






 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 พบกันอีกเชนเคยกับวารสารโรงเรียนนายเรือ พรอมกับบทความที่มีเนื้อหาสาระนาติดตาม 
ทานผูอานสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานได  ขอเริ่มตนดวย        เรื่อง  การเสริมสราง 
คุณคาของชีวิต โดย พลเรือโท ไพโรจน  แกนสาร เปนบทความเก่ียวกับการแนะนําในการเสริมสราง
คุณคาใหกับชีวิตของคนเรา โดยยึดตามหลักพุทธธรรม      ตอดวยเรื่อง ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
ตอนที่  ๓  โดย   น .อ.ผศ.ภาณุฤทธ์ิ  ยุกตะทัต  มีเ น้ือหาตอจากตอนที่  ๒ สําหรับตอนที่ ๓            
เปนการยกตัวอยางผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงรูปรางของของแข็ง   เม่ือไดรับโหลดแบบ           
ตาง ๆ        เรื่อง อํานาจกับความสัมพันธระหวางประเทศ  โดย  น.อ.รศ.ทองใบ  ธีรานันทางกูร  
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความคิดหลักของนักปรัชญา และแนวความคิดแบบสัจนิยมซ่ึงมีอิทธิพลตอ
ผูกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐมหาอํานาจขนาดใหญ     เรื่อง  Active Learning : ดาบสองคม  
โดย  ร.อ.สุระ  บรรจงจิตร  ใหขอคิดเก่ียวกับการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning     
ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสียมาใชใหเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาการศึกษาตอไป        

เรื่อง  จากหลักการสูการปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ   ของการนิเทศการศึกษา  โดย  น.อ.ผศ.
วันทวี  ปาลโมกข  แนะนําวิธีการนิเทศการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือใหผูรับการนิเทศสามารถนําไป
ปฏิบัติไดเห็นผลจริง        เรื่อง  สนุกคิดกับคณิตศาสตร (๓) การคูณเลขสองจํานวนโดยการบวก  
โดย  น.อ.หญิง ศ.ชุติมา     เนียมโภคะ  แนะนําวิธีทางคณิตศาสตรแบบโบราณ การคูณเลขสองจํานวน
โดยการบวกมาแสดงใหเห็นและเปรียบเทียบกับการคูณแบบเลขฐานสิบ เลขฐานสอง และเครื่องคํานวณ 
ซึ่งจะใหคําตอบเดียวกันได      เรื่อง  ศัพทเฉพาะทางการวิจัย (Research Terminology) โดย           
น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต  กลาวถึงศัพทเฉพาะทางการวิจัย ซ่ึงเปนตัวสุดทายของการอธิบาย
คําศัพทในหมวดอักษร A  และ        ทายฉบับยังคงเปน  ขาวนายเรือ  ซ่ึงเสนอขาวสารที่นาสนใจ
ภายในโรงเรียนนายเรือใหทานผูอานไดรับทราบอยางตอเน่ือง และพบกันใหมในฉบับหนา.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 

 



การเสริมสรางคุณคาชีวิต 
พล.ร.ท. ไพโรจน  แกนสาร 

ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 
 

 
  

อยาอยูอยางเตา 
 

  เกสรบัวยั่วภมรวอนเวียนหา กอนโรยราพากันลิ้มชิมรสหวาน 
 กลับถ่ินไกลไปแลวมิแผวพาน ทิ้งเตาคลานควานควาไขวอยูใตกอ 
  ทั้งที่อยูคูเคียงกลับเลี่ยงหลบ ไมประสบพบคุณคานาแปลกหนอ 
 ความสวยหอมหอมเหนือหัวมัวแตรอ เฝาเคลียคลอกนบอกวางกลางเปอกตม 
  ปลอยผ้ึงภูอยูหางตางฐานถ่ิน เชยรสกลิ่นแลวบินลับหลับสุขสม 
 ดุจดั่งคนไมคนคิดจิตโงงม ออนอบรมจึงจมปรักไรหลักการ  
  โอกาสดีมีมาหาไมเห็น หลงเรื่องเลนยากเจนจบพบแกนสาร 
 เกิดจนแกแตตํ่าคานารําคาญ ตองดักดานปานพวกเตาเฝากอบัว  
 
                                                               นรชาติ 
                                                         ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 
 การดํารงอยูอยางมีคุณคายอมเปนที่ปรารถนาของทุกชีวิต แตทําไมความสมหวังในเรื่องน้ีจึงมีไม
มากนักในหมูมนุษย มีคนเพียงสวนนอยนิดเม่ือคิดเทียบกับจํานวนประชากรโลกกวาหกพันลาน ที่รูสึก
พอใจอยางสูงสุดในความมีความเปนของตน  ซ่ึงเทากับเปนการยอมรับอยูในทีวา  ชีวิตตนยังทําให
ดีกวาน้ีได  นาวิเคราะหนะครับ 
 หากจะใหตอบกันอยางรวบยอดโดยไมตองพ่ึงพากระบวนการวิเคราะหวิจัยทางวิชาการมากนัก ก็
พอบอกไดวาเปนเพราะคนสวนใหญยังไมเขาใจจริงเกี่ยวกับคุณคาและความหมายของชีวิต ยิ่งเมื่อ
ถูกถามวา “เกิดมาทําไม” หรือ “อยูไปเพื่ออะไร” ก็ยิ่งอธิบายยากขึ้นไปอีก แตละคนมักมีทัศนะ
เฉพาะตัวแตกตางกันไป บางครั้งมันผิดแผกกันมากอยางไมนาเช่ือทีเดียว ดังน้ันการหาคําตอบที่
สมเหตุสมผลสําหรับคําถามเหลานี ้ยอมชวยใหเรามีกรอบและแนวทางในการเสริมสรางคุณคาใหแกชีวิต
ของเราเองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 ชีวิตตามหลักพุทธธรรมคือ “การดํารงอยูของกายและจิต” องคประกอบหลักของกาย ไดแก 
ดิน  นํ้า  ลมไฟ  ดินคือสวนที่เปนของแข็งทั้งหลาย  เชน กระดูก  เน้ือหนัง  เสนเอ็น  พังผืด  และอวัยวะ
ตาง ๆ สําหรับ น้ํา คือของเหลวของไหลที่วนเวียนเขาออกอยูในรางกายเรา ชวยหลอเล้ียงใหกายเกิด
ความชุมช่ืนและเปนรูปทรงอยูได  เชน  น้ําเลือด นํ้าลาย นํ้าเหลือง และน้ําปสสาวะ สวน ลม คืออากาศที่
เคล่ือนไหวไปมาในหลายลักษณะ แทรกซึมอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกายเรา  เชน  ลมหายใจ  ลมใน
ทางเดินอาหาร และลมปราณ   นับเปนขุมพลังที่สําคัญของชีวิต เชน ชวยขับเลือดใหไหลเวียนไปทั่วราง 
และทําใหกลามเน้ือรวมทั้งเสนเอ็นทั้งหลายเกิดการยืดหดตัวเราจึงเคลื่อนไหวไปมาได อีกสวนหน่ึงของ
กายคือ ไฟ หรือความอบอุนของรางกาย อุณหภูมิที่เปนปกติของคนเราอยูที่ประมาณ ๓๗ องศาเซลเซียส 
แตกตางจากน้ีไปแมเพียง ๑ หรือ ๒ องศา ก็เริ่มมีอาการผิดปกติทําใหเกิดการเจ็บไขไดปวยขึ้นได     
อาจกลาวอยางรวมๆ ไดวา “กายคือสวนที่เปนสสารหรือฮารดแวรของชีวิต” 
 สําหรับจิตก็คือสวนที่เปนพลังงานหรือซอฟตแวรนั่นเอง ไมมีตัวตนใหจับตองหรือสัมผัสดวยกาย
เนื้อได  แตกลับมีบทบาทในการควบคุมความเปนไปตางๆ ในรางกายและในชีวิตโดยรวมของเรา 
ประกอบดวย ๔ สวนสําคัญ  ไดแก  ความจํา (สัญญา)   ความคิด (สังขาร)   ความรูสึก(เวทนา) และ 
ธาตุรู (วิญญาณ)  
 สัญญา หรือความจําไดหมายรูนั้น อาจเทียบเคียงไดกับขอมูลที่ติดมากับหนวยความจําหลัก    
(Main Memory) ของคอมพิวเตอร เกิดจากการบันทึกของจิตในเรื่องที่แตละคน คิด พูด ทํา และประสบ
มาแลวทั้งหมดในทุกภพทุกชาติไมวาเจาตัวจะตั้งใจจําหรือไมก็ตาม ขอมูลสวนน้ีเองที่เปนเง่ือนไขสําหรับ
การทํางานของจิตตอไป เชนเปนพ้ืนฐานในการเทียบเคียงกับขอมูลที่รับเขามาใหม  จะเปนทางตา  หู  
จมูก  ล้ิน  หรือทางกาย เพ่ือการตีความวาสิ่งนั้น  ส่ิงน้ี คืออะไรกันแน และเปนตนเหตุของวิบากกรรมที่
รอวันแสดงผลเม่ือปจจัยแวดลอมเกื้อกูล สัญญาจะเกิดขึ้นไดเม่ือมีการระลึกรูหรือคนพบขอมูลที่อยูในจิต 
 สังขาร คือการปรุงแตงทางความคิด อันเปนธรรมชาติของจิตที่ไมเคยหยุดน่ิง คิดอานอารมณ
ตาง ๆ อยางรวดเร็วจนจับสภาวะไมทัน พลังงานแสงที่ไอนสไตนเคยเช่ือวาเปนอนุภาคที่มีความเร็วสูงสุด
แลวในจักรวาลน้ี ยังเทียบไมไดเลยกับอัตราการปรุงแตงและเกิดดับของจิต จากความคิดหน่ึงไปสูอีก
ความคิดหน่ึง ถูกคั่นหรือเชื่อมโยงอยางไมขาดสายดวยความคิดตาง ๆ นับไมถวน  มีการสงตอ
ขอมูลใหจิตดวงใหมโดยอัตโนมัติ กอนที่ดวงเกาจะดับไป สังขารอาจเทียบไดกับโปรแกรมของ
คอมพิวเตอร เปนสวนที่สําเร็จรูปอยูในฮารดดิสกแลว จะเรียกวาเปนวิธีคิดหรือนิสัยเฉพาะตัวของแตละ
คนก็ได เมื่อมีขอมูลใหมปอนเขามา (Input) ก็ใหผลลัพธ (Output) โดยทันท ี
 เวทนา  หรือความรูสึก แบงออกไดเปน ๓ พวก  คือ  พอใจ (สุขเวทนา)  ไมพอใจ (ทุกข
เวทนา) และเฉย ๆ  (อุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา) เปนผลลัพธที่เกิดจากการปรุงแตงของ
จิต เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสยีง  จมูกดมกลิ่น  ล้ินรับรส  และกายสัมผัสกับส่ิงที่มากระทบ หรือแมแตใจที ่



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑                                              มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๑ 

                                                                     ๓  
 
 
มักคิดคํานึงไปถึงอดีต ถึงอนาคต  จิตก็เก็บทั้งขอมูลใหมและขอมูลเกามาผสมผสาน คิดตอไปเร่ือย ๆ 
จนเกิดความชอบ   ไมชอบ   หรือเฉย ๆ ขึ้น   ถารูสึกชอบก็เปนสุข  อยากมีอยากเปนตอไปอีก  นํามา
ซึ่งความโลภ หากไมชอบก็จะรูสึกทุกข  เกิดโทสะอยากผลักไสใหสภาวะน้ันพนจากชีวิตจิตใจไปเสีย      
บางกรณีจะวาชอบก็ไมใช  ไมชอบก็ไมเชิง  งงๆ ไมรูจะเอาอยางไรด ี ก็เทากับเกิดความหลงขึ้นน่ันเอง 
  วิญญาณ  คือ ธาตุรู มีหนาที่ไปรับอารมณหรือส่ิงกระทบทางทวารตาง ๆ เชน รับรูปทางตา      
รับเสียงทางหู รับกล่ินทางจมูก แลวสงตอไปใหจิตปรุงแตงเพ่ือตีความอารมณที่รับมาน้ัน ตาเห็นรูปเอง
ไมไดถา “จักขุวิญญาณ” ไมเกิดที่ตา หูก็เปนเพียงทางผานของแรงสั่นสะเทือนที่มากระทบ การไดยิน
เกิดขึ้นไดก็เพราะ “โสตวิญญาณ” เกิดขึ้นที่ห ูจมูกรูกลิ่นไดก็ดวย “ฆานวิญญาณ” เกิดขึ้นที่จมูก การที่
ลิ้นรูรส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม และกายรูส่ิงที่มาสัมผัสวา เย็น รอน ออน แข็ง ก็ดวยตรรกะทํานอง
เดียวกัน  แมแตใจซ่ึงเปนอีกประตูหน่ึงที่คนเราใชส่ือสารกับภายนอกได ดวยการจินตนาการหรือ         
คิดคํานึงไปตาง ๆ ก็อาศัยมโนวิญญาณเปนเครื่องรับรูที่ใจ ทวารทั้ง ๖  คือ ตา  หู จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ      
นี้มีช่ือเฉพาะเปนคํารวมวา “อายตนะภายใน” ในขณะที่คูของมันที่อยูภายนอกตัวเรา  ไดแก  รูป  เสียง  
กล่ิน  รส  สัมผัส  และธรรมารมณ (ความคิดคํานึง) ก็มีชื่อรวมเชนกันคือ “อายตนะภายนอก” ตราบใด
ที่ชีวิตยังคงอยู  อายตนะทั้งสองฝายน้ีก็ทํางานรวมกันตอไป 
 ชีวิตเราก็เทาน้ี มีเพียงกายกับจิต หรือ รูปกับนาม รวมกันแลวเรียกวา “ขันธ ๕“ 
ประกอบดวย รูป  เวทนา  สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซ่ึงมีการปรุงแตงกันไปมาอยูทุกขณะ หรือจะ
มองวาเปนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบก็ได สวนแรกคือกายน้ันจัดวาเปนฝายรูปธรรมจับตองได 
หรือเปนพวกสสาร อีกสี่สวนที่เหลือเปนสภาพนามธรรม รวมเรียกวาจิต มีลักษณะเปน พลังงาน ซ่ึง
นับวาสอดคลองกับสรรพสิ่งและปรากฏการณทั้งหลายในโลกและในจักรวาลน้ี ไมวาจะอยูในรูปใดก็ตาม  
อาจแบงไดเปนสองพวกใหญ ๆ คือ  สสาร กับ พลังงาน  โดยมีความจริงรวมกันประการหน่ึง คือ 
พลังงานเปนสวนที่ควบคุมความเปนไปในสสาร ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเรา   
หากสังเกตดูใหดีก็จะพบวามีพลังงานเปนตนเหตุสําคัญทั้งนั้น  
 ขุมพลังที่ยิ่งใหญที่สุดในระบบสุริยจักรวาลของเราก็คือดวงอาทิตย ซ่ึงเปนกลุมกาซรอนปริมาณ
มหาศาลที่ลุกโพลงอยูตลอดเวลา ใหพลังงานออกมามากมายหลายชนิด ควบคุมความเปนไปในดาวที่
เปนบริวารทั้งหลาย เชน ทําใหโลกและดาวเคราะหอื่น ๆ โคจรรอบดวงอาทิตยอยางเปนระบบที่ลงตัวอยาง
ประหลาด ไมชนกันเองหรือหลุดออกจากวงโคจรไป ขาดดวงอาทิตยชีวิตบนโลกน้ีจะเปนอยางไร 
จินตนาการยากนะครับ นาจะดํารงอยูไมได  พากันสูญสิ้นไปไมทั้งหมดก็คงเหลือนอยเต็มที  คอมพิวเตอร
ระบบหน่ึงทํางานตามที่เราตองการได ก็เพราะถูกควบคุมดวยโปรแกรมซอฟตแวรตาง ๆ ชีวิตเราก็เชนกัน 
เบ้ืองหลังความอยูรอดและความแปรเปลี่ยนทั้งปวงน้ัน ก็คือการบงการของจิต  สวนที่เปน
นามธรรมของชีวิตน่ันเอง 
 ความจริงเกี่ยวกับจิตมีอยูมากมาย  เกินกําลังสติปญญาของปุถุชนคนที่ยังมากดวยกิเลส  ตัณหา 
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และอุปาทานอยางเรา ๆ จะรูไดทั้งหมด  กระน้ันก็ตาม การไมใสใจในเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด
เชนน้ียอมไมเปนผลดีตอใครแน ความรูเก่ียวกับจิตยอมยังประโยชนอยางมหาศาลตอการดูแลชีวิตของ  
แตละคน จึงควรวิริยะอุตสาหะกันตอไป ในการศึกษาคนควาหาความจริงเก่ียวกับจิตของเราเอง จะรูมาก
รูนอยก็ยังดีกวาไมรู ชวยใหเราอยูอยางมีคุณคามากขึ้น  เขาใจในธรรมชาติของชีวิตจิตใจตนได
ชัดตรงยิ่งขึ้น 
 หากจะถามวาคุณคาของชีวิตอยูที่ไหน ขอตอบอยางฟนธงไวตรงนี้วา อยูที่การมีกายและจิต
เปนปกติ  คือ มีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณไมพิกลพิการ อวัยวะตางๆ มีครบถวนเชนคนทั่วไป แตละสวน   
ก็ทําหนาที่ไดตามที่ควรจะเปน  ที่นับวาสําคัญยิ่งก็คือการมีสมองที่ดี ชวยใหเราไมโงเขลาเบาปญญา ใช
เปนกลไกสําคัญในการศึกษาหาความรูและวิเคราะหวิจัย เพ่ือการรูจริงยิ่งขึ้นในความเปนไปทั้งหลาย  
โดยเฉพาะในสวนที่อาจกอทุกขสุขใหแกเราได 
 สวนความเปนปกติของจิตน้ัน  อาจสรุปไดวามีองคประกอบหลักอยู ๓ ประการ คือ ความ
สะอาด ความสวาง และความสงบ จิตที่สะอาดยอมปราศจากกิเลส เชน  ความโลภ  ความโกรธ และ
ความหลง มาคลุกเคลาใหเศราหมอง ความสวางหมายถงึปญญาหรือความรูจริง เขาใจสภาพการณตาง ๆ 
อยางถูกตอง เห็นความเปนเหตุเปนผลเช่ือมโยงกันของความเปนไปทั้งหลาย  สําหรับความสงบของจิต
นั้นคือสภาวะที่ไมมีการปรุงแตงใหเกิดเวทนา คือความรูสึกพอใจ  ไมพอใจ  รูสักแตวารู เห็นก็สักแตวา
เห็น ไมเก็บมาคิดตอจนกลายเปนความชอบไมชอบ หรืองง ๆ อันจะนํามาซ่ึงความโลภ ความโกรธและ
ความหลง  เปนวงจรสรางทุกขอยางไมรูจบ  จิตที่มีครบทั้งความสะอาด  ความสวางและความสงบ 
แนนอนละ ยอมเปนคุณตอชีวิตเราอยางสุดประมาณ เพราะเปนจิตที่มีปญญา ใชพิจารณาหา
หนทางแกปญหาตาง ๆ ได ทั้งทางโลกและทางธรรม นําความสุขสงบมาสูตนเองกอนเปนเบื้องตน 
และแผขยายตอไปยังสังคมเม่ือโอกาสอํานวย ผูที่มีจิตใจดีอยูที่ไหนก็มีแตการคิดที่จะใหและชวยอยูเสมอ  
สรางแตส่ิงที่เปนคุณเปนประโยชนตอสวนรวม ใครก็อยากคบคาสมาคมดวยเพราะเปนผูที่ไมคิดราย    
เห็นแกตัว หรือจองแตจะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูอื่น 
 อันที่จริงแลว ยังมีปจจัยอื่นอีกมากมายที่อาจทําใหจิตดวงหน่ึงเสียความเปนปกติไป เชน  ความอิจฉา
ริษยา  ความกังวล ความหงุดหงิดฟุงซาน และความเครียด  เหลาน้ีลวนเปนตัวทําลายความสะอาด  สวาง  
สงบ  ซึ่งจิตทุกดวงเคยมีเคยเปนมากอน  แตดวยความเผลอไผลไมระวังรักษาความดีงามที่มีอยู  จึงถูกกิเลส  
ตัณหา และอุปาทาน หรือที่หลวงพอพุทธทาสภิกขุทานเรียกวา  “โรคทางวิญญาณ” ทั้งหลาย เขากอกวน
ทําลาย ความผิดปกติจึงคอย ๆ สะสมขึ้นโดยรูตัวบางไมรูตัวบาง จนยากแกการแกไขใหกลับดี  
ดังเดิมได  แตอยาเพ่ิงทอแทสิ้นหวังทางออกยังพอมี หากเรามองเห็นทุกขภัยที่มีอยู   รวมทั้งรูที่มาที่ไปของมัน 
 หลักพุทธธรรม  คําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่พึ่งไดเสมอ  อยูที่เราจะเห็น
คุณคาหรือสนใจที่จะศึกษาและนํามาปฏิบัตมิากนอยเพียงใด  ใครที่เขาถึงแมเพียงบางสวน ก็จะยอมรับ
อยางสิ้นสงสัยในสรรพคุณของธรรมโอสถ  สามารถประยุกตใชแกปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจตนได  
มากนอยตามสวนที่ตนรูจริง   
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 สําหรับการรักษาจิตของเราใหเปนปกติน้ัน คือการนําเอาความ  สะอาด  สวาง  สงบ กลับคืนมา ซ่ึง
พระพุทธองคทานทรงสรุปสูตรสําเร็จไวใหมากมาย เลือกใชเอาไดตามความถนัดและสอดคลองกับจริตของ
แตละคน หลักการเบ้ืองตนที่ปฏิบัติกันอยูทั่วไปคือ  ทาน  ศีล  และ ภาวนา  ซ่ึงพอขยายความไดโดย
สรุปดังตอไปน้ี 
 “ทาน” หมายถึง การใหหรือความเสียสละ เปนการสงเคราะหแบงปนผูอื่นดวยส่ิงที่ตนมี  เชน  
การใสบาตร  รวมทําบุญดวยเงินหรือส่ิงของในการทอดกฐิน/ผาปา  สรางถาวรวัตถุไวในพระศาสนา  
สรางโรงเรียน  โรงพยาบาล  หรือแมแตการนําของกินของใชไปแจกคนจนหรือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
ทานรวมเรียกวา “วัตถุทาน” ชวยใหความโลภที่เรามีอยูเจือจางบางเบาลง การใหที่ยากและกออานิสงส 
(ผลอันพึงไดรับ)  สูงกวานี้คือ อภัยทาน และธรรมทาน  ซ่ึงมีความหมายชัดเจนอยูในตัวแลว 
 “ศีล”  คือ ขอกําหนดใหงดเวนการกระทําที่นําความผิดปกติทางกายและวาจามาสูเรา ทั้งน้ี
เพ่ือใหเราเปนผูที่มีกายวาจาเปนปกติน่ันเอง เชน ศีล ๕ การฆาสัตว  การลักทรัพย  การประพฤติผิดใน
กาม  ลวงละเมิดของรักของหวงที่มิใชของตน และการดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลาย ถือเปนความ
ผิดปกติทางกาย สวนการพูดปด พูดคําหยาบ  คําสอเสียด  เพอเจอเหลวไหล คือ ความผิดปกติทางวาจา 
ทานจึงทรงสอนใหงดเวนเสียโดยถือเปนพื้นฐานขั้นตํ่าสุดแลวของความเปนมนุษย ผูใดไมสามารถ
รักษาศีล ๕ ไวไดก็ไมควรเรียกตัวเองวามนุษย เพราะจิตใจยังไมสูงพอ  คงเปนไดเพียงคนที่ไมมีคุณคา
ตอสวนรวมมากนัก ทั้งยังมีแนวโนมวาจะเปนตัวกอปญหาในการอยูรวมสังคมกับผูอื่นอีกดวย  

สําหรับการ “ภาวนา” นั้น เปนการสรางสมและใชสติ เพื่อพัฒนาจิตใหมีปญญาสูงขึ้น คือรูเห็น
อะไรอยางถูกตองชัดเจนตามความเปนจริง  โดยทั่วไปแลวคนเรามักมีความเช่ือความเขาใจในเรื่อง
เดียวกันไมเหมือนกันทีเดียวนัก  ผิดแผกกันไปมากบางนอยบาง  ทั้งนี้เพราะความแตกตางทางดาน
สติปญญาเปนสาเหตุสําคัญ  เม่ือใดที่เราตางมีปญญาบริบูรณแลว การรับรูในเร่ืองตางๆ จะไม
ผิดเพี้ยนจากความเปนจริง  ชองวางระหวางความคิดก็จะหมดไป  แตการที่จะมีปญญาสูงขึ้นไดน้ัน
ความเขมแข็งของสติตองเกิดขึ้นกอนเปนพ้ืนฐาน ครูบาอาจารยบางทานเปรียบสติเปนเสมือนกะโหลก
ศีรษะ  สัมปชัญญะ และปญญาเปนเชนหนังศีรษะและเสนผมที่เกิดตามมาภายหลัง ไมมีกะโหลกหนัง
ศีรษะก็ไมมีที่ใหเกาะยึด คงรูปอยูไมได เสนผมก็หาที่งอกไมไดตามไปดวย 
 พระพุทธองคทรงตรัสวา สติเปนธรรมที่มีอุปการะมาก  หมายถึง ความระลึกไดในสภาวะ
ปจจุบันของตน  รูสึกตัวในเรื่องที่กําลังคิด  พูด  ทํา  หรือประสบพบเห็นอยู  คือไมเปนคนใจลอยน่ันเอง  
ตัวอยูที่ไหนใจก็อยูที่น่ัน  สวนสัมปชัญญะนั้น ทานหมายถึง ความรูตัว  เขาใจในความคิด  การพูด
และการกระทําของตน  รูเหตผุลผิดชอบชั่วดใีนระดับหน่ึง มิใชเพียงแครูสึกตัวเทาน้ัน เม่ือเรามีทั้งสติ
และสัมปชัญญะที่เขมแข็งพอควรแลว ความมีปญญาก็จะเกิดตามมา เริ่มจากความรูความจํา          
(สุตะมยปญญา)  เปนเบื้องตน  ตามมาดวยความคิดความเขาใจ   (จินตามยปญญา)   ระดับสูงสุดของ 
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ปญญาคือความรูแจงเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอยาง (ภาวนามยปญญา) อันเปนเปาหมายปลายทางใน
การศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธ การสรางสมและใชสติจึงนับเปนขั้นตอนพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่ง ซ่ึงอาจ
กระทําไดหลายวิธ ีเชน การเจริญพุทธมนต การเดินจงกรม และการน่ังสมาธ ิซ่ึงรวมเรยีกวา “การเจริญ
กรรมฐาน” หรือ “ การบําเพ็ญจิตภาวนา”  นับเปนบุญอันสูงสุดแลวในทางพระพุทธศาสนา 

คําวา “บุญ”  น้ัน หลวงพอจรัญ (พระธรรมสิงหบุราจารย เจาอาวาสวัดอัมพวัน และเจาคณะ
จังหวัดสิงหบุร)ี  ทานสอนไววา หมายถึงความสุข การกระทําใด ๆ ที่นําความสุขใจที่แทจริงมาใหเรา
น่ันแหละเปนบุญ  มีครูอาจารยทานอื่นใหความหมายไวในทํานองเดียวกัน ทานกลาววา บุญ คือ    
เคร่ืองชําระใจใหสะอาด ผลที่ตามมาก็คือความสุขใจน่ันเอง 
 นอกจากการใหทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนาแลว พระพุทธองคทานยังทรงแจกแจง 
การปฏิบัติที่เปนบญุเพ่ิมเติมไวอีก ๗ ประการ  ไดแก การทําหนาที่ของตนใหถูกตอง  การฟงธรรม  การ
เสวนาธรรม  การแสดงธรรม การเปนธุระจัดใหมีการแสดงธรรม การพลอยยินดี(อนุโมทนา)ในกุศลกรรม
ของผูอื่นและการแผเมตตาอุทิศสวนกุศล  รวมเปน ๑๐ ประการ เรียกวา “บุญกิริยาวัตถ ุ๑๐” 
 โดยรวมแลวอาจกลาวไดวา  การทําบุญจะชวยนําความสะอาด  สวาง  สงบ  อันเปนสภาพ
ปกติเดิมแทของจิตมนุษยกลับคืนมา  ความโลภ  โกรธ  หลง  รวมทั้งกิเลส  ตัณหา และอุปาทาน
ทั้งหลาย จะถูกขัดเกลาใหเจือจางลงจนหมดสิ้นไปในที่สุด ไมเสร็จสมบูรณในชาติน้ีก็อยาเพ่ิงทอ  
พากเพียรทําตอไป  ทํามากไดมาก  ชาติหนายังมี  สรางทุนในชาติน้ีไวใหเต็มกําลัง  เกิดใหมยอมมีชีวิตที่
ดีขึ้นกวาเดิม โอกาสเติมเต็มในเร่ืองเชนน้ีไมหนีไปไหน  ยังรอเราอยูเสมอ  พากเพียรกันตอไปเถิดครับ 
 สําหรับการสรางความเปนปกติใหเกิดขึ้นทางกายน้ัน  เปนเรื่องที่เขาใจไดงายกวาการพัฒนาจิต
มาก ความรูทางโลกมีอยูมากมายที่ชวยแนะนําวิธีดูแลสุขภาพกาย เชน การรับประทานอาหารให
ถูกตองตามหลักโภชนาการที่ด ี บริโภคใหครบทั้ง ๕ หมู ในปริมาณและจํานวนมื้อที่พอเหมาะในแตละวัน  
การออกกําลังกายและการพักผอนที่เพียงพออยางเหมาะสมกับสภาพรางกายของตน และการ
รักษาพยาบาลที่ถูกตองเม่ือเกิดการเจ็บไขไดปวย เหลาน้ีลวนเปนปจจัยเก้ือกูลใหเรามีกายปกติ  แข็งแรง
สมบูรณดํารงชีวิตไดอยางมีปญหานอย 
 

 ในทางธรรมน้ัน องคพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสอนเรื่องการรักษาความปกติทางกาย
ไวมากมายเชนกัน  เชนใหหลีกเล่ียง อบายมุข ๖  เพราะเปนหนทางไปสูความเส่ือม ไดแก ความ       
เกียจคราน การเสพเครื่องดองของเมาและสิ่งเสพติดตางๆ การเลนการพนัน  การคบคนช่ัวเปนมิตร  การ
เที่ยวกลางคืน  และเที่ยวดูการละเลนที่มากเกินควร เหลาน้ีลวนเปนตัวทําลายความเปนปกติทางกาย
ทั้งน้ัน เม่ือเกิดขึ้นกับผูใดแลว ความทุกขใจก็จะเปนผลที่ตามมาอยางเล่ียงไมพน 
 คนเราเมื่อมีความเปนปกติครบทั้งกายและจิตแลว การใชชีวิตโดยรวมยอมดําเนินไปอยางมี
คุณคาสูง สามารถทําในส่ิงที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวมไดอยางเต็มที่ เพราะมีรางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ สติปญญาผองใส จิตใจปราศจากโรคทางวิญญาณมารบกวน  ไมวาจะอยูที่ไหนหรือไป 
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เกิดใหมในภพภูมิใด ก็จะมีแตความเจริญรุงเรืองทั้งทางโลกทางธรรมมากขึ้นโดยลําดับ 
 หลายคนคงนึกคานวา คุณคาที่แทจริงของชีวิตมีเพียงนี้หรือ แลวความร่ํารวย การมี
ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือฐานะทางสังคมที่สูงสง  รวมทั้งความมีชื่อเสียงเปนที่ยกยองสรรเสริญของผูคน
ทั่วไปเลา  มิใชความมีคุณคาของชีวิตหรือ คงไมมีใครปฏิเสธหรอกครับ ความดีงามทางโลกเหลาน้ันยอม
เปนที่ปรารถนาของทุกคน แตตองการช้ีใหเห็นวา มันเปนเพียงสิ่งสมมุติที่ไมจีรัง อยูกับเรา
เพียงชั่วคราวแลวก็เสื่อมไป ถาใชสมมุติเหลาน้ีไมเปนก็อาจนํามาซึ่งบาปเวรและความทุกขกาย
ทุกขใจไดโดยงาย อยาใหความสําคัญกับมันมากนัก  มันเปนเพียงเปลือกหรือกระพ้ีเทานั้น มิใชแกน
แกนที่มั่นคงของชีวิต  หลวงปูคําพัน อริยสงฆ  แหงวัดพระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม  
ผูละสังขารไปแลวเม่ือ ๔ - ๕ ปกอน เคยใหคติธรรมกับผูเขียนวา โลกธรรมทั้ง ๘ (ลาภ – เส่ือมลาภ,  ยศ – 
เส่ือมยศ,  สรรเสริญ – นินทา,  สุข – ทุกข) ถาเราเปนทาสมันมากเทาใด ชีวิตก็วุนวายมากเทาน้ัน 
เปนอิสระจากมันเทาใด ชีวิตก็เบาสบายมากขึ้นเทาน้ัน  จึงควรเช่ือและปฏิบัติตามคําสอนของทาน       
เพ่ือความสุขที่แทจริงในชีวิตของเราเอง  
 การที่จะอยูอยางมีคุณคาหรือมีความสุขความเจริญไดน้ัน จําเปนที่เราจะตองรูถึงปจจัยที่เปน
อุปสรรค  คอยลิดรอนทําลายความเปนปกติของชีวิต  ในตอนตนไดกลาวถึงไวบางแลว เชน อบายมุข ๖ 
และโรคทางวิญญาณตางๆ จึงใครขอนําเสนอหลักพุทธธรรมอีกหมวดหน่ึงคือ “นิวรณ ๕” ซ่ึงพระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไวใน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วาเปน “สิ่งที่กั้นจิต
ไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุความดี  อกุศลธรรมที่นําจิตใหเศราหมอง
และปญญาออนกําลัง” ประกอบดวย กามฉันทะ พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจะกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา 
ซึ่งพอขยายความไดโดยสังเขปดังนี้ 
 กามฉันทะ  ทานหมายถึง ความพอใจในกามและความตองการในกามคุณทั้ง ๕  คือ  รูป  เสียง  
กล่ิน  รส และสัมผัส อันเปนลักษณะทั่วไปของผูที่ยังไมบรรลุธรรมถึงขั้นเปนอริยบุคคลช้ันพระอนาคามี
และอรหันต  แตกตางกันก็ตรงที่ระดับความตองการหรือการใหความสําคัญในเร่ืองเหลานี้ แตละคนก็มี
ความเขมขนบางเบาผิดแผกกันไป ผูที่หมกมุนจริงจังมากชีวิตยอมเจริญยาก  เมื่อใดที่มีปญญาสูงขึ้นจาก
การศึกษาปฏิบัติธรรมยอมมองเห็นโทษภัยของกามคุณ  ๕  ชัดเจนขึ้น  และเกิดความเบ่ือหนายคลาย
กําหนัดลงไดเอง 
 พยาบาท คือความคิดราย ความขัดเคืองแคนใจ อันเปนลักษณะของคนเจาคิดเจาแคน  ใหอภัยคน
อื่นไดยาก  ใครทําอะไรใหตนไมพอใจแมแตเพียงเล็กนอย ก็เก็บมาคิดจนเกิดความขุนเคืองในอารมณ 
หาทางแกเผ็ดเอาคืน  จิตใจจึงรุมรอนอยูเนืองๆ หาความสุขสงบไดยาก 
 ถีนมิทธะ ทานใหความหมายไววา เปนความหดหูเซ่ืองซึม อันเปนลักษณะหน่ึงของคนขี้เกียจ  
ขาดความกระตือรือรนในชีวิต  จึงเห็นไดคอนขางชัดในความเปนอุปสรรคขวางก้ันความสําเร็จ  หรือ
ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม   
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อุทธัจจะกุกกุจจะ  คือความฟุงซานและรอนใจ ความกระวนกระวายกลุมกังวลซ่ึงมักเปนผลมา
จากการมีสติปญญาไมกลาแข็งพอ ไมสามารถควบคุมการปรุงแตงทางความคิดของจิตใหอยูในระดับที่
พอเหมาะพอควรได  มีอะไรมากระทบความรูสึกแมแตเพียงเล็กนอย ก็ทําใหเกิดวิตกจริต คิดไปตางๆ 
ในทางที่ไมดี จนเกิดความวิตกกังวลและความเครียดขึ้นในจิตใจตน  จะคิดจะทําอะไรก็ไมปลอดโปรง
ราบรื่น  ประสบความสําเร็จยากกวาคนทั่วไป 
 วิจิกิจฉา  องคประกอบสุดทายของนิวรณ ๕  ความหมายโดยยอคือ  ความลังเลสงสัย  อันเปน
อาการปกติที่มีในทุกคน เวนแตผูซ่ึงบรรลุโพธิญาณมีปญญารูแจงแทงตลอดแลว ซ่ึงในโลกน้ีคงมีอยูไมมาก
นัก พวกเราสวนใหญจึงวนเวียนอยูกับความรูครึ่งๆ กลางๆ เขาใจอะไรผิดๆ เพ้ียนๆ มากบางนอยบางกัน
อยูตลอดเวลา ลังเลสงสัยไปเรื่อย ๆ ในเรื่องที่หาคําตอบไดบางไมไดบาง เพราะเกินกําลังปญญาของปุถุชน 
ไมอาจพิสูจนดวยทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเทาที่มีอยูได  เชน  ขอบเขตของจักรวาล  จํานวนดาวทั่วทองฟา 
ความยาวนานของกาลเวลา  การเวียนวายตายเกิด และกฎแหงกรรม ทานสอนใหละความลังเลสงสัยใน
เรื่องเชนน้ี เพราะเปนเครื่องบ่ันทอนความสุขสงบของจิตใจวาวุนครุนคิดไปก็ไมมีคําตอบ อยูกับความ
กังขาไปตลอดชีวิต จึงทําใหจิตเศราหมอง ปญญาออนกําลัง  ประสบความสําเร็จในเร่ืองที่มุงหวังไดยาก 
 ความเขาใจในหลักธรรมที่วาดวย นิวรณ ๕ น้ี มีประโยชนอยางยิ่ง  สามารถใชเปนเกณฑในการ
ประเมินตนเองไดเปนอยางดี เม่ือใดที่เรารูสึกทอแทสิ้นหวัง ทําอะไรก็ไมคอยเปนมรรคเปนผลเชนคนอื่นเขา 
ลองหวนมาสํารวจตัวเองก็จะพบคําตอบวาเปนเพราะเหตุใด เรามีนิวรณขอใดมากเกินสมควรอยูบาง การ
หาทางลดละในอุปสรรคเหลาน้ันเสียความสุขความเจริญและความสําเร็จในเรื่องที่ควรมีควรไดก็จะเกิด
ตามมา 

ทีนี้ลองยอนมาถึงคําถามที่วา คนเราเกิดมาทําไม หรือ ควรมีชีวิตอยูเพื่ออะไร ก็คงพอตอบ
ไดชัดเจนขึ้น เชน เกิดมาเพ่ือสรางความดีมีคุณคาใหกับชีวิตตนและสังคม เพ่ือชดใชหน้ีกรรมเกาที่นําเรา
มาเกิด เพ่ือสรางสมบุญไวเปนทุนชีวิตสําหรับโลกหนา  ถาเรายังไมสามารถหลุดพนจากการเวียนวาย
ตายเกิดในวัฏสงสารไปได อะไรทํานองน้ัน 
 แลวถาเราปรารถนาที่จะทําทุกขใหถึงที่สุด โดยไมตองมีภพชาติใหมใหชดใชและกอกรรมทําเข็ญ
อีกละ เราควรมีวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติอยางไร หลักพุทธธรรมมีอยูมากมาย  แตสวนที่พระพุทธองค
ทานทรงสอนวาเปนทางสายเอกสายตรงที่จะชวยให เราพนทุกขได เร็วที่ สุด   ก็คือการยึดหลัก              
“มหาสติปฏฐาน ๔” ซ่ึงหมายถึงการมีสติอยูกับ กาย  เวทนา  จิต และธรรม  พอขยายความได
โดยสังเขปดังนี้ 
 คําวา “สติปฏฐาน” คือการระลึกรูอยูกับสภาวะปจจุบันของตนทั้งกายและจิต อยางถูกตอง
ตรงตามความเปนจริง การมีสติอยูกับกายทานเรียกวา “กายานุปสสนาสติปฏฐาน”  เชน  รูอิริยาบท
ของกายอยูทุกขณะ  กําลังยืน  เดิน  น่ัง  นอน เหลียวซาย  แลขวา ก็รูสึกตัวไปตามน้ัน  หรือรูวาภายใน
รางกายของเราเต็มไปดวยปฏิกูลและสภาพอันนารังเกียจมากมาย มีเพียงหนังกําพราหอหุมปกปดไวราว
กับถุงที่โอบอุมเอาสิ่งโสโครกไวภายใน  หรือคิดเลยตอไปอีกวาความเสื่อมสังขารกําลังเกิดขึ้นอยูทุกขณะ   



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑                                              มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๑ 

                                                                     ๙  
 
 
ไมชาก็จะแก  เน้ือหนังเหี่ยวยน  รูปรางหนาตาไมชวนมอง  ใกลวันตายเขาไปทุกที  ตายแลวก็เนาเปอย  
ซากผุพังแยกสลายกลับไปสูธาตุเดิม  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ที่เคยรวมกันเปนรูปเปนราง คิดแลวไมมี
อะไรจีรังยั่งยืน  ไม เที่ ยง  และเปนทุกขอยูตลอดเวลา  การระลึกรู เชนน้ีจะชวยให เราคลาย 
ความยึดม่ันถือม่ัน เห็นชัดเจนขึ้นวา กายน้ีไมใชเรา ไมมีอะไรเปนของเรา บังคับควบคุมไมได  
แปรเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัยและกฎเกณฑของธรรมชาติอยูตลอดเวลา เหลานี้คือประโยชนที่
ไดรับจากการมีสติอยูกับกาย 
 นอกจากการมีสติระลึกรูในแงมุมตางๆ เก่ียวกับกายแลว พระพุทธองคทานยังทรงสอนใหเรามี
สติอยูกับความรูสึกหรือเวทนาในทุกขณะ คนเราโดยทั่วไปยอมมีความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งอยูตลอดเวลา 
คือพอใจ(สุขเวทนา) ไมพอใจ(ทุกขเวทนา)  เฉยๆ (อุเบกขาเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา)  ซ่ึงเปนผล
ที่เกิดตามมาจากขบวนการปรุงแตงทางความคิดของจิต(สังขาร) เปนสภาวะที่ควบคุมยากโดยเฉพาะผูที่
ยังมีสติไมเขมแข็งพอ เพราะไมเคยบําเพ็ญจิตภาวนามากอน จึงทําใหเรามักมีทุกขเวทนามากกวาสุข
เวทนา จิตใจจึงขุนมัวรุมรอนดวยโทสะจริต ทานทรงสอนใหเรากําหนดสติระลึกรูความรูสึกของตนใน
ขณะหน่ึงใหเห็นชัด  สุข  ทุกข หรอื เฉย ๆ  งง ๆ ก็รูใหตรงตามสภาวะที่แทจริงของจิตในขณะนั้น ซ่ึงจะ
ชวยให เห็นการ เกิดขึ้น ตั้งอยู และ ดับไป ของเวทนาตางๆ ไมสามารถดํารงสภาวะเดิมไวได 
แมแตวินาทีเดียว  การที่บางคนโกรธงายหายยากน้ัน เปนเพราะถูกโทสะเขาครอบงําซํ้าแลวซํ้าอีกอยาง
รวดเร็วมาก โกรธเกาดับไปโกรธใหมเขาแทนที่โดยทันที จนเราไมสามารถจับจังหวะที่ดับได จึงรูสึก
เสมือนโกรธไมหายอยูเปนเวลานาน  หากเราไดฝกใหมีสติรูเทาทันเวทนาอยูทุกขณะ  ไมวาจะเปนสุข  
ทุกข หรือเฉย ๆ ก็รับรูไปตามน้ัน ทานเรียกวาเปนการเจริญ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  ไมตอง
พยายามฝนหรือบังคับกดขมความรูสึกที่เราไมตองการ เพียงแตรับรูไปตามสภาวะที่เปนจริง  เวทนา
น้ันๆ ก็จะดับไปเอง 
 ในสวนที่เก่ียวกับสภาวะจิตเองน้ัน พระบรมศาสดาก็ทรงตรัสสอนไววาเราตองมีสติระลึกรูอยูทุก
ขณะดวยเชนกัน โดยอาจเลือกสังเกตสภาวะที่ตรงกันขามเพียงคูใดคูหน่ึงก็ได เชน ถาเราเปนคนโกรธ
งายก็อาจจะใชวิธีเฝาสังเกตวา จิตเรากําลังมีโทสะหรือไม  หากเราเปนคนมีราคะจริตสูง คือให
ความสําคัญมากกับกามคุณทั้ง ๕ อันไดแก  รูป  เสียง  กลิ่น  รส และสัมผัส  ก็ใชการเฝาดูจิตอยูทุกขณะ
เทาที่อาจทําไดวา  กําลังอยูในสภาวะที่มีความกําหนัดยินดีในกามเหลาน้ันหรือไม  คูอื่นๆ ของ
สภาวะจิตยังมีอีก เชน โลภ – ไมโลภ และ หลง (ลืมตัว, ใจลอย) – ไมหลง (รูสึกตัวในขณะนั้นๆ) ซ่ึงเรา
สามารถเลือกที่จะเฝาสังเกตตามความถนัดของเราไดดวยเชนกัน  เรียกการปฏิบัติธรรมเชนนี้วา  จิตตา
นุปสสนาสติปฏฐาน  หรือการมีสติอยูกับจิตน่ันเอง 
 องคประกอบสุดทายของมหาสติปฏฐาน ๔  ก็คือ “ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน” ซ่ึงหมายถึงการมี
สติอยูกับธรรม  ระลึกรูอยางถูกตองชัดตรงวา  ธรรมใดเปนฝาย กุศล  อกุศล หรือ อัพยากฤต  (กลาง ๆ  



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑                                              มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๑ 

                                                                     ๑๐  
 
 
ไมใชทั้งฝายกุศลและอกุศล) การที่จะแยกแยะเชนนี้ไดก็ตอเมื่อเรามีปญญาเห็นแจงตามความเปนจริง
พอสมควร  อันเปนผลจากการศึกษาปฏิบัติและการตรึกตรองพิจารณาพุทธธรรมอยูเนือง ๆ จนเห็น
ความเปนเหตุเปนผลชัดเจน หมดความสงสัยอยางสิ้นเชิง การที่เรามีความรูความเขาใจไมคลาดเคลื่อน
จากความเปนจริงในธรรมทั้งหลายเชนนี้ โดยธรรมชาติแลวเราก็จะเลือกประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่
เปนฝายกุศล อันจะนํามาซ่ึงความสุขสงบของชีวิตจิตใจตนกอนเปนเบ้ืองตน และยอมยังคุณประโยชนตอ
สังคมในวงที่กวางออกไป 
 คงพอจินตนาการไดวา  ผูใดที่ยึดหลักมหาสติปฏฐาน ๔ ในการครองตนแลว  ยอมมี          
ความรุงเรืองดวยปญญาสัมมาทิฐิ  ใชชีวิตอยางมีคุณคาสูงขึ้นทุกขณะ  จนถึงขั้นทําใหถึงที่สุดแหงทุกขได
สักวันหน่ึง  ไมตองเวียนตายเวียนเกิดเพ่ือผจญสารพัดทุกขในหวงมายาแหงสังสารวัฏอีกตอไป           
ซึ่งเทากับเปนการสรางเสริมคุณคาของชีวิตไดอยางบริบูรณแลวน่ันเอง 
 

 

อยาอยูอยางอยาก 
 
  ความมักมากอยากไมหยุดพาทรุดเส่ือม คิดอาจเอื้อมเหลื่อมล้ําทํายักทา 
 ใชชีวิตผิดพลาดขาดปญญา  เหมือนเกิดมาหาเรื่องเปลื้องคาคน 
  เพราะตัณหาพาใหใจเปนทุกข   คอยรานรุกคุกคามทําหมองหมน 
 ยิ่งมีมากยิ่งอยากไดใจรอนรน   หลงเลหกลผลพวงจากบวงมาร 
  เฝาหมกมุนวุนวาหาลาภยศ   มีเพื่อหมดไมปลดปลงนาสงสาร 
 กลับนอบนอมยอมสยบซบพวกพาล   เขากราบกรานวานไหวหวังไดดี 
  ไมหยุดอยากยากประเสริฐเปดทางตํ่า ไรหลักธรรมนําจิตบัณฑิตหนี 
 พบแตพาลคอยผลาญพราไมปรานี   หวังสุขศรีตองตีจากความอยากเอย 
 

                                                                นรชาติ 
                                                          ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

 
 
 



 

 
น.อ.ผศ. ภาณุฤทธ์ิ ยุกตะทัต 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

ในระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ตอนที่ ๑ ผูเขียนไดอธิบายใหเขาใจขั้นตอนในการหาผลลัพธดวย
การจําลองระบบ โดยการสรางสมการเชิงอนุพันธที่สอดคลอง จากน้ันจึงแปลงเปนสมการไฟไนตเอลิเมนต 
กําหนดเง่ือนไขขอบเขต หาผลลัพธ เพ่ือใหวิศวกรผูออกแบบมีแนวคิดในการแกไขปรับปรุงตนแบบ 
จําลองการทํางานดวยการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขขอบเขต หรือปรับปรุงรูปรางของผลิตภัณฑ เพ่ือใหได
ประสิทธิภาพดีที่สุด สวนในตอนที่ ๒ ไดยกตัวอยางการวิเคราะหการถายเทความรอน เพ่ืออธิบายการใช
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ในการแกปญหาตาง ๆ สําหรับในตอนที่ ๓ น้ี จะยกตัวอยางการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงรูปรางของของแข็งเม่ือไดรับโหลดแบบตาง ๆ  
 

 
 

 ของแข็งแบบยืดหยุนได (Elasticity) นับวาเปนปญหาชนิดแรกที่ถูกนํามาวิเคราะหดวยระเบียบ   
วิธีไฟไนตเอลิเมนต ทั้งน้ีเน่ืองจาก งานออกแบบทางวิศวกรรมลวนเก่ียวของกับโครงสรางที่มีรูปรางซับซอน 
การใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในการวิเคราะหของแข็งแบบยืดหยุนไดใน ๒ มิติ จะเร่ิมจากสมการเชิง
อนุพันธของความสมดุลในแผนระนาบรูปรางลักษณะใด ๆ  
 
สมการเชิงอนุพันธ 

สมการเชิงอนุพันธซึ่งอธิบายความสมดุลของแรงในแนวแกน x และ y บนแผนระนาบ เมื่อไมคิด

น้ําหนักของตัวเอง คือ  
0

0
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     (1) 

โดย  x  และ y  คือ ความเคนฉาก (Normal Stress) ในแนวแกน x และแกน y ตามลําดับ 
 xy  คือ คาความเคนเฉือน (Shearing Stress) 
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รูปที่ ๑ โดเมนและเง่ือนไขของแผนระนาบ 

 
 ในกรณีของแผนบางซึ่งเปนปญหาความเคนในระนาบ (Plane stress) คาความเคน z  ใน
แนวตั้งฉากกับแกน z จึงถูกสมมติใหมีคาเทากับศูนย สวนคาความเคนยอยตาง ๆ สามารถเขียนใหอยูใน
รูปแบบของคาความเครียดไดดังน้ี 
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 โดย E คือคาโมดูลัสของยัง (Young’s modulus) หรือโมดูลัสของความยืดหยุน 
    คือคาอัตราสวนปวซอง (Poission’s ratio) 

 x  และ y  คือ ความเครียดฉาก (Normal Strain) ในแนวแกน x และแกน y 
ตามลําดับ 

 xy  คือ คาความเครียดเฉือน (Shearing Strain) 
คาความเครียดเหลาน้ีเขียนใหอยูในรูปแบบของคาการเสียรปู u และ v ในแนวแกน x และแกน y 

ได คือ 
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 ::    (3) 

ซึ่งหมายความวา ตัวไมรูคา (Unknown) ในระนาบมี 2 คา คือคาการเสียรูป u และ v เม่ือทราบ
คา u และ v แลว จะสามารถนําไปคํานวณคาความเครียดและความเคนยอยตาง ๆ ได ดังน้ันสมการ     
เชิงอนุพันธยอยของปญหาของแข็งในระนาบจึงประกอบดวยสมการยอย 2 สมการ แตมักเขียนในรูปของ
คาความเคนยอย ดังสมการที่ (1) 

สําหรับปญหาที่คาความเครียดในแนวแกน z ถูกสมมติใหมีคาเปนศูนย (Plane Strain) สมการ
เชิงอนุพันธยอย ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางความเครียดกับคาการเสียรูป ยังคงใชสมการที่  (1)  และ 
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สมการที่ (3) ไดเชนเดิม แตสมการแสดงความสัมพันธระหวางความเคนยอยและความเครียดยอย 
[สมการที่ (2)] ตองเปลี่ยนเปน 

 


































































xy

y

x

xy

y

x
E

2
2100

01
01

)21)(1(
    (4) 

ดังนั้นผูวิเคราะหจึงจําเปนตองตระหนักถึงชนิดของปญหาวาเปนปญหาแบบ Plane Stress หรือ 
Plane Strain กอนที่จะทําการวิเคราะห โดยซอฟตแวร EasyFEM จะใหผูใชเลือกชนิดของปญหากอนที่
จะทําการวิเคราะหทุกครั้ง 

สําหรับเง่ือนไขขอบเขตโดยทั่วไป จะประกอบดวยการยึดแนน (Fixed) หรือปลอยอิสระ (Free) 
ตลอดขอบตาง ๆ รวมทั้งอาจกําหนดคาแรงดัน (Pressure) ซ่ึงแทนคาแรงที่กระทําตอพ้ืนที่ตลอดขอบ 
นั้น ๆ ได อยางไรก็ตามผูใชจะตองระวังที่จะไมประยุกตแรงเดี่ยว ณ เพียงจุดใดจุดหน่ึง สําหรับการ
วิเคราะหปญหา เพราะจะทําใหคาความเคนบริเวณน้ันสูงขึ้นไปไมมีที่ส้ินสุดหลังจากพยายามลดขนาด
ของเอลิเมนตลง 
 
สมการไฟไนตเอลิเมนต 
 สมการไฟไนตเอลิเมนตสามารถประดิษฐไดโดยตรงจากสมการเชิงอนุพันธ [สมการที่ (1)] ดวย
การใช method of weight residuals กอใหเกิดสมการในรูปแบบของอินทริกัล (Integral form) บนพ้ืนที่ของ
เอลิเมนต การเลือกใชเอลิเมนตชนิดตางกันจะนําไปสูไฟไนตเอลิเมนตเมตริกซที่แตกตางกัน เอลิเมนต    
รูปสามเหล่ียมแบบ 3 โหนด ดังแสดงตามรูปที่ ๒ จัดวาเปนเอลิเมนตพ้ืนฐานที่ชวยใหเขาใจงาย และ
สะดวกตอการประดิษฐสมการไฟไนตเอลิเมนต 

 
รูปที่ ๒ เอลิเมนตสามเหล่ียมแบบ ๓ โหนด 
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 ลักษณะการกระจายของคาการเสียรปู u และ v ในเอลิเมนตบนแผนเรียบ (Flat plane) คือ 
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     (5) 

 โดย 3,2,1: iN i  แทนฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต (Interpolation Function) ซ่ึง 
คือ 
   ycxba

A
yxN iiii 

2
1),(     (6) 

 เมื่อ A คือพ้ืนที่ของเอลิมนตสามเหลี่ยม และ iii cba ,,  ขึ้นอยูกับโคออดิเนต ix  และ iy  ที่
โหนด i ซ่ึงสามารถคํานวณไดโดยตรงจากตําแหนงของโหนด ที่เกิดขึ้นหลังจากสรางรูปแบบของไฟไนต
เอลิเมนตแลว ดังน้ี 
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1
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 โดยสัมประสิทธิ ์
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    (8) 

 หลังจากประยุกตใช Method of weight residuals เขากับสมการเชิงอนุพันธ [สมการที่ (1)]   
และใชการกระจายของการเสียรูปสําหรับแตละเอลิเมนต [สมการที่ (5) และ (6)] กอใหเกิดสมการ       
ไฟไนตเอลิเมนต [1, 8, 11] ดังน้ี 
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 FK      (9) 

 โดย  [K] คือเมตริกซของความแข็งเกร็ง คือ 
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[B] คือเมตริกซแสดงความสัมพันธระหวางความเครียดและคาการเสียรูป คือ 
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  [C] คือ เมตริกซขนาด 33  ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด 
ดังสมการที่ (2) หรือสมการที่ (4) สําหรับกรณี Plane Stress หรือ Plane Strain ตามลําดับ สวนคา t คือ
ความหนาของแผนระนาบ ในกรณีของ Plane Stress สวนในกรณีของ Plane Strain กําหนดใหมีคา
เทากับ 1 
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  }{  คือ เวกเตอรที่ประกอบดวยคาการเสียรูป u และ v ที่โหนดทั้งสามบนเอลิเมนต คือ 
      332211 vuvuvu     (12) 
 

 
รูปที่ ๓ การเปล่ียนแปลงของแรงดึงตลอดขอบไปสูโหนด 

 
{F} คือ เวกเตอรโหลด ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงดันที่กําหนดใหตามขอบ ตัวอยางเชนเอลิเมนต

ในรูปที่ ๓ มีโหนดหมายเลข 2 และ 3 บนขอบที่ตั้งฉากกับแนวแกน x และหากขอบน้ีถูกกระทําดวย    
แรงดึงตอพ้ืนที่ซ่ึงมีคาเทากับ p แลว เวกเตอร {F} ของเอลิเมนตที่ติดอยูกับขอบ คือ  
      02/02/00  PtPtF     (13) 

อยางไรก็ตาม หากขอบที่มีแรงกระทําตอพ้ืนทีม่ากระทํานี้เปนมุมเอียง โดยไมตั้งฉากกับ
แกน x หรือ y หลักการขางตนน้ียังสามารถนํามาประยุกตใชไดในทํานองเดียวกัน 

 
 หลังจากสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตของแตละเอลิเมนตขึ้นแลว จึงนําสมการเหลาน้ีมารวมกันให
เปนระบบสมการขนาดใหญ จากน้ันจึงประยุกตเง่ือนไขขอบเขตที่กําหนดสําหรับปญหานั้น ๆ เชน บาง
โหนดอาจถูกตรึงแนนทั้งในแนวแกน x และแกน y บางโหนดอาจถูกตรึงในแนวแกน y เพียงทิศทางเดียว 
ขณะที่ยังสามารถเคล่ือนตัวในแนวแกน x ได เม่ือประยุกตเง่ือนไขขอบเขตตาง ๆ แลว จึงแกระบบสมการ
ขนาดใหญเพ่ือหาคาการเสียรูป u และ v ของทุก ๆ โหนด 
 เม่ือทราบคาการเสียรูป u และ v ของทุกโหนดแลว จะสามารถหาคาความเครียด xyyx  ,,  ได
โดยใชสมการที่ (3) ผสมผสานกับสมการที่ (5) แลวจึงหาคาความเคนยอย xyyx  ,,  ของแตละ        
เอลิเมนตโดยใชสมการที่ (2) หรือสมการที่ (4) แลวแตวาเปนกรณี Plane Stress หรือ Plane Strain 
ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการสั้น ๆ ได คือ 
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BC     (14) 

 คาความเคนยอยที่คํานวณไดจากสมการที่ (14) นี้มีคาคงที่สําหรับแตละเอลิเมนต คาซ่ึงคงที่น้ี
อาจจะกระจายไปยังโหนดตาง ๆ เพ่ือการแสดงผลใหสอดคลองกับความเปนจริงตอไป 
 

 
 สมมติวาตองการวิเคราะหการเสียรูปของแผนโลหะรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 14.1   เมตร หนา 
0.0025 เมตร มีรูเจาะวงกลมตรงกลางขนาดรัศมี 0.2 เมตร ถูกดึงตลอดขอบทั้งสองขางดวยแรงขนาด 

7107  นิวตันตอตารางเมตร โดยแผนเหล็กมีคาโมดูลัสความยืดหยุน หรือโมดูลัสของยัง (Young’s 
modulus) เทากับ 7107  นิวตันตอตารางเมตร และอัตราสวนปวซอง (Poisson’s Ratio) เทากับ 0.3 ดัง
แสดงตามรูปที่ ๔ 

 
รูปที่ ๔ ปญหาแผนโลหะส่ีเหล่ียมผืนผามีรูเจาะตรงกลางถูกดึงออกทั้ง ๒ ดาน 

 
 เมื่อทราบปญหาที่ตองการวิเคราะห ขั้นตอนแรกในกระบวนการวิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนต
เอลิเมนต คือ เม่ือเปดโปรแกรม EasyFEM ขึ้นมาก็ตองกําหนดพ้ืนที่สําหรับการสรางแบบจําลองเพ่ือ
วิเคราะหปญหา โดยใชคําส่ัง File   New จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ Define Medium Properties ซ่ึง
เปนกลองสนทนาสําหรับใสคุณสมบัติของวัสดุ สําหรับปญหาการวิเคราะหของแข็ง ใหเลือกที่ Stress 
Analysis จากน้ันใหทําการกรอกคาโมดูลัสของยังเทากับ 7.0e+7 ลงในชอง Young’s modulus, E คา
อัตราสวนปวซองเทากับ 0.3 ลงในชอง Poisson’s ratio,  และความหนา 0.0025 ลงในชอง Thickness, 
t คลิกที่ปุมเลือก Plane Stress แลวคลิก OK ดังรูปที่ ๕ 
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รูปที่ ๕  ไดอะล็อกบอกซ Define Medium Properties 
 

ลําดับตอไปเปนขั้นตอนการสรางโมเดล เนื่องจากปญหาน้ีแผนโลหะสี่เหลี่ยมเจาะรูตรงกลางมีความ
สมมาตรทั้ง ๒ ทิศทาง จึงสามารถเลือกสรางโมเดลเพ่ือทําการวิเคราะหเพียง ? หรือเฉพาะพ้ืนที่สวนบน
ดานขวาของโมเดล โดยเริ่มจากการสรางสวนโคง A1 ดวยคําสั่ง Create   Arc   Center-Start-End 
และกําหนดพิกัดของจุดศูนยกลาง จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด เทากับ (0, 0), (0.2, 0.0) และ (0.0, 0.2) 
ตามลําดับ ดังแสดงตามรูปที่ ๖ 

 

  
 

 
 

รูปที่ ๖ การกําหนดจุดศูนยกลาง จุดเร่ิมตน และจุดส้ินสุดของสวนโคง A1 
 

ถัดไปเปนการสรางเสนตรงแนวตั้ง L2 ดวยคําสั่ง Create   Line   Vertical โดยเลือกจุด P3 
(0.0, 0.2) และกําหนดความยาวเทากับ 0.3 จากน้ันสรางเสนตรงแนวนอน L3 ดวยคําส่ัง Create   
Line   Horizontal โดยเลือกจุด P2 (0.2, 0.0) และกําหนดความยาวเทากับ 0.5 และสรางเสนตรง
แนวตั้ง  L4  ดวยคําสั่ง Create     Line     Vertical  อีกคร้ังโดยเลือกจุด P8 (0.7, 0.0) และกําหนด 
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ความยาวเทากับ 0.5  สุดทายเปนการสรางเสนตรงแนวนอน L5 เพ่ือปดรูปเหล่ียม ดวยคําสั่ง Create   
Line   Project Point โดยเลือกจุด P6 และ P10 จะไดโมเดลตามรูปที่ ๗ 
 

 
รูปที่ ๗ การสรางโมเดลเพียงหนึ่งในส่ีของพื้นที่ทั้งหมด 

 
 จากน้ันใหกําหนดขอบเขตโดเมน โดยการใชคําส่ัง Mesh   Define Boundary และคลิกเลือกที่
ปุม Select All ในไดอะล็อกบอกซ Select Curve(s) on Outer Boundary ดังรูปที่ ๘ 
 

 
รูปที่ ๘ ไดอะล็อกบอกซ Select Curve(s) on Outer Boundary 

 
 สําหรับตัวอยางนี้จะใชวิธีสรางเอลิเมนตสามเหลี่ยมแบบไรระเบียบ โดยเร่ิมจากการกําหนดขนาด
เอลิเมนตตามขอบเขตโมเดล ดวยการใชคําส่ัง Mesh   Mesh Size   Default จะปรากฏ
ไดอะล็อกบอกซ Default Mesh Size ดังรูปที่ ๙ ใหกําหนดคา 0.2 ลงในชอง Size และใสคา 3 ลงในชอง 
Minimum Element แลวคลิก OK  
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รูปที่ ๙ ไดอะล็อกบอกซ Default Mesh Size 

 
 เมื่อเลือกใชคําส่ัง Mesh   Unstructured Mesh โปรแกรม EasyFEM จะทําการสรางเมส      
ดังรูปที่ ๑๐ 
 

 
รูปที่ ๑๐ การแบงโมเดลดวยเอลิเมนตสามเหลี่ยมแบบไรระเบียบ 

 
 จากน้ันก็เปนขั้นตอนการกําหนดโหลดตามขอบของโมเดล สําหรับตัวอยางน้ีกําหนดใหแรงดึงตอ
พ้ืนที่มีคาเทากับ 7100.7   ตลอดขอบดานขวาของโมเดล ใหใชคําส่ัง Create   Load   On Node 
(Curves specified) ใหเลือกเสนตรง L4 ทางดานขวามือ จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ Create Load on 
Node (Curves) ใหเลือกรายการ Distributed Load Per Area แลวใสคา 7.0e+7 ลงในชอง FX และใสคา 0 
ลงในชอง FY ดังแสดงตามรูปที่ ๑๑ 
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รูปที่ ๑๑  ไดอะล็อกบอกซ Create Load on Nodes (Curves) 

 
 เมื่อคลิก OK โปรแกรมจะทําการสรางโหลดบนจุดตอทั้งหมดที่อยูบนเสนตรง L4 ดานขวามือ    
ดังรูปที่ ๑๒ 

 
รูปที่ ๑๒ การกําหนดแรงดึงที่โหนดบนขอบดานขวาของโมเดล 

 
 สําหรับการกําหนดเง่ือนไขขอบเขต เน่ืองจากเราทําการสรางโมเดลแบบสมมาตรเพียงหน่ึงในส่ี 
ดังนั้นจึงตองกําหนดเง่ือนไขขอบเขตแบบสมมาตรในแนวแกน x ตามขอบซายมือของโมเดล และเง่ือนไข
ขอบเขตแบบสมมาตรตามแนวแกน y ตามขอบลางของโมเดล โดยใชคําส่ัง Create   Constraint   
On Node และเลือกโหลดทั้งหมดตามขอบซายมือของโมเดล (โหนดบนเสนตรง L2) และกําหนดเง่ือนไข
ขอบเขตแบบสมมาตรตามแนวแกน x โดยการคลิกที่ปุมคําส่ัง x Symmetry แลวคลิกที่ปุม OK จากน้ัน
ทําซํ้าในแนวแกน y โดยใชคําส่ัง Create   Constraint   On Node  และเลือกโหลดทั้งหมดตามขอบ 
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ลางของโมเดล (โหนดบนเสนตรง L3) และกําหนดเง่ือนไขขอบเขตแบบสมมาตรตามแนวแกน y โดยการ
คลิกที่ปุมคําส่ัง y Symmetry แลวคลิกที่ปุม OK เปนอันเสร็จขั้นตอนในกระบวนการขั้นตน (Pre-
Processor) 
 ขั้นตอนตอไปเปนกระบวนการวิเคราะหปญหา สามารถทําไดโดยใชคําส่ัง File   Analyze จะ
ปรากฏไดอะล็อกบอกซ Export Analyze Data ใหคลิกที่ปุม OK เพ่ือทําการวิเคราะหปญหาดวย
โปรแกรม EasyFEM ในระหวางการวิเคราะหโปรแกรมจะเรียกสวนวิเคราะหที่เรียกวา EasyFEMS มา
ทํางาน จะเห็นวาปรากฏเปนหนาตางการวิเคราะห ดังแสดงตามรูปที ่ ๑๓ ซ่ึงหนาตางน้ีจะปดลงเมื่อ
วิเคราะหเสร็จ  

 
รูปที่ ๑๓ หนาตางการวิเคราะหดวยโปรแกรม EasyFEMS 

 
 ในกระบวนการขั้นทายของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต คือ การแสดงผลลัพธ สามารถทําไดโดยใชคําส่ัง 
View   Select จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ View Select ใหเลือกการแสดงผลลัพธตามที่ตองการ ทดลอง
เลือกที่ Von Mises Stress แลวคลิกเลือกที่ Fringe Plot ดังรูปที่ ๑๔ แลวคลิก OK เพ่ือแสดงผลดวยแถบ
ชั้นสีของอุณหภูมิแบบ ๓๒ ระดับสี  

 
รูปที่ ๑๔  ไดอะล็อกบอกซ View Select 
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รูปที่ ๑๕  การแสดงผลลัพธการกระจายของความเคนวอนมิสเซสดวยแถบช้ันส ี
 
 หรือหากตองการแสดงผลลัพธดวยแถบช้ันสีพรอมกับการเสียรูป สามารถกําหนดขนาดของการ
เสียรูปไดจากคําส่ัง View   Option จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ View Options ดังแสดงตามรูปที่ ๑๖ 

 
รูปที่ ๑๖  ไดอะล็อกบอกซ View Options 

 
จากน้ันใหเลือกที่ PostProcessing แลวคลิกเลือกที่ Deformed Style ก็จะไดผลลัพธเปนแถบช้ัน

สีรวมกับขนาดของการเสียรูป ดังแสดงตามรูปที่ ๑๗ สําหรับการเลือกแสดงผลแบบตาง ๆ ไมวาจะเปน
แบบเวกเตอร หรือเวกเตอรสีก็สามารถเลือกไดที่ไดอะล็อกบอกซ View Options น้ีได  
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รูปที่ ๑๗ การกระจายของความเคนวอนมิสเซสดวยแถบช้ันสีรวมกับการเสียรูป และทิศทางการเคลื่อนตัวของ
แตละโหนดดวยเวกเตอรสี 

 
 
การประยุกตใชงาน 

ผูเขียนไดมีโอกาสทดลองวิเคราะหปญหาการถายเทความรอนภายในลูกจรวดระยะยิงไกลตาม
แบบที่ ศวอ.ทอ. ซ่ึงมีการคํานวณขนาด ตามระยะยิงที่ตองการ ไดออกแบบไว ดังรูป 
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รูปที่ ๑๘ การออกแบบดวยโปรแกรม AeroLab 

ในการวิเคราะหเร่ิมจากการสรางโมเดล ของจรวดระยะยิง
ไกล แตเน่ืองจากรูปรางของปญหามีความซับซอน โปรแกรม 
EasyFEM จึงไมเหมาะแกการใชงาน ในที่น้ีเลือกใชซอฟตแวร 
SolidWork ในการสรางแบบจําลอง เพราะมีความสามารถในการ
เขากันไดกับซอฟตแวรในการวิเคราะหที่เลือกใช คือ COSMOS 
(มีซอฟตแวรเปนจํานวนมากในทองตลาด ในการเลือกใชขึ้นอยู
กับความตองการและความถนัดของผูใช) ในเบ้ืองตนเปนการ
วิเคราะหความแข็งแรงของลูกจรวดขณะกระแทก 

         รูปที่ ๑๙ การสรางโมเดลของจรวดระยะยิงไกล 
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รูปที่ ๒๐ การวิเคราะหความเคนดวยโมดูล Drop Test 
 
 

Input : The Missile is 
velocity 500 m/s impact 

to wall/ground  

Displacement 

Stress Critical area 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑                                                                                            มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๑    

        ๒๖ 

 

 
 
บทสรุป 
 จากการที่ไดอธิบายการวิเคราะหปญหาของแข็งแบบยืดหยุนไดใน ๒ มิติ ดวยการใชระเบียบ      
วิธีไฟไนตเอลิเมนต โดยใชซอฟตแวร EasyFEM ชวยใหผูอานสามารถเห็นผลลัพธไดโดยงาย โดยเริ่ม
จากสมการเชิงอนุพันธยอยที่บงบอกวาผลรวมของแรงจําเปนตองอยูในสภาวะสมดุลในทุก ๆ ตําแหนง
ของปญหาน้ัน และสมการไฟไนตเอลิเมนตที่สอดคลองกับสมการเชิงอนุพันธน้ีก็สามารถประดิษฐขึ้นได
โดยงายโดยเฉพาะการเลือกใชเอลิเมนตแบบสามเหลี่ยมที่นําไปสูไฟไนตเอลิเมนตเมตริกซในรูปแบบงาย ๆ 
นอกจากน้ันหากผูอานผานการศึกษาวิชาคณิตศาสตรทางวิศวกรรมช้ันสูง ยอมตระหนักไดเปนอยางดีวา 
การไดมาซ่ึงความเที่ยงตรงแมนยําของผลลัพธสําหรับปญหารูปรางลักษณะอยางงาย และประกอบดวย
เง่ือนไขขอบเขตอยางงาย ยังเปนสิ่งที่ทําไดยากลําบากและใชเวลานาน การแกปญหาดวยซอฟตแวร    
ไฟไนตเอลิเมนตจึงชวยนักวิเคราะหไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีที่รูปรางลักษณะของปญหามี
ความยุงยากซับซอนภายใตเง่ือนไขขอบเขตที่แตกตางกัน ผลลัพธที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรจะ
ชวยใหผูวิเคราะหเขาใจถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนปญหานั้นไดอยางรวดเร็ว ความเขาใจโดยลึกซึ้ง
ดังกลาวสามารถที่จะปรับเปล่ียนรูปรางลักษณะของการออกแบบ เพ่ือลดความเคนที่เกิดขึ้น ลดปริมาณ
เนื้อวัสดุที่ตองใช ในขณะที่ยังคงใหประสิทธิภาพในการใชงานที่สูงเชนเดิม และที่ สําคัญที่สุดคือ             
ผูวิเคราะหสามารถที่จะออกแบบไดดวยความม่ันใจ เน่ืองจากมีความเขาใจกระบวนการทั้งหมดอยางเปน
ขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ 
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อํานาจกับ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

 
น.อ.รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร 

รองศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

--------------------------------------------------------- 

เรื่องที่จะนําเสนอใน วารสารโรงเรียนนายเรือ ฉบับนี้ จะวาดวยเรื่องอํานาจ (Power) อัน        
เปนแนวความคิดสําคัญอยางหนึ่งในความสัมพันธระหวางประเทศ และเปนแนวความคิดหลักของ              
นักปรัชญาที่ยึดแนวความคิดแบบสัจนิยม (Realists) ซึ่งพวกนักคิดสัจนิยมเหลาน้ีมีอิทธิพลเปน        
อยางมากตอผูกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐมหาอํานาจขนาดใหญอยางเชนสหรัฐอเมริกา และของ
รัฐมหาอํานาจขนาดกลางตางๆในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง  

พวกนักคิดสัจนิยมน้ีมีสมมุติฐานที่สําคัญอยู ๓ ประการ คือ  
๑. สมมุติฐานที่วารัฐเปนตัวแสดงที่สําคัญมากที่สุด (The State-centric Assumption)  
๒.สมมุติฐานที่วารัฐเปนตัวแสดงที่มีเหตุผลเพียงหนึ่งเดียว (The Unitary Rational-actor 

Assumption) และ  
๓.รัฐดําเนินการตาง ๆ อยูในระบบระหวางประเทศที่ไรขื่อแปและขาดรัฐบาลกลางมาคอยบังคับ

ใชกฎระเบียบ (The Anarchy Assumption)  
นักคิดสัจนิยมระดับแนวหนาอยางเชน ฮันส เจ. มอรเก็นเทา (Hans J. Morgenthau) ก็เคยกลาว

ไววา การเมืองทุกอยางรวมถึงการเมืองระหวางประเทศเปนการตอสูเพ่ืออํานาจ  และวา การเมือง
ระหวางประเทศน้ีถูกควบคุมโดยกฎสากลซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานผลประโยชนของชาติที่ถูกนิยามวาอํานาจ  
แตเรื่องของอํานาจน้ีเปนเร่ืองยากนักที่เราจะใหคําจํากัดความหรือทําการวัดและประเมิน  

เพ่ือความเขาใจเรื่องของอํานาจไดกระจางชัดยิ่งขึ้น ผูเขียนจะไดนําเสนอเร่ืองของอํานาจนี้โดยมี
ขอบขายครอบคลุม ๓ หัวขอยอยตามลําดับ คือ  การนิยามอํานาจ  การประเมินอํานาจ และ ปจจัยแหง
อํานาจ  
 
นิยามอํานาจ  (Defining Power)   

โดยทั่วไป คําวา อํานาจ (Power) คือ ความสามารถที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น (Power 
is the ability to influence the behavior of others) และในทางความสัมพันธระหวางประเทศ อํานาจ คือ 
ความสามารถของตัวแสดงหน่ึงที่จะกระทําใหอีกตัวแสดงหน่ึงกระทําในส่ิงที่ตนเองตองการ  (Power is 
one  actor’s  ability  to get another actor to do what its wants)   เชน  ตัวแสดง ก.  สามารถทําให      
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ตัวแสดง ข. เปล่ียนแปลงนโยบายตางประเทศของตัวแสดง ข.ในทิศทางที่ตัวแสดง ก.ตองการได อยางน้ี
เรียกวาตัวแสดง ก. มีอํานาจเหนือตัวแสดง ข. ความสามารถที่วานี้อาจมีสองลักษณะ ๆ ใดลักษณะหน่ึง 
คือ ๑.ตัวแสดง ก.สามารถใหตัวแสดง ข. กระทําในส่ิงที่ตัวแสดง ข. เดิมไมอยากกระทํา หรือ ๒. ตัวแสดง 
ก.หามมิใหตัวแสดง ข.กระทําในสิ่งที่ตัวแสดง ข. เดิมอยากกระทํา    (คําวา ตัวแสดง มาจากคําวา actor 
ในความสัมพันธระหวางประเทศ หมายถึง รัฐหรือองคการที่มิใชรัฐอยางใดอยางหน่ึง ที่มีบทบาทเปนตัว
แสดงบนเวทีการเมืองระหวางประเทศ) 

อํานาจมิใชอิทธิพล (Influence) โดยตัวของมันเอง แตเปนความสามารถหรือเปนศักยภาพที่จะ   
มีอิทธิพลตอผูอื่น นักปราชญทางความสัมพันธระหวางประเทศเช่ือวา ศักยภาพเชนน้ีแหละอิงอาศัย
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของรัฐตาง ๆ เชน ขนาดของรัฐ ระดับของรายไดของรัฐ  กําลังทหารของรัฐ 
เปนตน  ขีดความสามารถตาง ๆ เปนเรื่องงายที่เราจะวัดหรือประเมินยิ่งกวาอิทธิพล และมีปจจัยและ
องคประกอบนอยกวาในทางตรรกวิทยา   

แตการวัดหรือประเมินขีดความสามารถเพ่ือที่จะใชอธิบายวารัฐหนึ่งมีอิทธิพลตออีกรัฐหน่ึงน้ัน
เปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก  เปนเร่ืองที่ตองประเมินศักยภาพตาง ๆ หลากหลายชนิด  เพราะวารัฐตาง ๆ 
มีความแตกตางกันในเรื่องของประชากร ในเรื่องของดินแดน ในเรื่องของกําลังทหาร เปนตน แตตัวบงช้ี
หนึ่งเดียวที่สําคัญที่สุดของอํานาจรัฐก็คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี = GDP = Gross 
Domestic Product หมายถึง มวลรวมของสินคาและบริการที่ผลิตไดในประเทศในหน่ึงป เปนการวัด
ความม่ังค่ังไพบูลยของรัฐ) ซ่ึงจีดีพีน้ีจะรวมเอาเรื่องขนาดของรัฐ  ระดับความเจริญทางเทคโนโลยีของรัฐ  
และความม่ังค่ังของรัฐมารวมพิจารณาดวย  แตจีดีพีน้ีก็เปนตัวบงช้ีเพียงหยาบ ๆ เทาน้ัน   

นอกจากขีดความสามารถที่เปนรูปธรรมแลว อํานาจยังอิงอาศัยปจจัยทางนามธรรมตาง ๆ ดวย 
ขีดความสามารถจะชวยใหรัฐมีศักยภาพที่จะมีอิทธิพลตอรัฐอื่นไดน้ันก็ตอเม่ือผูนําทางการเมืองของรัฐนั้น
สามารถระดมและใชขีดความสามารถเหลาน้ันอยางมีประสิทธิผลและถูกตองตามหลักยุทธศาสตร  ซ่ึงใน
ขอน้ีก็อิงอาศัยเจตจํานงแหงชาติของรัฐ ทักษะทางการทูตของรัฐ  การที่รัฐบาลของรัฐไดรับการสนับสนุน
จากประชาชน (คือ ความชอบธรรม) เปนตน   

นักปราชญบางพวกเนนในเรื่อง อํานาจของแนวความคิด (Power of Ideas)  กลาวคือ 
ความสามารถที่จะใชอิทธิพลของขีดความสามารถโดยทางกระบวนการทางจิตวิทยา กระบวนการทาง
จิตวิทยานี้รวมถึงการระดมขีดความสามารถในภายใน ดวยการใชศาสนา อุดมการณ หรือชาตินิยม  
อิทธิพลระหวางประเทศยังสามารถมีไดดวยการที่รัฐเปนผูวางกฎเกณฑของพฤติกรรมของรัฐอื่น  โดย
การเปลี่ยนแปลงทัศนะหรือมุมมองของรัฐอื่นที่มีตอผลประโยชนแหงชาติของตน หากวาคุณคาของรัฐ
หนึ่งไดกลายเปนส่ิงที่ถูกแบงปนในหมูของรัฐอื่นเมื่อใด ก็เปนเร่ืองงายที่รัฐน้ันจะมีอิทธิพลตอรัฐอื่น ๆ 
ยกตัวอยางเชน ในปจจุบันสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลตอรัฐอื่นอยางมากมายน้ันก็เพราะสามารถทําใหรัฐอื่น
ยอมรับคุณคาของหลักการแหงตลาดเสรีและการคาเสรี   
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รัฐสามารถมีอํานาจเชิงเปรียบเทียบหรือเชิงสัมพัทธกับรัฐอื่นไดเทาน้ัน   อํานาจเชิงเปรียบเทียบ
นี้เรียกในภาษาอังกฤษวา  Relative Power  เปนอัตราสวนของอํานาจที่สองรัฐนํามาใชคานและดุลซ่ึง  
กันและกัน  แตอํานาจในลักษณะน้ีมีความหมายนอยสําหรับพวกที่ยึดแนวทางสัจนิยม (Realists) ที่จะ
บอกวา ขีดความสามารถของรัฐหน่ึงเพ่ิมขึ้นหรือลดนอยลงในความหมายแทจริง เปนแตเพียงบงบอกวา 
ขีดความสามารถเหลาน้ันลาหลังหรือล้ําหนาขีดความสามารถของรัฐคูแขงเทาน้ันเอง 

แมแตพวกที่ยึดหลักสัจนิยมเหลาน้ีก็ยังยอมรับวามีขอจํากัดของคําอธิบายที่อิงอาศัยอํานาจ 
อยางไรก็ดี แนวความคิดเรื่องอํานาจก็ไดใหความเขาใจอยางกวาง ๆ ของผลลัพธโดยเฉลี่ยเทาน้ันเอง 
เพราะวาในความสัมพันธระหวางประเทศยังมีปจจัยอื่น ๆ ทีถู่กนํามาประกอบในการพิจารณา ซ่ึงรวมทั้ง
ในเร่ืองของอุบัติเหตุ หรือในเร่ืองของโชค เปนตน 
 
การประเมินอํานาจ  (Estimating Power) 

การประเมินอํานาจโดยรวมของตัวแสดง ตัวหน่ึงๆน้ันจะตองมีการนําเอาปจจัยตาง ๆ มารวมกัน
ประเมิน  ซ่ึงก็อาจเปนการประเมินที่ไมถูกตองอยางแทจริงก็ได   แตการประเมินเชนน้ีก็ถือวามีประโยชน
มาก  ดังจะยกตัวอยางของรัฐที่ทําสงครามกันมาสักสองตัวอยาง คือ ในกรณีของอิรักกับอิหรานในป   
ค.ศ. ๑๙๘๐ และในกรณีของอิรักกับสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. ๒๐๐๓   

จากการใชแนวทางวิเคราะหเชิงตรรกวิทยาแหงอํานาจก็สามารถบงบอกไดวา ในการทําสงคราม
รัฐที่มีอํานาจมากกวาโดยทั่วไปแลวก็ยอมจะชนะสงคราม ดวยเหตุนี้การประเมินอํานาจในเชิงสัมพัทธ
ของสองรัฐที่เปนคูปรปกษกันน้ันก็จะชวยอธิบายผลของสงครามในแตละครั้งได  

การประเมินน้ีสามารถนําเอาขีดความสามารถทางทหารเชิงเปรียบเทียบของรัฐและการที่รัฐบาล
ของรัฐไดรับการสนับสนุนจากประชาชาชนรวมทั้งปจจัยอื่น ๆ มาพิจารณาดวย แตปจจัยแหงอํานาจที่
สําคัญมากที่สุดน้ัน ก็ไดแก ขนาดของเศรษฐกิจของแตละรัฐ กลาวคือ จีดีพีรวมน่ันเอง  เม่ือรัฐใดมี
เศรษฐกิจเขมแข็งพอ รัฐนั้นก็จะสามารถสรางกองทัพขนาดใหญ สามารถไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชน (เพราะสามารถจัดหาสินคาสําหรับผูบริโภคใหแกประชาชนได)  และแมกระทั่งสามารถใชเงิน
จากเศรษฐกิจที่เขมแข็งซ้ือพันธมิตรก็ยังได  

ในป ค.ศ. ๑๙๘๐ อิหรานและอิรักมีความเทาเทียมกันในทางอํานาจ ทั้งสองรัฐผลิตน้ํามัน มีระดับ
รายไดขนาดปานกลาง  ทั้งสองรัฐสามารถใชรายไดจากการขายนํ้ามันมาซ้ืออาวุธยุทโธปกรณใน
ตลาดโลกได และทั้งสองรัฐมีกองทัพขนาดใหญและมีความกาวหนา (อยูในอันดับสามของมาตรฐานโลก)  
กองทัพของอิหรานไดรับการพัฒนาเม่ือครั้งที่พระเจาชาหยังเปนกษัตริยของอิหรานโดยเปนพันธมิตรกับ
สหรัฐอเมริกา สวนกองทัพของอิรักไดรับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณจากสหภาพโซเวียต ประชากร
อิหรานมีจํานวนเปนสามเทาของประชากรอิรัก แตจีดีพีรวมของอิหรานเปนสองเทาของจีดีพีของอิรัก   
ขอไดเปรียบของอิหรานในดานจีดีพีเปนชวงระยะส้ัน พระเจาชาหถูกโคนลมจากอํานาจและรัฐบาลใหม 
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ของอิหรานก็ไมสามารถระดมศักยภาพอํานาจของตนได ตรงกันขาม ซัดดัม ฮุสเซนสามารถคุมอํานาจ
เบ็ดเสร็จและไดรับความจงรักภักดีจากกองทัพ ซัดดัม ฮุสเซนจึงกรีธากองทัพบุกอิหรานโดยมีความหวัง
วาจะไดชัยชนะอยางรวดเร็ว 

ปรากฏวาซัดดัม ฮุสเซนประเมินสถานการณผิดพลาด  กองทัพอิหรานมีความสามัคคีเปน       
น้ําหนึ่งใจเดียวกันภายใตการนําของโคไมนีและทําการสูรบดวยจิตใจที่เข็มแข็งเด็ดเดี่ยว สวนประชาชน
ชาวอิหรานเลาก็มีความมุงม่ันยอมตายถวายชีวิตเพ่ือชาติ  ดวยเหตุน้ีทั้งสองฝายจึงมีความเทาเทียมกัน
ในทางอํานาจที่จะใชโรมรันกัน สงครามจึงไดยืดเยื้ออยูเปนเวลานานถึง ๑๐ ป มีผูคนเสียชีวิตนับลาน 
กอนที่สงครามจะยุติลงดวยการเจรจาโดยไมมีฝายใดเปนผูชนะ 

ตรงกันขาม  สหรัฐอเมริกาซึ่งบุกอิรักในป ค.ศ. ๒๐๐๓ เปนรัฐที ่มีอํานาจมากที่สุดใน
ประวัติศาสตรของโลก สวนอิรักมีความออนแอจากการทําสงครามมาแลวสองคร้ังและยังถูกคว่ําบาตรมา
นานถึง ๑๐ ป  ในดานจีดีพีน้ัน สหรัฐอเมริกามีอัตราสวนตอจีดีพีของอิรักถึง ๑๐๐ ตอ ๑ ในดานประชากร 
สหรัฐอเมริกามีอัตราสวนมากกวาประชากรอิรักถึง ๑๐ ตอ ๑ กองทัพของสหรัฐอเมริกามีความยิ่งใหญ
และมีความกาวหนาทางเทคโนโลยอียางมากมาย  แมวาชาติพันธมิตรที่มารวมรบดวยจะมีจํานวนไมมาก
เทาสมัยที่ทําสงครามอาว(สงครามขับไลอิรักออกจากคูเวต) แตอํานาจทางทหารของสหรัฐอเมริกาก็
สามารถเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองในอิรักไดสําเร็จ โดยใชเวลาเพียงเดือนเดียวและความสูญเสีย
ของฝายสหรัฐอเมริกาก็อยูในระดับต่ําอีกดวย 

กลาวโดยสรุปไดวา จากอัตราสวนของจีดีพีในสัดสวน ๑๐๐ ตอ ๑ แสดงใหเห็นตัวอยางของการ
ไมไดดุลทางอํานาจระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรักไดเปนอยางดี  กองทัพสหรัฐอเมริกาสามารถบดขยี้
กองทัพของอิรักไดในสามสัปดาหและขับไลซัดดัม ฮุสเซนออกไปจากกรุงแบกแดดไดสําเร็จ(พลังความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็ยังมีความสําคัญยิ่งตอการบูรณะอิรักภายหลังสงครามดวย )  
ดวยเหตุน้ี แมวาจะขาดความแนนอนไปบางแตจีดีพี ก็เปนเครื่องบงช้ีที่มีประโยชนตอการประเมินอํานาจ 
 
ปจจัยแหงอํานาจ (Elements of Power) 

อํานาจของรัฐประกอบดวยปจจัยหลายอยาง เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถทาง
อุตสาหกรรม  ความชอบธรรม  ความเตรียมพรอมทางทหาร  รัฐบาลไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 
เปนตน ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีมีคุณูปการตออํานาจของตัวแสดง (รัฐหรือองคการ)  ปจจัยตาง ๆ จะ
แตกตางกันไปในแตละตัวแสดง(รัฐหรือองคการ)  แตโดยรวมแลวอํานาจเช่ือมโยงกับปริมาณหยาบ ๆ 
ของปจจัยตาง ๆ ที่อํานาจน้ัน ๆ อิงอาศัยอยู  

ทรัพยากรอํานาจ (Power Resources) คือ ปจจัยตาง ๆ ที่ผูแสดง (รัฐหรือองคการ) สามารถ
นํามาใชในระยะยาว จีดีพีรวมก็จัดอยูในทรัพยากรอํานาจกลุมน้ีดวย เชน ประชากร ดินแดน ภูมิศาสตร 
และทรัพยากรธรรมชาติ  ปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีการเปล่ียนแปลงเช่ืองชามาก  ทรัพยากรอํานาจระยะยาว 
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ที่เปนรูปธรรมนอย ไดแก วัฒนธรรมทางการเมือง  ความรักชาติ การศึกษาของประชากร  ความเขมแข็ง
ของพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความเช่ือถือในดานรักษาคําม่ันสัญญา ก็เปนทรัพยากร
อํานาจอีกกลุมหน่ึง ที่รัฐจะตองรักษาเอาไวใหม่ันคง เชนเดียวกับความสามารถของวัฒนธรรมและคุณคา
ของรัฐหน่ึงที่จะวางความคิดของอีกรัฐหน่ึง (อํานาจของแนวความคิด) ทรัพยากรอํานาจจะเปนตัวกําหนด
อํานาจแฝงเรนของตัวแสดง (รัฐหรือองคการ) ไดอีกดวย 

ความสําคัญของทรัพยากรอํานาจในระยะยาวมีตัวอยางใหเห็นในชวงหลังจากที่ญ่ีปุนโจมตี       
เพิรล ฮาเบอร  (Pearl Harbor) ของสหรัฐอเมริกาอยางฉับพลันในป ค.ศ. ๑๙๔๑ ซ่ึงการโจมตีครั้งน้ันได
ทําลายขีดความสามารถทางเรือของสหรัฐอเมริกาในแปซิฟกลงอยางส้ินเชิง ในชวงเวลาอันส้ันนั้นญ่ีปุนมี
พลังอํานาจทางทหารที่เหนือกวาและสามารถเขายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใตได ในขณะเดียวกันน้ัน
ญ่ีปุนก็ยังสามารถขับไลกองกําลังของสหรัฐอเมริกาออกไปจากภูมิภาคน้ีไดสําเร็จ  แตในระยะยาวน้ัน 
สหรัฐอเมริกามีทรัพยากรอํานาจยิ่งใหญกวาเน่ืองจากมีศักยภาพทางเศรษฐกิจชวยเก้ือหนุน  และในอีก
ไมกี่ปตอมาสหรัฐอเมริกาก็สามารถเสริมสรางขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาจนคอย ๆ ขยับจน
ทัดเทียมและล้ําหนาขีดความสามารถของญ่ีปุนไดในที่สุด 

ขีดความสามารถทางอํานาจ (Power Capabilities) จะเปนปจจัยชวยทําใหตัวแสดงตาง ๆ (รัฐ
และองคการ) สามารถใชอิทธิพลไดในระยะยาว  กําลังกองทัพก็คือขีดความสามารถชนิดนี้  และก็ถือวา
เปนขีดความสามารถทางอํานาจที่สําคัญมากที่สุด สวนขนาดของรัฐ  รูปรางของรัฐ  และความ
เตรียมพรอมของกองทัพของรัฐ มีความหมายก็ตอเม่ือตองเผชิญหนาทางทหารในระยะสั้น และมี
ความสําคัญยิ่งกวาพลังทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ  ขีดความสามารถอีกอยางหน่ึงก็คือ 
ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมการทหาร ที่จะสามารถผลิตรถถัง เครื่องบินรบ และอาวุธยุทโธปกรณ
ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  คุณภาพของขาราชการหรือขารัฐการของรัฐก็เปนขีดความสามารถอีกอยางหน่ึง 
เพราะจะชวยในการรวบรวมขาวสารหรือขาวกรอง  การดําเนินการคาระหวางประเทศ หรือการเขาไปมี
สวนรวมในการประชุมระหวางประเทศ 

นอกจากทรัพยากรอํานาจที่เปนรูปธรรมเหลาน้ีแลว ก็ยังมีขีดความสามารถอํานาจบางอยางที่
เปนนามธรรม   การสนับสนุนและความชอบธรรมที่ตัวแสดงไดรับในระยะส้ันจากเขตเลือกตั้งก็ดีจาก
พันธมิตรก็ดี  เปนขีดความสามารถที่ตัวแสดงสามารถใชเพ่ือใหไดมาซึ่งอิทธิพล 

เ ม่ือตัวแสดง ( รัฐหรือองคการ )  มีทรัพยากรจํากัด   ก็จะทํ าให มีความจําเปนตองนํา                 
ขีดความสามารถอื่นที่พอจะใชไดมาใชทดแทนกันกอน ยกตัวอยางเชน ในการสรางพลังความเขมแข็ง
ทางทหารน้ันอาจจําเปนตองดึงเอาทรัพยากรในสวนที่จําเปนที่จะนําไปใชในการชวยเหลือตางประเทศ 
(Foreign Aid) มาใชกอน หรือวาในการที่รัฐจะซ้ือความจงรักภักดีของประชากรภายในประเทศซ่ึงจะตอง
ใชทรัพยากรเปนจํานวนมากในการจัดหาสินคาผูบริโภคเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหมีความจําเปนตองลด
ทรัพยากรที่จะนําไปใชในการสรางความแข็งแกรงทางทหารเอาไวกอน   ปจจัยทางอํานาจหน่ึงที่สามารถ 
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ถูกหันเหียนนําไปใชแทนปจจัยทางอํานาจอีกอยางหน่ึงน้ีเรียกในภาษาอังกฤษวาขีดความสามารถที่
แลกเปลี่ยนได (Fungible) โดยทั่วไปแลวเงินถือวาเปนขีดความสามารถประเภทที่แลกเปลี่ยนไดมาก
ที่สุดเพราะสามารถนําเงินไปใชซื้อขีดความสามารถอยางอื่นๆได 

พวกสัจนิยม (Realists) มีแนวโนมที่จะเห็นวากําลังทหารเปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดแหง      
พลังอํานาจชาติในระยะส้ัน และพวกเขาก็ยังเห็นดวยวาปจจัยอยางอื่นอยางเชนความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ ทักษะทางการทูต หรือความชอบธรรมในการปกครอง มีความสําคัญก็ตอเม่ือเปล่ียนใหเปน
พลังทางทหาร  ตัวอยางที่เห็นไดก็คือ กําลังพลที่มีเงินรายไดดียอมสูรบไดดีกวากําลังพลที่มีรายไดนอย 
กําลังพลที่มีขวัญและกําลังใจดียอมสูรบไดดีกวากําลังพลที่มีขวัญและกําลังใจไมดี หรือกําลังพลที่ใช
เทคโนโลยีสูงยอมรบไดดีกวากําลังพลที่ใชเทคโนโลยีต่ํา  นักการทูตที่มีทักษะยอมสามารถเจรจาเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาทางทหารในกรณีที่ฝายตนอยูในฐานะเสียเปรียบทางทหาร หรือสามารถพูดยั่วยุ
ใหเกิดการเผชิญหนาทางการทหารเม่ือฝายตนมีความไดเปรียบทางทหาร นโยบายตางประเทศที่ดี
สามารถชวยสรางมติมหาชนของประชาชนในตางประเทศใหหันมาสนับสนุนฝายตน และชวยกระชับ
พันธมิตรใหเกิดความแนนแฟนอันจะเสริมความแข็งแกรงทางทหารใหเกิดขึ้นมาได  ความจริงแลวพวก
สัจนิยมซ่ึงเนนที่พลังอํานาจทางทหารน้ีก็มีแนวความคิดที่เหมือนกับนักปฏิวัติทั้งหลายอยางเชน ประธาน
เหมา เจอตง แหงประเทศจีนซ่ึงบอกวา “อํานาจทุกอยางออกมาจากลํากลองปน” (All power grows 
out of the barrel of a gun.) 

ศีลธรรม หรือจริยธรรม (Morality) สามารถมีคุณูปการตอพลังอํานาจไดโดยจะไปชวยเสริมสราง
พลังใจที่จะใชอํานาจและชวยกระชับความสัมพันธกับพันธมิตรใหแนนแฟน  รัฐตาง ๆ จะใชศีลธรรมหรือ
จริยธรรมน้ีหอหุมการกระทําของตนไวเสมอ แมวาจะเปนการกระทําในเชิงกาวราวและรุกราน ก็จะบอก
ไปวาเปนการกระทําเชิงสันติและเชิงปองกันตัว แตถารัฐหน่ึงรัฐใดใชเลศนัยทางศีลธรรมหรือจริยธรรม
หอหุมจุดประสงคคือผลประโยชนของตนบอยครั้ง ก็อาจจะสูญเสียความนาเชื่อถือแมแตกับประชาชนของ
ตนเองไดเหมือนกัน 

การใชภูมิศาสตรเปนปจจัยแหงอํานาจ เรียกวา ภูมิรัฐศาสตร (Geopolitics)  มักจะเช่ือมโยงกับ
ความจําเปนทางการขนสงกําลังทางทหาร ในวิชาภูมิรัฐศาสตรน้ันมีปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่นํามาพิจารณา
คือ ทําเลที่ตั้ง  รัฐตาง ๆ จะเพิ่มพลังอํานาจของตนไดเม่ือสามารถใชภูมิศาสตรเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะทาง
ทหาร  อยางเชน โดยการแสวงหาพันธมิตร และโดยการแสวงหาฐานทัพที่อยูใกลกับรัฐศัตรู หรือโดยการ
ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ๆ  โดยทั่วไปน้ันพลังอํานาจจะเสื่อมคลายลงเมื่อตองปฏิบัติการทาง
ทหารหางจากรัฐเมืองแม 

ที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตรของรัฐที่มีลักษณะตั้งอยูตรงก่ึงกลางของทวีป  เปนรัฐที่มีพ้ืนที่สวนใหญไม
มีทางออกทางทะเล ตัวอยางเชน ในกรณีของประเทศเยอรมนีมักจะถูกคุกคามจากการถูกปดลอม  
ในทางการทหารนั้นรัฐที่ตั้งอยูตรงกลางทวีปมักจะตองเผชิญกับศึกสองดาน (A Two-front Problem) เชน  
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เยอรมนีตองสูรบกับฝร่ังเศสทางทิศตะวันตกและกับรัสเซียทางทิศตะวันออกพรอม ๆ กันในสงครามโลก
คร้ังที่หน่ึง  สําหรับรัฐที่ไมตั้งอยูในใจกลางทวีป อยางเชน อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา จะมีปญหาทาง    
ภูมิรัฐศาสตรที่แตกตางออกไป กลาวคือรัฐประเภทหลังเหลาน้ีเรียกวา รัฐตั้งอยูบนเกาะ (Insular States)  
เพราะมีผืนนํ้าชวยปกปองคุมครองจากการถูกโจมตีทางบก ปญหาทางภูมิรัฐศาสตรของรัฐทีมี่ที่ตั้งอยูบน
เกาะเหลาน้ีก็คือ ในยามเมื่อเกิดสงครามก็จะตองเคลื่อนกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณเปนระยะทางยาว
ไกลกวาจะถึงสมรภูมิรบ สมรรถนะในขอนี้จะเห็นไดจากกรณีของสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง 
ในสงครามโลกคร้ังที่สอง ในสงครามเย็น และในสงครามอาว (ขับไลอิรักออกจากคูเวต) 

เรื่องราวของพลังอํานาจชาติ อันเปนแนวคิดอันสําคัญยิ่งของพวกสัจนิยม ไดถูกนํามาพิจารณา
อยูอยางสมํ่าเสมอโดยผูมีอํานาจตัดสินใจในนโยบายตางประเทศของรัฐตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งของผูมี
อํานาจตัดสินใจของรัฐมหาอํานาจขนาดใหญตางๆ อยางเชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน เปนตน ซ่ึงมี
บทบาทบนเวทีการเมืองระหวางประเทศทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค แมวาระบบโลกจะเปลี่ยนแปลง
จากระบบสงครามเย็นมาสูระบบสงครามปราบผูกอการรายอยางที่เปนอยูในปจจุบันแลวก็ตาม. 
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“Active Learning” : 

 ดาบสองคม 
ร.อ.สุระ  บรรจงจิตร 

นายทหารการอาวุธ รล.ปตตานี 

 

บทนํา 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning หรือการเรียนการสอนแบบสงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการเรียนรู เปนแนวคิดคอนขางใหมในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เนนการถายทอด
ความรูจากผูสอนสูผูเรียนโดยตรง เปนการใหผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตัวเอง ซ่ึงการเรียนการ
สอนแบบ  Active Learning เปนรูปแบบที่เปนที่สนใจในระบบการศึกษาทุกระดับของประเทศไทย 
ในชวงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา วาจะชวยปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหมใหดีกวา
ระบบดั้งเดิมที่ผานมาได  โดยในระดับรัฐบาลไดมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เนนการใหความสําคัญแกผูเรียน 
สงเสริมกระบวนการคิด การแกไขปญหา และการจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง๑  ในสวนของกองทัพเรือ (ทร.) ก็ไดมีความตื่นตัวในการปรับปรุงระบบการศึกษาไปใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยสถาบันวิชาการทหารเรือ ช้ันสูง (สรส .) ซึ่งเปน
สถาบันการศึกษาหลักของ ทร. ที่มีภารกิจในการดําเนินการเก่ียวกับการฝกและศึกษาวิชาการทหารเรือ
ชั้นสูง และวิทยาการที่จําเปนแกนายทหารสัญญาบัตร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับบัญชาและ
ฝายอํานวยการได๒ ไดริเร่ิมทดลองใชการศึกษาแบบที่ผู เรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู หรือ
การศึกษาแบบ Active Learning กับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุนที่ ๒๙ ในปการศึกษา ๒๕๔๐      
ซึ่งผลการทดลองไดผลดี จึงไดเริ่มทยอยใชจริงกับหลักสูตรตาง ๆ ของ สรส. ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๑ 
จนครบทุกหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๔๓๓ นอกจากน้ีหนวยศึกษาที่ สําคัญอื่นๆ ของ ทร .ก็ไดมี      
ความริเริ่มในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบ Active Learning ในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
เชน โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ไดเร่ิมสงเสริมการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning     
มาใช โดยไดจัดการสัมมนาเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ในป พ.ศ.๒๕๔๓ และ     
ป พ.ศ.๒๕๔๕๔  

อยางไรก็ดีในปจจุบันหนวยศึกษาที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ยังคง
ประสบปญหา ทั้งในสวนของการจัดหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน  ครูผูสอน  รวมทั้งในสวนของผูเรียน๕  
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แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  ไมใชสูตรวิเศษที่จะชวยแกปญหาและ
พัฒนาระบบการศึกษาไดอยางงายดาย  แตการนํามาใชจําเปนจะตองมีความพรอมในหลายดาน ทั้งดาน
องควัตถุ เชน อุปกรณอํานวยความสะดวกในการศึกษา  ดานองคบุคคล เชน สัดสวนจํานวนระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน และดานองคความรู เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning นอกจากน้ีรูปแบบ Active Learning ยังเปนเพียงแนวความคิดกวาง ๆ ที่มีรายละเอียด
ปลีกยอยและวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งแตละวิธีก็ลวนมีขอดีและขอดอยแตกตางกันไปตาม
สถานการณและสภาพแวดลอม ซึ่งหากนํามาใชอยางไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี จึง
ตองพิจารณานํามาปรับใชอยางเหมาะสม เพ่ือใหไดประโยชนอยางเต็มที่ 

ทฤษฎีการเรียนรูกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 ศาสตรเก่ียวกับการเรียนรู ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ควบคูไปกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยในชวงแรกของการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย เปนการศึกษาใน
เชิงพฤติกรรมศาสตร โดยนักพฤติกรรมศาสตรในชวงตนศตวรรษที่ ๒๐ ไดใหนิยามการเรียนรูวาเปน 
“กระบวนการที่เชื่อมโยงระหวางส่ิงเรา (Stimuli) กับการตอบสนอง (Responses) โดยแรงจูงใจใหเกิด
การเรียนรูมักมีที่มาจากความตองการพ้ืนฐาน”๖ เชน การเรียนรูที่จะหาอาหาร มาจากส่ิงเราคือ ความหิว 
เปนตน อยางไรก็ดีนิยามของการเรียนรูในเชิงพฤติกรรมศาสตรยังไมสามารถอธิบายองคประกอบอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูได เชนการทําความเขาใจ และการใชเหตุผล เปนตน 
 ตอมาเม่ือมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตรการรูคิด (Cognitive Science) ในชวงกลางศตวรรษที่ 
๒๐ จึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูในเชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary) มากยิ่งขึ้น โดยรวมเอา
ความรูในสาขาวิชาตางๆ เชน มนุษยวิทยา จิตวิทยา ประสาทวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร มา
ประยุกตเพ่ือศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูของมนุษย โดยการเรียนรูในมุมมอง
ของวิทยาศาสตร การรูคิดมีความหมายที่ครอบคลุมมากกวานิยามเดิม กลาวคือ เปนความสามารถใน   
การจดจํา การทําความเขาใจ การจัดโครงสรางความรู และการถายทอดเพ่ือนําความรูที่มีไปใชในการ
แกปญหา อยางไรก็ดีศาสตรเกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษยยังไมไดขอยุติและยังคงอยูในระหวาง
การศึกษาคนควาของนักวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ลึกซ้ึงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น๗ 
 จากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการรูคิดในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรไดแบงประเภทของ
ความจําที่เก่ียวของกับการเรียนรูออกเปนสองประเภท คือความจําระยะส้ัน (Working Memory) และ
ความจําระยะยาว (Long-Term Memory) โดยความจําระยะสั้นคือสวนของความจําที่ใชในการคิด
ประมวลผล จากการศึกษาของ Peterson and Peterson และ Miller พบวาความจําระยะสั้นสามารถเก็บ
ขอมูลไดไมเกิน ๗ ขอมูล และขอมูลในความจําระยะส้ันจะถูกลืมไปภายใน ๓๐ วินาทีหากไมมีการ
ทบทวน สวนความจําระยะยาวคือสวนของความจําที่เก็บขอมูลจํานวนมาก ซึ่งขอมูลเหลานี้มีอิทธิพล
สําคัญตอการตัดสินใจในชีวิตประจําวันของมนุษย๘ 
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 การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูและประเภทของความจําดังที่ไดกลาวมาขางตน ไดนําไปสูความ
เขาใจในความแตกตางระหวางผูเริ่มตน (Novice) กับผูเช่ียวชาญ (Expert) โดยคณะทํางานเพ่ือพัฒนา
วิทยาศาสตรในการเรียนรู (Committee on Developments in the Science of Learning) ของสภาการ
วิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ไดใหนิยามของผูเช่ียวชาญวาเปน “ผูที่สามารถคิดไดอยางมีประสิทธิผล
เกี่ยวกับการแกปญหาในสาขาความชํานาญน้ัน”๙ ซ่ึงการศึกษาความแตกตางระหวางผูเร่ิมตนกับ
ผูเช่ียวชาญนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการคิดและการแกปญหา ซ่ึงเปน
หนึ่งในองคประกอบของการเรียนรู โดยจากการศึกษาพบวาผูเช่ียวชาญมีความแตกตางจากผูเร่ิมตน
ตรงที่ผูเช่ียวชาญมีขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาความเช่ียวชาญอยูภายในความจําระยะยาวมากเพียงพอที่
สามารถที่จะแยกแยะรูปแบบของขอมูลที่สําคัญได นอกจากนี้ผูเช่ียวชาญยังมีแนวโนมในการจัดเก็บ
ความรูที่ดีโดยจัดขอมูลที่มีลักษณะเปนขอมูลปลีกยอยไวรอบขอมูลที่เปนหัวขอสําคัญ ซ่ึงการจัดเก็บ
ขอมูลดังกลาวชวยใหผูเชี่ยวชาญสามารถดึงขอมูลที่เก่ียวของออกมาจากฐานขอมูลขนาดใหญในความจํา
ระยะยาวเพ่ือนํามาใชงานไดอยางรวดเร็ว 
 ตัวอยางการทดลองที่ศึกษาความจําระยะยาวและการจัดเก็บขอมูลของผูเช่ียวชาญ คือการ
ทดสอบความจําภาพกระดานหมากรุกของ DeGroot (๑๙๖๕) และ Chase and Simon (๑๙๗๓)๑๐ โดย
ผูทําการทดลองจะแสดงภาพกระดานหมากรุกในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ใหแกกลุมตัวอยางที่ประกอบดวย
นักเลนหมากรุกและบุคคลทั่วไป ผลการทดลองพบวานักเลนหมากรุก (ผูเชี่ยวชาญ) สามารถจดจํา
ตําแหนงของกระดานหมากรุกที่สอดคลองกับการเลนมากรุกจริงไดมากกวาบุคคลทั่วไป (ผูเริ่มตน) 
ในขณะที่ทั้งนักเลนหมากรุกและบุคคลทั่วไปสามารถจําตําแหนงของกระดานหมากรุกที่มาจากการสุมได
ใกลเคียงกัน การทดลองน้ีแสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญดานการเลนหมากรุกที่ผานการเลนหมากรุกมาซํ้า
แลวซํ้าเลาจนเกิดความชํานาญ ทําใหมีฐานขอมูลตําแหนงของกระดานหมากรุกจํานวนมากในความจํา
ระยะยาว ชวยใหสามารถเลือกจดจําและแยกแยะตําแหนงของกระดานหมากรุกที่มีความหมาย (เปนไป
ตามกติกาการเลน) ไดดี ในขณะที่ตําแหนงของกระดานหมากรุกจากการสุมที่ไมมีความหมายจะถูกเก็บ
ไวในความจําระยะสั้นไดใกลเคียงกับผูเริ่มตน  
 ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการรูคิดอีกทฤษฎีหน่ึงคือ ทฤษฎีการจัด
หมวดหมูวัตถุประสงคของการศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives) โดย B.S.Bloom (1996) 
ซึ่งทฤษฎีนี้จัดแบงหมวดหมูวัตถุประสงคของการศึกษาในดานการรูคิด (Cognitive Domain) ไว ๖ 
ระดับ๑๑ โดยวัตถุประสงคใน ๓ ระดับแรกประกอบดวยวัตถุประสงคขั้นตนดังน้ี 

- ความรู  หมายถึง  ความสามารถในการจดจําขอเท็จจริง  แนวคิด  และหลักการ  ดวยการทองจํา 
- ความเขาใจ  หมายถึง ความสามารถในการตีความและทําความเขาใจความหมายของส่ิง

ที่จําไดในมุมมองของผูเรียนเอง  
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- การนําไปใช หมายถึง การนําความรูและความเขาใจที่มีไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
จะเห็นไดวาวัตถุประสงคแตละระดับเปนพ้ืนฐานที่จะนําไปสูวัตถุประสงคในระดับตอๆ ไป โดย

วัตถุประสงคขั้นตน  ๓ ระดับแรกนี้เปนพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับวัตถุประสงคของการศึกษาในขั้นสูงอีก    
๓ ระดับ ดังนี้ 

- การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกองคประกอบยอยของความรูที่มี และ
ทําความเขาใจแตละองคประกอบนั้นได 

- การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการประเมินผลงานที่เกี่ยวของกับความรู      
ที่มีดวยเกณฑการตัดสินที่เหมาะสม 

- การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการสรางสรรคความรูใหมจากพ้ืนฐานของ
ความรูเดิมที่ มีอยู  ซ่ึงในเอกสารตนฉบับเดิมของ Bloom จัดการสังเคราะหไวที่ระดับที่ ๕ แต
นักวิทยาศาสตรการรูคิดสมัยใหมนิยมที่จะจัดการสังเคราะหเปนวัตถุประสงคระดับสูงสุด เนื่องจากใน
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาการสังเคราะหส่ิงใหมเปนงานที่ยากกวาการประเมินคาส่ิงที่มีอยูแลว๑๒ 

จากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการรูคิด ทําใหเกิดแนวความคิดในการเรียนรูแขนงใหม
ขึ้นมา เรียกวา Constructivist ซึ่งเปนที่มาของแนวความคิดการเรียนรูแบบ Active Learning โดย
แนวคิด Constructivist มีนิยามของการเรียนรูวา เปนการสรางขอมูลใหมในความจําระยะยาวดวยการนํา
ขอมูลที่ไดรับในความจําระยะส้ันไปผสมผสานกับขอมูลที่มีอยูแลวในความจําระยะยาว ดังน้ัน ผูเรียนจึง
เปนผูสรางความรูจากขอมูลที่ไดรับมาใหมดวยการนําไปประกอบกับประสบการณสวนตัวที่ผานมาใน
อดีต ซึ่งตัวผูเรียนเองจะมีบทบาทสําคัญที่สุดในการเรียนรูและการจัดองคความรูในความจําระยะยาวของ
ตนเอง ดวยเหตุน้ีผูที่สนับสนุนแนวคิดนี้จึงเนนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูจากประสบการณดวยการลงมือปฏิบัติ การแกปญหา และการทํางานเปนกลุม มากกวาการนั่งฟง
ผูสอนในหองเรียน๑๓  ซ่ึงแนวคิดน้ีไดพัฒนาตอมาเปนรูปแบบการเรียนรูแบบ Active Learning  

ขอดีของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เปนแนวคิดใหมที่เริ่มเปนที่นิยมในชวงปลาย
ศตวรรษที่ ๒๐ โดยรูปแบบน้ีเปนแนวคิดกวาง ๆ ที่เนนความมีสวนรวมและบทบาทในการเรียนรูของ
ผูเรียน ครอบคลุมวิธีการเรียนการสอนหลากหลายวิธี เชน การเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery 
Learning) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรูจากการสืบคน (Inquiry-
Based Learning) และการเรียนรูจากการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) เปนตน ซ่ึงวิธีการ
เหลาน้ีมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทหลักในการเรียนรูของตนเอง 
 รูปแบบ Active Learning อาศัยหลักการของวิทยาศาสตรการรูคิด ในการสรางกระบวนการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับธรรมชาติการทํางานของสมอง สงเสริมใหผูเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือรนดาน 
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การรูคิด (Cognitively Active) มากกวาการฟงผูสอนในหองเรียนและการทองจํา๑๔ ทําใหไดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิผลสูง โดยรูปแบบการเรียนรูแบบ Active Learning นอกจากจะกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากตัว
ผูเรียนเองแลว ยังเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ทํา
ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองนอกหองเรียน (Life-Long Learning) ไดอีกดวย 
 ในสวนของขอดีอื่น ๆ มีผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสวนมากมีความพอใจกับรูปแบบการเรียนรู
แบบ Active Learning มากกวารูปแบบที่ผูเรียนเปนฝายรับความรูแบบ Passive Learning๑๕ และ
รูปแบบการเรียนรูแบบ Active Learning มีความไดผลในการถายทอดความรูใกลเคียงกับการเรียนรู
รูปแบบอื่น แตมีความไดผลดีกวาในการพัฒนาทักษะในการคิดและการเขียนของผูเรียน๑๖ 

ขอดอยของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 จากความตื่นตัวเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทําใหมีการนําไปใชที่
แพรหลายอยางรวดเร็ว ซ่ึงบางครั้งสถาบันศึกษาที่นํารูปแบบ Active Learning ไปใชยังขาดความเขาใจ
ที่ลึกซ้ึงเก่ียวกับวิทยาศาสตรการรูคิด แนวคิด Constructivist และตัวรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เอง ทําใหมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนใหมน้ีไปใชอยางไมเหมาะสม โดย 
R.E.Mayer (2004) ไดแบงกิจกรรมที่เก่ียวของกับ Active Learning ออกเปนสองมิติ๑๗  ไดแก กิจกรรม
ดานการรูคิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมดานพฤติกรรม (Behavioral Activity) ทั้งนี้ผูที่ขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ Active Learning อยางแทจริง หรือผูที่นํารูปแบบ Active Learning ไปใช
ตามกระแสความนิยม มักเขาใจอยางผิดๆ วารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือรูปแบบ
ที่ผูสอนและผูเรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมดานพฤติกรรม (Behavioral Active) โดยเขาใจวาความตื่นตัว
ในกิจกรรมดานพฤติกรรมจะทําใหเกิดความตื่นตัวในกิจกรรมดานการรูคิด (Cognitively Active) ไปเอง 
ซึ่งความเขาใจน้ีทําใหมีผูใหนิยามของการเรียนรูแบบ Active Learning วาคือการที่ผูสอนลดบทบาท
ความเปนผูใหความรูลง เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและบริหารจัดการหลักสูตร โดยปลอยใหผูเรียน
ไดเรียนรูเองอยางอิสระจากการทํากิจกรรมและการแลกเปล่ียนประสบการณกับผูเรียนดวยกันเอง๑๘ 
อยางไรก็ดี พ้ืนฐานแนวคิดของรูปแบบ Active Learning มุงเนนใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมี
ความตื่นตัวในกิจกรรมดานการรูคิด ซ่ึง R.E.Mayer (2004) กลาววา ความตื่นตัวในกิจกรรมดาน
พฤติกรรมไมจําเปนตองกอใหเกิดความตื่นตัวในกิจกรรมดานการรูคิดเสมอไป๑๙ ซ่ึงการที่ผูสอนให
ความสําคัญกับกิจกรรมดานพฤติกรรมเพียงอยางเดียว เชน การทดลองปฏิบัติและการอภิปรายในกลุม
ของผูเรียนเอง โดยไมใหความสําคัญกับกิจกรรมดานการรูคิด เชน การลําดับความคิดและการจัดองค
ความรู จะทําใหประสิทธิผลของการเรียนรูลดลง 
 ในสวนของทฤษฎีการจัดหมวดหมูวัตถุประสงคของการศึกษา (Taxonomy of Educational 
Objectives) ซ่ึงแบงวัตถุประสงคของการศึกษาไว ๖ ระดับ ไดจัดลําดับ “การจดจําความรู” ไวที่
ระดับพ้ืนฐานระดับแรก ซึ่งเปนพ้ืนฐานของวัตถุประสงคในระดับอื่น ๆ  ที่อยูสูงขึ้นไป ซ่ึงการนําเอารูปแบบ  
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Active Learning มาใชเพ่ือใหผู เรียนคนพบความรูใหมดวยตัวเองบนพ้ืนฐานของการแกปญหา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนระดับผูเริ่มตน (Novice Learners) เปนวิธีการที่
ตองใชเวลานาน และเพ่ิมภาระการใชความจําระยะส้ันเปนอยางมาก ซ่ึงการศึกษาของ Kirschner, 
Sweller and Clark (2006) พบวาเปนวิธีการที่ดอยประสิทธิภาพ เน่ืองจากการเพ่ิมภาระการใชงาน
ความจําระยะส้ันไมไดสงผลตอการจดจําขอมูลใหมลงในความจําระยะยาวเทาที่ควร๒๐ ในขณะที่รูปแบบ 
Active Learning มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรูในระดับอื่นมากกวา เชน การทําความ
เขาใจ การนําไปประยุกตใช และการวิเคราะห เปนตน ดวยเหตุน้ีการใชรูปแบบ Active Learning เพ่ือให
ผูเรียนระดับเริ่มตนคนพบความรู ใหมดวยตัวเองในหลักสูตรการศึกษาที่มีเวลาจํา กัด จะทําให 
ไมบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาในระดับพ้ืนฐานเทาที่ควร และการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน
ระดับแรกไดจะเปนอุปสรรคโดยตรงตอการบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้นตอไป 
 การนํารูปแบบ Active Learning มาใชเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเองยังนําไปสูการเนนให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในขั้นตอนจริงการปฏิบัติของสาขาเฉพาะทาง๒๑ โดยมีเปาหมายใหผูเรียนใน
สาขาวิชาเฉพาะทางไดเรียนรูจากขั้นตอนการปฏิบัติจริง ซ่ึงการเนนเปาหมายดานขั้นตอนปฏิบัติมาก
จนเกินไปอาจทําใหละเลยพ้ืนฐานการเรียนรูดานขอเท็จจริง หลักการ และทฤษฎีในสาขาวิชาเฉพาะทาง
นั้น โดยมองวาการเรียนรูพ้ืนฐานดังกลาวเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูเรียนที่จะตองไปศึกษาเอา
เอง ซ่ึงตามทฤษฎีวิทยาศาสตรการรูคิดแลว ผูเรียนจะเปนผูที่นําเอาขอมูลที่ไดรับมาสังเคราะหเปนองค
ความรูดวยตัวเอง ไมวาขอมูลที่ไดรับจะมีปริมาณมากหรือนอยก็ตาม และยิ่งผูเรียนไดรับขอมูลพ้ืนฐาน
มากก็จะยิ่งทําใหสามารถสังเคราะหองคความรูอยางถูกตองและเที่ยงตรงไดมากและงายยิ่งขึ้น๒๒ ดังน้ัน
การที่ผูสอนมุงเนนแตขั้นตอนการปฏิบัติเพียงอยางเดียวโดยไมชวยถายทอดขอเท็จจริง หลักการ และ
ทฤษฎี จะทําใหผูเรียนตองสังเคราะหองคความรูจากขอมูลที่ไมครบถวน สงผลใหประสิทธิผลของการ
เรียนรูลดลง 

ดาบสองคมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning 
 จากขอดีและขอดอยของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ไดกลาวมาขางตน จะ
เห็นไดวาแนวความคิดที่มาของรูปแบบ Active Learning มาจากหลักการของวิทยาศาสตรการรูคิดที่
ศึกษากระบวนการเรียนรูของมนุษยในมุมมองของวิทยาศาสตร มนุษยวิทยา และจิตวิทยา จนไดภาพ
ของกระบวนการเรียนรูที่ใกลเคียงกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยมากที่สุดเทาที่วิทยาศาสตรใน
ปจจุบันจะทําได ซ่ึงการนําหลักการของ Active Learning มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จําเปนจะตอง
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับผูเรียน ระดับของการศึกษา และวัตถุประสงคที่ตองการ ซ่ึงในชวงแรกของ
ความตื่นตัวในการนํารูปแบบ Active Learning มาใชเม่ือประมาณ ๑๐ ปกอน อาจยังเปนการยากที่จะ
เลือกวิธีการที่เหมาะสม   เนื่องจากยังไมมีการศึกษาวิจัยถึงผลดีและผลเสียของวิธีการตาง ๆ  ทําใหการ 
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เลือกวิธีการในชวงน้ันเปนเหมือนกับการลองผิดลองถูก ซ่ึงผลของการเลือกวิธีการที่ไมเหมาะสมนอกจาก
จะไมชวยใหเกิดประโยชนแลว ยังเปนการลดประสิทธิผลของการเรียนรู และหากเปนการเรียนรูใน
ระดับพ้ืนฐานก็อาจสงผลไปยังการเรียนรูในขั้นสูงตอไป แตในปจจุบันไดเริ่มมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผล
ของการวิธีการตาง ๆ ทําใหผูสอนสามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมได 
นอกจากน้ีสถานศึกษาควรใหความรูความเขาใจแกผูสอนเกี่ยวกับรูปแบบ Active Learning โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูสอนจะตองสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางแนวคิดการเรียนรูแบบ Active Learning กับ
การสอนแบบเนนการทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติจริง (Active Teaching) เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนไดมีความตื่นตัวในกิจกรรมดานการรูคิด (Cognitively Active) มากกวาเพียงแคความ
ตื่นตัวในกิจกรรมดานพฤติกรรม (Behavioral Active)  

สรุป 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เปนรูปแบบใหมที่อางอิงแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูของมนุษย ซ่ึงสถาบันการศึกษาหลายแหงไดมีความตื่นตัวในการ
นําแนวคิดน้ีมาใชโดยเช่ือวาเน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนน้ีมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษย จะทําใหสามารถนํามาใชเพ่ือชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดโดยไมมี
ผลกระทบดานลบ อยางไรก็ดีหลังจากที่มีการนํารูปแบบ Active Learning มาใชอยางแพรหลายก็ไดมี
สถาบันการศึกษาและนักวิชาการจํานวนหน่ึงที่เร่ิมมองเห็นวารูปแบบนี้เปนแนวคิดกวาง ๆ ที่มีวิธีการ 
ในการปฏิบัติหลายวิธี ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาแตละวิธีการไมไดมีแตประโยชนเพียงดานเดียวเทาน้ัน 
แตยังมีผลเสียที่ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการนําวิธีการน้ันไปใชอีกดวย ดังน้ันรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning จึงเปนดาบสองคมที่มีทั้งขอดีและขอดอย ซ่ึงหากนํามาใชไมเหมาะสมอาจทํา
ใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี จึงตองพิจารณานํามาปรับใชอยางเหมาะสม เพื่อใหไดประโยชนอยางสูงสุด
ในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
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จากหลักการสูการปฏิบัติใน 

รูปแบบตาง ๆ ของการนิเทศการศึกษา 

น.อ.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 จากวารสารโรงเรียนนายเรือฉบับที่ผานมา (ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๐) ผูเขียน
ไดนําเสนอบทบาทและความเปนมาของนิเทศการศึกษา โดยไดกลาวถึงความเปนมาของการนิเทศการศึกษา 
ในแตละยุความีการดําเนินการมาอยางไร รวมไปถึงความหมายของการนิเทศการศึกษา หลักการนิเทศ
การศึกษาที่ดีและคุณลักษณะของบุคลากรในการนิเทศการศึกษา เพ่ือทบทวนหรือปูพ้ืนฐานใหมองเห็น
ภาพและแนวคิดของการนิเทศการศึกษาวาเปนเชนไร ทั้งน้ีก็เพ่ือใหผูเกี่ยวของทั้งหลายใชเปนขอมูลใน
การที่จะกาวเดินไปขางหนาในสายการนิเทศการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และตอนทาย 
ของบทความผูเขียนไดสัญญาวาจะนําเสนอวิธีการนิเทศการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ โดยหวังวานาจะเปน
ประโยชนกับทุกฝายที่สนใจ  
 
รูปแบบของการนิเทศการศึกษา 
 เพ่ือใหการใชเน้ือที่ในวารสารอยางมีประสิทธิภาพและคงไวซ่ึงความเขาใจในเน้ือหาสาระ ผูเขียน
ขอนําเสนอรูปแบบตาง ๆ ของการนิเทศการศึกษา โดยการสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 
 ๑. การนิเทศการศึกษาแบบปลอยปละละเลย (As Laisseraire) เปนการนิเทศการศึกษาที่มี
ระบบซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 

๑.๑ ใชวิธีการตรวจสอบโดยการประมาณคาวาดีไมดีแคไหนเพียงไร 
๑.๒ ขาดการเอาใจใสอยางจริงจัง หากครูทํางานราบรื่นก็ใชไดแลว 
๑.๓ ไมมีการแนะแนวทางใหปรับปรุงแกไขตนเอง 
๑.๔ หากมีปญหารายแรงก็ใชวิธีการไลออก 
๑.๕ ปลอยใหครูสอนไปตามรูปแบบของตนเอง 

๒. การนิเทศการศึกษาแบบบังคับ (As a Co-ercive Process) 
เปนการนิเทศการศึกษาที่เปนไปตามความตองการของผูบังคับบัญชาเปนหลัก สามารถ

แยกเปนประเด็นสําคัญ ๆ ไดดังน้ี 
     ๒.๑ เปนการนิเทศการศึกษาที่มุงเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและตัวคร ู
     ๒.๒  มีการกําหนดหลักสูตรและตารางสอนไวเปนการแนนอนตายตัว ขาดการยืดหยุน 
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     ๒.๓ มีการควบคุมตรวจสอบอยางตอเน่ืองวามีการปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
หรือไม 
     ๒.๔  ผูบังคับบัญชาเปนผูเลือกหรือกําหนดใหครูศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
     ๒.๕  ผูบังคับบัญชาเปนผูรับผิดชอบการสอนของครู 
     ๒.๖  วิธีสอน ตําราเรียน ที่ใชสอนเปนไปตามที่ผูบังคับบัญชากําหนดไว ครูไมมีสิทธิ์
กําหนดวัตถุประสงคในการสอน 
 ๓. การนิเทศการศึกษาแบบฝก (As Training)  
         เปนการนิเทศการศึกษาที่ผูนิเทศเปนบุคคลที่มีความสําคัญในฐานะผูที่มีความรูมาก มีหนาที่
ตองอบรมผูอื่น ดังนั้นรูปแบบการนิเทศการศึกษาจึงเปนไปในลักษณะดังน้ี 
 ๓.๑  ผูนิเทศเปนผูกําหนดรูปแบบหรือวิธีสอนใหแกคร ู
 ๓.๒ ผูนิเทศคํานึงถึงความตองการของสถานศึกษาเปนหลักโดยไมสนใจความตองการ
ของครูผูสอน 
 ๓.๓  ผูรับการนิเทศไมตองคิดวิธกีารสอนของตน โดยผูใหการนิเทศเปนผูฝกให 
 ๓.๔ ผูนิเทศจะรูสึกวาตนเองมีหนาที่ตองฝกอบรมครูใหสอนหรือปฏิบัติตามแนวทางของ
ตนหรือของผูบังคับบัญชาของผูนิเทศ 
 ๔. การนิเทศการศึกษาแบบแนะแนว (As Guiadance)  
     การนิเทศการศึกษาแบบแนะแนว เปนการนิเทศที่ทําใหผูสอนเจริญงอกงามไปในแนวทางที่
ถูกตอง สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน เพราะการนิเทศการศึกษาแบบแนะแนวนั้นผูนิเทศจะแนะแนวทาง 
ใหครูหาชองทางในการชวยตนเองใหมองเห็นปญหาและวิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง การนิเทศการศึกษา   
ในลักษณะดังกลาว  เปนการเปดโอกาสใหครูไดแสดงศักยภาพที่ตนมีอยู เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา 
 ๕. การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย (As Democratic Process)  
     การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย เปนการนิเทศการศึกษาที่ยึดแนวทางปฏิบัติตามหลัก
ประชาธิปไตย  กลาวคือผูนิเทศวางตนอยูในฐานะผูรวมงาน  โดยมีการดําเนินงานในลักษณะดังน้ี 
 ๕.๑ รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ 
 ๕.๒  เคารพในสิทธิ หนาที่และความเปนมนุษยของผูรวมงานทุกคน 
 ๕.๓  ใชเหตุผลเปนตัวนําในการจะตัดสินใจทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ 
 ดังน้ันการนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย ผูใหการนิเทศควรมีพฤติกรรมดังน้ี 
 ๑. ผูนิเทศจะตองไมบอกวิธีใหครูหรือผูรับการนิเทศทําอยางน้ันอยางน้ี โดยผูรับการนิเทศ 
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 
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 ๒. อํานาจของผูนิเทศ จะตองเปนอํานาจที่ไดมาจากความนิยมและความเช่ือถือของ
ผูรับการนิเทศ 
 ๓. การทํางานของผูนิเทศ เพียงแตบอกผูรับการนิเทศวาตนคิดอยางไรและจะแกปญหา 
ในเร่ืองนั้น ๆ อยางไร แตไมบังคับหรือขอรองใหครูหรือผูรับการนิเทศทําตามที่ตนเองคิดเวนเสียแตครูจะ
เห็นดวย 
 ๔. ผูนิเทศจะไมแนะนําครูหรือผูรับการนิเทศทันทีแตจะชวยใหครูปรับปรุงตนเองใหดี
ขึ้น 
 ๕. หากครูหรือผูรับการนิเทศไมรองขอใหชวยเหลือในกรณีที่มีปญหา ผูนิเทศจะตอง
หาทางใหครูเห็นปญหาที่จะตองแกไขโดยวิธีที่นุมนวลคอยเปนคอยไป 

     ๖. ผูนิเทศจะตองวางตัวอยูในฐานะ สมาชิก ซ่ึงจะทําหนาที่ในฐานะผูรูหรือผูเช่ียวชาญ 
     ๗. หลีกเล่ียงการตําหนิหรือกลาวหาผูรับการนิเทศเพราะส่ิงเหลาน้ีจะทําใหผูรับการนิเทศ 

เสียกําลังใจและขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     ๘. ใหขอมูลหรือหลักฐานทางวิชาการแกผูรับการนิเทศเพ่ือใชในการปฏิบัติงานหรอื

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
๖. การนิเทศการศึกษาแบบคลินิก (Clinical Supervision)  

     การนิเทศแบบคลินิก ถือไดวาเปนการนิเทศที่มีการนํามาใชในประเทศไทยไมนานนัก ลักษณะ 
สําคัญของการนิเทศแบบคลินิกก็คือผูใหการนิเทศจะเนนการสังเกตกระบวนการเรียนการสอนในหองเรียน 
ถือวาหองเรียนเปนเสมือนคลินิกโดยเจาของแนวคิดก็คือ  Goldhammer  ไดกําหนดกระบวนการนิเทศ
แบบคลินิกไว ๕ ขั้นตอน คือ 
     ๖.๑ ประชุมกอนสังเกตการสอน เปนการประชุมระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เพ่ือ
วางแผนในการนิเทศรวมกัน 
     ๖.๒ การสังเกตการสอน  ผูนิเทศจะตองมีการจดบันทึกส่ิงที่สังเกตไดตามแบบฟอรมที่ไดวางแผน 
รวมกันกับผูรับการนิเทศ 
     ๖.๓ การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสอน ผูนิเทศนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาวิเคราะหใน
แตละประเด็นใหชัดเจน 
     ๖.๔ ประชุมหลังการนิเทศ เปนการประชุมรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เพ่ือ
รวมกันประมวลผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในขอ ๖.๓ 
     ๖.๕ การวิเคราะหขอมูลหลังจากการประชุม เปนการนําขอมูลที่ไดจากการประมวลผลมา
วิเคราะหแตละประเด็นใหชัดเจนซ่ึงผลที่ไดในสวนนี้จะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการหรอืกระบวนการสอน
ของผูรับการนิเทศ 
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 ๗. การนิเทศการศึกษาแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision)  
     การนิเทศการศึกษาแบบมนุษยนิยมน้ัน เปนการนิเทศการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่เนน
ความสําคัญไปที ่ “คน” โดยเฉพาะในเรื่องของการกระทําของผูอื่น ABRELL กลาวไววาการนิเทศแบบนี้จะ  
ทําใหเกิดความงอกงามของครูเอง (อางในวไลรัตน  บุญสวัสดิ์ ๒๕๓๖:๓๘) ดังน้ันผูนิเทศที่เลือกนําเอา
การนิเทศแบบมนุษยนิยมมาใชจะตองเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน โดยเฉพาะกับผูรับการนิเทศและ
จะตองเขาใจวาทุกคนมีความรู ความสามารถสวนตัว สามารถสรางบรรยากาศในการกระตุนใหผูรับการนิเทศ 
ไดแสดงศักยภาพของตนออกมาใหมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพ่ือพัฒนาความเจริญงอกงามของผูรับการนิเทศ ดังน้ัน 
บทบาทสําคัญของผูนิเทศแบบมนุษยนิยมก็คือ  
     ๗.๑ เปนผูสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนิเทศในทุกสถานการณกลาวคือผูนิเทศจะตองแสดง
บทบาทในฐานะผูเราใจหรือสรางแรงจูงใจใหกับครูหรือผูรับการนิเทศ ในการปรับปรุงแกไขกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     ๗.๒ เปนผูวางแผนในการชวยเหลือหรือแนะนําผูรับการนิเทศใหสามารถวางแผนการสอน 
เพ่ือบรรลุผลตามเปาหมายใหมากที่สุด 
     ๗.๓ เปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องของ “คน” กลาวคือรูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
รวมไปถึงรูจักเลือกใชวัสดุตาง ๆ ในการสนับสนุนเปาหมายของการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันก็
กระตุนใหครูสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาใหมากที่สุด เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
     ๗.๔ เปนผูชวยเหลือในการประเมินและวินิจฉัย กลาวคือผูนิเทศจะตองชวยเหลือครูหรือผูรบั
การนิเทศ ใหสามารถประเมินและวินิจฉัยความตองการของตนเองในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
ได และรวมไปถึงการชวยใหครูหรือผูรับการประเมิน สามารถประเมินผลงานของตนเองวาบรรลุเปาหมาย 
หรือไมเพียงใด 
 
คุณลักษณะของผูนิเทศแบบมนุษยนิยม 
 หากเราจะกลับไปดูบทบาทหรือพฤติกรรมของผูนิเทศในอดีตจะพบวา ผูนิเทศจะเปนผูบอก       
ผูกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ และจะอยูในฐานะผูเช่ียวชาญ ขาดการยอมรับในศักยภาพของผูรับการนิเทศจึง
ไมดึงเอาความสามารถของครูหรือผูรับการนิเทศออกมาได แตผูนิเทศแบบมนุษยนิยมจะมคุีณลักษณะที่
แตกตางกัน กลาวคือ การนิเทศแบบมนุษยนิยม จะอยูในฐานะผูคอยชวยเหลือสนับสนุนและใน
ขณะเดียวกันจะเปนผูเรียนรูไปดวย ผูนิเทศแบบมนุษยนิยมจะมองผูอ่ืนอยางมีศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยและจะถามมากกวาบอก รวมมือมากกวาการควบคุม สรางความไวเน้ือเชื่อใจมากกวา 
การหวาดระแวง ทัศนะ   แบบมนุษยนิยมจะเชื่อวาความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับมนุษยเปนหลัก 
มนุษยสามารถทํางานใหไดผลดีตาม   เปาหมายได หากไดรับความไววางใจ    ยอมรับในความรู 
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ความสามารถ ใหขวัญกําลังใจในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ัน ผูนิเทศจะทํางานรวมกับครูหรือผูรับการนิเทศ
ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
 ๑. มีความเชื่อในศักยภาพของครูหรือผูรับการนิเทศวาทุกคนมีศักยภาพในการแกปญหาไดดวย
ตนเอง 
 ๒. มีความเช่ือวาครูหรือผูรับการนิเทศมีอิสระในการที่จะเลือกกระทําตามความสามารถและความ
ตองการของตนเองได 
 ๓. ยอมรับการทํางานรวมกันตามหลักการประชาธิปไตย 
 ๔. มีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรับการนิเทศและมีความเห็นใจผูอื่นโดยไมเลือก
ฐานะทางสังคม 
 ๕. มีความสามารถในการที่จะทําใหคนอื่นเห็นคุณคาของตนเอง 
 ๖. เช่ือวาทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได 
 ๗. มีความสามารถในการรับฟงและสามารถใชประสบการณของผูอื่นเปนแนวทางในการ
กําหนดเปาหมาย 
 ๘. เช่ือวากระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการในการเสริมสรางความเจริญงอกงามและ
ความกาวหนาใหกับบุคคล 
 ๙. มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูโดยเฉพาะความรูในดานการนิเทศ 
 หากเราพิจารณาในรายละเอียดของการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ ตามที่กลาวมา จะพบวาแตละ
แบบมี  จุดเดนจุดดอยในตัวของมันเองซ่ึงจะนําเสนอเปรียบเทียบในรูปของตาราง เพ่ือใหงายตอการ
พิจารณาดังน้ี 
 

รูปแบบของการนิเทศ จุดเดน จุดดอย 
๑. การนิเทศแบบปลอยประ   
   ละเลย 

- ในแงของผูรับการนิเทศ ไมเครียด   
   สบาย ๆ อิสระ จะสอนอยางไรก็ได 

- ไมมีการจัดระบบการนิเทศที่ด ี
- ขาดเปาหมาย 
- ไรทิศทางในการปรับปรุงแกไข 

๒. การนิเทศแบบบังคับ - ผูบังคับบัญชาไดตามที่ตนเอง 
  ตองการ 
- มุงเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและตัว 
  คร ู

- ครูขาดอิสระในการคิดวิธีการ 
  สอน 
- ทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
  นิเทศ ผูบังคับบัญชาเปนผู   
  กําหนด 
- ครูขาดความคิดริเริ่ม 
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รูปแบบของการนิเทศ จุดเดน จุดดอย 
๓. การนิเทศแบบฝก - ผูรับการนิเทศหรือครูจะไดรับการ 

  ฝกฝนจากผูชํานาญในกระบวนการเรียน 
  การสอน 
- ผูบังคับบัญชาหรือสถานศึกษาจะ 
  ไดตามที่ตนตองการ 

- ไมคํานึงถึงความตองการของผู 
  รับการนิเทศหรือครูผูสอน 
- ผูรับการนิเทศเองขาดความคิด 
  ริเริ่มสรางสรรคในวิธีการสอน 
  ใหม ๆ  

๔. การนิเทศแบบแนะแนว - ทําใหผูรับการนิเทศหรือครูได 
  พัฒนาไปในแนวทางที่ถูกตอง 
- เปนการนิเทศที่ทําใหผูรับการนิเทศ 
  ไดแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่  
- ครูหรือผูรับการนิเทศพ่ึงตนเองได 
   อยางยั่งยืน 

- ทําใหตองใชเวลาในการที่ผูรับ  
  การนิเทศจะตองคนหาปญหา 
   และวิธีแกปญหาดวยตนเอง 
 

๕. การนิเทศแบบประชาธิปไตย - ผูนิเทศวางตัวในฐานะผูรวมงาน 
- มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง 
  กันและกัน 
- เคารพในสิทธิของความเปนมนุษย 
- รับฟงเหตุผลของอีกฝาย 

- เสียเวลาในการตัดสินใจดําเนิน 
  การในกระบวนการนิเทศการ 
  ศึกษา 
- ตองใชศิลปะในการทํางานกับ 
  คนมากและตองระมัดระวังใน 
  การสื่อสารและพฤติกรรมตาง ๆ  

๖. การนิเทศแบบคลินิก -  ผูนิเทศจะไดเห็นการสอนของครู 
   จริง ๆ ในหองเรียน 
- ครูและผูนิเทศมีสวนรวมในการ  
  วางแผน 
-  ขอมูลจากการสังเกตของผูใหการ      
   นิเทศจะถูกสังเคราะหกอนที่จะนํา 
   ผลไปใชประโยชน 
-  ผูนิเทศจะไดเห็นการสอนของครู 
   จริง ๆ ในหองเรียน 
- ครูและผูใหการนิเทศมีสวนรวมใน 
  การ วางแผน 

- เสียเวลาในการดําเนินการนิเทศ 
  เพราะตองมีการประชุมทั้งกอน     
   นิเทศและหลังนิเทศรวมกัน มี 
   การเตรียมการวางแผนรวมกัน 
- เสียเวลาในการดําเนินการนิเทศ 
  เพราะตองมีการประชุมทั้งกอน     
  นิเทศและหลังนิเทศรวมกัน มี 
  การเตรียมการวางแผนรวมกัน 
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รูปแบบของการนิเทศ จุดเดน จุดดอย 
๖. การนิเทศแบบคลินิก 
(ตอ) 

-  ขอมูลจากการสังเกตของผูนิเทศ      
   จะถูกสังเคราะหกอนที่จะนํา 
    ผลไปใชประโยชน 

 

๗. การนิเทศแบบมนุษยนิยม - ใหความสําคัญแกคน 
- ครูหรือผูรับการนิเทศจะเจริญงอกงาม 
- ผูนิเทศเปนผูแนะนําชวยเหลือ และ 
  เปนผูรู 

- เนนที่คนหรือผูรับการนิเทศมาก  
   อาจทําใหสถานศึกษาหรือ   
   ผูบังคับบัญชารูสึกอึดอัดไมได 
  อยางใจ 

 
 จากจุดเดน จุดดอยของการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ คงจะทําใหผูเกี่ยวของทุกฝาย นํามาเปน
ขอมูลในการดําเนินการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนนายเรือเทาที่เห็นวาเหมาะสม สวนจะเลือกการ
นิเทศรูปแบบใดก็คงจะขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล สําหรับผูเขียนแลวมีความเห็นวา ผูนิเทศควรจะเลือก
รูปแบบ  การนิเทศใหเหมาะสมกับระดับของการศึกษา โดยผสมผสานจุดเดนของการนิเทศแบบตาง ๆ  ลงใน
รายละเอียดของกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาของตน แตยังคงแนวคิดของการนิเทศการศกึษาในเร่ือง
ของการใหคําแนะนํา ชวยเหลือและเปนผูสนับสนุน พรอมกันน้ีผูนิเทศจะตองตระหนักวาการที่ตน
อยูในฐานะผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือและเปนผูสนับสนุนน้ัน ตนเองจะตองเปนผูรูในศาสตรของ
การนิเทศ วิธีการสอน จิตวิทยาการสอน และรวมไปถึงเร่ืองของการบริหารงานดวย มิฉะน้ันแลว     
ผูนิเทศจะเอาอะไรไปแนะนําผูรับการนิเทศ ใหเขามีความเช่ือถือ ศรัทธา และพรอมที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา
เพ่ือคนหาปญหาและแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง และแนนอนกระบวนการดังกลาวจะทําใหครูหรือ
ผูรับการนิเทศไดพัฒนาเจริญงอกงามอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 
 
 

อางอิง 
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สนุกคิดกับคณิตศาสตร  (๓) 
การคูณเลขสองจํานวนโดยการบวก 

น.อ.หญิง ศ.ชุติมา  เนียมโภคะ 
ศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 

 ประวัติการนับ เรื่องระบบของจํานวน ซ่ึงหมายรวมถึง การอานจํานวน การใชสัญลักษณ
แทนจํานวน กฎหรือหลักการในการรวมสัญลักษณและการใหชื่อจํานวน ระบบจํานวนเริ่มแรกน้ันเกิดขึ้น
และถูกใชมากอนยุคประวัติศาสตรสัญลักษณตัวแรกที่ใชคือ I ใชรอยขีดน้ีบนกอนหินหนาผา หรือทํารอย
บากบนตนไม 
 ตามประวัติศาสตรจํานวนและตัวเลขไดพัฒนาตลอดมา ระบบของจํานวนที่เรานาศึกษาอยางส้ัน ๆ 
ก็คือ ระบบของอียิปต และโรมัน เพราะอียิปตและโรมันโบราณน้ันมีอารยธรรมและความเจริญสูงมาหลาย
พันปแลว ในอียิปตมีการเขียนรูปภาพเปนภาษาบรรยายเหตุการณในสมัยน้ัน เรียกวา Hieroglyphics 
สวนตัวเลขอียิปตเปนแบบงาย ๆ ใชขีด I แทนหน่ึง, สัญลักษณ II แทนสอง, ใช III แทนสาม และ IIIIIIIII 
แทนเกา มากกวานี้ยุงยากในการเขียน จึงใชสัญลักษณกระดูกสนเทา  แทนสิบ และใชหลักการของ
การบวก คือการเขียนซํ้า เปนสัญลักษณของจํานวนตอไป เชน II แทนสิบสอง ใช  แทนยี่สิบ 
เปนตน 
 สําหรับจํานวนในระบบโรมันน้ัน มีสัญลักษณพ้ืนฐานอยูเจ็ดตัวคือ 

I V X L C D M 
๑ ๕ ๑๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐๐ 

 
 ระบบโรมันใชหลักการบวก คือ การใชตัวซํ้าในการเขียน เลขทั้งหมดเชนเดียวกันคือ 
   XXII   =  ๑๐ + ๑๐ + ๑ + ๑  =  ๒๒ 
                       MDCCVIII  =  ๑๐๐๐ + ๕๐๐ + ๑๐๐ + ๑๐๐ + ๕ + ๑ + ๑ + ๑  =  ๑,๗๐๘ 
 สําหรับการเขียนตัวเลขมาก ๆ ของระบบโรมันหลักการที่นํามาใชคือ การคูณโดยวิธีของตนเอง 
และหน่ึงในวิธีการที่ใช คือ การคูณเลขสองจํานวนโดยการบวก 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมชวยใหการคํานวณรวดเร็วขึ้นจากการใชเคร่ืองคํานวณหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร แตเมื่อมองยอนกลับไปสมัยโรมัน ชาวอียิปตโบราณซึ่งยังไมเคยรูจักระบบ
เลขฐานสอง (Binary System) หรือเครื่องมือที่ใชในการคํานวณอื่นเลย แตเขาสามารถใชวิธีทาง
คณิตศาสตรแบบโบราณของเขาหาคําตอบของการคูณได ซ่ึงเปนความสามารถที่นาสนใจ! อยางยิ่ง 
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 ในที่นี้จะนําคณิตศาสตรแบบโบราณ การคูณเลขสองจํานวนโดยการบวกมาแสดงใหเห็น 
และเปรียบเทียบกับการคูณแบบเลขฐานสิบ, เลขฐานสอง และเครื่องคํานวณ ซ่ึงใหคําตอบเดียวกัน 
 โจทยคือ ๑๗๗ x ๒๓ มีคาเทาใด 
 ถาพิจารณาเลขสองจํานวนน้ี โดยเขียนเปนเลขโรมัน คือ ๑๗๗ = CLXXVII และ ๒๓ = 
XXIII  เม่ือนํามาบวกกันจะงายมาก คือบวกกันตรง ๆ โดยการเขียนเลขซํ้า แตถานํามาคูณกัน ชาวโรมัน
จะมีวิธีการคูณของตนเอง ซ่ึงการคนพบมาจากการลองผิดลองถูกน่ันเอง และเปนวิธีการที่ถูกตองใชงาน
ไดอีกดวย โดยชาวโรมันไมรูวาทําไมถึงเปนเชนน้ัน 
 ลองพิจารณาการคูณ ๑๗๗ x ๒๓ โดยใชเลขฐานสิบ แตเปนวิธีโรมันโบราณโดยตั้งเปน ๒ 
คอลัมน ๑๗๗ เปนคอลัมนอยูทางซายและ ๒๓ เปนคอลัมนอยูทางขวา ใหหาคาคร่ึงหน่ึงของคอลัมนซาย
และสองเทาของคอลัมนขวา โดยเขียนเรียงตามกันลงมาดานลาง  ในคอลัมนซาย ถาจํานวนเปนเลขค่ี
การหาคาครึ่งหน่ึงจะมีเศษใหปดเศษทิ้ง ทําการคํานวณเชนน้ีซ้ํากันหลายคร้ัง ดังน้ี 

(๒ หาร) ๑๗๗ 
๘๘ 
๔๔ 
๒๒ 
๑๑ 
๕ 
๒ 
๑ 

X ๒๓ 
๔๖ 
๙๒ 

๑๘๔ 
๓๖๘ 
๗๓๖ 

๑๔๗๒ 
๒๙๔๔ 

(๒ คูณ) 

 ตอมาใหตัดจํานวนเลขในคอลัมนขวาที่สอดคลองกับจํานวนเลขในคอลัมนซายที่เปนเลขคู
ทิ้ง 

 ๑๗๗ 
๘๘ 
๔๔ 
๒๒ 
๑๑ 
๕ 
๒ 
๑ 

X  ๒๓ 
 
 
 

๓๖๘ 
๗๓๖ 

 
๒๙๔๔ 

 
๔๖ 
๙๒ 

๑๘๔ 
 
 

๑๔๗๒ 
 

 ใหนําจํานวนเลขที่เหลือในคอลัมนขวามาบวกกันจะได 
๒๓ + ๓๖๘ + ๗๓๖ + ๒๙๔๔  =  ๔๐๗๑ 
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 นั่นคือ ๑๗๗ x ๒๓ = ๔๐๗๑ ซ่ึงเปนวิธีการลดรูปการคูณเลข ๒ จํานวน โดยใชการบวก 
(Multiplication of two numbers to addition) วิธีการที่แสดงใหเห็นขางบนน้ีเรียกวิธี คูณสองและหาร
สอง (Doubling and Halving) ซ่ึงวิธีการนี้นํามาจากวิธีคณิตศาสตรของชาวโรมัน เขาใชวิธีคูณสองและ
หารสองนี้กับเลขโรมัน เพ่ือใหไดผลลัพธของการคูณ เพราะการคูณดวย ๒ ในเลขโรมันจะงายมาก คือ
เขียนตัวเลขซํ้ากัน เชน XXIII เม่ือคูณดวย ๒ จะได XXXXVI และถาคูณดวย ๒ ซํ้าอีกจะได LXXXXII 
หรือ XCII (เลขโรมันเขียน ๔ = IIII, ๔๐ = XXXX สําหรับ ๔ = IV พบวามีใชในสมัยกลาง) ดังน้ัน วิธีการ
คูณเลขสองจํานวน ๑๗๗ x ๒๓ ดวยการบวกของเลขโรมันใหตั้งเปน ๒ คอลัมนเขียนดวยเลขโรมัน คือ
คอลัมนซายเขียน CLXXVII และคอลัมนขวาเขียน XXIII แลวใชหลักการคูณสองและหารสอง ดังที่แสดง
กับเลขฐานสิบขางตน จะไดผลลัพธคือ MMMMLXXI ซ่ึงเทากับ ๔๐๗๑ เชนเดียวกัน 
 การคูณเลขสอบจํานวนโดยการบวก ดวยวิธีคูณสองและหารสองของชาวโรมันน้ี ปจจุบันมีผู
คนพบเหตุผลวาทําไมวิธีการดังกลาวจึงถูกตองและสามารถนํามาใชงานได เพราะวิธีดังกลาวสอดคลอง
กับหลักของเลขฐานสองน่ันเอง 
 พิจารณาการกระจายเลข ดังน้ี 
 ถา จํานวน ๑๗๗ กระจายในรูป ๑๐N   
 เขียนไดเปน  ๑๗๗ = ๗ x ๑๐๐ + ๗ x ๑๐๑ + ๑ x ๑๐๒  
 แตเราจะกระจาย ๑๗๗ ในรูป ๒N คือ 

N ๒N 

๐ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

๑ 
๒ 
๔ = ๒ x ๒ 
๘ = ๒ x ๒ x ๒ 
๑๖ = ๒ x ๒ x ๒ x ๒ 
๓๒ = ๒ X ๒ x ๒ x ๒ x ๒ 
๖๔ 
๑๒๘ 
   

 ในกรณีน้ี   ๑๗๗ = ๑๒๘ + ๓๒ + ๑๖ + ๑ 
     = ๒๗ + ๒๕ + ๒๔ + ๒๐ 
     = ๑ x ๒๗ + ๐ x ๒๖ + ๑ x ๒๕  + ๑ x ๒๔ + ๐ x ๒๓ 

                    + ๐ x ๒๒ + ๐ x ๒๑ + ๑ x ๒๐ 
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 ดังนั้นสามารถแปลง จํานวน ๑๗๗ เปนเลขฐานสองไดดังน้ี  
 ในกรณีน้ี   ๑๗๗ = ๑๐๐๑๑๐๐๐๑๒ 

 ขอสังเกต ถาตัวสุดทายของเลขฐานสอง คือ ๑ จะไดเลขฐาน ๑๐ เปนเลขค่ี และถาเปนเลข 
๐ จะไดเลขฐาน ๑๐ เปน เลขคู ดังน้ัน การตัดตัวทายของเลขฐานสองที่สรางขึ้นใหม โดยใชคุณสมบัติ    
๒ ขอ คือ 

ก. เลขฐานสองจํานวนเดียวกัน สามารถเขียนเปนเลขจํานวนคูและคี่ไดดังน้ี 
    ๑๗๗ = ๑๐๑๑๐๐๐๑ (เลขคี่) 
  และ  ๑๗๖ = ๑๐๑๑๐๐๐๐ (เลขคู) 
 เมื่อหาคาครึ่งหน่ึงหรือหารดวย ๒ (ปดเศษทิ้ง) จะได 
    ๘๘ = ๑๐๑๑๐๐๐ 
    ๔๔ = ๑๐๑๑๐๐ 
    ๒๒ = ๑๐๑๑๐ 
    ๑๑ = ๑๐๑๑ 
     ๕ = ๑๐๑ 
     ๒ = ๑๐ 
     ๑ = ๑ 
  ข. ในจํานวนนี้ ตัวเลขฐานสิบแตละตัวจะอยูในระดับที่ต่ํากวา ๑ ชั้น คือ เริ่มตนจาก 
   เลข ๒ จะกลายเปน เลข ๑ 
   เลข ๔     กลายเปน เลข ๒ 
   เลข ๘     กลายเปน เลข ๔ 
   เลข ๑๖     กลายเปน เลข ๘   และตอ ๆ ไป 
 นั่นหมายความวา ถาจํานวนเดิมเปนเลขคู จํานวนใหมจะคือครึ่งหน่ึงของจํานวนเดิม (ไมมี
เศษ) และถาจํานวนเดิมเปนเลขคี่ จํานวนใหมคือ ครึ่งหน่ึงของจํานวนเดิม (ตัดเศษทิ้ง) สอดคลองกันทั้ง
เลขฐานสิบและเลขฐานสอง 
 ดังนั้น เมื่อเราหารดวย ๒ แลวตัดเศษ (ถามี) ทิ้ง เราจะไดคําตอบ เปนเลขจํานวนซ่ึงแทน
ดวยเลขฐานสอง โดยเขียน ตารางเปรียบเทียบการคูณเลขโดยการบวกดวยวิธีคูณสองและหาร
สองของชาวโรมัน ซึ่งสอดคลองกับเลขฐานสอง ดังน้ี 
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๑๗๗  
๘๘ 
๔๔ 
๒๒ 
๑๑ 
๕ 
๒ 
๑ 

(๑๐๑๑๐๐๐๑) 
 
 
 

(๑๐๑๑) 
(๑๐๑) 

 
(๑) 

X ๒๓ 
 
 
 

๓๖๘ 
๗๓๖ 

 
๒๙๔๔ 

 
(๑๐๑๑๐๐๐) 
(๑๐๑๑๐๐) 
(๑๐๑๑๐) 

 
 

(๑๐) 

 
๔๖ 
๙๒ 
๑๘๔ 

 
 

๑๔๗๒ 
 

 
 ขอสังเกต  เม่ือไรก็ตาม ถาจํานวนในคอลัมนทางซายเปนเลขค่ี ตัวเลขสุดทายของ
เลขฐานสองจะคือ ๑ ถานําจํานวนตัวเลขในคอลัมนขวาที่ตรงกับเลขฐานสองที่ลงทายดวย ๑ ในคอลัมน
ซายมาบวกกันจะไดคําตอบที่ตองการ 
 พิจารณาการคูณเลข ๑๗๗ และ ๒๓ โดยระบบเลขฐานสิบเปรียบเทียบกับ
เลขฐานสอง ดังน้ี 
 จากจํานวน ๑๗๗ จะเห็นวาหลักหนวยคือ ๗ หลักสิบคือ ๗ และหลักรอยคือ ๑ เขียน
กระจายเทอมไดคือ 
   ๑๗๗        = (๗ x ๑) + (๗ x ๑๐) + (๑ x ๑๐๐) 
 ดังนั้น ๑๗๗ x ๒๓  = ((๗ x ๑) x ๒๓) + ((๗ x ๑๐) x ๒๓) + ((๑ x ๑๐๐) x๒๓) 
           = (๗ x ๒๓) + (๗ x ๒๓๐) + (๑ x ๒๓๐๐) 
 หมายความวา การคูณที่ซับซอนถูกกระจายแลวลดรูปเปนอนุกรมของการคูณงาย ๆ แลว
ตามดวยการบวกงาย ๆ 
 ในระบบเลขฐานสอง ๑, ๑๐, ๑๐๐, ๑๐๐๐, ๑๐๐๐๐, ..... ก็คือ เลข ๒ ยกกําลังคูใน
เลขฐานสิบ ดังนี ้

เลขฐานสอง เลขฐานสิบ 
๑ 
๑๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐๐ 
๑๐๐๐๐ 
๑๐๐๐๐๐ 

๑ 
๒ 
๔ 
๘ 
๑๖ 
๓๒ 
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 จากวิธีการคูณดวยการกระจายคลายกันของเลขจํานวนน้ีคือ 
    ๑๐๑๑๐๐๐๑  x  ๒๓ 
 โดยทุก ๆ ตัวเลข ๑ ใน ๑๐๑๑๐๐๐๑ จะถูกคูณดวย ๒๓ ในรูปของเลข ๒ ยกกําลัง แลวจึง
นํามาบวกกัน ซ่ึงมีเลข ๑ ทั้งหมด ๔ ตัว จะบวกกัน ๔ เทอม โดยเริ่มจาก ๒ ยกกําลังนอยที่สุด 
 ๑๐๑๑๐๐๐๑ = ๑ x ๒๐ + ๐ x ๒๑ + ๐ x ๒๒ + ๐ x ๒๓ + ๑ x ๒๔ + ๑ x ๒๕ 
                 + ๐ x ๒๖ + ๑ x ๒๗ 
    = (๑ x ๒๐) + (๑ x ๒๔) + (๑ x ๒๕) + (๑ x ๒๗) 
 ๑๐๑๑๐๐๐๑ x ๒๓ = ((๑ x ๒๐) x ๒๓) + ((๑ x ๒๔) x ๒๓) + ((๑ x ๒๕) x ๒๓) 
                                                                                  + ((๑ x ๒๗) x ๒๓) 
    = (๒๐ x ๒๓) + (๒๔ x ๒๓) + (๒๕ x ๒๓) + (๒๗  x ๒๓) 
    = (๒๐ + ๒๔  + ๒๕  + ๒๗) x ๒๓ 
    = (๑ + ๑๖ + ๓๒ + ๑๒๘) x ๒๓ 
    = ๑๗๗ x ๒๓ 
 สรุป  ถึงแมวาชาวโรมันสมัยกอนจะยังไมมีความรูเกี่ยวกับระบบเลขฐานสอง รูแตเพียงวา
วิธีการคูณแบบการบวกที่เขาใชกันอยูน้ันถูกตอง ใชงานไดดีโดยที่วิธีการกลับมาสอดคลองกับระบบ
เลขฐานสอง ซึ่งใชงานในระบบอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรในปจจุบันได จึงเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่งวา
เทคโนโลยีที่โลกสมัยใหมกําลังตั้งอกตั้งใจใชความรูความสามารถพัฒนาใหกาวหนากันอยูขณะน้ีมันเปน
ความกาวหนาจริง ๆ หรือถอยหลังกลับไปสูยุคโบราณที่มีผูคนคิดไวแลวกันแน ผูที่ตองการศึกษา
เกี่ยวกับคณิตศาสตรแบบโบราณ และวิธีการคํานวณสามารถสืบคนรายละเอียดเกี่ยวกับ Rhind Papyrus 
ในหนังสือ Prometheus books 2007 โดย Peter E. Rudman 
 

************************************ 
 

 
 



      ศัพทเฉพาะทางการวิจัย (๔ )  
                       (Research   Terminology)                                                                                                                

                                                                                                                        
                                      
                                                                               
                                                                             น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 

                                                หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 
       

ศัพทเฉพาะทางการวิจัย ตอนที่ ๔ น้ี  เปน ๒ คําสุดทายของการอธิบายคําศัพทในหมวดตัวอักษร A   
ไดแก คําวา  Appraisal  และ  Assessment   โดย ๒ คําน้ีมีความหมายที่ใกลเคียงกัน  คือ  หมายถึง
การประเมินซ่ึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญมาก ในการวิจัยเชิงประเมินซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา   

คําที่ ๕  Appraisal  :  การประเมินคา 

 Appraisal (การประเมินคา)  เปนกรรมวิธีในการตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีแบบแผน
และมีระบบระเบียบ  เปนการประเมินการดําเนินงานตามโครงการ / ประเมินความกาวหนาในกิจการ  
(จรูญ  มิลินทร  และคณะ, ๒๕๐๕  อางในบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ,์ ๒๕๔๐)  

 การประเมินความเหมาะสมของโครงการ (Project Appraisal)  จะพิจารณาจากหลักความสอดคลอง
และความสมบูรณของโครงการ  หลักประสิทธิภาพ  (โดยพิจารณาจาก  Cost  Benefit  หรือ  Cost  
Effectiveness) หลักความเหมาะสมในการบริหารโครงการ  ผลกระทบของโครงการ  และความเปนธรรม
ของโครงการ  และหลักความเปนไปไดทั้งในดานแผนงาน  แผนเงิน  และแผนคน 

คําที่ ๖ Assessment  :  การประเมิน 

 ปทีป  เมธาคุณวุฒ.ิ (๒๕๔๓)  ไดกลาวถึง Assessment  (การประเมิน) ไววา หมายถึง  การให
คาเปนการกําหนดเชิงคุณลักษณะและระบุตัวเลขเพ่ือการตัดสิน เชน ๔ คือ ดีเลิศ  (โดยบรรยายลักษณะ
วาดีเลิศหมายถึงอะไร)     ๓  คือ  ด ี       ๒  คือ  ผาน      ๑ คือ ทําใหม   โดยมีคําถามในการประเมินวา  
ประเมินทําไม  ประเมินอะไร  ประเมินเมื่อไร  ประเมินดวยวิธีการใด  ประเมินโดยใคร  และประเมินโดย
ใชขอกําหนดหรือเกณฑอะไร  ซ่ึงมีความหมายตางจากคําวา Evaluation  ดังน้ี 

  Evaluation : การประเมินผลซ่ึงหมายถึงการตัดสินโดยอิงขอมูลจากการวัดเทียบกับ
เกณฑ  โดยเนนเกณฑที่ไดมาตรฐาน  ยุติธรรมและเปดเผย  เชน  การประเมินผลการศึกษาของผูเรียน  
ซึ่งมีการวัดและเกณฑเขามาเก่ียวของดวย 
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  การวัด  (Measurement)  หมายถึงการใหตัวเลขตามลักษณะที่กําหนด  เนนที่ความ
เชื่อถือไดของขอมูล   

  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (อางใน รัตนะ  บัวสินธ, ๒๕๔๐)  ไดกลาวถึง  Evaluation  วา 
การประเมินผล /  การประเมินคาส่ิงใดก็ตาม จะตองประกอบดวยสวนประกอบการ  (Performance)  ที่
ไดจากการวัดกับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการน้ัน  โดยการเปรียบเทียบสวนประกอบการที่ได
จากการวัดกับเกณฑการประเมิน 
  เพ่ือความเขาใจที่ชัดเจน  กรุณาดูที่สมการ ๑ และ สมการ ๒   
    สมการ ๑   Evaluation  =  Measurement  +  Value  Judgement 
                      (การประเมินผล)   =  (การวัด)   +  (การตัดสินคุณคา) 
  สมการ ๒  Assessment  =  Nonmeasurement  +  Value  Judgement 
      (การประเมิน)  =  (ตรวจสอบขอมูล / หลักฐาน) + (การตัดสินคุณคา) 

 ตอไปน้ีเปนตัวอยางการประเมิน  (Assessment)  ซ่ึงเปนวิธีการทีมี่ความสําคัญมากในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาคือ การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment) ซึ่งเปนการตรวจสอบ / หาขอมูลที่
เชื่อถือได   เพื่อตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพของผลผลิต / บริการของหนวยงาน / สถาบันตามเกณฑที่
กําหนดโดยใหมีการประเมินตนเอง  (Self Assessment)  ของสถาบันอุดมศึกษาในทุกองคประกอบของ
คุณภาพเพ่ือเปนการสะทอนภาพที่แทจริงของสถานศกึษาในทุกองคประกอบคุณภาพ  ตามขั้นตอนดังน้ี 
(สกอ., ๒๕๕๐) 

       ๑.) กําหนดตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา จํานวน ๔๔ ตัวบงช้ี  
ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานอุดมศึกษา 

      ๒.) กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน ๓ ระดบั  โดยมีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๓  และมี
ความหมายดังน้ี 

 คะแนน ๑  หมายถึง  มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐาน
ที่ควรจะเปน  หรือ  ผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

 คะแนน ๒  หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับทีย่อมรับได  และ
ใกลเคียงกับมาตรฐาน  หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

 คะแนน ๓  หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวน  เปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด  หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

 คะแนน ๐ หมายถึง  ยังไมมีการดําเนินการ  หรือไมมีผลการดําเนินงาน  หรือผลการ
ดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน ๑ 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินสําหรับบางตัวบงช้ี   ผันแปรตามจุดเนนของสถาบัน 
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อุดมศึกษา    ประกอบดวยตัวบงช้ีและเกณฑทั่วไป    ซึ่งใชสําหรับทุกสถาบัน    ตัวบงช้ีและเกณฑเฉพาะ 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใชตามจุดเนนของสถาบันและการแบงกลุมสถาบัน  ยึดตามนิยามของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  เปน ๔ กลุม  คือ  กลุม
ผลิตบัณฑิต  กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย  กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  และกลุมผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ตัวอยางการประเมินองคประกอบในการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  ในองคประกอบที่ ๓  :  
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงช้ี  จํานวน  ๒ ตัวบงช้ี  ไดแก 

 ๓.๑ มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 ๓.๒ มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

เฉพาะตัวบงช้ีที่ ๓.๑  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

      แนวปฏิบัติตามตัวบงช้ี 
๑.) สํารวจความตองการจําเปน (Needs Assessment)  ของนักศึกษาปที่ ๑ 
๒.) จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

เชน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร  หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน  เปนตน 
๓.) จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพัก   

สภาพแวดลอมในสถาบัน  สภาพหองเรียน  สถานที่ออกกําลังกายและบริการอนามัย  เปนตัน 
๔.) จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทัง้เก่ียวของและไมเก่ียวของกับวิชาการ 
๕.) จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา   เชน  ทุน 

กูยืมการศึกษา  การบริการจัดหางาน  แหลงทุนศึกษาตอ  เปนตน 
๖.) จัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
๗.) ประเมินคุณภาพของการใหบริการเปนประจําทุกป  เพ่ือนําไปพัฒนาการบริการ 

      ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :  ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการ 
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน ๕ เรื่อง  ไดแก  บริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการ
พัฒนาการเรียนรู  บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  บริการใหคําปรึกษา  บริการแหลงขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  และโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา  ดังตอไปน้ี 

๑.) เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ ๑ 
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๒.) เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
๓.) หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษา และ 

ศิษยเกา  ไดแก  ประกาศ  แผนพับ  การประชาสัมพันธผานส่ือสิ่งพิมพ  หรือ website  ของสถาบัน 
๔.) ขอมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนหนังสือ วารสาร  ส่ือสิ่งพิมพ   เครื่องคอมพิวเตอรและ 

อุปกรณที่เก่ียวของเพ่ือการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด  หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา 
๕.) หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตาง  ๆ   ในการพัฒนาประสบการณ 

ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
๖.) ขอมูลหลักฐานเก่ียวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษา 

ของคณะและสถาบัน 
๗.) รายช่ือหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการแก 

นักศึกษาและศิษยเกา 
๘.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและศิษยเกาเก่ียวกับการบริการ 

ที่ไดรับ 

           เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
๑.) มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ ๑ 
๒.) มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการพัฒนาการเรียนรูของ 

นักศึกษา 
๓.) มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
๔.) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
๕.) มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
๖.) มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
๗.) มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง ๕ เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
๘.) นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา 

และศิษยเกา 

 เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ ๗ ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
๗ ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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การประกาศผลสอบความรูและมอบดุมหมายช้ันนักเรียนนายเรือ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือไดประกอบพิธีประกาศผลสอบความรู มอบดุมหมายช้ันนักเรียนนายเรือ และ
มอบมีดเหน็บใหนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ (ใหม) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ เม่ือวันศุกรที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๑ ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ ในโอกาสน้ีไดมีการมอบเงินรางวัลแกนักเรียนนายเรือที่มี
ผลการศึกษายอดเยี่ยมประจําป พรอมมอบโลที่ระลึกแกนักเรียนนายเรือ เพ่ือเปนสิ่งเตือนใจใหผูรับรางวัล
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และมีความขยันหม่ันเพียร ความวิริยะอุตสาหะและเปนเกียรติ
ประวัติสืบไป สําหรับรางวัลประเภทตาง ๆ ที่มอบใหนักเรียนนายเรือที่สอบความรูไดคะแนนยอดเยี่ยม
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ มีดังน้ี 

 ๑. รางวัลคะแนนเฉล่ียยอดเยี่ยมภาคทฤษฎีและคะแนนยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติแตละชั้นป ไดรับ
เงินรางวัลจากกองทุนพลเรือเอก สวัสดิ์  ภูติอนนัต ทุนละ ๑,๖๐๐.- บาท ดังน้ี 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๓ 

- คะแนนเฉล่ียยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี ไดแก นักเรียนนายเรือ เอกพณ  ทํานองนาค คะแนน 
๓.๙๓๑ 

- คะแนนเฉล่ียยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ ไดแก นักเรียนนายเรือ เอกพณ  ทํานองนาค คะแนน
รอยละ ๙๒.๒๘ 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๒ 

- คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี ไดแก นักเรียนนายเรือ ทศวัชร  ประเสริฐ  คะแนน 
๓.๙๑๖ 

- คะแนนเฉล่ียยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ ไดแก นักเรียนนายเรือ ทศวัชร  ประเสริฐ  คะแนนรอย
ละ ๙๓.๗๑ 
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 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 

- คะแนนเฉล่ียยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี ไดแก นักเรียนนายเรือ ภูวจักร  ภูวนารถนรานุบาล   
คะแนน ๓.๘๗๕ 

- คะแนนเฉล่ียยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ ไดแก นักเรียนนายเรือ ณัฐกานต  ขวัญเพ็ชร  คะแนน
รอยละ ๘๘.๘๘ 

 ๒.  รางวัลคะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมรวมทุกช้ันป ไดรับเงินรางวัลและโลเกียรติยศของกองทัพเรือ 
ดังนี้ 
 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี ไดรับเงินรางวัล ๔,๘๐๐.- บาท พรอมโลเกียรติยศของ
กองทัพเรือ ไดแก นักเรียนนายเรือ ธีรพันธ  สวยเนตรทอง ชั้นปที่ ๒ คะแนน ๓.๘๙๖ 
 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ ไดรับเงินรางวัล ๔,๘๐๐.- บาท พรอมโลเกียรติยศของ
กองทัพเรือ ไดแก นักเรียนนายเรือ ทศวัชร  ประเสริฐ ช้ันปที่ ๒ คะแนนรอยละ ๙๓.๗๑ 
 - คะแนนเฉล่ียยอดเยี่ยมรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดรับเงินรางวัล ๙,๖๐๐.- บาท พรอม
โลเกียรติยศ ไดแก นักเรียนนายเรือ ธีรพันธ  สวยเนตรทอง ช้ันปที่ ๒ คะแนน ๓.๙๓๗ 
 ในโอกาสเดียวกันน้ี ไดมีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทองและสามสมอเงิน ใหแก
นักเรียนนายเรือที่ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยที่โรงเรียนนายเรือกําหนด และมี
ลักษณะทาทางทหารดี ซ่ึงผูมีคุณสมบัติครบถวนจะไดรับประกาศนียบัตรและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติสามสมอทองและสามสมอเงิน โดยจะประดับเครื่องหมายดังกลาวไวบนกระเปาเส้ือดานซายโดยชิด
กับสาบเส้ือ ในปการศึกษา ๒๕๕๐ มีนักเรียนนายเรือที่ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง จํานวน 
๑๔ นาย และไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติสามสมอเงิน จํานวน ๖ นาย 
 นักเรียนนายเรือที่ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง จํานวน ๑๔ นาย ไดแก 
 ๑. นักเรียนนายเรือ เอกพณ ทํานองนาค  ชั้นปที่ ๓ 
 ๒. นักเรียนนายเรือ พีรพัฒน วาณิชยชาติ  ชั้นปที่ ๓ 
 ๓. นักเรียนนายเรือ วีรศักดิ์ แกวสวาง  ชั้นปที่ ๓ 
 ๔. นักเรียนนายเรือ สุริยัน ผลอาจ  ชั้นปที่ ๓ 
 ๕. นักเรียนนายเรือ สุริยา ผลอาจ  ชั้นปที่ ๓ 
 ๖. นักเรียนนายเรือ ภูมิ ภูมมะภูติ  ชั้นปที่ ๓ 
 ๗. นักเรียนนายเรือ อรรถพล พงษสวัสดิ ์  ชั้นปที่ ๓ 
 ๘. นักเรียนนายเรือ ทศวัชร ประเสริฐ  ชั้นปที่ ๒ 
 ๙. นักเรียนนายเรือ ธีรพันธ สวยเนตรทอง  ชั้นปที่ ๒ 
 ๑๐. นักเรียนนายเรือ เชษฐรชา จันทรพานิช  ชั้นปที่ ๒ 
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 การประกอบพิธีไหวครู และมอบทุนการศึกษานักเรียนนายเรือ 

 
 
 ๑๑. นักเรียนนายเรือ ธนกร มวงทอง  ชั้นปที่ ๒ 
 ๑๒. นักเรียนนายเรือ ภูวจักร ภูวนารถนรานุบาล ชั้นปที่ ๒ 
 ๑๓. นักเรียนนายเรือ ตรีศัลย ชาญปรีชา  ชั้นปที่ ๒ 
 ๑๔. นักเรียนนายเรือ กิตติศักดิ์ พุทธิมา  ชั้นปที่ ๒ 
 นักเรียนนายเรือที่ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอเงิน จํานวน ๖ นาย ไดแก 
 ๑. นักเรียนนายเรือ ศิราวุธ วันทองเจริญ  ชั้นปที่ ๓ 
 ๒. นักเรียนนายเรือ ภานุวัฒน โฉมยงค  ชั้นปที่ ๓ 
 ๓. นักเรียนนายเรือ จักรพงษ  มนัสชัย  ชั้นปที่ ๒ 
 ๔. นักเรียนนายเรือ ภราดร สวัสด ี  ชั้นปที่ ๑ 
 ๕. นักเรียนนายเรือ ทศพล จําเริญทรัพย  ชั้นปที่ ๑ 
 ๖. นักเรียนนายเรือ ดุสิต ชูชวะลิต  ชั้นปที่ ๑ 
 
 

 โรงเรียนนายเรือไดประกอบพิธีไหวครู และมอบทุนการศึกษานักเรียนนายเรือ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ 
เพ่ือใหนักเรียนนายเรือระลึกถึงพระคุณ ครู – อาจารย และเปนการปฏิบัติตามประเพณีที่สําคัญของคน
ไทยที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ 
 หลังจากพิธีไหวครูแลวไดมีพิธีมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนนายเรือ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๑ จํานวน ๓๕ ทุน รวมเปนเงิน ๑๘๕,๐๐๐.- บาท คณะกรรมการจัดหาและพิจารณาทุนการศึกษา 
เปนผูคัดเลือกนักเรียนนายเรือเขารับทุนวัตถุประสงคของเจาของทุน คือตองเปนนักเรียนนายเรือผูที่มี 
ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย ไมเปนผูที่ไดรับเงินทุนใด ๆ หรือไดรับ
คาตอบแทนจากทางราชการมากอน โดยแบงเปน 
 ประเภทที่ ๑ ทุนการศึกษามีบัญชีเงินฝากช่ือเจาของทุน ซ่ึงเปนทุนการศึกษาที่นําเงินจาก
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร มามอบเปนเงินทุนการศึกษา จํานวน ๑๗ ทุน 
 ประเภทที่ ๒ ทุนการศึกษามีผูบริจาคเงินเปนป ๆ ไป ซ่ึงเจาของทุนจะมอบใหในแตละป 
จํานวน ๘ ทุน 
 ทุนการศึกษาที่มอบใหนักเรียนนายเรือ ในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีดังน้ี 
 ๑.  ทุนอาภากรเกียรติวงศ ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท 
  นักเรียนนายเรือ วุฒิพงศ วุฒิรณฤทธิ์ ชั้นปที่ ๑ 
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 ๒. ทุนพลเรือเอก กวี สิงหะ ๑  ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.-  บาท 
  นักเรียนนายเรือ วิธวินท  อมรสันต ชั้นปที่ ๓ 
 ๓. ทุนพระยาราชวังสัน ๑  ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ วีรวัฒน   ศิวประชากุล ชั้นปที่ ๔ 

๔. ทุนพลเรือตรี สถาพร นักสอน  ๔ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท 
นักเรียนนายเรือ อริยะ ทองม่ัน  ชั้นปที่ ๓ 
นักเรียนนายเรือ อรรณพ   ทัพศรลีา ชั้นปที่ ๓ 
นักเรียนนายเรือ พลากร   เหลาวิเศษกุล ชั้นปที่ ๑ 

  นักเรียนนายเรือ รัฐพล ทวีวัฒน  ชั้นปที่ ๑ 
 ๕. ทุนพลเรือตรี  หลวงอุดมศรแสง ๑  ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ ณัฐกานต  ขวัญเพ็ชร ชั้นปที่ ๒ 
 ๖. ทุนพลเรือเอก สงัด  ชลออยู จํานวน ๔ ทุน 
  -  นักเรียนนายเรือ วีรศักดิ์   แกวสวาง ชั้นปที่ ๔ 

  ไดรับทุนนักเรียนนายเรือที่มีลักษณะผูนําดีเดน และมีคุณธรรม จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
-  นักเรียนนายเรือ ธีรพันธ สวยเนตรทอง  ช้ันปที่ ๓ 
ไดรับทุนนักเรียนนายเรือที่สอบไดคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 

 และไดรับทุนนักเรียนนายเรือที่สอบไดคะแนนรวมสูงสุด จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
-  นักเรียนนายเรือ ทศวัชร   ประเสริฐ ชั้นปที่ ๓ 

 ไดรับทุนนักเรียนนายเรือ ที่สอบไดคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
๗. ทุนชมรมญาติสามสมอ  ๑ ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 

นักเรียนนายเรือ ธนกร มวงทอง ชั้นปที่ ๓ 
 ๘. ทุนกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี  ๑  ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ พัชระ  รัตนกูล  ชั้นปที่ ๑ 
 ๙. ทุนจันทนี   ๓  ทุน จํานวนทุนละ ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ อนิรุทธ สอรักษา ชั้นปที่ ๓ 
  นักเรียนนายเรือ ศิโรดม สนุนดี  ชั้นปที่ ๓ 
  นักเรียนนายเรือ สรศักดิ์ ไขหนู  ชั้นปที่ ๓ 

๑๐. ทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ๑ ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
นักเรียนนายเรือ ชาญณรงค   ฑีฆายุ ชั้นปที่ ๑ 

๑๑. ทุนพลเรือโทศรี – หมอมราชวงศหญิง อบลออ  ดาวราย ๑ ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
นักเรียนนายเรือ ดุสิต  ชูชะวสิต  ชั้นปที่ ๒ 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑                                                                                                       มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๑ 

       ๖๕ 
 
 

๑๒.  ทุนในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ๑  ทุน  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
    นักเรียนนายเรือ ชญานิน  ดารายิ่ง ชั้นปที่ ๑ 
๑๓.  ทุนพลเรือเอก สุธี  บูรณะสิน  ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.- บาท 
        นักเรียนนายเรือ วรพล   เลิศวิริยะพงศ ชั้นปที ่๑ 
๑๔.  ทุนนาวาเอก หลวง และนางประดิยัติ  นาวายุทธ  ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.- บาท 
   นักเรียนนายเรือ มานพ   จันทรเกิด ชั้นปที่ ๓ 
๑๕.  ทุนพลเรือเอก ประเสริฐ  ชุนงาม  ๑  ทุน   จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท 
   นักเรียนนายเรือ เชษฐรชา  จันทรพานิช  ช้ันปที่ ๓ 
๑๖. ทุนพลเรือเอก สีมา  หงสกุล  ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท 

นักเรียนนายเรือ อธิป   บุญยงค ชั้นปที่ ๓ 
 ๑๗.  ทุนนาวาเอก หลวง และนางประดิษฐ  สรแสง  ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท 
     นักเรียนนายเรือ อนุตร  สุเมธาวัฒนพงศ  ชั้นปที่ ๓ 
 ๑๘.   ทุนเรือเอก วุฒิ  บันเทิงจิตต และเพ่ือนนายเรือ ๘๑    ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท 
  นักเรียนนายเรือ ธงไชย   บุญชัยศรี ชั้นปที่ ๓ 
 ๑๙. ทุนชํานาญอรรถยุทธ  ๑  ทุน  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ ธนชัย วิยะรันดร ชั้นปที่ ๓ 
 ๒๐. ทุนศิษยนายเรือ  ๑ ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ ทศพล  จําเริญทรัพย ชั้นปที่ ๒ 
 ๒๑. ทุนพลเรือตรี วิสุทธิ  แสงอุทัย ๑ ทุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ สแปม  จันทรคติ ชั้นปที่ ๑ 
 ๒๒. ทุนพลเรือเอก สุรพล แสงโชติ  ๑  ทุน  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ อนุพงศ    ศรีสงสาร ชั้นปที่ ๓ 
 ๒๓. ทนุพลเรือเอก สุจินดา  คราประยูร  ๑  ทุน  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ พันเทพ  โอมี  ชั้นปที่ ๑ 
 ๒๔. ทุนหมอมราชวงศ เฉลิมลักษณ (จิตรพงศ  จันทรเสน)  ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ ฐกฤต   อัศวเดชาพร ชั้นปที่ ๓ 
 ๒๕. ทุนพลเรือตรี เจียม  อัมระปาล  ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ พันเลิศ  พูลชวย ชั้นปที่ ๓ 
 ๒๖. ทุนพลเรือเอก เก้ือกูล  นาคพัฒน   ๑  ทุน  จํานวน  ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ เฉลิมวุฒิ   มรรคเจริญ  ชั้นปที่ ๑ 
 



ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑                                                                                                       มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๑ 

       ๖๖ 

โครงการคายเยาวชนโรงเรียนนายเรือ 

 
 
 ๒๗. ทุนพลเรือตรี จิระพันธุ  อนุภาษ  ๑  ทุน  จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
  นักเรียนนายเรือ เฉลิมพล  สุนทรรัตน ชั้นปที่ ๑ 

 

 โรงเรียนนายเรือจัดโครงการคายเยาวชนโรงเรียนนายเรือ รุนที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๑ เมื่อ    
๒๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในพ้ืนที่      ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีความเขาใจในระบบการศึกษา 
ความเปนอยูของนักเรียนนายเรือ ตลอดจนจูงใจใหเกิดจิตสํานึกในความรักชาติ และสรางเครือขาย
เยาวชนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนในพ้ืนที่ภาคกลาง
และในพ้ืนที่ใกลเคียงโรงเรียนนายเรือ 
 สําหรับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม มีทั้งส้ิน ๕๑ คน เปนเยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต  จํานวน  ๓๓  คน  ไดแก  โรงเรียนนราธิวาส  โรงเรียนนราสิกขาลัย  โรงเรียนอัตตัรกียะห             
อิสลามียะห   โรงเรียนนราวิทยอิสลาม   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานบาเละฮิเล)  โรงเรียนเทศบาล ๓    
(บานยะกัง)   โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพที่ ๖๖ โรงเรียนบาเจาะ โรงเรียนรมเกลา โรงเรียนสมานมิตรวิทยา  
โรงเรียนสายบุรีแจงประชาคาร   โรงเรียนตะโละไกรทอง   โรงเรียนไมแกนกิตติวิทย   และเยาวชนจาก    
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  ๑๘  คน  ไดแก  โรงเรียนหาดอมราลักษณวิทยา  และ 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 ในการฝกอบรมดังกลาวมีหัวขอในการอบรมเก่ียวกับ การแนะนําโรงเรียนนายเรือ 
กองทัพเรือกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ความรูการเดินเรือขั้นตน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทหารเรือ นกหวีดเรือและทัศนสัญญาณ การปฐมพยาบาลเบื้องตน นอกจากน้ียังมีการ        
ทัศนศึกษาอนุสรณสถาน เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ พิพิธภัณฑทหารเรือ กองประวัติศาสตร    
กรมยุทธการทหารเรือ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ ปอมพระจุลจอมเกลาและปาชายเลน 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  จังหวัดปทุมธานี  เมืองจําลอง   พัทยา  ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล  
ของหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง เรือหลวงจักรีนฤเบศร สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ชอง ๕ นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมอื่น ๆ แกผูเขารับการฝกอบรม ไดแก กิจกรรมดานพลศึกษา แขงขันกีฬา 
ฝกรองเพลงทหารเรือ และกิจกรรมรอบกองไฟอีกดวย 
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ผูเขารับการอบรมทัศนศึกษาสถานที่สําคัญของกองทัพเรือ 
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