






แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 

พล.ร.ท.เดชา  อยูพรต 
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 

 
 บทความนี้เปนบทคัดยอเอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุนที่ ๑ ประจําปการศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 
ลักษณะวิชา การทหาร 

 
 
ความสําคญัของปญหา 
 การพัฒนาดานการศึกษาของคนในประเทศ นับเปนปจจัยสําคัญที่สดุของการพัฒนา เพราะการ
พัฒนาคนใหไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ จะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
 การจัดการศึกษาในสภาพปจจุบัน นอกจากกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยแลว 
ยังมีหลายหนวยงานที่ดําเนนิการจัดการศึกษา เพ่ือผลติบุคลากรตามความตองการของหนวยงานนั้น ๆ 
ซ่ึงไดแก กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน โดยแตละหนวยงานจะดําเนินการจัดการศึกษาตามความจําเปน และความ
ตองการของหนวยงาน หรือองคกรซึ่งเรียกวาเปนการจดัการศึกษาเฉพาะทาง 
 การจัดการศึกษาเฉพาะทางเปนการจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากการผลิต
บัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยที่เปนการผลิตแบบเนนปริมาณ (Mass Product) 
แตการจัดการศึกษาเฉพาะทาง เปนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณลกัษณะเฉพาะ (Unique) 
โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรู และทักษะวชิาชพีเฉพาะทางตามความตองการของหนวยงาน หรือ
องคกรที่ตองการใชงาน ซ่ึงรัฐเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาเฉพาะทางจึงไดระบุไวใน
พระราชบญัญัต ิ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๑ วา “กระทรวง ทบวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน ของรัฐอาจจัดการศึกษาเฉพาะทาง ตามความตองการและความชํานาญของ
หนวยงานนั้นได โดยคํานึงถึง นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๔) 
 โรงเรียนนายเรือ เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ มีหนาที่ใหการศึกษา ฝก 
และอบรมนกัเรียนนายเรือดานวทิยาการ วิชาทหาร จริยศึกษา และพลศกึษา เพ่ือใหมีความรูความสามารถ 
และประสบการณ เหมาะสมที่จะเปนนายทหารสัญญาบตัรของกองทพัเรือ ที่สามารถปฏิบตัิหนาทีน่ายทหาร 
สัญญาบตัรชัน้ผูนอยในระยะแรกไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนํา มีคุณธรรมประจําใจ มีความสํานึก 
ในหนาที่และความรับผิดชอบ  สืบทอดแบบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ เทดิทูนและยึดม่ันใน  ชาติ  
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ศาสนา พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
(โรงเรียนนายเรือ พุทธศักราช ๒๕๔๕) 
 ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๐๐ ปที่ผานมา ดรงเรียนนายเรือไดผลิตนายทหารสัญญาบัติที่มีความรู
ความสามารถใหกับกองทัพเรือและประเทศชาติมาแลวมากมาย แตอยางไรก็ดีโรงเรียนนายเรือในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษา จําเปนที่จะตองปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองอยูเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนแกการรักษามาตรฐานผลผลิตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศตามพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร พุทธศักราช ๒๕๓๓ ที่ใหสภาการศึกษาวิชาทหารคํานึงถึง
มาตรฐาน ทั่วไปที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับสถาบันอุดมศึกษา และตามขอบังคับแหง
พระราชบัญญัติ    การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ในหมวด ๖ วาดวยเรื่องมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพ    การศึกษา 
 จากผลการวิจัยประเมินคุณภาพการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนนายเรือ การติดตาม 
และประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือในระยะเวลา ๕ ปที่ผานมาพบวา การบริหาร
การศึกษา ของโรงเรียนนายเรือ ยังมีอุปสรรคขอขัดของที่สมควรปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ทั้งในเรื่องของปจจัยเกื้อหนุนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนนายเรือ การพัฒนานักเรียนนายเรือ การ
ปกครองบังคับบัญชาและปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร การเรียน การสอน / การฝกและศึกษา ตลอดจน
การบริหารจัดการ ซ่ึงกองทัพเรือเห็นความสําคัญที่จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนนายเรืออยาง
เปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนนายเรือขึ้น (พุทธศักราช ๒๕๔๖) จึง
มีความจําเปนตองทําการศึกษาวิจัย เพ่ือใหไดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไปอยางตรงจุด และเปนรูปธรรม ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงาน
จัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรือไดบรรลุวัตถุประสงค และมีคุณภาพมาตรฐานสูงทัดเทียมกับมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศอยางตอเน่ืองตลอดไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือศึกษาสถานภาพ และปญหาอุปสรรคในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 ๒.  เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 
 ๑.  ทําการศึกษาสถานภาพและปญหาอุปสรรคในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
ในชวงระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา (พุทธศักราช ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖) 
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 ๒.  เสนอแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ในชวง
ระยะเวลาอีก ๕ ปขางหนา (พุทธศักราช ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ทําการศึกษาวิจัยโดยอาศัยเอกสารเปนหลัก (Documentary Research) และเปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการคนควาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
เอกสาร / ตําราทางวิชาการ ขอมูลสถิติตัวเลขของทางราชการและรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ผลการวิจัย 
 สถานภาพและปญหาอุปสรรคในการบริหารการศึกษาขอโรงเรียนนายเรือ 
  ๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๑ โรงเรียนนายเรือขาดแผนพัฒนาระยะปานกลางและระยะยาว 
   ๑.๒ โครงสราง และอัตรากําลังพลไมสอดคลองกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
และระบบการบริหารขาดความคลองตัว 
  ๒. ดานการเรียนการสอน / การฝกและศึกษา 
   ๒.๑ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทหารเรือ 
และภาคปฏิบัติยังไมดีเทาที่ควร 
   ๒.๒ ขาดระบบการประเมินผลหลักสูตรที่ชัดเจนและตอเน่ือง 
   ๒.๓ คุณวุฒิอาจารยประจํามีสัดสวนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
   ๒.๔ ขาดระบบการประเมินผลการสอนของครู อาจารย และผลงานผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 
   ๒.๕ ขาดการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Action Research) 
   ๒.๖ ผูสําเร็จการศึกษา ขาดความสามารถในเรื่องการใชภาษาเขียน การคิด
วิเคราะห การตัดสินใจอยางมีเหตุผล และการใชภาษาพูด เปนตน 
  ๓. ดานการปกครองบังคับบัญชา และปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร 
   ๓.๑ วิธีการและผูดําเนินการ / นายทหารปกครอง ยังมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร 
   ๓.๒ ระเบียบ กฎเฏณฑ และคูมือในการปกครองนักเรียนนายเรือ ยังลาสมัย และไม
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
   ๓.๓ โรงเรียนนายเรือ ไมสามารถคัดเลือกนายทหารปกครองที่มีคุณภาพเหมาะสม
ไดเอง 
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   ๓.๔ ผูสําเร็จการศึกษา ยังตองการการพัฒนาเรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง การ    
ตรงตอเวลา ความอดทน มีสติรอบคอบและการเปนผูนํา 
  ๔. ดานการพัฒนานักเรียนนายเรือ 
   ๔.๑ ระบบอาจารยที่ปรึกษาขาดประสิทธิภาพ 
   ๔.๒ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝง และพัฒนานักเรียนนายเรือยังไมชัดเจนเปนระบบ 
  ๕. ดานปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนนายเรือ 
   ๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร /วัสดุอุปกรณ ที่เอ้ือตอการแสวงหาความรูมีไมเพียงพอ 
   ๕.๒ หนังสือ ตํารา วารสาร ที่ มีคุณภาพมีไมเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 
   ๕.๓ อุปกรณ / เครื่องชวยการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ 
   ๕.๔ อาคารสถานที่ / หองเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ 
ยังไมเพียงพอ 
   ๕.๕ งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ เครื่องชวยการศึกษา และหนังสือมีไมเพียงพอ 
   ๕.๖ ขาดระบบการซอมบํารุงที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ (ชวงป 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 
  ๑.  ดานการบริหารจัดการ 
   ๑.๑ ทุกฝายรวมกันจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนนายเรือระยะปานกลาง (๕ ป) 
   ๑.๒ ปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะสมกับภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา และระบบ
การบริหารจัดการใหมีความคลองตัวทันสมัย 
   ๑.๓ นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ มาเปนเครื่องมือ
ในการบริหารการศึกษา โดยใหมีการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบ 
  ๒. ดานการเรียนการสอน / การฝกและศึกษา 
   ๒.๑ จัดทําระบบ / แผนการจัดหารและบรรจุครู - อาจารยใหมีคุณวุฒิไดสัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
   ๒.๒ จัดใหมีระบบการประเมินผลการสอนของครู - อาจารย และผลงานของผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม 
   ๒.๓ จัดใหมีระบบการประเมินผลหลักสูตรการศึกษา ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ
อยางตอเน่ือง 
   ๒.๔ จัดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน / การฝก และศึกษา
ใหมีคุณภาพ 
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๕ 
 
 
   ๒.๕ ปรับปรุงกระบวนการฝก และศึกษาใหสามารถพัฒนาผูเรียนทั้งในดานการใช
ภาษาเขียน การคิดวิเคราะห การใชภาษาพูด การมีระเบียบแบบแผนในการทํางาน การแกปญหาเฉพาะ
หนา และการรูจักประยุกตใชความรูใหเปนประโยชน 
  ๓. ดานการปกครองบังคับบัญชาและปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร 
   ๓.๑  จัดทําระบบ / แผนการจัดหา และบรรจุนายทหารปกครองใหเพียงพอ และมี
คุณภาพเหมาะสมกับความตองการ 
   ๓.๒ พัฒนารูปแบบวิธีการปกครอง และปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหารที่เหมาะสม
และกอใหเกิดวินัยในตนเองอยางแทจริง 
   ๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑใหเหมาะสม ทันสมัย และจัดทําคู มือในการ       
ปกครองและปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหารใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   ๓.๔ พัฒนาการปกครอง และปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหารใหนักเรียนนายเรือ มี
ความเชื่อม่ันในตนเองสูงขึ้น ตรงตอเวลา มีความอดทน มีสติรอบคอบ และมีความเปนผูนํา 
  ๔.  ดานการพัฒนานักเรียนนายเรือ 
   ๔.๑ กําหนดหลักการ และแผนงานในการพัฒนานักเรียนนายเรือใหมีความเจริญ
งอกงามครบทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
   ๔.๒ ปรับปรุง / จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
โดยตรงตอการพัฒนาและแกปญหาใหกับนักเรียนในทุกดานทั้งดานการฝกศึกษา ปญหาสวนตัว 
ครอบครัว และสุขภาพกายใจ 
   ๔.๓ กําหนดแผนงานในการจัดกิจกรรม / ชมรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝงและ
พัฒนานักเรียนนายเรือในทุกดานที่เปนระบบชัดเจน 
  ๕. ดานปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนนายเรือ 
   ๕.๑ กําหนดแผนงานในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร / วัสดุอุปกรณที่เอตอการ
แสวงหาความรูอยางเปนระบบ 
   ๕.๒ กําหนดแผนงานในการจัดหาหนังสือ ตํารา และวารสารในหองสมุดที่มีคุณภาพ 
ใหเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
   ๕.๓ กําหนดแผนงานในการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และสื่อการศึกษาใหเพียงพอ
และมีคุณภาพดี 
   ๕.๔ จัดระบบการซอมบํารุง อุปกรณ เครื่องมือ  และอาคารสถานที่ใหพรอมใชงาน
อยูเสมอ 
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๖ 
 
 
  ๖. แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติ 
   ๖.๑ จัดใหมีการประเมินผลยอยการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาในทุก ๖ เดือน 
   ๖.๒ จัดใหมีการประเมินผลรวมสรุปทุกป เม่ือครบกําหนดในปสุดทายวา มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาครบถวนหรือไมเพียงใด 
 
ขอเสนอแนะ 
 ๑. โรงเรียนนายเรือ  ควรดําเนินการดังน้ี 
  ๑.๑ จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนนายเรือระยะปานกลาง (๕ ป) โดยคํานึงถึงปญหา
อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือเปนหลักใหมี
รายละเอียดของแผนยอยครอบคลุมทุกหัวขอของแนวทางในการพัฒนา เพ่ือแกปญหาอุปสรรคในการบิร
หารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือไดอยางตอเน่ือง ตรงจุด 
  ๑.๒ จัด / ปรับแผนการปฏิบัติงานประจําป พุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ ใหสอดคลอง 
และตอบสนองกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายเรือที่จัดขึ้น 
  ๑.๓ จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ ทั้งการประเมินผลยอย 
(ทุก ๖ เดือน) และการประเมินผลรวมสรุป (ทุกป) เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตาม และกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามแผน / แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
 ๒. กองทัพเรือ ควรสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของโรงเรียนนายเรือ ดังน้ี 
  ๒.๑ สนับสนุนการปรับโครงสราง และอัตรากําลังพลของโรงเรียนนายเรือใหเหมาะสมกบั
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒.๒ สนับสนุนแผนการจัดหา และบรรจุครู อาจารยของโรงเรียนนายเรือใหมีคุณวุฒิได
สัดสวนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
  ๒.๓ สนับสนุนแผนการจัดหา และบรรจุนายทหารปกครองของโรงเรียนนายเรือใหเพียงพอ 
และมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการ 
  ๒.๔ สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝง และพัฒนา
นักเรียนนายเรือในทุกดาน 
  ๒.๕ สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานในการจัดหาปจจัยเกื้อหนุน เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียนนายเรือ อันไดแก เครื่องคอมพิวเตอร หนังสือ ตํารา อุปกรณ / สื่อการศึกษา และ
อาคารสถานที่ใหเพียงพอ 



⌫ 
⌦ 

⌫ ๒๕๔๒ 
น.อ.จรินทร  บุญเหมาะ 

ผูอํานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
ความเปนมาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ มาตรา ๘๑ กําหนดวา “รัฐตองจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนใหเอกชน จัดการศึกษาอบรมให
เกิดความรูคูคณุธรรม จัดใหมีกฎหมาย เกี่ยวกบัการศกึษาแหงชาต ิ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม………” ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว จึงมีการ
ตรากฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช ๒๕๔๒ สําหรับไวใชเปนกฎหมายแมบท ในการ
บริหาร และจัดการศึกษาอบรม โดยรวมในทุกระดับการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางสอดคลองกับ
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีแหงหนึ่งของประเทศไทย  
จึงอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขางตน และจะตองดําเนินการแกไขและปรับปรุงดําเนินการ   
ใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับน้ี บทความเรื่องนี้ผูเขียนมีความประสงคที่จะชี้ใหเห็นถึงความเกี่ยวของ
ตามที่โรงเรียนนายเรือจําตองปฏิบัต ิ หรือสิ่งใดที่ไดปฏิบัติอยูแลว หรือสิ่งที่จําตองทําการแกไขใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 
บทบัญญัติที่เก่ียวของกับโรงเรียนนายเรือ 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติฉบับน้ี มีจํานวนทั้งสิ้น ๗๘ มาตรา ผูเขียนพบวา  มีมาตราและ    
ขอความที่เกีย่วของกับโรงเรียนนายเรือโดยตรง ในแงของการบริหารจัดการการศึกษาในหมวดที ่ ๔ 
แนวทางจัดการศึกษาตามมาตราดังตอไปน้ี 
 มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศกึษา และหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
  (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบคุคล 
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            ๘ 
 
  (๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
  (๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบตัิใหทําได  ทํา
เปน  รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
  (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคณุธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา 
  (๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรยีนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  
  (๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ไดทุกเวลาทกุสถานที ่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา 
มารดา  ผูปกครอง และบคุคลในชุมชนทกุฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา ๕๐  ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูล
เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครอง และผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับสถานศกึษา ใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา เกี่ยวกับการปฏิบตัภิารกิจของ
สถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล 
หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรบัรอง ที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
น้ัน 
 
การดําเนินการของโรงเรียนนายเรือ 
 ถาอานผาน ๆ บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนนายเรือ 
ตามที่แสดงใหเห็นในหัวขอขางตน โดยไมพิจารณาวิเคราะหและไตรตรองใหถองแทแลว ดูราวกับวายัง
ไมมีการดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายฉบับน้ีเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมาตรา ๒๔ แต     
เม่ือผูเขียนไดพินิจพิเคราะห การจัดการศึกษาที่ผานมาของโรงเรียนนายเรือ พบวามีการปฏบิัติแลวเปน
สวนใหญ เหลือเพียงรายละเอียดปลีกยอยบางประการที่ตองเสริมใหสมบูรณเทานัน้  ดังจะแจกแจงให
เห็นเปนขอ ๆ ดังน้ี 
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มาตรา ๒๔ 
 ขอ ๑.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 การปฏิบัต ิ  ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  ใหจัดหลักสูตรที่หลากหลาย ให       
นักเรียนนายเรือไดเลือกศึกษาตามความถนัดและสมัครใจถึง ๑๑ สาขาวิชา โดยแบงออกเปน ๒ กลุม 
คือ 
  กลุมวิทยาศาสตรบัณฑิต  ๓ สาขาวิชาคอื 
   ๑. วิทยาการคอมพิวเตอร 
   ๒. บริหารศาสตร 
   ๓. การจัดการชายฝงและสิง่แวดลอม 
  กลุมวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต ๘ สาขาวชิาคือ 
   ๑. วิศวกรรมไฟฟา 
   ๒. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
   ๓. วิศวกรรมอุทกศาสตร 
   ๔. วศิวกรรมโยธา 
   ๕. วิศวกรรมอากาศยาน 
   ๖. วิศวกรรมตอเรือ 
   ๗. วิศวกรรมอุตสาหการ 
   ๘. วิศวกรรมคอมพวิเตอร 
 ขอ ๒. ฝกทกัษะ   กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

การปฏิบัต ิ การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนนายเรือไดฝกใหนักเรียนนายเรือมีการเผชิญ
สถานการณและแกไขปญหา เชน การฝกและเรียนการปองกันความเสียหาย การรับสิ่งของในทะเล การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาขณะเดินเรือ ฯลฯ ตาง ๆ เหลานี้ทําใหนักเรียนรูจักการแกไขสถานการณ และ
แกไขปญหาดวยตนเองและการฝกซ้ํา ๆ ยังทําใหนักเรยีนเกิดทักษะและความชํานาญในที่สุด 
 ขอ ๓. จัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตใิหทําได  ทําเปน  รัก
การอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
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การปฏิบัต ิ โรงเรียนนายเรือจัดใหมีหองปฏิบัติการภาษา  เคมี  และการฝกการอาวุธ  การเรือ  
การดับไฟ   ใหนักเรียนนายเรือไดประสบการณจริงจากการปฏิบัติ   จัดใหมีหองสมุดกลาง  หองสมุดยอย  
ใหมีชั่วโมงงานมอบ เพ่ือใหนักเรียนไดมีเวลาอานหนังสือ  คนควาความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียน
ในชั้น 
 ขอ ๔.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะพึงประสงคไวทุกวิชา 
 การปฏิบัต ิ  ทุกหลักสตูรของโรงเรียนนายเรือ จัดใหมีสัดสวนความรูดานตาง ๆ  อยาง
เหมาะสมสมดุล โดยแบงเปนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  วิชาพื้นฐาน  วิชาแกน  และวิชาเลือก มีการอบรม
สั่งสอนและฝกหัดใหนักเรียน มีคานิยมของความเปนนายทหาร  สภุาพบุรุษ  การเขาสังคม  ศีลธรรม 
 ขอ ๕.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและ
วิทยาการประเภทตาง ๆ 
 การปฏบิัต ิ  โรงเรยีนนายเรือมีพิพิธภัณฑเดินเรือ  ทองฟาจําลอง  กลองตรวจดาว  เรือหลวง
ธนบุรี  หองปฏิบัติการตาง ๆ  ลานฝกการเรือ และการปน ใหนักเรียนนายเรือไดสามารถใชในการศึกษา 
และเรียนรู  นักเรียนนายเรือชั้นสูงมีการจัดทําโครงงานตาง ๆ เพ่ือนําเอาความรูมาใชในการ
วิเคราะห        แกปญหาตาง ๆ  
 ขอ ๖.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา และสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับ บิดา  
มารดา  ผูปกครอง ในชุมชนทุกฝาย รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 การปฏิบัติ  สภาพแวดลอมที่โรงเรียนนายเรือเปนอยูตามที่กลาวมาแลวในเบื้องตนน้ัน สามารถ 
เอ้ืออํานวยใหนักเรียนนายเรือสามารถทําการเรียนรูไดตลอดเวลา โรงเรียนยังมีการประสานความรวมมือ 
กับผูปกครอง  บิดา มารดาอยางสม่ําเสมอ โดยการแจงผลการเรียนความประพฤต ิ  ขอมูลในการเลือก
เหลา  ฯลฯ  มีการประสานงานกับชุมชน ซ่ึงในที่น้ีคือ หนวยงานตาง ๆ ในกองทัพเรือ  ที่รับผลผลติจาก 
โรงเรียนนายเรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนนายเรือใหดียิ่งขึ้น มีการสงนักเรียนนายเรอืเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ กับทางจังหวัดสมุทรปราการ 
 สําหรับในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา ๔๘     
และ ๕๐ น้ัน โรงเรียนนายเรอืจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรอืขึ้นเม่ือป     
พุทธศักราช ๒๕๔๓ โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา เชน การ
จัดสัมมนาทําความเขาใจ  จัดทําคูมือและเอกสารทีเ่กี่ยวของ กับการประกันคณุภาพการศึกษา และให
ทุกหนวยที่เกีย่วของ ถือเปนความเรงดวนลําดับแรก ในการจัดทํา การจัดทํามาตรการตาง ๆ ของ     
การประกันคณุภาพการศึกษา ใหพรอมตรวจจากภายนอกภายในเวลา ๕ ป หลังจากจัดระบบประกัน  
คุณภาพการศกึษาขึ้นมา 
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 สรุป  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ.๒๕๔๒ มีสวนเกีย่วของกับ โรงเรียนนายเรอื    
โดยตรงทั้งทางดานจัดการเรียนการสอน และการประกนัคุณภาพการศึกษาซึ่งในสวนแรกนั้น ดําเนินการ
ไปแลวเปนสวนใหญ แตในสวนที่สองนั้น เพ่ิงจะมีการดําเนินการมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ น้ี ซ่ึงเปน
เรื่องที่ทุกฝายในโรงเรียนนายเรือตองมีสวนรวมกันสนับสนุนและผลักดันใหเกิดผลสําเร็จในที่สุด  



การประมาณคา Wake Distribution 
น.อ.ผศ.สมศักดิ์  แจมแจง 

 ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
  
 ในวารสารโรงเรียนนายเรือปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ผูเขียนไดอธิบายการคํานวณ Wake ที่ระนาบทาย   
ใบจักรจากขอมูลการทดลองแบบจําลองของทายเรือทีส่นใจศกึษา ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ตองกระทําใน
หองทดลอง เฉพาะทางและเปนการศึกษาสนามการไหลเฉพาะกรณีของเรือ วัตถุประสงคของการหาคา 
Wake ในลักษณะดังกลาว อาจเพื่อตองการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของใบจกัรใหสอดคลองกับทายเรือ
โดยเฉพาะ หรือในทางกลบักันเพ่ือพัฒนารูปแบบทายเรือที่เหมาะสมกบัใบจักร โดยทั่วไปแลวการออกแบบ
เรือ ขั้นตนไมจําเปนตองทดลองหาลักษณะสนามการไหลของเรือทุกลํา นาวาสถาปนิกจะประมาณคา Wake 
Distribution ดวยวิธีการทีเ่หมาะสม เชน ใชสมการ Regression หรือทํานายจากขอมูลเรือที่เคยทดลองทั้ง
แบบจําลองและเรือจริง ในบทความนี้ผูเขียนจะขออธบิายวธิีการประมาณคาเฉลีย่ Wake Distribution 
ตาง ๆ ที่นิยมใชกัน อันจะชวยใหนักเรียนนายเรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือและผูสนใจ สามารถเขาใจ
เน้ือหาเกี่ยวกบัความตานทานพลังขับเคลื่อนเรือและการออกแบบใบจักรเรือไดดียิ่งขึ้น 

วิธีการประมาณของ Harvald๑ 

     ในบรรดาวิธีการประมาณในยุคตน วธิีการของ Harvald นับวานาสนใจมาก เพราะนําปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเกิด Wake Fraction และ Thrust Deduction เชน ขนาด, รูปรางตวัเรือ และขนาดของ
ใบจักร มาพิจารณาดวย Harvald แยกคาเฉลี่ย Wake Fraction ตามแนวแกน และคา Thrust Deduction 
ของเรือใบจักรเดียว (Single-screw Ships) ออกเปน ๓ องคประกอบ ดังน้ี (ดูรูปที่ ๑ ประกอบ) 
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โดย  11 wt ,  เปนฟงกชั่นของอัตราสวน B/L และสัมประสิทธิ์แทงตนัของเรือ 
 22 wt ,  เปนฟงกชั่นของรูปรางลักษณะตวัเรือ 
 33 wt ,  เปนฟงกชั่นของคาแกขนาดเสนผาศูนยกลางใบจักร 

ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๕๐ Harvald๒ นําผลการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกบั Wake Distribution จากป ค.ศ.๑๘๙๖ 
ถึงปลายทศวรรษ ๑๙๔๐ จํานวนกวา ๒๔ ผลงานมาวเิคราะห และพบวาขอมูลการทดลองเรือจําลองที่ทํา
ไวโดย Schoenherr๓ ในชวงทศวรรษ ๑๙๓๐ น้ันมีประโยชนในการนํามาประมาณคาเฉลี่ย Wake 
Distribution ที่เกิดขึ้นตามแนวแกนใบจกัรไดเปนอยางดี มีรูปสมการดังน้ี 
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โดยที่   aw   =  คาเฉลีย่ Wake Fraction ตามแนวแกน (Mean Axial Wake Fraction) 
   L     =   ความยาวเรือ ,  B = ความกวางเรอื , D  =  ระยะกินนํ้าลึกเรือ 
   E    =    ความสูงใบจักรจากแนวกระดูกงู 

   pvC  =  คาสัมประสิทธิ ์Vertical Prismatic ของเรือ  = 
wpC

BC

meanDwpA
≅

×

∇  

   phC  =  คาสัมประสิทธิ ์Horizontal Prismatic ของเรือ  = 
mC

bC

ppLmA
≅

×

∇  

   η     =  มุมเอนของปกใบจักร (Propeller’s Rake) ในหนวยเรเดียน 
            k     =   สัมประสิทธิ์ ซ่ึงมีคา ๐.๓ สําหรับเรือที่มีรูปรางทายเรือปกติทัว่ไป และ ๐.๕ – ๐.๖ 

สําหรับเรือที่มีลักษณะทายเรือแบบ Deadwood Cut Way 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑ สัมประสิทธ์ิ Wake และ Thrust Deduction ของเรือใบจกัรเดียว 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒                                                                                         เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

                                                                       ๑๓ 
 
 
๒. วิธีการประมาณของ D.W. Taylor๔ 

              นอกจากการประมาณดวยรูปแบบที่ซับซอนดังในสมการที่ (๒) แลว ยงัมีวิธีการประมาณของ 
D.W. Taylor ที่มีรูปงายกวามาก ดังน้ี 

   05050 .. −⋅= bCw        (๓) 

โดย bC   =  สัมประสิทธิ์แทงตันของเรือ 

สมการที่ (๓) ใชไดดีมากกับเรือแมแบบในอนุกรมของ Taylor แตขอควรระวังคือ หลังจากการเผยแพร
ผลงานศึกษาของ Taylor ในปค.ศ. ๑๙๕๐ เปนตนมา รูปรางตวัเรือของเรือสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปอีก
มาก จึงควรเลอืกใชวธิีการประมาณที่ทันสมัยและเหมาะสมกับเรือแตละแบบ  

๓. วิธีประมาณของ Holtrop and Manen๕ 

    Holtrop และ Manen พัฒนาการประมาณคาเฉลี่ย Wake Fraction จากผลงานศึกษาตาง ๆ 
จํานวนมาก วธิีการประมาณของ Holtrop และ Manen ใชไดทั้งกับเรือใบจักรคู (Twin-screw Ship’s) 
และใบจักรเดยีว ดังน้ี 

                 ๓.๑  เรือใบจักรเดียว 
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   (๔) 

โดยมีสัมประสิทธิ์รูปรางทายเรือ ( sternC ) แบบตาง ๆ เปนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๑ สมัประสิทธ์ิรูปรางทายเรอืใบจักรเดียว 
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   ๓.๒ เรือใบจักรคู 

   [ ]
BT

D
CCkCCw AFbba 23011030950 .  )(  . -+++=     (๕) 

โดยที่ 89 CC =  เม่ือ 28  〈bC    หรือ   
( )24

1632
8

9
−

−=
C

C     เม่ือ   288   〉C  

และ 
( )ALDT

BS
C =8     เม่ือ   5  〈

AT
B    หรือ  











−











−

=

3

257

8

A

A

T

B
LD

T

B
S

C      เม่ือ   5  〈
AT
B  

D
T

C A=11   เม่ือ   2  〈
D
TA   หรือ  33333108333330

2

11 . .  +







=

D

T
C A   เม่ือ  2  〉

D

TA  

และ 
( ) ( )pB CC

C
−

−
−

=
950

110560
950

129970
19

.

.

.

.    เม่ือ   70.  〈pC  

         
( ) p

m

C
C

386480712760
35711

185670
..

.

.
+−

−
=    เม่ือ  70.  〉pC  

ตอมาวิธีการของ Holtrop and Manen ถูกนําไปพัฒนาใหครอบคลุมเรือใบจักรเดียวและใบจักรคูที่มี
รูปรางตวัเรือแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามวิธีการนี้ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ (อธิบายไวในเอกสาร
การศึกษาที่เผยแพรโดย Holtrop and Manen ในป ค.ศ.๑๙๘๘)  
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 ๔. การประมาณคาเฉลี่ย Wake Distribution ตามแนวรศัมี (Radial) 

    โดยทั่วไปการประมาณคาเฉลีย่ของ Wake Distribution ตามแนวรัศมี นิยมใชไดอะแกรมของ 
Van Lammeren๖ ดังในรูปที ่๒ 

            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๒ เสนโคง Radial Wake Distribution ของ Van Lammeran 

Van Lammeren ใชพารามิเตอรที่เปนคา Vertical Prismatic Coefficient ( pvC ) เพียงตัวเดียว ทําใหไม
สามารถใชไดดีกับเรือทุกชนิด แตนับเปนวิธีการประมาณคาเฉลี่ย Wake ตามแนวรัศมีใบจักรที่ดี ซ่ึง
ตอมา Harvald นําขอมูลการศึกษาของ Van Lammeren ไปปรับปรุงใหเปนคาเฉลี่ย Wake ตามรัศมีใบ
จักร ของเรือใบจักรเดียวทีมี่ลักษณะตวัเรือเปนแบบ V หรือ U ที่อัตราสวน LD / = ๐.๐๐๔ แตมีคา
สัมประสิทธิ์แทงตัน ( bC ) และอัตราสวนความกวางตอความยาว ( LB / ) ตาง ๆ กัน  (ดูรูปที่ ๓ 
ประกอบ) โดยใหความสําคญักับผลการยอขนาด (Scale Effects) ระหวางเรือจําลองกับเรือจริงเปน อยาง
มาก นอกจากนั้น Harvald ยังไดขยายผลการพิจารณาไปครอบคลุมเรือใบจักรคูที่มีอัตราสวน LD / = 
๐.๐๓ อีกทั้งยังปรับแกผลของ Boundary Layer ที่เกิดกับอุปกรณยดึเพลาดวย รูปที่ ๔ เปน     ตัวอยาง
คาเฉลีย่ Wake ตามแนวรศัมีของเรือใบจักรคูที่เพลารอยผาน Bossing 
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รูปที่ ๓ 
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รูปที่ ๔ 
 

สรุป 
 การประมาณคา Wake Distribution ดวยวิธตีาง ๆ ทีอ่ธิบายขางตนมีประโยชนในการออกแบบ
เรือเบื้องตน ชวยใหนาวาสถาปนิกสามารถประมาณขนาดพลังขบัเคลื่อนที่เรือตองการตอไปได วิธีการ
ประมาณทั้งหมดที่อธิบายในบทความนี้ใชไดกับเรือจรงิเทานั้น ไมเหมาะกับนําไปใชกับขอมูลที่ประกอบ
กับการทดลองเรือจําลอง และจนถึงปจจุบันยังไมมีวธิีการใดเหมาะสมที่สุด เน่ืองจากการศึกษาที่ผานมา
สวนใหญจะทดลองจากแบบจําลอง ซ่ึงยังไมมีความแนนอนเชื่อถอืไดวาจะสามารถอธิบายลกัษณะสนาม
การไหลที่จะเกิดขึ้นกับเรือจริงไดรอยเปอรเซนต เพราะสภาพแวดลอมการทํางานของใบจักรในสนามการ 
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ไหลจริงมักแตกตางจากสนามจําลอง ปจจัยที่สําคัญคือความเรว็ของเรือที่มักเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และ
ผลจากการลดขนาด (Scale Effects) ที่นาวาสถาปนิกยังคงตองทําการศึกษาตอไป 
                                                           
๑  Harvald, SV.Aa. Estimation of Power of Ships. ๑๙๓๓ 
๒

  Harvald, SV.Aa. Wake of Merchant Ships. Danish Technical Press, ๑๙๕๐. 
๓  Schoenherr, K.E. Propulsion and propellers. Principles of Naval Architecture, Vol. ๒ 

p. ๑๔๙, ๑๙๓๙. 
๔

  Taylor, D.W. Speed and Power of Ships. Danish Technical Press, ๑๙๕๐. 
๕  Holtrop, J. A statistical re-analysis of resistance and propulsion data. ISP, ๓๑,  

November ๑๙๘๘. 
๖  Lammeren, W.P.A. van, Troost, L., Koning, J.G. Werstand en Voortsluwing van Schepen,  

๑๙๔๒. 



 
 

(Information Warfare and Application) 
 

น.อ.ภาณุฤทธิ ์ ยกุตะทตั 
รองผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 การที่สงครามขอมูลขาวสารเริ่มมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะบนเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งเชื่อมโยง 
ขอมูลทัว่ถึงกนัทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการประยุกตใชไวรัสคอมพิวเตอรโจมตีเพ่ือทําใหเกิดความ
เสียหายตอขอมูลอยางแพรหลาย  ยิ่งขอมูลที่มีความสําคญัตอการบริหารงานขององคกร กระทรวงกลาโหม 
โดยกองบัญชาการทหารสูงสุด จึงไดออกระเบียบ กองบัญชาการทหารสูงสุดวาดวย การรักษาความปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยใหหนวยงานใน
กระทรวงกลาโหมปฏิบัติดังน้ี 

 ๖.๓ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขอมูล 
  ๖.๓.๑ เพ่ือใหขอมูลมีความปลอดภยัและสามารถใชในการประมวลผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จะตองดําเนินการในดานการรักษาความปลอดภัยดังน้ี 
   ๖.๓.๑.๑ ใหปฏิบตัติามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  
    พุทธศักราช ๒๕๔๔พรอมทั้งปฏบิัตติามระเบยีบกองบญัชาการทหารสูงสุด 

วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๔๖
และระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภัยของเหลาทัพที่กาํหนดไว 

   ๖.๓.๑.๒ มีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลตามระดับความรบัผิดชอบ 
   ๖.๓.๑.๓ การรักษาและปองกันความลับของขอมูล 
    (๑) ตองไมเขาถึงขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากหนวยเจาของ  
     ขอมูล 
    (๒) หามทําการพิมพหรือ copy data ที่เปนความลับ เวนแตไดรับ 
     อนุญาตจากหนวยเจาของขอมูล 
   ๖.๓.๑.๔ ตองจัดใหมีแผนการสํารองขอมูล/ การกูคืนสภาพระบบขอมูล และทดสอบ 
    อยางนอยปละ ๖ ครั้ง โดยสอดคลองกับระดับความสําคัญของระบบ 
    ขอมูลที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของกองทัพ 
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  ๖.๓.๒ การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล 
   ๖.๓.๒.๑ System Administrator ตองไมมีสิทธิ์ในการเขาถึงฐานขอมูล 
   ๖.๓.๒.๒ Database Administrator ตองไมใช Default Username/Default  
    Password และไมตั้ง Username/Password ที่งายตอการคาดเดา 
   ๖.๓.๒.๓ Database Administrator ตองจัดทําบญัชรีายชื่อผูมีสิทธิ์เขาถึงขอมูลใน 
    แตละระดับของฐานขอมูล ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภยัของ 
    ขอมูล ลักษณะการเขาถงึ และการเรยีกใชขอมูลอยางสม่าํเสมอ 
  ๖.๓.๓ มาตรฐานการรับสงขอมูลขาวสาร (Information-Transfer Standards) เปนมาตรฐาน  
   สําหรับใหบริการการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศระหวางการรบัสงขอมูลขาวสาร

ทั้งในระบบและระหวางระบบซึ่งเปนสวนทีส่ําคัญโดยจะตองจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน 
กุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure :PKI) ตามมาตรฐานที่กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกําหนดสําหรับ การรักษาความปลอดภัยใน
การรับสงขอมูลขาวสารที่ตองกําหนดไวเปนมาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน ระบบ end 
system (host standards) และมาตรฐานระหวางเครือขาย (internetworking standards) 

 ๖.๔ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย 
   มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายของกองทัพไทย 
  ๖.๔.๑ ตองมีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการเครือขายทีเ่ขมงวดและชัดเจนเกี่ยวกบั 
   ๖.๔.๑.๑ บุคคล ใหมีคณะกรรมการความปลอดภยัของขอมูลและเครือขายและมี 
    การกําหนดขอปฏิบตัขิอง เจาหนาที่ผูใชในการใชงานเครอืขายและ

ผูดูแลเครือขาย 
   ๖.๔.๑.๒ เอกสาร  ใหมีการจัดทําคูมือการตรวจสอบระบบ,  อุปกรณประกอบ 
    ระบบและขั้นตอนการปฏิบตั,ิ บันทึกการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบ 
    เฉพาะรายการที่สําคัญ, รายงานปญหาขอขดัของและการแกไข 
   ๖.๔.๑.๓ สถานที ่

 การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ ตองจัดใหมีมาตรการควบคุมการ
เขา – ออก พ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร เครือขายสื่อสาร และ
ที่เก็บอะไหลสาํรอง โดยตองมีการบันทึกเวลาของผูเขา-ออก หรือ
กรณีบุคคลภายนอกมีความจําเปนตองเขาออกพื้นที่ จะตองจัด
เจาหนาที่ติดตามหรือหากคนภายนอก จะตองทําการ Access 
อุปกรณใดจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีสทิธิ ์

 เขตหวงหามเด็ดขาด Server Room, Network Equipment 
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   ๖.๔.๑.๔ อ่ืน ๆ  

 เครือขายสื่อสารขอมูล ใชระบบโทรคมนาคมทหารเปนหลัก 
 ขอกําหนด (Protocol) ที่ใชในการับ-สงขอมูล ตองมีการควบคุมและ

การตรวจสอบขอผิดพลาดตาม Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 

  ๖.๔.๒ ตองแยกระบบเครือขายภายในที่สําคญั  (Internal Network)  คือ ระบบเครือขาย 
   สารสนเทศเพือ่การควบคุมบังคับบัญชา (C3I) และระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อ 
   การบริหาร (MIS) ออกจากระบบเครือขายที่เชื่อมตอออกสูภายนอก (External  
   Network) และพรอมที่จะเชือ่มตอถึงกันผานเกทเวยรักษาความปลอดภัย (Secure  
   Gateway) เม่ือตองการ 
  ๖.๔.๓ การสงสารสนเทศที่มีชั้นความลับผานระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการบริหารที ่
   สามารถเชื่อมตอถึงระบบเครือขายภายนอก จะตองไดรับอนุมัติจากเจาของเรื่อง 
   สารสนเทศผูมีสิทธิแ์และอํานาจในสายงานที่กําหนดชั้นความลบัน้ันกอน เม่ือไดรับ  
   อนุมัติแลว สารสนเทศกําหนดชั้นความลบัจะตองสงเขารหัส (Encryption) โดย
   มาตรฐานทีไ่ดรับการรับรองแลว 
  ๖.๔.๔ ตองมีการควบคุมการอนุญาตใหเขามาในระบบ (Access Control) 

 Port Protection : การปองกันการเขามาในระบบโดยผานชองทาง หรือ Port 
 Automatic call back : การปองกันการเรียกเขาในระบบโดยไมไดรับอนุญาต 
 Differentiated Access Right : การกําหนดระดับสิทธิ ์

  ๖.๔.๕ ตองมีระบบตรวจสอบความถกูตองของเครือ่งคอมพิวเตอรในเครือขาย  
   (Authentication in Distributed System) 

 มีการปองกันการปลอมแปลงตวั Server 
 มีการปองกันการขโมย หรือแอบดัดแปลงขอมูลระหวางติดตอสื่อสาร 
 มีการปองกันแอบบันทึกขอมูลการขออนุญาตเขามาในระบบ 

  ๖.๔.๖ ตองมีการปองกันการรั่วไหลของขอมูล จากการสงผานระบบเครือขาย(Traffic Control) 
  ๖.๔.๗ ตองมีการรักษาความถูกตองของขอมูลที่ถกูสงผานระบบเครือขาย  (Data  Integrity) 
  ๖.๔.๘ ตองติดตั้งกําแพงไฟ (Firewall) ในการรกัษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย 
  ๖.๔.๙ ใหมีการนําระบบและ/หรืออุปกรณประกอบอ่ืน ๆ มาติดตั้งเพ่ือเสริมระบบการรักษา  
   ความปลอดภยัตามเทคโนโลยีใหมที่เปลีย่นแปลงอยูเสมอ คือ 
   ๖.๔.๙.๑ Intrusion Detection System (IDS) 
   ๖.๔.๙.๒ Viruses, Trojans and Worms Protection 
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   ๖.๔.๙.๓ Disaster Prevention and Discovery 
   ๖.๔.๙.๔ Backup or Redundant Network 
   ๖.๔.๙.๕ Redundant Servers 
   ๖.๔.๙.๖ Backup UPS 
 ๖.๕ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบอินเตอรเน็ต 
  ๖.๕.๑ ไมอนุญาตใหผูใชเขาถึงแฟมขอมูลหรือระบบงานภายในที่มีชั้นความลับโดยผาน 
   ทางระบบอินเตอรเน็ต 
  ๖.๕.๒ หาม Download ขอมูลขาวสารหรือโปรแกรมรวมถึงการเปดรับ E-mail ที่ไมรูจัก 
   เพ่ือปองกันไวรัสโปรแกรมแอบแฝง เชน ไวรัสคอมพิวเตอร 
  ๖.๕.๓ หาม รับ-สง ขอมูลทุกประเภทที่มีชั้นความลับผานทางระบบอินเตอรเน็ต ตองมี 
   การเขารหัสลับขอมูลและผานการตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)  
   ตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๖.๕.๔ สําหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัเวบ็ (Web Security Standard)  
   กําหนดใชมาตรฐาน The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Secure  
   Socket Layer (SSL) และ SMTP Service Extension for Secure SMTP over  
   TLS เปนตน 
 ๖.๖ มาตรฐานรหัสผาน (Password) 
  การรักษาความปลอดภัยในหลาย ๆ ดาน เชน ขอมูลระบบงาน ระบบเครือขาย 
จําเปนตองใชรหัสผาน (Password) เปนเคร่ืองมือในการดําเนนิการดังนั้นจึงไดกําหนดการบรหิารจัดการ
เกี่ยวกบั รหัสผาน (Password) ใหมีการใชเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหเจาหนาที่ดาน 
System Administrator, Database Administrator, Network Administrator และ Application 
Administrator ปฏิบตัิดังน้ี 
  ๖.๖.๑ ขอปฏิบตัิการตั้งคา  Password  เพ่ือการเขาถึง  (access)  System,  Network,  
   Database และ Application ของผูดูแลบริหารจัดการ (Administrator) กําหนดไว 
   ดังน้ี 
   ๖.๖.๑.๑ ตองกําหนดใหเปน Single Administrator ตอ Single Password (หาม  
    Share Password) 
   ๖.๖.๑.๒ ตองตั้งคา Password ใหมีความยาวไมนอยกวา ๖ ตวัอักษร 
   ๖.๖.๑.๓ ตองไมนํา Password เดิมมากลับใชซํ้าอีก 
   ๖.๖.๑.๔ หาม Save Password เก็บไวใน Logon menu 
   ๖.๖.๑.๕ ตองกําหนดรอบระยะเวลาการเปลี่ยน Password (Set expiration  



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒                                                                                         เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

            ๒๓       
 
 
    date) ทุก ๆ ๙๐ วัน (เวนแตอุปกรณหรือระบบงานที่ไมสามารถ 
    กระทําไดทางเทคนิค) 
  ๖.๖.๒ ขอปฏิบตัิในการบังคับใชรหัสผาน (password) ที่เกี่ยวของกับผูใช (User) 
   ๖.๖.๒.๑ Network logon Password ตองจัดใหมีการ Force Password expiration 
   ๖.๖.๒.๒ Application logon Password ใหเปนไปตามขอตกลงกับ User 
   ๖.๖.๒.๓ Logon Username/Password session (Authentication) ตองกําหนด 
    ใหมีการ Encryption 
   ๖.๖.๒.๔ การสรางและสงมอบ Password ใหกับ User ตองกําหนดมาตรการให 
    หนวยผูใช (User) เกิดความมั่นใจและปลอดภัย 
   ๖.๖.๒.๕ ในกรณีที่ผูใช (User) ลืมรหัสผาน (Password) ตองกําหนดใหมีมาตรการ  
    การตรวจสอบและยืนยันตวัตนผูขอรหัสผาน (Password) ใหม 
   ๖.๖.๒.๖ ตอง Hidden หรือ Encrypt Password files ของ User 
   ๖.๖.๒.๗ ตองมีการแจงเตือนผูใช (User) เม่ือผูใช (User) ใชรหัสผาน  
    (Password) เพ่ือพยายามเขาสูเครือขายหรือระบบงานอยางไม 
    เหมาะสมหรือทําการ Disconnect User น้ันออกจากเครือขายหรือ 
    ระบบงานทันที 
   ๖.๖.๒.๘ กําหนดมาตรการตรวจสอบไมใหเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์ เชน เจาหนาที่ ที่ 
    ลาออกโยกยายและพนจากหนาที่ ไมใหเขาถึงระบบขอมูลดวยรหัสผาน   
    (Password) เดิม 
  ๖.๖.๓ ขอปฏบิัตกิารจัดการเกีย่วกบั Password เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏบิัตงิาน

ทดแทน กันไดกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือตองใหปฏิบตัิหนาที่ทดแทนกัน 
   ๖.๖.๓.๑ ตองมีการบันทึกรหัส (Password) สําหรับการเขาถึงอุปกรณหรือ 
    ระบบที่สําคัญไวในซองปดผนึก โดยเก็บรักษาไวในสถานที่ที่ปลอดภยั 
    จากการพบเห็นหรือถูกไฟไหม หรือบันทึกที่อยูในรูปของเอกสาร 
    อิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัส 
   ๖.๖.๓.๒ ตองสามารถนาํเอามาใชไดในกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่ตองปฏิบตั ิ
    หนาที่ทดแทนกัน 
 ๖.๗ การรักษาความปลอดภัยดานบุคคล 
  ใหถือปฏิบตัติามระเบียบวาดวยการรกัษาความลับของทางราชการโดยใชระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๑๗ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับ พุทธศักราช 
๒๕๔๔ ประกอบกัน สาํหรบัการรักษาความปลอดภัยสาํหรับผูปฏิบตัิงาน  ชัว่คราวน้ัน ใหดําเนินการ ดังนี ้
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  ๖.๗.๑ ผูที่มาปฏิบตัิงานชั่วคราวหรอืผูที่เขามารับการศึกษา หรือเจาหนาที่เทคนิคของ 
   บริษทัที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดทําการสรางขอมูลอิเล็กทรอนกิสไวบนระบบขอมูลของ 
   หนวยจะตองทําการลบขอมูลน้ันทิ้งทั้งหมด เวนแตหนวยงานจะอนญุาตใหเกบ็ไว 
   ไดแลวแตกรณี 
  ๖.๗.๒ หนวยจะตองลบ Username และ Password ของผูปฏิบัติงานชัว่คราวทันทีเม่ือ

ครบกําหนดสิ้นสุดการขอใชงาน 
 ๖.๘ การรักษาความปลอดภัยดานเอกสาร 
  ใหปฏิบตัติามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 ๖.๙ การรักษาความปลอดภัยดานสถานที ่
  ใหถือปฏิบตัติามระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการโดยใชระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พุทธศกัราช ๒๕๑๗ และระเบยีบวาดวยการรกัษาความลบั พุทธศักราช 
๒๕๔๔ ประกอบกัน  
 
๗.  การโจมตีดวยไวรสั MyDoom 

ถาเอยชื่อ MyDoom หลายคนคงจะรูจัก เพราะวาเจา MyDoom น้ี ไมใชอะไรที่ไหน แตเปน
หนอนคอมพิวเตอร ซ่ึงโดงดังมากในชวงเดือนมกราคม ๒๕๔๗ และมีอัตราการแพรระบาดสูงที่สุดในรอบ 
๑๒ เดือนหลงัการอาละวาดของ Blaster และ SoBig เม่ือปที่แลว ซ่ึงเปาหมายของ MyDoom น้ันคือ   
เอสซีโอและไมโครซอฟท MyDoom (หรือที่รูจักในชื่ออ่ืนๆคือ Novarg, Shimgapi, Mimail.R) เปนหนอน
คอมพิวเตอรที่ถูกพบครั้งแรกเม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ เปนหนอนประเภทแมสเมลลิง่ (Mass 
Mailing) ที่แฝงตัวมากับไฟลสกุล .bat, .cmd, .exe, .pif, .scr, หรือ .zip ซ่ึงแนบมากับอีเมล  

MyDoom จะสรางประตูหลงั (Backdoor) ไวบนระบบ โดยไมทํารายระบบทีต่ิดเชื้อ แตจะทําให
ชองทางการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตคบัคัง่และหยุดทํางาน นักเจาะทําลาย (Cracker) สามารถเขามา  
ควบคุมระบบจากระยะไกล หรือเขาถึงระบบเครือขายภายในได และทําการสงคาํสัง่เรียกใชงาน (Request) 
จากทุก ๆ ระบบทีต่ิดเชื้อไปยังเวบ็ไซตของบริษัทเอสซโีอ (SCO Group) และยังสงผลไปยังระบบ และ
ผลิตภัณฑของบริษัท หรือองคกรอ่ืนๆทั่วโลกดวย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ หรือที่เรียกการโจมตี
เว็บไซตในลักษณะนีว้า Denial of Service (DoS) และจะยตุิการแพรระบาดโดยสิ้นเชิงในวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๗  

MyDoom.B สายพันธุที่ ๒ ของ MyDoom มีการปรับแตงโคดภายในใหมและแนบมากบัอีเมล 
พรอมทั้งมีระบบอีเมลภายในตัวเอง ทัว่ ๆ ไปจะสังเกตไดวา เปนอีเมลที่เหมือนเปนขอความแจงเตือน  
ขอผิดพลาดทีส่งกลับมาจาก  Sendmail  นอกจากจะมีการสงรีเควสตจากทุกระบบที่ติดเชื้อไปยังเว็บไซต 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒                                                                                         เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

            ๒๕       
 
 
ของบริษทัเอสซีโอแลว ยังถูกกําหนดใหสงรีเควสตขยะจากทุกๆระบบที่ติดเชือ้ไปยังเวบ็ไซตของบรษิัท
ไมโครซอฟทดวย ในวันที ่ ๑ และ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ตามลําดับ รูปแบบการโจมตีเปนแบบ DOS   
เชนกัน  

MyDoom.B ถกูโปรแกรมมาใหขัดขวางการเขาถึงเว็บไซตของบริษทัแอนตีไ้วรัสตาง ๆ เชน บรษิทั 
F-Secure และบริษัท Symantec รวมถงึเว็บไซตสําหรับปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของไมโครซอฟท 
(วธิีแกไขคือ ตองลบไฟลบางไฟลออกกอน จึงจะสามารถเขาเวบ็ไซตดังกลาวและอัพเดทโปรแกรมแอนตี ้   
ไวรัสได โดยใหไปอัพเดทโดยตรงที ่http://information.microsoft.com)  

ถัดจากนั้นมา เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ Doomjuice หนอนคอมพิวเตอรอีกตัวก็ไดออกมา 
ปฎิบัติ การรวมกับตัวเกา ๆ โดยมุงไปยังเครื่องที่ติดเชื่อ MyDoom.A และ MyDoom.B ถลมซํ้าเว็บไซต 
Microsoft.com ดวยขอมูลขยะ หรือ DDos Attack (Distributed Denial of Service) ดวยวธิีการก็อปป  
ตัวมันเองสงไปยังเครื่องที่ตดิเชื้อ โดยไมผานระบบอีเมล ซ่ึงลกัษณะการแพรระบาดนั้นจะมีการแพร
ระหวางเครื่องที่ติดเชื้อโดยตรง ซ่ึงจะแตกตางจาก MyDoom ตวัอ่ืน แตทางบรษิัทแอนตีไ้วรสับางแหง 
และบรษิัทไมโครซอฟทยืนยันวา Doomjuice เปนสายพันธุหน่ึงของ MyDoom และเรียกมันวา 
“MyDoom.C”  

หลังจาก Doomjuice ออกมาได ๒ วัน กมี็ Doomjuice.B ซ่ึงมีลักษณะคลายกัน คือ เปนหนอน
คอมพิวเตอรที่แพรระบาดในขอบเขตที่จํากัดเฉพาะเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร ที่ติดเชื้อ MyDoom อยู
แลวเทานั้น โดยจะกอปปตัวเองไปยังเคร่ืองเปาหมายโดยตรงภายใตชื่อไฟล “regedit.exe” และก็อปป  
ตัวเองไปไวในรีจีสทรีของระบบวินโดวสดวย มันจะทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง และจะหยุดการทํางานใน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เหมือนตัวกอน ๆ  

สําหรับระบบปฏิบตัิการที่มีผลกับ MyDoom ไดแก Windows 2000, Windows 95, Windows 
98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003 และ Windows XP สวนระบบที่ไมไดรับ
ผลกระทบไดแก DOS, Linux, Macintosh, OS/2, UNIX และWindows 3.x ตามขอมูลจากบริษัท 
Symantec  

วิธีปองกันเบือ้งตน คือ ไมเปดอีเมลที่สงมาจากคนซึ่งไมรูจัก หรือรูจักแตไมมีนิสัยชอบสงอีเมล 
ใหลบทิ้งสถานเดียว และอัพเดท โปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยางสม่ําเสมอ วิธีแกไขเพ่ิมเติมสามารถหาดูได
จากเว็บไซตของบริษัทผูพัฒนาแอนตี้ไวรัส เชน บริษัทซิมแมนเทค (www.symantec.com), บริษทั      
แมคอะฟ (www.mcafee.com), บริษทัโซฟอส (www.sophos.com), บริษัท เทรนดไมโคร (www.trend 
micro.com) และบรษิัทแพนดา (www.pandasoftware.com) เปนตน  
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๘. ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือโดนโจมตี  
 ในปจจุบันอาจจะมีผูอานหลายทานที่ยังไมเคยทราบเลยวา ระบบเครอืขายของโรงเรียนนายเรือก็
เคยถูกโจมตีโดยสงครามขอมูลขาวสารเชนกัน เร่ิมแรกในการจัดตั้งระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ
มุงเนนทีจ่ะใหขาราชการทกุคน นักเรียนนายเรือทุกนาย มีสทิธิ์ในการงานระบบเครือขายไดอยางทัว่ถงึ 
ตามนโยบายของฝายศึกษาและโรงเรยีนนายเรือ อยางไรก็ตามการที่ผูใช (User) ทุกคนในโรงเรียนนายเรือ
สามารถเขาใชงานระบบเครอืขายไดโดยงาย จะทําใหผูไมหวังดีสามารถจูโจมระบบเครือขายไดโดยงาย
เชนกนั ซ่ึงจากสถติิการถกูจูโจม ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรอืเร่ิมจะถูกจูโจมมากขึน้นบัตั้งแตขยาย
การตอเชื่อมออกสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเปน 1 Mbps. ตอมาภายหลังศูนยคอมพวิเตอรไดพยายาม
เพ่ิมระบบการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบตาง ๆ ใหกับระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือจนคาดวาจะ
ปลอดภยั หากไดรับความรวมมือจากผูใชทุกคน นับตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ระบบเครือขายของ  
โรงเรยีนนายเรือถูกโจมตีอยางไมหยุดยัง้  ไมวาจะเปนจากบคุคลภายนอกที่เจาหนาทีต่รวจพบวาพยายาม
ที่จะเขามาใชทางออกอนิเตอรเน็ตของโรงเรียนนายเรือโดยที่ไมมีสทิธิ ์ หรือพยายามที่จะเขามาดูขอมูล
ภายในโรงเรียน นอกจากนั้นบุคลากรที่ใชระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือยังขาดความเอาใจใสทีจ่ะ
ชวยกันดูแลระบบเครือขาย ที่เห็นไดอยางเดนชัดคือการที่ศนูยคอมพวิเตอรไดออกประกาศเตือนเรื่อง
เกี่ยวกบัไวรัสคอมพวิเตอรไปแลวหลายครัง้แตกไ็มไดรับความรวมมือ การออกประกาศเตือนไมใชวาจะตอง
เตือนกันตลอดเวลาวาขณะนี้มีไวรสัอะไร คุกคามอยางไร แตทําเพื่อเตือนใหขาราชการทุกนายมีจิตสํานึกที่
จะชวยกันสอดสอง ดูแล และแจงขาวสารที่สําคญั ใหกับผูรับผิดชอบทราบ เคยมีบางไหมทีเ่จาหนาที่ศนูย
คอมพวิเตอรไดรับแจงจาก  ขาราชการโรงเรียนนายเรือ วาพบเห็นผูใดนําเกมคอมพิวเตอรซ่ึงติดเชื้อไวรัส
มาแพรในระบบ จะมีก็แตเพียงเสยีงรองวาใชงานอินเตอรเน็ตไมได ซ่ึงก็หมายความวา สายเกินไป จะตอง
ใชเวลาในการ   แกไขกนัอีกระยะหนึ่ง   ไวรสับางตวัที่ทาํความเสยีหายใหกบัเครื่องแมขายเกือบจะทัว่โลกก็
มีขาวคราวทางหนาหนังสือพิมพ เคยมีผูใดสนใจบางไหม หรือเพียงแตวา รับทราบขาวเหลานั้น แลวก็
ทึกทักเอาเองวา   ตนเองคงไมสามารถชวยอะไรไดเพราะไมรูเร่ืองบาง เพราะไมมีความรูบาง ผูเขียนม่ันใจ
วาขาราชการทุกคนลวนมีความรู ความสามารถ ที่เหนือกวาคนทัว่ๆ ไปในประเทศไทยอีกหลายลานคน คง
ไมตองบอกวาจะชวยกันดูแลระบบเครือขายของโรงเรยีนนายเรือใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยไปอีก
นานไดอยางไร  

ผูเขียนขอยกตัวอยางที่ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือถูกโจมตโีดยหนอนและไวรัส
อินเตอรเน็ต ในราวกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ระบบเครือขายถูกโจมตีโดยหนอนอินเตอรเน็ต 
W32.Nachi worm ทําใหระบบเครือขายบางจุดใชงานไมได เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรตองใชเวลาใน
การแกไขเกือบ ๒ สัปดาห ตอมาในราวปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ไวรัส MyDoom ไดเขามาโจมตี
ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรืออีกครั้งทําใหเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรตองใชเวลาทั้งหมดที่มีในการ
กําจัดซึ่งก็เหมือนเดิมเดินหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดเชื้อไวรัสนี้จนเกือบทั่วโรงเรยีน และทําใหระบบ 
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เครือขายบางจุดใชงานไมไดอีกเกือบ ๒ สัปดาหเชนเดียวกัน ตอจากนั้นอีกไมนานไวรัส Sasser ก็เขามา
มีบทบาทสําคญัในการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของระบบเครือขายทั่วโลก ซ่ึงสรางความเสีย
หายไปไมนอย และก็สงผลกระทบตอระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือเชนเดียวกัน ผูเขียนไดตั้ง
ขอสังเกตไวอยางหนึ่งวาการระบาดของไวรัสและหนอนคอมพิวเตอรในระบบเครอืขายของโรงเรียนนาย
เรือ ลวนเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอรภายในโรงเรียนนายเรือทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการนําเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ติดเชื้อไวรัสเขามาตอเชื่อมเขากบัระบบเครือขาย หรือการเปดจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไฟลที่แนบมากบั
จดหมาย อิเลก็ทรอนิกส ซ่ึงมีเชื้อไวรัสอยู โดยรูเทาไมถึงการณ หรือโดยความไมใสใจในเรื่องเหลานี้ของ
ผูใชเอง จึงทําใหระบบเครือขายของโรงเรยีนนายเรือลมในที่สุด 
 
ถึงเวลาที่โรงเรียนนายเรอืจะใหความสําคัญในเรื่องของสงครามขอมูลขาวสารแลวหรือยัง ???  
 หากพิจารณาจากมาตรการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกระทรวงกลาโหมแลว 
ยังเห็นไดวาโรงเรียนนายเรือซ่ึงเปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ยังใหความสําคัญในเรื่องตาง ๆ  นอยกวา  
ที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมองปญหาในเรื่องของสงครามขอมูลขาวสารที่กําลงัเติบโตอยางรวดเรว็ใน
ยุคปจจุบัน สิง่ที่เห็นอยางเดนชัดคือ ไมมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลระบบ เครือขายโดยเฉพาะ ทั้ง ๆ 
ที่เรื่องนี้มีการหารือกันทุกป และผูบริหารสวนใหญจะเห็นชอบในหลกัการ แตก็ยงัไมมีการดําเนินการให
เปนรูปธรรม ผูเขียนเปนสวนหนึ่งในคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางการจัดหนวยของฝายศึกษา ไดเสนอ
แนวทางการแกปญหาในหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการจดัตั้งศูนยคอมพิวเตอรและกาํหนดอัตราใหมี
ผูรับผิดชอบ ดูแลโดยตรง โดยไมมีการเพิ่มอัตราแตอยางใด การดําเนินการก็ยังคงตองทําในลกัษณะเดิม 
คือลงคําสั่งแตงตั้ง ครู อาจารยในกองวิชาตาง ๆ (มักจะเปน กองวชิาวิศวกรรมศาสตร และ กองวิชา
วิศวกรรม  เครื่องกลเรือ) ผูใดที่โรงเรียนแตงตั้งใหดูแลระบบเครือขาย ก็ตองทํางานมากกวาครู อาจารย 
ทานอ่ืนเปน ๒   เทา  ตองศึกษาหาความรูในเรื่องของระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยตัวเอง    ตอง
ทํางานดวยวิธีการลองผิด – ลองถูก มาตลอด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครู – อาจารยเหลานี้ไมมีผูใดจบการศึกษา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง (เทาที่ผูเขยีนทราบสวนใหญจะจบวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมา
จากสถาบันตางๆ) จากการปฏิบตัิงานในอดีต ๒ – ๓ ปที่ผานมา การที่ระบบเครือขายของโรงเรียนนาย
เรืออยูมาไดจนถึงทุกวันน้ีจะตองมีผูที่เสียสละมาทําหนาที่ Network Administrator คอยตรวจสอบ 
Firewall ที่ขวนขวายไปซือ้หามาติดตั้งดวยตวัเอง เพ่ือติดตามความผิดปกต ิ และจัดการแกไขปญหา
ระบบเครือขาย โดยใชเวลาในชวงกลางคนื บางครั้งอาจจะถึงเที่ยงคนื ตีหน่ึง พอเชาของวันใหมก็ตองมา
ทําหนาที่เปนครูที่ดีสอน   ลูกศษิยนักเรยีนนายเรือใหมีความรูเพียงพอที่จะจบออกไปเปนนายทหารเรือที่ดี 
ในขณะที่มีหลายหนวยงาน ในกองทัพเรือซ่ึงมีแผนกกรรมวิธขีอมูลฯ เปนหนวยงานที่คอยดูแลดานระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของหนวยโดยตรง 
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จริงอยูในปจจุบันไดเริ่มมีการจัดตั้งระบบฐานขอมูลดานกําลังพล และระบบฐานขอมูลดานวัสด ุ
คงคลังไวบางแลว แตศูนยคอมพิวเตอรยังจํากัดการใชงานใหอยูในวงแคบ เฉพาะผูที่เกี่ยวของโดยตรง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเทาที่สังเกต ยังเห็นวาขาราชการในโรงเรียนนายเรือใหความสําคัญในเรื่องของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศนอยเกินไป เน่ืองจากอาจจะยังเขาใจคลาดเคลื่อนอยูวาระบบสารสนเทศคือเครื่อง
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศคือการใชอินเตอรเน็ต หรือระบบสารสนเทศคือความสามารถในการใช
เครื่องพิมพเลเซอรรวมกันได ความเขาใจเหลานี้ไมใชเรื่องที่ผิดเสยีทีเดียว แตยังเขาใจไมครบวงจร   
การใชอินเตอรเน็ตในปจจุบนันับวาเริ่มทีจ่ะมีอันตรายมากขึ้นในทุกดาน เริ่มตัง้แตขอมูลที่มีอยูในระบบ
เครือขายซึ่งอาจจะไมใชขอเท็จจริงทั้งหมด มีสื่อตางๆ ที่ไมเหมาะสมกับสถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มาก จนกระทัง่การแพรกระจายของไวรัสคอมพิวเตอรเม่ือเปด E-mail หรือเปด Attachment File ตาง ๆ 
ถึงแมวาขณะนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดตั้งกําแพงไฟ (Firewall) ไวสําหรับปองกันสิ่งเหลานี้ไวบางแลว 
หากแตสิ่งที่เกดิขึ้นใหม ๆ ก็ใชวาบุคคลเพียง ๒ – ๓ คน จะทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในกรณีที่เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรฯ ตองทําหนาที่หลักในการเปนอาจารยสอนนักเรียนนายเรือ 
จึงทําใหมีโอกาสพลาดพลั้งตอปจจัยจากภายนอกไดงาย  

นับตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ เปนตนมา เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรไดตระเวนเดินไปทัว่    
ทั้งโรงเรียน เพ่ือหาเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงติดไวรัสดังกลาวและกําจัดไวรัสไมใหแพรเขามายังระบบ    
เครือขาย และขอเท็จจริงทีพ่บก็คือสวนใหญการที่ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือติดไวรัส มักจะมา
จากการนําเชื้อไวรัส จากภายนอกเขามาติดภายในระบบเครือขายโดยตรง ไมวาจะอยูในรูปแบบของเกม
คอมพิวเตอรที่มีเชื้อไวรัส หรือสาํเนาไฟลงานที่ทํามาจากที่อ่ืนและติดเชื้อไวรัสเขาเผยแพรภายในระบบ
เครือขายของโรงเรียนนายเรือ การที่เจาหนาที่ศนูยคอมพิวเตอรทั้งหมดจะตองมีภารกิจในการเปน
คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรยีม
ทหารในสวนของกองทัพเรือ ทําใหไมมีเวลาดูแลระบบเครือขายดังเดิม ซ่ึงประจวบเหมาะกบัการติดเชื้อ
ไวรัสในระบบเครือขาย ที่คาดวาอาจจะมาจากเครื่องคอมพิวเตอรเพียงไมกี่เครื่องภายในโรงเรียนนายเรือ
เอง แตกท็ําใหขอบเขตของความเสียหายขยายตวัไปทัว่ทั้งโรงเรยีน จนกระทั่งไมสามารถใชงานไดในที่สุด  
ผลลัพธ ที่ไดก็คือ นักเรียนนายเรือไมสามารถเขาไปคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ตได นักเรียนนายเรือไมสามารถเขาไปดบูทเรียนในเครอืขายอินทราเน็ตที่อาจารยจัดทําไวให
ได ไมสามารถสงงานมอบผานระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรอืได ผูใชงานระบบอินทราเน็ตภายใน
โรงเรียนนายเรือไมสามารถสงขอมูล ขาวสารถึงกันและกนัไดเชนเดิม และยิ่งไปกวานั้นในสถานการณ
เชนนี้ กองทัพเรือยังคงตองจายคาใชบริการอินเตอรเน็ตใหกบับรษิัทผูใหบริการอีกเดือนละหลายหมืน่
บาท สิ่งเหลานี้คงตอบคําถามที่วาถึงเวลาแลวหรือยังที่โรงเรียนนายเรือจะใหความสําคัญในเรือ่งของการ
ทําสงครามขอมูลขาวสารในโลกยุคไซเบอรในปจจุบัน ????? 
 



การออกแบบและวิเคราะหระบบควบคุมเครื่องจกัรกล 
น.ต.ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชรสอง 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 

๑.   กลาวนํา 
การดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันจําเปนตองเก่ียวของกับระบบควบคุม (Control Systems) 

อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะไมวาจะเปนอุปกรณพ้ืนฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องปงขนมปง 
เครื่องซักผา รถยนต หรือ อุปกรณเฉพาะที่มีความซับซอนสูง เชน ระบบควบคุมการยิงของเรือรบ หรือ 
ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติของเครื่องบิน ลวนตองมีระบบควบคุมเปนสวนประกอบ ทั้งสิ้น 

วัตถุประสงคของการใชระบบควบคุมสามารถอาจแบงไดเปน ๔ ขอ ดังน้ี [ ๑] 
๑. เพ่ือขยายกําลงั (Power Amplification) 
๒. เพ่ือควบคุมระยะไกล (Remote Control) 
๓. เพ่ือใชฟอรมของสัญญาณเขาที่งายตอการจัดการ (Convenience of Input Form) 
๔. เพ่ือตอบสนอง / ชดเชยตอสิ่งรบกวน (Compensation for Disturbances) 

ตัวอยางของการใชระบบควบคุมเพ่ือขยายกําลัง และ ควบคุมระยะไกล เชน การใช Joystick 
เพ่ือควบคุมการหันปนเรือจากภายในหองศูนยยุทธการ ระบบควบคุมการยิงดังกลาวตองขยายสัญญาณ
จาก Joystick ซ่ึงมีกําลังนอย (ไมเกิน ๑๒ โวลต) ใหเปนสัญญาณที่มีกําลังสูง (เปนพันโวลต) พอที่จะ   
ขับเคลื่อนระบบ Servo ของปนใหหมุนได นอกจากนี้การที่พนักงานสามารถควบคุมปนจากภายใน    
หองศูนยยุทธการมีประโยชนคือ เปนการปองกันพนักงานจากอันตรายภายนอก เชน อาวุธ นิวเคลียร 
เคมี ชีวะ และชวยใหการอํานวยการรบมีประสิทธิภาพ  

การใชฟอรมของสัญญาณเขา (Input) ที่งายตอการจัดการ และ ตอบสนอง / ชดเชยตอสิ่งรบกวน 
สามารถดูไดจากเครื่องปรับอากาศเปนตัวอยาง เชน เม่ือผูใชตองการปรับอุณหภูมิ ก็สามารถทําไดโดย
การหมุนปุมควบคุม (ฟอรมของสัญญาณเขาคือ ตําแหนงของปุมควบคุม) จากน้ันระบบควบคุมอุณหภูมิ
จะแปลงสัญญาณเขาดังกลาว เพ่ือควบคุมอุณหภูมิใหเปนไปตามที่ตองการ (ลองจินตนาการถาผูใช      
จําเปนตองใหสัญญาณเขาคือ “อุณหภูมิ” เพ่ือควบคุมเครื่องปรับอากาศ) นอกจากนี้ในแตละชวงเวลาของ
แตละวัน อาจมีคนเขาออกหองไมแนนอน หรือ แสงแดดอาจสองเขามาในหองในแตละชวงเวลาไมเทากัน 
“สิ่งรบกวน“     จากภายนอกเหลานี้มีผลใหอุณหภูมิของหองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา     ระบบควบคุม 
สามารถตอบสนองและชดเชยตอสิ่งรบกวนเหลานี้โดยปรับการทํางานของเครื่องปรับอากาศเพื่อให
อุณหภูมิของหองคงที่ตามที่ผูใชตั้งไวตลอดเวลา 
 ปจจุบัน พัฒนาการของระบบควบคุมมีแนวโนมที่จะเปนระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic 
Control) มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่ม สมองกล (Artificial  Intelligence)   ใหกับระบบควบคุม  ทั้งน้ี เพ่ือชวย 
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อํานวยความสะดวกและเพิม่ประสิทธิภาพของการทํางาน เชน เครื่องประกอบชิน้สวนตามสายการผลติ
ในภาคอุตสาหกรรม เปนตน จะเห็นไดวา ระบบควบคุมเริ่มมีบทบาทอยางมากตอการดําเนินชีวติของ
มนุษย ดังน้ันอาจถือไดวาการศึกษาเกีย่วกับระบบควบคุม (Control Systems Engineering) เปนพ้ืนฐาน
ที่จําเปนสําหรบัผูที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวศิวกรรมศาสตร (โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สาขาไฟฟา และ เครื่องกล) 

ในสวนของโรงเรียนนายเรอื ไดบรรจุหลกัสูตรเกี่ยวกบัระบบควบคมุไว ดังน้ี [ ๒] 
๑. วิชาแกนเฉพาะสาขา 

ก.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีวิชาระบบควบคุม (EE416) และ วชิาปฏิบัต ิ
     การระบบควบคุม (EE417) 
ข.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล มีวิชาระบบควบคุมเชิงกล (MR415) 

๒. วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
  ก.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีวิชาระบบควบคุมแบบดิจิตอล (EE934) และ 
       วิชาระบบควบคุมชั้นสูง (EE935) 
  ข. สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาวิศวกรรมการตอเรือ 
                 มีวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ (MR912) 
 

๒.Control Systems Engineering                                                                   
      ๒.๑  Control Theory 
 การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม ไมวาจะเปนระบบที่มีความซับซอนนอย เชน     
เครื่องปงขนมปง หรือระบบที่มีความซับซอนสูง เชน ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ลวนใชความรู      
พ้ืนฐานเดียวกันคือ ทฤษฎีการควบคุม (Control Theory) ซ่ึงเปนการนําความรูทางคณิตศาสตรมา
ประยุกตใชวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม  

Control Theory สามารถแบงไดเปนสองประเภทหลัก ๆ คือ 
  ๑.  Classical Control Theory 
  ๒.  Modern Control Theory 
 เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา Classical Control Theory หมายถึง การใชเทคนคิดานความถี่ 
(Frequency Domain) คือใช Laplace Transform สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ 
(Mathematical Model หรือ System Model) ในรูปของ Transfer Function เพ่ือวิเคราะหการตอบสนอง
ของระบบในยานความถีต่าง ๆ ในขณะที่ Modern Control Theory หมายถึงการใชเทคนิคดานเวลา 
(Time Domain) คือใช System Model ในรูปของ State Space และใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือจําลองและ
วิเคราะหการทํางานของระบบควบคมุที่เวลาตางๆ 
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 ๒.๒  ประเภทของระบบควบคุม 

 ระบบควบคุมสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภท ตามการทิศทางการไหลของสัญญาณ ไดแก 
๑.  Open Loop Control System 
๒.  Closed Loop Control System 

 ๒.๒.๑  Open Loop Control System 

 ใน Open Loop Control System ตัวควบคุม (Controller) จะรับสัญญาณเขา (Input) เชน การ
ตอบสนองทีต่องการ (Desired Behavior) และสงสญัญาณควบคมุ (Control Signal) ไปยังระบบที่
ตองการควบคุม๑ ดังแสดงใน ภาพที่ ๑ 

 
ภาพที่ ๑ Open Loop Control System Block Diagram Representation 

ภาพที่ ๒ แสดงตัวอยาง Block Diagram ของระบบควบคุมความเร็วของรถยนตแบบ Open Loop  

 
ภาพที่ ๒ ระบบควบคุมความเร็วของรถยนตแบบ Open Loop 

 
 จากระบบใน ภาพที่ ๒ คนขับเปรยีบเสมือนเปน Controller (ในระบบควบคุมอัตโนมัติ 
Controller อาจเปน เครื่องคอมพิวเตอรแทนคนขบั) Desired Behavior อาจถูกกําหนดจากความเร็วตาม
กฎหมายกําหนด เชน ๘๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง (กม./ชม.) ในกรณีน้ีคนขับจะประมวลผลและเหยียบที่คันเรง 
เพ่ือเรงเครื่องใหรถยนตวิ่งไปดวยความเรว็ทีต่องการ ซ่ึงคนขับจําเปนตองรูลวงหนา เชน จากคูมือประจํา 

                                                           
๑
   ใน Control Systems Engineering คําวา Plant, System, Process ใชหมายถึงส่ิงเดียวกันคือ 

ระบบที่เราตองการควบคุม 
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รถวา ถาวิ่งทางเรียบที่ความเร็วรอบเครือ่ง ๒๕๐๐ RPM รถจะวิ่งดวยความเรว็ ๘๐ กม./ชม. เปนตน ใน 
Open Loop Control System มีขอจํากัดที่เห็นไดชัด คือ ไมสามารถรักษาความเร็วของรถใหคงที่ไดถามี
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เชน ขณะรถขึ้นหรือลงเขา  
 ความตองการที่จะสามารถควบคุมระบบไดอยางอัตโนมัติ และสามารถตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดีขึ้น จึงนําไปสูการพัฒนาระบบควบคุมแบบ Closed Loop Control 
System 

 ๒.๒.๒  Closed Loop Control System 

 ในระบบ Closed Loop Control System (หรือ Feedback Control System) ตามภาพที่  ๓ 
ตัว Controller จะใช Error Signal, e, เปน Input ในการกําหนด Control Signal, u,  ที่จะสงไปยังระบบที่
ตองการควบคุม Error Signal ไดมาจากสมการ   

yie −=                                                                                                  Eq.  ๑ 

คาทีว่ัดได (Measurement, y) อาจไดมาโดยตรง แตสวนใหญจําเปนตองใช Sensor ในการวัดคา 

ภาพที่ ๓ Closed Loop Control System Block Diagram Representation 

 Closed Loop Control System มีขอดีที่เดนชัด ซ่ึงไดมาจาก Feedback Loop กลาวคือ
สามารถที่จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดีกวา Open Loop Control System 
ภาพที่  ๔ แสดงตัวอยางของระบบควบคมุความเรว็รถแบบ Closed Loop  
 ระบบ Closed Loop Control System จะพยายามรักษาใหการตอบสนองเปนไปตามที่
ตองการอยูตลอดเวลา ถามีความแตกตางระหวาง Desired Behavior กับ Output Response มาก Error 
Signal ก็จะมีคามาก ทําให Controller สง Control Signal ที่สูงออกมาเพื่อควบคุมระบบ แตในทางกลับกัน  
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ถามีความแตกตางระหวาง Desired Behavior กับ Output Response นอย Error Signal ก็จะมีคานอย 
ทําให Controller สง Control Signal ที่นอยออกมาเพื่อควบคุมระบบ ในทางทฤษฎี ถา Output 
Response เทากับ Desired Behavior ดังน้ัน Error Signal ก็มีคาเทากับศนูย และ Controller ก็ไม      
จําเปนตองสง Control Signal ออกมาเพื่อควบคุมระบบ 
 

ภาพที่ ๔ ระบบควบคุมความเร็วของรถยนตแบบ Closed Loop 

 จากตัวอยางของระบบใน ภาพที่ ๔ เม่ือเริ่มตนสตารทรถ รถจะมีความเร็วเปนศูนย ( 0=y  ใน 
Eq. ๑) สมมุติวาคนขบัตองการทําความเร็ว ๘๐ กม./ชม. ( 80=i ) ดังน้ัน Error signal (ผลตางระหวาง 
Input และ Output, 080−=−= yie ) จะมีคาเทากับ ๘๐ กม./ชม. ซ่ึงคนขับรถจะตองเหยียบคันเรงมาก
เพ่ือใหความเร็วรถเพ่ิมขึ้น ณ จุดหนึ่งที่ความเร็วรถมีคาเทากับ ๗๙ กม./ชม. ( 79=y ) Error signal จะมี
คาเทากับ ๑ กม./ชม. ( 7980 −=e ) ซ่ึงคนขับตองเหยียบคันเรงเพ่ิมขึ้นอีกเพียงเล็กนอย (เปรียบเทยีบ
กับ 80=e ) และในกรณีที่ความเร็วรถมีคาเทากับ ๘๐ กม./ชม. Error signal จะมีคาเปนศูนย 
( 8080−=e ) และคนขบัเพียงแครักษาระดับของคันเรงใหคงที่ไว ดวยระบบควบคุมแบบ Closed Loop 
ดังกลาว จะเห็นไดวา Controller (คนขับ) จะคอยปรับแตง (เหยยีบ/ผอน) คันเรงโดยอัตโนมัติ  อยาง
ตอเน่ืองเพ่ือควบคุมความเร็วใหคงที่ แมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม เชน ขณะข้ึน / ลง
เขา เปนตน 
 ๒.๓ ข้ันตอนการออกแบบระบบควบคุม (Design Process) 

 โดยปกติ เม่ือวิศวกรออกแบบระบบควบคุม สามารถทาํตามกระบวนการ ๓ ขั้นตอน ดังน้ี [ ๓] 
  ๑. กําหนด Desired Behaviors (ตั้งเปาหมายวา ตองการใหระบบมีขดีความสามารถอะไร) 
  ๒.  กําหนด Control Actions (ดูวามีวธิกีารอะไรบางที่สามารถใชควบคุมระบบ) 
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  ๓. เลือก Control Actions ที่ดีที่สุด (Control Actions หมายถึงวธิีการที่จะใชควบคุม
ระบบ เชน ในการควบคมุความเรว็ของรถยนต มีทางเลือกหลายวิธตีั้งแต เรงเครื่องหรือเหยียบเบรก, 
เลือกเครื่องยนตที่เล็กลงหรือใหญขึ้น หรือใชเกียร / เฟองทด เปนตน) 
 ในการออกแบบตามกระบวนการขางตน วิศวกร อาจใช Iterative Process (การทําซ้ําๆ) ตาม
ภาพที่ ๕ โดยเริ่มจากสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร (System Model) เพ่ือใชวัดผลที่ไดจากการปอน 
Control Actions ตาง ๆ แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกบัขีดความสามารถของระบบที่ตองการ 
(Desired Behaviors) วิศวกรอาจตองลองผิดลองถูกหลายครั้งจนกวาจะไดผลลัพธ (คือ Control Action) 
ที่ทําใหระบบตอบสนองตามที่ตองการไดดีที่สุด กอนจะนําไปทดลองกับระบบจริงเพ่ือเปนการยืนยัน
ความเหมาะสมของระบบควบคุม เปนครัง้สุดทาย 
 การใช System Model ชวยใหสามารถทําการทดสอบไดงาย และหลีกเลี่ยงขอจํากัดที่อาจ
เกดิขึ้นจากการทดลองกับระบบจริง (ลองจินตนาการถึงความยุงยากและขอจํากดัที่อาจเกิดขึ้น หาก
วิศวกรจําเปนตองออกแบบระบบควบคุมการบินของเครื่องบินโดยทําการทดลองกับเครื่องบินจรงิโดยไม
มีการจําลองดวยเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางของปญหาที่อาจเกิดขึ้น เชน เครื่องบนิอาจตกและอาจทําให
เกิดอันตรายถงึชีวติได นอกจากนี้การที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระบบควบคมุเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือ
ปรับแตงระบบควบคุมจะตองใชเวลาและคาใชจายที่สูงมาก) 
 

ภาพที่ ๕ ข้ันตอนการออกแบบระบบควบคุมโดยใช Iteration Process 

 อยางไรก็ตามการใชวธิีการแบบ Iterative Process ก็ยังมีขอจํากัดอ่ืน ๆ อีกเชน  
๑. จะใชอะไรเปนเกณฑกําหนดขีดความสามารถของระบบ 
๒. จะมีเกณฑกําหนดขีดความสามารถของระบบที่เปนมาตรฐานใชเปรียบเทียบระบบตาง ๆ 

ไดหรือไม 
๓. จะรูไดอยางไรวา System Model ที่ใชมีความถูกตองแมนยําเพียงพอ 
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๔. จะรูไดอยางไรวา Control Actions ไหนดีที่สุด 
สิ่งที่ Control Theory เขามามีสวนชวยในการออกแบบระบบควบคุมก็คือ แทนที่วศิวกรจะตอง

ออกแบบระบบควบคุมดวยการใช Iterative Process คือ ทดลองซ้ําหลายๆครัง้จนหาพบวา Control 
Action อะไรดีที่สุด Control Theory เริม่ตนโดยใช Desired Behavior ที่ตองการเปนโจทย ประกอบกับ 
System Model แลวคํานวณหา Control Action ที่จําเปน ในลักษณะคลายๆกับการแกสมการ คือ ถารู 
Desired Behavior และ รูวา System Response (การตอบสนองของระบบ) เปนอยางไร (ซ่ึงรูไดจาก 
System Model) วิศวกรสามารถแกสมการคํานวณหา Control Action เพ่ือใหได Desired Behavior 

น้ันๆ ซ่ึงมีขั้นตอนตามที่แสดงในภาพที่ ๖ 
ภาพที่ ๖ ข้ันตอนการออกแบบระบบควบคุมโดยใช Control Theory 

 ๒.๔  การกําหนดขีดความสามารถของระบบ 

 โดยทั่วไปมีปจจัยพ้ืนฐาน ๔ ปจจัยที่วศิวกรคํานึงถึงในการออกแบบระบบควบคมุ ซ่ึงปจจัย
เหลานี้ถูกใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับกําหนดขีดความสามารถของระบบควบคุม 

๑. Stability (ความเสถียรของระบบ) 
๒. Transient Response (การตอบสนองของระบบกอนถงึจุดสมดุล) 
๓. Steady State Error (ความคลาดเคลื่อนของระบบ ณ จุดสมดุล) 
๔. Robustness (ความคงทนของระบบตอการเปลี่ยนแปลง) 

 
 เพ่ือใหสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกบัการกําหนดขดีความสามารถของระบบควบคุมไดงาย 
จึงใชระบบควบคุมของลิฟตเปนตวัอยางสาธติแนวความคิดพื้นฐาน ภาพที่ ๗ แสดงตวัอยางการตอบสนอง 
ของลิฟต ๔ ตวั เม่ือผูใชกดปุมออกคําสั่งใหลิฟตเคลื่อนที่ขึ้น ๑ เมตร 
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 คนทั่วไปเม่ือใชลิฟตยอมตองการใหลิฟตเคลื่อนที่เรว็และนุมนวลที่สุด ลิฟตที่ไมมีความเสถียร 
(Unstable) จะเคลื่อนที่ไมยอมหยุด ซ่ึงลิฟตอาจเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงจนทะลุเพดานหรือพ้ืนไปเลย ทําให
เปนอันตรายถึงชีวติได  
 Transient Response ดูไดจากวา กวาทีล่ิฟตจะหยุด ณ ชั้นที่ตองการนั้น ใชเวลานานหรือไม
มีอาการแกวง (Oscillation) ขึ้นลงมากนอยเพียงไร โดยสวนมาก ผูใชลิฟตอาจรูสึกไดวาลิฟตมีอาการสั่น
ขึ้นลงเล็กนอยกอนที่ลิฟตจะหยุด แปลวามีการแกวงเลก็นอย ลิฟตบางเครื่องอาจเคลื่อนที่เรว็เกนิไปทําให
ผูใชลิฟตรูสึกเหมือนตัวลอย วิศวกรจําเปนตองออกแบบลิฟตให Transient Response มีความพอดีเพ่ือที่
ผูใชจะไมรูสึกไมสบาย 
 Steady State Error ดูไดจากวา เม่ือลิฟตหยุด ณ ชั้นที่ตองการนั้น (ถึงจุดสมดุล) หยุดตรงชั้น
พอดีหรือไม พ้ืนลิฟตกบัพ้ืนอาคารอยูในแนวเดียวกันหรือไม ถา Steady State Error มาก เชน ๐.๕ 
เมตร ผูใชลฟิตอาจตองปนออกจากลิฟต แทนที่จะเดินออกไดงายๆ ดังน้ันวศิวกร ควรออกแบบระบบ
ควบคุมใหมี Steady State Error อยูในเกณฑที่ยอมรับได 
 จาก ภาพที่ ๗  ลิฟต ๑ มี Steady State Error เทากับศนูย แตวามีการแกวง (Oscillation) 
คอนขางสูง ในขณะที่ ลิฟต ๓ เคลื่อนทีนุ่มนวลที่สุด แตมี Steady State Error ถึง ๒๐ เซนตเิมตร และ
ลิฟต ๔ ไมเสถียร (Unstable) ดังน้ัน ในกรณีน้ี ลิฟต ๒ จึงมีการตอบสนองทีดี่ที่สุด เพราะแมวาจะไม
สามารถตอบสนองไดเร็วเหมือนลิฟต ๑ แตก็ตอบสนองไดเร็วกวาลิฟต ๓ โดยไมมีการแกวงและ Steady 
State Error เทากับศูนย 
 Robustness ดูไดจากวาหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ลิฟตยังจะตอบสนองไดดี
อยางที่ตองการหรือไม ยกตัวอยางเชน วิศวกรอาจลืมไปและออกแบบลฟิตทีมี่การตอบสนองที่ดีเม่ือรับ
นํ้าหนักสูงสุดคือเม่ือมีคนอยูในลิฟต ๒๐ คน แตเม่ือมีคนใชลิฟต ๕ คน (นํ้าหนักเปลี่ยน) การตอบสนอง
ของลิฟตไมดี อาจ เปน Unstable หรือ Transient Response ไมดี เชน แกวงเกินไป เร็วเกนิไป ทําให  
ผูใชลิฟตตัวลอย หรืออาจมี Steady State Error มากเกินไป ดังน้ัน วิศวกรควรออกแบบลิฟตที่ Robust 
กลาวคือ การตอบสนองตาง ๆ (Stability, Transient Response, Steady State Error) อยูในเกณฑที่
ยอมรับได แมวาจะมีผูใชลิฟตตั้งแต ๑ ถึง ๒๐ คน 
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     ภาพที่ ๗ การตอบสนองของระบบลิฟต 
 

การออกแบบระบบควบคุมไมใชเรื่องงาย เพราะการปรับแตงขดีความสามารถหนึ่งใหดีอาจมี
ผลกระทบทางลบตอขีดความสามารถอื่น ๆ ไดดวย ลองจินตนาการวามีคน (Controller) กําลังพยายาม
ออกแรงเข็นตูเสื้อผา (Plant) ที่มีนํ้าหนักมากใหเคลื่อนยายไปในตําแหนงที่ตองการ หากคนเข็นตู ตองการ
เข็นใหเสร็จเรว็ (Transient Response ดี – ตอบสนองเร็ว) ก็จําเปนตองออกแรงมาก แตการออกแรงมาก
จะทําใหควบคุมตูใหหยุดในตําแหนงทีต่องการไดยาก (Steady State Error ไมดี – ความคลาดเคลื่อนสูง) 
ในทางกลบักนั ถาคนเข็นตูตองการควบคุมใหตูหยุดในตําแหนงทีต่องการไดอยางแมนยํา (Steady State 
Error ดี – ความคลาดเคลื่อนนอย) ก็ตองออกแรงนอยเพ่ือทําใหตูเคลื่อนที่ชา ๆ และสามารถควบคุม
ตําแหนงของตูไดงาย (Transient Response ไมดี – ตอบสนองชา) ในตวัอยางนี้ การที่คนออกแรงมาก
หรือนอยเปรียบเสมือนวาคนคือ Controller ที่มีคา Gain ที่ปรับได เม่ือตองการออกแรงมากก็ปรับใหมีคา 
Gain สูงๆ และถาตองการออกแรงนอยก็ปรับใหมีคา Gain ต่ําๆ (อาจมองงายๆวาคา Gain คือตัวคูณ
สัญญาณเขาใหมีคามากขึ้นหรือนอยลงตามที่เราตองการ) 

เพ่ือใหเห็นภาพเกี่ยวกบัการควบคุมระบบดวยการปรบัคา Gain สามารถดูไดจากตัวอยางของ
ระบบควบคุมความเรว็รถแบบ Closed Loop ตามภาพที่ ๔ สมมุติวาในสมองคนขับรถไดกําหนดคา 
Gain ไวคือซม./กม. ดังน้ันเม่ือความเร็วรถเทากบั ๐ กม./ชม. สัญญาณ Error จะมีคาเทากับ ๘๐ กม./ชม. 

ทําใหสมองสั่งการใหเทาเหยียบคันเรงลงไป ๔ ซม. ( 4
20
180 =× ) และเม่ือความเร็วรถเทากบั  
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๗๙ กม./ชม. สัญญาณ Error จะมีคาเทากับ ๑ กม./ชม. ทําใหสมองคนขับก็จะสัง่การใหเทาเหยียบคันเรง

ลงไป ๐.๐๕ ซม. ( 05.0
20
11 =× ) ดังน้ันเราสามารถควบคุมวาจะใหเทาเหยียบคันเรงมากนอยเทาไรได

ดวยการปรับคา Gain ใน Controller (สมองของคนขับ) 

ภาพที่ ๘ ตัวอยางการปรับคา Gain ใน Controller เพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต 

๓.  สรุป 
 การออกแบบและวิเคราะหระบบควบคุมในชีวติจริง ก็จะพบกับขอจํากัดเชนน้ีเชนกัน และ
หนาที่ของวิศวกรระบบควบคุมคือ ออกแบบระบบควบคุมที่สามารถตอบสนองไดดีที่สุดโดยหาจุดสมดุล 
(Trades off) ระหวางเกณฑกําหนดขีดความสามารถตางๆ (Stability, Transient Response, Steady 
State Error, และ Robustness) ดังนัน้วศิวกรจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือที่ดีเพ่ือชวยใหสามารถวเิคราะห
ผลกระทบของการเปลี่ยนคาตัวแปร (parameters) ตาง ๆ ตอการตอบสนองของระบบ ดวยเหตุน้ี 
คอมพิวเตอรจึงมี   บทบาทสําคัญในฐานะเครื่องมือของวิศวกรในการออกแบบและวิเคราะหระบบควบคุม 
(Computer Aided Design) 
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การเตรียมความพรอมในทุกเรื่องเปนสิ่งที่ดี แตก็ไมตองตื่นตระหนกจนเกินเหตุ ดังกรณีของการประเมิน
คุณภาพภายนอกก็เชนกัน แมระยะเวลาที่โรงเรียนนายเรือจะตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ในป พุทธศักราช ๒๕๔๘ ใกลเขามาแลวกต็าม แตเน่ืองจากเปนการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ในรอบแรก อีกทั้งมาตรฐานและตวับงชี้ที่ สมศ.กําหนดไวใชในการประเมิน
คุณภาพนั้นก็ยังคงตองไดรับการปรับปรงุและพัฒนาตอไปใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังน้ันรูปแบบวิธีการ
ประเมินจึงเปนแนวปฏบิัตใินเบื้องตน เพ่ือชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน – จุดที่ควรพัฒนาของ
สถาบันอุดมศกึษา และชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแก
สถาบันอุดมศกึษาและหนวยงานตนสังกดั โดยยังไมมีการตัดสินชีข้าดวาผานหรือไมผาน รับรองหรือไม
รับรอง อยางไรก็ตามผูเขียนไดสังเคราะหขอมูล จากการเขารวมประชุมสัมมนาผูประเมินภายนอก และ
เอกสารกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. มาเปนแนวทางการ
เตรียมความพรอมใหฝายตาง ๆ ของโรงเรียนนายเรอืไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา คืออะไร ? 
 การประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดดมศึกษาทุกแหงทั้ง
ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอืน่ ๆ เชน โรงเรียนนายเรอื ซ่ึงเปน
สถาบันอุดมศกึษาของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม ประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. ทั้งน้ี เพ่ือมุงใหมี
การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง 
 
 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒                                                                                         เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

    ๔๐ 
 
 
สมศ.คือใครและทําอะไร 
 สมศ. ยอมาจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ
มหาชน มีหนาที่ตามมาตรา ๔๙ และ ๕๑ ที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พุทธศักราช๒๕๔๕ซึ่งเกี่ยวของกับสถาบนัอุดมศึกษาและโรงเรียนนายเรือสรุปไดคือ 
  ๑. พัฒนาเกณฑ วธิีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาติ ฯ 
  ๒. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาทกุแหง รวมทั้งโรงเรียนนาย
เรือ อยางนอยหนึ่งครั้งในทุก ๕ ป และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชน 
  ๓. กรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถาบันอุดมศกึษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
สมศ.จะจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขแจงใหหนวยงานตนสังกัด เพ่ือขอใหสถาบันอุดมศึกษา
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ๔. หากสถาบันอุดมศึกษายังมิไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอ ๓. สมศ.จะรายงานตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายใหมีการปรับปรุแกไขตอไป 
หลักในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประกันคณุภาพภายใน เปนเรื่องของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และหนวยงานตนสังกัดทีจ่ะ
ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและกํากบัดูดแลใหเปนไปตามระบบและกลไกทีว่างไว สวนการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนเรื่องของ สมศ.ที่จะดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญ ๕ 
ประการในการประเมินคุณภาพ ดังน้ี 
  ๑. เปนการประเมินเพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนการจับผิด การ
ตัดสิน ผิด – ถูก / ผาน – ไมผาน หรือการใหคุณ – ใหโทษ 
  ๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
(Evidence – Base) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) 
  ๓. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงาน ในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับ
ควบคุม 
  ๔. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษา จากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 
  ๕. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษา กับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา
ของชาตติามที่ไดกําหนดไวในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ ฯ โดยใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคง
มีความหลากหลายในทางปฏิบตัิที่สถาบันสามารถกาํหนดเปาหมายเฉพาะ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียนได 
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ความสัมพนัธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประกันคณุภาพภายในจะเนนการตรวจสอบ การประเมินคณุภาพและมาตรฐานในปจจัย
นําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) สวนการประเมินคณุภาพภายนอกจะเนนประเมินผลผลิต 
(Output)   และผลลัพธ  (Outcome)  ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตาง ๆ   ดังน้ันการ 
ประกันคุณภาพภายในจึงสงผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง 
 การประเมินคณุภาพภายนอกจะใชตวับงชี้ตามมาตรฐานตาง ๆ ในการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถาบนั ซ่ึงในการประเมินจะตองคาํนึงถงึปรัชญา พันธกิจ 
และลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันอุดมศกึษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดทํา
รายงานประจาํป เตรียมเอกสาร ขอมูล ในดานตาง ๆ รวมถึงขอมูลตามตวับงชีเ้พ่ือพรอมรับการประเมิน
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ตอไป 
แผนภูมิ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนายเรอืกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิ แสดงใหเห็นวาเมื่อโรงเรียนนายเรือมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน และ
จัดทํารายงานประจําปที่มีลกัษณะของการประเมินตนเองเปนประจําทุกปแลว รายงานดังกลาวจะเสนอ
ตอ สมศ. เพ่ือรับการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 การประเมินภายนอก เนนการประเมินตามสภาพเปนจริงของขอมูล  ไมวาจะเปนสภาพการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการตาง ๆ อยางไรก็ตาม ถึงแมเกณฑการประเมิน
ตนเองจะครอบคลุมการบรหิารงานของสถาบันอุดมศกึษาทุกดาน แตเน่ืองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเปนการประเมินโดยมีความตอเน่ืองมาจากการประเมินคณุภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
เอง จึง เปนงานที่ยืนยันผลของการประเมินภายในที่ทําโดยสถาบันอุดมศึกษาอีกดวย 
 

การปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนนายเรือ 

การประเมินตนเอง 
ของโรงเรียนนายเรือ 

รายงาน
ประจําป 

การตรวจ
เยี่ยม 

รายงานผล 
การประเมิน 

การติดตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 
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มาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 สมศ.ไดกําหนดมาตรฐาน และตัวบงชี้สําหรบัการประเมินคุณภาพภายนอกขึ้นเพ่ือใชเปน
เครื่องมือสะทอนใหสาธารณชนไดเห็นถงึ “คุณภาพ / ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศกึษา และ
ขณะเดียวกันก็ใชเปนเครื่องมือผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง รวมทั้งสิ้น ๘ 
มาตรฐาน ๒๘ ตัวบงชี ้
 มาตรฐานทั้ง ๘ มาตรฐาน ไดแก 
  ๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ 
   “บัณฑติมีคุณภาพ คิดเปน ทําเปน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดรวมทั้ง
สามารถประกกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
  ๒. มาตรฐานดานการเรียนรู 
   “กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั การเรียนรูที่จัดตามความสนใจของผูเรียน 
การพัฒนาผูเรียนตามความสามารถและตามความถนดั การฝกปฏิบัติ การเรยีนรูจากประสบการณจริง 
เปนตน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” 
  ๓. มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
   “การระดมทรพัยากร ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมทัง้ความรวมมือจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุน
การจัดการศึกษาใหมีประสทิธิภาพสูงสุด” 
  ๔. มาตรฐานดานการวิจยัและงานสรางสรรค 
   “ผลงานวิจัยทีส่ามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพสามารถเผยแพรได เพ่ือพัฒนาองคความรูใหหลากหลายทนัสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคม 
และประเทศได” 
  ๕. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
   “การใหบริการวิชาการทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือใหสังคมไทยเปน
สังคมแหงภูมิปญญาและมีการเรียนรูตลอดชีวิต” 
  ๖. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
   “การจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิ
ปญญาที่มีการบูรณาการตามความเหมาะสม” 
  ๗. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
   “ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล ประหยัด คลองตัว โปรงใส และ
ตรวจสอบได เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม” 
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  ๘. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   “ระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษา เพ่ือ
นําไปสูการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได” 
 
 สําหรับตวับงชี้ ๒๘ ตวัน้ัน ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะสวนที่พิจารณาแลวเห็นวาเกี่ยวของกับการ
เตรียมการเพือ่รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ของโรงเรียนนายเรือ ในหัวขอตอไป 
 
การเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนนายเรือ 
 จากกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ผูเขียนเห็นวา
โรงเรียนนายเรือ ควรดําเนนิการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกดังน้ี 
  ๑. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามแนวทาง / ขั้นตอน วิธีการในคูมือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรยีนนายเรือ โดยใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาตามปกตขิองโรงเรียนนายเรือ 
  ๒. จัดทํารายงานประจําปของโรงเรียนนายเรือ ที่มีลักษณะเปนรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) สงใหหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป ซ่ึงรายงานประจาํปจะตอง
ประกอบดวยขอมูลที่สามารถใชรองรับการประเมินคณุภาพภายนอกได น่ันคือมีตัวบงชี้ที่แสดงถึง
มาตรฐานทั้ง ๘ ดาน รวมอยูดวย 
  ๓. ตัวบงชี้ที่แสดงถึงมาตรฐานทั้ง ๘ ดาน ซ่ึงโรงเรียนนายเรือโดยฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
พึงมีและปฏิบตัิเพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ประกอบดวย 
   ๓.๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ ไดแก ตัวบงชี้ทีแ่สดงถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต / ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เปนตวับงชีถ้ึงคุณภาพของ
ผลผลติของโรงเรียนนายเรอื ทั้งในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะผูนําทหาร 
หลักฐานแสดงดูไดจากรายงานผลการวิจัยของกองสถิติและวิจัย เรือ่ง การติดตามและประเมินผลผูสําเรจ็
การศึกษาจากโรงเรยีนนายเรือ ซ่ึงไดดําเนนิการศึกษาและวิจัยมาอยางตอเน่ืองตัง้แตปพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
  ๓.๒ มาตรฐานดานการเรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี ้
   ๓.๒.๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการสราง
ประสบการณ จริง หลักฐานแสดงดูไดจากหลักสูตรการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประมวลการสอน 
(Course Syllabus) วิชาตาง ๆ ของฝายศึกษา เปนตน 
   ๓.๒.๒ ความเห็นของนักเรยีนนายเรือตอประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารย ใน
แตละวชิา เปนตัวบงชีถ้ึงคณุภาพของครู – อาจารย ซ่ึงสงผลถึงคณุภาพของนักเรียนนายเรอืดวย โดย
ฝายศึกษาควรใหนักเรียนนายเรือประเมินคุณภาพการสอนของครู – อาจารยในทุกวิชาแลวหาคาเฉลี่ย
แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพ จําแนกตามกลุมวิชา / สาขาวชิา 
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   ๓.๒.๓ จํานวนกิจกรรม / โครงการของงานกิจกรรมนักเรียนนายเรอืตอจํานวนนักเรียน
นายเรือทั้งหมด ซ่ึงดําเนินการโดยฝายศึกษาและกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค เพ่ือสรางเสริม
ประสบการณการเรียนรูแกนักเรียนนายเรือ โดยการใหเขาไปมีสวนรวมในชมรมวิชาการ ชมรมดนตรี 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
   ๓.๒.๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนนายเรือ ที่เหมาะสมทั้งใน
รูปแบบการวจัิยเพ่ือพัฒนาการฝกศึกษา โดยกองสถิติและวิจัย และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ในวิชาตาง ๆ (Action Research) ของครู – อาจารยฝายศึกษา / อาจารยตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือ 
  ๓.๓ มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
   ๓.๓.๑ จํานวนอาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักเรียนนายเรือ ฝายศึกษาจัดทํา
ขอมูลแสดงจํานวอาจารยประจําทุกระดับและอาจารยตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา (ปริญญาตรี โท เอก) ในรูปของอัตราสวน 
   ๓.๓.๒ คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักเรยีนนายเรือ ฝายงบประมาณ กองบัญชาการ 
จัดทํารายงานแสดงคาใชจายทั้งหมด ซ่ึงประกอบดวยงบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสือ่มราคา โดยไมรวมงบลงทนุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางตอ
จํานวนนักเรียนนายเรือทั้งหมด ในรูปของอัตราสวน 
   ๓.๓.๓ จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน ตอจํานวนนักเรียนนายเรือ
ทั้งหมด ฝายศึกษา / ศูนยคอมพิวเตอร โรงเรียนนายเรือ จัดทําหลักฐานแสดงจํานวนคอมพิวเตอรที่ใช
สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ / คาใชจายในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ 
   ๓.๓.๔ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด และศนูยสารสนเทศตอจํานวนนกัเรียน
นายเรือทั้งหมด ฝายงบประมาณ กองบัญชาการ จัดทํารายงานคาใชจายดังกลาวในรูปของอัตราสวน 
  ๓.๔ มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวยตัวบงชี้ซ่ึงฝายศึกษา 
กองสถิติและวิจัย และฝายงบประมาณเปนผูรวบรวมหลักฐานแสดง ไดแก 
   ๓.๔.๑ จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารย 
ประจําบุคลากร และอาจารยตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือ 
   ๓.๔.๒ จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําบุคลากร และ
อาจารยตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือ 
   ๓.๔.๔ จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยภายในโรงเรียนนายเรือ ตอจํานวนอาจารยประจํา
บุคลากร และอาจารยตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือ 
  ๓.๕ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  ประกอบดวยตวับงชี้ซ่ึงฝายศึกษารวบรวมจาก
ทุกหนวยที่เกีย่วของ จัดทําเปนรายงานแสดงหลักฐาน ไดแก 
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   ๓.๕.๑ จํานวนกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
   ๓.๕.๒ จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ / วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบันตออาจารยประจําและอาจารยตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือ 
  ๓.๖ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ประกอบดวยตวับงชีท้ี่เกีย่วของกับ
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค และคณะกรรมการตาง ๆ ตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือที่จะตองรวบรวม 
หลักฐานแสดง ไดแก 
   ๓.๖.๑ จํานวนกิจกรรมในการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทหารเรือ 
   ๓.๖.๒ การพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทหารเรือ 
  ๓.๗ มาตรฐานดานการบริหารจดัการ ประกอบดวยตวับงชี้ทีเ่กีย่วของกับฝาย
งบประมาณ โรงเรียนนายเรอืที่จะตองจัดทําขอมูลแสดง ไดแก 
   ๓.๗.๑ รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนบุคลากร
โรงพยาบาล) 
   ๓.๗.๒ รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการ ตอคาใชจายทั้งหมด หรือ
จํานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (Non – Academic) ตอจํานวนนักเรียนนายเรือทั้งหมด (ยกเวน
บุคลากรโรงพยาบาล) 
   ๓.๗.๓ รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลาง ตอคาใชจายทั้งหมด 
(ยกเวนโรงพยาบาล) 
   ๓.๗.๔ คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักเรียนนายเรือทั้งหมด 
   ๓.๗.๕ รอยละของเงินเหลอืจายสุทธิตองบดําเนินการ 
  ๓.๘ มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยตวับงชี ้
   ๓.๘.๑ ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางตอเน่ือง โดยคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ รวบรวมหลักฐานแสดงการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
ทั้งหมด ไดแก นโยบายในการประกันคณุภาพ คูมือการประกันคณุภาพ และรายงานการตรวจสอบและ
ประเมินตนเองของโรงเรียนนายเรอื เปนตน 
   ๓.๘.๒ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ที่มีตอการบริหารและพัฒนา 
โรงเรียนนายเรือ โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพโรงเรียนนายเรือ รวบรวมหลักฐานที่แสดงวาไดมีการ
นําผลการตรวจสอบ / ประเมินตนเองมาใชพัฒนาคณุภาพการศึกษา / กอใหเกิดการพัฒนาโรงเรยีนนายเรือ 
เชน เม่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบคุณภาพครัง้แรกแลวรายงานวา โรงเรยีนนายเรือ 
ยังขาดแผนพฒันาระยะยาว  มีแตแผนปฏบิัติงานประจําป   ซ่ึงโรงเรียนนายเรือกไ็ดตระหนักถึงความสําคญั  
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และไดจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนนายเรือระยะยาวขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการพฒันาโรงเรียนนายเรือ
อยางตอเน่ืองเปนรูปธรรม 
 
บทสรุปกัลยาณมิตรในการประเมินคุณภาพ 
 ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา คือเพ่ือในวงการสถาบันการศกึษาที่ชวยสะทอนภาพจากมุม
ขางนอก (Peer Review) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการสะทอนภาพความจริง.....
แสวงหาจุดเดน.....สกัดจุดดอย.....สรางกําลังใจ.....และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา 
 
  
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ระดับอุดมศกึษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑), ๒๕๔๗ 
 



 
   

 
น.อ.หญิง ยุวดี  เปรมวิชัย 

ผูอํานวยการกองวิชาคณิตศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
 
      ในปจจุบันน้ีการวิจัยเริ่มมีการใชวธิีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิขั้นสูง (Advance Statistics) 
กันมากขึ้น เชน ใชวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA)  สําหรับ
พยากรณตัวแปรตามในกรณี มีตวัแปรอิสระหลายตวั  เชนพยากรณอัตราการเพิ่มของประชากรในเขต
เมือง  จากตัวแปรอิสระตาง ๆ เชนรายไดประชาชาต ิ  ความหนาแนนของประชากร  อัตราการยายถิ่น  
จํานวนธุรกิจในเขตเมือง เปนตน  ยังมีวิธีการทางสถติิขั้นสูงอีกวิธหีน่ึงที่นาสนใจและมีการใชในการวิจัย
มากขึ้น  คือ  “การวิเคราะหการจําแนก (Discriminant Analysis : DA )  ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชพยากรณ
ไดละเอียดยิ่งขึ้นกวา การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ   เพราะเปนวิธีทีร่วมวธิีการวเิคราะหความ
แปรปรวนเชิงพหุ (Multivariate Analysis of Variance)  กับการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุเขา
ดวยกัน  อีกทั้งยังเหมาะสมกับขอมูลทีมี่ตัวแปรตามมีมาตรวัดในระดับกลุม (Nominal Scale) ที่เปน
ขอจํากัดที่การวิเคราะห การถดถอยเชงิพหุทําไมได เพราะตองมีตัวแปรตามมีมาตรวัดในระดับชวง 
(Interval Scale) เทานั้น      จึงทําใหความนิยมในการใชวธิีการวิเคราะหการจําแนกมีมากขึ้น 
แนวคิดและความจําเปนในการใชวิธีการวิเคราะหการจําแนก 
 ขอมูลที่ใชการวิเคราะหการจําแนก ตองมีตัวแปรตามที่มีมาตรวัดในระดับกลุม  เชน   ธนาคาร
ตองการจําแนกลูกคาออกเปนลูกคากลุมที่มีเครดิตดี และกลุมเครดิตไมดีตัวแปรตามในกรณีน้ีคือ ประเภท 
ของลูกคาธนาคาร  เปนตวัแปรประเภทกลุม คือ ลูกคากลุมที่มีเครดติดี และกลุมเครดิตไมดี จํานวน ๒ กลุม   

กลุมที ่๑  คือ  กลุมของลูกคาธนาคารทีเ่ครดิตดี อาจจะใหคาตัวแปรเปน  ๑ 
กลุมที ่๒  คือ  กลุมของลูกคาธนาคารทีเ่ครดิตไมดี อาจจะใหคาตวัแปรเปน  ๐ เปนตน 

การตัดสินใจจดักลุมลูกคาเปน ๒ กลุมแบบน้ี ธนาคารยังไมมีหลกัทางวชิาการ  แตใชขอมูล   
สวนบคุคลของลูกคา  เชน  อายุ  อาชีพ รายได  ฯลฯ เปนตวัแปรอิสระในการจัดกลุม  เพ่ือประโยชนใน
การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับลูกคารายใหมที่เขามาใชบริการ เพราะธนาคารยอมอยากทราบวามีความเสี่ยง 
หรือไมในการใหบริการลูกคารายใหมน้ี หากรูวาลูกคารายใหมอยูในกลุมที่เครดติไมดี ธนาคารก็จะรูถึง
ความเสี่ยง (Risk) ลวงหนาได  ทําใหสามารถตดัสินใจอนุมัติหรือไมอนุมัติการใหบริการไดอยางมี
เหตุผลเชิงวิชาการ 
 หลักการของการวิเคราะหการจําแนก จึงตองเร่ิมจากมีขอมูลเดิมที่รูกลุม (Group) อยูแลว นํามา
ศึกษาจนสามารถสรางฟงกชันหรือสมการของตัวแปรตามและตวัแปรอิสระเพื่อเก็บไวใชตัดสินจัดกลุมให 
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ขอมูลใหมหรือคาสังเกตตัวใหมที่ยังไมทราบกลุม  ใหเขาอยูในกลุมที่เหมาะสมได  เพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของตอไป ซ่ึงการจัดกลุมน้ีก็คือการพยากรณลักษณะขอมูลใหมที่เรายังไมทราบแนนอน 
น่ันเอง  มีหลายเหตุผลที่ทาํใหเราจําเปนตองพยากรณกลุมของขอมูลใหม  จนทําใหตองพยายามจัดกลุม
หรือจําแนกกลุมขอมูล   ดังน้ี 

(๑) เพ่ือทํานายเหตุการณในอนาคต เชนกรณตีัวอยางดังน้ี 
-  ธนาคารจําแนกลูกคากลุมที่เครดิตดี และกลุมที่เครดติไมดี 
-  การศึกษาชนิดของนกทีพ่บวาเปนนกชนิดใด ชนิดที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ 
-  การจัดนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวชิาตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเพราะคาด 
   วาในอนาคตนักศึกษาควรตองสําเร็จการศึกษาในสาขานั้นกลุมของนักศึกษาคือ  เรียน     

สําเร็จ และไมสําเร็จ  เปนตน 
(๒) เพ่ือใชประโยชนจากการพยากรณขณะนั้น เพราะถาคอยผลลัพธในอนาคต จะเกิด

ความสูญเสยีเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือชีวติอยางรายแรง  เชน 
-  ยาชนิดอันตราย  หรือไมอันตราย 
-  เครื่องยนตที่ประกอบดวยระบบการทํางานนี้เม่ือใชไปจะระเบิดหรือไมระเบิด  เปนตน 

(๓) เพ่ือใชตัดสินใจวาขอมูลควรอยูในกลุมใดเนื่องจากไมสามารถหาหลักฐานขอเท็จจริง
อ่ืนไดอีกแลว  เชน 

-  การพิสูจนโครงกระดูกของศพนิรนามที่พบวาเปนเพศหญิง หรือ ชาย 
-  การคนพบโบราณวตัถวุาจะเปนโบราณวัตถุสมัยสุโขทัย หรือสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือ 
   สมัยรัตนโกสินทรเปนตน 
 

วัตถุประสงคของการวิเคราะหการจําแนก 
 การวิเคราะหการจําแนกเปนการวเิคราะหเชิงพหุ (Multivariale Analysis) ที่จะศึกษา
ความสัมพันธ ของตวัแปรตามที่มีลักษณะแบงเปนกลุม จากหลาย ๆ ประชากร  กับตัวแปรอิสระตั้งแต 
๒ ตัวขึ้นไป  เพ่ือจัดกลุมขอมูลที่มีอยูแลวใหแยกออกตามลักษณะที่สําคัญของแตละกลุม  และหากมี
ขอมูลใหมหรือคาสังเกตใหมเพ่ิมเขามาก็ตองมีสมการที่เหมาะสมในการจัดหรือจําแนก (Discriminant) 
คาสังเกตใหมน้ันใหเขากบักลุมตาง ๆ ที่มีอยูไดอยางเหมาะสม ผูคดิวิธีน้ีคือ R.A.Fisher  
  การวิเคราะหการจําแนกจึงมีวัตถุประสงคคือ 

(๑) Separating  หรือ  Grouping  คือการจัดกลุมขอมูลเดิมที่มีอยูแลวใหสามารถอธิบายมติ ิ  
ทางคณิตศาสตร (Graphically หรือ Algebraically) ของคาสังเกตที่แตกตาง กันจากหลาย 
ๆ ประชากร โดยสรางสมการเพื่อจําแนกคาทางคณิตศาสตรของแตละกลุม อยูในรูป Linear 
Combination   
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ppk XvXvXvY ...++= 2211  
                     เม่ือ        Y             เปน  ตัวแปรอิสระระดับกลุมที่มี k กลุม  ตัวแปรอิสระ p ตัว 

pxxx ,..., 21      เปน  ตัวแปรอิสระหรือ Predictor หรือลักษณะขอมูล p  
ลักษณะที่นํามาศึกษา 

          iv                   เปน  คาสัมประสิทธิ์หรือนํ้าหนัก (Weight) ของ  ix   เม่ือ  
                                  

pi ...,21=  
                     จึงเรียกขั้นตอนนีว้าการจําแนก (Discrlmination)  

(๒) Classification หรือ  Allocation  คือการจัดใหขอมูลหรือคาสังเกต ุ(Observation) ที่
เขามาใหมแตไมรูวา คาสังเกตนั้นควรอยูในกลุมใด ใหเขาอยูในกลุมที่เหมาะสมโดยใช 
Discriminant function ที่ไดจากขั้นตอนที่ ๑  เปนเครื่องมือในการจัดกลุมคาสังเกตใุหม  
ขั้นตอนนี้จะเกีย่วของ กับความนาจะเปนดวย 

ในทางสถติิใหความสําคัญกบัขั้นตอน Seperating มาก  เพราะหากได Discriminant function   
ที่ไมถูกตอง  การนําไป Classification ตอไปก็จะเกิดผลเสียตามมา  การทดสอบทางสถิตทิี่เกีย่วของใน
ขั้นตอน Seperating สรุปไดดังน้ี 

 สราง Discriminant  functions ในรูป Linear Combination ของตัวแปรอิสระหรือ 
Predictor จากขอมูลเดิมทีมี่อยูแลว 

 ทดสอบและคดัเลือกตวัแปรอิสระเขามาในสมการ Discriminant  functions วาตัวแปร
ที่ใชเหมาะสมหรือไม  และประมาณคาสัมประสิทธิ์ใหมีอํานาจการจําแนกสูงสุด โดยใช
วิธ ี Stepwise ที่มีหลักการเหมือนการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  เพ่ือคัดเลือกวาตวั
แปรอิสระตวัใดจําแนกกลุมไดดีที่สุด 

 ทดสอบความแตกตางระหวางกลุม (Between Group)อยางมีนัยสําคัญ เพ่ือแสดงวา 
Discriminant  functions ที่ไดสามารถจําแนกกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ  
นิยมใชคาสถติิที่ใชเรียก Wilks’  lambda( λ ) และมีการกระจายแบบ chi square ( 2χ ) 

 ตรวจสอบการจําแนกขอมูลเดิม วาขอมูลเดิมควรอยูในกลุมใดจึงดีที่สุด  ผลการ
ตรวจสอบจะแสดงในรูปรอยละ (%)   ของการจําแนกไดถูกตอง  เรียกวา ดัชนี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงควรมีรอยละของการจําแนกไดถูกตัง้แต ๘๕ % ขึ้นไป 

 เม่ือมีขอมูลใหม สามารถจําแนกเขากลุมไดอยางเหมาะสมมีเหตุผลเชงิสถิต ิ
 การทดสอบทัง้หมดของการวิเคราะหการจําแนกอยูภายใต Assumptions วา  ทุก
ประชากรมีการแจกแจงแบบปกต ิ( Multivariat Normally   distribution )  ทีมี่ความ
แปรปรวนรวม (Population Covariance Matrices) เทากัน 
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วิธีการวิเคราะหการจําแนก   

วัตถุประสงคที่สําคัญคือ ตองสราง Discriminant  functions ที่มีความแตกตางของความ      
แปรปรวนระหวางกลุม (Between Group) ความแปรปรวนภายในกลุม (Within Group)  ใหมากที่สุด  

จากหลักการพื้นฐาน วาสมการ Discriminant  functions ตองจําแนกกลุมไดดีที่สุด  เราจึง
ตองการหาคา  λ  ที่มีนัยสําคญัทางสถติ ิ โดยที่ 

 λ
Y¢Í§Groupwithinsquaresum
Y¢Í§Groupbetwensquaresum

=   

      
)(
)(

Yss
Yss

w

b=  

เรียก  λ   วา Eigenvalue ซ่ึงคือ Variance ของ Y น่ันเอง นิยมเรียก วา Wilks ‘ Lambda ซ่ึง
สามารถใชวิธกีารของ matrice หาคาได ดังน้ี 
 สมมติมีตวัแปรอิสระ p ตัว  คือ  pxxx ,...,, 21  ตองจัดกลุม   k   กลุม 

เชน ลูกคาธนาคาร  เปนตวัแปรประเภทกลุม คือ ลูกคากลุมที่มีเครดิตดี และกลุมเครดิตไมดี  k 

= ๒ 
สังเกตลุูกคาจากรายได  ขนาดครอบครวั  ระดับการศึกษา   จํานวนปทีท่ํางานมาแลว 
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จะไดจํานวนสมการ Discriminant  functions  จํานวน  ๑ สมการ  จาก  r = ๑  คือ    
r  =    [ ]pk ,1min −    [ ]4,1min=   1=  

ดังน้ัน  matrix  ของ x คือ  
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                            V = [v๑ , v๒ ,  v๓ , …….., vp]   ,   X’ = [ x๑ , x๒ , x๓ , …. , xp] 
  ตองทําการ หา matrix   Vm ที่ทําให  Ym = VmX                เม่ือ m = ๑,๒,…,r   

จากคาสังเกต ุ vxY ii =   
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 โดย V  ยังไมทราบคา        และ  i   = n,...2,1   
    เม่ือ n คอืจํานวนขอมูลที่ทําการศึกษา 

SS(X) หรือ Sum Square ))(( xxxxx −−= หรือ XXXX ′−′  
SS(Y) หรือ Sum square    ))(( ′−−= YYYYY  

แทนคา    XVY =   และ  VXY = จะได 
SS(Y)   = VXXVXVXV '''' −  

             = VXXXXV )''(' −  
             =  VXSSV )('  
             =  Sum  Square  Total  ของ  Y 
ถา   wxxxxsssxSS ggkw =′−−=++= ))((...)( 21  
        BxxxxxxSS gggb =′−−−= )......)(()(  
         TxxxxxSS T =′−−= )......)(()(  
ทํานองเดียวกนัสามารถหา  SSw (Y)  ไดจากที่มี k กลุม 

)(...)()()( YSSYSSYSSYSS kw +++= 21  
                               VxSVVxSVVxSV k )('...)(')( ++′= 21  
                               VSSSSV k )...(' +++= 321  
                               WVVVxSSV w ')(' ==  
 และ     BVVYSS b ')( =  
จะสามารถหา  
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นํา  Characteristic Equation  ไปหาคา λ  เม่ือรูคา λ  นําไปหา V  ไดตอไป 
 matrix ของ V จะมีคา V อยู  m ตวั  โดย 1−= km    

โดย Vm  คือคาสถิตใินการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมของ Discriminant  functions ที ่  
ตองนําไปทดสอบวามีนัยสาํคัญหรือไม   ซ่ึงมีหลายวธิ ีในที่น้ีจะกลาวถึงวิธ ี Bartlett 

ให  =mv  Bartlett   Statistics  มีการแจกแจง  2χ  
โดยมีสูตร  )ln(]/)([ mm kpNv λ++−−= 121  
เม่ือทดสอบไดวา Vm มีนัยสําคัญทางสถิต ิ ก็จะหมายถึงสมการที่ m ของ Discriminant  

functions น้ันมีความสามารถในการจําแนกไดอยางมีนัยสําคัญ 
ปจจุบันในการคํานวนของการวเิคราะหการจําแนกมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิใหเลอืกใช เชน 

โปรแกรม SPSS หรือ โปรแกรม SASซ่ึงสามารถกําหนดรายละเอียดไดถึงความนาจะเปนของขอมูลในการ
เปนสมาชกิของแตละกลุม ( Prior Proability )ตลอดจนสามารถเลือกวิธทีดสอบไดหลายวิธีแตกตางกนัไป 
 
 
ชื่อเรื่อง  บริการธนาคารผานอินเทอรเนต   ลักษณะสําคัญของผูสมัครและปจจัยที่มีผลตอการสมัครใช
บริการอินเทอรเนตแบงกิ้ง (Internet  banking service ) 
ผูวิจัย  ดร.ชัชพงศ ตั้งมณี และ กิตติศักดิ์  ตันฤด ี
วัตถุประสงคการวิจัย 

๑. เพ่ือรายงานลกัษณะสําคัญ (Profile)  ของผูสมัครและผูไมสมัครใชบริการอินเทอรเนตแบงกิ้ง 
๒. เพ่ือนําเสนอความคาดหวัง (Expectation) ของ ผูสมัครใชบริการและผูไมสมัครใชบริการ 
๓. เพ่ือวิเคราะหการจําแนก (Discriminant analysis)   ของผูสมัครและไมสมัครใชอินเตอรเนต

แบงกิ้งดวยขอมูลสวนบคุคล (Demographic facfors) 
การวิเคราะหขอมูล 

 ใชสถติธิรรมดา(Descriptive Statistics )เพ่ือรายงานลักษณะสําคัญ(Profile)ของผูสมัครและไมสมัคร 
 ใชการวเิคราะหการจําแนกเพื่อจําแนกลูกคาวาจะสมัครหรือไมสมัครใชบริการอินเทอรเนต
แบงกิ้งโดยมีตัวแปรตามคอื การสมัครและไมสมัครใชบริการ  และชุดตัวแปรอิสระคือตวัแปร
ขอมูลสวนบุคคลทีธ่นาคารมีอยู 

ผลการวเิคราะหขอมูลในสวนของการวิเคราะหการจําแนก 
 Profile ของผูสมัครใชบริการอินเทอรเนตแบงกิ้งประมาณครึ่งหนึ่งของผูสมัครใชบริการอินเทอร
เนต แบงกิ้งเปนหญิงโสด  มีอายุไมเกิน ๒๕ ป เพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางาน
บริษทัเอกชน มีรายไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน ใชอินเทอรเนตมาแลว ไมเกิน ๒ ป 
และเคยแวะชมเวปไซดของธนาคารมาแลว 

 

ตัวอยางงานวิจัยที่ใชวิธีการวิเคราะหการจําแนก 
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 Profile ของผูไมสมัครใชบรกิารอินเทอรเนตแบงกิ้ง 
ประมาณ ๖๐ % เปนชาย เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนนี ้ อายุ ๒๖ – ๓๐ ป จบ
ปริญญาตรี โสด  รับราชการ  เกือบรอยละ ๒๐ ไมเคยใชอินเตอรเนต และรอยละ 
๗๐ ไมเคยแวะชมเวปไซดของธนาคาร 

 ไดสมการจําแนก Discriminant   Functions  จํานวน ๑ สมการ  
  คาการจําแนก  56.063.0 +−=  (ประเภทอาชีพ) 81.0−   (เพศ)  77.0+  
(ประสบ- 
     - การณการ แวะเขาชมเวปไซดของธนาคาร) 

 การจําแนกทําไดโดยแทนคาตัวแปรในสมการแลวแปรผลจากคาการจําแนกที่ได คานอยมาก
หรือติดลบ จําแนกเปนผูไมสมัครใชบริการอินเทอรเนตแบงกิ้ง 

 
สรุปและอภิปรายผลในสวนของการวิเคราะหการจําแนก 

(๑) การวิเคราะหชี้ใหเห็นความสําคัญขอ’อาชีพ ประสบการณการแวะเขาชมเวปไซดของธนาคาร  
และเพศของลกูคา  เพ่ือจําแนกวาลูกคาจะสมัครหรอืไมสมัครใชบริการอินเทอรเนตแบงกิ้ง
เชน  ถาลูกคาคนหนึ่ง อาชีพรับราชการ  เคยแวะชมเวปไซดของธนาคาร  และเพศชาย มี
คาการจําแนกเทากับ (–๐.๐๗๒  ) จําแนกไดวาอยูในกลุมผูไมสมัครใชบริการ  ดังน้ัน
ธนาคารไมควรเสียเวลาหรอืทรัพยากรเพื่อชักชวนใหลกูคามาสมัครใชบริการอินเทอรเนตแบ
งกิ้ง 

(๒) เปนการตอยอดความรูของทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) ผูบริหารโดยเฉพาะผูอํานวยการฝายอินเทอรเนตแบงคกิ้งสามารถใชขอคนพบจากการ 

 วิเคราะหการจําแนกนี้ในการดําเนินการตางๆ   เชนทราบความแตกตางของกลุมผูสมัคร 
 ของกลุมผูสมัครและไมสมัครใชบริการอินเตอรเนตจะชวยใหสามารถวางแผนเพื่อรักษาและ 
 ชักจูงผูไมสมัครใหเปลี่ยนใจมาสมัครมากขึ้น 

๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 
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⌫⌫   
(Noise in Workplace-Measurement-Protection) 

 
เรียบเรียงโดย  น.อ.ผศ.วัชรินทร เครือดํารงค 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

    
 
เสียงตาง ๆ รอบตวัเราในสถานที่ทํางานที่เกิดจากเสยีงสนทนา  เสียงจากอุปกรณสํานักงาน  เสียง

จากเครือ่งมือเครื่องจักร และเสยีงจากภายนอกเชนเสียงจากยวดยานท่ีสัณจรไปมาหรือเสียงจากเครือ่งบิน 
เสียงเหลานี้มีผลตอการปฏิบัติงานหรอืรบกวนระหวางการสนทนารวมทั้งเวลาการพักผอน หากเสียงดังมาก 
หรือตองอยูกบัเสียงเปนเวลานาน ๆ จะทําใหเกดิอนัตรายตอระบบการฟงอาจทาํใหสูญเสยีการไดยิน (Hearing 

loss) หรือกลายเปนคนหูหนวก กอใหเกดิความรําคราญและความเมื่อยลาของระบบประสาท การสํารวจและ
การวัดเสียงทีไ่มพึงประสงคทําใหทราบแหลงและจุดทีมี่เสียงดังท่ีเปนตําแหนงท่ีควรหลีกเลี่ยงหรือใชเวลา
ทํางานในบริเวณนั้นใหนอยที่สุดหรือทํางานในชวงเวลาสั้น ๆ เพือ่หลีกเลี่ยงอันตรายดังทีก่ลาวมาขางตน 
เม่ือทราบตําแหนงและแหลงที่มาของสียงแลวก็จะสามารถปองกันและทําการลดเสียงรบกวนที่ไมพึงประสงค
ได  

     
    
ทําไมตองวัดเสยีงรบกวนในสถานที่ทํางาน 

การวัดระดับเสียงรบกวนและเสียงรบกวนท่ีผูปฏิบัติงานเผชิญอยูนับเปนสวนสําคญัของสถานที่
ทํางานที่ตองมีการสนทนาพูดคุย รวมทัง้วางแผนปองกันและควบคมุเสียงรบกวน  การวัดนี้จะชวยใหทราบ
ถึงตําแหนงของปญหาอันเกิดจากเสียงรบกวนในสถานที่ทํางานซึ่งมีผลกระทบตอผูปฏบิัติงานและทําให
ทราบบริเวณท่ีจําเปนตองมีการวัดอยางละเอียดเพิ่มขึน้อีกดวย 
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เสียงอะไรบางที่กอใหเกดิปญหาในสถานที่ทาํงาน 

ขั้นแรกเราตองตรวจสอบกอนวามีปญหาเกี่ยวกบัเรือ่งเสียงในที่ทํางานหรือไมโดยการเดินสํารวจและ
สังเกตไปใหท่ัวพื้นท่ีทํางานวิธ ีการนี้จะชวยในการตัดสนิใจวามีเสียงรบกวนหรอืไม โดยมีตัวบงบอกถึงระดับ
เสียงท่ีกอใหเกิดความรําคราญหรือเปนอนัตรายดังนี.้ ๑.เสียงนั้นดังกวาเสียงที่เกิดจากภายนอกหรือ
การจราจรขณะคับคั่งในเมืองหรือไม๒.เวลาพูดคยุกันท่ีระยะหาง ๑ เมตร ตองเปลงเสียงดังมากขึ้นที ่หรือไม
๓.ระหวางการพักงานผูปฏิบตัิงานตองเปดเสียงวทิยุหรอืโทรทัศนใหดังมากขึน้เพือ่ใหไดยินทัว่กนัหรือไม และ  
๔ .หลังจากทาํงานมาไดสัก ๒-๓ ป ผูปฏิบัติงานพบวาการพูดคุยสือ่สารกันในงานสังสรรคหรือในหมูฝูงชนที่
มีเสียงพูดหรอืเสียงตางๆมากมายทําใหเกิดความลําบากในการฟงหรือไดยินมากขึ้นหรือไม ขอมูลจากการวัด
เสียงในสภาวะปรกตจิะเปนประโยชนอยางมากในการกําหนดหรือประเมินผลในปญหาที่เกิดจากเสียง 

สิ่งที่ตองพจิารณาเมื่อวางแผนวัดเสียงรบกวน 

 ขั้นแรก กอนทําการวัดเสียงในสถานทีท่าํงาน สิ่งสําคัญประการแรกคือตองกําหนดวาตองการขอมูล
อะไรบาง และผูทําการวัดตองมีความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี.้ ๑. ขออนุโรมของกฎขอบังคับ  
เกี่ยวกบัเสียง การปองกนัเสียงที่เปนสาเหตุของการสูญเสียการไดยิน การควบคุมเสียงท่ีเปนสาเหตุแหง
ความรําคราญของชุมชน  ๒. แหลงกําเนิดเสียงและเวลาทีเ่ดินเครือ่งจักรหรือเครื่องมืออื่น ๆ   ๓. รูปแบบ
ของเสยีงที่มีลกัษณะดังตอเนื่อง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดเปนชวง ๆ และบริเวณท่ีผูปฏิบตัิงานไดรับเสียง
โดยตรง การวัดคร้ังแรกเพือ่สํารวจเสียงและตาํแหนงเพือ่หาวาถาเกิด ปญหาของเสียงรบกวนหรอืเสยีงดัง
ปรากฏ อยู ขัน้ตอไปจะตองดําเนินการวดัอยางละเอียดถามีความจาํเปน 

 ขั้นท่ี ๒ จะตองหาระดับเสยีงท่ีผูปฏิบัติงานไดรับ ถาสภาพของสถานที่ทํางานปรกต ิ ขอมูลจากการ
สํารวจเสียงสามารถใชหาคาระดับเสียงท่ีผูปฏิบตัิงานไดรับได อยางไรก็ตามอุปกรณวัดระดับเสียงประจําตวั
(Noise Dosimeter) ยังมีความจําเปนถาระดับเสียงในสถานที่ทํางานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือถา
ผูปฏิบัติงานไมอยูประจําที ่

เคร่ืองมอืแบบไหนทีใ่ชวัดเสยีง  

เครื่องมือท่ีใชวัดเสียงมี ๓ แบบ ๑. Sound level meter (SLM) เปนแบบมอืถอื ๒. Integrating 

sound level meter (ISLM) เปนแบบมือถอื และ ๓. Noise dosimeter เปนเคร่ืองวัดระดบัเสียงประจําตวั     
สิ่งสําคัญในการใชเคร่ืองมือเหลานีค้ือจะตองรูวธิีการใช  การปรับเทียบ  (Calibration)  และ การอานคาจาก 
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เครื่องมือ ซ่ึงศึกษาไดจากคูมือการใชท่ีมีมาพรอมกับเคร่ือง Sound level meter (SLM)มี ๒ แบบคือ Type ๑  

                                

  
และ Type ๒  (SLM Type ๑ จะมีความละเอียดและถูกตองมากกวา Type ๒  ซ่ึงมักจะใชในงานวิจยั  ใน    
หองปฏิบตัิการหรือวศิวกรเปนผูใช) ประกอบดวยไมโครโฟน วงจรอิเล็กทรอนิกส และหนาปดแสดงผลอาจ
เปนตวัเลขหรือเข็มชี ้ ไมโครโฟนเปนตัวรับเสียงที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงความดันอากาศแลวเปลี่ยนเปน
สัญญาณทางไฟฟา สัญญาณเหลาน้ีจะถูกดําเนินการภายในวงจรไฟฟาของเครือ่ง SLM แลวแสดงผล
ออกมาทางหนาปดในหนวยเดซิเบล (Decibels) เครื่อง SLM จะอานคาระดับความดันเสียง (Sound 

pressure level) ใหหนึ่งคาสําหรับตําแหนงใด ๆ ทีก่ําหนด ในการวัดนั้นใหถอื SLM ในระดับหูแลวยื่นให
ไมโครโฟน   ชี้ไปที่บริเวณตําแหนงกําเนิดเสียง  หรือใหดูวธิีการใชจากคูมือ  กอนทําการวดัทุกครั้งจะตอง
ทําการปรับแตงเคร่ืองใหถกูตองกอนเสมอโดยสามารถดูวิธีการปรบัแตงไดจากคูมือเชนกนั 

         
  

เคร่ือง SLM  สวนใหญสามารถตั้งการอานได  ๒ แบบคือ ตอบสนองชา (Slow) และตอบสนองเรว็ (Fast)  
อัตราการตอบสนองชาหรอืเร็วนี้หมายถึงชวงเวลาที่เคร่ืองมือจะคํานวณคาเฉลี่ยของระดับเสียงแลวจึงแสดง 

         อุปกรณปรับแตงเครื่อง SLM

เคร่ืองวัดระดบัเสียง (Sound level )
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ผลลพัธใหที่หนาปด ปกติในสถานที่ทํางานเราจะตั้งเคร่ืองในตําแหนง Slow และใชแบบ Type ๒ ก็เพียงพอ
แลว นอกจากนั้นเคร่ือง SLM ยังสามารถเลอืกการกรองเสียงทีเ่รียกวา Weighting filter ได  ๓ แบบคอื      
A-weighting B-weighting  และ C-weighting โดย  Filter ท้ัง  ๓ แบบน้ันมีวตัถุประสงคที่จะออกแบบมา
ใหตอบสนองความถี่ไดเชนเดียวกับหขูองมนุษย แบบ  A-weighting filter นั้นใชกับระดับเสยีงดังนอย  (40 

dB) ซ่ึงเปนแบบทีใ่หการตอบสนองใกลเคียงกบัหูมนษุยมากที่สดุ สวน  B-weighting  ใชกบัระดับเสียงดังปาน
กลาง  (60 dB)  และ C-weighting  ใชกบัระดับเสียงดัง  (90 dB)   เครื่อง SLM Type ๒ สามารถวัดระดับ
เสียงไดทันทีในสถานที่ทํางานที่มีระดับเสยีงตอเน่ือง แตในสถานที่ทํางานบางแหงระดับเสียงไมตอเนื่อง จะมี
เสียงดังเปนชวง ๆ หรือขึ้น ๆ ลง ๆ การใชเครือ่ง SLM วัดระดับเสยีงที่บุคคลไดรับจึงไมใหคาที่ถูกตองและ
ยากตอการวดั วิธทีี่ดีท่ีสุดคือการใช เคร่ืองวัดประจําตวั 

                            
 

การใชเครือ่งวดัประจําตัว กอนการใชจําเปนตองตั้งเคร่ืองใหถูกตองเสียกอนซึ่งมีดังนี้. ๑. Criterion Level  
คือต้ังคาสูงสดุของระดับเสยีงที่ปลอดภัยในชวงปฏิบตังิาน ๘ ชั่วโมงตอวันและ  ๕ วันในหนึ่งสัปดาหคือ    
90 dB(A) สาํหรับบุคคลหรือผูปฏบัิติงานทั่วไป 85 dB(A) สําหรับบางคนทีต่องการความปลอดภัยสูงและ    
87 dB(A) สําหรับประเทศแคนนาดาใช   ๒. Exchange rate ตั้งอัตราการเปลีย่นแปลงระดบัเสียง 3 dB 
หรือ   5 dB ตามขอกําหนด ๓.Threshold ตั้งคาระดับเสียงต่ําสุดที่เคร่ืองวัดเริม่บันทึกเก็บเปนขอมูล ปกติ
คา Criterion level และ Exchange rate จะถกูตั้งไวแลวจากผูผลติซึ่งเปนคาตามขอกาํหนดของเสียง 
(Noise regulation)  และผูใชอาจตั้งคาใหมไดตามขอกําหนดแตละพื้นท่ี  คาที่อานจากเครือ่งจะอานคา
เปนไดทั้ง     คาเฉลีย่ของระดับเสียงและเปอรเซ็นตของการไดรับเสียง กรณีของการแสดงผลเปนเปอรเซ็นต
มีวิธีคํานวณงาย ๆ ดังน้ี เชน ตั้งคา Criterion level เทากับ 90 dB(A) และ  Exchange rate เทากับ 3 
dB(A) ผูปฏบิัติงาน ทํางานในพื้นท่ีที่มีระดับเสียง 90 dB(A) ครบ ๘ ชั่วโมง เคร่ืองวัดระดับเสียงประจําตวั
จะแสดงคาเปน ๑๐๐% เขาจะไดรับ Dose จากเสียง ๑๐๐% แตถาระดับเสียงในพื้นท่ีสูงกวาคา Criterion 

level เชน 93 dB(A) และ 

  เครื่องวัดระดับเสียงประจาํตัว  (Noise dosimeter)
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ทํางานอยูนาน ๔ ช่ัวโมง หรือครึ่งหนึ่งของเวลาเต็ม เคร่ืองกจ็ะคํานวณแสดงคา Dose เปน ๑๐๐% แตหาก
ทํางานเต็มเวลา ๘ ชั่วโมง เครื่องจะแสดงคา  Dose เปน ๒๐๐%  ตามที่กลาวมาแลวเครื่องวัดระดบัเสียง
ประจําตวัยังสามารถอานเปนคาเฉลีย่ของระดับเสียง  (Equivalent sound level)  ในชวงที่เปดเคร่ืองไดดวย
ในรูปขางลางแสดงคาเฉลี่ยของระดับเสียงในชวงเวลาทํางาน   ๘ ชัว่โมง 

        
 

คาเฉลีย่ของระดับเสียง แสดงถึงคาพลังงานของเสยีงท้ังหมดที่ผูปฏิบตัิงานไดรับและคานี้มีผลตอการไดยิน 
หากผูปฏิบติังานไดรับเปนเวลานาน หรือไดรับในระดับสูงเกินขอกําหนดอาจทําใหผูปฏิบตัิงานสูญเสียการได
ยิน รวมทั้งเกดิผลขางเคียงอื่น ๆ ตามมาดังที่กลาวมาแลว 

          
สําหรับการใชเครื่องวัดระดบัเสียงประจําตัวนั้นตองติดไมโครโฟนใหใกลระดบัหูมากที่สุดดังรูปขางบนน้ี 

สําหรับเคร่ืองวัดระดับเสยีงแบบ   Integrating sound level meter (ISLM) คลายกับเครือ่งวัด
ระดับเสียงประจําตัวคือเคร่ือง  ISLM  จะใหคาเฉล่ียระดับเสียงหน่ึงคาในชวงเวลาที่ทําการวัดเสียง แต
ตางกันตรงที่ไมไดใหคาระดับเสียงเฉพาะที่บุคคลไดรับ  (Personal exposure)  เนื่องจากลักษณะการใช
เหมือนกับเครือ่ง SLM คอืใชมือถอืไมไดสวมติดกบับุคคล                                                  

แสดงคาเฉลี่ยระดับเสียงในชวงเวลาปฏิบัติงาน ๘ ชั่วโมง โดยแกนต้ังเปนแกนระดับเสียง dB(A) และแกน
นอนเปนเวลาที่ไดรับเสียง 

      การใช Noise
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การเลือกใชเคร่ืองมอืวัดเสียง 
 การพจิารณาใชชนิดของเครือ่งวัดระดบัเสยีงขึน้อยูกับเปาหมายของการวัด ความสะดวก และขอจํากัด 
อื่น ๆ ตารางขางลางสรุปการเลือกใชเครือ่งวัดระดับเสยีงตามลักษณะสถานที ่ลักษณะการเปลีย่นแปลงระดบั
เสียง และวตัถุประสงค 

การเลือกใชเครื่องวัดระดับเสียง 

แบบของการวัด เครื่องมือท่ีควรใช  
 

ผลลัพธ หมายเหต ุ
 

๑) Dosimeter ระดับเสียงเฉล่ีย หรือ
Dose 

ใหคาที่ถูกตอง 

๒) ISLM* ระดับเสียงเฉล่ีย  ผูปฏิบตัิงานตองอยูประจําที่ 

ระดับเสียงบุคคล 

๓) SLM** dB(A)= A-
weighting 

ระดับเสียงตองไมเปลี่ยนแปลงมาก 

๑) SLM** dB(A) วัดหางจากแหลงกําเนิดเสียง ๑-๓ เมตร
และไมควรวดัตรงจากแหลงกําเนิดเสยีง 

 
วัดเสยีงเกิดจาก
แหลงกําเนิดเสยีง ๒) ISLM** ระดับเสียงเฉล่ียdB(A) เมื่อเสยีงเปลี่ยนแปลงมาก ๆ โดยวัดชวง

สั้น ๆ ที่ระยะ ๑ เมตร. 
๑) SLM dB(A) สรางแผนทีแ่สดงระดับเสยีง สํารวจ  (Noise 

survey) ๒) ISLM ระดับเสียงเฉล่ีย dB(A) เสียงเปลี่ยนแปลงมาก ๆ (Highly 
variable noise ) 

เสียงดล  
(Impulse noise) 

๑) SLM-(Fast) ความดันเสยีงสงูสุด
(Peak pressure) 
dB(A) 

วัดความดันเสยีงสูงสุดทุกเสียง 

* SLM คือ Sound Level Meter ปกติใช Type ๒ 
** ISLM คือ Integrating Sound Level Meter 
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ขอกําหนดของเสียง ( Noise regulation) 
 ขอกําหนดขนาดระดับความดันเสียงที่เหมาะสมและปลอดภัยตอประชากรในเรือ่งของสุขภาพ      
การสนทนา การพักผอน และการปฏิบตัิงานในสถานที่ทํางาน กําหนดโดยหนวยงานของทางราชการที่        
เกี่ยวของซึ่งในแตละประเทศอาจแตกตางกันไมมาก ขอกําหนดที่ใชเปนสากลในปจจุบันอยูในรปูของกราฟที่
ใหความสัมพนัธระหวางความถี่เสียงกับระดับความดันเสียงในหนวย dB(A) เรียกวา Referenced Noise 
Criteria หรือ Noise Criteria  เขียนยอ ๆ  วา PNC ดังในกราฟขางลาง 

          
   กราฟ PNC แสดงความสมัพันธระหวางระดับ PNC กับความถี ่

โดยกราฟ PNCแตละคาเชน PNC-35 จะใหความสมัพันธระหวางความถี่เสยีงกับคาระดับความดันเสียงใน
หนวย dB(A) ซึ่งจะมีประโยชนตอการวิเคราะหหาความถี่เสยีงที่กอใหเกิดเสียงดังได โดยการเทียบคา  
PNC กับระดับความดันเสียงท่ีเหมาะสมในหองหรือสถานที่ทํางานซึ่งเปนคาทีป่ลอดภัยไดแสดงไวในตาราง      
ขางลางนี ้
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สภาวะตางๆ PNC dB(A) 

 เหมาะตอการฟงหรือไดยิน นอยกวา ๒๐ นอยกวา ๓๐ 

 เหมาะกับการนอนพักผอน ที่ทํางานสวนตัว หองสมุดและหองเรียน ๒๕ - ๔๐ ๓๔ - ๔๗ 

  ที่ทํางานขนาดใหญ รานขายของ รานอาหาร ๓๕ - ๔๕ ๔๒ - ๕๒ 

  หองรับรองของโรงแรม หองปฏิบตัิการ หองทํางานวิศวกร 

   และเลขานุการ 
๔๐ - ๕๐ ๔๗ - ๕๖ 

  หองซอมบาํรุง ครัวและหองซกัผาดวยเครือ่ง ๔๕ - ๕๕ ๕๒ - ๖๑ 

  อูซอมรถยนต โรงรถ  หองเคร่ืองจักที่ควบคุมหองหรอือาคาร ๕๐ - ๖๐ ๕๖ - ๖๖ 

        ตารางแสดงระดับ PNC และ dB(A) ที่เหมาะสมกับสภาวะตาง ๆ 

จากตารางทําใหสามารถควบคุมและหาวธิีปองกันเสียงที่เกินคาที่กําหนดไดเชนในสถานที่ทํางานที่มีขนาด
หองขนาดใหญ รานอาหาร หรือรานขายของกําหนดใหระดับความดันเสียงอยูในชวง ๔๒ - ๕๒ dB(A) หรือ
ตรงกับ PNC ชวง ๓๕ - ๔๕  เม่ือทําการตรวจวัดดวยเคร่ืองวัดระดบัความดันเสยีงสามารถเปรียบเทียบคาที่
ไดจากตาราง หากพบวาระดับเสียงเกินคาที่กําหนด จะตองพจิารณาหาทางปองกันเชนลดการสั่นของ
แหลงกําเนิดเสียง ใชผนังกั้นเสียงเปนตน นอกจากนั้นหากผูปฏิบตัิงานหรือพนักงานตองปฏิบัติงานใน
สถานที่ทํางานที่มีเสียงรบกวนเกินคาทีก่ําหนดตามขางตนสามารถกระทําไดแตตองมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานทั้งน้ีเพือ่สขุภาพและความปลอดภัย จากกระทรวงแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสหพันธเพือ่
สุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบตัิงาน (The Federal Occupational Safety and Health Act by the 

U.S. Department of Labor) ไดกําหนดระดับความดันเสียงกับระยะเวลาที่ยอมใหปฏิบัติงานไดโดยไมเกิด
อันตรายตอสขุภาพและการสูญเสียการไดยินดังตารางขางลาง 
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เวลาที่ยอมใหตอวนั (ช่ัวโมง) ระดบัความดันเสียง(dBA) 

๑๖ ๘๕ 
๑๒ ๘๗ 
๘ ๙๐ 
๖ ๙๒ 
๔ ๙๕ 
๓ ๙๗ 
๒ ๑๐๐ 
๑.๕ ๑๐๒ 
๑ ๑๐๕ 
๐.๕ ๑๑๐ 

นอยกวา ๐.๒๕ ๑๑๕ 

  ตารางแสดงเวลาปฏิบตัิงานท่ียอมใหไดในพืน้ท่ีที่มีระดับความดันเสียงเกินที่กําหนด 

บทสุดทาย 

 ในประเทศทีพ่ฒันาแลวสวนใหญใหความสําคัญตอสุขภาพในการทาํงาน พนกังานทุกคนจะไดรับ
ความปลอดภยัจากการทํางาน ดังนั้นหากนําเอาขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยมาใชกับพนักงาน 
นอกจากจะเปนทางหนึ่งในการลดตนทุนในระยะยาวแลวยังทําใหประสิทธิภาพในการทํางานเพิม่มากขึ้น  

เอกสารอางอิง:  
๑.  Beranek, Blazier and Figwer, "Preferred Noise Criterion (PNC) curves and their 
application to rooms", Journal of the Acoustical Society of America, vol. ๕๐, p.๑๒๒๖, ๑๙๗๑.  
๒.  Canadian Centre for Occupational Health and Safety :Search for-Noise Measurement of 
Workplace Noise(www.google.com.) 
๓.  F.B. Stumpf , Analytical  Acoustics0, Ann Arbor Science Publishers, Inc.,๑๙๘๐.  



 

  
น.ท.ผศ.อมรเทพ  แกลวกสิกรรม 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
 

 ปจจุบันมักจะไดยินคําวา “บูรณาการ“ (INTEGRATION) อยูเสมอจนดูเหมือนวาอะไร ๆ ตอง
เปนแบบบูรณาการถึงจะดี  ในวงการตาง ๆ มักจะนําเอาคํานี้ไปกําหนดเปนเสมือนปรัชญาของการ
ดําเนินกิจกรรม  เชน วงการบริหาร จัดการ ก็จะมุงเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  วงการศึกษาก็
มุงเนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปนตน  ซ่ึงจริง ๆ แลวการบูรณาการอะไรก็ตามสิง่สําคัญคือ 
การผสมผสานสวนยอยตาง ๆ เขาดวยกนัเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสทิธภิาพ รัฐบาลชดุปจจุบัน 
ภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ  ชนิวัตร  ไดใหความสําคัญกบัแนวทาง
การบูรณาการเชนกัน  จะเห็นไดวามีนโยบายการบรหิารจัดการแบบบูรณาการเกิดขึ้นในหลาย ๆ สวน  
ทั้งน้ีอันเนื่องจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่ตองการปรับปรุงพัฒนาในสวนราชการใหมีความ   
กะทัดรดัสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบราชการจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสวน     
ทั้งดานโครงสราง  วิธีการบริหารจัดการ  บุคลากร  เชน มีการจัดตั้งกระทรวงใหม  มีโครงการเกี่ยวกบั
กําลังพลภาครัฐ การใหพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพขาราชการ การใหเกษียณอายรุาชการกอนกําหนดเปน
ตนในสวนของการบริหารราชการแผนดินก็เปนเรื่องที่รัฐบาลมุงเนนเชนกันทั้งราชการบริหารสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิน่  บทความนี้จะนําเสนอในสวนทีเ่กี่ยวกับ  ราชการบริหารสวนภูมิภาค ระดับ
จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการซึ่งทําใหผูวาราชการจังหวัดตอง
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทเปนผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการหรือที่เรียกกันวา ผูวา  “CEO” 
 
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
 ผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ หรือ ที่นิยมเรียกวา ผูวา CEO มีที่มา ลักษณะ บทบาทและ
หนาที่สําคัญแตกตางจากผูวาราชการจังหวัดแบบเดิมอยางไร เหลานีเ้ปนประเด็นสาํคัญทีค่วรทราบ อาจจะ 
ทําใหเราดูเปนคนทันสมัยขึ้นเพราะจากที่กลาวแลวขางตนวาเดี๋ยวนี้อะไรก็ตองบูรณาการ ผูวาราชการจังหวัด 
แบบใหมทีเ่รยีกวา  ผูวา CEO  จึงเปนเรื่องที่ใคร ๆ ก็พูดถึง และมีความเกี่ยวของกับทุกคน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่อยูในสวนภูมิภาค  หรือถาเราติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ จะเห็นไดวามีการกลาวถึง
ผูวา CEO  อยูเรื่อย ๆ ดังน้ัน  หากเราจะละความสนใจเรื่องนี้ไปเสียอาจจะดูไมทันสมัยได  ในเบื้องตน
เราควรทําความรูจักกับคําวา CEO ซ่ึงเปนคํายอเสยีกอน  เพ่ือประกอบความเขาใจในสวนอ่ืนตอไป  
ตามรูปศัพทในภาษาอังกฤษคําวา CEO มาจากคําเต็มคือ  CHIEF  EXECUTIVE  OFFICER  ซ่ึงอาจ
แปลในเบื้องตนไดวา  “ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร”  นิยมใชแพรหลายในวงการธุรกิจมากอน  เชน  บริษทั  
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หางหุนสวน หมายถึงผูที่มีอํานาจสูงสุดทางการบริหารขององคการนั้น เชน การกําหนดนโยบาย          
การปฏิบตัิ การตัดสินใจทั้งปวง ผูทีดํ่ารงตําแหนงน้ีในทางธุรกิจมักไดแก ผูที่เปนเจาของกิจการนั้น        
ผูถือหุนสวนรายใหญสุด  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาของกิจการเปนตน  CEO ไดเขามาแพรหลาย
ในระบบราชการเมื่อไมนานนี้ โดยอยูในลักษณะที่กลาวถึงวาเปนรูปแบบการบริหารที่ใหอํานาจแกผูนํา
องคกร อยางเด็ดขาด ลักษณะวิธีการตลอดจนแบบแผนการปฏิบตัริาชการแบบบูรณาการของขาราชการ
ระดับบริหาร CEO ไดเปนที่รูจักอยางจริงจังเม่ือรัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พัน
ตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร  นํามากําหนดเปนรูปแบบการบริหารงานระดับจังหวัด  จึงมีผลทําใหผูวา
ราชการจังหวดัตองเปลี่ยนบทบาทจากเดิมมาเปน ผูวา CEO 
 
ที่มาของผูวา CEO 
 รัฐบาลชุดปจจุบัน ภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตาํรวจโททักษณิ  ชินวัตร  มี
นโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห ประเมินคา และเสนอแนะรูปแบบแนวทางการพัฒนาระบบราชการบริหารสวนภูมิภาค  
โดยทีร่ะดับจังหวัดจะเปนหนวยการปกครองที่ถูกนาํมาพิจารณา หลงัจากที่มีการศกึษา วเิคราะห ประเมิน
คา แลว  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีมติใหเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผนดิน ระดับจังหวัดใหเปนแบบบรูณาการ ตามรูปแบบนี้คณะรัฐมนตรีมีมตใินการประชุมเม่ือวนัที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเสนอ มีผลทําใหระบบการบริหารราชการระดับจังหวัดตองเปลีย่นรูปแบบไปจากเดิมที่มี
ลักษณะรวม  ศูนยอํานาจ (CENTRALIZATION) อยูที่สวนกลาง (รัฐบาล) และผูวาราชการจังหวัดจะ
ไดรับมอบอํานาจในลักษณะการแบงบางสวน (DECONCENTRATION) จาก รัฐบาลในสวนกลาง มาเปน
แบบใหมที ่        ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมากขึ้น  มีอิสระในการตัดสินใจ กําหนดสั่งการ อํานวยการ
ไดที่ตัวผูวาราชการ จังหวัดเอง  เชนการปกครองบังคับบญัชาขาราชการภายในจังหวัดซึ่งเปนกลไก
สําคัญไดมากขึ้น  จึงมีลักษณะเปนการบูรณาการทุกสวนของการบริหารงานจังหวัดเขาไวดวยกันที่ผูวา
ราชการจังหวดัจนเรียกวา ผูวา CEO น่ันเอง 
 
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคืออะไร 
 การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคือ การบริหารราชการจังหวดัเพื่อใหสามารถแกไขปญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนโดยมีการบูรณาการ 
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ สรรพกําลังตลอดจนทรัพยากรในจังหวัด   มีการประสานความรวมมือกับ 
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ทุกภาคสวนในสังคมอยางมีทิศทาง  โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน  และบนพืน้ฐานหลักการสําคัญ ๒ 
ประการ ดังน้ี 
 ประการที่ ๑  เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
การประสานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน และประชากรที่รวมกันคดิปองกันและแกปญหา 
 ประการที่  ๒  มีผูรับผิดชอบการพัฒนาอยางยั่งยืน ปองกัน และแกไขปญหาในพื้นที่อยางชัดเจน 
     โดยวตัถปุระสงคสําคญัทีมุ่งใหเกิดขึ้นจากการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการนีก้็เพ่ือ 
 ๑.  ความมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาตาง ๆ ของพื้นที่รับผดิชอบ กลาวคือ 
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึน้ไดตรงปญหา รวดเร็ว ประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
 ๒.  มีการบูรณาการในจังหวัด กลาวคอื ตองผนึกประสานยุทธศาสตร แผนงาน  
โครงการ สรรพกําลัง ตลอดจนทรัพยากรทั้งปวงในจังหวัดเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๓.  การประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคมเขาดวยกันอยางมีทิศทางและ
เปาหมายกอใหเกิดผลในภาพรวมตามตองการ 
 การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจึงเปนรูปแบบ วิธีการแบบใหมทีแ่ตกตางไปจากรูป
แบบเดิมที่ไมสามารถตอบสนองปญหาของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ เชน ไมตรงปญหา มีความลาชา
อันเนื่องจากการมี    สายบงัคับบัญชา (HIERARCHY) ที่ยืดยาว เชน เม่ือเกิดปญหาภัยธรรมชาตติาง ๆ 
ตองเสนอของบประมาณ บคุลากร วัสดอุุปกรณตอสวนกลางกอนจึงจะดําเนินการได  ทําใหไมสามารถ
แกไขปญหาไดทันทวงท ีหรือเม่ือเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ ชนกลุมนอย การอํานวยการสั่งการ 
ประสานงานจะยังไมมีเอกภาพเทาที่ควร  เน่ืองจากขาราชการผูปฏิบตัิงานในจังหวดั ขึ้นการบังคบับัญชา
กับกระทรวง กรม ที่สังกัด (มาจากสวนกลาง) แตถาเปนรปูแบบบูรณาการนี้ผูวาราชการจังหวัดจะมี    
บทบาท  อํานาจหนาที่ตอการบริหารงานทั้งปวงในจังหวัดมากขึ้น มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY 
OF COMMAND) มากกวาเดิม ตามรปูแบบบรูณาการนีบ้ทบาทหนาทีข่องผูวาราชการจังหวัดมีรายละเอียด 
สําคัญดังน้ี 
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บทบาทหนาที่ของผูวา CEO 
 ผูวา CEO มีความเปนรปูแบบ บทบาท สถานภาพ และศูนยกลางการบริหารงานทั้งปวงในพืน้ที่
จังหวัด  รวมถึงเปนความหวังของประชาชนอีกดวย  เม่ือเขาสูระบบ CEO แลว ผูวาราชการจังหวัดจึงมี
ความจําเปนตองปรับเปลีย่นบทบาทหนาที่จากเดิมเปนดังน้ี 
  ๑.  เปนผูชี้นํากลยุทธ  โดยทําหนาที่นํายุทธศาสตรของชาติไปกําหนดเปนระเบยีบวาระ
พ้ืนที่  นําปญหาความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเริม่แกไขปญหาและพัฒนาพืน้ที่ 
  ๒.  เปนหัวหนาทีมประสานการทํางานของทุกภาคสวนในสังคม  เพ่ือใหเปนไปตามยุทธ
ศาสตรที่กําหนด  ดวยการสนับสนุนใหมีการสรางสภาพแวดลอมการทํางานเปนทีม (TEAMWORK) 
พรอมทั้งเสริมสรางใหกําลังใจและกระตุน  เพ่ือไปสูเปาหมายที่กําหนด 
  ๓.  ใหการสนับสนุนทรพัยากรที่ใชในการปฏิบตัิงานอยางเต็มที ่  เพ่ือที่ผูปฏิบัติจะได
สามารถดําเนินภารกิจไดอยางรวดเรว็  และมีประสทิธิภาพ 
  ๔.  สรางระบบสนับสนุนองคการปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งในการทําหนาที่
ใหบริการพื้นฐานแกประชาชนและพัฒนาทองถิ่น 
  ๕. เสรมิสรางใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพมีประสิทธผิลในการทํางาน  
และมีการกํากบัดูแลที่เหมาะสม 
  ๖.  พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ  ที่จําเปนใหแกผูปฏิบตัิงาน และ
กระทําตนเปนตัวอยางแกผูปฏบิตัิงาน 
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จะเห็นไดวาผูวา CEO มีอํานาจเบ็ดเสรจ็มากขึ้น  ซ่ึงแนนอนสวนกลางจะตองมอบอํานาจใหแก
ผูวา CEO ดวย การมอบอํานาจใหน้ันเปนหัวใจสําคญัเน่ืองจากหากผูวา CEO ไดรับมอบภารกิจมาแลว  
แตถารฐับาลมิไดมอบอํานาจมาใหดวย  ก็จะไมสามารถดําเนินภารกิจตาง ๆ ตามนโยบาย  แผนงานที่
กําหนดได การมอบอํานาจใหแกผูวา CEO จะมีลักษณะกระจายอํานาจ (DECENTRALIZATION) 
กลาวคือกระจายอํานาจจากกระทรวงในสวนกลางทุกกระทรวงลงสูพ้ืนที่จังหวัดโดยใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูบริหารจัดการ  ในขณะที่รูปแบบการบริหารงานแบบเดิมแตละกระทรวงจะมีสวนราชการ
ของตนอยูในจังหวัด มีแผนงาน โครงการ และการปฏิบัตเิปนการเฉพาะทําใหไมเกิดบูรณาการของงาน
และการ     ควบคุมดูแลการปฏบิัติผูวาราชการจังหวัดยงัไมมีอํานาจเขาถึงสวนราชการของกระทรวงตาง ๆ 
ที่อยูภายใน จังหวัดไดอยางเต็มที่  จนบางกรณีเกิดปญหาที่ทางรัฐศาสตรเรียกวา “การบังคับบัญชาสอง
ฝาย” (DUAL  SUBORDINATION) กลาวคือขาราชการในจังหวัดที่มาจากกระทรวงอื่นที่มิใช
กระทรวงมหาดไทย  ตองอยูในสภาพที่ถูกบังคบับญัชาจากกระทรวง/กรมที่สังกัดแลวยังมีผูวาราชการ
จังหวัดมากํากับดูแลอีก   ทําใหเปนปญหาทางการบริหารและการปฏิบตัิ เชน นโยบาย แผนงาน หรือ
การปฏิบตัิที่กระทรวง / กรม  สั่งการมาอาจไมสอดคลองกับนโยบาย แผนงาน หรือการปฏิบตัิที่จังหวัด
กําหนด  ขาราชการของหนวยงานตาง ๆ ที่ปฏบิตัิงานในจังหวัดนัน้มักจะถือการปฏิบตัิ  รับฟงคําสั่งการ
สั่งการจากหนวยงานทีต่นสงักัดมากกวาที่จะฟงผูวาราชการจังหวัดซึ่งมิใชนายโดยตรง  และไมสามารถ
ใหคุณโทษไดอยางเต็มที่  ทําใหเกิดปญหาในการปฏบิัติงานตาง ๆ  
 อํานาจของผูวา CEO จึงเปนลักษณะที่มีความสมบูรณในการปฏิบตัิภารกิจมากขึ้นกวาเดิม  
ประเด็นนี้ทําใหการปฏิบัติภารกิจระดับจังหวัดเกิดความสะดวก คลองตัว และรวดเร็วมากขึ้น อยางไรก็ดี  
ในการปฏิบตัภิารกิจตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนนี้มีกลไกสาํคัญคือ เจาหนาที่ของ
รัฐ ซ่ึงหมายถึงขาราชการ รวมถึงพนักงาน ลูกจางของสวนราชการดวยจะตองมีคุณภาพ ในระบบ 
บริหารราชการจังหวัดแบบเดิมยังมีปญหาเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนกําลังพลของจังหวดัและ
เปนเจาหนาทีข่องรัฐที่จะนําบริการไปสูประชาชนมีผลทาํใหประชาชนยังไมไดรับความพึงพอใจเทาที่ควร  
ผูวาราชการจงัหวัดจะดําเนินการอะไรก็กระทําไดไมเตม็ที่  เน่ืองจากเกิดปญหาเกี่ยวกับการบงัคับบัญชา
ตามที่ไดกลาวแลวขางตน  ระบบบรูณาการจึงเปนทางแกที่รัฐบาลนํามาใชทําใหขาราชการในจังหวัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการระดับบริหารของจังหวัด  ซ่ึงตอไปน้ีผูวาราชการจังหวัดสามารถใหคุณโทษ
ไดมากขึ้น  ดังน้ันขาราชการระดับบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการในจังหวัดจะปฏิบัติงานแบบเดิมไมได
แลว ในประเด็นน้ีเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นขอใหพิจารณาตารางเปรียบเทียบ อํานาจการบริหารงาน 
บุคคลของผูวาราชการจังหวัดแบบเดิมกับแบบใหมดังน้ี 
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การที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการบริหารงานบคุคลมากขึ้นนี ้ ทําใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานมากขึ้นเชนกัน เน่ืองจากตัวขาราชการทั้งระดับหัวหนาสวนราชการและระดบัปฏิบัตติาง ๆ 
อยูในการควบคุมกํากับดูแลจากผูวาราชการจังหวัด  การใหคุณโทษตาง ๆ ผูวาราชการจังหวัดก็สามารถ
กระทําไดตามที่ไดรับมอบอํานาจมาแลว  ทําใหการปฏบิัติงานของขาราชการระดับตาง ๆ มีความชัดเจน 
จริงจัง ตอบสนองปญหาของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้น จากที่กลาวแลวขางตนจะเห็นไดวา  
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนี้ผูวาราชการจังหวัดจึงตองมีคุณลักษณะพเิศษมากขึ้น  กลาวคือ 
จะตองปฏิบตังิานเชิงรุก  สามารถตอบสนองปญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเรว็มีประสิทธิภาพจึงจะถือวา
ประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงในเบือ้งตนนี้รัฐบาลไดกําหนดดัชนีเพ่ือชี้วัดความสําเร็จของผูวา CEO  ไว ๗ ตวั  
เปนเสมือนเกณฑประเมินผูวา CEOดังน้ี 
 ดัชนีที่  ๑  ระดับรายไดและความเปนอยูของประชาชนดีขึ้นกวาเดมิ 
 ดัชนีที่  ๒  ปญหายาเสพตดิและอิทธิพลอํานาจมืดตองลดลงอยางตอเน่ืองและหมดไปเลย 
 ดัชนีที่  ๓  มีระบบบริการจดัการจังหวัดแบบธรรมาภิบาล 
 ดัชนีที่  ๔  ระบบใหบริการประชาชนตองดีเดนกวาเดิม และประชาชนพอใจมากขึ้น 
 ดัชนีที่ ๕  ความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชนตองไดรับการแกไขอยางรีบดวนและเบ็ดเสร็จ 
ในระดับ จังหวัด 
 ดัชนีที่  ๖  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน  รวมทั้งสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานไดรับ
ความ    คุมครอง 
 ดัชนีที่  ๗  ความพึงพอใจของประชาชนตอการทํางานของผูวาราชการจังหวัดสูงขึ้นกวาเดิม 
 มาถึงตรงนี้อาจมีคําถามวา ผูวา CEO ยังมีสถานภาพเปน “ นักปกครอง “ อยูหรือไม  คําตอบ
คือ ยังคงมีสถานภาพเปนนักปกครองอยู  ดวยเหตผุลทางประวตัศิาสตรที่ถือวาผูวาราชการจังหวัด คือ 
“เจาเมือง” หรือ “พอเมือง”  ที่คอยปกครองผูคนในจงัหวัด  เพียงแตวาในระบบบูรณาการนีค้วามเปน   
นักปกครองของผูวาราชการจังหวัดจะตองควบคูไปกับการเปน “นักบริหาร” หรือ “ผูจัดการจังหวัด”    
มากขึ้น  มิใชเปนนักปกครองที่มีอํานาจแตประชาชนเขาไมถึง หรือ ไมเขาถึงประชาชน  ถาเรามองภาพ
ผูวาราชการจงัหวัดในอดตีดูเหมือนวาอาจจะพบแตความนาเกรงขาม  อํานาจ  บารมี  จะเปนอยางไรก็ได  
หรือบางคนอยูบนหอคอยงาชาง  แตในระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบรูณาการนี้ผูวาราชการจังหวัด 
จะเปนนักบรหิารผสมผสานกับการเปนนักปกครองไปพรอม ๆ กัน ตองทํางานเชิงรุกเขาถึงประชาชน  มี
ความจริงจังและจริงใจในการแกไขปญหา  มองประชาชนเปนศนูยกลางของจังหวดัเพื่อที่จะไดตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ดีรูปแบบน้ีเปนเรื่องใหม  การแสดงบทบาท
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดจึงตองมีการติดตามประเมินผลเพื่อทราบถึงผลการปฏิบตัิปญหา  อุปสรรค  
เพ่ือที่จะไดพัฒนารูปแบบวธิีการ  ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป  และ  
น่ีคือภารกิจสําคัญของบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาราชการจังหวัด    ซ่ึงจะตองทํางานหนักและ 
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เหน่ือยมากขึ้น  เพราะถาหากผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามดัชนีชี้วัดความสาํเร็จของผูวา CEO หรือ
เกณฑที่กําหนดไวก็อาจสงผลกระทบตอตัวผูวาราชการจังหวัดเอง  ดังน้ัน ผูวา CEO จึงตองขยันมากขึ้น
อีกหลายเทาตัว  ซ่ึงอันนี้เปนความสามารถเฉพาะตวัในการที่จะผนกึ  ประสานทรัพยากรทางการบริหาร
ทั้งมวลเขาดวยกัน  เพ่ือกอใหเกิดผลการปฏบิัตงิานประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุดตามที่รัฐบาล
ตองการ 
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 ทะเลเปนสถานที่ที่คนจํานวนไมนอยเลือกไปใชเวลาวางเพื่อการพักผอนในวันหยดุ  และโดย
สวนใหญกิจกรรมที่ทําเมื่อไปเที่ยวทะเลกค็ือ การเลนนํ้าทะเล   ดังน้ันหากเรารูกอนวาบริเวณที่เราจะลง
เลนน้ํานั้นมีอะไรบางที่อาจเกิดอันตราย เราก็สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดนั้นได สําหรับบทความ 
น้ีจะกลาวถึงปรากฎการณธรรมชาติ ๒ ลักษณะที่เกดิขึ้นบริเวณชายหาดซึ่งอาจเปนอันตรายกับผูที่จะลง
เลนน้ําบรเิวณชายหาดไดถาขาดความระมัดระวัง 
 ความลึกลับอยางหนึ่งของชายหาดนั่นก็คือพรายฉุด ซ่ึงเม่ือฟงดูแลวเปนคําที่นาสะพรึงกลัว เปน
อยางมากสําหรับคนทีช่อบเลนน้ําบรเิวณชายหาด ชายหาดบางแหงมีปายเตือนอันตรายที่จะลงเลนน้ําทะเล 
บริเวณนัน้ แตชายหาดบางแหงถึงแมจะไมมีปายเตือน แตก็จะมีคาํบอกเลาตอ ๆ กันมาถึงอันตรายที่   
ลงเลนน้ําแลวเจอพรายฉุด โดยคําบอกเลานั้นไมมีการอธิบายสาเหตุของการเกิดพรายฉุดตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร แตอยางไรก็ตามยังพอมีคําอธิบายลักษณะของพรายฉุดจากประสบการณของผูที่ลง
เลนน้ําในบริเวณที่มีพรายฉุดแลวเลาตอ ๆ กันมาเกี่ยวกับลักษณะของพรายฉดุวา พรายฉดุเหมือนกับ
กระแสน้ําที่ไหลออกนอกฝงสูงขึ้นมาจากระดับเทาที่ยนืเล็กนอย มีลักษณะเหมอืนกับการฉุดกระชากเทา
ใหลม  น่ีเปนเพียงเร่ืองเลาแลวความจริงเกี่ยวกับพรายฉุดนั้นเปนอยางไร 
 คลื่นที่เคลื่อนที่จากบริเวณน้ําลึกเขาสูชายฝงความสูงคลื่นจะเพ่ิมมากขึ้นแตความเร็วคลื่นและ
ความยาวคลื่นจะลดลงเนื่องจากแรงเสยีดทานของพืน้ทองทะเล    ดังน้ันจึงสงผลใหความชนัคลืน่ 
(อัตราสวน ของความสูงคลืน่ตอความยาวคลืน่)   เพ่ิมมากขึ้นจนกระทั่งขาดความสมดุล และคลื่นก็แตก
ตัวในที่สุดในระดับความลึกระดับหนึ่ง ขึน้อยูกับคุณสมบัติของคลื่นและความชันของหาด  หลังจากคลื่น
แตกตวัก็จะพามวลน้ําเขาไปสูขอบฝง ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว (ตามกฎการอนุรักษของมวล) จะตองมีมวล
นํ้าไหลยอนกลับ เพ่ือทดแทนมวลน้ําทีเ่คลื่อนที่เขาหาฝง  ถาเปนชายหาดที่มีความชันทีเ่หมาะสม
ระหวางขอบฝงกับแนวสันทรายนอกฝง มวลนํ้านี้จะไหลยอนกลบัไปตามแนวพื้นทองทะเลเพื่อทดแทน
มวลนํ้าทีเ่คลือ่นที่เขาสูฝง  ซ่ึงเรียกมวลน้ําที่ไหลยอนกลับน้ีวาคลื่นซัดกลับ (Undertow) (รูปที่ ๑) ซ่ึงคลื่น
ซัดกลับน้ีก็คือ พรายฉุดตามคําบอกเลาตอ ๆ กันมานั่นเอง โดยปกติจะเกิดขึ้นทีนํ้่าตื้น ความลึกประมาณ 
๐.๕ – ๑.๐ เมตร 
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รูปท่ี ๑ กระแสนํ้าไหลยอนกลับหรือคลื่นซัดกลับ (Undertow) 

 
 ความแรงของกระแสน้ําไหลยอนกลับน้ี (Undertow) ขึ้นอยูกับขนาดของคลื่นที่แตกตัวถาเปน
หนามรสุมคลืน่จะมีขนาดใหญ ดังน้ันหากเราเลนนํ้าอยูบริเวณที่คลืน่ขนาดใหญน้ีแตกตวั คลื่นจะกระแทก
จนกระทั่งลงไปอยูกับพ้ืนทองทะเลแลวคลื่นซัดกลับจะดึงเราออกไปหางจากชายฝงตามการเคลือ่นที่ของ
มวลนํ้าของคลื่นลูกถัดไป  ถาคลื่นมาตดิ ๆ กันอยางตอเน่ืองเราไมสามารถที่จะยืนตั้งตวัได  ในกรณีน้ี
ทางที่ดีที่สุดคอืใหวายน้ําออกไปจากขอบฝงจากเขตที่คลื่นแตกตวั รอจังหวะคลื่นลกูใหมที่มา แลวใหคลื่น
ซัดเขาหาฝงใหใกลที่สุด จากนั้นพยายามเกาะทรายไวแลวรอจังหวะอีกครั้งใหคลืน่ที่ยอนกลับพนไปแลว
จากนั้นก็รีบวิง่เขาฝงโดยเรว็ 
 ปรากฏการณอีกอยางหนึ่งน้ันก็คือ คลื่นกระแสน้ํา (Rip Current) ซ่ึงเปนกระแสน้ําที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากการแตกตวัของคลื่นติดตอกันอยางรวดเรว็บริเวณแนวสันทรายนอกฝง  นํ้าที่ถูกพัดพาเขามาใน
แนวสันทรายเนื่องจากคลื่นที่แตกตัวน้ัน  ไมสามารถไหลยอนกลับตามพื้นทองทะเลไดโดยงาย  ดังน้ัน 
นํ้าในแนวสันทรายก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ (รูปที่ ๒) เน่ืองจากคลื่นแตกตัวเพ่ิมมากขึน้เรื่อย ๆ  เม่ือความสูง
ของน้ําในแนวสันทรายสูงขึน้จนถึงระดับที่เหมาะสม  นํ้าก็จะไหลยอนกลับไปนอกแนวสันทรายโดยผาน
แนวสันทรายที่ต่ําที่สุด และเม่ือกระแสน้ํานั้นเคลื่อนตวัก็จะกัดเซาะแนวสันทรายทาํใหเกดิรองนํ้าขึ้น จากนั้น 
กระแสน้ําก็จะไหลอยางตอเน่ือง  ซ่ึงเรยีกกระแสน้ํานีว้าคลื่นกระแสน้ํา (Rip Current) (รูปที่ ๓) นอก  
แนวสันทรายออกไปรองน้ําก็จะกวางขึ้นเรื่อย ๆ ความแรงของกระแสน้ําก็จะลดลง (รูปที่ ๔ - ๕) เน่ืองจาก 
ความลึกในรองน้ํา Rip Current ลึกกวาบริเวณแนวสันทราย  คลื่นจึงมีการแตกตวันอยมาก  ในบริเวณ
รองน้ํา Rip Current   
 
 
 
 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒                                                                                         เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

                                                                       ๗๔ 
 
 
 

 
 
 
ถาเราลงเลนนํ้าแลวบังเอิญวายน้ําเขาไปในบรเิวณ คลื่นกระแสน้าํ  (Rip Current) กระแสน้ําจะพัดเรา
ออกนอกฝงอยางรวดเรว็ ในกรณีน้ีอยาพยายามวายทวนกระแสน้าํเพราะกระแสน้ํานี้คอนขางแรงอาจทํา
ใหเราหมดแรงเสียกอน วิธีที่ดีที่สดุคือใหวายน้าํออกดานขางดานใดดานหนึ่งโดยขนานกับแนวชายฝง 
(รูปที่ ๖) เพ่ือที่จะออกจากคลื่นกระแสน้าํ   (Rip Current) แลวรอใหคลื่นซัดเขาหาฝงอีกครั้ง 
 ลักษณะของคลื่นซัดกลบั (Undertow) และคลื่นกระแสน้ํา (Rip Current) มีลักษณะทีเ่หมือนกัน 
อยางหนึ่งคือคลื่นทั้งสองชนิดเปนกระแสน้ําที่ไหลยอนกลับออกไปนอกฝง แตขอแตกตางของคลื่นทั้งสอง
น้ีคือ คลื่นซัดกลับจะไหลยอนกลับออกไปตามพื้นทองทะเล  สวนคลื่นกระแสน้ํา จะไหลยอนกลับออกไป
ตลอดทั้งความลึกน้ํา 
 

  
 

รูปที ่๒. การเคลื่อนที่ของมวลนํ้าหลังจากคลื่นแตกตวั รูปที ่๓. การเคล่ือนที่ของ คล่ืนกระแสน้ํา  Rip Current 
 

รูปท่ี ๔  ทิศทางการเคลื่อนท่ีของ Rip Current รูปท่ี ๕  ลักษณะของ Rip Current ท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายฝง 
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 ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัยกอนจะลงเลนนํ้าเราสามารถตรวจดูบริเวณที่จะเกิดคลืน่กระแสน้ํา 
(Rip Current) ไดคราว ๆ ดวยสายตาโดยจะเห็นไดวาบริเวณที่เกิด คลื่นกระแสน้าํ  น้ันจะมีคลืน่แตกตวั
นอยหรืออาจจะไมมีเลย สวนบรเิวณแนวที่คลืน่แตกตวัน้ันความลึกของน้าํอาจแคเอวแตถาออกนอก
บริเวณนีไ้ปแลวความลึกอาจทวมหัวได 
 
 
เอกสารอางอิง 
๑. Bascom, Willard (1980), Waves and Beaches, Doubleday Anchor Books, N.Y. 

รูปท่ี ๖ เสนทางการวายนํ้าออกจาก กระแสน้ํา Rip Current 
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ทฤษฎีพื้นฐานของการตรวจจับเสียงใตนํ้า 

ร.อ.ภูวดล  ศิริพงษ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
การตรวจจบัเสียงใตน้าํ ก็คอืการรบัรูไดหรือการไดยินเสียงตาง ๆ ใตน้ํานั่นเอง ซึง่ขึ้นอยูกบัวตัถุประสงค 

หรือภารกิจนัน้ ๆ  วาตองการตรวจจบัสิ่งใดหรือดักฟงเสียงของอะไร  เชน  การฟงเสียงของปลาวาฬ  การ
ฟงเสียงการเคลื่อนตวัของเปลือกโลกใตนํ้า การดักฟงเสียงเครือ่งยนตเรือผวินํ้า หรือการดักฟงเสียงการแตก
ตัวของฟองอากาศที่เกิดจากใบพัดของเรือ  เปนตน 

เม่ือเสียงถูกสงออกมาจากตนกําเนิด เชนเสียงท่ีเกิดจากใบพัดหรือเคร่ืองยนตของเรือดําน้ํา คลื่นเสียง 
นี้จะเคลื่อนที่ไปในน้ํา แตจะไปไดใกลหรือไกลขึ้นอยูกับลักษณะทางภูมิประเทศและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบ 
ตอการเคลือ่นที่ของคลื่นเสยีง เชน ลักษณะพื้นทองทะเล อุณหภูมิ ความดัน ความเค็ม และทศิทางของ
กระแสน้ําเปนตน ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี จะมีผลกระทบตอการเดินทางของเสียงในนํ้ามากกวาการเดินทาง
ของเสยีงในอากาศหลายเทาทีเดียว 
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ตลอดระยะทางที่เสียงเดินทางจากจุดกําเนิดไปยังเครือ่งตรวจจับซึ่งวางอยูไกลออกไป พลังงานเสียง
บางสวนจะเปลี่ยนไปเปนพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ  ซ่ึงเปนการสูญเสยี (Loss) พลงังานในตวัเอง ทําใหระดับ
ความดังของเสียงลดลงไป จากเสียงดังทีสุ่ดท่ีจุดกําเนดิกลายเปนเสยีงคอยในตําบลท่ีไกลออกไป ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวนี้เปนปรากฎการณธรรมชาตขิองเสียง  

การสูญเสียพลังงานของเสยีงในขณะเคลือ่นตวัไปในน้าํทะเล (Transmission Loss) ที่สําคัญและ     
พบอยูเปนสวนใหญในเกือบทุกพื้นที ่ไดแก 

Transmission Loss (TL) 
๑.  Spreading Loss 
๒.  Refraction 
๓.  Volume Effects 
 ๔.  Boundary Effects 
  ๕.  * 

 
* คือตวัแปรเฉพาะในแตละพื้นที่นอกเหนอืจากที่ไดกลาวมาแลว ซึง่ไดจากการสาํรวจ การทดลอง

และการเกบ็รวบรวมขอมูลไวอยางสม่ําเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูป แสดงถงึสิ่งทีม่ีผลกระทบตอการสญูเสียพลงังานของเสียงในน้าํ 
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การตรวจจบันัน้จะไมประสบผลสําเร็จไดเลย ถาหากสัญญานท่ีสงออกมาจากจุดกําเนิดเสียงไดแปร

เปลี่ยนไปเปนพลังงานในรูปแบบอื่นจนหมด หรือมีคาต่ําเกินกวาทีอ่ปุกรณรับสัญญานจะรบัได น่ันหมายถึง 
สัญญานเสียงที่ไดจะมีคาต่ํามากจนฟงไมรูเรื่องหรอืจําแนกไมไดวาคือเสยีงของอะไร ใชเสียงท่ีเราตองการดัก
ฟงหรือไมนั่นเอง  

ทฤษฎีการตรวจจบัในปจจบัุน สามารถแบงแยกได ๒ ประเภท คอื  
๑.  Active 
๒.  Passive 

 
 

รูป แสดงการตรวจจบัโดยใช Active และ Passive 
 

Active  (ตวัอยางเชน โซนารหาปลาของเรือประมง) คือการตรวจจับในเชิงรุก กลาวคอื ผูทีต่องการ
ดักฟงจะสงสญัญานเสียงออกไปในทิศทางที่ตองการทีค่าดวาเปนตําแหนงที่เปาหมาย แนนอนที่สุด
วาเปนการเปดเผยตวัผูดักฟงสัญญานดวยเชนกัน เม่ือเสียงท่ีสงออกไปกระทบกับเปาหมาย จะเกิด
การสะทอนกลับ การกระจาย และการหักเหของเสยีง เสียงสวนหนึ่งจะสะทอนกลับมายังเครื่องรับ 
ทําใหผูท่ีกําลงัดักฟงเสียงทราบไดวา เปาหมายอยูท่ีใด และการไดคาอื่น ๆ บางคา ซึ่งขึน้อยูกับ  
ความทันสมัยของอุปกรณ เปนตน 



ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒                                                                                               เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

                                                                      ๗๙ 
 
 
Passive (ตวัอยางเชน การดักฟงเสียงของปลาวาฬ) คือการตรวจจบัโดยการแอบฟงหรือดักฟง   
โดยที่ผูที่ทําการดักฟงจะไมสงเสียงหรือสญัญานใดๆ ออกไปท้ังสิ้น ซึ่งเปนระบบที่ปกปด ไมเปดเผย
ถึงผูดักฟงสัญญานแตอยางใด 
 
 ถาผูรับสัญญานสามารถจําแนกไดวาเสียงที่ไดยินคือเสยีงท่ีกําลังตองการฟง แสดงวา การ

ตรวจจบัสําฤทธิ์ผล แตถาไมสามารถจาํแนกไดวาเสยีงน้ันคือเสียงของอะไรหรือไมสามารถรับสัญญานตางๆ
ไดเลย แสดงวาการตรวจจบันั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นอยางแนนอนท่ีสุด 

 มีปจจัยหลายสวนท่ีมีผลกระทบตอการตรวจจบั ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดจากความผดิพลาดของ
อุปกรณ (Equipment Error) ความผิดพลาดของผูทีใ่ชงาน (Human Error) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดลอมภายนอก (Environmental Error) และอื่นๆอีกมากมาย 

 ขอคิดเหน็ 
๑. การเรียนรูถึงพื้นฐานทฤษฎีที่ใชในการผลิตอุปกรณตรวจจับ เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 

เพราะมาตรฐานที่ใชในการผลิตอุปกรณเหลานี้มีความแตกตางกันมากในแตละ
เขตแตละพื้นทองทะเล มาตรฐานและอุปกรณที่ใชในการผลติอปุกรณตรวจจับ
ของประเทศจนียอมแตกตางจากของประเทศสเปนอยางแนนอน ฉะนั้นการเรียนรู
ถึงพื้นฐานทฤษฎีและสมการตาง ๆ ที่ใชในการผลติอปุกรณ ยอมกอใหเกิดความ
ถูกตองมากทีสุ่ดสําหรับแตละพื้นท่ีแตละพื้นทองทะเลที่ตองการ 

๒. Transmission Loss ของแตละประเทศจะมีความแตกตางกันในบางสวน เชน 
ผลกระทบจากสารแขวนลอยในน้ําทะเลซึ่งมีอยูมากในอาวไทย รวมท้ังผลกระทบ
จากสารเคมทีีท้ิ่งจากโรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ สิ่งเหลาน้ีควรมีการเก็บ    
รวบรวมขอมูลไวอยางสม่ําเสมอ เพราะมีผลกระทบโดยตรงตอการเคลือ่นทีข่อง
เสียงใตน้ํา ซ่ึงสงผลตอการตรวจจบัเสียงใตน้ําอยางหลกีเลี่ยงไมได 
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