตร
20

08.2xV81.0xSBC
maxงสุดคาสควอทสู =δ=  

CB=Block coefficient 
V=ความเรว็ของเรือสมัพัทธกับน้าํ 

BxH
bxTfactorBlockageS ==   

b  =  ความกวางของเรือ 
H  =  ความลกึของน้าํ 
B  =  ความกวางของแมน้าํหรือคลอง 
T  =  ระดับกินน้ําลึกขณะทีเ่รือลอยหยุดนิง่ 
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รูปท่ี ๓ เรือลอยหยุดนิ่งในแมน้ํา 

 
ปจจัยหลกัที่มอีิทธิพลตอการเกิดสควอทคือความเร็วของเรือ  สควอทแปรผนัตรงตามความเรว็ของ

เรือยกกําลังสองนั่นคือถาเราเพ่ิมความเรว็เปนสองเทาสควอทจะเพ่ิมขึ้นเปนสี่เทา 
Blockage Factor (S) ก็เปนอีกปจจัยที่มผีลกระทบตอการเกิดสควอท Blockage Factor (S) คือ พื้นที่

ภาคตัดขวางสวนที่จมน้าํที่กลางลําของเรือหารดวยพ้ืนทีภ่าคตัดขวางของน้ําในคลองหรือแมน้ํา สควอทแปรผัน 
ตรงตาม Blockage Factor ดังนั้นในที่แคบ (เชน แมน้าํ ลําคลอง) จะทาํใหเรือเกิดสควอทมากกวาในที่เปดโลง 
(เชนทะเล) 

ดังนั้นเมือ่เรือลําหนึง่แลนแซง สวน หรือผานเรอือีกลาํหนึ่งในแมน้ํา เมื่อกลางลําของเรือทั้งสองอยูใน
แนวเดียวกนัจะทาํใหคาสควอทเพ่ิมข้ึนนั่นคือเรือกินน้าํลึกเพ่ิมขึ้นอีก การที่คาสควอทเพ่ิมขึ้นอธิบายไดวา 
การที่เรือสองลําอยูในแนวเดียวกันจะทําใหคา Blockage Factor เพิ่มข้ึนนั่นเอง 

 
BxH

)2xT2b()1xT1b(S +
=  

b1,b2=ความกวางของเรือลําที่ ๑ และ ๒ ตามลําดับ 

T1,T2=ระดับกินน้ําลึกขณะลอยหยุดนิง่ของเรือลําที่ ๑ และ ๒ ตามลําดับ 

b 

H 

y 

T 

B 

L C 

ดาดฟา 
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ผลกระทบระหวางเรือกับเรือ 
 เมื่อเรือเล็กลําหนึ่งกาํลังแลนแซงเรือใหญในแมน้าํแคบ ม ี๕ กรณีที่จะตองพิจารณา 

 
รูปท่ี ๔ ผลกระทบระหวางเรือกับเรือในแมน้ําแคบระหวางการแลนแซงผาน 

 
กรณีที่ ๑ เรือเล็กกําลังแลนเขาใกลทายเรอืทางกราบซายของเรือใหญ เมื่อยานความดันบวกทางหวัเรอื 

ของเรือเล็กสมัผสักับยานความดนับวกทางทายเรือของเรือใหญ ยานความดันบวกของเรือทัง้สองจะผลักกนั 
ทําใหเรือทัง้สองเบนออกจากเข็มไปทางซาย เรือเล็กจะมอีตัราการหมนุมากกวาเรือใหญ และมีโอกาสที่เรอื
เล็กจะเบนออกจากเข็มและแลนเขาหาฝงแมน้าํ 

กรณทีี่ ๒ เรือเล็กอยูในอนัตรายที่จะถกูดูดเขาหาเรือใหญเพราะยานความดันลบของเรือทั้งสองสมัผสักนั 
ความแตกตางของระวางขับน้ําของเรือทั้งสองยิ่งมากเทาไร แรงดูดทางขางยิ่งมากขึ้น และเรือจะเอียงทางขาง 
เล็กนอย มโีอกาสที่โคงทองเรือจะเกยตืน้ทาํใหแผนเหล็กโคงทองเรือเกิดความเสยีหายได แสดงดังรูปที่ ๕ 

 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒                                                                                               เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

                                                                       ๖ 

เรือน้ํามัน

ฝงแมนํ้า

ฝงแมนํ้า V1

V2

พื้นทองนํ้า

ฝงแมนํ้าเรือตูคอนเทนเนอร

 
เสนแนวน้ํา

เรือน้ํามันเรือตูคอนเทนเนอร

K=Keel G=Center of gravity  B=Center of buoancy

V2=0
ไมเกิดสควอท

V1=0
ไมเกิเสควอท .

.

.

.
.
.

K
K

GG
BB

 
เสนแนวน้ํา

พื้นทองน้ํา

ความเร็ว=V2

เกิดสควอทตามขวาง.

.
.

K

G
B2.

.
.

K

G
B2

ความเร็ว=V1

เกิดสควอทตามขวาง

1α 2α21 α〉αNote:

การดูดเกิดข้ึนตรงน้ีเรือทั้งสองดูดซ่ึงกันและกัน
และเรือทั้งสองเอียงขางเล็กนอย

เรือน้ํามันเกิดการสควอท และเกยตื้นแผนเหล็กโคงทอง
เรืออาจไดรับความเสียหาย

เรือท้ังสองลําหมุนรอบจุด G
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รูปท่ี ๕ การเกิดสควอทตามขวางเนื่องจากเรือสองลําแลนสวนกันในท่ีแคบ 

 ไมเกิดสคอวท 
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                                                                       ๗ 
 
 

กรณีที่ ๓ เรือเล็กกําลังแลนผานหวัเรือทางกราบซายของเรือใหญ เมื่อยานความดนับวกทางทายเรือ
ของเรือเล็กสมัผสักับยานความดนับวกทางหวัเรือของเรือใหญ ยานความดันบวกของเรือทั้งสองจะผลักกัน 
ทําใหเรือทัง้สองเบนออกจากเข็มไปทางขวา เรือเล็กจะมอีตัราการหมนุมากกวาเรือใหญ และมีโอกาสที่เรอื
เล็กจะเบนออกจากเข็มและขวางเสนทางของเรอืใหญและถกูเรือใหญชน 

กรณีที่ ๔ ยานความดันบวกทางหวัเรอืของเรือเล็กสมัผสักับยานความดันลบของเรือใหญ จะเกิดผล
กระทบระหวางเรอืทั้งสอง เนื่องจากยานความดันลบของเรอืใหญมขีนาดมากกวายานความดนับวกของเรือ
เล็ก หัวเรือเล็กจะถกูดูดเขาหาเรือใหญ ผลสุดทายเรือเล็กอาจชนทายเรือทางกราบซายของเรือใหญ แสดง  
ดังรูปที ่๖ 

กรณีที่ ๕ ยานความดนับวกทางทายเรือของเรอืเล็กสมัผสักบัยานความดันลบของเรอืใหญ จะเกิดผล
กระทบระหวางเรอืทั้งสอง เนื่องจากยานความดันลบของเรอืใหญมขีนาดมากกวายานความดนับวกของเรือ
เล็ก ทายเรือเล็กจะถูกดูดเขาหาเรือใหญ ผลสุดทายเรือเล็กอาจเบนออกจากเข็มไปทางกราบซายและชนฝง
แมน้ํา แสดงดังรูปที่ ๖ 

 

 
 

รูปท่ี ๖ ผลกระทบระหวางเรือกับเรือในแมน้ําแคบระหวางการแซงผาน 
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                                                                       ๘ 
 
 
รูปที่ ๗ และ ๘ เปนตวัอยางของผลกระทบระหวางเรือกับเรอือีก ๒ กรณี (กรณทีี่ ๖ และ ๗

ตามลําดับ) เปนกรณีที่เรือมขีนาดใกลเคียงกันเลนสวนกันในแมน้ําแคบ 
  กรณีที่ ๖ เมื่อเรือทั้งสองแลนเขาใกลกันจนยานความดันบวกทางหัวเรือสัมผัสกัน จะทําใหเกิดแรงผลัก 
ซึ่งกันและกนัที่หวัเรือ จะทาํใหเรือทัง้สองเกิดการหมนุ ดังในรูปที่แสดง ๗ 

กรณีที่ ๗ เมือ่เรอืทัง้สองแลนออกจากกัน ถายานความดันบวกทางทายเรือสัมผสักัน จะทาํใหเกิด
แรงผลักซึ่งกันและกันทีท่ายเรือ จะทาํใหเรอืทัง้สองเกิดการหมนุ ดังในรูปที่แสดง ๘ 
 

 
 

รูปท่ี ๘ ผลกระทบระหวางเรือกับเรือในขณะกําลังแลนออกจากกัน 
 
 
 

รูปท่ี ๗ ผลกระทบระหวางเรือกับเรือในขณะกําลังแลนเขาใกลกัน 
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                                                                       ๙ 
 
 
วิธีการลดผลกระทบระหวางเรือกับเรอืในกรณี ๑ – ๗  มีดังนี ้

๑. ลดความเรว็ของเรือทัง้สอง เนือ่งจากแรงผลักหรือแรงดูดที่เก่ียวของกับผลกระทบนี้แปรผันตรง
ตามความเร็วยกกําลังสอง อยางไรก็ตามการลดความเรว็มากจนเกินไปอาจทาํใหเรือสญูเสยีการบงัคับเล้ียว
ไดเพราะประสิทธภิาพของหางเสอืจะลดลงโดยเฉพาะในน้ําตื้น  

๒. รักษาระยะระหวางเรือทั้งสองใหหางกันเทาทีจ่ะทาํไดโดยมชีองวางระหวางเรอืกับฝงที่ปลอดภยั 
๓. ใหเรือแลนสวนกันหรือแซงกันในที่กวางจะดีกวาในที่แคบเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสกันของยานความดัน 

ดังกลาว 
๔. ใหเรือแลนสวนกันหรือแซงกันในน้าํลกึจะดีกวาในน้าํตื้นเพือ่หลีกเลีย่งการเกยตืน้เนือ่งจากการเกดิ 

สควอท 
๕. ใชการบังคับหางเสอืชวย เชนในกรณีที่ ๑ ใชหางเสือขวาเพ่ือตานการเสยีการบงัคับเล้ียว กรณ ี   

ที่ ๓ ใชหางเสือซายเพ่ือตานการเสยีการบังคับเลีย้ว กรณีที่ ๔ ใชหางเสือซายเพ่ือตานการเสยีการบังคับ
เล้ียว กรณีที่ ๕ ใชหางเสอืขวาเพ่ือตานการเสยีการบังคบัเลี้ยว 
 
ผลกระทบระหวางเรือกับฝง 
 เราสามารถใชประโยชนจากยานความดันบวกบรเิวณหวัเรือในการเทยีบเรอืได รูปที่ ๙ เปน
ผลกระทบระหวางเรือกับฝงซึง่แสดงการเขาเทยีบเรือโดยเรอืแลนเขาหาฝงอยางชา ๆ และใชยานความดัน
บวกตรงหวัเรอืเปนจุดหมุนเพ่ือเหวีย่งทายเรือเขาหาฝง  
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ทายเรือเหวี่ยงเขาหาฝง

 
 

รูปท่ี ๙  เรือแลนอยางชา ๆ และใชยานความดันบวกบริเวณหัวเรือเปนจุดหมุน 
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                                                                       ๑๐ 
 
 
 ในกรณีเรอืตองการเขาเทยีบแตแลนเขาหาฝงดวยความเร็วมากเกินไปยานความดันบวกและลบอาจ
ทําใหทายเรือเบนเขาหาและชนฝงดังรูปที่ ๑๐ 
 

ฝงแมน้ําหรือทาเทียบเรือ

เกิดการดูดเนื่องจากความ
ดันลบ ทายเรือชนฝงแมน้ําหรือ

ทาเทียบเรือ

 
 

รูปท่ี ๑๐ เรือแลนเขามาดวยความเร็วมากเกินไปเพ่ือเขาเทียบ อาจทําใหทายเรือชนฝง 
 
สรุป 

การเขาใจปรากฏการณทางไฮโดรไดนามิกสเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงความดันรอบตัวเรือเมื่อเรือ
เคล่ือนที่ไปขางหนาและการเขาใจของผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเรือเนื่องจากความดันดังกลาวนั้น  จะชวย
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะนําไปสูการสูญเสียคุณคาทางทะเล สูญเสียภารกิจ สูญเสียรายได เสียรายจาย
คาซอมทําหรืออาจสูญเสียชีวิต โดยทั่วไปแลวการลดความเร็วเรือเปนวิธีปองกันการเกิดอุบัติเหตุดังกลาวได
ดีที่สุด  
  
 



 
 

น.อ.ผศ.ภาณุฤทธิ์  ยุกตะทัต 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
  
 
 คําวา “Transputer” เปนคาํยอของ “Transistor Computer” เปน Microprocessor Chip ที ่      
ใชเทคโนโลยใีนการสรางเปนแบบ Block เชนเดียวกับการออกแบบทรานซิสเตอรในอดีต Transputer 
เปนชิพที่มีพ้ืนฐานการออกแบบดวยวงจรรวมขนาดใหญมาก (Very Large Scale Integrated-Circuit -
VLSI) คุณสมบัติพิเศษของ Transputer ก็คือมีการเพิ่มระดับของการจัดการใหสามารถออกแบบระบบ
การคํานวณแบบขนาน (Parallel Processing) ไดงายโดยตอเปนเครือขาย Multi-Processor ดังน้ัน 
Transputer จึงเปน Single-Chip Microprocessor ที่มีหนวยความจําทองถิ่น (Local Memory) ภายใน
ตัวเอง รวมทัง้มี Communication Links ในการติดตอสื่อสารกับ Transputer ตัวอ่ืนโดยที่ไมตองใชเวลา
การทํางานของหนวยประมวลผลกลาง หรือซีพียู (CPU) น่ันคือ Transputer จะสามารถสงขอมูลไดใน
ขณะที่ซีพียูกาํลังทํางานอยู นอกจากนั้นยังมีหนวยคํานวณเลขทศนยิม (Floating Point Unit หรือ FPU) 
แยกทํางานอยูตางหาก ทําใหสามารถคาํนวณเลขทศนิยมไดถึง ๖๔ หลักไดอยางรวดเร็ว๑ ดังน้ันถึงแมวา
ในปจจุบันชิพตระกูล Transputer จะนับวาไดสูญพันธุไปแลว แตดวยคุณสมบัติอันทรงประสิทธภิาพเหลานี้ 
Transputer โดยเฉพาะอยางยิ่ง IMS T800 ซ่ึงยังคงมีใชงานอยูในระบบขนาดใหญหลายๆ ระบบ         
จึงยังคงอยูในความทรงจําของเราตลอดไป 

ในป ค.ศ. ๑๙๘๕ (พ.ศ.๒๕๒๘) บริษัท INMOS 
ประเทศอังกฤษ ไดเปดตัว Transputer (Transistor 
Computer) ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมในขณะน้ัน เปนครั้งแรก
ที่หนวยประมวลผลไดถูกนํามาประมวลผลรวมเขากับ
ระบบการสื่อสารยอย Transputer ติดตอสื่อสารกับเครื่อง
อ่ืน ๆ ผานทาง Serial Links ที่มีความเร็วสูง Transputer 
ไดถูกนํามาใชในงานจัดทําตารางการทํางานใหแกงานที่
ตองประมวลผลหลายๆ คําสั่ง แมวาตอนแรก Transputer 
น้ันไดถูกออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่อง Super Computer 
สวนมากที่นิยมใชก็จะเปนระบบฝงตัว   บางก็จะใชในการ 
                                                           
๑ Shem-Tov Levi and Ashok K. Agrawala, Real Time System Design, 1990. 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒                                                                                          เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

                                                                      ๑๒ 
 

 
 
ประมวลผลเกม (เปนเกมที่ตองใชความละเอียดสูงในดานการประมวลผล ๓ มิติ และระบบเสียงสเตอริโอ) 
ซ่ึงจะมี Transputer เปนหัวใจหลักในการประมวลผล  

Transputer งายตอการนําไปทําเปนระบบ Multi-transputer เน่ืองจากมี Communication Link 
เปนอิสระ ซ่ึงไดรับความนิยมเปนอยางมากในงานทีต่องใชการคิดคํานวณแบบขนานโดยวธิีการ Message-
passing เชน การควบคมุหุนยนต การประมวลผลภาพ ฐานขอมูล ซ่ึงสามารถที่จะคํานวณไดอยาง
รวดเร็ว 

หลักการทํางานของ Transputer 
 Transputer เปน Parallel Microprocessor ของบริษัท INMOS ๒  ที่จัดอยูในประเภทของ
คอมพิวเตอรแบบ MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) ทําใหสามารถ Execute โปรแกรมหลาย
โปรแกรมกับขอมูลหลายชดุไดในเวลาเดยีวกัน Transputer จึงทํางานไดโดยอิสระ หรือนับวาเปน 
Processor Element ที่ถูกเชื่อมตอกันดวย Link ของตนเองเปนเครอืขาย Transputer 
 Transputer จะมีหนวยประมวลทีใ่ชสถาปตยกรรมแบบ RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) และก็มีการติดตอกับระบบยอยโดยใช ๔ Serial Links ที่มีความเรว็สูง มี RAM และมีตวัที่
เชื่อมตอกับหนวยความจําอยูบนชิพ ตารางขางลางแสดงใหเห็นคุณลักษณะของ Transputer ในตระกูล
ตางๆ 
 

คุณสมบัต ิ T222 T225 M212 T414 T425 T800 T9000 
สถาปตยกรรม (bit) 16 16 16 32 32 32 64 
รอบเวลาในการทํางานภายใน (ns) 50 50 50 50 33 33 20 
การปฏิบัตคิําสั่ง (MIPS) 20 20 20 20 30 30 100-200 
FPU No No No No No Yes Yes 
SRAM on Chip (byte) 2K 2K 2K 2K 4K 4K 16K 
Internal Bandwidth (M/วนิาที) 80 80 80 80 120 120 200 
Address space (byte) 64K 64K 64K 4G 4G 4G 4G 
Interrupt Response (ns) 950 950 950 950 630 630 unstated 
Link Speed (Mbit/วินาท)ี 20 20 20 20 20 20 100 

 
                                                           
๒ ปจจุบันควบรวมกิจการกับ บริษัท SGS-THOMSON Microelectronics 
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 ถึงแมวาการพัฒนา Transputer รุนสุดทาย คือ T9000 ซ่ึงเปนไมโครโพรเซสเซอรที่มี
ประสิทธิภาพสูง แตในบทความนี้จะอธิบายหลักการทํางานของ Transputer T800 เน่ืองจากเปน        
ไมโครโพรเซสเซอรซ่ึงเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในสมัยหนึ่ง และสามารถทําความเขาใจไดไมยากนัก 
 INMOS IMS T800 Transputer ประกอบดวยโพรเซสเซอรความเร็วสงู Floating-Point 
Processor หนวยความจําภายใน และ Communication Links รวมอยูภายในชิพเพียงตัวเดียว โดยที ่
IMS T800 ไดรับการออกแบบมาใชในการสรางเครือขาย Transputer โดยเฉพาะ จึงมีชองการ
ติดตอสื่อสารขอมูล (Communication Links) 4 Channels โดยที่แตละ Channel สามารถทําการ
ติดตอสื่อสารได ๒ ทิศทาง และมีการทํางานเหมือน DMA Channel๓ (Direct Memory Access) จึงทําให
มีอัตราเร็วในการสงขอมูลสูงถึง 200 Mbps ตอ Link โดย J. Dongarra ไดวัดความเร็วในการทาํงานของ 
Transputer T800 25 MHz เปรียบเทยีบกับ CPU ตวัอ่ืน ผลก็คือมีความเร็วในการทํางานมากกวาซีพียู 
Pentium IV ของ Intel ประมาณ ๔ เทา และมีความเร็วในการทํางานมากกวาซีพียู M4 ของ Motorolla 
ประมาณ  เทา๔ 

 
รูปที่ ๑ Transputer T414 และ T800 

 
Hardware Environment 

  ในการออกแบบเครือขาย Transputer จะใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ติดตอกับ Host 
Transputer (T0) IMS T800 25 MHz ที่อยูบน TMB 08 Motherboard ทําหนาที่ตดิตอระหวาง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลกบัเครือขาย Transputer ที่ประกอบดวย Transputer IMS T800 20 MHz อีก   
๔ ตวัทีต่อเปนเครือขายบน IMS B009  

                                                           
๓ Thomas Richard McCalla, Introduction to Numerical Methods, 1967. 
๔ Uno R. Kodres, Parallel Command and Decission System, 1991. 
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 ๑. IMS B417 TRAM (TRAnsputer Module) 
  IMS B417 เปน Transputer Module ซ่ึงประกอบดวย Transputer IMS T800 25 MHz 
หนวยความจําแบบ Static RAM ขนาด 64 KB และ Dynamic RAM ขนาด 4 MB ใชในการ Run Alsis-
Ada Compiler โดยเฉพาะ IMS B417 เปน Transputer Board แบบงายที่ใชเปนมาตรฐานการเชื่อมตอ 
สําหรับบล็อกไดอะแกรมของ IMS B417 แสดงตามรูปที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๒ IMS B417 TRAM 

 
 ๑.๑   Transputer IMS T800 25 MHz เปนไมโครคอมพิวเตอรแบบ CMOS ขนาด ๓๒ บิต
ที่มีหนวยคํานวณเลขทศนยิม (Floating Point Unit) ขนาด ๖๔ บติ ใชในการคาํนวณเลขทศนิยมแยก
จากการทํางานของโพรเซสเซอร และสนับสนุนการทาํงานใน Graphic Mode มีหนวยความจําหลัก
ภายใน (RAM On-Chip) ขนาด 4 K สําหรับการประมวลผลดวยความเร็วสูง (แอดเดรส และดาตา ขนาด 
๓๒ บิต ทําใหมีอัตราเร็วในการขนสงขอมูลได 40 Mbps) IMS T800 มีการตอเชื่อมกับหนวยความจํา
ของ IMS B417 ที่สามารถตั้งคาการทํางานได รวมทั้งมี Link สําหรับการสื่อสารขอมูล ที่ทาํงานอยาง
อิสระอีก 4 Links 
 ๑.๒  โครงสรางของหนวยความจํา (Memory Configuration) IMS B417 สามารถที่จะ 
Access หนวยความจําหลกัได 4 MB ประกอบดวย หนวยความจําภายใน Transputer ขนาด 4 KB 
หนวยความจํา SRAM ขนาด 60 KB และหนวยความจํา DRAM ขนาด 1024 KB ซ่ึงในความเปนจริง
แลวมีการเพิ่มแอดเดรสของหนวยความจําแตละประเภท จึงทําใหมีหนวยความจําใหใชได คือหนวยความจํา 
SRAM ขนาด 64 KB และหนวยความจํา DRAM ขนาด 4 MB ซ่ึงเพียงพอสําหรับ Alsis-Ada Compiler๕  

                                                           
๕ Compilation System สําหรับโปรแกรมภาษา ADA ของบริษัท Alsis 
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๒.   TransTech TMB08 TRAM Motherboard 

  TMB08 คือ Motherboard ที่ทําหนาที่เปน Interface ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
กับเครือขาย Transputer โดยการสงขอมูลผานทาง PC Bus มี Slot สําหรับตอ Transputer ไดสูงสุด ๑๐ 
ตัว TMB08 สามารถสรางสัญญาณ Interrupt ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรสวนบคุคลเมื่อตองการติดตอกับ
ผูใช และเม่ือยังไมตองการติดตอกับผูใชก็สามารถทํางานไดเองโดยอิสระและเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลก็จะสามารถทํางานอื่นได และหากใชรวมกบั IMS C104 programmable link switch ในการ
ตอเชื่อมจะทําใหสามารถสรางเครือขาย Transputer ขนาดใหญภายใตการควบคมุของโปรแกรมได การ
ทํางานของ IMS C104 จะถูกควบคุมโดย IMS T225 Transputer ซ่ึงอยูบน TMB08 
 
 

 
รูปที่ ๓ Transputer Network 

 
 

๒.๑ IMS T225 Transputer เปนไมโครโพรเซสเซอรขนาด ๑๖ บิต ประกอบดวย Link 
มาตรฐานในการติดตอสื่อสาร 4 Links หนวยความจําหลัก 64 KB ซ่ึงควบคุมการทํางานดานการ
ติดตอสื่อสารทั้งหมดของเครือขาย Transputer ที่ตอเชื่อมอยูกับ TMB08 Motherboard 
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รูปที่ ๔ IMS T225 

 
๒.๒   IMS C104 Programmable Link Switch เปน Crossbar Switch ที่ไดรับการออกแบบมา

ใหสามารถสงขอมูลขนาด ๓๒ บิต ระหวาง Transputer ที่ตอเปนเครอืขายบน TMB08 Motherboard 
 

 
รูปที่ ๕ การกําหนดเสนทางการขนสงขอมูลของ IMS C104 

 
 ๓. IMS B009 Evaluation Board 
  IMS B009 ประกอบดวย Transputer T800 20 MHz จํานวน ๔ ตวัตอเชือ่มกันเปน
เครือขาย และถูกทําให Synchronize กันโดยใช System Clock เดียวกัน มี IMS C012 Link Adapter 
เปนตวัควบคมุการเชื่อมตอ Transputer กับ Host Computer 
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รูปที่ ๖ IMS B009 Evaluation Board 

 
  ๓.๑ IMS T800 20 MHz Transputer เปนไมโครโพรเซสเซอร ขนาด ๓๒ บิต ซ่ึง
ประกอบดวย Floating Point Unit (FPU) ขนาด ๖๔ บิต ที่มี Micro Code ควบคุมการทํางานอยางอิสระ
ใหสามารถทําการคํานวณไดตลอดเวลาทีไ่ดรับขอมูล มี Communication Link 4 Links ไวสําหรับ
เชื่อมตอ Transputer เขาดวยกันหรอืติดตอกับภายนอกโดยอิสระซึ่งสามารถสงขอมูลระหวางกันดวย
ความเร็วสูง และหนวยความจําขนาด 4 KB ซ่ึงใชวธิกีาร Multiplex ทั้ง Data Line และ Address Line 
ทําใหสามารถสนับสนุนการทํางานอยางอิสระของ FPU และ Communication Link ไดพอเพียง 

๓.๒ IMS C012 Link Adapter มีหนาที่บริหารจัดการการติดตอสื่อสารระหวาง TMB08 
Motherboard กับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ใหเปนแบบ Full Duplex 
  ๓.๓   มี Transputer ๔ ตัว ตอกันเปนเครือขายแบบ Square ผานทาง Linkโดยที่ Link2 
ของ Transputer ตวัหน่ึงจะตอกับ Link3 ของ Transputer ตัวถดัไป สวน Link0 และ Link1 ของ 
Transputer แตละตวัใชเปน Input/Output ความเร็วในการสงขอมูลระหวาง Link ตาง ๆ ภายใน IMS 
B009 อยูที่ 20 Mbps ในขณะที่เม่ือตอ Link0 ไปยังภายนอก จะสงขอมูลดวยความเร็ว 10 Mbps อยางไร
ก็ตาม เราสามารถตั้งใหความเร็วในการสงขอมูลเปน 10 Mbps หรือ 20 Mbps ก็ได สวนการควบคุม  
การทํางานของ Link ที่ตอไปภายนอกสามารถทําไดโดยใชโปรแกรมภาษา Occam ชวยในการควบคุม 
ผานโปรแกรมประยุกตแบบกราฟก ชื่อ Visputer ดังรูปที่ ๗ 
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รูปที่ ๗ A Configuration created using Visputer 

 
Software Environment 

 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาตองสูญเสียงบประมาณเปน
จํานวนมหาศาล ในการจัดหาซอฟตแวรมาใชกับระบบคอมพิวเตอร  
ตาง ๆ ในทางทหาร เน่ืองจากไมมีซอฟตแวรในทองตลาดที่ตรงกับ
ความตองการในดานทางทหาร และยากตอการพัฒนาตอไปเน่ืองจาก        
ไมสามารถนําโมดูลเดิมมาใชในการเขียนโปรแกรม ใหมได ดังนั้นใน
กลางทศวรรษที่ ๗๐ จึงไดประกาศความตองการเบื้องตนของ
ซอฟตแวรที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาตองการ คือ เปนภาษา
ชั้นสูง   ที่สามารถสนับสนุนงานพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟตแวร
สมัยใหมได เชน Modularity, Strong Typing, Data Abstraction และ    
Information Hiding จึงไดมีการแขงขันการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร 
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โดยรวมความสามารถของภาษา ALGOL68, Pascal และ PL/1 เขาดวยกัน ในที่สุดในป ค.ศ.๑๙๘๓ ผูที่
ชนะการประกวด มีชื่อวา Augasta Ada Loveless เปนลูกสาวของ Lord Byron นักคณิตศาสตรชาว
อังกฤษ และไดประกาศใหเปนภาษาคอมพิวเตอรมาตรฐาน ANSI/MIL-STD-1815A ของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Department of Defence - DoD)  โดยตั้งชื่อใหเปนเกียรติแกผูชนะการ
ประกวดวา “ภาษา ADA๖” และในเดือนกุมภาพันธ ๑๙๙๕ โปรแกรมภาษา ADA 95 ไดการรับรอง
มาตรฐานใหเปนภาษาที่ใชสําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming) เปน
ภาษาแรกในโลก   
 

๑. ADA Programming Language 

  ๑.๑ ภาษา ADA Version 9.X๗ เปนภาษาคอมพวิเตอรมาตรฐานของกระทรวงกลาโหม 
สหรัฐอเมริกา ที่ใชในการพฒันาระบบอาวุธ เน่ืองจากเปนภาษาที่มีคณุสมบัติดังน้ี 

- เปนภาษาแบบโครงสราง (Control Structure) ทําใหงายตอการพัฒนา 
- สนับสนุนการทํางานแบบ Multi-tasking  
- Strong Typing ตัวแปรที่ไดรับการประกาศใหเปนประเภทใดประเภทหนึ่งแลว จะ

มีลักษณะเฉพาะที่ไมสามารถนําไปใชรวมกับตวัแปรประเภทอ่ืนได 
- Case Sensitive ตัวอักษรพมิพใหญและพิมพเล็กจะเปนตัวอักษรคนละตัวกัน 
- Information Hiding การซอนขอมูลที่สําคัญเพ่ือปองกันการเขามาแกไข 
- Exception Handling ชวยแกไขขอผิดพลาดขณะ Runtime 

- Data Abstraction 
๑.๒  การใชภาษา ADA  

 ๑.๒.๑   ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ในระบบ Aegis Combat System 
- โครงการ ATF (Advanced Tactical Fighter) Program 
- NASA (National Aeronautical and Space Administration) 
- FAA (Federal Aviation Associate) 
- บริษัท Boeing ใชใน 7x7 Program 
- CCA (Computer Corporate of America) 

                                                           
๖ Jan Skansholm, ADA From the beginning, 1989. 
๗ Grady Booch, Software Engineering with Ada, 1988. 
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   ๑.๒.๒   ในยโุรป  

- British Bank ใช ADA ดวยเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย 
- Finnish Bank ใช ADA ดวยเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย 
- รัฐบาลสเปน ใช ADA ในระบบการควบคมุการจราจรทางอากาศ  
- NATO (North Atlantic Treaty Organization) ใช ADA ในระบบ C3I 

(Command Control Communication and Information) 
 

๒. Alsis-Ada๘ Compilation System 

  บริษัท Alsis ไดผลิต Compilation System ที่มีความสามารถในการสนับสนุน โปรแกรมการ
ทํางานแบบขนานดวยภาษา ADA เปนครั้งแรกในป ค.ศ.๑๙๘๙ ซ่ึงประกอบดวย Compiler และ Binder 
โดยที่ Compiler จะทําการสราง Executable Code จากโปรแกรมภาษา ADA สําหรับสั่งให Transputer 
ในตระกลู T4 และ T8 ทํางาน และมีความออนตัวในการเรียกใช Libraries ตางๆ ของภาษา ADA โดยใช
วิธีการแบงปนการใชรวมกนั ไมตองทําสําเนามาไวในโปรแกรม จึงทําใหขนาดของโปรแกรมไมใหญมาก
จนเกินไป 
 ๒.๑ Compiler 
  Compiler ของ Alsis-Ada ตองการ Source File ๒ ไฟล เปน Input คือ ตัวโปรแกรม
ภาษา ADA และโปรแกรม Library ที่จะสามารถเก็บออบเจ็กตที่คอมไพลแลวได ดังน้ันใน Source File 
จะตองกําหนดลําดับของการทํางานวา Unit ใดตองทํางานกอนและ Unit ใดจะทาํงานทีหลัง โดยใชคําวา 
With เปนตัวกําหนด หากไมมีการกําหนดลําดับที่แนนอน Compiler จะแสดงขอความการผิดพลาดและ
จะหยุดการทํางาน โดยทั่วไป Output ของ Compiler จะเปนการปรับปรุง Library ใหมีความทนัสมัย ซ่ึง
ประกอบดวย Object Code ของแตละโปรแกรมใน Source file นอกจากนั้น Compiler ยังสามารถแสดง
รายการความผิดพลาดที่เปน Syntactic Error ในการคอมไพลโปรแกรม เพ่ือที่จะไดสามารถแกไข
โปรแกรมไดงาย สวนความผิดพลาดที่เปน Semantic Error น้ันผูเขยีนโปรแกรมจะตองวิเคราะหเอง 
 ๒.๒ Binder 
   Ada Binder จะทําหนาทีร่วมออบเจ็กตตางๆ ที่คอมไพลแลวซ่ึงโปรแกรมตองใชในการ
ทํางาน ใหเปนออบเจ็กตโมดูลเดียวกัน Input ของ Binder ประกอบดวย Ada program Library ที่บรรจุ 
Main Unit ของโปรแกรมภาษา ADA และชื่อของ Main Program โดย Binder จะใชชือ่ของ Main 
Program  ในการคนหาออบเจ็กตตางๆ  ที่คอมไพลแลวใน  Library  รวมทั้ง  Unit  ที่มีสวนเกี่ยวของกับ 

                                                           
๘Grady Booch, Op.cit. 
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โปรแกรมที่อยูใน Library อ่ืน แลวนํามาดําเนินกระบวนการสราง Output ออกมา ๒ ไฟล คือ 
“program.o” เปนออบเจ็กตโมดูลที่รวบรวมขอมูลและโปรแกรมภาษา ADA ซ่ึงคอมไพลแลวทั้งหมด และ 
“program.bnd” ซ่ึงเปนรายการสรุปผลการดําเนินการตามกระบวนการ Binding ทั้งหมดที่ประกอบดวย
ขอความแสดงความผิดพลาด ขอมูลเตือนการใชคาตัวแปรตางๆที่อาจกอใหเกิดปญหาในขณะ Run 
Time ได หากตรวจพบขอผดิพลาดตางๆ ในขั้นตอนนี้กจ็ะไมมีการสรางออบเจ็กตโมดูลอีก 
 

๓. OCCAM 2 Toolset 
   เปนเครื่องมือทางดานซอฟตแวร ซ่ึงใชในการพัฒนาโปรแกรมการทํางานของ 
Transputer ที่ทําหนาที่เปน Host ติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยจะใช Occam Libraries 
ในการจัดเตรียมสภาวะแวดลอมของระบบเครือขาย สําหรับการพัฒนาโปรแกรมที่ทํางานบน Transputer 
และเครือขาย Transputer OCCAM 2 Toolset เปนเครื่องมือที่อนุญาตใหเขียนโปรแกรมดวย Text 
Editor ใดๆ ก็ได การ Run โปรแกรมประยุกตภาษา ADA จะตองใชโปรแกรมภาษา Occam ที่ฝงตัวอยู
บน Host Transputer  
 ๓.๑  Toolset  
  ในขั้นตอนการ Linking และ Loading จะดําเนินการโดยใช Occam 2 toolset ที่ไดรับ
การพัฒนาโดยบริษทั INMOS มีเครือ่งมือหลายอยางใหเลือกใชตามประเภทของ Host Computer 
อยางไรก็ตามเครื่องมือพ้ืนฐานที่จะใช มีดังตอไปน้ี 

- ilink : ทําหนาที่รวบรวมโปรแกรมทั้งหมดที่ใชในการวิเคราะห 
- iboot : เครื่องมือเพ่ิม Bootstrap เขาไปในโปรแกรมกอนที่จะ Load โปรแกรมเขาไป

ใน Transputer 
- iconf : เครื่องมือในการตั้งคาใหโปรแกรมรูจักเครือขาย Transputer 
- iserver : ทําหนาที่เปน Host Server ที่จะ Load Bootable Program เขาไปยัง 

Processor 
  ในการใช Toolset เหลานีต้องมีการกําหนดชื่อและนามสกุลของไฟลใหเปนไปตามกฎที่
กําหนดไวของโปรแกรมภาษา Occam คือ ชื่อไฟลจะถูกกําหนดใหเปนชื่อเดียวกบัโปรแกรมภาษา ADA 
สวนนามสกุลสวนใหญจะประกอบดวยตวัอักษร 3 ตัว โดยอักษรตัวแรกจะถูกกําหนดดังน้ี 

- .cxx เปนไฟลที่ไดจากการใช ilink (Link Code File) 
- .mxx เปน Mapping ที่ไดจากการใช ilink (Module Map) 
- .bxx เปน Bootable Code File ที่ไดจากการใช iboot 
- .dxx เปนคําอธิบาย Bootstrap ที่ไดจากการใช iboot 
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  สวนตัวอักษรอีก ๒ ตัว (xx) น้ันอักษรแรกจะถูกกําหนดตาม Mode ความผิดพลาดในการ 

Compile โดยใน Alsis-Ada Compilation System จะใช STOP (s) Mode ๙  ในการหยุดการทํางานของ
กระบวนการ ดังนั้นตัวอักษรตัวที่ ๒ จึงเปน “s” เสมอ สําหรับตัวอักษรตัวสุดทายจะถูกกําหนดตามประเภท
ของ Transputer ที่ใช โดยอาจจะเปน “4”  “5” หรือ “8” ขึ้นอยูกับใช Transputer T414, T425 หรือ T800 
ตามลําดับ 
 ๓.๒  Program Linking 
  ในระบบเครือขาย Transputer ที่ Run โปรแกรมภาษา ADA หลายโปรแกรม
จําเปนตองใช ilink ในการเชื่อมโยงความสัมพันธของโปรแกรมตางๆ เขาดวยกัน โดยใช Syntax คือ 
    Ilink {inputfilr} {option} 
  และจะตองมี input file ดังน้ี 

- harness.t8s : ไฟลโปรแกรมภาษา Occam ที่ใชในการเรียกโปรแกรม ADA 
- adarts8.lib : Library ที่ใชในการจัดลําดับการทํางานในขณะ Run Time 
- occam8s.lib : Occam Compiler Library ที่จัดเตรียม Toolset ใหโปรแกรม

เรียกใชตามลาํดับที่กําหนดโดย adarts8.lib  
- hostio.lib : Library ของ Occam 2 ที่จัดเตรียมการ aeecss ไปยัง Server 

 ๓.๓ Program Loading and Execution 
  ถึงแมวา Linker จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางเขาไวในไฟลเดียวกัน แตในการทํางานของ
เครือขาย Transputer มีความจําเปนตองเตรียมการกระจายโปรแกรมตาง ๆ ไปยงั Transputer แตละตัว 
โดยสราง Object น้ัน ใหเปน Executable Code ดวยการใช iconf 
 
 ๔.   Make Program Maintenance Utility 
   Make เปนโปรแกรมยูทิลติี้ (Utility) ทีไ่ดรับการออกแบบมาสําหรบัใชในการชวยเหลือ
กระบวนการปรับปรุงโปรแกรมใหทันสมัยอยูตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ จึงจัดเตรียมใหมีภาษาสคริปต 
(Script) สั้นๆ ที่ใช Interpreter โดยเขียนไวในไฟลชื่อวา “makefile” และจะเริ่ม Execute รายการขอมูลที่
มีใน Makefile  ตามลําดับ เพ่ือตรวจวามีสวนใดของโปรแกรมที่ไดรับการปรับปรงุหลังจากที่คอมไพลแลว
และมีผลกระทบตอโปรแกรมอื่น เม่ือตรวจพบก็จะปรบัปรุงให Main Program ทันสมัยอยูตลอดเวลา 
  การเรียกใช Make สามารถทําไดโดยการใชคําสั่ง #IMPORT  
 

                                                           
๙ INMOS Limited,  Transputer Development and iq Systems Databook, 1989. 
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หลักการนําเทคโนโลยีการคํานวณแบบขนานมาใชในการออกแบบโปรแกรม 
 ในการออกแบบระบบตางๆ โดยนําเทคโนโลยีการคาํนวณแบบขนานมาใช สิ่งที่จําเปนคือการ
ออกแบบใหมีการแบงปนการใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกนั จึงจําเปนตองควบคุมการติดตอสื่อสารทั้งภายใน 
Transputer และการติดตอสื่อสารระหวางกันผานทาง Transputer Port  

๑. Transputer's Instruction Set  

Transputer ทุกตวัมีพ้ืนฐานของ Instruction Set เหมือนกัน ซ่ึงจะมีหมายเลขของแตละ 
Instructions ที่ใชเปนตวัแทนในการทํางานบอยที่ปรากฏในโปรแกรมแตละ Instruction ประกอบไปดวย
ขอมูลยาว ๑ ไบต (๘ บิต) ซ่ึงเปนแบบ Short Fixed Length โดย แบงออกเปน ๔ บิต ที่ เปน 'nibble' 
ซ่ึงเปนชื่อของคําสั่งโดยคําสั่งที่ใชบอยเปนพ้ืนฐานมี ๑๖ ตัว เชน loads, stores, jumps, calls เปนตน 

 

 
 

                  ทุกคําสั่งจะมีความยาวอยางนอย ๔ บติ เปนของ Operand Register แตละคําสั่งจะใช       
๑ Operand โดย Operand จะอยูใน Register และ Operand Register ถูกใชเปน Operand ของคําสั่งที่
มีลักษณะพิเศษของ Function Code คําสั่งทั่วไปจะลางคาของ Operand Register หลังจากการดําเนินการ 
อยางไรก็ตาม Prefix Instructions ไมไดไปทําอะไรทีเ่กี่ยวของกับ ๔ บิต ใน Operand Register และ 
Negative Prefix Instructions เปนสวนเสริมในการบรรจุของ Operand Register หลังการการเลื่อนใน
การดําเนินคําสั่งจะใชตวั Operand ราวกบัเปน Opcode เพ่ือให Transputer เขาถึงคําสั่งพ้ืนฐานทั้ง ๑๖ 
คําสั่ง เม่ือ Operand ไดมีการเติมเขาไปดานหนา ทําให Transputer มีหมายเลข Instructions ไดตามใจ
ชอบ แตถูกจํากัดเพียง ๑๓ Instructions ที่สามารถมี Immediate Operand นอกนั้นตองมี Operand อยู
ดวย เชน คําสั่ง Add ประกอบดวย A และ B โดยทําการบวกกันและเก็บคาผลลพัธไวที่ A 
                  IMS T800 มีการเพิ่ม Instructions เขาไป โดยมีคําสั่งที่สามารถเก็บคาจาก Floating-
Point Register Stack ซ่ึงเปนตัวที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องกราฟก ซ่ึงมีรูปแบบที่ยอมรับกนั และอีก
จุดประสงคคอืเปนเครื่องมือในการทํา Error Correction 
                 ตัว Operand ใน Transputer จะถูกใชกระทําโดยตรง (Immediate Addressing) ไมมีการ
อางอิงถึงหนวยความจํานอกเหนือจากการอานเขามาในซีพียู 
  สําหรับการตดิตอสื่อสารทั้งภายในและระหวาง Transputer เน่ืองจากโปรแกรมภาษา ADA ยังไม
สนับสนุนการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกันภายใน Transputer ดังน้ันการที่จะทําใหฟงกชนัการทํางาน
ที่ตองการ ใหทํางานพรอมกันในเวลาเดยีวกัน  จะตองอาศัยโปรแกรมภาษา  Occam  มาสนับสนุน  ซ่ึง 
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โครงสรางโปรแกรมภาษา Occam (Harness) จะประกอบดวยการสงกระบวนการตาง ๆ ทีมี่อยูเปน
จํานวนมากไปยังเนื้อที่วางของหนวยความจําหลัก ๒ พ้ืนที่ คือ Work Space และ Stack Memory จึง
เปนหนาที่ของผูเขียนโปรแกรมที่จะทําการแบงการทํางานตาง ๆ ไปยังหนวยความจําหลักที่เปน Work 
Space ตามความเหมาะสม  

  ๒. การควบคุมการติดตอสื่อสารภายใน Transputer 

  ในการควบคมุการติดตอสือ่สารภายใน Transputer มีขั้นตอนการดําเนินการ ๔ ขั้นตอนดังน้ี 
   ๒.๑   Source Compilation  
   โปรแกรมทั้งหมดจะตองไดรับการคอมไพลกอนที่จะทาํการ Link ได การ
เลือกใช Alsis-Ada Compilation System จะทําใหสามารถแยกภาษา ADA ออกจากโปรแกรมภาษา 
Occam และสราง Object Code ที่สามารถทําการ link ได ในการพัฒนาจึงมี Source File คือ 

- Source of Occam Harness : จะเปนตวักําหนด Channel การติดตอสื่อสาร
ของโปรแกรมภาษา ADA  โดยที่ในโปรแกรมภาษา ADA จะมีสวนที่เรียกวา Mini Harness ให Main 
harness เรียกใชใหทํางานพรอมกัน โดยไฟลน้ีจะตองมีนามสกุล “.occ” 

- Source of ADA Program : เปนโปรแกรมประยุกตทีเ่ขียนดวยภาษา ADA 
ที่จะ Run บน Transputer การที่จะออกแบบให Transputer น้ันๆ ทํางานเปนระบบใดก็จะตองเขียน
โปรแกรมประยุกตตามฟงกชันการทํางานนั้นๆ โดยไฟลน้ีจะตองมีนามสกุล “.ada” 
   ๒.๒  Object Linking 
   ถึงแมวาการเรียกใชเครื่องมือ Binder ก็เพียงพอในการ Run โปรแกรมภาษา 
ADA โปรแกรมเดียว บน Transputer ตัวเดียว และสามารถสรางไฟล “proj.o” ได แตอยางไรก็ตามก็ยัง
จําเปนตองมีการเรียกใชขอมูลบางสวนใน Library ในขณะ Run-time จึงตองใชเครื่องมือ Ilink ในการ
เชื่อม Library เหลานั้น และรวมเขาเปนออบเจ็กตโมดูลเดียวกัน ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในการ Link 
โปรแกรมเพื่อที่จะ Run บน Transputer ตัวเดียวคือการใชชื่อซํ้ากนั ซ่ึงสามารถหลีกเลี่ยงไดโดยในการ
เขียนโปรแกรมภาษา ADA ใหกําหนดจุดที่จะทําการ Link โดยใชตวัเลือกในเครือ่งมือ Binder คือ คําวา 
ENTRY_POINT 
   ๒.๓ Configuring 
    ถึงแมวา Linker จะสรางออบเจ็กตโมดูลที่พรอมจะ Run บน Transputer แลว 
แตก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งกอนที่จะ Run โปรแกรม คือการ Configure ใหโปรแกรมเตรียมที่จะ Run บน 
Transputer เปาหมาย โดยการเพิ่ม Bootstrap Code เขาไปในโปรแกรม เพ่ือที่จะกําหนดคาเริ่มตนของ 
Transputer ตัวที่จะ Run โปรแกรม และกําหนดตําแหนงของหนวยความจําที่จะใชเปน Work Space 
การที่โปรแกรมจะเรียกใช  Bootstrap Loader จะใช Syntax ดังน้ี 
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    PROC main.program (CHAN OF ANY from.server, to.server, 
        [   ]INT workspace, stack.memory) 
  ตัวแปร from.server และ to.server คือ Channel ที่ Host File Server ใชในการ Boot 
โปรแกรม และอาจจะถูกใชในการติดตอสื่อสารกับ Server ในขณะ Run-time ดวย สําหรับตวัแปร 
Workspace และ Stack.Memory เปนพ้ืนที่หนวยความจําที่วาง ที่ถกูกําหนดใหโปรแกรมประยุกตใชงาน 
  ๒.๔  Loading and Executing 
    ไฟลที่ถูกสรางโดยเครื่องมือ Iboot จะเปน Executable File ที่จะใช Run บน 
Transputer และจะทําการ Load โปรแกรมไปยัง Transputer เปาหมายโดย Host File Server ดวยการใช
เครื่องมือ Iserver 
  ดังน้ันคําสั่งดังตอไปน้ี จึงตองเตรียมใหมีอยูใน Makefile เพ่ือใชในการสรางสภาวะแวดลอม
ของระบบและ Run โปรแกรมภาษา ADA โดยสมมติวาโปรแกรมภาษา ADA น้ันไดรับการคอมไลพแลว 
และถูกสรางใหอยูในรูปของไฟล proj.o (รูปที่ ๘) ซ่ึงมีขั้นตอนในการทํางานดังน้ี 

- ทําการ compile โปรแกรมภาษา Occam ที่ใชสนับสนุนการทํางาน 
  occam /s /t8 merger.occ 
  occam /s /t8 projh.occ 
  occam /s /t8 projh2.occ 
  occam /s /t8 main.occ 
- ทําการ Link 
  ilink /f main.lnk 
- ทําการเพิ่ม Bootstrap 
  iboot main.c8s 
- ทําการ Load และ Run โปรแกรม 
  iserver /sb main.b8s 
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รูปที่ ๘ ขั้นตอนการทํางานของ Transputer 
 

๓. Transputer Port  
ในสถาปตยกรรม I/O Port ที่เดนชัดที่สุดคือ Memory Mapped หมายถึงวาการ

โปรแกรมใหใชงานพอรตหน่ึง ๆ รวมถึงการสงแอดเดรสและความยาวของขอมูลจะทําไดโดยการเขียน
เลขนี้เพ่ือเกบ็ตําแหนงของหนวยความจําเอาไว Mapped ไปที่ Register ของพอรต  
                  ดังน้ันคําสั่งทั้งหลายที่จะนาํมาใชในการ โปรแกรม I/O port เปนคําสั่งที่เกี่ยวกบั Memory 
Load และ Store ทั้งหมดทั้งสิ้น สิ่งที่ทําใหคําสั่งเหลานีเ้ขาไปถึง Link น้ันไดก็คอืจะใชแอดเดรสที่ Map 
กับ Link Register แตจะเปนอะไรถาแอดเดรสมา Map กับ Physical Memory ? คําตอบก็คือวา          
๒ โพรเซสที่ Run อยูบน Transputer ตัวเดียวกันทั้ง ๒ งานใชแอดเดรสเดียวกัน แตวาโพรเซสหนึ่งเปน
ตัวที่ถูกลงตําแหนงแรกของไบตที่จะสงออก และอีกตัวก็โหลดไบตแรกของขอมูลที่เขามา Transputer จึง
สามารถทํางานไดพรอมกัน  
                  น่ีเปนวิธีการที่อัจฉริยะของบริษัท Inmos ที่ทําลายอุปสรรคทางกายภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่
ทําการกระจายขอมูลที่เปนงานที่อยูบน Transputer ตัวเดียวกัน หรือบน Transputer ตัวที่อยูใกลเคียง
กันมันสามารถที่จะรับสงขอมูลโดยใชซอฟตแวรอันเดียวกันจริง ๆ ไดโดยอิสระ ไมวาจะใชตวักลางใน 
การสงขอมูลใดก็ตาม ไมวาจะเปน Physical Link ตัวกลางที่เหมือนกันในหนวยความจําตําแหนงน้ัน ๆ 
เราจึงสามารถแยกความแตกตางระหวาง Hard Channel (การรับสงขอมูลของตวัที่อยูหางกัน) และ Soft 
Channel (เปนการรับสงขอมูลระหวางโพรเซส ใน Transputer ตัวเดียวกัน) 
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รูปที่ ๙ การสื่อสารระหวาง Transputer ผานทาง Channel ตาง ๆ 
 
 เครื่องมือ Check ๑.๒๑ เปนคําสั่งที่ชวยในการตรวจสอบการเชื่อมตอ Channel ตาง ๆ ของ 
Transputer โดยเมื่อตอเครือขาย Transputer เขากับเครื่องคอมพิวเตอรแลวสามารถตรวจสอบไดดังน้ี 
 

 
 
                 ดังนั้น ถาเรารู Microcode เราจะสามารถรูความแตกตางของ Hard Channel และ Soft 
Channel ได คําสั่งของภาษาแอสเซมบล ี (Assembly) ไมสามารถที่จะบอกความแตกตางไดและดวย
เหตุผลนี้จึงไมมี Code ในโปรแกรมที่ใชภาษาระดับสงู ซ่ึงหมายความวา โปรแกรมคูขนานหนึ่ง ๆ จะ
บรรจุดวยโพรเซสหลาย ๆ โพรเซสในเวลาเดียวกัน สามารถที่จะนํามาดัดแปลงใชโดยมีการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอยที่จะใช Run ในระบบ Multi Transputer ระบบหนึ่งๆ ได ซ่ึงโพรเซสตาง ๆ จะถูกกระจาย
ออกไปยัง Transputer หลาย ๆ ตัว และสามารถที่จะรับสงขอมูลซ่ึงกันและกันโดยผาน Channel ตาง ๆ 
เกิดขึ้นไดในวธิีที่วา Physical Location ของงานชนิดที่สัมพันธซ่ึงกันและกัน  
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บทบาททหารกับวิกฤตการณทางการเมือง 
น.ท.ผศ.อมรเทพ  แกลวกสิกรรม     

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
       
 สถานการณการเมืองของประเทศไทยในชวงเวลานี้นาจับตามองเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากมี 
การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญที่มีการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  โดยที่กอนหนา   
ที่จะมีการยึดอํานาจนั้น  ประเทศไทยอยูในสภาวะที่อาจเรียกไดวาเกิดความไมชัดเจนในหลายสวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการเมืองจนกลายเปนวิกฤตการณทางการเมืองที่นับวันจะมีความวุนวายเพิ่ม
มากขึ้น มีการเลือกตั้งทั่วไปเม่ือวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙  แตไดมีคําวินิจฉัยใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ 
เพราะพบความไมถูกตองในหลาย ๆ สวนที่นาเชื่อไดวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม    
ทําใหยังไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมไดตองใหรัฐบาลชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะไดมีการเลือกตั้ง      
ครั้งใหม   ซ่ึงตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งครั้งใหมเปนวันที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  
 อยางไรก็ดี   ปญหาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมที่เกิดขึ้นอยูกอนแลวน้ันก็ยังคงอยู     
มีการสะสมความเขมขนของเหตุการณขึ้นเรื่อย ๆ  จนเกิดความขัดแยงในหลายภาคสวนนําไปสูการแบง
พรรคแบงพวกในหมูประชาชน มีทั้งพวกที่สนับสนุนรัฐบาล  และพวกที่ตอตานรัฐบาล  นอกจากนี้ยังมี
ปญหาหลายอยางเกิดขึ้นไปพรอม ๆ กันอีกดวย เชน  การทุจริต  คอรัปชั่น  การแทรกแซงการ
บริหารงานของขาราชการประจํา ตลอดจนองคกรอิสระตาง ๆ  โดยฝายการเมือง  เหลานี้ลวนเปนปญหา
ที่ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ ผูที่ไดรับประโยชน มีความพยายามที่จะรักษาอํานาจการปกครองไว   
ในขณะที่อีกฝายหนึ่งพยายามที่จะตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารวามิไดเปนไปตามวิถีทางที่
ถูกตองจนทําใหเกิดแนวรวมของแตละฝายจนกลายเปนการแบงแยกประชาชนออกเปนฝายจริง ๆ แลว   
ปรากฏการณเชนนี้ในทางรัฐศาสตรถือวาอาจเกิดขึ้นไดเพราะเปนเรื่อง “การเมือง” (Politic) ซ่ึงก็คือการ
แสวงหาอํานาจ การตอสูชวงชิงใหไดมาซึ่งอํานาจที่ยอมตองมีฝายไดอํานาจ กับฝายที่ไมไดอํานาจ คําวา 
“อํานาจ” ที่กลาวถึงน้ีก็คือ อํานาจการบริหารปกครองประเทศซึ่งมีความเกี่ยวของประชาชนทั้งประเทศ
การไดอํานาจบริหารปกครองประเทศอาจไดมาตามวิถีทางแหงระบอบการปกครอง  การสถาปนา  หรือ
การยึดอํานาจก็เปนไดทั้งน้ัน  สําหรับประเทศไทยการไดอํานาจการปกครองนั้นเปนไปตามวิถีทางแหง
ระบอบประชาธิปไตย  กลาวคือจะตองผานกระบวนการเลือกตั้งและมีกฎหมายรองรับคือ “รัฐธรรมนูญ”  
ซ่ึงฉบับลาสุด  คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๔๐ ประกาศใชเม่ือวันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๔๐  
แตปจจุบันไดถูกยกเลิกไปแลว เน่ืองจากไดมีการกระทํารัฐประหาร  (Coup d’  etat)  ยึดอํานาจการปกครอง 
ประเทศจากรัฐบาล  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร   โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ภายใตการนําของ   พล.อ.สนธิ   บุญยรัตกลิน   ผูบัญชาการทหารบก  และ
คณะ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐   คณะปฏิรูปการปกครองฯ ไดยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว      
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พรอมทั้งกําหนดใหเตรียมการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพ่ือใชแทนฉบับเดิม   โดยในชวงเตรียมการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ัน  คณะปฏิรูปการปกครอง ฯ  ไดรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางการบริหารปกครองประเทศ  รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังกลาวนี้มีบทบัญญัติทั้งสิ้น  ๓๙  มาตรา  
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน  เม่ือวันที่ 
๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  พรอม ๆ กับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให  พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท  เปน
นายกรัฐมนตรี  ภายหลังจากที่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและมีผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเปนที่เรียบรอยแลว   ก็ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรี  เม่ือ
วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  เพ่ือใหรับผิดชอบบริหารปกครองประเทศ 
 อยางไรก็ดี ในการเขียนบทความครั้งน้ีจะถือรายละเอียดตามบทบัญญัติที่ปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญฉบับเดิม คือฉบับ  พ.ศ.๒๕๔๐  ไปกอน   เน่ืองจากเปนกฎหมายแมบทฉบับลาสุดที่ไดมีการ
บัญญัติกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของทหารไว     ในสวนแรกนี้จะขอกลาวถึงการแตงตั้งหัวหนาฝาย
บริหารของประเทศ  หรือ นายกรัฐมนตรีเพ่ือที่จะไดทราบถึงที่มาของคณะบุคคลที่รับผิดชอบในการ
บริหารประเทศซึ่งจะทําใหเห็นภาพการเชื่อมโยงไปถึงการเกิดสถานการณทางการเมืองรูปแบบตาง ๆ 
ในเวลาตอมา   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ไดบัญญัติใหการแตงตั้งบุคคลดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีตองมาจากผูที่ไดรับเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (มากกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร)  และนายกรัฐมนตรีก็จะเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
รัฐมนตรี   รวมเปนคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับผิดชอบบริหารประเทศ   การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝาย
เสียงขางมากไดเปนรัฐบาลจึงมีผลทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกสวนหนึ่ง    ที่มิไดเปนฝายรัฐบาลจะ
มีสถานภาพเปนฝายเสียงขางนอยในสภาหรือที่เรียกกันวา “ฝายคาน”  ไปโดยปริยาย   อยางไรก็ดีฝายที่
เปนเสียงขางนอยก็มิใชวาจะไมมีความสําคัญ  หากแตจะตองทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารประเทศของ
ฝายรัฐบาลแทนประชาชน  อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการถวงดุลอํานาจในรัฐสภาเพื่อมิใหฝายรัฐบาล
กระทําการใดๆ ผิดแปลกไปจากนโยบายการบริหารประเทศที่ฝายรัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาในวันเขารับ
ตําแหนงหรือกระทําการนอกกรอบแหงกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมที่นาจะกอใหเกิดผลเสียตอ
ประชาชนสวนรวม   การปกครองที่มีทั้งฝายเสียงขางมาก และฝายเสียงขางนอยน้ีเปนไปตามหลักการ
สําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือ  ปกครองโดยถือเสียงขางมากใน
ขณะเดียวกันตองเคารพสิทธิของฝายเสียงขางนอย  (Majority Rule – Minority Right) ดวย   น่ันคือการ
ดําเนินการใด ๆ ใหใชเสียงขางมากเปนหลัก   ในขณะเดียวกันความคิดเห็นของฝายเสียงขางนอยนั้น
ฝายเสียงขางมากตองรับฟงและใหเกียรติดวย   ฝายเสียงขางมากที่ไดรับการจัดตั้งเปนรัฐบาลแลว ก็ตอง
รับผิดชอบการบริหารปกครองประเทศ   ซ่ึงในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวยอมเปนที่ถูกใจของประชาชน
สวนหนึ่ง  ในขณะเดียวกันก็ยอมเปนที่ไมถูกใจของประชาชนบางสวนเชนกัน  หรืออาจมีทั้งผูที่ได
ประโยชนและเสียประโยชน     จึงเกิดเปนฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับนโยบายการบริหารประเทศ 
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นํามาซึ่งความขัดแยงทางการเมืองในเวลาตอมาดังเชนสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยครั้ง
ลาสุดในสมัยรัฐบาลภายใตการนําของ   พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ที่มีความขัดแยงเกิดขึ้นในหลายภาค
สวน  และนับวันดูเหมือนวา จะคอย ๆ เพ่ิมความตึงเครียด    สอเคาวาอาจจะเกิดเหตุการณความไมสงบ
ทางการเมืองขึ้นภายในประเทศ  สถานการณเชนนี้ประชาชนมักจะจับตามอง  “ทหาร”  วาจะมีการแสดง
ทาที  หรือบทบาทตอเหตุการณดังกลาวอยางไรบาง  บางฝายเห็นวาทหารควรเขาแสดงบทบาททาง
การเมืองตอกรณีดังกลาวเพื่อชวยแกไขวิกฤติปญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเหมือนกับหลาย ๆ ครั้งใน
อดีต    ในขณะที่บางฝายเห็นวาควรปลอยใหระบบการเมืองเปนไปตามกลไกของระบบเอง    อยางไรก็ดี
สถานการณความตึงเครียดทางการเมืองครั้งลาสุดนี้ก็ไดเปนแรงผลักดันใหทหารตองตัดสินใจเขาแสดง
บทบาทในการยึดอํานาจจากรัฐบาล  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชนสวนรวมเม่ือวันที่   
๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐  เปนการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลที่มี  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เปน
นายกรัฐมนตรี   โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ภายใตการนําของ  พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  เพ่ือเขารักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ       
มีผลทําใหอํานาจการบริหารปกครองประเทศของรัฐบาล  พ.ต.ท.ทักษณิ  ชินวัตร ตองตกมาอยูในมือของ
คณะปฏิรูปการปกครอง ฯ  ซ่ึงในการยึดอํานาจครั้งนี้เปนการกระทํารัฐประหาร  (Coup d’  etat)  และ
นับเปนครั้งประวัติศาสตรของการเมืองไทยที่มิไดมีการเสียเลือดเนื้อ   มิไดมีการใชกําลังหรืออาวุธเขา
ตอสูระหวางฝายใด ๆ เลย  เปนการกระทํารัฐประหารที่มีความนุมนวล   ภายหลังการยึดอํานาจมี
ประชาชนไปใหกําลังใจกับทหารที่ปฏิบัติหนาที่ตามจุดตาง ๆ มากมาย เชน การนําอาหาร นํ้าดื่ม ขนม  
หรือแมกระทั่งการถายภาพกับทหารเหลานั้นเพ่ือเปนที่ระลึก  ปรากฏการณลักษณะเชนนี้ไมเคยเกิดขึ้น
ในการยึดอํานาจการปกครองครั้งใดของประเทศไทยมากอน  จึงเปนเรื่องที่นาคิดวาการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครั้งนี้ประชาชนเชื่อวาจะเปนวิถีทางนําพาประเทศรอดพนวิกฤติความวุนวายทางการเมืองได   
การแสดงทาทีของทหารตอวิกฤติทางการเมืองจึงเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนตองคํานึงถึงหลายปจจัย   
ดังนั้นถาจะตองพิจารณาวาทหารควรทําอยางไรเม่ือประเทศเกิดวิกฤติการณทางการเมืองแลวก็ควรที่
จะตองวิเคราะหถึงบทบาทหนาที่ของทหารใหชัดเจนวาทหารมีบทบาทหนาที่อะไร ซ่ึงจะทําใหเราเกิด
ความเขาใจมากขึ้นวาทหารจะทําอะไรหรือไมควรทําอะไรบาง      ดังจะไดกลาวถึงในสวนตอไปน้ี 
           
บทบาทหนาที่ของทหาร 
               ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
กฎหมายแมบทที่ใชเปนหลักในการบริหารปกครองประเทศคือ  “รัฐธรรมนูญ”  ซ่ึงฉบับลาสุดเปนฉบับที่ 
๑๖  ประกาศใชเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐  แตไดถูกยกเลิกไปแลวจากการยึดอํานาจการปกครอง
โดยคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ  เม่ือวันที่  ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙  รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนี้ไดมีการ 
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บัญญัติรายละเอียดตาง ๆ ออกเปน ๑๒ หมวด รวม ๓๑๓ มาตรา  และมีบทเฉพาะกาลอีก ๒๓ มาตรา   
รวมบทบัญญัติทั้งสิ้น ๓๓๖ มาตรา ซ่ึงในสวนสําคัญที่เกี่ยวกับทหารไดมีการกลาวถึงบทบาทหนาที่ของ
ทหารไวตามความใน  มาตรา ๗๑  และ  มาตรา  ๗๒  ของหมวด ๕ ซ่ึงเปนหมวดที่วาดวยเรื่อง 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                 “มาตรา ๗๑   รัฐตองพิทกัษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย  เอกราช  และบูรณภาพ
แหงอาณาเขต 
                มาตรา ๗๒ รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพ่ือพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรฐั   สถาบัน 
พระมหากษัตริย  ผลประโยชนแหงชาต ิและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรง
เปนประมุข  และเพ่ือการพฒันาประเทศ” 
               จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญบัญญัติใหรัฐมีหนาที่รักษาไวซ่ึงสถาบัน 
พระมหากษัตริย เอกราช และบูรณภาพแหงอาณาเขต การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนหนาที่ของ
ประชาชนทุกคนและทีส่ําคญัคือตองมีองคกรรับผิดชอบโดยเฉพาะซึง่ก็คือ   “ทหาร”   น่ันเอง  จึงจําเปน
ที่จะตองมีบทบัญญัติ  มาตรา ๗๒  ตามมาเพื่อใหมีกําลังทหารเปนฝายรับผิดชอบปฏิบตัิหนาที่สําคัญ
ดังกลาว   ดังน้ันจากบทบญัญัติตาม  มาตรา  ๗๑  และ  มาตรา ๗๒ แสดงใหเห็นไดวากําลังทหารทั้ง   
๓ เหลาทัพอันไดแก  ทหารบก  ทหารเรือ  และทหารอากาศ   มีหนาที่หลักดังน้ี 
               ๑.  หนาที่ในการพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย   เอกราช  และบูรณภาพแหง
อาณาเขต   ความมั่นคงของรัฐ  ผลประโยชนแหงชาติ  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. หนาที่ในการพัฒนาประเทศ 
                   หนาที่สําคัญตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวดังกลาวขางตนนั้น ทหารทุกคนตองยึดม่ัน
และปฏบิัติทั้งในฐานะที่เปนขาราชการและประชาชน ในประเด็นนี้จะขอนําบทสรปุขอเสนอแนะเกี่ยวกบั
บทบาทหนาที่ของกองทัพไทย   ซ่ึงไดจากการระดมความคิดเรื่องบทบาทกองทัพไทยในสภาวะปจจุบัน
เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑  โดยคณะทํางานปฏิบัตินโยบายเพื่อการพัฒนากองทัพ   จากการระดม
ความคิดดังกลาวไดบทสรปุวากองทัพไทยมีบทบาทหนาที่สําคัญจําแนกได ๓ สวน  ดังน้ี 
                       สวนที่ ๑   บทบาทของกองทัพไทยในการวางตวัและเสริมสรางภาพลักษณ 
                       สวนที่ ๒  บทบาทของกองทัพในการปรับปรุงตนเองและพัฒนากิจการทหาร 
                       สวนที่ ๓   บทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 
                       ในแตละสวนมีรายละเอียดที่เปนประเด็นสําคัญสรุปได  ดังน้ี 
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 สวนที่ ๑    บทบาทของกองทัพไทยในการวางตัวและเสริมสรางภาพลักษณ 
 กองทัพจะตองยึดม่ันในภารกิจการปองกันเอกราชอธิปไตยของชาติ ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย  การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และเปน
ตัวอยางที่ดีในสังคม เชน การนอมนําเอาพระราชดํารัส  พระราชกระแส  พระราชดําริ พระราชประสงค 
พระราชปณิธาน  และพระราชวินิจฉัย  มาเปนแนวทางในการบรหิาร  เนนการพัฒนาที่อยูบนรากฐาน
ของความ “รูรัก สามัคคี”  การตระหนักถึงการธํารงไวซ่ึงเกียรตยิศ  เกียรติศกัดิ์  ความเปนนกัรบที่สืบ
ทอดสายเลือดจากบรรพบุรุษผูกลาหาญในอดีต ถวายความจงรักภักดีแตองคพระมหากษัตรยิ ปฏิบัติ
หนาที่เพ่ือปกปองสถาบันกองทัพ เพ่ือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  การแสดงถึงความโปรงใส
ในการปฏิบตังิาน การสรางความเชื่อม่ันใหประชาชนเห็นวากองทัพชวยชาติและประชาชน การรณรงค
ความรูสึกชาตินิยมอยางถูกตองการปลกูฝงใหคนรักชาติเสียสละเพื่อสวนรวม การอนุรักษและพัฒนาของ
เกา การเลือกใหสิ่งใหมที่เปนวัฒนธรรมขามชาติโดยไมทําลายสิ่งที่ดีงามของไทย  ผูบังคับบัญชาตองให
ความเปนธรรมและเมตตาตอผูใตบังคบับญัชาพรอมทั้งเปดใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น มีการกําหนด
ทาทีและจุดยนืของทหารดวยยุทธศาสตรที่ถูกตอง 
            
 สวนที่ ๒  บทบาทของกองทัพในการปรับปรุงตนเองและพัฒนากิจการทหาร 
 กองทัพตองพัฒนาและปรับปรุงตนเองเพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีจุดมุงหมาย
สูงสุดของการปรับปรุงและพัฒนา คือ การมีอํานาจกําลังรบสูงสุดโดยใชทรพัยากรนอยที่สุดแตมีขีด
ความสามารถดํารงภารกิจรักษาเอกราชอธิปไตยไวได การพัฒนาและปรับปรุงจะตองเนนที่คุณภาพ
มากกวาปริมาณ เชน คุณภาพของกําลังพลและยทุโธปกรณ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากองทัพในดาน
สําคัญดังน้ี 
 ๑.  การปรับปรุงดานองคกร  เชน การพิจารณารวมงานที่มีภารกิจเหมือนกันเขาดวยกนั 
เปนหนวยงานเดียวเพื่อลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร ความซ้ําซอนของงาน แตตองคํานึงถึงขีดความสามารถ 
ของหนวยที่ยงัตองคงอยู 
                    ๒.  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ เชน ดานระบบกําลังพลใหมีโครงสรางแบบพีระมิด  
(Pyramid)  ใชคุณธรรมบริหารกําลังพล  การจัดระบบการสงกําลังบํารุงที่เปนเอกภาพ มีการสราง
ระบบงานคุณภาพของทหาร (Military Quality Control) 
                    ๓.  การปรับปรุงระบบการคิด จิตสํานึก และระบบการศึกษา ใหมีการจัดการปรับปรุง
ระบบการศึกษาโดยคํานึงถึงความเปนสากลทางวิชาการ มีการทํางานรวมกับมหาวิทยาลยัของรัฐเพ่ือให
เกิดกระบวนการสังคมกรณ หรือสังคมประกิต  (Socialization  Process) ระหวางทหาร พลเรือน
การศึกษาเนนใหกําลังพลมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหมากกวาการทองจํา 
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                 ๔.  การปรับปรุงภารกิจในการปองกันประเทศ มีการจัดเตรียมการปองกันประเทศจากการ
รุกรานภายนอก  ภัยคุกคามอาจมีรูปแบบเปลี่ยนไป การรุกรานดวยกําลังขนาดใหญโดยเปดเผยนาจะมี
ความเปนไปไดนอย  กองกําลังปองกันชายแดนอาจมีขนาดเล็กลง  โดยเนนหนาที่ในลักษณะเฝาตรวจ 
แจงเตือน  อยางไรก็ดีกําลงัสวนใหญควรเตรียมพรอมในที่ตั้งปกติ  และมีขีดความสามารถในการเคลื่อนที ่
เร็วสูจุดที่เกิดปญหาไดทันที 
                  
 สวนที่ ๓  บทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 
 กองทัพมีบทบาทหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงหลายคนอาจมองขามไป ไมคิดวาเปน
หนาที่ของทหาร  บทบาทดงักลาวนี้คือ บทบาทในการพัฒนาประเทศและชวยเหลอืประชาชน  บทบาทนี้
มีสวนชวยสนบัสนุนการพฒันาดานอ่ืน ๆ ในภาพรวม เชน เม่ือพัฒนาแลวสามารถแกไขบรรเทาปญหา
ความยากจนของประชาชน  มีการกินดีอยูดี ในการดําเนินการจะมุงเนนสวนตาง ๆ ดังน้ี            
 ๑. พัฒนาการเมืองโดยเนนประชาชนในทองถิ่นระดับหมูบานใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒. ดําเนินโครงการพัฒนาที่กองทัพรับผดิชอบ โดยกระทํารวมกับหนวยงานอื่นของภาครัฐ
และเอกชน 
 ๓. เตรียมพรอมดานกําลังพล วัสดุอุปกรณเพ่ือใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นของรัฐทันทีเม่ือ
มีการรองขอ 
 ๔.  เนนยุทธวธิีการพัฒนาโดยหนวยทหารเปนฝายรเิริ่ม  และใหประชาชนดําเนินการตาม
เชน  การปลกูพืชสมุนไพร  พืชผักสวนครัวเพ่ือผลพลอยไดทางเศรษฐกิจ 
 ๕. สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาตามพระราชดําริ
“ทฤษฎีใหม” ที่เนนการพึ่งตนเอง พ่ึงพาภายนอกใหนอยที่สุดเพื่อที่ประชาชนจะไดนําความรูไปใช
ประโยชนในภูมิลําเนาของตนเองได 
 ๖.   สงเสริมใหประชาชนรูจักการประหยัด  แตตองมีความสมเหตสุมผล 
 ๗.  การใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ การเลือกบริโภคที่ไดประโยชนและประหยดั 
 ๘.  ริเริ่มยุทธศาสตรหลักดานการพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีภาค 
การผลิตเกษตรเข็มแข็ง  สามารถผลิตผลผลติทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีออกแขงขันกับตางประเทศได 
 ๙. การชวยเหลือประชาชน กองทัพสามารถแสดงบทบาทไดหลายประการเชน การฝกอาชีพ 
เสริมระยะสั้น การชวยเหลือประชาชนตามสถานการณ เหตุการณเฉพาะตาง ๆ ตลอดจนการแกไข
ปญหาสังคมเชน ปญหายาเสพติด การรักษาสิ่งแวดลอม การเสริมสรางคุณธรรมและการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรูจักการประหยัด อดออม พ่ึงตนเอง ตลอดจนความมีระเบียบวินัย  เปนตน 
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             จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาหากจะตอบคําถามวาทหารควรมีบทบาทหนาที่อะไรบางนั้น
อาจตอบโดยยึดถือตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ก็คือ   ทหารมีบทบาทหนาที่ตาม   มาตรา ๗๒ ใน
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเอกราชและความมั่นคงซึ่งก็คือ หนาที่ในการพิทักษรักษาเอกราช 
ความมั่นคง สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และสวนที่เปนการสนับสนุนใหประเทศมีความเขมแข็งคือ หนาที่
ในการพัฒนาประเทศ  ทั้งน้ี ก็ควรที่จะไดติดตามการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวยวาในสวนที่กลาวถึง
บทบาทหนาที่ของทหารนั้นไดบัญญัติไวอยางไรบาง มีความคลายคลึงหรือแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ.๒๕๔๐ อยางไร   ดังน้ัน การที่จะใหทหารเขาแสดงบทบาทที่มิไดมีการกําหนดไวตามรัฐธรรมนูญจึง
เปนเรื่องละเอียดออนโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหทหารเขาแสดงบทบาททางการเมืองในภาวะที่เกิดความ
คับขัน หรือเกิดวิกฤตการณความไมสงบทางการเมือง เน่ืองจากตองพิจารณาถึงความเหมาะสม  เหตุผล
ความจําเปนหลายอยางประกอบ เชน ถาการเขาแสดงบทบาทนั้นเปนไปเพื่อการรักษาเอกราช ความ
ม่ันคง  สถาบันพระมหากษัตริยตลอดจนผลประโยชนแหงชาติ หรือเปนผลดีตอประเทศชาติและ
ประชาชนเปนสวนรวม  ตลอดจนภาพลักษณของประเทศในสายตาของนานาประเทศแลวน้ันสามารถ
กระทําไดเพียงใด 
                 อยางไรก็ดี  จากประวัตศิาสตรทางการเมืองของประเทศไทยหลายครั้งที่ผานมาจะเห็นได
วามีสิ่งบอกเหตุที่นําไปสูการเกิดวิกฤติการณทางการเมืองภายในประเทศ และเปนลักษณะการเมืองที่มี
ปญหาเปนแรงผลักดันใหทหารตองเขาแสดงบทบาททางการเมือง   ดังน้ี                
                 ลักษณะการเมืองที่เปนปญหา 
                 ๑. ระบบการเมอืงขาดความมั่นคง ความเขมแข็ง มีจุดออน ระบบการเมืองประกอบขึ้นจาก
หลายสวน  เชน   พรรคการเมือง  นักการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  วฒิุสมาชิก  คณะรัฐมนตรี   
ปญหาที่เกิดขึน้ก็คือ พรรคการเมืองมิไดจัดตั้งจากบุคคลที่มีอุดมการณรวมกันอยางแทจริง  หากแตเกิด
จากความสัมพันธสวนตัวหรือการอุปถัมภตอกัน  ทําใหพรรคการเมืองขาดเจตนารมณที่ชัดเจน  มิไดเปน
ตัวแทนแสดงเจตจํานงแทนประชาชนอยางแทจริง  หรือมีการคอรัปชั่นทุจริต แสวงหาผลประโยชนเขาสู
ตนเอง หรือพวกพองของนักการเมืองเพ่ือมุงผลทางการเมืองแบบผูกขาด เปนตน    
               ๒. มีการทุจริตคอรัปชั่นเกดิขึ้นและรฐับาลยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเด็ดขาด   หรือ 
กลไกตาง ๆ ของระบบการเมืองไมกระทําหนาที่อยางจริงจังตามเจตนารมณของประชาชนนําไปสู
สถานการณความวุนวายในบานเมือง   มีกลุมพลังมวลชน   กลุมผลักดัน (Pressure Group)  หรือ กลุม
ผลประโยชน  (Interest  Group) เขาเรียกรอง ยื่นขอเสนอตาง ๆ ตอรัฐบาล หรือกดดันใหรัฐบาลให
ลาออก  นําไปสูสถานการณที่อยูในลักษณะการตอสูของมวลชนทีมี่การแยกเปนฝายตาง ๆ อยางไรก็ดี
การมีกลุมผลกัดันรัฐบาลนัน้ในทางรัฐศาสตรถือวาเปน “พลังทางการเมือง” (Political Dynamic) อยาง
หน่ึงกลาวคือเปนพลังที่พุงเขาสูระบบการเมือง มีผลทําใหตัวระบบการเมืองเกิดการเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลง  
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ไปในทศิทางตาง ๆ เชน  รัฐบาลอาจดําเนินการตามขอเสนอของกลุมที่ผลักดนัจนกลุมน้ันพอใจและ
สลายตวัไป  หรือหากรัฐบาลไมดําเนินการตามการเรยีกรองกลุมน้ันก็อาจจะยังปกหลักผลักดนัรัฐบาลอยู
และอาจเพิ่มความรุนแรงขึ้นได 
                   ๓.  อิงระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแลว    ในหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศกําลังพัฒนามักจะมีระบบการเมืองอิงกับระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแลวโดยมิได
ประยุกตใหเกิดความเหมาะสมกับประเทศของตน ทําใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง   การนําระบบ
การเมืองของประเทศอื่นมาใชจะตองพิจารณาถึงเง่ือนไขในมิติที่แตกตางกันของประเทศดวย  เชน
คุณภาพของประชากรดานการศึกษาซึ่งสงผลตอความรูความเขาใจเรื่องการเมือง หรือ ความแตกตาง
ของโครงสรางทางเศรษฐกิจ  และสังคม เหลานี้ลวนเปนเรื่องขีดความสามารถที่มีความแตกตางกันและ
นํามาซึ่งการไดเปรียบเสียเปรียบของแตละประเทศ  ลักษณะทางการเมืองที่เปนปญหาดังกลาวขางตน
สามารถนําไปสูการเกิดวิกฤตการณทางการเมืองซ่ึงสงผลกระทบในเชิงลบตอประเทศได  เชน ในทาง
เศรษฐกิจ นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศจะไมกลาลงทุนเน่ืองจากกลัวความไมแนนอนที่อาจ
เกิดขึ้นจากความไมชัดเจนทางนโยบายของผูที่มีอํานาจบริหารประเทศในขณะนั้น และที่สําคัญคือ
ภาพลักษณของประเทศในสายตาของตางประเทศก็อาจจะไมดีเทาที่ควร  เปนตน   ดังน้ันจะเห็นไดวา
เม่ือการเมืองภายในประเทศเกิดความไมสงบประชาชนจะติดตามวาเหตุการณจะยุติอยางไร    และมักจะ
ใหความสนใจมาที่ทหารวาจะมีทาทีอยางไรตอเหตุการณน้ัน  อาจเปนเพราะหลายครั้งที่ผานมา
ประวัติศาสตรการเมืองของประเทศไทยทหารคอนขางจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความสงบเรียบรอย
ใหแกประเทศชาติและประชาชนในยามที่เกิดความไมสงบหรือวิกฤติทางการเมือง โดยการเขายึดอํานาจ
การปกครองจากรัฐบาลที่บริหารประเทศอยูในขณะที่เกิดเปนปญหานั้นและอาจมีขอสงสัยกันวาทําไม
ตองเปนทหาร  เปนองคกรหรือบุคคลอื่นใดมิไดหรือการปฏิวัติ หรือรัฐประหารครั้งไหนก็มักจะดําเนินการ 
โดยทหารทั้งสิ้น    ประเด็นน้ีหากวิเคราะหแลวจะพบวามีปจจัยทีเ่ปนสวนสนบัสนุนและผลักดันใหทหาร
ตองเขาแสดงบทบาทตอสถานการณทางการเมืองที่ไมสงบ   ดังน้ี 
 
               ปจจัยที่สนับสนนุผลักดันใหทหารเขาแสดงบทบาทในภาวะที่การเมืองเกิดความไมสงบ 
               โดยปกติแลวทหารจะไมเขาแสดงบทบาททางการเมือง เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ ตลอดจนและ  
กฎ ระเบียบการปฏิบัติราชการมิไดกําหนดไวอยางชัดเจน รัฐธรรมนูญจะกําหนดหนาที่ของทหารไว ๒ 
ลักษณะคือหนาที่เกี่ยวกบัการปองกันประเทศ  รักษาเอกราช ความมั่นคง  ความสงบเรียบรอย ตลอดจน
สถาบันสําคัญของประเทศ และอีกหนาที่หน่ึงก็คือ หนาที่ในการพัฒนาประเทศ ดังทีไ่ดกลาวแลว       
อยางไรก็ดีไดมีการวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับหนาทีข่องทหารในการรักษาความมัน่คง หรือความสงบ
เรียบรอยซึ่งเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไววา การเขาแสดงบทบาททางการเมืองเม่ือสถานการณ
ทางการเมืองภายในประเทศเกิดความไมสงบนั้นทหารสามารถกระทาํไดหรือไม ในเม่ือการเขายึดอํานาจ 
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จากรัฐบาลที่บริหารประเทศในขณะนั้นเปนเพราะเหตุผลความจําเปนทางการเมืองที่กําลังเกิดวิกฤติอัน
เน่ืองจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาล จนสอเคาวาจะเกิดความวุนวาย ความไมสงบขึ้น
ภายในประเทศหากทหารไมเขาดําเนินการแลวจะมีผลเสียตอความสงบเรียบรอยความมั่นคงของประเทศ  
ปฏิบัติการยึดอํานาจของทหารถือวาเปนหนาที่เพ่ือการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยใหกับ
ประเทศชาติและประชาชนไดหรือไม หากทหารไมเขาดําเนินการแลวสถานการณทางการเมืองของ
ประเทศจะเปนอยางไร  ประชาชนจะไดรับผลกระทบที่ไมดีอยางไรบาง    ดังน้ันหากจะวิเคราะหปจจัยที่
มีสวนสนับสนุนผลักดันใหทหารตองเขาแสดงบทบาททางการเมืองในภาวะที่การเมืองเกิดความไมสงบ 
หรือในชวงที่เกิดวิกฤติทางการเมืองแลวพบวานาจะเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ดังน้ี 
 ๑. สถานการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมภายในประเทศเกิดความไมสงบ  มีความ
ขัดแยงทางการเมือง เกิดความแตกแยกในหมูประชาชนออกเปนฝายตาง ๆ  มีปญหาทางเศรษฐกิจ การ
ทุจริต คอรัปชั่น และปญหาสังคมเกิดขึ้นอยางกวางขวาง เกิดการรวมกลุมชุมนุมเพ่ือกดดันการแกปญหา
ของรัฐบาลจนกลายเปนสถานการณความวุนวาย   
                   ๒. ความไมมีเสถียรภาพของสถาบนัการเมือง เชน เกิดความออนแอของสถาบันทาง
การเมือง รัฐบาล พรรคการเมือง นักการเมืองขาดเจตนารมณที่แนวแนในการปฏิบตัิหนาที่ทําให
ประชาชนไดรับผลเสยี เทากับวาเลือกคนที่ไมเหมาะสมเขาไปเปนผูแทน นักการเมืองเหลานั้นมิได
กระทําหนาที่เพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง เม่ือประชาชนไดรับผลกระทบมากก็อาจจะเรยีกรอง    
ตอตาน  หรือกดดันรัฐบาลดวยวธิีการตาง  ๆ 
             ๓.  ทหารเปนองคกรที่มีคุณลกัษณะพิเศษแตกตางจากองคกรพลเรือนทั่วไป  กลาวคือทหารมี
ระเบียบวินัย  การปกครองบังคับบัญชา  การสั่งการที่เครงครัดมาก   นอกจากนี้แลวยังไดรับการฝก
ความอดทน ความแข็งแกรง  การใชอาวุธยทุธวิธตีาง ๆ ซ่ึงเปนสิง่จําเปนตอปฏิบัติการใดๆ เม่ือเกิด
ความไมสงบ เชน   การใชกําลังพลเขาควบคุม รักษาความสงบในเหตุการณตาง ๆ  นอกจากนี้ ทหารยัง
มีรุน มีอาวุโสทําใหสามารถสรางเอกภาพ  (Unity)  ความกลมเกลียวเหนียวแนนในการรวมตวัเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจไดอยางรวดเร็ว                 
                ๔. ทหารเปนองคกรที่มีอาวุธ คุณลักษณะพิเศษของขอน้ีเปนลักษณะเดนของทหารอีกอยาง
หน่ึงเพ่ิมเติมจากขอ ๓  ซ่ึงบุคคลทั่วไป หรือองคกรใดไมมี   การรักษาความสงบเรียบรอย  หรือการยึด
อํานาจการปกครองอาจตองมีการใชอาวุธประกอบการปฏิบัติภารกิจ   ซ่ึงผูที่สามารถใชอาวธุไดน้ันตองมี
ความชํานาญ หรือผานการฝกทักษะมาแลว ในการเขาคลีค่ลายปญหาความสงบทางการเมืองของ
ประเทศเรามกัจะเห็นภาพทหารถืออาวุธประกอบเสมอ  กรณีดังกลาวนี้เปนความจําเปนเพ่ือการควบคุม
ฝูงชนใหอยูในความสงบ  หรือเพ่ือใหปฏิบัติการยึดอํานาจจากรัฐบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  อยางไร
ก็ดีการใชอาวธุของทหารเพือ่กรณีดังกลาวตองอยูภายใตการควบคุม สั่งการจากผูบังคับบญัชาซึ่งจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ   
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 ปจจัยดังกลาวขางตนเปนสวนสนับสนุน ผลักดันใหทหารตองเขาแสดงบทบาททางการเมือง  
บางฝายเห็นวาเปนหนาที่ของทหารในการรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงของประเทศซึ่งสามารถ
กระทําไดโดยอางอิงจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหทหารมีหนาที่ในการรักษา      
เอกราช ความมั่นคง สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ไดกําหนดไวแบบกวาง ๆ สวนวิธีดําเนินการนั้นมิได
กําหนดรายละเอียดไว  ทหารจึงนาที่จะสามารถกระทําดวยวิธีการใดๆ เพ่ือใหบรรลุภารกิจดังกลาวได         
การที่ทหารเปนองคกรที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกตางจากองคกรอ่ืนดังกลาวแลวขางตน    เม่ือเกิด
ความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศขึ้นจึงทําใหมีการจับตามองมาที่ฝายทหารเปนพิเศษวาจะมีการ
แสดงทาที่อยางไรตอเหตุการณน้ัน จะเห็นไดจากสื่อตาง ๆ มักเสนอขาวความเคลื่อนไหววาจะมีการยึด
อํานาจเกิดขึ้นหรือไม  ประชาชนจะรูสึกตื่นเตนเม่ือเห็นการเคลื่อนกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ  หรือมี
การเปดเพลงปลุกใจใหรักชาติรักแผนดินในชวงเวลาที่สถานการณทางการเมืองของประเทศเกิดความไม
สงบ  หลายคนอาจคิดไปถึงวาจะเกิดความรุนแรงตามมาหรือไม  อยางไรก็ดีหากทหารจะตองเขาแสดง
บทบาทตอกรณีดังกลาวก็มักจะดําเนินการไปเพื่อมุงสรางความสงบเรียบรอย  ไมตองการใชกําลังและ
อาวุธในทางที่จะกอใหเกิดความรุนแรงเสียหายตอประชาชนและภาพลักษณของประเทศ  จะเห็นไดวา
การยึดอํานาจการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ เม่ือวันที่  ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐  ไมมีการ
ใชกําลัง  อาวุธเขาตอสู  หรือเสียเลือดเน้ือเลยแมแตนอย   เพราะดังที่ไดกลาวแลววาถาทหารตองเขายึด
อํานาจจากรัฐบาล ก็จะดําเนินการไปเพื่อสรางความสงบเรียบรอยของประเทศชาติและประชาชน  ที่
สําคัญก็คือทหารจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชกําลัง หรืออาวุธ ซ่ึงตองเปนไปตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาและมีกฎหมายรองรับ   เพราะทหารก็ตองอยูในระเบียบวินัยเชนกัน  มีบทลงโทษทหารที่
กระทํานอกรีตไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาอีกดวย    ดังน้ันโดยแทจริงแลวทหารมิไดตองการเขายุง
เกี่ยวกับการเมือง ทหารมีสถานภาพ เปนขาราชการเชนเดียวกับขาราชการประเภทอื่นซึ่งอยูในบังคับ
แหงกฎหมายที่หามมิใหเกี่ยวของทางการเมือง    เชน การสมัครรับเลือกตั้ง  การเปนสมาชิกพรรค
การเมือง  หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ถาหากมีความประสงคจะเขารวมกิจกรรมทางการเมืองใน
ลักษณะดังกลาวจะตองลาออกจากราชการเสียกอน   ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดมีการกําหนด
มิใหขาราชการซึ่งรวมถึงทหารเขายุงเกี่ยวกับการเมือง เชน  ในการดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๐๙ (๘))   หรือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา  (มาตรา ๑๒๖ (๔))  การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวเชนนี้ก็เพ่ือตองการใหขาราชการประจํากับฝาย
การเมืองแยกออกจากกัน หรือที่เรียกวา มีความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality)  ไม
สามารถแทรกแซงกาวกายกัน  หรือกระทําการเพื่อเอ้ือประโยชนตอกัน  อยางไรก็ดี อาจเกิดคําถามที่วา
เหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นมิไดเปนการใหทหารเขาไปดํารงตําแหนงหรือสมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมืองซึ่งมีรัฐธรรมนูญบัญญัติเปนขอหามไว  ทหารจะเขาไปเกี่ยวของดวยไดหรือไม   ใน 
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เม่ือการรักษาความสงบเรียบรอย  ความมั่นคงของบานเมืองน้ันเปนหนาที่ของทหารในการรักษาความ
ม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดังกลาวแลว  หาก
ทหารไมแสดงบทบาทตอกรณีดังกลาวใครจะเปนผูดําเนินการ  ประกอบกับทหารเปนองคกรที่มีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากองคกรพลเรือนทั่วไปในหลาย ๆ เร่ือง  เชน มีอาวุธ  มีการฝกความพรอมในการใช
กําลัง  มีการปกครองบังคับบัญชาการสั่งการที่เขมงวดมีความรวดเร็วในการรวมกําลัง และการปฏิบัติ
ภารกิจ   จึงเปนประเด็นที่ตองคิดกันตอไป 
               จากประวัติศาสตรการเมืองไทยที่ผานมาจะเห็นไดวาเม่ือเกิดกรณีจําเปนที่จะตองปฏิบัติการ
เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเพื่อใหเกิด ความสงบเรียบรอยทหารจะเขา   
แสดงบทบาทในการรักษาความสงบโดยการยึดอํานาจจากรัฐบาลในขณะนั้นเพ่ือมิใหวิกฤติการณทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นกลายเปนความรุนแรงจนไมสามารถควบคุมได หลังจากที่ยึดอํานาจไดเปนที่เรียบรอย
แลวก็จะจัดกลไกการบริหารประเทศ เชน การออกประกาศควบคุมสถานการณ แจงการปฏิบัติตาง ๆ 
ตลอด  จนจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว และที่สําคัญคือการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพ่ือคืนอํานาจใหกับ
ประชาชนตามกระบวนการของวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยตอไป  จึงถือไดวาการปฏิวัติ  
(Revolution)  การรัฐประหาร (Coup d’  etat)  ซ่ึงกระทําโดยฝายทหารนั้นเปนการแสดงบทบาทของ
ทหารในการเขาแทรกแซงทางการเมืองซึ่งสามารถจัดแบงลักษณะการเขาแทรกแซงออกไดเปน           
๒  ลักษณะ ดังน้ี      
                  ๑.  การแทรกแซงโดยตรง      
  ทหารจะพิจารณาสถานการณของประเทศในขณะนั้น ถาเห็นวามีความจําเปนตองเขา
ควบคุมเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยก็จะเขาทําการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลโดยตรง เม่ือยึดอํานาจ
การปกครองไดแลวก็จะจัดระบบการควบคุม สรางกลไกการบริหารประเทศตามมา  เชน การออกประกาศ
ของคณะยึดอํานาจ เพ่ือควบคุมสถานการณและใหประชาชน ผูเกี่ยวของทราบการปฏิบัติตามแนวทางที่    
คณะยึดอํานาจเห็นควร  หลังจากนั้นจะจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อใชเปนแนวทางบริหาร
ประเทศ  และมีการตั้งคณะบุคคลเพื่อใหรับผิดชอบบริหารประเทศ  หรือเปนรัฐบาลชั่วคราว  พรอมทั้ง
ผลักดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่ยกเลิกไปเพื่อใชเปนกฎหมายแมบทในการ
บริหารประเทศ อัน นําไปสูการการเลือกตั้ง  และการจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยตอไป  การ
ปกครองประเทศในชวงเวลานี้จึงเปนการปกครองที่อยูภายใตการควบคุมโดยรัฐบาลทหาร  (Ruler  
Army)   อยางไรก็ดี คณะผูยึดอํานาจการปกครองอาจจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป  เชน อาจใชชื่อเรียก
คณะวา  คณะปฏิวัติ  คณะรักษาความสงบเรียบรอยหรือในครั้งลาสุดการยึดอํานาจจากรัฐบาลเมื่อ       
๑๙กันยายน ๒๕๔๙  คณะยึดอํานาจใชชื่อวา “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  เปนตน 
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                     ๒.  การแทรกแซงโดยออม 
                          บางครั้งสถานการณทางการเมืองของประเทศยังไมถึงขั้นที่ทหารจะตองเขายึดอํานาจโดยตรง
จากรัฐบาลและเขาจัดการบริหารประเทศเอง ในลักษณะที่เรียกวา  Ruler  Army ดังที่ไดกลาวแลวในสวนกอน
หนานี้    ทหารอาจเขาแทรกแซงการบริหารงานของรัฐบาลเมื่อเห็นวามีความบกพรองของการปฏิบัติหนาที่
อยางชัดเจน  เชน เกิดปญหาที่เปนผลเสียหายตอประเทศชาติ ประชาชนแตรัฐบาลยังไมดําเนินการแกไข 
อยางจริงจัง   เกิดความขัดแยงทางสังคมขึ้น  ทหารอาจแสดงทาทีบางอยางที่เปนการแจงเตือนรัฐบาลก็ได 
เชน การใหคําแนะนําชี้หนทางปฏิบัติ  หรือการแสดง  สัญญาณใด  ๆ  ใหรัฐบาลเห็นวาหากปญหาตาง ๆ      
ที่กําลังเกิดขึ้นและสอเคาวาจะเกิดเปนวิกฤตการณที่มีความรุนแรงไมไดรับการแกไขแลวอาจมีการยึดอํานาจ  
คืนใหกับประชาชนก็ได  การแทรกแซงโดยออมอาจเกิดขึ้นในลักษณะเปนการแจงเตือนกอนที่จะมีการ
แทรกแซงโดยตรง   ซ่ึงหากรัฐบาลสามารถแกไขปญหาไดสถานการณก็จะดีขึ้น  ทหารก็จะหยุดการเคลื่อนไหว 
 
บทสงทาย 
               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๔๐  ฉบับลาสุดที่ถูกยกเลิกไปแลวโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ไดบัญญัติถึงหนาที่ของทหาร
ไวตาม  มาตรา ๗๑  มาตรา ๗๒   กลาวโดยสรุป  ทหารมีหนาที่สําคัญคือ   การรักษาเอกราช  ความมั่นคง 
ของประเทศ  ตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข   และหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  หนาที่ในการพัฒนาประเทศ   นอกจากนี้ยังตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามที่กระทรวงกลาโหม  และเหลาทัพกําหนด
ขึ้นตามแนวทางการปกครองบังคับบัญชา  การบริหารงานและการปฏิบัติราชการทั่วไปอีกดวย  การที่
ประชาชนจับตามองความเคลื่อนไหว หรือทาทีของทหารเมื่อเกิดวิกฤติการณทางการเมือง จึงเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ประชาชนจะคิดเชนน้ัน  อาจเปนเพราะในอดีตหลายครั้งเม่ือเกิดความวุนวาย ความไมสงบทาง
การเมืองทหารมักจะเปนฝายที่เขามาดําเนินการเพื่อใหเกิดความสงบโดยการยึดอํานาจการปกครองจาก
รัฐบาลในขณะน้ัน  ดวยวิธีการปฏิวัติ  รัฐประหาร ประกอบกับทหารเปนองคกรที่มีลักษณะพิเศษกวา
องคกรอ่ืน เชน มีอาวุธ กําลังพล   การฝกยุทธวิธี  การควบคุมสั่งการระบบการบังคับบัญชาที่มี
ประสิทธิภาพเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบของประเทศ 
 การเขาแสดงบทบาททางการเมืองของทหารเมื่อบานเมืองเกิดความไมสงบนี้ถูกมองเปน     
๒ กรณี 
 กรณีที่ ๑  เห็นวาทหารสามารถแสดงบทบาทหรือเขาเกี่ยวของกับเหตุการณได เพราะเปน
การปฏิบัติหนาที่ในการรักษาเอกราช  ความมั่นคง  สถาบันพระมหากษัตริย  ตลอดจนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   ความไมสงบทางการเมืองหรือวิกฤติการณ
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะกลายเปนปญหาตอความมั่นคง หรือระบอบการปกครองของประเทศ  จึงสามารถ 
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ตีความไดวาเปนหนาที่ในการรักษาความมั่นคง  และระบอบการปกครองประเทศซึ่งทหารสามารถกระทํา
ได    
 สวน  กรณีที่ ๒  เห็นวาการหาขอยุติเม่ือเกิดวิกฤติการณทางการเมืองภายในประเทศควร
ปลอยใหเปนไปตามกลไกของระบอบการปกครอง  ดังน้ัน การจะเห็นดวยกับกรณีใดเปนเรื่องที่ประชาชน
ตองพิจารณาตามหลักเหตุผลและขอเท็จจริงวาเม่ือเกิดความไมสงบทางการเมืองขึ้นภายในประเทศ    
เกิดความขัดแยงระหวางรัฐบาลในฐานะฝายบริหารประเทศกับประชาชน  อาจเนื่องมาจากที่บานเมืองมี
ปญหาและรัฐบาลยังไมดําเนินการแกไขหรือยังแกไขไมได  เชน มีการทุจริต คอรัปชั่น ความตกต่ําทาง
เศรษฐกิจ ปญหาสังคม ฯลฯ หากปลอยไวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน ใครจะเปน
ผูรับผิดชอบ  หลายคนจึงมองมาที่ทหารซึ่งเปนองคกรที่มีลักษณะพิเศษกวาองคกรอ่ืนดังที่ไดกลาวแลว 
เชน  มีกําลังพล  อาวุธยุทโธปกรณ การฝก  ประกอบกับหลายครั้งในอดีตทหารสามารถเขารักษาความสงบ 
ตอเหตุการณวิกฤติการณทางการเมืองจนเกิดความสงบเรียบรอย  จึงไมนาสงสัยที่ทหารจะถูกจับตามอง
เสมอ   อยางไรก็ดี  ทหารก็คือประชาชนที่มีความรักประเทศชาติบานเมือง  ตลอดจนสถาบันสําคัญของ
ประเทศเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป  การแสดงบทบาทหนาที่ของทหารก็มีจุดมุงที่จะตองการเขาแกไข
สถานการณความไมสงบ  หรือวิกฤติการณทางการเมืองตลอดจนสรางความสมานฉันท  ความสงบ
เรียบรอยของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก    มิไดมุงที่จะเขาเกี่ยวของกับการเมืองหรือกลไกการ
บริหารประเทศของรัฐบาลแตอยางใด  ยามปกติทหารก็จะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ   ไมเขาแทรกแซงทางการเมือง    จนตอเม่ือสถานการณผลักดันใหทหารตองเขาแสดงบทบาท
ตอเหตุการณความไมสงบเทานั้นทหารจึงจะมีการเคลื่อนไหว   แตการเขาแสดงบทบาทตอเหตุการณ
มักจะเปนลักษณะชั่วคราว เม่ือทุกอยางคลี่คลายไปในทางที่ดี  มีรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนที่เรียบรอยแลว
ก็เทากับวาประชาชนไดอํานาจการปกครองคืน  ทหารก็จะถอนตัวออกจากเหตุการณในที่สุด     ถึงตรงนี้
คิดวาผูอานทุกทานคงไดทราบถึงบทบาท  หนาที่ของทหารพอสมควร  และอาจไดคําตอบที่ใครมักจะ
ถามกันวาเม่ือเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองขึ้นภายในประเทศแลว “ทหารควรมีทาที หรือ
แสดงบทบาทอยางไร” 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒                                                                                          เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๙     

                                                                      ๔๑  
 
 
แหลงอางอิง 

สมหมาย  วิชาวรณ.     ทหารและวิสัยทัศนทางการเมือง : บทเรียนที่ ๔   สถาบันพระปกเกลา 
 เอกสารประกอบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร 
 ระดับสูง รุนที่ ๔.  ๒๕๔๓. 
สุรชาติ  บํารุงสุข.   ระบบราชการไทย : บทศึกษากองทัพในบริบททางสังคม – การเมือง   
 สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพ : ๒๕๓๐. 
http://www.do.rtaf.mi.th/library/ArmForce Day.htm 

(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนาม
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กระแสโลกยุคหลังสงครามเย็น 
 

    น.อ.รศ.  ทองใบ ธีรานันทางกูร 
    รองศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

 
 ผูเขียนไดเคยนําเสนอเรื่องของกระแสโลกในยุคสงครามเย็นไปแลว (ในชื่อเร่ือง  “สงครามเย็น
(Cold War) : เรื่องเกานํามาเลาใหม”   ในวารสารโรงเรียนนายเรือ ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (เดือน เมษายน -
มิถุนายน ๒๕๔๘)  ที่ผูเขียนจะนําเสนอตอไปน้ี   เปนเรื่องสืบเน่ือง เปนเรื่องของกระแสโลกในยุคหลัง
สงครามเย็นในชวงตนๆ โดยเริ่มตนดวยการวิเคราะหเหตุการณตอนที่อิรักไดฉวยโอกาสชวงเกิด
สุญญากาศทางการเมืองของโลกทําการรุกรานคูเวตเรื่อยไปจนถึงการวิเคราะหสถานะของจีนที่โดดเดน
เปนมหาอํานาจ  “ดาวรุง”  ขึ้นมาในฐานะที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม    
อยางรวดเร็วมาก 
 

อิรักบุกยึดคูเวต และสหรัฐอเมริกากับมหาอํานาจตะวันตกรวมกันตอตาน 
 ยุคหลังสงครามเย็น (The Post-Cold War Era) ไดเริ่มตนขึ้นในขณะที่สหภาพโซเวียต (Soviet 
Union)  กําลังเริ่มจะแตกแยกออกเปนสาธารณรัฐตาง ๆ ในป ค.ศ. ๑๙๙๐   อิรักมีความเชื่อวาการสิ้นสุด
ของสงครามเย็นครั้งน้ีไดกอใหเกิดสุญญากาศทางการเมืองขึ้นในภูมิภาค จึงไดฉกฉวยโอกาสนี้ยกทัพ 
เขาไปในคูเวตประเทศเพื่อนบานโดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือเพ่ือควบคุมแหลงนํ้ามันของตะวันออกกลาง 

การดําเนินนโยบายเปลี่ยนแปลงสถานภาพเดิม (Status Quo) ของอิรักในครั้งนี้กอใหเกิดความ   
ตื่นตระหนกแกบรรดาชาติมหาอํานาจตะวันตก (Western Powers) ซ่ึงมีความเห็นวาการกระทําของอิรักจะ
เปนตัวอยางแกประเทศอ่ืน ๆ ที่อาจจะนําไปปฏิบัติในยุคหลังสงครามเย็นไดหากปลอยใหอิรักกระทําโดย
ไมมีการลงโทษ  นอกจากนั้นแลวการกระทําของอิรักก็ยังถูกมองจากชาติมหาอํานาจตะวันตกวาเปนภัย
คุกคามตอการขนสงนํ้ามันไปหลอเลี้ยงเศรษฐกิจของโลกโดยตรงดวย 

ดวยเหตุน้ีสหรัฐอเมริกาจึงทําตัวเปนผูนําในการระดมชาติมหาอํานาจตะวันตกทั้งหลายเขารวม
เปนพันธมิตรทําการตอตานการเขายึดครองคูเวตของอิรักโดยที่ชาติมหาอํานาจตะวันตกเหลานี้ตางมี
สมานฉันทรวมกันอยางเต็มที่โดยแทบไมมีชาติใดตอตานนโยบายนี้เลย 

เม่ือสหรัฐอเมริกาไดรับการสนับสนุนจากพันธมิตรชาติมหาอํานาจตะวันตกเหลานี้ผานทาง
องคการสหประชาชาติ (United Nations) แลว  จึงดําเนินการใชมาตรการคว่ําบาตร (Sanctions) ตาง ๆ ตอ
อิรัก  ครั้นมาตรการคว่ําบาตรตออิรักนี้ไมเปนผลและอิรักไมยอมถอนกําลังทหารออกจากคูเวตตาม     
เสนตายของสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจึงใชแสนยานุภาพอันเกรียงไกรที่หนุนเนื่อง    
โดยเทคโนโลยีที่กาวหนายิ่งเขาบดขยี้กองทัพของอิรัก   และขับไลออกจากคูเวตไดสําเร็จอยางงายดาย 
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สงครามครั้งน้ีเรียกวาสงครามอาว (Gulf War) ไดสรางความอกสั่นขวัญแขวนแกชาวโลก เพราะเกรงกลัว
วาจะลุกลามเปนสงครามโลกครั้งที่ ๓  

กองทัพของฝายพันธมิตรมิไดเขายึดครองอิรักหรือลมลางรัฐบาลอิรักแตอยางใด สวนคาใชจาย
ในการสงครามคราวนี้มหาอํานาจพันธมิตรก็ไดชวยกันแบกรับภาระ โดยอังกฤษและฝรั่งเศสสงทหารเขา
สมทบในกองกําลังของฝายพันธมิตร ในขณะที่ญ่ีปุนและเยอรมนีใหความชวยเหลือทางดานการเงิน   

 

บรรทัดฐานที่สรางขึ้นเมื่อเกิดสงครามอาว และระเบียบโลกใหม 
สงครามอาวไดกอใหเกิดบรรทัดฐานที่มีคุณคาสําหรับอนาคต  คือ  (๑) ชาติที่รุกรานอยางอิรักจะ

ถูกลงโทษ  (๒) ใหความเคารพในอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของชาติ (ทั้งของคูเวตและของ
อิรัก) (๓) ใชประโยชนจากคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ และ (๔) ความมุงม่ันของ
สหรัฐอเมริกาที่จะเปนแกนนําในการจัดระเบียบโลกหลังสงครามเย็น  ซ่ึงประธานาธิบดีบุช (ผูพอ) ไดตั้ง
ชื่อวา ระเบียบโลกใหม (New World Order)  

ความจริงบุคคลแรกที่มีคุณูปการตอการสรางระเบียบโลกใหมคือประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี. 
รูสเวลต แหงสหรัฐอเมริกาในทศวรรษป ๑๙๔๐ ครั้งน้ันประธานาธิบดีรูสเวลตตองการใหมีการรวมมือกัน
ระหวางชาติมหาอํานาจโดยการนําของสหรัฐอเมริกาผานทางองคการสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นมาใหม
ภายหลังความพายแพของเยอรมนีและญี่ปุน และชวยกันสรางชาติทั้งสองนี้ใหเปนชาติประชาธิปไตยให
จงได 

 

การลมสลายของสหภาพโซเวียต และวิวัฒนาการหลังจากนั้น 
การลมสลายของสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นภายหลังสงครามอาวยุติลงเพียงไมกี่เดือน  โดยที่ ๑๕

สาธารณรัฐ ซ่ึงเคยประกอบเขาเปนสหภาพโซเวียตตางก็ไดเริ่มถอนอํานาจคืนจากรัฐบาลกลางที่ออนแอ
ลงและไดประกาศตนเปนรัฐเอกราช เม่ือเกิดเหตุการณน้ีขึ้นก็ไดเกิดปญหาตามมา นับตั้งแตปญหาเรื่อง
ขอบเขตอํานาจของแตละรัฐเรื่อยไปจนถึงการแบงปนทรัพยสินของแตละรัฐ ๓ สาธารณรัฐในคาบสมุทร
บอลติก (เอสทัวเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย) ซ่ึงเพ่ิงถูกผนวกเขาไปอยูกับสหภาพโซเวียตในทศวรรษ       
ป ๑๙๔๐  ไดปลีกตัวออกไปอยูตางหาก  สวนอีก ๑๒  สาธารณรัฐไดดําเนินการเจรจากันอยูนานภายใต
การนําของ  นายมิคาอิล กอรบาชอฟ  เพ่ือกอตั้งสมาพันธรัฐ (Confederation) ซ่ึงมีรูปแบบกําหนดให
สาธารณรัฐตาง ๆ มีความเขมแข็ง   สวนรัฐบาลกลางมีความออนแอโดยมีอํานาจในการควบคุมนอยลง 

สนธิสัญญาสหภาพ (Union Treaty) ที่ไดวางรูปแบบคราวๆของโครงสรางใหมของสมาพันธรัฐ    
ไมเปนที่พึงพอใจของบรรดาพวกหัวรุนแรงในรัฐบาลกลางสหภาพโซเวียตเกาจนนําไปสูความพยายาม
กอรัฐประหารยึดอํานาจในป  ค.ศ. ๑๙๙๑  แตรัฐประหารครั้งน้ีซ่ึงถกูตอตานอยางแข็งขันจากพวกหัวใหม 
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ภายใตการนําของนายบอริส เยลตซิน ประธานาธิบดีแหงรัสเซีย จึงประสบกับความลมเหลว และเปน
ตัวเรงใหเกิดการลมสลายของสหภาพโซเวียตรวดเรว็ยิง่ขึ้น  

หลังจากนั้นแลวก็ไดมีการยอมรับลัทธิทุนนิยมและประชาธิปไตยเขาเปนรากฐานของระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเมืองของรัฐอดีตสหภาพโซเวียตตางๆ อดีตสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต
เหลานี้ตางก็แยกตนเปนรัฐเอกราชแตก็ไดรวมตัวกันเปนโครงสรางการประสานความรวมมือหลวมๆ 
เรียกวา เครือรัฐเอกราช  (The Commonwealth of Independent States)  ในบรรดาอดีตสาธารณรัฐ
ของสหภาพโซเวียตทั้งหลาย มีเพียง ๓  สาธารณรัฐในคาบสมุทรบอลติกเทานั้นที่มิไดเปนสมาชิกของ
เครือรัฐเอกรัฐที่กอตั้งขึ้นมาใหมน้ี สวนรัสเซียและเบลารุสไดรวมตัวกันมีสถานะเปนกึ่งสหภาพเมื่อป   
ค.ศ. ๒๐๐๐  

 

ความสัมพันธระหวางมหาอํานาจตะวันตกกับรัสเซียหลังเร่ิมตนยุคหลังสงครามเย็น
 ความสัมพันธระหวางประเทศตะวันตกกับรัสเซียและอดีตสาธารณรัฐโซเวียตอ่ืน  ๆ  หลังเริ่มตน 
ยุคหลังสงครามเย็นน้ี มีลักษณะไมคอยจะสนิทสนมกันมากนัก  เพราะขางประเทศตะวันตกเองก็มีปญหา
ทางเศรษฐกิจของตนเอง ประกอบกับมีความรูสึกวารัสเซียมีความจําเปนตองปฏิรูปภายในของตนมากกวา 
มีความจําเปนที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินและทางเศรษฐกิจจากภายนอก ดังน้ันประเทศตะวันตก 
จึงไดใหความชวยเหลืออยางจํากัดแกรัสเซียและอดีตสาธารณรัฐโซเวียตอ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ที่ประเทศเหลานี้
ตางก็ประสบปญหามาตรฐานการครองชีพของประชาชนตกต่ําอยางรุนแรงในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่จะ   
กาวไปสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย   

นอกจากนี้แลวประเทศตะวันตกก็เกิดความหวาดหวั่นที่ รัสเซียใชนโยบายแข็งกราวเขา
ปราบปรามพวกขบวนการแยกดินแดนในจังหวัดเชนยาของรัสเซียในป ค.ศ. ๑๙๙๕  และ ๑๙๙๙  ขาง
ฝายผูนํารัสเซียเองก็กลัววาการขยายตัวขององคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต  (NATO) 
เขาไปในพื้นที่ยุโรปตะวันออกจะนําไปสูการวางกองกําลังของนาโตไวเปนภัยคุกคามตามแนวพรมแดน
ของรัสเซีย ในขณะเดียวกันน้ี  ญ่ีปุนและรัสเซียก็ยังไมสามารถตกลงเรื่องขอพิพาทเรื่องดินแดนที่         
คาราคาซังกันมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติได 

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีปญหาตางๆเหลานี้ระหวางกัน แตบรรดามหาอํานาจแหงโลกก็ได
เพ่ิมพูนความรวมมือระหวางกันภายหลังสงครามเย็นยุติลงมากยิ่งขึ้น  รัสเซียไดรับการยอมรับใหเปนรัฐ
สืบทอดอํานาจของสหภาพโซเวียต และไดที่น่ังในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ  ทั้งรัสเซีย
และสหรัฐอเมริกาไดทําการลดอาวุธนิวเคลียรครั้งใหญในทศวรรษ ป ๑๙๙๐  
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เหตุการณวุนวายภายหลังการลมสลายของยูโกสลาเวีย 
ความหวังที่จะสราง  “ระเบียบโลกใหม”  หลังสงครามเย็นมีขึ้นไมนาน  โลกก็ตองเผชิญ

เหตุการณที่ไมพึงปรารถนาขึ้นอีก กลาวคือหลังสงครามอาวในป ค.ศ. ๑๙๙๑  อดีตประเทศยูโกสลาเวีย
ถึงแกการลมสลาย  สาธารณรัฐตาง ๆ ที่เคยประกอบเปนยูโกสลาเวียไดประกาศตนเปนเอกราช       
ชาวเซิรฟ (Serbs) ซ่ึงเปนชนกลุมนอยในโครเอเชียและบอสเนีย ไดเขายึดดินแดนหนึ่งในสามของ      
โครเอเชีย และดินแดนสองในสามของบอสเนียแลวจัดตั้งดินแดนเรียกวา “เซอรเบียใหญ (Greater 
Serbia)”   โดยมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐเปนประเทศเพื่อนบานของเซอรเบีย   

และโดยความชวยเหลือจากเซอรเบียซ่ึงควบคุมกองทัพของยูโกสลาเวีย กองกําลังของชาวเซิรฟ
ก็ไดเขาเขนฆาชาวบอสเนียและชาวโครเอเชียที่มิไดมีเชื้อสายเซิรฟหลายหมื่นคนในดินแดนที่นํามาผนวก
รวมเขาดวยกันเหลานี้ และไดขับไลชาวบอสเนียและชาวโครเอเชียที่มิไดมีเชื้อสายเซิรฟหลายลานคน 
ออกไปจากดินแดนเหลานี้ดวยทั้งน้ีเพ่ือสรางรัฐใหมที่มีชาติพันธุบริสุทธิ์เพียงชาติพันธุเดียว 

ประชาคมระหวางประเทศไดใหการรับรองเอกราชของโครเอเชียและบอสเนีย และใหการยอมรับ
ใหทั้งสองชาติน้ีเปนสมาชิกของสหประชาชาติ กับทั้งไดผานมติคณะมนตรีความมั่นคงนับสิบฉบับเพ่ือ
ปกปองบูรณภาพแหงดินแดนและประชาชนพลเรือนของทั้งสองชาติน้ี  

แตในกรณีที่เกิดขึ้นครั้งน้ีมีลักษณะตรงกันขามกับสงครามอาว  กลาวคือ ประเทศมหาอํานาจ  
ตาง ๆ ไมมีความประสงคจะรวมมือทําสงครามปกปองบอสเนีย  แตทวาไดพยายามที่จะขีดวงจํากัด     
ความขัดแยงโดยแสดงบทบาทเปนกลางโดยเปนผูรักษาสันติภาพ และผูเปนกลางไกลเกลี่ย ไดทํา      
การเสนอแผนสันติภาพบาง  คว่ําบาตรทางเศรษฐกิจบาง  ใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจบาง และเรื่อง
อ่ืน ๆ บาง  

แตปรากฏวามาตรการเหลานี้ไมสามารถบังคับใหกองกําลังเซิรฟถอนตัวออกไปได  ความ      
เปนกลางระหวางประเทศรวมทั้งการหามสงอาวุธ (Armed Embargo)  ไดใชบังคับทั้งกับบอสเนียที่ไมติด
อาวุธ และเซอรเบียที่ติดอาวุธอยางหนักเสมอเหมือนกัน แมวาจะมีมติของสหประชาชาติประกาศวา    
เซอรเบียเปนชาติที่รุกรานออกมาก็ตาม สหประชาชาติไดสงกองกําลังรักษาสันติภาพเกือบ ๔๐,๐๐๐ นาย 
ไปยังบอสเนียและโครเอเชีย โดยตองเสียคาใชจายปละกวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ   ขางองคการ
สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (นาโต)  ก็ไดขมขูวาจะใชปฏิบัติการทางทหารอยางตอเน่ือง  แตก็ตองเลิกลม       
การปฏิบัติการเมื่อคํานึงถึงวาจะตองเสียคาใชจายที่สูงมาก 

 

การแกไขวิกฤติการณในโคโซโวของมหาอํานาจตะวันตก 
 ในป ค.ศ. ๑๙๙๕  กองกําลังเซอรเบยีไดเขายึดครองพื้นที่ปลอดภัย (Safe Areas) ๒ แหง          
ที่กําหนดโดยสหประชาชาติในบอสเนียทางภาคตะวนัออก และไดขับไลพวกผูหญิงและสังหารพวกผูชาย 
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หลายพันคน แตตอมาสถานการณการรบไดเกิดการพลิกผันกองกําลังฝายเซิรฟเปนฝายเพลี่ยงพล้ํา  
ความกลัววาสงครามจะขยายตัวประกอบกับแรงกดดันจากการใกลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาเปนแรงผลักดันใหนานาชาติตองแข็งขันในนโยบายระหวางประเทศในบอสเนียมากยิ่งขึ้น 
การทิ้งระเบิดของนาโตเปนเวลาสองสัปดาห (เปนการปฏิบัติการทางทหารเปนครั้งแรกของฝายพันธมิตร
ตะวันตก) ไดบีบบังคับใหกองกําลังบอสเนียยินยอมทําขอตกลง   

คณะผูเจรจาของสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงเดยตัน (Dayton 
Agreement) ซ่ึงกําหนดใหบอสเนียทั้งหมดเปนประเทศหนึ่งเดียวแตก็ใหกองกําลังเซิรฟมีอิสระบนดินแดน
ครึ่งหน่ึงของบอสเสีย กองกําลังติดอาวุธขนาดหนักจํานวน ๖๐,๐๐๐ นาย ซ่ึงเกือบทั้งหมดมาจากองคการ
นาโต (จํานวน ๒๐,๐๐๐ นายจากสหรัฐอเมริกา) ไดเขาไปจัดการใหมีการหยุดยิง แตก็มิไดดําเนินการให  
ผูลี้ภัยเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมและก็มิไดมีการจับกุมอาชญากรสงคราม กองกําลังนานาชาติเหลานี้ได
ตออายุการประจําการอยูทุกปเพราะเกรงกลัววาหากถอนตัวออกไปจะทําใหสงครามปะทุขึ้นมาอีก 

ประเทศมหาอํานาจตะวันตกไดปฏิบัติการอยางเด็ดขาดฉับพลันในป ค.ศ. ๑๙๙๙ เม่ือกองกําลัง
เซอรเบียปฏิบัติการที่เรียกวา   “ชําระลางทางชาติพันธุ”  (Ethnic Cleansing) ในโคโซโว (Kosovo) จังหวัด
หน่ึงในเซอรเบีย  ซ่ึงมีประชากรเชื้อสายอัลเบเนียถึง ๙๐ เปอรเซ็นต  กองทัพกองโจรปลดปลอยโคโซโว 
(Kosovo Liberation Army) ไดปฏิบัติการทางทหารอยางรุนแรงเพื่อเรียกรองขอเอกราชจาก   เซอรเบีย  
ทางกองกําลังเซอรเบียจึงไดตอบโตดวยการสังหารหมูประชาชนและบังคับใหประชาชนอพยพไปอยูที่อ่ืน   

หลังจากนโยบายสันติภาพที่เสนอแนะโดยตะวันตกประสบความลมเหลว องคการนาโตจึงได
ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอยางรุนแรงเปนเวลานานกวา ๑๐ สัปดาห เน่ืองจากทางรัฐบาลเซอรเบียได
สังหารโหดประชาชนในโคโซโวอยางโหดรายทารุณ  และตอมานายสโลโบดัน มิโลเซวิค ผูนําเซอรเบีย    
ไดถูกศาลยุติธรรมของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนคดีของอดีตผูนําของประเทศยูโกสลาเวีย
ตัดสินวาเปนอาชญากรสงคราม (และในที่สุดศาลตัดสินคดีเม่ือป ค.ศ. ๒๐๐๑ หลังจากที่เขาหมดอํานาจ
แลว) 

องคการนาโตถูกวิพากษวิจารณจากทั้งรัสเซียและจีนวา ปฏิบัติการโดยปราศจากการรับมอบ
อํานาจจากสหประชาชาติ และเขาแทรกแซงกิจการภายในของเซอรเบีย (เพราะประชาคมระหวาง
ประเทศและสหประชาชาติถือวาโคโซโวเปนสวนหนึ่งของเซอรเบีย ซ่ึงแตกตางจากกรณีของบอสเนีย) 
นอกจากนี้แลวองคการนาโตก็ยังถูกประณามวาทําการทิ้งระเบิดผิดเปาไปโดนสถานเอกอัครราชทูตจีนใน
ยูโกสลาเวีย อันเปนเหตุใหชาวจีนในประเทศจีนผูมีเลือดชาตินิยมเดินขบวนตอตานสหรัฐอเมริกา 
 ในที่สุด กองกําลังเซอรเบียก็ไดถอนตัวจากโคโซโวและและถูกแทนที่โดยกองกําลังนานาชาติ
โดยการนําขององคการนาโต ผูลี้ภัยสวนใหญเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ทวาชะตากรรมของจังหวัดโคโซโว  
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ยังถูกปลอยใหคาราคาซัง โดยที่ไมสามารถตกลงกันได  ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู. บุช แหง
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงอยูในระหวางเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีอีกสมัยหน่ึงมีนโยบายที่จะถอน
ทหารสหรัฐออกจากคาบสมุทรบอลขาน แตก็ไดเปลี่ยนใจที่จะไมถอนทหารดังกลาวเมื่อไดรับการเลือกตั้ง
ใหกลับคืนสูตําแหนงอีกสมัยหนึ่งเพราะการถอนทหารจะสรางความไรเสถียรภาพของภูมิภาคสวนนั้นและ
จะสรางความออนแอแกองคการนาโต 

 

ปฏิบัติการของมหาอํานาจตะวันตกในแอฟริกา 
การแทรกแซงทางทหารของฝายตะวันตกหลังป ค.ศ. ๑๙๙๐ นอกเหนือจากจะกระทําในภูมิภาค    

ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร คืออาวเปอรเซีย และในอดีตประเทศยูโกสลาเวียดังกลาวแลว ก็ยัง
เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกา  กลาวคือ  ในโซมาเลีย  โดยอาศัยขออางเพื่อสราง “ระเบียบใหมของโลก”   
อีกเชนเคย กองกําลังพันธมิตรหลายแสนคนไดถูกสงเขาไปชวยปราบปรามการสูรบระหวางฝายตาง ๆ 
และทําการสงสิ่งบรรเทาทุกขไปใหแกประชาชนเปนจํานวนมากที่กําลังอดอยาก  แตพอกองกําลังที่สงไป
เหลานี้ถูกดึงเขาไปใหมีสวนในการสูรบและเกิดความสูญเสียขึ้น  สหรัฐอเมริกาก็ไดรีบสั่งใหมีการถอน
ทหารเหลานั้นกลับทันที  

ในราวันดาในป ค.ศ. ๑๙๙๔ มีการฆาลางเผาพันธุพลเรือนกวาครึ่งลานคนในเวลาเพียง ไม           
กี่สัปดาห  แตประชาคมโลกกลับวางเฉย มหาอํานาจทั้งหลายซึ่งเข็ดขยาดจากความลมเหลวที่เคยเกดิขึน้
ในกรณีของโซมาเลียและบอสเนียจึงไดตัดสินใจวาเหตุการณไมถึงขั้นคุกคามผลประโยชนอันยิ่งยวดของ
โลก แตพอถึงป ค.ศ. ๑๙๙๗ ความขัดแยงในราวันดาไดลุกลามเขาไปในซาอีร ประเทศเพื่อนบาน 
(ปจจุบันคือประเทศคองโกประชาธิปไตย) โดยฝายกบฏไดโคนลมเผด็จการผูฉอราษฎรบังหลวง บรรดา
ประเทศเพื่อนบานตาง ๆ ไดถูกดึงใหเขาไปมีสวนรวมในการสูรบ แตประชาคมระหวางประเทศก็ยังทีทา
ไมสนใจแมวาสถานการณจะเลวรายและมีบุคคลพลเรือนเสียชีวิตจํานวนหลายลานคนก็ตาม  
สหรัฐอเมริกาไดเขาแทรกแซงทางทหารในเฮติ เพ่ือชวยใหประธานาธิบดีที่ผานการเลือกตั้งไดกลับคืน     
สูอํานาจ แตก็ไดปลอยใหสถานการณคาราคาซังอีกหลายปหลังจากนั้น 

 

ความสัมพันธระหวางมหาอํานาจตะวันตกกับรัสเซียภายหลังประธานาธิบดีปูตินขึ้นสูอํานาจ 
 นายวลาดิเมียร ปูติน ไดเขารับตําแหนงประธานาธิบดีรัสเซียตอจากนายเยลตซินในป ค.ศ. ๑๙๙๙  
และสงครามปราบพวกกบฏเชเชนของนายปูตินก็เปนที่ชื่นชอบของชาวรัสเซียเปนอยางยิ่ง แมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงผูนําในรัสเซียแตความสัมพันธระหวารัสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็ตองเผชิญกับการทาทายจาก
ผลประโยชนที่ขัดกันในหลายภูมิภาค  รัสเซียมีความเห็นวา ฝายตะวันตกไมเพียงแตใหความชวยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและการเงินเพียงแคนิดหนอยแกรัสเซียเทานั้น  แตยังพยายามที่จะขยายพรมแดนของนาโต  
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มาทางตะวันออกอยูเรื่อย ๆ นอกจากนั้นแลวก็ยังสนับสนุนใหมีการสรางทอนํ้ามันใหม เพ่ือสงนํ้ามันจาก
อดีตสาธารณรัฐโซเวียตตาง ๆ ไปยังผูบริโภคชาวตะวันตกโดยไมผานดินแดนของรัสเซีย  อีกทั้งยังได
วิพากษวิจารณการทําสงครามของรัสเซียในจังหวัดเชนยาของรัสเซียเอง ทั้งๆที่ฝายตะวันตกเองได
ปฏิบัติการโจมตีทางทหารของตนอยูทั่วโลกโดยเปนการกระทําตามลําพังปราศจากการยินยอมจากชาติ
ใดๆ นอกจากนั้นฝายตะวันตกก็ยังไดวางแผนที่จะรีบเรงติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธที่ขนยายออกมา
ตามสนธิสัญญาเอบีเอ็ม (ABM Treaty) กลับไปไวตามแนวพรมแดนของรัสเซีย 

 

ความไมลงรอยกันของสหรัฐอเมริกากับมหาอํานาจอ่ืน ๆ 
ในป ค.ศ. ๒๐๐๑ ความขัดแยงบังเกิดขึ้นระหวางสหรัฐอเมริกากับทั้งจีนและชาติยุโรป โดยที่ขาง

สหรัฐอเมริกามีจุดยืนที่ขัดแยงกับประเทศอ่ืนในประชาคมโลกในเรื่องตอไปน้ี คือ ๑) การปองกันขีปนาวุธ 
๒) สนธิสัญญาเกียวโตวาดวยความรอนของโลก ๓) สนธิสัญญาหามมีอาวุธชีวภาพ ๔) ขอเสนอหามการ
ขายอาวุธเบาระหวางประเทศ ๕) ขอเสนอใหมีการจัดตั้งศาลอาชญากรระหวางประเทศ (เพ่ือใชแทนศาล
อาชญากรสงครามเฉพาะกิจ)   ๖) ขอเสนอใหมีการหามหาตลาดยาสูบในประเทศยากจน  และก็ยังมี     
สิ่งบอกเหตุบงบอกวาเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนยายมิตรไมตรีระหวางมหาอํานาจตาง ๆ กลาวคือ 
รัสเซียและจีนไดลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพในป ค.ศ. ๒๐๐๑ สวนประเทศตางๆ ในยุโรปก็ไดชวยกัน
ลงคะแนนเสียงคัดคานมิใหสหรัฐอเมริกาเปนกรรมาธิการสําคัญขององคการสหประชาชาติถึง ๒ คณะ 

 

ผูกอการรายโจมตีสหรัฐอเมริกาเม่ือ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ และสมานฉันทของ
ชาติตะวันตก 

ประเด็นความแบงแยกระหวางมหาอํานาจโลกไดลดลงเมื่อสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีโดย
ผูกอการรายเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ การโจมตีครั้งนี้ไดทําลายตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรใน     
มหานครนิวยอรกและตึกเพนตากอนกระทรวงกลาโหมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวน
หลายพันคนทั้งชาวอเมริกันและชาวตางประเทศประมาณ ๖๐ ประเทศ  การโจมตีครั้งน้ีทําใหชาติตาง ๆ 
ทุกชาติหันมาใหการสนับสนุนสหรัฐอเมริกา เพราะมีความตระหนักวาลัทธิกอการรายเปนภัยคุกคามตอ
ระบบระหวางรัฐโดยตรง ประธานาธิบดีบุชจึงไดประกาศ  “สงครามตอลัทธิกอการราย (war on terrorism) 
ซ่ึงถูกคาดหมายวาจะตองกินเวลาการทําสงครามหลายปและอาณาเขตของสงครามก็จะกระจายไปตาม
ทวีปตาง ๆ จะมีการใชทั้งอาวุธปกติและอาวุธนิวเคลียร ในชวงปลายป ค.ศ.๒๐๐๑ กองกําลังของ     
สหรัฐอเมริกา อังกฤษและกองกําลังพันธมิตรก็ไดขับไลรัฐบาลตาลีบันออกไปจากอํานาจในอัฟกานิสถาน 
ซ่ึงรัฐบาลตาลีบันน้ีไดใหที่พํานักและใหการสนับสนุนเครือขายอัลกออิดะ (โดยการนําของนายโอซามา 
บิน ลาเด็น) ผูรับผิดชอบตอการโจมตีสหรัฐอเมริกา” 
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ความแตกแยกระหวางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษกับมหาอํานาจอ่ืนในสงครามอิรัก 
 อยางไรก็ตาม ความแตกแยกระหวางมหาอํานาจไดปรากฏอีกครั้งหนึ่ง เน่ืองจากสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษพยายามที่จะรวมตัวเปนพันธมิตรกันเพ่ือใชกําลังขับไลนายซัดดัม ฮุสเซ็น แหงอิรักในตนป 
ค.ศ. ๒๐๐๓ ฝรั่งเศสและเยอรมนี (รวมทั้งรัสเซียและจีน) ไดคัดคานการทําสงครามในครั้งน้ีอยางรุนแรง 
ในขณะเดียวกันก็ไดมีผูเดินขบวนคัดคานหลายลานคนทั่วโลก รวมทั้งมติมหาชนในยุโรปก็ไดคัดคาน
อยางรุนแรงดวย ในขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกาเรียกฝร่ังเศสและ
เยอรมนีวา “ยุโรปเกา”  (Old Europe) และเรียกประเทศที่นิยมอเมริกันในแถบยุโรปตะวันออกที่เพ่ิงจะเขา
มาเปนสมาชิกนาโตวา  “ยุโรปใหม”  (new Europe) สงครามในครั้งน้ีไดสรางความแตกแยกใหแก
พันธมิตรในแถบแอตแลนติกเหนือและไดทําลายความใฝฝนของฝรั่งเศสที่จะเปนผูนําในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศยุโรปที่มีเอกภาพลงอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้นแลวสงครามอิรักนี้ก็ยังไดทําลาย
บทบาทในการรักษาความมั่นคงของสหประชาชาติยุคหลังสงครามเย็นลงดวย เน่ืองจากฝายพันธมิตร    
โดยการนําของสหรัฐอเมริกาไดเดินหนาทําสงครามแมวาจะประสบกับความลมเหลวไมสามารถไดรับ
มอบอํานาจในการทําสงครามจากคณะมนตรีความมั่นคงก็ตาม 

สงครามอิรักครั้งน้ีใชเวลาเพียงสั้น ๆ และไดรับชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  อิรักถูกโจมตีโดย
กองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีกําลังพลถึง ๒๕๐,๐๐๐ นาย และพรั่งพรอมดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาเปนอยาง
ยิ่ง  ประชาชนชาวอิรักไดใหการตอนรับการยุติการปกครองแบบเผด็จการของรัฐบาลของนายซัดดัม     
ฮุสเซน อยางเดียวกับที่ชาวอัฟกันใหการตอนรับการสิ้นสุดของระบอบการปกครองของตาลีบันใน
อัฟกานิสถานเมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๑  แตสงครามนี้ก็ไดเปนเชื้อปะทุสรางความรูสึกตอตานสหรัฐอเมริกาขึน้มา
โดยเฉพาะในหมูประชาชนในประเทศมุสลิมทั้งหลาย เชน ที่อียิปตและปากีสถาน เปนตน  กองทัพ
พันธมิตรอันประกอบดวยกองทัพของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน และชาติอ่ืน ๆ ไดเขายึดครองอิรักและ
ทําการกวาดลางกลุมตอตานอยางตอเน่ือง และทําการฟนฟูบูรณะประเทศไปพรอม ๆ กัน โดยไมมี
กําหนดเวลาที่จะถอนกําลังออกเปนที่แนนอน ในขณะเดียวกันนี้ สหรัฐอเมริกาก็ไดเผชิญกับวิกฤติการณ
ใหมอีก   อยางหนึ่งเนื่องจากเกาหลีเหนือไดเริ่มโครงการอาวุธนิวเคลียรของตน และไดผลิตระเบิด
นิวเคลียรราว    ๖ ลูกในป ค.ศ. ๒๐๐๓ เพ่ือนําไปขายใหแกชาติตาง ๆ ในขณะที่ทางฝายอัลกออิดะก็ได
ดําเนินการโจมตีวางระเบิดตามจุดตาง  ๆ อยูทั่วโลกในป ค.ศ.๒๐๐๓   น้ีอีกเหมือนกัน 

 

ยุคหลังสงครามเย็นมีความสงบสุขและมีการสรางเสริมทางอาวุธนอยกวา ยุคสงครามเย็น 
 ดังกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ยุคหลังสงครามเย็นน้ีเปนยุคที่เต็มไปดวยความขัดแยง มี
สงครามระเบิดขึ้นอยางชนิดเกินความคาดหมาย   และสงครามมีระดับความเขมขนรุนแรงมากอยูทั่วโลก  
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อยางเชนที่บอสเนีย  ราวันดา และแมกระทั่งที่มหานครนิวยอรก เปนยุคที่มีความซับซอนและยากที่จะ
คาดการณถึงผลของมัน จนทําใหผูมีอํานาจตัดสินใจในนโยบายของสหรัฐอเมริกาปวดเศียรเวียนเกลา     
มีความใฝฝนอยากใหโลกกลับคืนสูยุคที่การเมืองโลกดําเนินตามกฎเกณฑที่งาย ๆ บนรากฐานของ
ระเบียบโลกแบบสองขั้วอํานาจ  (Bipolar World Order)  อีกครั้งหนึ่ง  แตอยางไรก็ดี แมระเบียบโลกใหมจะ
เต็มไปดวยความซับซอนแตยุคหลังสงครามเย็นนี้ก็ถือไดวาเปนยุคที่มีสันติสุขมากกวายุคสงครามเย็น  
การใชจายทางการทหารทั่วโลกลดลงราวหนึ่งในสามจากรายจายที่เคยขึ้นสูงสุดในทศวรรษป ๑๙๙๐    
แมวารายจายทางการทหารนี้จะเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหน่ึงนับแตป ค.ศ. ๒๐๐๑ ก็ตาม สงครามแบบเกา        
เม่ือเกิดขึ้นก็ยุติลงไดรวดเร็วกวา สวนสงครามแบบใหมก็เกิดขึ้นไดยากกวา  ในภูมิภาคละตินอเมริกา           
ในแถบรัสเซียและยุโรปตะวันออกไมมีสงครามระหวางประเทศที่สําคัญ ๆ  เกิดขึ้นเลย  ชาติตาง ๆ เหลานี้
ตางเขามารวมอยูในเขตสันติภาพที่กินอาณาบริเวณของอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก ญ่ีปุน/แปซิฟก   และจีน 

วาโดยสรุป ทั่วทั้งโลกแทบไมมีการสงครามระหวางประเทศ  จะมีระดับการสูรบที่ “รอนแรง”      
เปนจุด ๆ  บาง ที่แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต  สงครามนองเลือดที่เคยมีมายาวนานในแอฟริกา  
โดยเฉพาะที่โมแซมบิก เอธิโอเปย และเอริเทรีย ยุติลงอยางสิ้นเชิง ความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับ
ปาเลสไตนมีแนวโนมที่จะมีสันติภาพในทศวรรษป  ๑๙๙๐  แตสถานการณไดเลวรายลงอีกครั้งในป       
ค.ศ. ๑๙๙๐  หลังจากมีการละเมิดขอตกลง มีการลงนามขอตกลงสันติภาพยุติสงครามที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ  ลัทธิชาตินิยมของเซอรเบียที่เคยสั่นคลอนระเบียบโลกในทศวรรษป ๑๙๙๐  ก็สงบระงับลงจาก  
การปฏิบัติการของนานาชาติและจากการยินยอมปฏิบัติตามของชาวเซิรฟเอง ระเบียบโลกในทศวรรษป  
๑๙๙๐   จึงถือไดวาสามารถควบคุมได โดยที่ไมปรากฏวามีสงครามรุกรานหรือเกิดสงครามใหญแตอยางใด 

 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน 
 ในดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ยุคหลังสงครามเย็นนี้เปนยุคโลกาภิวัตน
(Globalization)  ประเทศตางๆทั่วโลกมีบูรณาการเขาสูตลาดโลก ทําใหเกิดผลทั้งทางดีและทางไมดี  มี
ศูนยกลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแหงใหม ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนตาง ๆ  ของเอเชีย
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากในทศวรรษป ๑๙๙๐  (แมวาจะมีการถดถอยมากในป           
ค.ศ.๑๙๙๗) ในขณะเดียวกัน ความไมเทาเทียมกันระหวางคนรวยกับคนจนมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น     
ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ (รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา) โลกาภิวัตนกอใหเกิดการตอตานขึ้นในหมู
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบหรือในหมูคนที่มีความเชื่อวาเอกลักษณของพวกเขาถูกคุกคามจากอิทธิพล
ของตางชาติ    การเกิดขึ้นของความรูสึกทางชาตินิยมและความขัดแยงทางชาติพันธุและศาสนาซึ่งสงผล
ในรูปแบบที่มีความรุนแรงปาเถื่อนมีผลสวนหนึ่งมาจากแรงตอตานนี้เอง  และจากแรงตอตานนี้อีก
เหมือนกันก็ยังไดเกิดขบวนการตอตานโลกาภิวัตนที่นําโดยลัทธิทุนนิยมขึ้นอีกเชนเดียวกัน 
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สถานะของจีนในยุคหลังสงครามเย็น 
จีนกําลังกลายเปนศูนยกลางของการเมืองโลกมากยิ่งขึ้นในยุคหลังสงครามเย็นน้ี  เพราะจีนมีพ้ืนที่

กวางใหญไพศาลและมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาก ขอน้ีทําใหจีนกลายเปนมหาอํานาจ  “ดาวรุง”  
(Rising Power)  ซ่ึงเปนสถานการณที่ทานผูรูเปรียบเทียบไววาเหมือนการเจริญรุงเรืองของเยอรมนี         
เม่ือศตวรรษที่แลว  ในทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจเชนนี้จะสรางความไรเสถียรภาพใน
ระบบระหวางประเทศเสมอ  ปจจุบันจีนเปนมหาอํานาจเพียงชาติเดียวที่มิไดมีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  จากการที่จีนเคยละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังมีตัวอยางคือรัฐบาลจีนเคยใชกําลังเขาปราบปราม
เขนฆาพวกเดินขบวนโดยสงบที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ในกรุงปกกิ่ง) ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ ทําใหจีนตกเปนเปา
ของการถูกวิพากษวิจารณจากตะวันตกทั้งจากภาครัฐบาลและจากพวกเอ็นจีโอ (NGO)  

จีนมีอํานาจยับยั้ง  (Veto Power)   ในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ  (แตแทบจะ      
ไมเคยใชอํานาจนี้) และจีนก็ยังเปนมหาอํานาจนิวเคลียรที่มีคลังแสงอาวุธนิวเคลียรดวย  จีนหลีกเลี่ยง
การเขาไปมีสวนรวมในความขัดแยงตามภูมิภาคตาง  ๆ  หลายภูมิภาค และพยายามสกัดกั้นการ       
แพรขยายขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร  จีนอางกรรมสิทธิ์ในดินแดนในทะเลจีนใตซ่ึงเปนแหลงนํ้ามัน แต
จีนก็ไมเคยเขาสมรภูมิรบในชวงเวลา ๒๕ ปที่ผานมา จีนเปนมหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียวจากซีกโลก    
ทางใต  เพราะขนาดของประชากรและการขยายตัวทางอุตสาหกรรม จึงทําใหจีนเปนองคประกอบสําคัญ
ในอนาคตของแนวโนมทางสภาพแวดลอมของโลก เชน ความรอนของโลก เปนตน จากปจจัยเหลานี้เอง
ทําใหจีนจะเปนเปนตัวแสดง (Actor) สําคัญบนเวทีการเมืองระหวางประเทศในทศวรรษขางหนา 

 

สรุป 
กลาวโดยสรุปไดวา ในชวงที่เพ่ิงเริ่มเขาสูยุคหลังสงครามเย็นนี้  ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงระหวาง

ประเทศและเกิดสิ่งใหม ๆ ทั้งสิ่งดีและสิ่งไมดี  แตก็ดูเหมือนวากฎเกณฑและหลักการขั้นพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ที่นักปราชญทางความสัมพันธระหวางประเทศเคยรูจักและใชมานานใน
การทําความเขาใจความสัมพันธระหวางประเทศนั้น ก็ยังมีการใชตอไปแมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เน้ือหาและสภาพแวดลมใหมของความสัมพันธระหวางประเทศก็ตาม. 
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การเปรียบเทียบคา การเปรียบเทียบคา BBOODD  กับระยะพักน้ําเสียในถังกรองไรอากาศกับระยะพักน้ําเสียในถังกรองไรอากาศ  
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รองผูอํานวยการ กองวิชาฟสิกสและเคมี ฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 
 

 
บทคัดยอ 
 บทความนี้ไดนําเสนอผลการเปรียบเทียบคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) ในน้ําเสีย
จากบอโรงสูบที่ ๓ โรงเรยีนนายเรือ โดยใชเชื้อจุลนิทรียในถังกรองไรอากาศเปนตัวเรงการยอยสลาย
สารอินทรียวตัถุในน้ําเสียกบัระยะเวลาการพักน้ําเสีย(HRT)๑ ในถังบําบัดซึ่งผลการทดลองพบวา ถังกรอง
ไรอากาศที่สรางขึ้น (Model) โดยใชเชื้อจุลินทรียชวยเรงในการยอยสลาย ทําใหคุณภาพน้ําเสียดีขึ้น
ภายหลังผานการบําบัด และคา BOD มีแนวโนมลดต่ําลงอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง หากทําการบําบัด
นํ้าเสียภายในถังกรองไรอากาศเปนระยะเวลาตั้งแตสามวันขึ้นไป 
 
บทนํา 
 ทรัพยากรน้าํนับวามีความสําคัญตอการดํารงชีวติของคนเราเปนอยางมากดังเชน การชลประทาน 
การผลิตกระแสไฟฟาจากเขือ่นพลังนํ้า การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา รวมทั้ง
การอุปโภคและบริโภคเปนตน หากไมตระหนักถึงคุณคาของทรพัยากรน้ําหรือใชนํ้าอยางไมถูกวิธีโดย   
ไมมีการบําบัดภายหลังการนําน้ําไปใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ อาจจะทําใหเกิดน้ําเนาเสีย และหากมี
ปริมาณมากเกินกวาระบบในทางธรรมชาติจะรองรับได ยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม ฉะนั้น
จึงจําเปนตองมีการควบคุมคุณภาพน้ําภายหลังการนําน้ําไปใชในกิจกรรมตาง ๆ โดยพิจารณาจากคา 
BOD ซ่ึงเปนคาที่นิยมใชแสดงคาความสกปรกของน้ําเสียและยังมีความสําคัญอยางมากในการออกแบบ 
และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียโดยทางชวีภาพ สามารถบงชี้ถึงคาภาระอินทรีย (Organic loading) และ
สามารถใชในการหาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียไดอีกดวย๒ 
 ในกรณีศึกษาครั้งน้ีจะทําการทดลองเปรียบเทียบคา BOD กับระยะพักน้าํเสียในถังกรองไร
อากาศ (Anaerobic Filter) โดยการออกแบบถังจําลอง(Model) ขนาด ๓๕ x ๕๐ x ๓๐ เซนติเมตร  
(กวาง x ยาว x สูง) ตามรูปที่ ๑ โดยนําน้ําเสียที่ไหลลงสูบอโรงสูบที่ ๓ โรงเรียนนายเรือ มาทําการ
ทดลองบําบัด ตามระยะเวลาที่กําหนด รายละเอียดจะกลาวตอไป 
 
๑ HRT หมายถึง Hour retention Time 
๒ เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน,  การบําบัดนํ้าเสยี,  ๒๕๓๙,  หนา ๓๘.  
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หลักการออกแบบ 
 ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) ตามรูปที่ ๑ โดยใชเชื้อจุลินทรีย๓ ใสลงไปในระบบซึ่ง
เชื้อจุลินทรียน้ี จะทําหนาที่ในการยอยสลายสารอินทรียตางๆในน้ําเสีย โดยที่จุลินทรียจะเกาะอยูบริเวณ
ผิวของตวักลาง (media) และบางสวนจะอาศัยอยูระหวางชองของตัวกลาง ทําใหระบบนี้ไมตองใช   
เครื่องกวนน้ําหรือระบบเปาอากาศภายในถังกรอง ตัวกลางที่ใชในที่น้ีไดแกตัวกลางที่ทําจากพลาสติก ซ่ึง
โดยทั่วไปไมสามารถยอยสลายไดโดยธรรมชาติ สําหรับขนาดและจํานวนของตวักลางจะมีผลตอประสิทธิภาพ 
ในการบําบัดน้ําเสีย หากขนาดและปริมาณไมเหมาะสม ในการทดลองนี้ใชตัวกลางที่ทําจากพลาสติก      
มีเสนผาศูนยกลาง ๘.๕ ซม. สูง ๘.๕ ซม. จํานวน ๑๓ อันตอปรมิาณน้ําเสียที่พักอยูในถังบาํบัดจํานวน 
๕๐ ลิตร 
 

                                                                                               ทางน้ําออก 

                        ทางน้ําเขา                

รูปท่ี ๑  แสดงแบบจําลองถังไรอากาศ 
 

 การทดลองใชเวลาในการพกัน้ําเสียไวในถังบําบัดตั้งแต ชวง ๒ วันถึง ๑๐ วัน ซ่ึงระยะพักน้ําเสีย
ในถังกรองไรอากาศประมาณ ๗ วันขึ้นไปจะทําใหประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสูงขึ้น โดยทั่วไป
ระบบบําบัดน้าํเสียแบบถังกรองไรอากาศ สามารถกําจัดคา BOD5 ใหลดต่ําลงไดไมต่ํากวา ๓๐ mg/l๔ 
สําหรับคามาตรฐานควบคมุการระบายน้าํทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. เชนโรงเรียนทางราชการ ซ่ึงมีพ้ืนที่
ใชสอยรวม ตัง้แต ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป มีคา BOD ไมเกิน ๒๐ มิลลกิรัมตอลิตร 
 
๓ หัวเชื้อจุลินทรียประกอบดวย Saccharomyces cerevisiae , Streptococcus faecium , Lactobacillus spp., Bacillus 
spp, and Organic enzyme. 
๔จากผลงานวิจัยของ อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ และ เพ็ชรพร   เชาวกิจเจริญ  เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากถังบําบัดแบบแอน
แอโรบิค 

 ตัวกลาง (Media) 
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ขั้นการทดลอง 
 เพ่ือทดสอบกระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยการพักน้ําเสียไวในถังกรองไรอากาศที่สรางขึ้น 
(Model) ตามระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงการวิเคราะหนํ้าเสียน้ีจะใชคา BOD เปนเกณฑหลักในการพิจารณา 
ถึงปริมาณออกซิเจนที่เชื้อจุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียวัตถุในน้ําเสีย วามีปริมาณมากนอย
เพียงใด และจะใชเวลาบําบัดที่เหมาะสมเพ่ือไมทําใหคา BOD เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซ่ึงในการ
ทดลองครั้งน้ีจะทําการสุมตัวอยางน้ําเสียจากบอโรงสูบที่ ๓ โรงเรียนนายเรือ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑ เก็บตวัอยางน้ําเสียจากบอโรงสูบที ่ ๓ โรงเรียนนายเรือ จํานวน ๘๐ ลติร นําไปเติมลงใน   
ถังกรองไรอากาศ จํานวน ๕๐ ลิตร สวนที่เหลือเก็บไวในถังเก็บตัวอยางปดอยางมิดชิด 
 ๓.๒ ใสหัวเชือ้จุลินทรีย จํานวน ๑๐ กรัมตอนํ้า ๑ ลูกบาศกเมตร บริเวณที่บรรจุตัวกลางภายหลงั
ที่นํ้าเสียเขาเต็มถังกรองไรอากาศ 
 ๓.๓ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการพักน้าํเสียในถังกรองไรอากาศ ทําการเก็บตัวอยางน้ําเสียทาง
ปลายทอนํ้าออกของถังกรองไรอากาศ โดยเก็บเปนชวงตั้งแตวันที่ ๒, ๔, ๖, ๘ และ ๑๐ นับจากวันเริ่ม
พักน้ําเสียตามลําดับ แลวนําไปวิเคราะหทดสอบหาคา pH , อุณหภูมิ และคา BOD ในหองปฏิบัติการ
ตอไป 
 
การวิเคราะหผลการทดลอง 
 

ระยะเวลาพักน้ําเสียในถังกรองไรอากาศ(HRT)  
รายการ ๒ วัน ๔ วัน ๖ วัน ๘ วัน ๑๐ วัน 

๑. T 0C  Range (28-320C) ๒๙ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๐ 
๒.BOD    max  20 mg/l ๒๑ ๑๒ ๑๔ ๑๑ ๑๐ 
๓. pH    Range  (5-9) ๖.๙ ๗.๐ ๗.๑ ๗.๑ ๗.๓ 

แหลงที่มา : กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ 
หมายเหตุ    ชวงเวลาเก็บตัวอยางและนํามาทดสอบ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 
 จากผลการวิเคราะหพบวา คา BOD ภายหลังผานการบําบัดในถังกรองไรอากาศ โดยพักน้ําเสีย
ตามระยะเวลาที่กําหนด คา BOD มีแนวโนมลดต่ําลง 
 คา pH อยูในชวงเกณฑกําหนด (๕ - ๙) โดยมีคาใกลเคียงกัน ซ่ึงอยูในชวง ๖.๙ - ๗.๓ 
 คาอุณหภูมิ มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยตั้งแต ๒๘-๓๐0C  
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 จากตารางสามารถเขียนกราฟเปรียบเทียบคาอุณหภูมิ BOD และ pH กับชวงระยะเวลาพกั     
นํ้าเสียในถังกรองไรอากาศ ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๑ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิ BOD และ pH กับชวงระยะเวลา 
พักนํ้าเสียในถังกรองไรอากาศ 

 
สรุป 
 ผลการทดลองสรุปไดวา นํ้าเสียที่ผานการบําบัดในถังกรองไรอากาศในชวง ๒ วันถึง ๑๐ วัน    
ทําใหคา BOD ลดลงจาก ๒๑ ถึง ๑๐ มิลลิกรัมตอลติร และคา BOD จะอยูในเกณฑมาตรฐาน ถาพัก    
นํ้าเสียไวในถงักรองไรอากาศตั้งแตสามวันขึ้นไป 

อภิปรายผล 
 ๑.  อุณหภูมิ การทดลองนี้ไดดําเนินการทดสอบในชวงเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขณะทํา      
การทดสอบมีชวงอุณหภูมิราว ๒๘ - ๓๐0C ซ่ึงอยูในเกณฑชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม  (๒๘ - ๓๒0C)๕  จะ    
เปนผลดีตอการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย  ทําใหประสิทธิภาพของระบบบําบัดถังกรองไรอากาศ   
เพ่ิมสูงขึ้นดวยเชนกัน 
 
๕ เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน,  การบําบัดนํ้าเสีย,  ๒๕๓๙,  หนา ๒๔๓.  

กราฟแสดงคา T,BOD,pH
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 ๒.  คา pH  จากผลการทดลองอยูในชวง ๖.๙ – ๗.๓ คอนขางจะเปนกลาง โดยที่คามาตรฐาน
การวัดความเปนกรดดางอยูในชวง ๕ - ๙ จะเปนผลดีตอการบําบัดเนื่องจากหากมีความเปนกรดสูงจะ      
ทําใหนํ้าเสียมีกลิ่นเหม็นมากขึ้น 
 ๓. คา BOD มีแนวโนมลดต่ําลงหากเพิ่มระยะเวลาในการพักน้ําเสียไวในระบบบําบัดมากขึ้น 
หมายถึงการเพ่ิมเวลาเพื่อใหเชื้อจุลินทรียทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียไดมากขึ้นนั่นเอง   
จากการทดลองนี้เม่ือดูจากกราฟ จะเห็นไดวาควรพักน้ําเสียไวในถังกรองไรอากาศเปนเวลาไมนอยกวา     
สามวันขึ้นไป จึงจะทําใหคา BOD อยูในเกณฑมาตรฐาน ๒๐ mg/l 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองนี้ สามารถใชคา BOD และระยะพักน้ําเสีย (HRT) มาเปนขอมูลในการ
พิจารณาการออกแบบขนาดของถังกรองไรอากาศไดตอไป 
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ผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของขาพเจากับ
งานวิจัยที่ตองการใหเกิดขึ้น 

                      น.ท.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 กัปตันเรือมีหนาที่นําพานาวาที่ตนรับผิดชอบใหถึงเปาหมายอยางปลอดภัยทามกลางคลื่นลม   
ดินฟาอากาศและพายุที่พรอมโหมกระหน่ําเขามาอยางไมมีขีดจํากัด  ดังน้ันการที่กัปตันจะฟนฝาอุปสรรค
เหลานี้ไดอยางราบรื่น  กัปตันจะตองมีความรูความสามารถ มีประสบการณ  มีขอมูลอยางเพียงพอ      
ในการที่จะนํามาสนับสนุน การวางแผนการเดินทาง ฉันใดก็ฉันนั้น ผูบริหารสถานศึกษาก็มีหนาที่นําพา
องคการของตนไปสูเปาหมายตามที่สังคมมอบหมาย ซ่ึงแนนอนวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรู
ความเขาใจในบริบทของการศึกษาทุกมิติ  ไมวาจะเปนมิติงาน  มิติคนและมิติดานกระบวนการ  แต
อยางไรก็ตามความพึงพอใจของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปจจุบันไมวาจะเปนดานผูบริหารระดับชาติ  
ระดับองคการ หรือแมแตระดับทองถิ่น  ชุมชน และเล็กสุดก็คือครอบครัว (ลูกคา)  ก็ยังคงอยูในระดับที่
ตองปรับปรุงแกไข ทุกฝายจึงตระหนัก (AWARENESS)  ถึงปญหาการศึกษาของชาติในทุกระดับ   

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  ในป พ.ศ. ๒๕๔๕   ได
ถูกตราขึ้นโดยรัฐสภาก็เน่ืองจากหลายฝายมีความเห็นตรงกันวาการศึกษาของเรามีปญหา ผลผลิตทางการ
ศึกษายังไมไดมาตรฐานเพียงพอที่จะทําใหประชากรหรือพลเมืองสวนใหญของประเทศดํารงชีพอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  รูไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือรูทันแตไมสามารถบริหารจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัวหรือแมแตองคการที่ตนทํางานอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   โดยเชื่อและหวังวา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาว จะเปนแผนที่ใหผูบริหาร
สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการบริหาร เพ่ือสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง  ม่ันคงและยั่งยืน  มีภูมิคุมกัน  สามารถดําเนินชีวิตอยางรูเทาทันในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีความสุข  น่ีคือเหตุผลที่สําคัญอีกเหตุผลหน่ึงในหลาย ๆ เหตุผล และการที่จะใชสถานศึกษา
เปนฐานในการปฏิรูปการเรียนรูน้ัน  ผูบริหารสถานศึกษาจะทําอยางไร น่ีคือโจทยที่ผูเขียนจะพูดถึง  
ผูเขียนมีความเชื่อและศรัทธาตอแนวทางขององคการเอื้อการเรียนรูวาจะเปนสวนที่สําคัญในการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูได  ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจะตองจัดการองคกรของสถานศึกษาใหเปนองคการเอื้อ
การเรียนรูเสียกอนจึงจะปฏิรูปการเรียนรูได ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวาจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
รู เขาใจและศรัทธาตอแนวทางขององคการเอื้อการเรียนรูดวย และที่สําคัญอยางยิ่งก็คือเม่ือรู-เขาใจ และ
ศรัทธาแลว  จะตองมีความสามารถในการเปนผูนําทางความคิด  สื่อสาร  สรางความเขาใจใหกับครู 
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาวาองคการเอื้อการเรียนรูน้ันเปนอยางไร  มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
การปฏิรูปการเรียนรูอยางไร 
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เราจะทําสถานศึกษาใหเปนองคการเอ้ือการเรียนรูไดอยางไร 
 หากทานผูใดมีใจใฝรูติดตามขาวสาร และความกาวหนาทางดานวิชาการในแขนงตางๆ อยาง
ตอเน่ือง ผูเขียนเชื่อวาทานคงไดรับรูเกี่ยวกับองคการเอื้อการเรียนรู  (LEARNING  ORGANIZATION : 
LO)  มาบางแลว เพราะมีตํารา  เอกสาร  บทความตีพิมพเผยแพรอยางกวางขวางในยุคแหงการเรียนรูของ
สังคมโลกปจจุบัน  หรือแมแตวารสารโรงเรียนนายเรือ  ซ่ึงเปนสนามความรูเล็ก ๆ ในองคการของพวกเรา  
ก็มีปรากฏใหเห็นอยางนอยก็  ๒  ฉบับ คือ ฉบับที่  ๓  ของปที่ ๔  และฉบับที่  ๔  ของปที่  ๕  ซ่ึงเขียน
โดยบุคคลคนเดียวกัน และน่ีก็เปนอีกฉบับหน่ึงที่เกี่ยวของกับ  KM  (KNOWLEDGE  MANAGEMENT)  
และ  LO  ซ่ึงผูเขียนพยายามตอยอดจากทฤษฎีสูการประยุกตใชในเชิงวิจัยเพ่ือนําคําตอบไปสูการพัฒนา
ครู อาจารยและบุคลกรทางการศึกษาตอไป และเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ ขอใหพิจารณากรอบ
แนวคิดในการสรางองคการเอื้อการเรียนรูดังน้ี 
MANAGERIAL   STYLE                                         
LEADERSHIP 
MISSION   AND  TRATEGY 
MANAGEMENT 
STRUCTRUE 
ORGANIZATION    SYSTEM 
ORGANIZATION   CLIMATE 
MOTIVES 
 
 PETER  SENGE  ปรมาจารยจาก  SLOAN   SCHOOL  OF  MANAGEMENT  แหง  
MASSACHUSETTS  INSTITUE  OF  TECHNOLOGY  :  MIT  มีแนวคิดวาการที่องคการจะเปน
องคการเอื้อการเรียนรูน้ัน  จะตองปฏิบัติในกรอบของวินัย ๕  ขอ  ดังที่ปรากฏทางดานขวามือของ  
FLOWCHART  ดังน้ันหากผูบริหารสถานศึกษา ประสงคที่จะพัฒนาองคการของตนใหเปนองคการเอื้อ
การเรียนรู  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางวินัยทั้ง  ๕  ประการดังตอไปน้ี 
 วินัยขอที่  ๑  PERSONAL  MASTERY  มีความรอบรูแหงตนหรือความเปนเลิศของบคุคล    
ซ่ึงมีลักษณะใฝรู แสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีเปาหมายสวนตนเองเพื่อขยายขีดความสามารถ  
กระตือรือรนทีจ่ะเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกตนเอง  มุงสูเปาหมายเพื่อความสําเรจ็ตามที่ตน
กําหนดไวเปนนายของตัวเอง หากผูบริหารสถานศึกษาใดตองการสรางสถานศึกษาของตนใหเปนองคการ 
เรียนรู  ครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนจะตองมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุม 
พฤติกรรมของตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดเวลา  ใฝรู  กระตือรือรน อยูเปนนิจอยางตอเน่ือง 

LEARNING   ORGANIZATION 
- PERSONAL  MASTERY 
- MENTAL  MODELS 
- SHARED  VISION 
- TEAM  LEARNING 
- SYSTEM  THINKING 
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มี  EQ สูง ซ่ึงเปนคุณลักษณะของความรอบรูหรือความเปนเลิศของบุคคลนั่นเอง 
 หากทานเปนผูบริหารสถานศึกษาไมวาระดับใด ลองหยุดคิดไตรตรองแลวถามตัวเองวา ครู 
อาจารยและบคุลกรทางการศึกษาในสถานศึกษาของทาน มีคุณลักษณะตามที่กลาวมาขางตนหรือไม น่ีก็
เปนอีกเรื่องหน่ึงที่ผูเขียนเห็นวานาจะทําการวิจัยเพ่ือคนหาคําตอบตอคําถามดังกลาวใหได  หากตองการ
ทําใหสถานศกึษาเปนฐานของการบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู วินัยตามขอที ่๑ สถานศึกษาของทาน
มีมากนอยแคไหน ทานหยั่งรูวาในสถานศึกษาของทานมีบุคลากรที่มีความรอบรูแหงตนหรือมีความเปนเลิศ
ตามลักษณะที่กลาวมามากนอยเพียงใด มีความกระตือรือรนใฝรูตลอดเวลาอยางตอเน่ืองหรือมีคุณลักษณะ
เปนบุคคลแหงการเรียนรูหรือไม จํานวนเทาใด  ระดับมากนอยแคไหน  ผลที่ไดจากการวิจัยน้ี  จะทําให
ผูบริหารมีขอมูลอยางเพียงพอในการพัฒนาคร-ูอาจารย และรวมไปถงึบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ของทานแตละคนเพ่ือยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของครู อาจารยและบุคคลใน
สถานศึกษาหรือองคการใหสูงขึ้นเปนลําดับ นอกจากนี้แลวผลของการวิจัยยังทําใหครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรูจักตนเองที่แทจริงวามีจุดออน จุดแข็งในเรื่องใด สามารถพัฒนาไดอยางถูกตอง 
ตรงตามสภาพความเปนจริง  ความชอบและความถนัดของแตละคน ซ่ึงการพัฒนาในรูปแบบดังกลาว จะ
ไมมีคําวา “สูญเปลา” และทําใหคนคนนัน้มีความเปนนายในตนเองสูงคือพัฒนาตนเองโดยไมตองมีใครมา
สั่งหรือควบคมุ บังคับ เขาจะมีวิสัยทศันสวนบุคคลและจะเรียนรูดวยตนเองจากจิตสํานึก 
 วินัยขอที่  ๒   MENTAL  MODELS  เปนแบบแผนความคดิหรือรูปแบบวิธีคิด  โดยปกติ
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนนักคิด เพ่ือวางแผนงาน พัฒนา สรางสรรคองคการของตนใหมี
ความสามารถในการปฏิบตัภิารกิจใหสําเร็จตามเปาหมายและสามารถแขงขันได  แตความเปนนักคิดของ
ผูบริหารนั้นจะตองคิดอยางนักวิจัย กลาวคือผูบริหารจะตองเปนนักวิจัยดวยนั่นเอง  ดร.พจน  สะเพียรชัย 
ไดกลาวในการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบรหิารสถานศึกษาเมื่อวันศุกรที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๕  ณ     
หอง      กําแหงพลางกูร  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติวา ผูบรหิารที่จะเปนนักวิจัยตองมี
รูปแบบ วธิีคดิแบบขั้นบันไดที่เรียกวา  LEADER  OF  THINKING  เพ่ือนําไปสูขอสรุปที่จะใช
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ในการบริหารดังน้ี 
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      FLOW  CHART  บันไดแหงความคิด 
  

บันไดข้ันที่  ๑ บันทึกขอมูลและประสบการณในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาจะมีประสบการณทุกวันทั้งทางตรงและทางออม ผูบริหารจะตองเก็บรวบรวมขอมูลไวในทุก
เรื่องทุกประเด็นอยางเปนระบบโดยการบันทึกไวในสมุดหรือนําระบบ  IT  เขามาชวยบันทึกความจําก็จะ
ทําใหเกิดความสะดวกยิ่งขึน้  การบันทึกขอมูลก็เปรียบเสมือนการบันทึกภาพวดิีทัศนไว นับวาสะดวก
อยางยิ่งในการที่จะนําสิ่งทีบ่ันทึกไวมาใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ เม่ือผูบริหารบันทกึขอมูลและ
ประสบการณตาง ๆ ไวแลวก็กาวสูบันไดขั้นที่ ๒ ตอไป 
 บันไดข้ันที่  ๒  การจัดขอมูลเปนขั้นตอนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเลือกสรรขอมูลที่ผูบริหาร
สถานศึกษาไดบันทึกไวทั้งระบบนํามาจดัระบบใหมใหเปนหมวดหมู  ขอมูลใดมีลักษณะเหมอืน ๆ กันก็
ไวดวยกัน แยกหมวดหมูใหชัดเจน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะทาํใหผูบริหารสถานศึกษา สามารถนํา
ขอมูลมาดําเนินการในบันไดขั้นที่ ๓ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือจะนําไปใชในดานอ่ืน ๆ ก็จะมี
ความสะดวกและงายตอการคนหามาประกอบการตัดสินใจในดานตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหการตัดสนิใจนั้น ๆ 
ผิดพลาดนอยลง 
 

ปฏิบัติตามความเชื่อ 
I  TAKE  ACTIONS  BASED  ON  MY  

เกิดความเชื่อ 
I   ADOPT  BELIEFS ABOUT THE  WORLD 

สรุปผล 
I  DRAW  CONCLUSION 

ต้ังสมมุติฐาน 
(I  MAKE  ASSUMPTION  BASED ON THE  MEANING  I  

ตีความขอมูล 
I  ADD  MEANINGS  CULTURAL  AND  PERSONAL 

จัดระบบขอมูล 
I  SELECT  “DATA”  FROM  WHAT  I  OBSERVE 

บันทึกขอมูลและประสบการณ 
(OBSERVABLE  “DATA”  AND  EXPERIENCES) 
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 บันไดข้ันที่  ๓  การตีความขอมูล  เปนการตีความหมายของขอมูลโดยผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมองในแงของวัฒนธรรมองคการ  วัฒนธรรมทองถิ่น และวฒันธรรมสวนบุคคลของคร ู  อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดวย  ขอมูลที่ไดจะมีความหมายสําหรับผูบริหารสถานศึกษา   
ทําใหผูบริหารสถานศึกษารูวาเกิดอะไรขึน้ในสถานศึกษาของตน 
 บันไดข้ันที่  ๔  ตั้งขอสมมุติฐาน ซ่ึงเปนผลมาจากการจัดขอมูล  การตีความขอมูล ในประเด็น
เหลานี้จะทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถตั้งสมมุตฐิานหรือขอสันนิษฐานวา นาจะนําไปสูความเชื่อใน
บางสิ่งบางอยางได 
 บันไดข้ันที่  ๕   สรุปผล  เปนขั้นตอนที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถหาขอสรุปจากขอมูลทั้งหมด  
ซ่ึงเปนขอสรุปที่เกิดจากกระบวนการตกผลึกของขอมูล ประสบการณที่เกิดขึ้นในขั้นบันไดที่ ๑-๔  
เปรียบเสมือนเราเอา NaCL (เกลือแกง)  ไปละลายน้ําแลวทาํใหผานกระบวนการระเหย มันกจ็ะตกผลึก
เปน NaCl  น่ันเอง  ขอสรปุดังกลาวนี้มันเปนความสามารถที่เกิดขึ้นจากการตกผลกึทางความคดิในสมอง
ของผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง 
 บันไดข้ันที่  ๖  เกิดความเชื่อ   เม่ือผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการผานกระบวนการสังเกตและตั้ง  
ขอสมมุติฐานจากขอมูล จนความคิดตกผลึกเปนขอสรุปแลว ผูบริหารสถานศึกษาจะเกิดความเชื่อม่ันใน
ขอสรุปน้ันวาสถานศึกษาของเราเปนอยางนั้นอยางนี้ 
 บันไดข้ันที่  ๗  การปฏิบัติตามความเชือ่  บันไดขั้นนี้ถือวาเปนขัน้ที่สําคัญที่สดุ เพราะเปนขั้นที่
ผูบริหารสถานศึกษา จะไดนําผลที่ไดจากการคนพบไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนในดาน
ตาง ๆ ไดทุกเรื่อง  ดังน้ันหากผูบริหารจะคิดในเรื่องใดหรือจะแกปญหาในเรื่องใดในสถานศึกษา  หาก
ผูบริหารเดินไปตามกระบวนการบันไดทัง้  ๗  ขั้น  ก็จะพบวธิแีกปญหาอยางมีประสิทธิภาพโดยใช
กระบวนการอยางมีแบบแผนหรือใชความคิดแบบนักวจัิยน่ันเอง เพราะฉะนั้นขอสรุปสาํหรับผูบริหาร
สถานศึกษาในทรรศนะของผูเขียนก็คือชางสังเกตในทุกมิติ สั่งสมขอมูล  บันทกึเปนระบบ แยกแยะอยาง
ถูกตอง  สมมุติฐานและสรปุอยางถูกวิธี  เพ่ือนําไปสูความเชื่อและการปฏิบัติ  กอใหเกิดวงจรสะทอนกลับ
ที่เรียกวา  REFLEXIVE  THINKING  กลาวคือเปนการคิดแบบทบทวนสะทอนกลับมาเพื่อเลือกและ
ตีความหมายใหม  เพ่ือหาความเชื่อใหม ขอสรุปใหม  นํามาสูความเชื่อของเราแลววกกลบัไปสูการปฏิบตั ิ 
วนเวยีนเปนวงจร  (LOOP)  ของการคิดแบบการเรียนรูเพ่ือแกปญหา 
 วินัยขอที่  ๓  การมีวิสัยทัศนรวม  วิสัยทศันคือภาพที่พึงปรารถนาและตองการใหเกิดขึ้นกับ
องคการในอนาคต  เปนพลังขับเคลื่อนใหภารกิจขององคการทุกสวนมุงสูเปาหมายเดียวกันเปนศูนยรวม
พลังแหงการเรียนรูของสมาชิกในองคการ  การสรางวิสัยทัศนของสถานศกึษา  ใหเปนวิสัยทัศนรวมของ
มวลสมาชิกในสถานศึกษานั้น คงจะมีหลายวิธีทั้งน้ีก็คงขึ้นอยูกับเทคนิคของผูบริหารสถานศึกษาแตละคน  
สําหรับผูเขียนมีทรรศนะในการสรางวิสยัทัศนรวม  ๒  วิธีคือ 
 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒                                                                                          เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

                                                                      ๖๒ 
 
 
 ๑.  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองคิดวิสัยทัศนสวนบุคคล  (PERSONAL  VISION)  เกี่ยวกับ
สถานศึกษาทีต่นดํารงอยูเสียกอน โดยคิดดัง ๆ  กลาวคือ คิดแลวตองแบงปนใหคนในสถานศึกษาทีต่น
ดํารงอยูไดรับรู  ไดเขาใจและเห็นคลอยตามโดยผานกระบวนการสือ่สารและโนมนาวที่มีประสทิธิภาพใน
ลักษณะที่เรียกวา  “WALK  THE  TALK”  (วีระวัฒน  ปนติตามัย   ๒๕๔๔ : ๔๒) เปนการทําใหภาพ    
ในอนาคตของสถานศึกษาเดินไดน่ันเอง กลายเปนวิสยัทัศนรวม  (SHARED  VISION)  ที่ผูรวมงานใน
สถานศึกษาทกุระดับมีสวนแบงปนความคิดและโนมนาวใหเกิดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกนั ทําให
วิสัยทศันหรือภาพที่พึงประสงคในอนาคตของสถานศกึษาเปนจริงขึน้มาได 
 ๒.  ใชกระบวนการมีสวนรวม  (PARTICIPATION)  การสรางวิสัยทัศนรวมในลักษณะนี้ ผูบริหาร 
สถานศึกษาจะตองดึงครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาและหนวยผูรับบริการ      
เขามารวมระดมสมอง (BRAINSTROMING) เพ่ือกําหนดวิสัยทศันของสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทศัน
ในลักษณะนี้ จะมีผลในทางบวกกบัผูเกี่ยวของในสถานศึกษาทุกระดับทั่วทั้งองคการ  ครู  อาจารยและ
บุคคลที่เกีย่วของ จะมีความรูสึกวาวิสยัทัศนที่ไดมาเปนแนวความคิดของทุกคน ไมใชวิสยัทศันที่ผูบริหาร 
สถานศึกษาคดิขึ้นมาเพียงคนเดียว  กระบวนการสรางวิสัยทศันรวมดังกลาว จะสงผลถงึแนวทางปฏิบัติ
ของบุคคลทุกระดับในสถานศึกษา กลาวคือทุกคนจะเห็นคลอยตามและใหความรวมมือในการขบัเคลื่อน
ทุกกิจกรรมในสถานศึกษาใหบรรลตุามวสิัยทัศนน้ันดวยความเต็มใจ  มุงม่ัน  ทุมเท อยางเตม็ศักยภาพ
และมีความสขุในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา ซ่ึงผูเขียนเชื่อวานาจะแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
จากวิสัยทศันที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของคนเพียงคนเดียว จาก  FLOW  CHART  แสดงใหเห็นถึงระดับ
ของการมีสวนรวมตามแนวนอน  (แกน  X)  หากมีระดับที่มากขึ้นก็แสดงวามีสวนรวมในระดับที่มาก ถา
มีระดับต่ําแสดงวามีสวนรวมนอย  สวนแนวตั้ง  (แกน  Y)  แสดงความสามารถในการกําหนดทิศทาง
เพ่ือใหเกิดการเรียนรู  หากมีระดับมากก็จะเกิดการเรียนรูมาก หากอยูในระดับต่ําแสดงวามีการเรียนรู
นอย  ซ่ึงจะขอขยายความจากขั้นต่ําสุดไปหาสูงสุดดังน้ี 
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              FLOWCHART  ระดับการมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากขั้นต่ําสุด    สั่งการ  (TELLING)  เปนกระบวนการที่สถานศึกษารับคําสั่งหรือนโยบายจาก
หนวยเหนือ ใหระดับปฏิบัติทําในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงฝายปฏิบัติก็ตองดําเนินการตามนโยบายหรือคําสั่งน้ัน ๆ 
แตการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ ตาม  FLOW  CHART   จะอยูในตําแหนงที่ครู  อาจารย  และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเกิดการเรียนรูนอยมาก แตถาหากใหการปฏิบัติงานดีขึ้นอีกระดับ  ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองอธิบายใหครู  อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  ไดเขาใจวาเราหนวยปฏิบัติจะตอง
ปฏิบัติตามนโยบายและเรื่องที่หนวยเหนือมีนโยบายใหทําเปนเรื่องที่ถูกตองและดี เราทุกคนในสถานศึกษา 
จะตองชวยกันทําใหดีที่สุด เปนการขยายนโยบายเพื่อสรางความเขาใจกับบุคคลในสถานศึกษาในลักษณะนี้ 
จะทําใหระดับของการเรียนรูขยับขึ้นอีกระดับหน่ึง ซ่ึงเรียกวา ขายความคิด  ถาจะทําใหเกิดผลดีขึ้นไป
อีกระดับ  ก็คือขั้น  “ทดสอบ  (TESTING)”  ซ่ึงเปนการทดสอบวาบุคลากรในสถานศึกษา มีความเห็นแยง 
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• ขึ้นอยูกับศกัยภาพภาวะ
ผูนําของผูบังคับบัญชา 

• สั่งการ 

• ขายความคิด 

• ทดสอบ 

• ปรึกษาหารอื 

• รวมคิดรวมทํา 

• ขึ้นอยูกับศกัยภาพภาวะผูนํา 
ของผูปฏิบัติการดวยกัน 

Y 

ระดับของการมีสวนรวม 
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มากนอยเพียงใด  และในขัน้ทดสอบนี้จะเปนกระบวนการที่ทาํใหสถานศึกษาเพิ่มระดับการเรยีนรูและระดับ 
ของการมีสวนรวมมากขึ้น  ในขั้นตอไปคือ “ขั้นปรึกษาหารือ”  (CONSULTING)  เปนขั้นทีมี่การพูดคุย
ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ ในลักษณะของการประชุมถกแถลงเหตุแถลงผล  
แลกเปลีย่นความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เสนอแนะเพื่อหาทางออกรวมกัน กิจกรรมในลักษณะนี้จะทํา
ใหกระบวนการเรียนรูพัฒนายกระดับสูงขึน้กวาระดับทดสอบอีกระดับหน่ึง เพราะเปนการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นระหวางบุคคลในสถานศึกษาที่มีความรู  ประสบการณดานตาง ๆ แตกตางกันน้ันจะสงผล
ใหแตละฝายไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน และมีมุมมองที่กวางขวางยิ่งขึ้น เกิดแนวคิดใหมรวมกัน  เปนองค
ความรูที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน   

ขออนุญาตยกตัวอยางโรงเรียนในฝน  ถาผูอํานวยการบอกครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนวา “โรงเรียนในฝนจะตองเปนโรงเรียนชั้นนําในภาคใตดวยหลักสูตรการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียน   
เปนสําคัญ และฝกใหนักเรียนรูทันกับการเปลี่ยนแปลงภายใตการบริหารที่เนนคุณธรรมนําวิชาการ” หาก
ผูอํานวยการโรงเรียนเพียงแตบอก  (TELL)  บุคลากรในโรงเรียน เขาก็จะลืม เพราะไมรูวาบอกเพื่อประสงค
อะไร หรือบอกไปอยางนั้น ไมตองการใหเกิดผลอะไรทั้งสิ้น แตถาผูอํานวยการขายความคิด  (SELL) อธิบาย
ใหครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาใจวานี่คือแนวทางการจัดการเรียน การสอน ที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามที่ไดกําหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๔๕  เปนแนวทางที่ดี  ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณในสังคมปจจุบัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  เปนการขายความคิดออกไป แลวก็ลองทําการทดสอบ (TEST)  ดูวา    
ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เชื่อไหม? เห็นดวยหรือไม?  จะทําไดไหม?  แตถาจะใหดียิ่งขึ้นก็ตอง 
ตั้งวงปรึกษาหรือ  (CONSULT)  ถกแถลงกันวาเราจะทําไดไหม  เพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกันในทุกระดับ 

ขั้นสุดทายคือขั้น  “รวมคิด  รวมทํา”  (CO-CREATING)  เปนกระบวนการขั้นสุดทายในการ
สรางวิสัยทศันรวม  ตาม  FLOW CHART  จะอยูในตําแหนงสูงสุดของแกน  X  และ  Y  ซ่ึงอธิบายไดวา
กระบวนการรวมคิด  รวมทํานั้น จะกอใหเกิดการเรียนรูและระดับของการมีสวนรวมสูงสุด  ทุกคนมีสวน
รวมในการสรางวิสัยทศัน น่ีคือ กระบวนการสรางวิสยัทัศนรวม  (CHARED  VISION)  ของสถานศึกษา
ที่ทุกคนเปนเจาของ 

จาก  FLOW  CHART  และรายละเอียดที่ไดกลาวถงึ ผูเขียนมีความเห็นวา โจทยที่นาจะนํามา
ตั้งคําถาม เพ่ือนําไปสูการวจัิยและหาคําตอบก็คือ ผูบริหารสถานศกึษาอยูในระดบัใดในหัวขอตอไปน้ี 

๑.๑ บอก  (TELL)  ผูรวมงาน 
๑.๒ ขายความคิด  (SELL)  ขยายความคิด 
๑.๓ ทดสอบ  (TEST)   
๑.๔ ปรึกษาหารือ  (CONSULT) 
๑.๕ รวมคิดรวมทาํ  (CO-CREATING)   
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หากผลการวจัิยออกมาอยูในระดับ  “รวมคิด  รวมทํา”  ผูเขยีนเชื่อวาผูบรหิารสถานศึกษา

สามารถสัมผัสไดดวยตนเองจากการรวมมือกันผลักดัน  ดวยความทุมเทและตั้งใจจริง  ขยันอดทน  ให
วิสัยทศันของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  แตหากผลการวิจัยออกมาในระดับรอง ๆ ก็จะเปนโอกาส
ของผูบริหารสถานศึกษา จะไดหยิบยกเอาประเด็นนั้น ๆ มาปรับปรงุพัฒนาวิธีการในการบริหารงาน เพ่ือ
กอใหเกิดพลังขององคการ ในการที่จะผลักดันทุกกิจกรรมใหวิสัยทัศนบรรลุผลตามที่ทุกคนตัง้ความหวัง
เอาไว 
 วินัยขอที่  ๔  การเรียนรูเปนทีม เปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง เพราะเปนการ
เรียนรูจากการทํางานเปนทมี  เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง  ทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูจากงานที่ทํากัน
เปนทีมอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และที่สําคัญก็คือการเรียนรูของทีมหน่ึงจะสงผลตอการเรียนรูทีม   
อ่ืน ๆ ดวย ในลักษณะเชนนี้จะชวยใหสถานศึกษาหรือองคการมีพลังมากยิ่งขึ้น  แนวปฏิบัติในการฝก
วินัยเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของทีมก็คือ การแลกเปลีย่นเรียนรูดวยกันระหวางสมาชิกในกลุมหรือ
การเรียนรูจากงานที่รวมกนัทํา  เกิดเปนองคความรูใหมขึ้น  โดยผานกระบวนการปฏิบัติงาน  สนทนา  
ประชุม  หรือ  E – MAIL  สงขาวสารที่เปนความรูระหวางสมาชิกดวยกัน ฯลฯ 
 ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา  จะตองสงเสริมครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษาใหมีพฤติกรรมเปนไปในลกัษณะของการเรียนรูเปนทีมอยางกวางขวาง เพ่ือสรางองคความรู
ของทีมขึ้นมาอยางตอเน่ือง  ประเด็นคําถามสําหรับผูบริหารสถานศึกษาก็คือ ภายในสถานศึกษาของ
ตนไดมีการสรางกระบวนการเรียนรูเปนทีมในระดับใด  น่ีคืออีกคําถามหนึ่งที่ผูเขียนมีความเห็นวา 
นาจะแสวงหาคําตอบดวยวธิีการวิจัย  จะทําใหเราไดคาํตอบที่นาเชื่อถือและอางอิงได ในการที่จะนําไป
เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาองคการของตน 
 วินัยขอที่  ๕    การคิดอยางเปนระบบ  SENGE  ไดใหคําจํากัดความของคําวา “การคิดอยาง
เปนระบบ”  ไววาเปนวินัยของการเห็นภาพโดยรวมทั้งหมด  มีกรอบที่มองเห็นความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน
มากกวาที่จะเห็นแคฉาบฉวยหรือผิวเผิน  (SENGE  1990,  P  68  อางในวีระวัฒน  ปนนิตามัย)  การคิด
อยางเปนระบบเปนวินัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงมีอิทธิพลตอครู  อาจารย  บุคลากรทางการศึกษา  ผูรับบริการ  (ผูเรียนผูปกครอง)  และชุมชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  งานหลักของผูบริหารสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาเพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคล  โดยกระบวนการถายทอดความรู  ฝก  อบรม และสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ ใหกับบุคลากร
ในสถานศึกษา  สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุ
ภารกิจและวิสัยทัศนตามที่สถานศึกษากําหนดไว  การที่ผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการภารกิจ
หลักของตนใหสําเร็จน้ัน  จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ ดานและหลายวิธีดวยกัน  ในจํานวนนั้น
การคิดอยางเปนระบบเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําใหกระบวนการบริหารดานการศึกษามีประสิทธิผล 
เพราะหลักสําคัญของการคิดอยางเปนระบบก็คือ 
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๑. คิดใหครบวงจร  :  เชื่อมโยง  ไมคิดแยกสวน คิดในภาพรวม 
๒. คิดเปนกลยุทธ  :  คิดอยางมีเปาหมายชัดเจน  มองใหเห็นความจริง  ทุกปญหามีโอกาส 
การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในการบริหารสถานศึกษา  นอกจากจะผานกระบวนการวางแผนใน

เรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองคิดตอไปวา การดําเนินกิจกรรมนั้นกระทบกบัใคร
บาง เกิดผลดีผลเสียกบัใคร – ฝายใด  ขอบเขตของผลกระทบไมวาดานบวกหรือลบมีแคไหน  ยอมรับได
เพียงใด  หากผูบริหารคิดเปนระบบครบวงจร  ผูเขียนเชือ่ม่ันวาจะเกิดผลดีตอทุกภาคสวนภายในสถานศึกษา 
ของตนและจะไมเปนการเพาะปญหาใหกบัผูอ่ืนที่จะรับงานตอจากตน  ประเด็นคําถามที่ผูบริหาร
สถานศึกษานาจะทําการวิจัยก็คือ ครู  อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา มีการคิดอยางเปนระบบใน
ระดับใด  คําตอบที่ไดจากการวิจัยน้ี จะทําใหผูบริหารสถานศึกษา  สามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา
วธิีคิดของ ครู อาจารยและบุคลกรทางการศึกษาได  ทั้งน้ีก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกหรือลดปญหา
ในการปฏิบตังิาน 
 กลาวโดยสรุป การที่ผูบริหารสถานศึกษา จะปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือใหการศึกษาเปนกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือความเจรญิงอกงามของบุคคลและอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยผานกระบวนการเรียนการสอน 
น้ัน จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศกึษาจะตองพัฒนาเพื่อยกระดับของสถานศึกษาใหเปน “องคการ 
เอ้ือการเรียนรู”  ในระดบัที่มีศักยภาพทุกดานของวินัยทั้ง  ๕  เพ่ือปฏิบัติภารกิจทีมี่ประสิทธิภาพใหบรรลุ
วิสัยทศันตามที่กําหนดไว  ซ่ึงแนนอนวาจะตองมีงานวิจัยเขามาเกี่ยวของ กลาวคือ กอนที่ผูบริหาร
สถานศึกษาจะพัฒนาองคการของตนใหเปนองคการเอื้อการเรียนรู  ผูบริหารจะตองทําการวิจัยเพ่ือให
ทราบสภาพทีเ่ปนจริงวาสถานศึกษาของตน  มีความเปนองคการเอื้อการเรียนรูตามวินัยทั้ง  ๕  ในระดับ
ใด  ซ่ึงจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาครู อาจารย และบุคลกรทางการศึกษาไดอยางถูกตอง
ตรงประเด็นตามขอเท็จจริงที่สามารถอางอิงได  ผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของผูเขียนกับงานวิจัยที่
ตองการใหเกดิขึ้น ไมมีเจตนาที่จะกลาวถึงสถานศึกษาระดับใดเปนการเฉพาะแตเปนการแสดงทรรศนะ
ตามแนวคิดของผูเขียนที่มีตอสถานศึกษาอีกมุมมองหน่ึงเทานั้น 

-------------------------------------------------- 
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ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

โครงการวจิยัของนักเรียนนายเรือ (ตอจากฉบับทีแ่ลว) 
๓.  โครงการวิจัย  “การศกึษาคุณภาพชีวิตนักเรียนนายเรือในโรงเรียนนายเรอื” 

       อาจารยที่ปรึกษา น.อ.หญิง ดร.ประอร    สุนทรวิภาต 
     น.อ.หญิง กมเลศ    อ่ิมโอชา 
     ร.อ.หญิง จุฬาวลัย    สุนทรวิภาต 
     ร.ท.หญิง ธรรมรส      ชางไมงาม 

       ผูทําการวจิัย นนร.กองหลา  ศิริบตุร 
     นนร.ยุทธพงษ  หวงทอง 
     นนร.ดํารง  ทองพุฒ 
       

สาระสังเขป 
 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนายเรือในโรงเรียนนายเรือ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงระดับ 
คุณภาพชีวติของนักเรียนนายเรือในโรงเรียนนายเรือ และเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนา
คุณภาพชีวติของนักเรียนนายเรือ โดยการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือเอง ผลการวิจัย
โดยสังเขปพบวา 
  ๑. ผลการวดัระดับพฤติกรรม / การกระทําที่แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตและระดบั   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนนายเรือพบวา ในภาพรวม นักเรียนนายเรือมี
คุณภาพชีวติเฉลี่ยอยูในระดบัปานกลาง (X = ๓.๓๓) ในดานรางกาย (X = ๓.๔๖)  ดานความรูวชิาการ
และวิชาชีพ  (X = ๓.๑๖)  ดานจิตใจและอารมณ (X = ๓.๒๗) และดานสถานที่  (X = ๓.๔๐) 
  ๒. เม่ือแยกวิเคราะหระดับพฤติกรรม / การกระทําที่แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติและ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัคณุภาพชีวิตของนักเรียนนายเรือเปนชั้นป  พบวา  นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔  มี
ระดับการกระทําที่แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติ และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัคณุภาพชีวิตทีอ่ยูในระดับ
ที่สูงที่สุด  คือ อยูในระดับคอนขางสูง (X = ๓.๖๐) ซ่ึงนักเรียนชั้นปที่ ๑, ๒ และ ๓  อยูในระดับเดียวกัน
คือระดับปานกลาง (X = ๓.๒๗, ๓.๒๕ และ ๓.๒๕ ตามลําดับ) 
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 ๓. ผลการวดัระดับการประเมินคุณภาพชีวติของนักเรยีนนายเรือ  โดยการประเมิน

ตนเอง  พบวาในภาพรวม นักเรียนนายเรือมีคุณภาพชีวติอยูในระดบัปานกลาง (X = ๓.๒๘) โดยดานที่มี
คุณภาพชีวติอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ดานรางกาย  (X = ๓.๓๗) ดานความรูวิชาการและวิชาชีพ 
(X = ๒.๙๗)  ดานจิตในและอารมณ  (X = ๓.๑๖)  สวนดานสถานที่  มีคุณภาพชีวติอยูในระดับคอนขาง
สูง (X = ๓.๖๑)  

 ๔. เม่ือแยกวิเคราะหระดับการประเมินตนเองเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในแตละชั้นปแลวจะ
เห็นวา  นักเรียนชั้นปที่ ๔ มีคุณภาพชีวติอยูในระดบัสูงที่สุด (X = ๓.๕๒) นักเรียนชั้นปที่ ๑, ๒ และ ๓ มี
คุณภาพชีวติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X = ๓.๑๓, ๓.๒๐ และ ๓.๐๗ ตามลําดบั) 
  ๕. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนาย
เรือ  ไดแก  ควรมีการปรบัปรุงในดานการบริโภค  เรื่องคุณภาพอาหาร  ปริมาณ และรสชาติของอาหาร
ใหดีขึ้น  ควรปรับปรุงเรื่องของสภาพความเปนอยูใหดีขึ้น  รวมไปถึงเวลาในการพักผอนที่เพียงพอ  
ควรปรบัปรุงเรื่องของการเรียนใหมีความนาสนใจ  และเกิดประโยชนแกนักเรียนนายเรือ   ปรับปรุงเรื่อง
ความพรอมของเครื่องชวยการศึกษาใหทันสมัยและทนัตอการใชงานอยูเสมอ  ควรใหมีการสงเสริมดาน
คุณธรรมและจริยธรรม  โดยเฉพาะระบบเกียรตศิักดิ์ใหมีความชัดเจนในรูปแบบของการอบรมมากกวาที่
เปนอยู  ควรเพิ่มสวัสดิการแกนักเรียนในดานการบริการซักรีด  และรานคาสวัสดิการที่เพียงพอตอ
ความตองการ 
  ๖. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  โรงเรียนนายเรือควรจัดเวลาวางสาํหรับใหนักเรยีนนาย
เรือ มีเวลาวางในการทํากจิกรรมสวนตวัและกิจกรรมในการสันทนาการของนักเรียนใหมากกวาที่เปนอยู 
ฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ  ควรปรบัปรงุการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  และมีเครื่องชวย
การศึกษาที่เพียงพอซึ่งในปจจุบันนี้ มีปญหาเรื่องเครื่องชวยการศกึษาที่ไมเพียงพอและไมทนัสมัย  ทํา
ใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนมาก  โรงเรียนนายเรือควรจัดกจิกรรมสันทนาการใหแกนักเรียนนาย
เรือ  เชน กิจกรรมรื่นเริงในโอกาสตาง ๆ  เพ่ือใหมีการผอนคลายจากความเครยีด  เพ่ิมสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสวสัดิการ  เชน  การบริการซักรีด  กิจการรานคาสวัสดิการ และรถรับสงในวันหยุด  ให
เพียงพอกับจํานวนนักเรียนนายเรือ 
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๔.  โครงการวิจัย “พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของนักเรยีนนายเรือ” 

       อาจารยที่ปรึกษา น.อ.หญิง ดร.ประอร    สุนทรวิภาต 
     น.อ.หญิง กมเลศ    อ่ิมโอชา 
     ร.อ.หญิง จุฬาวลัย    สุนทรวิภาต 
     ร.ท.หญิง ธรรมรส    ชางไมงาม 

       ผูทําการวจิัย นนร.พัฒนพงษ  อวมดวง 
     นนร.โกสินทร  สายบุญมี 
     นนร.กองเกียรต ิ เกิดชูชื่น 

 
สาระสังเขป 

  การวิจัยพฤตกิรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของนักเรยีนนายเรือ มีวตัถปุระสงค 
เพ่ือศึกษาการใชคอมพิวเตอรของนักเรียนนายเรือ ทั้งคอมพิวเตอรของสวนการศึกษาและคอมพิวเตอร
สวนบคุคล  การใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียนนายเรือและเพ่ือศึกษา
ปญหาและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการใชคอมพิวเตอรและการใหบริการทางอินเตอรเน็ตเพ่ือ
ประโยชนแกนักเรียนนายเรือ  เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางคือ นักเรยีนนายเรือชั้นปที่ ๑ – ๔ ที่กําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๘ จํานวน ๔๐๒ นาย  โดยใชแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรม
การใชคอมพวิเตอรและอินเตอรเน็ตของนักเรียนนายเรือ และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี ่
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ 
SPSS/PC +  for windows  รวมกับการวิเคราะหเน้ือหา  (Content Analysis) 
  ๑. ผลการวิจยัโดยสรุป 
   ๑.๑ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  :  สวนมากเปนนักเรียนนายเรือชั้น
ปที่ ๒ (รอยละ ๒๖.๖๒) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (รอยละ ๓๓.๘๓)  และระดับผลการเรียนอยูในชวง 
๒.๕๐ – ๒.๙๙ (รอยละ ๓๘.๓๑) 
   ๑.๒ พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรของนักเรียนนายเรือ : ผูตอบแบบ 
สอบถามสวนใหญเคยใชคอมพิวเตอร (รอยละ ๙๘.๗๕)  และมีความรูในการใชโปรแกรม MS Word 
(รอยละ ๘๗.๙๑)    ระยะเวลาที่นักเรยีนนายเรือใชคอมพิวเตอรตอครั้งในวตัถปุระสงคตาง ๆ สวนมากอยู
ในชวง ๓๑ – ๖๐ นาที (รอยละ ๒๗.๒๐) 
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   ๑.๓ พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของนักเรียนนายเรือ  :  นักเรียนนายเรือ
สวนใหญเคยใชอินเตอรเน็ต (รอยละ ๙๖.๐๒)  วัตถปุระสงคในการใชอินเตอรเน็ต  สวนใหญใชในการ
คนหาและสบืคนขอมูล (รอยละ ๘๓.๖๘) 
   ๑.๔ สภาพการใหบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของโรงเรียนนายเรือ  : 
    ๑.๔.๑ คอมพวิเตอรในสวนที่ใหบริการที่ศูนยคอมพวิเตอร  ประกอบ 
ดวยขั้นตอนการเขาใชบริการ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรม 
MS office ในเครื่องคอมพิวเตอร  ชวงเวลาในการใหใชบริการ (๐๘๓๐ – ๑๖๐๐)  และการพรอมใช
งานของเครื่องคอมพวิเตอร  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง   (X = ๓.๑๒, ๓.๓๑, ๓.๑๖, ๒.๘๓, 
๓.๓๔, ๒.๙๔ และ ๓.๑๑)   
   ๑.๔.๒ อินเตอรเน็ต 
    ๑.๔.๒.๑  ระบบโดยรวม  ประกอบดวย  ขึ้นตอนการเขาใชระบบ
อินเตอรเน็ต  ระบบชวยจํารหัส  (password)  การเขาใชอินเตอรเน็ต  กรณีจํารหัสผานไมได  การ
ปองกันการใชอินเตอรเน็ตในทางที่ไมเหมาะสม  ความสามารถในการใชงานไดตลอดเวลาของเซิรฟเวอร  
มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  (X = ๓.๑๒, ๒.๘๕, ๓.๔๒ และ ๒.๙๔)  
    ๑.๔.๒.๒ อินเตอรเน็ตในสวนที่ใหบริการที่ศูนยคอมพวิเตอร  
ประกอบดวย  จํานวนเครือ่งคอมพวิเตอรที่เชื่อมตออินเตอรเน็ต  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่
เชื่อมตออินเตอรเน็ต  การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่ที่ใหบริการ  ความรูเกี่ยวกับฮารดแวรและ
ซอฟแวรของเจาหนาที่ทีใ่หบริการ ความเรว็ในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ทีต่ั้งของสถานทีใ่หบรกิาร  และ
ชวงเวลาที่ใหบริการ  (๐๘๓๐ – ๑๖๐๐)  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (X = ๓.๐๑, ๓.๐๓, 
๓.๐๙, ๓.๐๙, ๒.๘๖, ๒.๙๒ และ ๒.๙๔)   
    ๑.๔.๒.๓  อินเตอรเน็ตในสวนที่ใหบริการที่หองสมุด  ประกอบดวย  
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตออินเตอรเน็ต ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเตอรเน็ต  
การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่ที่ใหบริการ  ความรูเกีย่วกับฮารดแวรและซอฟแวรของเจาหนาที่ใหบริการ 
ความเรว็ในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ทีต่ัง้ของสถานที่ใหบริการ  และชวงเวลาในการใหบริการ (๐๘๓๐ – 
๑๖๐๐)  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (X = ๒.๗๘, ๓.๒๑, ๓.๒๑, ๓.๑๔, ๓.๐๓, ๓.๑๕ และ 
๒.๙๘) 
  ๑.๕ ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
ของนักเรียนนายเรือ 
   ๑.๕.๑  ปญหาและอุปสรรคของการใชคอมพิวเตอรของนักเรียนนายเรือ  :  
เวลาที่นักเรียนนายเรือ สามารถใชคอมพิวเตอรทั้งที่สวนการศึกษาและภายในบริเวณที่พักอาศัยเปน 
ขอจํากัด  (ตอบ ๘๑)   ปริมาณคอมพิวเตอรที่สวนการศึกษาจัดไวสาํหรับใหนักเรยีนนายเรือใชบริการไม 
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เพียงพอตอความตองการ (ตอบ ๔๑)  เครื่องคอมพิวเตอรที่สวนการศึกษามีไวรองรับความตองการ
เพ่ือการใชงานของนกัเรียนนายเรือยังมีคณุภาพของเครื่องคอนขางต่าํ  ไมทนัสมัย (ตอบ ๒๙) 
   ๑.๕.๒ ปญหาและอุปสรรคของการใชอินเตอรเน็ตของนักเรียนนายเรือ  : 
ระบบอินเตอรเน็ตที่สวนการศึกษา มีอยูในปจจุบัน น้ัน  มีความรวดเร็วในการเชื่อมตออยูในระดับที่ชา
มาก (ตอบ ๕๖)  ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใหบริการอินเตอรเน็ตที่ทางสวนการศึกษามีไม
เพียงพอตอความตองการของนักเรียนนายเรือที่จะใชงาน (ตอบ ๒๘)  เวลาที่นักเรียนนายเรอืสามารถใช
บริการอินเตอรเน็ตทีส่วนการศึกษามีจํากดั  สามารถใชไดเฉพาะชวงเวลางานมอบ (ตอบ ๒๕) 
   ๑.๕.๓ ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของการใชคอมพิวเตอรของ
นักเรียนนายเรือ : กําหนดเวลาหรืออนุญาตใหนักเรียนนายเรือใชคอมพิวเตอรไดตามความเหมาะสม 
(ตอบ ๓๕)  ควรจัดใหมีหองคอมพิวเตอรประจําแตละกองพัน  ภายในกรมนักเรียนนายเรือ รักษา
พระองค  เพ่ือไวสําหรับนักเรียนนายเรือที่ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวไวใชงาน (ตอบ ๒๓) เพ่ิมปริมาณ
คอมพิวเตอรของสวนการศกึษา  เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการที่จะใชเพ่ือการศกึษาของนักเรยีนนายเรือ 
(ตอบ ๒๒) 
   ๑.๕.๔ ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของการใชอินเตอรเน็ตของ
นักเรียนนายเรือ  :  จัดใหมีระบบอินเตอรเน็ตภายในกรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค  ถึงหองนอนของ
นักเรยีนนายเรือ (ตอบ ๕๓)  พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตของสวนการศกึษาที่มีอยูใหมีคุณภาพสูงขึ้น (ตอบ 
๒๕)  ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตแบบ Wireless LAN  ภายในโรงเรียนนายเรือ (ตอบ ๒๔) 
 ๒. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  ๒.๑ โรงเรียนนายเรือควรจัดใหมีหองคอมพวิเตอรที่เปนสวนรวมภายในแตละกองพัน  
เพ่ือเอ้ืออํานวยใหกับนักเรยีนนายเรือที่จําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการศึกษาไวใชใน
ชวงเวลาฝกฝน  ซ่ึงจะเปนการงายตอการควบคุมไมใหเกิดการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไปในทางที่ไม
ตรงตามวัตถปุระสงค 
  ๒.๒ สําหรบันักเรียนนายเรือที่มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ที่มี    
ความจําเปนตองนําเขามาใชภายในโรงเรยีนดวยนั้น  เม่ือตองการใชงานใหนําเครือ่งคอมพิวเตอรสวนตวั
ไปใชในหองคอมพิวเตอรทีก่รมนักเรยีนนายเรือรักษาพระองค ไดจัดไวเพ่ือที่จะสามารถใหอยูในการควบคมุ 
  ๒.๓ โรงเรียนนายเรือควรจัดการติดตัง้ระบบอินเตอรเน็ตทีส่วนการศึกษาและภายใน
บริเวณที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้นอีก  เพ่ือรองรับความตองการที่ตองการใชประโยชน  เพ่ือการศกึษาคนควา  
การหาความรูเพ่ิมเติม  รวมทั้งเปนการคนควาหางานที่ไดรับมอบหมายตางๆ ในแตละรายวชิา  ในชวง
เวลางานมอบที่สวนการศึกษา  และชวงเวลาฝกฝนตนเองของนักเรียนนายเรือภายในบริเวณทีพั่กอาศัย 
  ๒.๔ โรงเรียนนายเรือ ควรจัดใหมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอกับความ
ตองการใชของนักเรียนนายเรือ  เพ่ือนักเรียนนายเรือจะไดมีคอมพิวเตอรใชไดอยางทั่วถึง 
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