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บทคัดย่อ
…กองทัพเรือได้มีนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด” ขึ้นเพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมี
ความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ
กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการ
ปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง” เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรับชั่นในระบบ
ราชการในอนาคต...
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโรงเรียนนายเรือจึงมีแนวทางในการพัฒนานักเรียน
นายเรือโดยมุ่งเน้นไปที่องค์บุคคล คือ สมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา อันเป็นรากฐานในการ
สร้างข้าราชการที่มีคุณภาพออกไปสู่หน่วยงานในกองทัพเรือต่อไป
การนาเสนอรูปแบบ RTN model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 3มิติ คือ
R : Reason (การรู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล)T : Titan (มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเยี่ยม และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นาทางทหาร) N : Network (มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนใน
สังคม) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนอง
นโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ :นักเรียนนายเรือ, สมรรถภาพทางกาย, กองทัพเรือใสสะอาด
ABSTRACT
The Navy has a policy of " Clean Navy " making the administration to be faithfully
accomplished and responding to state policies. The naval cadets who will be future of the nation
must have to be developed to be responsive to the state policies. This is another way to prevent
them from corruption. RTN Model is another form built for being a development approach by
divided to 3 dimensions. >R : Reason (Reason thinking) > T : Titan (Excellent physical fitness and
qualified for leadership) > N : Network (Abilities for connecting people outsiders, not just navy)
From all the dimensions, believing that this is another format that can develop naval cadets to
response the state policies of Clean Navy and they will be an example for creating quality people
in the future.
Keywords : Navel Cadet, Physical fitness, Clean Navy Policy

บทนา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยรวมถึงกระแสทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้
ประชาชนทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กรของตนเองเพื่อนาไปสู่ความเป็น
เลิศในหลาย ๆ ด้าน ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรัฐบาลจึงได้กาหนดกรอบแนวทาง
ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ
ไทยจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวจึงได้เกิดเป็น “นโยบายกองทัพเรือใสสะอาด” ซึง่
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการ
ปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการทาให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปในภายหน้า ซึง่
กองทัพเรือได้กาหนดนโยบายดังกล่าวมาเพื่อใช้กับทุก ๆ หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ
โรงเรียนนายเรือ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือจึงมีความคิดริเริ่มที่จะตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว
โดยเริ่มจากการพัฒนาที่ตัวองค์บุคคลนั่นคือ นักเรียนนายเรือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างรากแก้วของ
กองทัพเรือที่ยั่งยืนต่อไป
โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรอันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ
มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวเพื่อผลิตนายทหารสัญญา
บัตรที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม สามารถนาความรู้ และสติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงาม มี
สมรรถภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ชี้นาให้แก่สังคม ตลอดจนดารง
ไว้ซึ่งพื้นฐานแห่งการเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีคู่ความดีของนักเรียนนายเรือ
แนวคิดเกี่ยวกับการกระทาทุจริต
การทุจริตคอรับชั่นถือเป็นความประพฤติที่ขัดต่อคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ซึ่งด้วยกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันทาให้เรื่องของการทุจริตคอรับชั่นกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความ
สนใจจากคนในสังคมเป็นจานวนมาก อีกทั้งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ต่าง ๆ ของประเทศในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
พรศักดิ์ ประกอบสิน, (2551, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ตามกฎหมายอาญาตามมาตรา 1 วรรค 1
ได้ระบุคาว่า “โดยทุจริต” หมายถึง การกระทาการสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง แต่จะส่ง
ผลร้ายหรือทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อาจจะเป็นประโยชน์จากตัวเงิน หรือสิ่งของอื่น ๆ โดย
มิชอบด้วยกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
มาตรา 4 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจ
ทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งเหนือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือ
หน้าที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
มาตรา 3 “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อ
หน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามี
ตาแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งเหนือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อหน้าที่
ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) การ
ทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้อานาจหรืออิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
ญาติพี่น้องและพวกพ้อง
Hridenheimer, (1978) กล่าวถึงความหมายของการทุจริตโดยแยกแยะการทุจริต ดังนี้
การทุจริตสีดาหมายถึง การทุจริตที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่ามีความผิดและ
สมควรถูกตาหนิ
การทุจริตสีเทาเป็นการกระทาที่คนส่วนหนึ่งเห็นว่าควรถูกลงโทษ แต่อีกส่วนหนึ่งเห็น
ต่างออกไป และคนส่วนใหญ่มีความเห็นคลุมเครือ
การทุจริตสีขาวเป็นการกระทาที่คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชนชั้นนาในสังคมเห็นว่า
ยอมรับได้ เช่น การแซงแถว การใช้อภิสิทธิ์การให้ค่าน้าร้อนน้าชา เป็นต้น ซึ่งเป็นการทุจริตที่น่ากลัวที่สุด
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การกระทาทุจริต ไม่มีขอบเขตนิยามที่เป็นมาตรฐาน
เหมือนกันในระดับสากล แต่มีความเหมือนกันตรงที่เป็นการกระทาผิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้
อานาจหน้าที่หรือกระทาโดยมีผู้มีอานาจหน้าที่ เป็นปรากฎการณ์ทางสังคมที่แสดงความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรมและเป็นปัญหาสังคม เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการกระทาที่อาจผิดหรือถูก
กฎหมายก็ได้ แต่ผิดทางศีลธรรม ผลประโยชนืที่คาดว่าจะได้รับอาจเป็นทรัพย์สิน ตาแหน่ง หน้าที่ ความ
ภักดี การอุปถัมภ์ ความพอใจหรืออื่น ๆ ก็ได้ มักเป็นพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเร้น
ปิดบัง บิดเบือน ที่ตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ยาก
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
“ทหาร” นอกจากจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการยุทธแขนงต่าง ๆ แล้วนั้น
เพื่อให้สามารถเป็นทหารที่สมบูรณ์พร้อมรอบด้าน สมรรถภาพทางกายจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องควบคู่กัน
ไปกับวิชาความรู้ทางทหาร
สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง ภาพความสามารถของร่างกายในการ
ประกอบการงานหรือกิจกรรมทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างดีโดยไม่เหนื่อยเร็วสมรรถภาพทางกาย
เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาการทางด้านร่างกายของมนุษย์ สมรรถภาพทางกายของบุคคลทั่วไปจะ
เกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอแต่ถ้าหยุดออกกาลังกายหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงเมื่อใดสมรรถภาพทางกายจะลดลงทันที สมรรถภาพทางกายโดยทั่วไป
ประกอบด้วยสมรรถภาพ ด้านย่อย ๆ 9 ด้าน คือ
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถในการหดตัวหรือการทางานของ
กล้ามเนื้อที่จะทาอย่างใดอย่างหนึ่งได้สูงสุดในแต่ละครั้ง เช่น ความสามารถในการยกของหนัก ๆ ได้ มี
พลังบีบมือได้เหนียวแน่น และสามารถออกแรงผลักของหนัก ๆ ให้เคลื่อนที่ได้เป็นต้น
2. ความทนทานของกล้ามเนื้อ หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อในการทางานอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ติดต่อกัน เป็นเวลานาน ๆ ได้งานมากแต่เหนื่อยน้อย ตัวอย่าง การทางานที่แสดงถึงความ
ทนทานของกล้ามเนื้อ เช่น การแบกของหนักได้ เป็นเวลานาน ๆ การวิ่งระยะไกล การถีบจักรยานทางไกล
การงอแขนห้อยตัวเป็นเวลานาน ๆ เป็นต้น
3. ความทนทานของระบบหมุนเวียนโลหิต หมายถึงความสามรถในการทางานขอระบบ
หมุนเวียนโลหิต ซึ่งประกอบด้วย หัวใจ ปอด และเส้นเลือดที่จะทางานได้นาน เหมื่อยช้า ในขณะที่บุคคล
ใช้กาลังกายเป็นเวลานานและเมื่อร่างกายเลิกทางานแล้วระบบหมุนเวียนโลหิตจะสามารถกลับคืนสู่สภาพ
ปกติได้ในเวลารวดเร็ว ตัวอย่างกิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วแสดงถึงการมีความทนทานของระบบหมุนเวียนโลหิต

เช่น การว่ายน้าระยะไกล การวิ่งระยะไกล โดยการทางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจไม่
ผิดปกติ
4. พลังกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อในการทางานในครั้งหนึ่งอย่างแรง
และรวดเร็ว จนทาให้วัตถุหรือร่างกาย เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ การทางานของร่างกายที่ใช้พลังกล้ามเนื้อ
จะเป็นกิจกรรมประเภทการดึง ดัน ทุ่ม พุ่ง ขว้าง และกระโดด ดังตัวอย่าง การกระโดดสูง การทุ่มน้าหนัก
พุ่งแหลน ขว้างจักร และการยืนกระโดดไกล เป็นต้น
5. ความอ่อนตัว หมายถึง การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อ เอ็น พังผืด และข้อต่อต่าง ๆ
ที่มีความยืดหยุ่นในขณะทางาน หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถในการเหยียดตัวของข้อต่อส่วนต่าง
ๆ ของร่างกายในขณะทางาน เช่น การก้มตัวใช้มือแตะพื้นโดยไม่งอเข่า การแอ่นตัวใช้มือแตะขาพับได้โดย
ไม่งอเข่า เป็นต้น
6. ความเร็ว หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกัน จากที่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในแนวเดียวกัน หรือในแนวตรงในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เช่น การวิ่งระยะสั้น เป็นต้น
7. การทรงตัว หมายถึง การประสานงานระหว่างระบบของประสาทกับกล้ามเนื้อที่ทาให้
ร่างกายสามารถทรงตัวอยู่ในตาแหน่งต่าง ๆ อย่างสมดุลตามความต้องการกิจกรรมที่เป็นการทรงตัว เช่น
การเดินตามเส้นตรงด้วยปลายเท้า การยืนด้วยเท้าข้างเดียวกางแขน เป็นต้น
8. ความว่องไว หรือความคล่องตัว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง หรือ
เปลี่ยนตาแหน่งการเคลื่อนไหว ของร่างกายอย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างที่
แสดงถึงความว่องไว เช่น การยืน และ นั่งสลับกันด้วย ความรวดเร็ว เป็นต้น
9. ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาแลเท้ากับตา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการประสานงาน
ของประสาทกับกล้ามเนื้อในการทางาน หมายถึง ความสามารถที่จะทาการเคลื่อนไหวมือและเท้าได้
สัมพันธ์กับตาในขณะทางาน เช่น การจับ การปาเป้า การยิงประตูฟุตบอล เป็นต้น
กองทัพเรือ :แนวทางการพัฒนาระบบไปสู่นโยบายกองทัพเรือใสสะอาด
กองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ" ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการ
บริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาดให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 ธันวาคม 2543 เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงกาหนดแผนกลยุทธ์
"กองทัพเรือใสสะอาด" ขึ้นสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กองทัพเรือ
โรงเรียนนายเรือ :สถาบันหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy : RTNA) เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงกลาโหม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 มีสถานที่ตั้งเดิมคือบริเวณ
พระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระ
ราชดาเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 และเสด็จทอดพระเนตรสถานที่
ต่าง ๆ ในโรงเรียน เวลาย่าค่าเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับโดยทางเดิม ประทับแรม ณ
พระราชวังสวนดุสิต ในการพิธีวันนี้เองที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงลายพระ
ราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ เป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่า“วันที่ 20 พฤศจิกายน
รัตนโกสินทร์ศก 125 เรา จุฬาลงกรณ์ ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีราก
หยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบไปในภายน่า” โดยกองทัพเรือได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ

และวันกองทัพเรืออีกด้วยปัจจุบันโรงเรียนนายเรือได้ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันที่ถนนสุขุมวิท ตาบลปากน้า
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงเรียนนายเรือมีหลักสูตรการสอนในระดับอุดมศึกษาตามความ
ต้องการของกองทัพเรือ อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สือ่ สาร) สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารศาสตร์)
สิ่งที่เคยเป็นมาในอดีต :ปัญหาในการพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายกองทัพเรือ
จากประสบการณ์ตรงข้อผู้เขียนพบว่าปัญหาของการผลิตนักเรียนนายเรือในปัจจุบันแบ่งออกเป็น
หลาย ๆ ส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งที่ถือว่ามีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
จิต สังคม และปัญญา ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์บุคคลให้เป็นบุคคลากรที่ดีของสังคม และ
ระเทศชาติในอนาคต โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ
ยังขาดความทันสมัยและความสอดคล้องกับศักยภาพเดิมที่ผู้ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว
เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือจะพึงมี นักเรียนนายเรือขาดความเข้าใจในสังคมภายนอกหรือไม่มีความรู้ที่
เพียงพอเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปของสังคมยุคปัจจุบัน นักเรียนนายเรืออยู่ในระบบของการฝึกแบบ
ทหารซึ่งเป็นระบบของการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชามาเป็นเวลานานจึงทาให้ไม่เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาหน่วยงานเท่าที่ควรส่งผลให้นักเรียนนายเรือมีเจตคติตลอดจนทัศนคติต่อ
เหตุการณ์บ้านเมืองตลอดจนการทางานต่าง ๆ ที่ขาดความทันสมัยและเป็นสากล
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายของกองทัพเรือ
เพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหารของ
นักเรียนนายเรือนั้นถือว่าเป็นส่วนบังคับในการที่นักเรียนทหารจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีสมรรถภาพทาง
ร่างกายที่ดีเยี่ยมอยู่แล้ว จึงควรมีการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมทันสมัย ให้สามารถพัฒนา
นักเรียนนายเรือให้มีบุคคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และในส่วนของการพัฒนาทาง
จิตใจนั้นควรจัดให้มีกิจกรรมการฝึกพัฒนาในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น หลักสูตรหมู่รบ หลักสูตรส่งทาง
อากาศนาวิกโยธิน หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้า เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรทางทหารส่วนใหญ่เป็นเครื่องมืออย่างดี
ในการพัฒนาร่างกาย และจิตใจของนักเรียนนายเรือให้มีความแกร่ง และความพร้อมในการเป็นผู้นาให้กับ
สังคม
หลักคิดที่สาคัญในการพัฒนานักเรียนนายเรือ
เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือไปสู้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนจึงได้กาหนดหลักคิดเพื่อควบคู่กับแนวทางที่ใช้พัฒนาเพื่อให้การพัฒนานักเรียนนายเรืออยู่ใน
บรรทัดฐานที่เป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบัน ได้แก่
1. โยบายกองทัพเรือใสสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายที่กองทัพเรือกาหนดขึ้นและให้ความสาคัญเพื่อ
ตอบสนองต่อการทางานภายใต้นโยบายของรัฐบาลซึ่งเน้นมาที่ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในทุกๆ
องค์กร
2. นักเรียนนายเรือประชารัฐ สาระสาคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อานาจของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ นักเรียนนายเรือจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
3. การสร้างทัศนคติต่อต้านทุจริต การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง ต่อเมื่อผู้นา
ทั้งของประเทศ และผู้นาของประเทศ รวมถึงผู้นาในองค์กรต่างๆต้องปฏิบัติงานปราบคอร์รัปชั่นอย่างเป็น

รูปธรรม นักเรียนนายเรือจึงต้องได้รับการสร้างทัศนคติต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ไม่ทาการทุจริตเสียเอง
และยังช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องการทุจริตในหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับสังคมโดยเฉพาะกองทัพเรือ และ
4. ช่องทางในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาการประสานงานภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยการสื่อสารจากบนลงล่าง ( Downward Communication )การสื่อสาร
จากล่างขึ้นบน ( Upward Communication ) การสื่อสารในแนวนอน ( Horizontal
Communication ) การสื่อสารในแนวไขว้ ( Cross – Channel Communication ) ตลอดแนวคิดการมี
ส่วนร่วม ของทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนนายเรือ โดยการพัฒนาให้นักเรียน
นายเรือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโรงเรียนนายเรือ
วิธีการและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่มีแล้วการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงย่อมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในหน่วยทหารและอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมบุคคลิคภาพตลอดจน เจตคติที่ดี
ต่อการทางานในกองทัพเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทางานเพื่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งโรงเรียนนายเรือ
ได้มีการเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างลักษณะดังกล่าวลงในหลักสูตร อาทิเช่น การเพิ่มเติมการฝึก
ภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศช่วงกลางปีการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความชานาญตลอดจน
ความเชี่ยวชาญในทักษะที่จาเป็นต่อการเป็นทหารเรือนอกเหนือจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลปกติซึ่งมี
เพียงหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษา โดยเพิ่มการฝึกกลางปีจานวน 45 วันและปรับลดการฝึกปลายปีจากเดิน 60
วันเป็น 45 วันเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะเวลาในการศึกษาภาควิชาการในแต่ละปีการศึกษา การเพิ่มการฝึก
หลักสูตรพิเศษทางทหารอันได้แก่
หลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้า เป็นหลักสูตรการฝึกปฏิบัติภารกิจใต้น้าโดยเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด
และการดาน้าโดยไม่อาศัยอุปกรณ์ ดาเนินการฝึกโดยศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นหลักสูตรที่เคยจัดฝึกให้กับนักเรียนนายเรือในอดีตแล้วได้ถูก
ยกเลิกไปโดยเหตุผลบางประการของผู้บังคับบัญชาในอดีต และเนื่องจากผู้บังคับบัญชาในปัจจุบันได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการฝึกดาน้าซึ่งผู้ปฏิบัติงานในเรือควรจะมีความสามารถนี้ไว้ติดตัวจึงทาให้
หลักสูตรนี้ได้ถูกนากลับมาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายเรืออีกครั้ง โดยหลักสูตรปฏิบัติงาน
ใต้น้าเป็นหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติสาหรับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรหมู่รบ การฝึกหมู่รบเป็นการฝึกยุทธวิธีทหารราบตามแบบนาวิกโยธินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคสนามซึ่งเป็นการปฏิบัติจริงในภูมิประเทศ เป็นการฝึกเพื่อให้ นนร. ได้สัมผัสกับการ
ปฏิบัติงานสนามของทหารพรรคนาวิกโยธิน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 15 วัน ก่อนเข้าสู่การฝึกในหลักสูตรส่งทาง
อากาศนาวิกโยธินต่ออีกเป็นเวลา 30 วัน โดยการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแรกแรกได้ถูกนากลับมาบรรจุใน
รูปแบบของการฝึกตามแบบทหารราบเต็มรูปแบบก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัว
ให้กับนักเรียนนายเรือเพื่อเข้ารับการฝึกในหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน โดยหลักสูตรหมู่รบเป็นการ
ฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน เป็นการฝึกเพื่อให้ นนร.
สามารถปฏิบัติการส่งทางอากาศได้ โดยเป็นการฝึกโดดร่มแบบสายดึงประจาที่ ประกอบไปด้วยการฝึก
ภาคพื้นดิน ที่สนามฝึก แผนกวิชาการรบพิเศษ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และการฝึกภาค
อากาศ โดยทาการโดดร่มจากเครื่องบินจริงจานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจะทาการฝึกต่อจากหลักสูตรหมู่รบ
สาหรับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 3
นอกจากนั้นยังมีการดาเนินการเพิ่มเติมการฝึกสวนสนามประจาสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
สวนสนามในพิธีต่าง ๆ การฝึกทหารราบ เช่น การทาการรบของหน่วยระดับหมู่ ระดับหมวด และระดับ

กองร้อย เป็นประจาควบคู่กับการฝึกสวนสนาม เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายเรือได้รับการพัฒนาทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาอย่างเต็มที่นอกเหนือจากการแนะนาในห้องเรียน
นโยบายและวิธีการหลายอย่างที่โรงเรียนนายเรือเคยนามาใช้เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนานักเรียน
นายเรือนั้นยังคงใช้ได้ในปัจจุบันเพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
นักเรียนนายเรือในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
นายเรือ เนื่องจากในปัจจุบันเกณฑ์ที่ใช้อยู่มีความไม่เป็นมาตรฐาน จึงควรมีการปรับเปลี่ยนโดยอิงเกณฑ์
การทดสอบร่างกายของหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
หลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้า ซึ่งถือเป็นเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการฝึกทหารรบพิเศษ
แล้วนามาปรับใช้ในเหมาะสมกับนักเรียนนายเรือ
ประเภทการทดสอบ

เกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เกณฑ์ซึ่งเสนอให้มีการปรับปรุง

ดึงข้อ

เต็ม 16 ครั้ง ผ่าน 10 ครั้ง

เต็ม 16 ครั้ง ผ่าน 9 ครั้ง

ลุกนั่ง

เต็ม 80 ครั้ง ผ่าน 56 ครั้ง (ใน 1 นาที)

เต็ม 80 ครั้ง ผ่าน 50 ครั้ง (ใน 2 นาที)

ดันพื้น

เต็ม 76 ครั้ง ผ่าน 54 ครั้ง (ใน 1 นาที)

เต็ม 50 ครั้ง ผ่าน 33 ครั้ง (ใน 2 นาที)

วิ่ง 2 กิโลเมตร

เต็ม 6:51 นาที ผ่าน 9:20 นาที

เต็ม 9:20 นาที ผ่าน 10:50 นาที

ว่ายน้า 100 เมตร

เต็ม 1:30 นาที ผ่าน 2:00 นาที

เต็ม 1:40 นาที ผ่าน 2:10 นาที

ตารางที่ 1 ตารางเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบเดิมและแบบที่มีการปรับปรุง
การปรับตารางการเรียนการสอนให้สอดรับกับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนายเรือ เนื่องจากนักเรียนนาย
เรือยังมีหน้าที่อื่น ๆ นอกเหนือจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ การเป็นทหารรักษาพระองค์ จึงจะมี
บางช่วงเวลาที่นักเรียนนายเรือจะต้องรับผิดชอบภารกิจอันเกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนพระมหากษัตริย์อีกด้วย ซึ่งจะทาให้ตารางการศึกษา
ในช่วงที่นักเรียนนายเรือมีความรับผิดชอบดังกล่าวมีความหนาแน่นและเป็นภาระต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งภารกิจบางภารกิจเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดิมเป็นประจาทุกปี โรงเรียน
นายเรือจึงควรพัฒนาการบริหารและจัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียนนายเรือมาก
ยิ่งขึ้น โดยการพัฒนานักเรียนนายเรือในเรื่องของ สมรรถภาพทางกาย จิต สังคม ปัญญา จะใช้ตัวชี้วัดคือ
ผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย / จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และ
ปัญญา
RTN model :เตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคม
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกาหนดตัวแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา โดยรูปแบบการพัฒนาองค์กรของ โรงเรียนนายเรือ ในการพัฒนา
นักเรียนนายเรือ โดยใช้ RTN Model จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมที่ชัดเจนและเพื่อให้การพัฒนา
นักเรียนนายเรือไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้อักษรย่อ “RTN”ซึง่ เดิมทีมคี วามหมายว่า
Royal Thai Navy หรือกองทัพเรือนั่นเอง มาเป็นแกนกลางหลักที่สาคัญในการพัฒนานักเรียน ฯ โดย
ประกอบด้วย 3มิติทั้ง 3ด้านคือ

มิติที่ 1 R : Reasonการรู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล เนื่องจากนักเรียนนายเรือถือว่าเป็น
รากแก้วของกองทัพเรือซึ่งจะมีโอกาสปฏิบัติงานในตาแหน่งสาคัญต่าง ๆ ในกองทัพเรือหรือในหน่วยงาน
อื่น ๆ ในอนาคต การรู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือจึงต้องปลูกฝังนักเรียนนายเรือให้มีคุณสมบัติดังกล่าวซึ่งการจัดให้นักเรียนนายเรือได้
ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์บันฑิต ตลอดจนการเข้ารับการฝึกหลักสูตรทางทหาร
ต่าง ๆ ก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะซึ่งนาไปสู่การคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลไปในตัวอยู่แล้วอีกทั้ง
ยังได้รับการเพิ่มลักษณะภาวะผู้นาทางทหารควบคู่กันไปด้วยนั่นคือ ความกล้าหาญ ความมั่นใจ
ความสามารถในการตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้าหรืออุปสรรคต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้น
จริงและถูกจาลองขึ้นในสถานการณ์ฝึกไปในตัวอีกด้วย
มิติที่ 2 T : Titanมีสมรรถภาพทางกายที่ดีเยี่ยม และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นาทาง
ทหาร ถึงแม้นักเรียนนายเรือจะเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ก็ยังมีบทบาทของความเป็นทหารอยู่ด้วย
ดังนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว สมรรถภาพทาง
กายก็เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการนาหน่วยทหาร นักเรียนนายเรือจึงจะต้องมีสมรรถภาพทาง
กายที่ดีพอที่จะทาการทดสอบด้วยเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษซึ่งกองทัพเรือได้กาหนด
ไว้เป็นมาตรฐาน เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้อยู่ยังไม่เหมาะสมหรือเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ทาได้จริงยากจึงควร
นาเอาเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ของกองทัพเรือมาประยุกต์ปรับปรุงให้กับ
เกณฑ์การทดสอบปัจจุบันของโรงเรียนนายเรือเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยที่เห็นสมควรนามาเป็นตัวอย่าง
ได้แก่ เกณฑ์ของหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน และหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้า ซึ่งนอกจากเกณฑ์
ดังกล่าวจะส่งเสริมรองรับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนนายเรือในระยะยาวแล้วยังเป็น
เกณฑ์ที่ถูกปรับปรุงมาจาก 2 หลักสูตรซึ่งนักเรียนนายเรือจะต้องเข้ารับการฝึกเมื่อมีชั้นปีที่สูงขึ้น จึงเป็น
ทั้งการพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียนนายเรือและเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฝึกในอนาคตไปในตัว
ด้วยนั่นเอง

มิติที่ 3 N : Networkมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนในสังคม โดยนักเรียนนายเรือซึ่งจะ
จบการศึกษาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคตไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ภายใน

กองทัพเรือเท่านั้น แต่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อาจจะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคคลภายนอก ฝ่าย
พลเรือนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกกองทัพ นักเรียนนายเรือจึงจาเป็นที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางานร่วมกันกับบุคคลในสังคม จะต้องมีความรู้ที่เท่าทันสถานการณ์ความเป็นไปของโลกในยุคปัจจุบัน
เนื่องจากบางครัังการที่นักเรียนนายเรืออยู่ในสถานการณ์ของการฝึกและการศึกษาภายในโรงเรียน
ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ทาให้ขาดข่าวสารหรือการรับรู้เหตุการณ์ความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
การอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัยให้กับนักเรียนนายเรือจึงมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วย อาจจัดกิจกรรมร่วมกับบุคคลภายนอก การเสวนาเกี่ยวกับมุมมองทาง
การเมือง การจัดวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทของทหารที่มี
ต่อสังคมภายนอก มุมมองของบุคคลทั่วไปต่อทหาร
ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
สรุป
กล่าวได้ว่านักเรียนนายเรือคืออนาคตของกองทัพเรือ หากต้องการจะให้กองทัพเรือมีระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใสปลอดคอรัปชั่น ก็ต้องเริ่มต้นจากการสร้างคนของกองทัพให้เป็นคนดี ... การ
สร้างนักเรียนนายเรือ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม การพัฒนานักเรียนนายเรือทางด้าน
สมรรถภาพทางกาย จิต สังคม ปัญญา จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญในการสร้างบุคคลากรที่ดีให้กับสังคมและ
ประเทศชาติในระยะยาว
RTN Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดย
ครอบคลุม3มิติ คือ R : Reason (การรู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล) T : Titan (มีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดีเยี่ยม และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นาทางทหาร) N : Network (มีความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับคนในสังคม) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนาย
เรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปใน
อนาคตที่จะพาแสงสว่างมาสู่การพัฒนานักเรียนนายเรือ เพื่อให้มีความคิด อุดมการณ์ ที่จะเติบโตไปโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ เพื่อให้กองทัพเรือและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ได้
อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สืบไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิชาการนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ นาวาโท ดร.อนุชา ม่วง
ใหญ่ ที่คอยให้การสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งในส่วนของการแนะนา การปรับปรุง
และแก้ไขงานให้เป็นไปตามแบบแผนที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ทุก ๆ ท่าน
และ นักเรียนนายเรือ ปวริศ ชัยอานาจ ชั้นปีที่ 1 ที่คอยให้การสนับสนุนในช่วงของการปฏิบัติงาน และ
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการทางานให้สาเร็จลุล่วงไปได้
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