






                                                     

สงครามแหงกรีก 
น.อ.ไชยวุฒิ  นาวกิาญจนะ 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 

กลาวนํา 
 Sir Winston Churchill นายกรัฐมนตรีผูมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒  
ไดกลาวไววา “ชนชาติใดไมนําพาประวัติศาสตร ชนชาติน้ันไมมีอนาคต” โรงเรียนนายเรือ
สถาบันอุดมศึกษาหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัติใหแกกองทัพเรือไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไวอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรทางเรือเห็นไดจากหลักสูตรการศึกษาทั้งใน
อดีตและปจจุบัน ซ่ึงไดบรรจุวิชา สมุททานุภาพและประวัติการสงครามทางเรือ (Sea Power and 
History of Naval War) ไวโดยตลอด วิชานี้มีเน้ือหาเกี่ยวกับยุทธศาสตรทางทะเล สมุททานุภาพ        
นาวิกานุภาพ หลักการทําสงครามประวัติสงครามทางเรือ และยุทธวิธีในการยุทธที่สําคัญ  ตั้งแตยุค     
เรือกรรเชียงถึงปจจุบัน บทความฉบับน้ีผูเขียนไดใหความสนใจเกี่ยวกับประวัติการสงคราม ที่เรียกวา 
Peloponnesian War เปนอยางมากหรืออาจเรียกวาสงครามกรีกก็ได ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนการทําสงคราม
ในยุคแรก ๆ ที่มีการใชเรือกรรเชียงเปนเครื่องมือในการทําสงคราม บทความฉบับน้ีผูเขียนหวังเปนอยาง
ยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียนนายเรือในการศึกษาคนควาตอไป 
 Peloponnesian War เปนสงครามที่เกิดจากฝายนครรัฐเอเธนส และนครสปารตาไดกระทํา    
ตอกันไปชวงประมาณ ๔๔๖ - ๔๑๐ ปกอนคริสตศักราช สงครามนี้มีบทเรียนของการใชแนวความคิด  
ทางยุทธศาสตรและการเมืองของแตละกลุมชนในยุคสมัยน้ันที่สงผลกระทบใหภาพของการรบตอง
เปลี่ยนไปในที่สุด และถูกบันทึกเปนประวัติศาสตรของการสงครามไวตราบเทาทุกวันนี้ 
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ความเปนมา 
 ภาพของสงครามไดเริ่มขึ้นเม่ือพวก ดอเรียน (Dorian) หรือนักประวัติศาสตรเรียกวาชาวกรีก 
(Greeks) บุกเขามาทําลายอารยธรรมของชาวมาเซเนียน (Mycenaeans) เม่ือประมาณศตวรรษที่ ๑๒ 
กอนคริสตศักราช แลวรุกรานเขาไปทางภาคใตครอบครองดินแดน สปารตา (Sparta) คอรินธ (Corinth) 
เมการา (Megara) และอากอส (Argos) ที่นครสปารตา ชาวดอเรียนผูชนะปกครองดวยการกดขี่ขมเหง
ชนพ้ืนเมืองเดิมและนํามาใชเปนทาส   ชาวดอเรียนบางกลุมขามทะเลไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะครีต  (Crete) 
และในเอเชียไมเนอร (Asia Minor) ขณะเดียวกันมีชนอีกกลุมหน่ึงดินทางมาจากดินแดนทางทิศตะวันตก 
ของทะเลดํา (Black Sea) เขามายังบริเวณกรีก  นักประวัติศาสตรเรียกพวกนี้วาพวก ไอโอเนียน (Ionian) 
และไดตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณแอตติกา (Attica) โดยมีกรุงเอเธนสเปนเมืองสําคัญ ชาวไอโอเนียนบางกลุม
ตั้งถิ่นฐานในหมูเกาะในทะเลอีเจียน และชายฝงทะเลเอเชียไมเนอร ชนทั้งสองกลุมคือ ดอเรียน และ     
ไอโอเนียน ตั้งบานเมืองเปนรัฐเล็ก ๆ  จํานวนมาก ตลอดมาทั้งสองกลุมตางขัดแยงและทําสงครามกันอยู
ตลอดเวลา 

 

 อยางไรก็ตามชนทั้งสองกลุมก็ยังสํานึกวาเปนชนชาติเชื้อสายเดียวกัน เม่ือประชากรในแตละเมือง 
ของนครกรีกทวีจํานวนมากขึ้น ประกอบกับดินแดนของกรีกเปนดินแดนขาดความอุดมสมบูรณ การ     
ทําเกษตรไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพประชากร ชาวกรีกจึงแสวงหาผืนดินใหม ๆ ที่อุดมสมบูรณ เพ่ือใช
เปนแหลงอาหาร ชาวกรีกนั้นเปนชนชาติที่มีความรู ความสามารถ และความกลาหาญรูจักเรียนรูโลก
รอบ ๆ  ตัว   ดังน้ันจึงเริ่มทําการคาขายทางทะเล   โดยใชเรือบรรทุกสินคาไปขายยังเมืองตาง ๆ  ที่ไกล 
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ออกไปและจัดตั้งนิคมแหงใหมขึ้น เชน ตามบริเวณชายฝงเอเชียไมเนอร และทะเลดํา เปนตน ในชวง 
๔๘๐ - ๔๓๐ กอนคริสตศักราช กรุงเอเธนสนับเปนนครรัฐชั้นนําของกรีก มีกองทัพเรือที่เขมแข็งคอย
รักษาความปลอดภัยในทะเลใหกับพอคาชาวเอเธนส ชวงเวลาดังกลาวเอเธนสอยูภายใตการนําของ
รัฐบุรุษผูชาญฉลาดชื่อ เพริคลิส (Pericles) ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนารัฐบาลหลายสมัย ในชวงที่     
เพริคลิส เปนหัวหนารัฐบาลนั้นไดใชความพยายามดานนโยบายและยุทธศาสตรอยางมากมายเพื่อ
ตองการรวมกรีกใหเปนหนึ่งเดียว 

 

รูปปนของ เพริคลิส (Pericles) 
 

 นอกเหนือจากความขัดแยงปกติที่เกิดขึ้นระหวางเอเธนสและสปารตาแลว มีสาเหตุหน่ึงที่นําพา
ใหชนทั้งสองกลุมเขาสูสงครามในเวลาตอมา คือเดิมนครรัฐของกรีกที่อยูใกลเอเชียไมเนอร ตกอยูภายใต
อํานาจการปกครองของอาณาจักรเปอรเซียในสมัยของจักรพรรดิดาริอุส เปอรเซียน้ันเปนจักรวรรดิ      
อันกวางใหญครอบครองดินแดนในเอเชียไมเนอรและตุรกี ชาวกรีกที่อยูภายใตการปกครองของเปอรเซีย
ไมพอใจและกอการกบฎอยูตลอดเวลา แตก็ถูกฝายเปอรเซียปราบปรามมาโดยตลอด ตอมาเมื่อกรุง
เอเธนสเขมแข็งชาวกรีกจึงรองขอความชวยเหลือไป เอเธนสไดสงเรือรบพรอมทหารไปชวยชาวกรีกตอสู
กับเปอรเซีย เปนผลใหจักรพรรดิดาริอุสไมพอใจและโกรธแคนเอเธนส และกรีกเปนอยางมาก สาบานวา
จะลงโทษพวกกรีก 
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 ในราวป ๔๙๐ กอนคริสตศักราช เปอรเซียไดสงกองทัพเรือไปโจมตีเอเธนส โดยยกพลขึ้นบนที่
หาดมาราธอน เอเธนสสงสารไปขอกําลังจากสปารตามาชวยทําการรบ แตสปารตาไมชวย ดังน้ันเอเธนส
จึงตัดสินใจทําการรบแตกหักกับเปอรเซีย ในที่สุดไดรับชัยชนะสามารถขับไลเปอรเซียกลับไปได 

 

 
 ในราวป ๔๘๐ กอนคริสตศักราช กษัตริยเซอรซิส (Xerxes) บุตรของดาริอุสแหงเปอรเซียไดสง
กองทัพมาโจมตีกรีกอีกครั้ง โดยแบงกําลังเปนสองทาง ทั้งทางบกและทางทะเล การสงครามครั้งนี้ 
เอเธนส และสปารตารวมมือกันเนื่องจากเปนสงครามครั้งใหญ กษัตริยเซอรซิสแหงเปอรเซียคุมทัพมา
เอง มีการรบทั้งทางบกและทางเรือที่มีชื่อเสียงเปนประวัติศาสตรมาจนถึงปจจุบัน ไดแกการรบที่ชองแคบ
เธอรโมไพลา (ชองแคบภูเขา) ทหารสปารตาจํานวนนอยสามารถตานกําลังอันมหาศาลของฝายเปอรเซีย
ได เพราะใชยุทธภูมิอันไดเปรียบและความกลาหาญของทหารสปารตาที่ยอมรบจนตัวเองตาย อีกการรบ
หน่ึงที่สําคัญและเปนจุดที่ทําใหกองทัพเปอรเซียตองพายแพไปในที่สุดคือการรบทางเรือที่ยุทธภูมิ       
ซาลามิส ซ่ึงเปนทะเลแคบและจํากัด กองเรือกรีกนั้นมีกําลังนอยกวาเปอรเซียมาก แตดวยความฉลาด
และเขาใจที่จะเลือกภูมิประเทศในการทําการรบ กองเรือกรีกจึงสามารถจมเรือของทัพเรือเปอรเซียไป
เปนจํานวนมากกวา ๒๐ ลํา กองทัพเรือเปอรเซียจึงพายแพกลับไปการรบทางเรือในครั้งนี้นับไดวา     
เปนประวัติศาสตรการยุทธทางเรือที่สําคัญและมีชื่อเสียงสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 
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ภาพการยุทธทางเรือที่ Salamis และที่ประทบัของกษัตริยเซอรซิสในการชมการยุทธ 
 
 กษัตรยิเซอรซิสพายแพเสยีพระทัยอยางมากแตก็ยังพยายามรบกบักรีกอีก ๒ ครั้ง ทุกครั้งกถ็ูก
ทัพเรือกรีกตอตีพายแพกลบัไป สวนกรีกนั้นหลังจากไดชัยตอเปอรเซียแลว รัฐกรีกตาง ๆ ก็ยกให     
สปารตาและเอเธนสเปนผูนําในการตอตานเปอรเซีย แตผูนําสปารตากลับไมสนใจและไมตองการยุงเกี่ยว
ในเรื่องดังกลาวดวยจึงปฏเิสธ คงมีแตเอเธนสเทานัน้ที่เห็นวาเปนโอกาสของตนที่จะเปนผูนํากรีก ซ่ึง
เอเธนสน้ันมีความประสงคจะรวมรฐัตาง ๆ ของกรีกเขาดวยกันอยูแลว บรรดารัฐกรีกตาง ๆ ตกลงกัน
จายเงินใหเอเธนสเพ่ือสรางกองทัพเรือไวปองกันกรีกจากเปอรเซีย เปนผลใหเอเธนสมีกําลังทัพเรอืที่ยิ่งใหญ 
เกรียงไกร และมีเศรษฐกิจรุงเรือง สปารตานั้นเฝามองดูดวยความริษยา เสียดายโอกาสที่ตนปฏเิสธ สิ่งน้ี
จึงเปนชนวนใหเกิดความขดัแยงระหวางสปารตา และเอเธนสในเวลาตอมาจนเกิดสงครามสปารตา และ
เอเธนส อันเปนสงครามทีรู่จักกันในชื่อของ Peloponnesian War ในการสงครามครั้งที่ ๑ น้ันสวนใหญ
เปนสงครามทีเ่กิดระหวางเอเธนสกบัพันธมิตรของสปารตา เน่ืองจากสปารตายังไมอยากมีสวนรวมโดยตรง 
ในการสงครามครั้งนี้ฝายเอเธนสพายแพมาตลอดในทีสุ่ดเอเธนสเสียเมืองเมการา รวมทัง้เกิดความวุนวาย 
ในอาณาจักรเอเธนสเอง สปารตาจึงใชโอกาสยกกําลังบุกเขาไปในแอตติกา สงผลใหเอเธนสระส่ําระสาย
จนในที่สุดขอเจรจาสงบศึกกบัสปารตา เปนเวลา ๓๐ ป ยังผลใหสปารตาครองอํานาจเหนือแผนดินใหญ
ทางตะวันตกของกรีก สวนเอเธนสยังเปนมหาอํานาจในทะเลอีเจียนอยูเพราะมีกําลังทางเรือที่เขมแข็งอยู 
การทําสงครามครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นในราวป ๔๒๗ กอนคริสตศักราช เอเธนสสงกําลังทางเรอืแผอิทธิพล    
เขาไปในชิชลิ ี เพ่ือวัตถปุระสงคสนับสนนุกลุมประเทศพันธมิตร  คอื  ลิโอตีน่ี  (Leontini) จากการรุกราน 
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ของเมืองซิลาครุส (Syracuse) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากเมืองคอรินธ อีกประการหนึ่งคือมุงทําลายกําลัง
พันธมิตรของฝายสปารตาดวย แตสงครามครั้งน้ีไมเปนไปตามความคาดหมายของเอเธนส เพราะสปารตา 
ไดวางแผนประสานความรวมมือทางทหารระหวางประเทศกลุมเพโลโพนนีเซียนและชาวกรีกในชชิิลี โดย
มุงทําลายกาํลงัทางเรือของเอเธนสใหราบคาบ ในที่สุดการรบครั้งนี้เอเธนสตองพายแพ เพราะความประมาท 
ของแมทัพรวมทั้งภายในเอเธนสเองคณะรัฐบาลแตกความสามัคคี แบงเปนสองฝาย คือฝาย Nicias กับ 
Alcibiades และเปนจุดเปลีย่นของสงครามเพราะตองสญูเสียกองกําลังทางเรือที่เขมแข็งไปจนไมสามารถ
กลับมายิ่งใหญในหมูชาวกรีกไดในเวลาตอมา 
 
บทสรุป 
 Peloponnesian War น้ันเปนเรื่องของผลประโยชนและความขัดแยงของกลุมประเทศที่มี
แนวความคิดในระบอบการปกครองที่แตกตางกัน จากการศึกษาอยางละเอียดอาจสามารถวิเคราะหไดวา
เอเธนส ใชระบบการปกครองในลักษณะเปนประชาธิปไตย สวนสปารตามีนิสัยเปนทหาร มีระเบียบวินัย
มุมมองทางดานเศรษฐกิจแคบ ลักษณะการปกครองแบบเผด็จการ ซ่ึงในที่สุดของสงครามฝายที่เปน
เผด็จการคือสปารตาสามารถชนะสงครามครองความยิ่งใหญในอาณาจักรกรีกได ที่เปนดังนี้อาจเปน
เพราะในยุคสมัยน้ันการปกครองแบบเผด็จการมีความเหมาะสม ผูนําสปารตามีวิสัยทัศนที่ดีในดาน    
การศึกสามารถวางแผนยุทธศาสตรนําพาประเทศไปสูวัตถุประสงคแหงชาติไดในที่สุด ยุทธศาสตรที่ใช
คือ มองวาเอเธนสน้ันคือภัยคุกคามในอนาคต จําเปนจะตองกอสงครามและดําเนินยุทธศาสตรทางรุก
ทําลายเอเธนส ตลอดจนทําลายจุดศูนยดุล คือกําลังทางเรือของเอเธนสใหได สวนรัฐบาลเอเธนสดําเนิน
ตามระบบประชาธิปไตยมีระบบพรรคการเมือง การบริหารบานเมืองในลักษณะการเมืองนําการทหาร จึง
ทําใหเกิดการเลนพรรคเลนพวก ถึงแมจะมีผูนําที่ดี เชน เพรีคริส ในที่สุดก็ถูกระบบการเมืองสกัดกั้น
ความคิดและการบริหารบานเมืองจนตองถูกออกจากรัฐบาลไป หากจะกลาวถึง เพรีคริสแลวบุคคลผูเปน
ผูนําที่มีความสามารถมีวิสัยทัศนไกล ตองการรวมชาติกรีกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สรางความเจริญ
และความมั่นคงใหกับเอเธนส เพรีคริสเขาใจในสภาพของประเทศจึงใชยุทธศาสตรการดํารงสมุททานุภาพ 
สรางเมืองอาณานิคมเพ่ือสงผลประโยชนใหกับเอเธนส สงเสริมการคาขายซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจประเทศดี
และสามารถควบคุมทะเลและเสนทางคมนาคม พยายามรักษาเมืองหลวงและเมืองทาที่สําคัญของตนเอง
เอาไวใหได รักษาความสงบภายในอาณาจักร และตอบโตการรุกรานของสปารตา 
 Liddell Hart ซ่ึงไดใหความหมายของยุทธศาสตรทหารไวสั้น ๆ อยางเหมาะสมซึ่งอาจสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับการทาํสงครามในอดีต ปจจุบัน และในอนาคตได ความวา “ศิลปะของการจําแนก
และใชเครื่องมือทางทหารเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย” ความหมายของยุทธศาสตรทหารจึงมิใชการ
เคลื่อนยายกําลังทหารเพื่อเปาหมายในการรบเทานั้น แตเปนการใชเครื่องมือทางทหาร หรือพลังอํานาจ
ของชาติดานการทหารใหบรรลุจุดมุงหมายทางเมืองในยามสงบดวย  จากบทความสงครามแหงกรีกนี้  
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อาจวิเคราะหใหเห็นวาการวางแผนและการกําหนดยุทธศาสตรทางทหารทั้งของเอเธนส และสปารตาก็
มิไดผิดเพี้ยนไปจากคํากลาวของ Liddell Hart แตประการใด 
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การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 

 

น.ท.ผศ.ดร.กิตติ กิตติศัพท 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 

 
 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศกัราช ๒๕๔๒ ถือเปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรก
ของประเทศไทย มีความสาํคัญใน ๓ สถานะ คือ ในสถานะเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
แมบททางการศึกษาของชาติ และกฎหมายปฏิรูปการศึกษา  ในฐานะของกฎหมายปฏิรูปการศึกษานั้น  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มีจุดมุงหมายหลักอยูที่ “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู” และมีความ
คาดหวังวา หากระบบการจัดการศึกษาสามารถบูรณาการใหการเรียนคือชวีิต และชวีิตคือการเรยีนได
แลว จะทําใหผูเรียนเปนคนเกง ดีและมีความสุข  สามารถเรียนรูจากการฝกทักษะกระบวนการคิด ได
เรียนจากประสบการณจริง จากทุกสถานที่ ทุกเวลา และสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดชีวติ เต็มตาม
ศักยภาพทีต่นเองมีอยู 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนที่จะตองสรางความรู ความ
เขาใจ ความเชื่อ เจตคติทีถู่กตองเก่ียวกบัผูเรียน กระบวนการเรียนรู และบทบาทของผูสอน เรียกไดวา
เปน การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน (Paradigm Shift) เกี่ยวกบับริบทของการเรียนรูใหมทั้งหมด 
 
กระบวนทศันเกาของการจัดการเรียนการสอน : ผูสอนเปนศูนยกลาง (Teacher Center) 
   กระบวนทศันเดิมทางการศกึษาเชื่อวา ความรูคือสิ่งทีส่ั่งสมอยูในตวัของผูสอน ดังน้ัน การจัดการ
เรียนการสอน จึงคือ การถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน ผานกระบวนการสอนที่มุงเนนเนื้อหาวิชา
เปนหลัก ผูเรยีนมีหนาที่รับฟง และจดจําในสิ่งที่บอกเทานั้น ดวยเหตุน้ี “ขอสอบ” จึงเปนเครื่องมือหลัก
ของการวัดผล เพ่ือวัดวา ผูเรียนสามารถจดจําเนื้อหาที่ครูสอนไดมากนอยเพียงใด โดยมีคะแนนเปนตวั
บงชี้ความสําเร็จ และคนที่ไดคะแนนมากกวา ก็คือ คนที่สามารถจําไดมากกวา  
  การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวมุงเนนการสั่งสมองคความรูในเชิงความจําและ   
การทดสอบความจําในเนื้อหาที่กําหนด เปนหลัก จนลืมที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะในดานอ่ืน ๆ ของ
ผูเรียน นอกจากนั้น จะเห็นวา การใช “ขอสอบ” เปนเครื่องมือในการวัดผลแตเพียงอยางเดียวนั้น ยัง    
ทําใหเปาหมายของการศึกษาหางไกลและผิดเพี้ยนไปจากเปาหมายที่แทจริง รวมทั้ง ยังไดทําลายคุณคา
ที่แทจริงของการศึกษา ซ่ึงเปนกลไกสําคัญของการพัฒนามนุษยไปอยางนาเสียดาย 
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กระบวนทัศนใหมของการจัดการเรียนการสอน : ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center) 
  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวตัน บนฐานของ
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําพาสังคมโลกใหกลายเปนสังคมที่ไรพรมแดน มีวิทยาการ
ใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย และองคความรูตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ัน ผูสอนจึงมิใช
แหลงความรูสมบูรณ (Absolute Source of  Knowledge) และการทองจําความรูสําเร็จรูปในหองเรียนแต
เพียงอยางเดียว ก็ไมเพียงพอที่จะนํามาใชประโยชนในชีวติจริงไดอีกตอไป  
  ความจริงดังกลาวขางตน กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทศันของการจัดการเรียนการสอน
จากผูสอนบอกความรูใหแกผูเรียน มาเปน การใหผูเรยีนไดคนพบความรูเองภายใตสถานการณที่ผูสอน
ออกแบบไว ดังน้ัน กระบวนทัศนใหมของการจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหความสาํคัญตอ “กระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน” และ เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ เปนศูนยกลาง ซ่ึงเปนวิธีการที่นักการศึกษา
ยอมรับกันวา มีประสิทธิภาพสูงในการใหการศึกษาและพัฒนาผูเรียน เน่ืองจาก การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางนี้ มีคุณลักษณะที่สําคัญ ๒ ประการ คอื (๑) เปนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู ผูเรียนและกลุมผูเรียน มากกวาเนื้อหาวชิาและผูสอน และ (๒) 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) น่ันเอง 
  จึงสามารถกลาวไดวา…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลางและเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สามารถสรุปเปรยีบเทียบ ดังรายละเอียดแสดงในตารางตอไปน้ี  
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การจัดการเรียนการสอน
ที่ผูสอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ เพ่ือกระตุนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู 
ประสบการณ ความชํานาญและความสนใจของตนเองมาสรางเปนเนื้อหาและกจิกรรมการ
เรียนรูดวยการลงมือปฏิบตัิจริง ผานกระบวนการเรยีนรูรวมกัน โดยผูสอนทําหนาที่คอย
ใหความชวยเหลือ แนะนําและสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองอยางเต็มศกัยภาพ 
มากที่สุด เพ่ือใหผูเรียนสามารถพึ่งตนเองและมีบทบาทในการรับผดิชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองมากขึน้ 
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ตารางที่ ๑   ประเด็นการเปรียบเทียบระหวางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลางและ

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
   

ประเด็น ผูสอนเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ความรูอยูที่ผูสอน ความรูกระจายอยูทุกที่ ความเชื่อ 

การเรียนรูเกิดในหองเรียน การเรียนรูเกิดไดทุกที่ ทุกเวลา 
จุดเนนของการ
เรียนการสอน 

เนื้อหา 
(Content) 

กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรู  
(Process –  how to ) 

กระบวนการที่
เกิดข้ึน 

กระบวนการสอนของผูสอน กระบวนการแสวงหาและเรียนรูของผูเรียน 

ลักษณะของ
กระบวนการเรียน 

เนนการทอง มากกวาการทํา 
เนนการจํา มากกวาการคิด 

เนนการคิด มากกวาการจํา 
เนนการทํา  มากกวาการทอง 

หนวยการเรียนรู คนเดียว 
(ตางคน  ตางเรียน) 

กลุม / เดี่ยว 
(เรียนแบบรวมมือ) 

บทบาทผูเรียน ฟง จํา สอบ เงียบ เฉย มีสวนรวม ปฏิสัมพันธ กระตือรือรน 
ผูเชี่ยวชาญ  ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) บทบาทผูสอน 

สอน บรรยาย บอก ส่ัง ประเมิน ชี้แนะ รวมวางแผน ใหคําปรึกษา และ 
ประเมินแบบมีสวนรวม 

บรรยากาศ เปนทางการ เปนครูเปนผูเรียน ปดกั้น
ความคิดสรางสรรค  

ไมเปนทางการ เปนกัลยาณมิตร เรียนรู
รวมกัน ผอนคลาย สนุก กระตุนและปลุก

เราใหเกิดความคิดสรางสรรค 
ใช “ขอสอบ” เปนเครื่องมือหลัก  หลากหลาย ตามสภาพที่ตองการวัด 

การวัดผลจะเนนวา ผูเรียนจําอะไรได 
(ความจํา-ขอมูล)  มากกวาทําอะไรได 

(ทักษะ) 

การวัดผลจะเนนวา ผูเรียนทําอะไรได 
(ทักษะ) มากกวา จําอะไรได (ความจํา-

ขอมูล) 

กระบวนการวัดผล 

ใชคะแนนเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ ใชคะแนน รวมกับคุณภาพและปริมาณของ
ผลงานที่กําหนดเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ 

ผลท่ีเกิดข้ึน ผูเรียนไมมีทักษะในการประยุกตความรูสู
การปฏิบัติจริงเทาที่ควร 

ผูเรียนมีทักษะในการคิด ทํา แกปญหาและ
ประยุกตความรูสูการปฏิบัติจริง 

 
ตัวบงชี้ลักษณะการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 ศูนยพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ยังไดศึกษา
ทฤษฎีการเรยีนรูที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน ๕ แนวทาง คือ การเรียนรูอยางมี
ความสขุ การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรยีนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรยีนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพ 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔                                                                                           ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๗ 

      ๑๑ 
 
 
และลักษณะนสิัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และการฝกฝนกาย วาจา ใจ แลวไดกําหนดตัวบงชี้ลกัษณะการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไว ดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ ๒  ตัวบงชีล้ักษณะการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 
ท่ี ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน ตัวบงชี้การสอนของผูสอน 
๑ ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

และธรรมชาติ 
ผูสอนเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 

๒ ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของ
ตนเอง 

ผูสอนจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ
และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

๓ ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม ผูสอนเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความ
เมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง 

๔ ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลาย และสรางสรรค ผูสอนจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนได
แสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 

๕ ผูเรียนสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนแสดงออก
อยางชัดเจนและมีเหตุผล 

ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝก
ปรับปรุงตนเอง 

๖ ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา
ดวยตนเอง และรวมดวยชวยกัน 

ผูสอนสงเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม 
พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของ
ผูเรียน 

๗ ผูเรียนไดฝกฝน รวบรวมขอมูล และสรางสรรค
ความรูดวยตนเอง 

ผูสอนใชส่ือการสอนที่ฝกการคิด การแกปญหาและ
การคนพบความรู 

๘ ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข 

ผูสอนใชแหลงความรูที่หลากหลาย และเชื่อมโยง
ประสบการณกับชีวิตจริง 

๙ ผูเรียนฝกใหตนเองมีวินัยและรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

ผูสอนฝกฝน กิริยามารยาทและวินัยตามวิถี
วัฒนธรรมไทย 

๑๐ ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน 
ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง 

ผูสอนสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
  กิจกรรมการเรียนการสอน นับเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงผูสอนควรเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมของผูเรียน เพ่ือมุง
พัฒนาผูเรียนใหครบทั้ง ๓ ดาน คือ ดานพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective 
Domain) และ ทักษพิสัย (Psychomotor Domain) ดังมีตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนดังตอไปน้ี 
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  เกมการศึกษา สถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง บทบาทสมมุติ การแกปญหา การแกไข
สถานการณ โปรแกรมสําเร็จรูป ศูนยการเรียนดวยตนเอง ชุดการสอน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : 
Computer Aided Instruction) โครงงาน การทดลอง การถาม-ตอบ อภิปรายกลุมยอย สืบสวน สอบสวน 
กลุมสืบคนความรู กระบวนการกลุมแบบพลวตั การเรยีนรูแบบรวมมือ ความคิดรวบยอด การแกปญหา
ตามแนวทางอริยสัจ ๔ ศึกษาคนควาดวยตนเอง ทัศนศึกษานอกสถานที ่ งานวิเคราะหภาคสนาม       
การนําเสนอโดยวิดีโอ และการเลาเรื่อง เปนตน 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพที่มีดวยการใชกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลการศึกษาจึงควรตองดําเนินการใหครบทั้ง ๓ ดาน
ดังกลาวแลว คือ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษพิสัย แตในสภาพสวนใหญของระบบการศึกษาของ
ไทยนั้น มักใช “ขอสอบ”  หรือ “แบบทดสอบ” เปนเครื่องมือหลักในการวัดผล จึงสามารถวัดผลดาน   
พุทธิพิสัยไดเพียงดานเดียว การวัดและประเมินผลดังกลาวจึงไมสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์และระดับ
พัฒนาการของผูเรียนไดอยางแทจริง เพราะเปนการสะทอนคุณภาพของผูเรียนเพียงบางสวน ไมใช
คุณภาพหรือความสามารถที่แทจริงทั้งหมดของผูเรียนคนนั้น อีกทั้งยังไมสอดคลองกับหลักการวัดผล
ทางการศึกษาและแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๒๖ หมวด ๔         
ที่กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไว ดังน้ี  
 
 
 
 
 

 
  คําสําคัญในทีน้ี่มี ๓ คํา คือ การวัด การประเมินผล และการทดสอบ ซ่ึงสวนใหญมักมีความเขาใจ
วาเหมือนกันและใชแทนกนัได แตความจริงน้ันมีความหมายที่แตกตางกัน ดังน้ี  
 
  การวัด (Measurement) หมายถึง การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนวารูอะไร และสามารถทํา
อะไรไดบาง ซ่ึงอาจทําไดโดยการสังเกต ตรวจผลงาน หรือทดสอบความรูและทกัษะ 
  การประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายและตัดสินขอมูล
ที่รวบรวมมาจากการวัดผล 
 

“ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤต ิ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบของการศึกษา….” 
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  การทดสอบ (Testing) หมายถึง เครื่องมืออยางหน่ึงของการวัดผล โดยเปนเครื่องมือบันทึก
การเรียนรูของผูเรียน 
 
  จะเห็นไดวา การวัดผลทางการศึกษาดวยการทดสอบความรูไดรับความนิยมเปนอยางมากมาตั้งแต 
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กอนที่นักการศึกษาจะยอมรับกันวา การวัดผลโดยการทดสอบแตเพียงอยางเดียว 
น้ันไมมีประสทิธิภาพเพียงพอที่จะประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยางแทจริง การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงจึงเกิดขึ้น และจัดวาเปนแนวทางใหมในการประเมินผลการศึกษานอกเหนือไปจากการใช
แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) และมีชือ่เรียกหลากหลาย เชน Alternative Assessment, 
Performance Assessment และกลายมาเปน Authentic Assessment ในทายที่สดุ 
 
  ในดานของความหมายนั้น ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวหลากหลาย ซ่ึงพอสรุปรวบ
ความได ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นอกจากนั้น Buke, Forarty และ Belgrad (อางถึงใน เฉลิมพล พันทอง, ๒๕๔๒) ยังได เสนอ  
ไววา การประเมินตามสภาพจริงน้ัน ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี คือ  

๑. งานที่ปฏิบตัิเปนงานที่มีความหมาย คือ สอดคลองกับชีวติประจําวัน 
๒. เปนการประเมินรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย คือ ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และคุณลักษณะ ดวยเครื่องมือที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรู และกระทําหลายครั้งอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่การเรียนรูเกิดขึ้น 

๓. ผลผลิตมีคุณภาพ งานทุกงานมีเกณฑมาตรฐานที่รวมกันตั้งไวโดยครู ผูเรียนและอาจจะมี
ผูปกครองรวมดวย ผูเรียนจะประเมินตนเองตลอดเวลาเพื่อแกไขขอบกพรอง จนผลงานมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนด และมีการแสดงผลงานตอสาธารณะเพื่อสรางความภูมิใจแกผูเรียนดวย 
 

  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ก็คือ การประเมินผลทีใ่ช
วิธีการและเกณฑที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะตาง ๆ ของผูเรียนอยางเต็มเวลาของกิจกรรมในแตละโปรแกรม โดยใหผูเรียนไดทาํ
กิจกรรมหรือสรางผลงานออกมาเพื่อแสดงตัวอยางของความรูและทกัษะทีต่นมี ซ่ึงกิจกรรมที่
นํามาใชในการประเมินน้ัน จะมีลักษณะเหมือนและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรูมากกวา
เปนการทดสอบ และขอมูลของการประเมินผลไดมาจากทั้งการเก็บรวบรวมผลงานที่ผูเรียนได
ปฏิบตัิอยางสอดคลองกับชวีิตประจําวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคูไปกบัการทดสอบความรู
ความเขาใจ 
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๔. ใชความคิดระดับสูง กลาวคอื ผลงานที่สรางนั้นตองเกิดจากการคิด วิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินทางเลือก ลงมือกระทํา ตลอดจนตองใชทักษะในการแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 

๕. มีปฏิสัมพันธทางบวก กลาวคือ ผูเรียน ครู และผูปกครองจะตองมีการรวมมือกันประเมิน 
และผูเรียนไมมีความเครียด 

๖. มีการกําหนดจํานวนงาน ขอบเขตและมาตรฐานอยางชัดเจน และสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการเรียนรู 

๗. สะทอนลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียน โดยผูเรียนมีโอกาสแสดงความรูสึกนึกคิด เหตุผลใน
การทํา ไมทํา ชอบหรือไมชอบในสิ่งตางๆ เหลานั้น 

๘. เปนการประเมินอยางตอเน่ือง ประเมินไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเปนการประเมินแบบไม
เปนทางการ เพ่ือใหเห็นและทราบถึงพฤติกรรมการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน 

๙. เปนการบูรณาการซึ่งองคความรู กลาวคือ ผลงานที่ทําตองใชทักษะที่เกิดจากการเรียนรูใน
วิชาตาง ๆ ในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) 
  ซ่ึงหากเปรียบเทียบลักษณะของการวัดและประเมินผลที่ใชกันมากอนหนานี้ กับการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริงแลว สามารถสรุปเปรียบเทียบความแตกตางไดดังตารางตอไปน้ี  
 
ตารางที่  ๓   การเปรียบเทยีบลักษณะของการวัดและประเมินผลทีมี่ใชอยูโดยทัว่ไปกับการวดัและ

ประเมินผลตามสภาพจริง  
 

ท่ี การวัดและประเมินผลท่ีมีใชอยูโดยท่ัวไป การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๑ เนนที่พฤติกรรมเดี่ยว เนนการใชความคิด ยุทธศาสตรในการเรียนรูที่ซับซอน 

หลายเชิง 
๒ หยุดการเรียนการสอนในขณะประเมิน การเรียนการสอนดําเนินไปตามปกติ 
๓ แยกตัวออกจากการสอนหรือวงจรการเรียน เปนเหตุการณตอเนื่อง โดยเปนสวนประกอบหนึ่งในการ

สอน หรือวงจรการเรียนของผูเรียน 
๔ แคบ กวาง 
๕ ใชตัวเลข ใชขอความ 
๖ ขยายการใชแบบทดสอบตอไป ใชวิธีการประเมินหลายชนิด 
๗ ผูเรียนเปนผูรับความรูที่ไมมีปฏิกิริยา ผูเรียนคือผูสรางความรูที่โดดเดน 
๘ ไมเปนสภาพจริงของกระบวนการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูโดยปกติ 
๙ ครูอยูนอกระบบการประเมิน ครูเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมิน 
๑๐ อาศัยการวัดและประเมินจากบุคคลภายนอก อาศัยการประเมินผลโดยตนเอง (ผูเรียน) เปนสําคัญ 
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ท่ี การวัดและประเมินผลท่ีมีใชอยูโดยท่ัวไป การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๑๑ ใชเกณฑมาตรฐานตายตัว เปนตัวกําหนด

ความสําเร็จ 
ใชเกณฑที่ยืดหยุนหลากหลาย เปนตัวกําหนด 
ความสําเร็จ 

๑๒ อาศัยวิธีคิดที่เหมือนกันกับคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว 

อาศัยวิธีคิดและคําตอบที่ตางกันได 

๑๓ จุดเนนอยูที่การแยกทักษะตางๆ ออกจากกัน จุดเนน คือ การบูรณาการการเรียนรูทุกดานเขาดวยกัน 
๑๔ การวัดผลอยูในขอบเขตของแตละวิชา ใชกระบวนการของสหวิทยาการ 
 
ประโยชนของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  สามารถประมวลสรปุไดดังน้ี  

๑. ใชงานที่มีลักษณะปลายเปดและสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่แทจริง ซ่ึงนับเปนสวน
หน่ึงของการพัฒนายุทธวิธกีารเรียนการสอนที่สําคัญ 

๒. เนนการใชทักษะ ความรูความเขาใจระดบัสูงที่สามารถประยุกตใชขามวิชาได 
๓. เนนที่สาระสําคัญของลักษณะที่บงบอกถึงพัฒนาการทางการเรียนรูมากกวาเพียงแตการ   

ดูปริมาณของความบกพรอง 
๔. เปนปฏิบตัิการที่เดนชัดและแสดงใหเห็นกระบวนการแกปญหาที่มีความสลับซับซอนและ

ยุงยากไดเปนอยางดี 
๕. สงเสริมใหมีการใชวธิีการประเมินผลที่หลากหลาย และบันทึกผลการเรียนรูในภาพกวางที่

ไดมาจากสถานการณตาง ๆ กัน 
๖. สามารถใชไดกับทั้งรายบคุคลและรายกลุม 
๗. ใหความสําคญัและสนใจในความคิดและความสามารถของปจเจกบุคคลมากกวานํามา

เปรียบเทียบระหวางกัน 
๘. สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลและประเภทของผูเรียนที่แตกตางกันไดเปนอยางดี 
๙. สงเสริมใหเกดิความรวมมือกันในระหวางกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการวัด

และการประเมินผลระหวางผูเรียน ผูสอนและผูปกครอง  
๑๐. ผูเรียนและผูสอน ลวนมีบทบาทสําคัญในการประเมินผล 
๑๑. ไมเนนวาผลการศึกษาจะตองเปนไปตามเกณฑสมมุติฐานที่ตั้งไวกอนหนาที่จะมีการเรียน

การสอน 
๑๒. สามารถนํามาใชเปนวธิีการประเมินในระยะยาวได 
๑๓. ใหความสําคญักับความกาวหนาทีต่องการใหเกิดขึ้นมากกวาการบนัทกึจุดออนของผูเรียน 
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เคร่ืองมือในการประเมินตามสภาพจริง 
  สําหรับเครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินตามสภาพจริงน้ัน สามารถมีไดหลายประเภท 
ดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ ๔   วิธีการและเครื่องมือที่สามารถนํามาใชประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 
 

วิธีการ – เคร่ืองมือ กิจกรรมที่วัด 
วัดพฤติกรรมที่ลงมือปฏิบัติ แลวสังเกตความสามารถและรองรอยของการปฏิบัติ 
เชน การปฏิบัติตามคําส่ัง การทํางานรวมกันอยางมีขั้นตอน การเขารวมการ
ปฏิบัติหรือกิจกรรมที่กําหนด 

การสังเกต ประกอบดวย 
- แบบสํารวจรายการ 
- ระเบียนพฤติกรรม 
- แบบมาตราสวนประมาณคา วัดกิจกรรมที่เปนลักษณะนิสัยและความรูสึก 
การสัมภาษณ ไดแก 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ 

สอบถามเพื่อใหทราบถึงความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และการกระทําดานตางๆ  
เชน ความกลาในการแสดงความคิดเห็น บอกแนวความคิดที่มี อธิบายสิ่งที่มี
ความเชื่ออยู เปนตน 

การสอบถาม  ไดแก 
- แบบสอบถาม 

ใชวัดความตองการ ความสนใจ ที่แสดงความรูสึกไดอยางอิสระ 

ทดสอบทักษะ ความรูความสามารถตางๆ ที่ตองการทราบ เชน ความเร็วในการ
อาน รวมท้ังความเขาใจในการอานและการเขียน และการสรุปความ เปนตน 

การทดสอบ ประกอบดวย 
- แบบเขียนตอบ 
- แบบทดสอบปฏิบัติจริง 
 

กิจกรรมที่ไมอาจสังเกตไดทุกเวลาและอยางทั่วถึง รวมท้ัง พฤติกรรมบางอยางที่
จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยเง่ือนไขและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งเง่ือนไข
บางอยางเกิดขึ้นไมบอยนักทําใหการสังเกตในสถานการณจริงเปนเรื่องยากและ
เสียเวลานาน ดังนั้น การใชแบบทดสอบจะมีความเหมาะสมมากกวา 

แฟมสะสมงาน (Portfolio) กิจกรรมที่ผูเรียนทําเปนชิ้นงานออกมา อาจเปนรายงาน แบบบันทึก เทป
บันทึกเสียง ฯลฯ และทําการประเมินโดยตัวผูเรียนเอง ผูสอนและเพ่ือนรวมชั้น 
โดยมีลักษณะที่เนนใหผูเรียนคิดทบทวนและประเมินตนเอง 

 
สรุป 
  เปาประสงคหลักที่สําคัญที่สดุของกระบวนการเรียนการสอน ก็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถปุระสงคของการเรียนการสอน ซ่ึงการที่จะทราบไดวา ผูเรียนมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปจนเกดิเปนทักษะ ความรู ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมทีต่องการหรือไมน้ัน 
จําเปนตองมีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ือง  
  แมวิธกีารวัดและประเมินผลจะเปนกระบวนการสุดทายของกระบวนการเรยีนการสอน แตก็มีผลตอ 
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนและพฤติกรรมการสอนของผูสอนโดยตรง  เชน  หากการวัดผลใช  



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔                                                                                           ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๗ 

      ๑๗ 
 
 
“แบบทดสอบ” หรือ “ขอสอบ” (ทั้งอัตนัยและปรนัย) เปนเครื่องมือ การทดสอบที่เกิดขึ้นก็จะสามารถ    
วัดความรูในเชิงความจํา และความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับตนไดเทานั้น สงผลยอนกลับ
ให ผูเรียนที่ตองการประสบความสําเร็จมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มุงเนนที่การทองจําเปนหลัก หรือ
เรียนรูที่จะฝกคิดตามแนวทางที่คาดวาจะพบในขอสอบ กอใหเกิดการกวดวิชาเพื่อปอนความรูในลักษณะ 
สําเร็จรูปและวิธีคิดลัด เทคนิคการคิดตางๆ เกิดขึ้น แตในทายที่สุดสิ่งเหลานั้นก็ลวนเปนเพียง “ความจํา” 
ที่ผูเรียนจะลืมในที่สุด หากไมไดมีการนํามาใชปฏิบัติจริง อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุคของ
ขาวสารขอมูลที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ แม “ความจํา” จะเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานที่ทุกคน
ตองมี แตในขณะเดียวกัน การที่บุคคล สังคมและประเทศชาติโดยสวนรวมจะสามารถดํารงเอกลักษณ
แหงตนไวได ในทามกลางการแขงขัน ตอสูและแยงชิงในเชิงเศรษฐกิจอยางอุกฤตในยุคโลกาภิวัตน
น้ัน บุคคลในฐานะหนวยยอยที่มีความสําคัญที่สุดของระบบการแขงขัน จําเปนจะตองมีทักษะอ่ืน ๆ 
เกิดขึ้นรวมดวย นอกเหนือจาก “ความจํา” และ “การรอใหคนอ่ืนบอกใหจํา” ทักษะตาง ๆ เหลานั้น 
ไดแก ทักษะการแสวงหาและไดมาซึ่งความรู (ซึง่ตองอาศัยทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภาษาอังกฤษเปนพื้นฐาน) ทักษะการคิดวิเคราะหข้ันสูง ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 
ไปจนถึง การประยุกตและการสังเคราะหสรางสรรคสิ่งใหม ดังน้ัน การวัดและประเมินผลที่ใช 
“ขอสอบ” แตเพียงอยางเดียว จึงเปนเพียงการประเมินผลที่มุมใดมุมหน่ึง หรือดานใดดานหนึ่งของ
ผูเรียนเทานั้น และหากผูสอนนําผลการประเมินดังกลาวแตเพียงสวนเดียวนั้นมาใชเปนตัวชี้วัดและ
ตัดสินความรูความสามารถของผูเรียนแลว ก็นับวา เปนการพิจารณาที่ไมรอบดาน ไมเปน “องครวม” 
และที่สําคัญกค็ือ ผลการประเมินจากวธิีการดังกลาวไมสามารถสะทอนถึงความรูความสามารถที่ผูเรียน 
มีอยูไดอยางแทจริง 
 ดังน้ัน การประเมินผลที่หลากหลาย และมีวิธีการที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู เน้ือหา สภาพ
ของผูเรียน ทีส่ามารถเรียกรวม ๆ ไดวาเปน “การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)” 
น้ี จึงกลายเปนประเด็นสําคญัประเด็นหนึง่ของการเรียนการสอนที่ผูสอนจําเปนตองสนใจและใหความสําคญั 
อีกทั้ง ยังสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ เนน การประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน และการรวมกิจกรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ 
หมวด ๔ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซ่ึงผลที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้น 
ก็จะตกอยูกับผูเรียนในฐานะ “ปจเจกบุคคล” ที่จะสามารถพัฒนาตนเองไดตามแนวทางที่สอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดและความตองการของตน เต็มตามศักยภาพแหงตน และสามารถกาวไปสู
ความเปน “คนเกง ดี และสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข”  ตามเปาประสงค
หลักของการปฏิรูปการศึกษา ไดตอไป 
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เอกสารอางอิง 

เฉลิมพล พันทอง. การศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ
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จรวดแหงชาต ิ
น.อ.ภาณุฤทธิ์  ยุกตะทัต 

รองผูอํานวยการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
 
 ผมไดมีโอกาสเขารวมการประชุมวาดวยวาระจรวดแหงชาติรวมกับนักวิชาการและนักวิจัยของ
กระทรวงกลาโหม ไมวาจะดวยเหตุผลใดหรือใครเปนผูเชิญเขารวมประชุมก็ตาม แตในฐานะที่ผมเคยไดรับทุน
ไปศึกษาทางดานวิศวกรรมระบบอาวุธ (Weapons Systems Engineering) จากสถาบันการศึกษา Naval 
Postgraduate School, Monterey, CA. ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีนับวามีชื่อเสียงพอสมควร  และมีเพื่อนระดับ    
ดอกเตอรท่ีทํางานอยูในบริษัท Shinawatra Satellite จึงทําใหสามารถคุยภาษาเดียวกันกับผูอื่นท่ีประชุมไดโดย
ไมตองเตรียมตัวมากนัก เรียกไดวาไปรวมคุยเร่ืองที่คุนเคยดีอยูแลว ทั้งน้ีเนื่องจากในอดีตนอกจากผูเขียนจะได
ศึกษามาทางดานนี้แลว ยังไดคลุกคลีอยูกับอาวุธปลอยนําวิถีนานาชนิดของกองทัพเรือมาเปนเวลานานกวา   
๑๐ ป ท่ีกองอาวุธปลอยนําวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีโอกาสไดเปนหัวหนาแผนก หรือรักษาราชการ    
หัวหนาแผนก ที่ตองทํางานกับอาวุธปลอยนําวิถีแตละชนิดโดยตรง ท้ังเช็ดจรวด ขัดจรวด ตลอดจนบํารุงรักษา
และซอมทําใหอาวุธปลอยนําวิถี และจรวดแตละลูก สามารถยิงเขาสูเปาหมายไดอยางแมนยาํ ไมวาจะเปนจรวด
โทว ดรากอน จรวด ๒.๗๕ นิ้ว อาวุธปลอยนําวิถีแบบพื้นสูพื้นเกเบรียล เอ็กโซเซท ฮารพูน และ C-801 อาวุธ
ปลอยนําวิถีแบบพื้นสูอากาศแอสปเด และพีแอล-๙  ตอรปโดนําวิถีแบบสตริงกเรย และ MK.44  ดังน้ันจาก    
การเขารวมประชุมวาดวยวาระจรวดแหงชาตินี้ ผูเขียนจึงมีเร่ืองนาสนใจที่จะมาเลาสูกันฟง 
 
การประชุมวาระจรวดแหงชาติ 
 จากนโยบายในระดับยุทธศาสตรของประเทศไทย ทําใหรัฐบาล โดย พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร มี     
การกําหนดยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กําหนด   
เปนวาระจรวดแหงชาติ   โดยมีวิสัยทัศนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ   ในเบื ้องตน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงลงนามความรวมมือกับกระทรวงกลาโหม ในการที่จะสรางจรวด    
สงดาวเทียมขึ้นใชเองในประเทศ ซึ่งในสวนของกระทรวงกลาโหมจะทําใหมีดาวเทียมทางทหารตามที่ตองการ 
มานับ ๑๐ ป และเมื่อผนวกกับยุทธศาสตรการปองกันประเทศ ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการปองปรามได 
โดยมีการสรางขีปนาวุธ (Ballistic Missile) ไวเปนการปองปรามการรุกรานจากประเทศมหาอํานาจ 
 ในอดีตประเทศไทยเริ่มมีการเสนอแผนจัดตั้งสถาบนัจรวดเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรขึ้นในปพุทธศักราช 
๒๕๒๖ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนองคกรกลางในการปฏิบัติงาน วิจัย คนควา  และประสานความรวมมือกับ 
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ตางประเทศในเรื่องของจรวดและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชประโยชนทางวิทยาศาสตรและความมั่นคง 
ของชาติ  แตสถาบันดังกลาวยังไมไดรับการยอมรับในระบบของราชการ  จึงไมสามารถดําเนินงานไดอยาง    
มีประสิทธิภาพ นับตั้งแตนั้นเปนตนมากระทรวงวิทยาศาสตรและพลังงานจึงจัดตั้งเทคโนธานี ขึ้นบริเวณ
รังสิตคลอง  ๕  จังหวัดปทุมธานี  อยางไรก็ตามประเทศไทยเปนไดเพียงผูใชประโยชนจากเทคโนโลยี       
ดานอวกาศ มาเปนเวลานาน  การสื่อสารแหงประเทศไทยไดสรางสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน  ท่ีอําเภอ         
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตอกับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินประเทศอื่นกวา ๓๐ สถานี โดย              
เชาชองสัญญาณผานดาวเทียม  Intelsat  ซึ่งก็ยังตองเชาอยูจนทุกวันนี้   ทุกคนตางทราบดีวาประเทศไทย
เราใชขอมูลตาง ๆ  จากดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเร่ืองอื่น ๆ เปนจํานวนมาก อาทิ การทําแผนที่    
การจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ การใชงานดานสมุทรศาสตร และอื่น ๆ การจะเพิ่มศักยภาพจากผูใชมาเปน
ผูผลิต หากจะเริ่มนับหนึ่ง การวิจัยและพัฒนา จึงนับวาเปนหัวใจสําคัญ แตหากตองการความรวดเร็ว คงตอง
เลือกการถายทอดเทคโนโลยี 
 เม่ือการประชุมเร่ิมขึ้น ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวัตถุประสงคในการเชิญมาประชุม หลังจาก
น้ันผูที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ไดผลัดเวียนกันอภิปรายในเร่ืองตาง ๆ พรอมทั้งมีการช้ีแจง
ศักยภาพของแตละหนวยในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนการผลิตดินขับเชื้อเพลิงแข็ง อากาศพลศาสตร         
วัสดุศาสตรและอื่นๆ อีกมากมายหลายเรื่อง สรุปไดวาเรา (ประเทศไทย) มีความตองการที่จะสรางศักยภาพ
ในการยิงจรวดสงดาวเทียมเอง เม่ือมีความตองการ ขั้นตอนตอมาก็มาศึกษาความเปนไปไดของโครงการ           
ในความเปนจริงแลวโครงการยิงจรวดสงดาวเทียมยอมมีความเปนไปไดอยางแนนอน ไมตองสงสัยเลยวา            
ในปจจุบันมีหลายประเทศที่สามารถยิงจรวดสงดาวเทียมได ทําไมประเทศไทยจะทําไมได อยางวาวิธีที่งาย
ท่ีสุดก็คือจัดซื้อพรอมท้ังการถายทอดเทคโนโลยี   ดังนั้นการที่คณะทํางานจะสามารถทําการศึกษา               
ความเปนไปไดของโครงการจึงขึ้นอยูกับปจจัยอยางอื่น เชน  ปจจัยเวลา ถาตองการใหทําไดเอง ก็คงตอง
เสียเวลามากหนอย เร่ิมจากการสงคนไปเรียนทางดานน้ีโดยเฉพาะ จากนั้นก็เร่ิมสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนแต
ละอยาง ศึกษา วิจัย และทดลอง จนกระทั่งสามารถสรางจรวดไดตามที่ตองการ นอกจากน้ันปจจัยดาน
งบประมาณก็มีสวนเกี่ยวของอยูไมนอย เนื่องจากแตละเรื่องที่กลาวขางตนลวนจําเปนตองใชเงินท้ังสิ้น 
ดังนั้นโครงการขนาดใหญในลักษณะนี้การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจึงยังตองการขอมูลเพิ่มเติมอยู
อีกมาก 
 นอกจากนั้นความคุมคาในการลงทุนเปนอยางไร เปนเร่ืองทีค่ณะทํางานจะตองรวมกันพจิารณา 
ผูอานคงไมลมืวาประเทศอืน่ๆ เชน  สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ญีปุ่น จีน ออสเตรเลีย อินเดีย และกลุม
ประเทศในยุโรปตะวันตก ลวนมีการพฒันาเทคโนโลยีจรวดและอวกาศเปนของตนเอง และมีการประสาน
ความรวมมืออยางใกลชดิมาเปนเวลานาน   จนมีอตุสาหกรรมที่เกีย่วกบัอวกาศมากมาย  และไดรับผลตอบแทน  
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อยางเต็มท่ีจากกิจการนั้น ๆ เปนตนวาดาวเทียมไทยคมเองก็ยังตองไปจางฐานยิงจรวดของฝรั่งเศส ให      
สงดาวเทียม อุตสาหกรรมอวกาศเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ตองอาศัยองคความรูในวิชาการ
สาขาตาง ๆ เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามประเทศตางๆ เหลานี้ก็ไดผานขั้นตอนการเริ่มตนท่ียากลําบาก 
และใชความพยายามและงบประมาณอยางสูงมาแลวท้ังสิ้น ดังน้ันหากประเทศของเรามีเจตนารมณท่ีจะ
พัฒนากิจการดานอวกาศ และพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ก็จําเปนที่จะตองเริ่มตนตั้งแตบัดน้ี เพื่อใหผูอาน
มองภาพความฝนของประเทศไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น ตอไปผมจะแนะนําเกร็ดความรูเบื้องตน ที่เกี่ยวของกับ
จรวดและยานอวกาศ พอสังเขป 
 
จรวดและยานอวกาศ 

อวกาศอยูสูงเหนือศีรษะขึ้นไปเพียงหนึ่งรอยกิโลเมตร แตการที่จะขึ้นไปถึงมิใชเร่ืองงาย เซอรไอแซค 
นิวตัน นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ ผูคิดคนทฤษฎีเรื่องแรงโนมถวงของโลกและการเดินทางสูอวกาศเมื่อ   
สามรอยปมาแลว ไดอธิบายไววา หากเราขึ้นไปอยูบนท่ีสูง และปลอยกอนหินใหหลนจากมือ กอนหินก็จะ    
ตกลงสูพื้นในแนวดิ่ง เม่ือออกแรงขวางกอนหินออกไปใหขนานกับพื้น กอนหินจะเคลื่อนที่เปนเสนโคง (A) 
เน่ืองจากแรงลัพธซึ่งเกิดจากแรงที่เราขวางและแรงโนมถวงของโลกรวมกัน หากเราออกแรงมากขึ้น วิถี        
การเคลื่อนท่ีของวัตถุจะโคงมากขึ้น และกอนหินจะยิ่งตกไกลขึ้น (B)   และหากเราออกแรงมากจนวิถีของ
วัตถุขนานกับความโคงของโลก  กอนหินก็จะไมตกสูพื้นโลกอีก  แตจะโคจรรอบโลกเปนวงกลม  (C)    เรา
เรียกการตกในลักษณะนี้วา “การตกอยางอิสระ” (free fall)” และนี่เองคือหลักการสงยานอวกาศขึ้นสูวงโคจร
รอบโลก 

หากเราเพิ่มแรงใหกับวัตถุมากขึ้นไปอีก เราจะไดวงโคจรเปนรูปวงรี (D)  และถาเราออกแรงขวาง
วัตถุไปดวยความเร็ว ๑๑.๒ กิโลเมตรตอวินาที  วัตถุจะไมหวนกลับคืนอีกแลว  แตจะเดินทางออกสูหวง
อวกาศ (E)   เราเรียกความเร็วนี้วา “ความเร็วหลุดพน” (escape speed)   และนี่คือหลักการสงยานอวกาศ
ไปยังดาวเคราะหดวงอื่น 
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ภาพที่ ๑ หลักการสงยานอวกาศ 

 
หมายเหตุ : ในทางปฏิบัติเราไมสามารถยิงจรวดขึ้นสูอวกาศในแนวราบได เพราะโลกมีบรรยากาศ

หอหุมอยู ความหนาแนนของอากาศจะตานทานใหจรวดเคลื่อนท่ีชาลงและตกลงเสียกอน  ดังนั้นเราจึงสง
จรวดขึ้นสูทองฟาในแนวดิ่ง แลวคอยปรับวิถีใหโคงขนานกับผิวโลก เม่ืออยูเหนือชั้นบรรยากาศในภายหลัง 
 
จรวด (Rocket) 
 เม่ือพูดถึงจรวด เราหมายถึงอุปกรณสําหรับสรางแรงขับดันเทานั้น หนาที่ของจรวดคือ การนํา          
ยานอวกาศ ดาวเทียม หรืออุปกรณประเภทอื่นขึ้นสูอวกาศ  แรงโนมถวง (Gravity) ของโลก ณ พื้นผิวโลกมี
ความเรงเทากับ ๙.๘ เมตร/วินาที ๒  ดังนั้นจรวดจะตองมีแรงขับเคลื่อนสูงมาก เพื่อเอาชนะแรงโนมถวง         
ของโลก    

จรวดทํางานตามกฎของนิวตัน ขอท่ี ๓ “แรงกิริยา = แรงปฏิกิริยา”   จรวดปลอยกาซรอนออกทาง
ทอทาย (แรงกิริยา)  ทําใหจรวดเคลื่อนที่ไปขางหนา (แรงปฏิกิริยา)  

   
 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔                                                                                                 ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๗            

                                                                       ๒๓ 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒ จรวดอารีอาน นําดาวเทียมไทยคมขึ้นสูวงโคจร 
 

เราแบงประเภทของจรวดตามชนิดของเชื้อเพลิงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
• จรวดเชื้อเพลิงแข็ง  มีโครงสรางไมสลับซับซอน แตเม่ือการเผาไหมเชื้อเพลิงเกิดขึ้นแลว  ไม

สามารถหยุดได 
• จรวดเชื้อเพลิงเหลว มีโครงสรางสลับซับซอน เพราะตองมีถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว และออกซิเจนเหลว 

(เพื่อชวยใหเกิดการสันดาป) ซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง   และยังตองมีทอและปมเพื่อลําเลียง
เชื้อเพลิงเขาสูหองเคร่ืองยนตเพื่อทําการเผาไหม  จรวดเชื้อเพลิงเหลวมีขอดีคือ สามารถควบคุม
ปริมาณการเผาไหม และปรับทิศทางของกระแสกาซได 

 
 
 
 
 
 
 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔                                                                                                 ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๗            

                                                                       ๒๔ 
 
 

 
ภาพที่ ๓ จรวดเชื้อเพลิงเหลว และจรวดเชือ้เพลิงแข็ง 

 
จรวดหลายตอน 
 การนําจรวดขึ้นสูอวกาศนั้นจะตองทําการเผาไหมเชื้อเพลิงจํานวนมาก เพื่อใหเกิดความเรงมากกวา 
๙.๘ เมตร/วินาที ๒ หลายเทา ดังนั้นจึงมีการออกแบบถังเชื้อเพลิงเปนตอนๆ   เราเรียกจรวดประเภทน้ีวา 
“จรวดหลายตอน” (Multistage rocket) เม่ือเชื้อเพลิงตอนใดหมด ก็จะปลดตอนนั้นทิ้ง เพื่อเพิ่มแรงขับดัน 
(Force) โดยการลดมวล (mass) เพื่อใหจรวดมีความเรงมากขึ้น (กฎของนิวตัน ขอท่ี ๒: ความเรง =           
แรง / มวล) 
 
ความแตกตางระหวางเคร่ืองบินไอพน และจรวด 
 เครื่องยนตของเครื่องบินไอพนดูดอากาศภายนอกเขามาอัดแนน และทําการสันดาป (เผาไหม)      
ทําใหเกิดแรงดันไปขางหนา จนปกสามารถสรางแรงยก (ความดันอากาศบนปกนอยกวาความดันอากาศ      
ใตปก)  ทําใหเครื่องลอยขึ้นได   สวนจรวดบรรจุเชื้อเพลิงและออกซิเจนไวภายใน เม่ือทําการสันดาปจะ
ปลอยกาซรอนพุงออกมา  ดันใหจรวดพุงไปในทิศตรงกันขาม  

จรวดไมตองอาศัยอากาศภายนอก  มันจึงเดินทางในอวกาศได   สวนเครื่องบินตองอาศัยอากาศ   
ท้ังในการสรางแรงยก และการเผาไหม 
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ภาพที่ ๔   SR-๗๑, X-๑๕ และ Space Shuttle 
  
 อากาศยานบางชนิดมีคุณสมบัติทั้งความเปนจรวดและเครื่องบินในตัวเอง อยางเชน X-๑๕, SR-๗๑ 
และ กระสวยอวกาศ (Space Shuttle) หากดูอยางผิวเผินเราแทบจะแยกแยะไมออกเลยวา อากาศยาน
เหลานี้คือ จรวดหรือเครื่องบินกันแน ยกตัวอยาง เชน 

• SR-๗๑ มีรูปรางคลายจรวด แตเปนเครื่องบินไอพนที่บินไดเร็วที่สุดในโลก มีความเร็วเหนือ
เสียง ๓ เทา 

• X-๑๕ เปนเคร่ืองบินที่ใชเครื่องยนตจรวดที่บินไดเร็วที่สุดในโลก มีความเร็วเหนือเสียง ๖.๗ เทา 
• กระสวยอวกาศ มีรูปรางคลายเคร่ืองบินปกสามเหลี่ยมโดยทั่วไป ทวาเปนยานอวกาศที่ติดต้ัง

เคร่ืองยนตจรวดไวภายใน กระสวยอวกาศไมใชปกเมื่ออยูในอวกาศ แตขับเคลื่อนและเปลี่ยน
ทิศทางดวยเครื่องยนตขนาดเล็ก  ซึ่งอยูรอบตัว (ภาพที่ ๕)  ปกของกระสวยอวกาศทําหนาที่
สรางแรงตานและแรงยก ในขณะท่ีรอนกลับสูพื้นโลก 
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ภาพที่ ๕   การปรับทิศทางของกระสวยอวกาศ 

 
อุปกรณที่จรวดนําข้ึนไป (Payload) 
 ดังที่กลาวไปแลว จรวดเปนเพียงตัวขับเคลื่อนขึ้นสูอวกาศ สิ่งท่ีจรวดนําขึ้นไปมีมากมายหลายชนิด 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหรือภารกิจ ซึ่งอาจจะมีทั้งการทหาร สื่อสารโทรคมนาคม หรืองานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร 

• ขีปนาวุธ (Missile) เปนคําที่เรียกรวมของจรวดและหัวรบ เน่ืองจากจรวดมีราคาสูง และมีพิกัด
บรรทุกไมมาก หัวรบที่บรรทุกขึ้นไปจึงมีขนาดเล็ก แตมีอํานาจการทําลายสูงมาก เชน หัวรบ
นิวเคลียร 

• ดาวเทียม (Satellite) หมายถึง อุปกรณที่สงขึ้นไปโคจรรอบโลก เพื่อใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน 
ถายภาพ โทรคมนาคม ตรวจสภาพอากาศ หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร 

• ยานอวกาศ (Spacecraft) หมายถึง ยานพาหนะที่โคจรรอบโลก หรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น  
อาจจะมีหรือไมมีมนุษยเดินทางไปดวยก็ได เชน ยานอะพอลโล ซึ่งนํามนุษยเดินทางไปดวงจันทร  
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• สถานีอวกาศ (Space Station) หมายถึง หองปฏิบัติการในอวกาศ ซึ่งมีปจจัยสนับสนุนใหมนุษย
สามารถอาศัยอยู ในอวกาศไดนานนับเดือน หรือเปนป  สถานีอวกาศสวนมากถูกใชเปน
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อประโยชนในการวิจัย ทดลอง และประดิษฐคิดคนในสภาวะไร
แรงโนมถวง สถานีอวกาศที่ใชงานอยูในปจจุบัน ไดแก สถานีอวกาศนานาชาติ ISS  (International 
Space Station) 

 
ภาพที่ ๖ สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) 

 
ขยะอวกาศ (Space debris) 

เม่ือเรานึกถึงภาพดาวเสารเราจะเห็นภาพดวงดาวที่มีวงแหวนลอมรอบเปนลักษณะเดนซึ่งอีกไมนาน
โลกของเราอาจจะมีวงแหวนเชนนั้นก็ได แตสิ่งท่ีตางกันก็คือวงแหวนของโลกเปนวงแหวนขยะที่เกิดจาก
กิจกรรมอวกาศของมนุษยมีกิจกรรมอวกาศมากขึ้นเพียงใดขยะอวกาศก็มีมากขึ้นเปนเงาตามตัว เพราะ       
ในปจจุบันยังไมมีกิจกรรมอวกาศใดที่ไมกอใหเกิดขยะอวกาศเลย การขยายตัวอยางรวดเร็วในกิจกรรมอวกาศ
ยอมกอใหเกิดปญหาขยะอวกาศตามมาอยางแนนอน 

ขยะอวกาศกําลังจะกลายเปนศัตรูตัวจริงของหลักกฎหมายวาดวย “เสรีภาพการใชอวกาศ” 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาจะพบวา ในทันทีที่ตนมีศักยภาพเพียงพอที่จะแสวงหาประโยชนใน
อวกาศได อาจพบวาขยะอวกาศซึ่งเปนผลผลิตมาจากกิจกรรมอวกาศของเหลาประเทศมหาอํานาจเปน
อุปสรรคตอการใชอวกาศของตน หากยังไมมีวิธีการแกปญหาขยะอวกาศอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ        
ในไมชามนุษยโลกก็จะไดรับผลกระทบกันถวนหนา เน่ืองจากมนุษยจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศเปน
อยางมากในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะดานการสื่อสาร พยากรณอากาศ การสํารวจทรัพยากร       
การเดินเรือ    การเดินอากาศ   จึงไมนาแปลกใจวาเหตุใดนักวิทยาศาสตรและนักนิติศาสตรจํานวนมากจึงให 
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ความสนใจปญหานี้กันอยางกวางขวาง จากขอมูลในป คริสตศักราช  ๑๙๙๓ พบวามีผูเขียนรายงาน
บทความจุลสาร และหนังสือเกี่ยวกับขยะอวกาศรวมกันไดประมาณเกือบ ๘๐๐ ฉบับ ปญหาขยะอวกาศกําลัง
คืบคลานเขาใกลตัวมนุษยมากขึ้นเรื่อย ๆ มนุษยควรใหความหวงใยเอาใจใส ไมปลอยปละละเลยจนอวกาศที่
ซ่ึงเปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติตองกลายเปนโรงเก็บขยะไปในที่สุด 

ความอันตรายโดยทั่วไปของขยะอวกาศที่อาจจะเกิดขึ้นไดและที่ไดเกิดขึ้นแลว โดยทั่วไปแลว      
ขยะอวกาศมีอัตราความเร็วเฉลี่ย ๑๐ กิโลเมตรตอวินาที ดวยความเร็วเชนนี้สามารถทําใหนํ้าหนึ่งหยด         
วิ่งทะลุเหรียญเงินได กลาวอีกนัยหนึ่งขยะอวกาศมวล ๑ กรัมเสนผาศูนยกลาง ๑ เซนติเมตรใน           
อัตราความเร็วดังกลาว เทียบไดกับรถยนตหนัก ๑,๕๐๐ กิโลกรัมวิ่งดวยความเร็ว ๓๐ กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
หากวิ่งเขาชนดาวเทียมไทยคมก็คงเกิดความเสียหายถึงขั้นใชการไมได จากความเสี่ยงเชนนี้เองทําใหสถานี
อวกาศระหวางประเทศที่กําลังกอสรางอยูในขณะนี้ ตองออกแบบใหสามารถปองกันการชนของขยะอวกาศ
บางประเภทได เน่ืองจากคาดการณกันวาในระยะเวลาใชงาน ๑๗ ป ของสถานีนี้ความเสี่ยงรอยละ ๕๐ ท่ีจะ
ถูกขยะอวกาศชน และมีความเปนไปไดรอยละ ๑ ที่จะถูกทําลาย สิ่งที่นาเปนหวงยิ่งกวาน้ันคือกรณีที่ขยะ
อวกาศวิ่งเขาชนดาวเทียมทหารของประเทศที่กําลังมีขอพิพาทกันอยู ซึ่งอาจทําใหเขาใจผิดวาเปนการโจมตี
จากคูปรปกษและอาจนําไปสูขอพิพาทที่รุนแรงมากขึ้นได 

ปริมาณขยะอวกาศทั้งที่อยูในวงจรโคจรต่ําและวงโคจรคางฟา ที่นับวาจะมีมากขึ้น ขยะอวกาศ             
โดยสวนใหญจะอยูท่ีวงโคจรต่ําระหวางระดับความสูง ๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีระดับ
ความสูง ๘๕๐ กิโลเมตร ดูเหมือนวาขยะอวกาศในวงโคจรนี้จะลดจํานวนไปเองตามปรากฏการณธรรมชาติ  
ท่ีมีแรงดึงดูดของโลกมาดึงใหขยะอวกาศตกสูชั้นบรรยากาศแลวเสียดสีกับชั้นบรรยากาศไหมสลายหมดไป
ในที่สุด แตถาเปนวัตถุอวกาศขนาดใหญก็อาจจะเผาไหมไมหมดและตกลงสูพื้นโลกได อยางไรก็ดี                 
มีขอสังเกตวาเม่ือขยะอวกาศตกสูชั้นบรรยากาศแลว ขยะอวกาศที่อยูในวงโคจรสูงกวาก็จะลงมาแทนที่ 
ปรากฏการณเชนนี้ทําใหขยะอวกาศในวงโคจรต่ํากวาไมอาจลดนอยลงไดเลย นอกจากนี้ ลักษณะเดนของ
การใชวงโคจรต่ํา คือ ตองใชดาวเทียมจํานวนมาก จึงจะสรางโครงขายใหครอบคลุมพื้นที่ไดท่ัวโลก เชน 
โครงการ IRIDUM ตองใชดาวเทียมทั้งหมด ๖๖ ดวง โครงการ TELEDESIC ใชดาวเทียมมากถึง ๘๔๐ ดวง 
เปนตน ที่สําคัญดาวเทียมวงโคจรต่ําจะมีอายุใชงานที่สั้น จําเปนตองมีดาวเทียมทดแทนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
ทําใหขยะอวกาศในวงโคจรนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต 
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ขยะอวกาศคืออะไร 

คําวา “space debris” เปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายที่สุดจนอาจกลายเปนคําสามัญไป ซึ่ง           
ในความหมายอยางกวางที่สุดหัวขอนี้จะกลาวถึงความหมายของขยะอวกาศในทางเทคนิค ปญหาของคําวา
ขยะอวกาศและสถานะของขยะอวกาศในบริบทของกฎหมายอวกาศตามลําดับ เม่ือกลาวถึงขยะอวกาศจะไม
รวมถึงสิ่งที่มีอยูในอวกาศโดยธรรมชาติ เชน อุกกาบาต เทหวัตถุ เทหฟากฟา แตจะหมายถึงสิ่งท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยเทานั้น ซ่ึงในทางเทคนิคอาจจะแบงขยะอวกาศได ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. Inactive Payloads คือ ยานอวกาศหรือดาวเทียมท่ีหมดอายุใชงานแลวและไมอาจใชงานไดอีกตอไป 
โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากความลมเหลวในการติดตอหรือควบคุมยาน หรือพลังงานของดาวเทียมไดหมดลง 

๒. Operational Debris คือ ขยะที่เกิดจากปฏิบัติการตาง ๆ ในอวกาศ ไมวาจะเปน ซากจรวดที่ใชสง
ดาวเทียม กลองถายรูปในภารกิจอะพอลโล ถุงมือนักบินอวกาศ ตะปูเกลียวที่สูญหายในระหวางการซอมแซม
ดาวเทียม ถุงขยะบรรจุเศษอาหารและเสื้อผาสกปรกที่ถูกทิ้งจากสถานีอวกาศ SALYUT ของโซเวียต 

๓. Fragmentation Debris คือ สะเก็ดที่เกิดจากการระเบิดหรือชนกันของวัตถุอวกาศ เชน การ
ระเบิดของจรวด ARIANE๔ เม่ือเดือนกรกฏาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ มีชิ้นสวนจากการระเบิดพุงชนดาวเทียม 
CERISE ทําใหวิถีโคจรของ CERISE ตองเปลี่ยนไป กิจกรรมอวกาศทางทหารของอเมริกาและโซเวยีตกเ็ปน
สาเหตุสําคัญของขยะอวกาศประเภทนี้ การทดลองระบบตอตานดาวเทียม ไมวาจะเปนการสงดาวเทียมขึ้น
ไประเบิดใกลกับดาวเทียมเปาหมาย หรือการยิงเขาสูดาวเทียมเปาหมายโดยตรง ก็ทําใหเกิดขยะอวกาศ
จํานวนมากไดทั้งสิ้น 

๔. Microparticulate Matter คือ วัตถุที่มีขนาดเล็กมากระหวาง ๑ ถึง ๑๐๐ ไมครอน ซึ่งอาจจะ
เกิดจากไอเสียของเช้ือเพลิงแข็ง โดยเฉพาะในขั้นตอนเขาสูวงโคจรคางฟาหรือเกิดจากพื้นผิวของวัตถุอวกาศ
ท่ีหลุดออกมา เชน เกร็ดสี เปนตน 

คําถามคือ ประเทศไทยจะทําไดหรือ ? 
 ผลท่ีไดจากการประชุมคร้ังน้ี มีหลายสิ่งหลายอยางที่เรามีศักยภาพอยูแลว ความรวมมือจึงเปน      
สิ่งสําคัญ กองทัพไทยไดเริ่มมีการวิจัยจรวดเปนครั้งแรกในปพุทธศักราช ๒๕๑๓ และในปพุทธศักราช 
๒๕๒๙ กองทัพอากาศก็ไดประสบความสําเร็จในการสรางจรวดตนแบบขนาด ๑๔๐ มม. นอกจากนั้น                   
ในปจจุบันไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจรวดอีกเปนจํานวนมากที่ กระทรวงกลาโหม ใหความสนับสนุน             
อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาไจโรสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดนําวิถีแบบบินชา 
โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดนําวิถีระยะสั้น เปนตน ดังนั้นในเม่ือเร่ืองน้ีคือวาระจรวดแหงชาติ การจะสราง
จรวดยิงดาวเทียม จึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ขอความรวมมือจากนักวิชาการ 
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ในสาขาตาง ๆ จากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ อยาลืมวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไดมีการรวมมือกับ
ตางประเทศในการสรางดาวเทียม โดยการถายทอดเทคโนโลยีมาเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ปแลว แตเหตุใดจึง
ยังคงดูเหมือนไมมีความคืบหนาเลย หรือศูนยวิจัยและพัฒนาอาวุธ ท่ีมีศักยภาพในการผลิตดินขับเชื้อเพลิง
แข็งสําหรับจรวดขนาด ๑๔๐ มิลลิเมตร ไดอยูแลว การจะขยายขีดความสามารถนาจะไมใชเรื่องที่ไกลเกิน
ความจริง กองทัพเรือเองก็ตามไดรับการยกยองวามีผูเชี่ยวชาญดานอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก การ
พัฒนาระบบควบคุมก็ไมใชเรื่องที่ไกลเกินฝนเชนกัน ปญหาสําคัญก็คือศูนยกลางในการรวมความรูตาง ๆ 
เหลานี้ ที่เปนรูปธรรม การที่กระทรวงกลาโหมสั่งการใหผูใดผูหน่ึงในเหลาทัพ ไปชวยราชการในหนวยงาน
อื่น เปนเร่ืองท่ีไมยาก แตเหลาทัพเองก็จะมองวาไมไดชวยงานอยูในกองทัพ ไมไดทําประโยชนใหหนวย 
ขาราชการในกองทัพเรือเอง หรือในเหลาทัพอื่น ก็คงไมมีผูใดอยากจะเขาไปชวยงานดานน้ี โดยที่ไมมี
นโยบายระดับชาติอยางชัดเจน นักวิจัยผูทํางานอยางจริงจังจึงกระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ การศึกษา 
คนควา ทดลอง จึงขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงถึงเวลาแลวท่ีทุกฝายจะตองใหความรวมมือกัน 
และผลักดันใหเกิดการวิจัย ทดลอง ทางดานอวกาศ เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่องท่ีสําคัญ และมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ โดยการจัดต้ัง สถาบันวิจัยจรวดและอวกาศ
แหงชาติ ขึ้นอยางเปนรูปธรรม มีการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ อุปกรณการทดลองอยางเพียงพอ และรวบรวม
นักวิชาการที่มีความรูความสามารถแตละสาขามาทํางานวิจัยรวมกัน และมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ผม
เชื่อวาหากนักวิจัยไดทํางานที่ชอบ มีคาตอบแทนที่สูง และมีแนวโนมความกาวหนาที่ดีกวาการรับราชการอยู
ในเหลาทัพ คงไมมีผูใดปฏิเสธ ที่จะเปลี่ยนงานอยางแนนอน ดังนั้นขอยุติที่ไดจากการประชุมจึงเปนการ
รวมกลุมคณะทํางานเพื่อทําการเขียนโครงการสถาบันวิจัยจรวดและอวกาศแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอ               
ความเห็นชอบในหลักการ และขออนุมัตงิบประมาณในการดําเนินการ 

อยางไรก็ตามจากเรื่องตาง ๆ ท่ีผู เขียนเลามาขางตน และเทาที่ศึกษาพบวาประเทศไทยมี            
ขอไดเปรียบทางภูมิศาสตรในเรื่องของท่ีตั้ง สําหรับการยิงจรวดสงดาวเทียม ดังนั้นนอกจากประเทศไทย
จะตองสรางศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการยิงจรวดสงดาวเทียมเปนการดวนแลว ยังมี
ขอกฎหมายระหวางประเทศ อาทิ ขอตกลงวาดวยการสรางอาวุธที่มีระยะยิงไกลเกินกวา ๒๐๐ กิโลเมตร                
หรือสนธิสัญญาอวกาศวาดวยขยะอวกาศ ท่ีตองการผูมีความรูทางดานกฎหมายมาใหความรวมมือใน
การศึกษา และยิ่งไปกวาน้ัน อยางที่ผูอานนาจะทราบดีอยูแลววาในปจจุบันนอกจากจะมีดาวเทียม สถานี
อวกาศ และขยะอวกาศ โคจรอยูรอบโลกอยูเปนจํานวนมากแลว หากประเทศไทยยังมัวแตคิดวาจะทํา มีแต
นโยบายที่อยูในกระดาษ แตยังไมลงมือทําเสียทีไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม และไมมีการสนับสนุน               
อยางตอเนื่อง เม่ือถึงเวลานั้น ถึงแมวาเราจะมีศักยภาพในการยิงจรวดสงดาวเทียมอยางสมบูรณแลว ปญหา
ใหญก็คือดาวเทียมสัญชาติไทยจะไปอยูท่ีไหนในวงโคจรของโลก !!! 



มีความพยายาม 
ทําลายเอเชียจรงิหรือ? 

น.ท.หญิง ดวงกมล  พิชิตชโลธร 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
         

เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือป ๒๕๔๐ ผานมาแลว ๗ ป แตผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหชีวิต
หลายคนเปลี่ยนแปลงไป  บางคนตองเร่ิมตนนับหน่ึงใหมเพราะบริษัทที่ทํางานอยูปดกิจการ   

     เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเคยขายคอนโดมิเนียมหองละ ๕ ลานบาทอยาง 
ศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ  ตองเร่ิมตนใหมดวยอาชีพขายแซนดวิชชิ้นละ ๑๕ บาท 

 เจาของเตาหลอมเหล็กที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางสวัสดิ์     
หอรุงเรือง เม่ือเจอกับภาระหนี้สินเงินตราตางประเทศถึงกับประกาศวาไมมี ไมหนี ไมจาย!  

 ประชัย  เลี่ยวไพรัตน ผูกอตั้งบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด 
(มหาชน) ปจจุบันกลายเปนประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ฯ ในฐานะผูบริหารลูกหนี้  

น่ีคือผลกระทบจากการลดคาเงินบาท บางคนบอกวาวิกฤตการณครั้งนี้เกิดจาก
เศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economic) บางคนบอกวาเปนเพราะการเปดเสรีทางการเงินของประเทศใน
ขณะที่ประเทศยังไมมีความพรอม    สําหรับเรื่องน้ีนักเศรษฐศาสตรมีความเห็นแตกตางกัน กลุมแรกมี
ความเห็นวาวิกฤตเศรษฐกิจน้ีเกิดจากการสมคบคิดกันทําลายเอเชียหรือทฤษฎีสมคบคิด  (The 
Conspiracy Theory)  กลุมที่สองมีความเห็นวาวิกฤตครั้งน้ีเปนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ  (Business 
Cycle) จึงขอใหทานผูอานพิจารณาจากเหตุผลและความเปนไปไดตอไปน้ี 

                  
ความเปนมาตั้งแตป พุทธศักราช  ๒๕๓๑-๒๕๔๐ 

ตั้งแตป ๒๕๓๑ เปนตนมา นายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงสนามรบเปนสนามการคา  เชิญตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยสงผลใหสาขา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวสูงมากจนประเทศไทยคิดวานาจะเปนเสือตัวที่ ๕    
ของเอเชียตอจากไตหวัน เกาหลีใต ฮองกง และสิงคโปร ได   เม่ือมีชาวตางชาติเขามาลงทุนมาก    อุปสงค 
ในอสังหาริมทรัพยจึงเพ่ิมขึ้น ที่ดินปรับราคาสูงขึ้นอีกทั้งมีการเปดเสรีทางการเงินดวยการจัดตั้ง   
กรุงเทพวิเทศธนกิจ/๑  (Bangkok International Banking Facilities : BIBF) ทําใหใหสถาบันการเงิน
สามารถทําธุรกิจวิเทศธนกิจได การปลอยเงินกูของสถาบันการเงินตาง ๆ ทําใหเกิดการเก็งกําไรใน
อสังหาริมทรัพย บาน ที่ดิน และหุน (ฟองสบูกําลังเริ่มกอตัวขึ้น) เหตุการณไดดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่ง   
ปพุทธศักราช ๒๕๓๗ นักเศรษฐศาสตรที่ชื่อ Paul Krugman ไดเขียนบทความเรื่อง ความมหัศจรรยของ 
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เอเชีย (The Myth of Asia′s Miracle)ลงในนิตยสาร Foreign Affair เน้ือหานั้นไดกลาวถึงประเทศ      
ตาง ๆ  ในเอเชียที่เปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรม   จากบทความนี้เอง    
ทําใหนักเก็งกําไรตางชาติ (ที่เปรียบเสมือนฝูงสุนัขจ้ิงจอก) เร่ิมสนใจประเทศไทย พอถึงปลายป ๒๕๓๙ 
บริษัท Moody’s Investors Service/๒ ไดลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินของประเทศไทยทําให
ตราสารหนี้ของไทยกลายเปนตราสารหนี้ที่ไมพึงลงทุน  (Junk Bond)  ขอมูลน้ีไดสรางความหวั่นไหวแก
เจาหนี้ตางชาติทําใหเงินทุนไหลออกทันที    เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๐ สถานการณเร่ิมรุนแรงขึ้นเม่ือ     
นักคาเงินตางชาติพากันเทขายเงินบาทแลวซ้ือเงินเหรียญสหรัฐ ฯ   ธนาคารแหงประเทศไทยตอง
แทรกแซงคาเงินบาทดวยการขายเงินเหรียญสหรัฐ ฯ แลวซ้ือเงินบาทเพื่อรักษาเสถียรภาพของคา       
เงินบาทไว  เหตุการณไดดําเนินในลักษณะนี้มีทั้งการโจมตีเงินบาทจากนักเก็งกําไรและมีการเขา
แทรกแซงคาเงินบาทจากธนาคารแหงประเทศไทยจนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐  ประเทศไทยตอง
ประกาศลดคาเงิน  (Devalue) 

เน่ืองจากทุนสํารองเงินตราที่มีอยูจํานวน ๓๘.๗ พันลานเหรียญสหรัฐ ฯ ไดหมดไปกับการ
ปกปองคาเงินบาท เงินจํานวนนี้มากพอที่จะชําระคาสินคานําเขาเปนเวลาถึง ๖ เดือน  ผลกระทบที่
ตามมาภายหลังจากการลดคาเงินคือมูลคาของสินทรัพยลดลงและมูลคาของหนี้สินเพ่ิมขึ้นกลาวคือเม่ือ
สิ้นป ๒๕๔๐  อัตราแลกเปลี่ยน ฯ โดยเฉลี่ยอยูที่ ๔๗ บาทตอ ๑ เหรียญสหรัฐ ฯ การลดคาเงินบาทลดลง 
๒๑ บาททําใหภาคเอกชนมีหน้ีสินตางประเทศเกิดขึ้น ๑,๕๗๕,๐๐๐ ลานบาท (หน้ีสินตางประเทศกอน
ลดคาเงินประมาณ ๗๕,๖๐๒ ลานเหรียญสหรัฐ ฯ)  น่ีคือความเสียหายบางสวนที่เกิดจากการโจมตีคาเงิน
ของ กองทุน Hedge Fund/๓ เรื่องราวการเขาโจมตีคาเงินบาทไดถูกตีพิมพลงในหนังสือไทมฉบับเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ในบทความเรื่อง How to kill a tiger หลังจากการถูกโจมตีคาเงินบาทประเทศไทย
ตองขอกูเงินจาก กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF)/๔      การ
ขอรับความชวยเหลือในรูปของเงินกูจาก IMF น้ันนอกจากจะตองชําระหนี้เงินกูคืนพรอมดวย      อัตรา
ดอกเบี้ยแลวประเทศที่ขอกูเงินจะตองยอมรับพันธกรณีที่เรียกวา แผนฟนฟูของ IMF ดวย เชน ดาน
นโยบายการคลัง รัฐบาลตองบริหารงบประมาณแบบเกินดุล รอยละ ๑ ของ GDP  ทางดานรายรับ 
รัฐบาลตองเพ่ิมอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจาก ๗%  เปน ๑๐%  ตอง แปรรูปรัฐวิสาหกิจ/๕  โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจดานพลังงาน สาธารณูปโภค การสื่อสาร และ การขนสง ตองปรับราคาคาบริการ
สาธารณูปโภคใหเหมาะสมและสอดคลองกับตนทุน ตองยกเลิก ปว.๒๘๑๖ ประกาศคณะปฏิวัติที่หาม   
คนตางดาวประกอบอาชีพบางประเภท เน่ืองจากขัดตอระบบการคาเสรี  

เม่ือประเทศไทยประสบวิกฤตการณทางการเงินจนตองลอยตัวคาเงินบาท เม่ือ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๐ หลังจากนั้นไดเกิดปฏิกิริยาลูกโซตอประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเศรษฐกิจโลก       
อยางตอเน่ืองซึ่งสรุปไดดังน้ี 
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• วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ฟลิปนสประกาศใหคาเงินเปโซลอยตัว 
• วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศปดสถาบันการเงิน ๔๒ แหง  

ซ่ึงเม่ือรวมกับสถาบันการเงินที่ถูกปดกอนหนานี้จํานวน ๑๖ แหงทั้งหมดรวมเปน ๕๘ แหงที่ถูกสั่งใหปด
ดําเนินการชั่วคราว 

• วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ คาเงินริงกิตของมาเลยเซียมีคาต่ําสุดในรอบ ๔ ป 
• วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ IMF เสนอใหเงินกูชวยเหลือดานเศรษฐกิจแกประเทศไทย

จํานวน ๑๗,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ฯ 
•  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศใหคาเงินรูเปยหลอยตัว 
•  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ คาเงินรูเปยหของอินโดนีเซียลดลงต่ําสุดโดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 

อยูที่  ๓,๑๒๕ รูเปยหตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ ฯ 
•  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  ดัชนีหุนนิเคอิของญี่ปุนลดลงมากกวา ๑๐% ในรอบป  (ปดที่    

๑๗,๓๖๓ จุด) 
• วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ เกิดเหตุการณที่เรียกวา BLACK THURSDAY ดัชนีห่ังเส็งของ

ฮองกงดิ่งลง ๑๐.๔% ซ่ึงต่ําสุดในรอบ ๑๐ ป จนสงผลกระทบถึงตลาดหุนเอเชีย ยุโรปและอเมริกา 
• วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ IMF ประกาศใหเงินกูแกอินโดนีเซีย จํานวน ๒๓,๐๐๐ ลาน

ดอลลารสหรัฐ ฯ หลังจากที่อินโดนีเซียเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจในชวง ๓ ป 
•  วันที่ ๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ธนาคารชาติญ่ีปุน สิงคโปร และอินโดนีเซียเขาแทรกแซง

ระดับคาเงินรูเปยห 
• วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ คาเงินวอนของเกาหลีใตลดลงอยูที่ ๑,๐๐๘.๖ วอน          

ตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ ฯ 
•  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ประเทศเกาหลีใตยักษใหญทางเศรษฐกิจของเอเชียกูเงิน

จาก IMF จํานวน ๒๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ฯ 
• วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยยามาอิชิของประเทศญี่ปุนซ่ึงเปน

บริษัทใหญดําเนินกิจการประมาณ ๑๐๐ ปประกาศปดกิจการเนื่องจากไมอาจแบกรับภาระหนี้จํานวน 
๒๖๕,๐๐๐ ลานเยนตอไปได 

•  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ เกาหลีใตประกาศปดธนาคารเพื่อการคา ๕ แหง คาเงินวอน
ลดลงเหลือ ๑,๕๖๕.๙ วอนตอดอลลารสหรัฐ ฯ ลดลง ๑๐% ดัชนีหุนห่ังเส็งลดลงเมื่อปดตลาดถึง 
๔๖๘.๒๕ จุด  ปดที่ ๑๑,๐๒๒.๔๑ จุดเทากับลดลงตอเน่ือง ๒ วันถึง ๗๐๐ จุด (เอ้ือมพร วงศาโรจน. 
๒๕๔๑  เศรษฐกิจไทยป ๒๕๔๐ : บทเรียนที่แสนเจ็บปวด. จุลเศรษฐศาสตร ๑, ๓ (ธันวาคม ๒๕๔๐ – 
กุมภาพันธ ๒๕๔๑) : ๑๒ - ๑๓. 
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ที่กลาวมาทั้งหมดเปนวิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นประเทศไทยจนลุกลามถึงประเทศ   

ตาง ๆ ในเอเชียจนไดรับการขนานนามวา TUMYUMKUNG DISEASE หรือ ASIAN FLU คราวนี้ลองดู
เหตุผลสนับสนุนความเชื่อของทั้ง ๒ กลุม 

กลุมแรก เชื่อ ทฤษฎีสมคบคิด(The Conspiracy Theory) 
นักเศรษฐศาสตรที่เชื่อวามีการสมคบคิดกันทําลายเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ใน

เอเชียน้ัน เน่ืองจาก IMF กอตั้งขึ้นมาโดยประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแกนนําและเปนผูที่มีสิทธิในการ    
ออกเสียงมากที่สุด ดังน้ันการกําหนดนโยบายตาง ๆ จึงเปนไปตามที่สหรัฐอเมริกาตองการ สิ่งที่
สหรัฐอเมริกาตองการคือการเปดเสรีทางการคาเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และกลุมอียู       
มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีจนกระทั่งเกิดภาวะที่เรียกวา OVER SUPPLY 

มีสินคาลนตลาดเปนจํานวนมาก  การบีบใหประเทศตาง ๆ ในเอเชียยกเลิกการเก็บภาษี
สินคานําเขา (ทลายกําแพงภาษี) เพ่ือระบายสินคาและเปนตลาดของสหรัฐอเมริกานั่นเอง                 

                
กลุมที่ ๒ เชื่อวาเกิดจากทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ (Business Cycle) ทฤษฎีน้ี

กลาววา   ภาวะเศรษฐกิจจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเปนวงรอบ   แตละวงรอบอาจกินเวลาสั้นบาง       
ยาวบางโดยสามารถแบงออกเปน ๔ ชวงดังน้ี 

๑.ระยะเศรษฐกิจรุงเรือง (Economic Prosperity) 
๒.ระยะเศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession) 
๓.ระยะเศรษฐกิจตกต่ํา(Economic Depression) 
๔.ระยะเศรษฐกิจฟนตัว (Economic Recovery) 

  ขออธิบายรายละเอียดของแตละชวงดังน้ี 
๑.ระยะเศรษฐกิจรุงเรือง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจในชวงนี้ซ้ืองาย      

ขายคลองแทบทุกอยาง อัตราการวางงานลดลงเรื่อย ๆ มีการลงทุนผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น  รายได
ประชาชาติสูงขึ้น อัตราเงินเฟออยูในชวงรอยละ ๑ ถึงรอยละ ๕ จัดเปนเงินอยางออน (Mild Inflation) 

๒.ระยะเศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession) ภาวะเศรษฐกิจกําลังถดถอยนี้
จะเกิดขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางเต็มที่แลวการที่เศรษฐกิจเกิดการถดถอยลงเพราะ
สาเหตุ ๒ ประการคือ 

ประการแรก ภาวะการลงทุนที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดการขาดแคลนปจจัย
การผลิต  ราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้นสงผลใหตนทุนการผลิตสูงตามไปดวย 

ประการที่สอง ผลของการแขงขันกันทําใหเกิดภาวะสินคาลนตลาด ทําใหผูผลิต
ตองลดราคาสินคาลงเนื่องจากอุปสงคไมไดเพ่ิมขึ้นในอัตราเดียวกันกับการผลิต    ในระยะนี้โรงงานตาง ๆ 
จึงลดการผลิตลง ลดการจางงาน อัตราการวางงานเริ่มสูงขึ้น 
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๓.ระยะเศรษฐกิจตกต่ํา (Economic Depression) ระยะอัตราการวางงานสูงมาก

เน่ืองจากธุรกิจหลายแหงตองปดกิจการลง ปลดคนงานออก ประชาชนไมคอยจะมีแรงซื้อในระยะนี้
ประชาชนจะระมัดระวังเรื่องการจับจายใชสอยซื้อแตสินคาที่มีความจําเปนเทานั้น ถาดูตัวเลขรายได
ประชาชาติจะเห็นวารายไดประชาชาติลดลง ปญหาการวางงานรุนแรงมากขึ้นตามมาดวยปญหา
อาชญากรรม 

๔.ระยะเศรษฐกิจฟนตัว (Economic Recovery) ระยะนี้สินคาในสต็อกเกาขายหมด
และการลงทุนไดเร่ิมขยายตัวขึ้นอีก เกิดการจางงาน อัตราการวางงานลดลง ประชาชนมีรายไดมี
ความสามารถในการจับจายใชสอยในที่สุดรายไดประชาชาติเพ่ิมขึ้น 

นักเศรษฐศาสตรไดอธิบายวาสาเหตุของวิกฤตการณครั้งน้ีเปนสวนหนึ่งของ   วัฏ
จักรเศรษฐกิจซ่ึงเกิดจากการขยายเครดิตของสถาบันการเงิน ถานําตัวเลขรายไดประชาชาติที่แทจริง
(Real GDP)  มาเขียนลงในรูปกราฟจะเห็นวารายไดประชาชาติมีทั้งสูงขึ้นและต่ําลงเปนวัฏจักรเรื่อยไป
เพราะฉะนั้นวิกฤติการณครั้งน้ีจึงเปนไปตามทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ    

วิกฤตการณทางการเงินป๒๕๔๐ จะเกิดจากการสมคบคิดกัน หรือเกิดจากวัฏจักร
เศรษฐกิจก็ตามนับวาเปนขอเตือนใจสําหรับคนไทยทุกคนใหตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง  ในอดีตที่ผาน
มาประเทศไทยมีเงินออมภายในประเทศในระดับที่ต่ํามากจึงตองใชวิธีกูเงินจากตางชาติมาพัฒนา
ประเทศมุงหวังจะเปลี่ยนจากประเทศเกษตรมาเปนประเทศอุตสาหกรรม โดยไมไดคํานึงถึงเลยวา
ประเทศไทยตองนําเขาทั้งเครื่องจักร ปจจัยการผลิตและเทคโนโลยี 

เหตุการณเม่ือ ๗ ปที่แลวจึงเปนบทเรียนสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนคนไทย    
ทุกคนใหตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง  การรูจักความพอดีดังเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับคนไทยทุกคน 
 
อธิบายศัพท 

๑.กรุงเทพวิเทศธนกิจ  (Bangkok International Banking Facilities) : BIBFS คือการ
เปดใหธุรกิจสามารถกูยืมเงินจากตางประเทศผานทางสถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิเทศธน
กิจโดยผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยจายเพียงรอยละ ๑๐ 
(เดิมตองจายรอยละ ๓๐) 

๒.Moody’S Investors Services เปนสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับโลกทําหนาที่ใหบริการ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจแกผูลงทุน 

๓.กองทุน Hedge Fund คือ กองทุนรวมที่ระดมเงินทุนจากประชาชนแลวนําเงินมาเก็งกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน  มีผูจัดการกองทุนชื่อ จอรจ โซรอส 
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๔.กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) : IMF กําเนิดขึ้นจาก

ปญหาทางเศรษฐกิจและการคาในชวง ค.ศ.๑๙๒๐ ตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศ   
มีคณะกรรมการที่เรียกวา Board of Governors  เปนผูกําหนดนโยบายตาง ๆ  การออกเสียงจะออกเสียง 
ไดมากหรือนอย  เพียงใดขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ประเทศสมาชิกสงเขากองทุนซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามี
สิทธิในการออกเสียงมากที่สุด 

๕.การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) คือการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจซ่ึงเดิมมีรัฐบาลเปน
หุนสวนใหญใหอยูในรูปของบริษัทมหาชนโดยเสนอขายหุนตอประชาชน 

๖.ปว.๒๘๑ คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ มาตรา ๒๘๑ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๑๕ มีสาระสําคัญที่หามคนตางดาวประกอบอาชีพบางอยางโดยสงวนไวสําหรับคนไทย เชน การ
ประกอบธุรกิจคาหลักทรัพย เปนตน  
 
 
 
หนังสืออางอิง 
 
กมล กมลตระกูล. สงครามการเงินเมืองไทยเหลือแตชื่อ .กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพม่ิงมิตร, ๒๕๔๒. 
คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ.  

รายงาน ศปร. บันทึกประวัติศาสตรรายงาน  ศปร.มูลเหตุเศรษฐกิจไทยเกือบลมละลาย. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนํ้าฝน, ๒๕๔๑. 

ศูนยวิจัยไทยพาณิชย. ๒๕๔๐ ปแหงความปนปวนตลาดการเงินไทย. กรุงเทพมหานคร :  
บริษัทมาสเตอร จํากัด, ๒๕๔๑. 

สุวินัย ภรณวลัย. เศรษฐกิจฟองสบู  บทเรียนและทางรอด. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเจได, ๒๕๔๑. 
เอนก เธียรถาวร. เศรษฐศาสตรมหภาค ๑ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑. 
 

 



 

แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการทํางานของ 

Kalman Filter Algorithm 
น.ต.ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชรสอง 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

บทคัดยอ 
นับตั้งแตถูกพัฒนาขึ้นใน คริสตศักราช ๑๙๖๐ Kalman Filter เปนวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงเพ่ือ

ประมาณสถานะของระบบ เปนที่ยอมรับใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การศึกษาทํา
ความเขาใจ Kalman Filter Algorithm โดยเฉพาะสําหรับผูเร่ิมตนยังเปนเรื่องยาก เพราะจําเปนตองนํา
ความรูจากหลายสาขามาประยุกตใชรวมกัน บทความนี้นําเสนอแนวคิดพื้นฐานและหลักการทํางานของ 
Kalman Filter Algorithm โดยเนนความงายตอการเขาใจ ใชระบบหาระยะทางของเรือดวย Stadimeter 
เปนตัวอยางในการวิเคราะห  การพิจารณาเริ่มตนดวยการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ 
การบรรยายหลักการทํางานของ Kalman Filter ขอสมมุติฐานและเหตุผลสนับสนุน การจําลองการ
ทํางานของ Kalman Filter พรอมดวย Matlab Source Code ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็งของ Kalman 
Filter ในแงที่เปน Recursive Algorithm และตามความเหมาะสมกับการใชวิเคราะหระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Dynamics) เปรียบเทียบกับการประมาณดวยวิธี Moving Average 

๑ บทนํา 
โดยปกติ สิ่งที่เราตองการรูเม่ือวิเคราะหระบบก็คือ  ณ เวลาหนึ่งๆ ระบบมีสถานะ (States)         

เปนอยางไร และสถานะของระบบเปลี่ยนแปลงตามเวลาอยางไร ในทางปฏิบัติบอยครั้ง การหาสถานะ
ของระบบไมใชเรื่องงาย เพราะมีขอจํากัดหลายปจจัย เชน ความไมสมบูรณของเซนเซอรที่ใชวัดสถานะ
ของระบบและความคลาดเคลื่อนในการวัด เปนตน วิธีหน่ึงสําหรับหาสถานะของระบบคือใช Kalman 
Filter  ซ่ึงเปนสูตรทางคณิตศาสตร (Algorithm) พัฒนาโดย ดร. R. E. Kalman ในป คริสตศักราช ๑๙๖๐ 
[๑] Kalman Filter ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกเพื่อประมาณสถานะของระบบนํารองของยาน Apollo ในการ
โคจรรอบโลก [๒] ปจจุบัน Kalman Filter ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในศาสตรของ 
Data Fusion  เพ่ือใชประมวลขอมูลจากเซนเซอรหลายประเภท  ภายใตสัญญาณรบกวน (Noise) จาก
หลายแหลง มาใชรวมกันในลักษณะเกื้อกูลกันเพ่ือหาคาประมาณของสถานะของระบบที่ดีที่สุด 
(Optimal) ตัวอยางของระบบที่ใช Kalman Filter ไดแก Integrated INS/GPS System เปนตน [๓] 
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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือบรรยายในเบื้องตนวา Kalman Filter คืออะไรและใชงานอยางไร 
แมวาคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา Kalman Filter Algorithm จะอยูในระดับที่ผูศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถทําความเขาใจได การทําความเขาใจ Kalman Filter สําหรับผูเร่ิมตนยังเปนเรื่องยาก
เพราะการพัฒนา Kalman Filter Algorithm เกี่ยวของกับการนําความรูพ้ืนฐานจากหลายสาขา เชน 
Algebra, Calculus,  Statistics และ Dynamics มาประยุกตใชรวมกัน ดังน้ันบทความนี้จึงพยายามที่จะ
บรรยาย Kalman Filter โดยใชตัวอยางที่งายตอความเขาใจ โดยหวังวาจะชวยใหผูอานสามารถทําความ
เขาใจแนวคิดพื้นฐานของ Kalman Filter Algorithm ไดงายขึ้น 

๒ ตัวอยางระบบวัดระยะทาง 

 
ภาพที่ ๑ ตัวอยางระบบหาระยะระหวางเรือและประภาคาร 

 

กําหนดใหระบบตามแสดงใน ภาพที่ ๑ ประกอบดวยเรือที่กําลังแลนไปทางขวาของประภาคาร
ดวยความเร็ว )(tv  ซ่ึงมีคาแปรผันตรงกับระยะทาง )(tx  ตามสมการอนุพันธ (First Order Linear 
Differential Equation) 

)()()()( txF
dt

tdxtxtv ⋅=== &                                                        (๑) 

สมมุติวาสถานะของระบบที่ตองการรูคือระยะหาง )(tx  ระหวางเรือกับประภาคาร ดังนั้น จาก
การแกสมการที่ (๑) สามารถคํานวณหาระยะ )(tx  ณ เวลา t  ใดๆ ไดคือ 

)tt(F
0

0e)t(x)t(x −⋅=      (๒) 

)( 0tx  คือระยะหางที่เวลา 0tt =  สมการที่ (๑)                                                        และ 
(๒) คือแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบเรียกวา Plant หรือ Process Model เน่ืองจากเปนสมการที่
แสดงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบกับเวลา สมมุติวานอกจากรูความเร็วของเรือ
แลว บนเรือยังมี Stadimeter ซ่ึงเปนกลองแบบพิเศษสามารถใชวัดระยะหางได ดังน้ันนอกจากสมการที่ 
(๑) แลว ยังสามารถหาระยะ )(tx  ไดจาก 

x(t)

)(td
Stadimeter 

)()( txFtv ⋅=
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)()( txtd =      (๓) 

)(td  คือคาที่ Stadimeter วัดได สมการที่ (๓) คือแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบเรียกวา 
Measurement Model เน่ืองจากเปนสมการแสดงความสัมพันธระหวางสถานะของระบบกับคาที่ 
“เซนเซอร” วัดได สมการที่ (๑) และ (๓) รวมกันคือแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบที่สมบูรณ 
(System Model) นอกจากนี้ สมการที่ (๑)  และ (๓) เปน System Model แบบ Deterministic กลาวคือ 
ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา ความรูทุกอยางเกี่ยวกับระบบถูกตองแนนอน ๑๐๐ เปอรเซ็นต การใชสมมุติฐาน
ดังกลาวมีขอจํากัดในชีวิตจริง เพราะ 

๑. ไมมีแบบจําลองทางคณิตศาสตรใดที่สมบูรณ ๑๐๐  เปอรเซ็นต สมมุติฐานที่วาเรือแลน
ดวยความเร็ว )()( txFtv ⋅=  ตามสมการที่ (๑) เปนเพียงการประมาณ ในชวีติจรงิมีตวัแปรเปนจํานวนมาก 
ที่มีผลตอความเร็วและการเคลื่อนที่ของเรือ ซ่ึงไมสามารถนํามาเขียนเปนสมการไดอยางสมบูรณ (อายุ
การใชงานเครื่องยนต, อุณหภูมิ, การสึกหรอ, ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง ฯลฯ) 

๒. ไมมีเซนเซอรใดที่วัดคาไดสมบูรณ  ๑๐๐ เปอรเซ็นต ในทางปฏิบัติเซนเซอรทุกชนิดมี
ความคลาดเคลื่อน (Measurement Noise) จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับหลายปจจัย นอกจากนี้ ในชีวิตจริง
มีสถานะของระบบหลายประเภทที่เซนเซอรไมสามารถวัดไดโดยตรง เชน ถาตองการรูตําบลที่บนโลก 
หลายคนอาจแนะนําใหใช GPS แตสิ่งที่เครื่องรับ GPS วัดไดจริง ๆ ไมใชตําแหนงแตเปนคลื่นสัญญาณ
วิทยุที่ถูกสงมาจากดาวเทียม การที่เครื่องรับ GPS สามารถบอกตําแหนงได ก็ดวยการคํานวณเวลาที่
คลื่นใชเดินทางจากดาวเทียมมาถึงเครื่องรับ และแปลงเวลานี้เปนระยะหางระหวางดาวเทียมกับเครื่องรับ
เพ่ือใชคํานวณหาตําแหนงอีกตอหน่ึง ความพยายามที่จะแสดงความสัมพันธเหลานี้ในรูปของสมการทาง
คณิตศาสตรยอมมีความคลาดเคลื่อนมาเกี่ยวของ 

๓. ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได จากตัวอยางขางตนปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
ความเร็วของเรือ เชน กระแสน้ํา, กระแสลม และคลื่น เปนตน 

ดวยขอจํากัดของการวิเคราะหแบบ Deterministic ขางตน จึงนําไปสูการวิเคราะหแบบ 
Stochastic ซ่ึงนําความไมแนนอน   ขอมูลทางสถิติ   และหลักการของความนาจะเปนมาพิจารณารวมดวย  
ในตัวอยางนี้สามารถปรับปรุงและเขียนสมการที่ (๑) และ (๓) ไดใหมในรูปของ Continuous-Time 
Stochastic System Model เปน 

)()()( twtFxtx +=&      (๔) 

             )()()( tvtxtd +=      (๕) 
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)(tw  และ )(tv  เปนตัวแปรสุม (Random Variable) ใชเปนแบบจําลองความไมแนนอนใน

ระบบ จากสมการที่ (๔) และ (๕) สามารถเขียน Discrete-Time System Model เพ่ือหาระยะ )(tx  ณ 
เวลา ktt =  ไดคือ 

kkkk wxx +Φ= −− 11      (๖) 

kkk vxd +=      (๗) 
tF

k e ∆
− =Φ 1 , 1−−=∆ kk ttt , kx  และ 1−kx  คือระยะหางระหวางเรือกับประภาคารที่เวลา ktt =  

และ 1−= ktt  ตามลําดับ ดังน้ันจะเห็นไดวาสมการที่ (๖) ชวยใหสามารถหาสถานะของระบบที่เวลา 
ktt =  ไดจากขอมูลกอนหนา (สถานะของระบบที่เวลา 1−= ktt ) แตมีคําถามวาจะใชคา kw  และ kv  คือ

อะไรเนื่องจากเปนตัวแปรสุม 

ตามที่ไดกลาวแลว การเคลื่อนที่ของเรือมีความไมแนนอนในระดับหน่ึงเนื่องจากหลายปจจัย เชน 
กระแสน้ํา กระแสลม เปนตน สมมุติวาเราสามารถจําลองความไมแนนอนของการเคลื่อนที่ไดโดย
กําหนดให )1,0(Nwk =

* และสมมุติใหความคลาดเคลื่อน (Measurement Noise) ของ Stadimeter คือ 
)100,0(Nvk =  ภาพที่2b แสดงตัวอยางผลการจําลองการเคลื่อนที่ของเรือและคาที่ Stadimeter วัดได 

เม่ือสุมตัวอยางทุก ๆ ๐.๕ วินาที ( sec5.0=∆t ) เปนเวลา ๖๐ วินาที และ 03.0=F   

จาก ภาพที่ ๒ ทําใหเกิดคําถามวา ในเม่ือเรารูความสัมพันธของสถานะของระบบกับตัวแปรอ่ืนๆ       
รูคุณลักษณะทางสถิติของระบบและของเซนเซอร เราจะสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาใชประกอบกับ
หลักการของความนาจะเปน ในลักษณะเกื้อกูลกันเพ่ือหาคาประมาณที่ดีที่สุดของสถานะของระบบได
หรือไมอยางไร และคําตอบก็คือสามารถทําไดโดยการใช Kalman Filter  

 
 
 

                                          
* ),( 2σµNX =  หมายความวา X  เปนตัวแปรสุมแบบ Gaussian (หรือ Normal) มีคา Mean เทากับ 
µ  และ Variance เทากับ 2σ  คุณสมบัติหน่ึงของตัวแปรสุมแบบ Gaussian คือ สามารถกําหนดกรอบ
ของความมั่นใจไดวาประมาณ ๖๘%, ๙๕% และ ๙๙% ของคาที่ไดจากการสุมทั้งหมดจะอยูในชวง 

σµ ± ,  σµ 2±  และ  σµ 3±  ตามลําดับ  ดังแสดงในภาพที่  2a กลาวโดยทั่ วไป  “Variance         
เปนเหมือนเกณฑที่ใชกําหนดวาขอมูลมีความแมนยํามากนอยเพียงไร ยิ่ง Variance มีคาสูง 
ความแมนยําจะยิ่งนอย” 
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ภาพที่ ๒  การจําลองการเคลื่อนที่ของเรือและคาที่วัดไดจาก Stadimeter 

๓ Kalman Filter Algorithm 
แมวารูปแบบมาตรฐานของ Kalman Filter Algorithm จะอยูในรูปของเมตริกซ เพ่ือใหใชงานได

กับระบบที่มีสัญญาณเขา-ออกหลายสัญญาณ (Multiple Input Multiple Output System) และเพื่อใช
ประมาณสถานะของระบบหลายๆ สถานะ ในบทความนี้จะนําเสนอ Kalman Filter Algorithm ในรูปของ 
Scalar เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจแนวคิดพื้นฐานและหลักการทํางานของ Kalman Filter 

Kalman Filter คือสูตรทางคณิตศาสตรใชสําหรับหาคาประมาณที่ดีที่สุดของสถานะของระบบ 
โดยนําขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอน เชน ความไมแนนอนของกลศาสตรของระบบ (System 
Dynamics), ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร (Measurement Noise) มาประกอบการพิจารณาบน
พ้ืนฐานของความนาจะเปนในลักษณะที่เกื้อกูลกันอยางดีที่สุด (Optimal) [๔, ๕] การใช Kalman Filter 
เริ่มตนดวยสมมุติฐานวาเราสามารถเขียนแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบในรูปของ Discrete-Time 
System Model ดวยสมการ 

 

(a) 

(b) 
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kkkk wxx +Φ= −− 11   (๘) 

kkkk vxHz +=   (๙) 

สมการที่ (๘)  และ (๙) คือ Discrete-Time Process Model และ Measurement Model 
ตามลําดับ kw  และ kv  คือ Zero-Mean Gaussian White Noise ซ่ึงหมายความวา kw  และ kv  เปนตัว
แปรสุมแบบ Gaussian มีคาเฉลี่ยเปนศูนย และกําหนดให Variance ของ kw  และ kv  มีคาเปน kQ  และ 

kR  ตามลําดับ คําวา White หมายความวาคาของ kw  และ kv  ไมเก่ียวของกัน โดยสิ้นเชิง 
(Uncorrelated) (หรืออีกนัยหน่ึง แมวาเราจะรูคาของ w  หรือ v  ณ เวลาหนึ่งๆ ก็ไมสามารถนํามาใช
ทํานายคาของ w  หรือ v  ณ เวลาอ่ืนๆ ได) ในทางคณิตศาสตรเราสามารถเขียนบรรยาย w  และ v  ได
ดังน้ี 

                  Mean ของ [ ] 0== wEw , Variance ของ [ ]
⎩
⎨
⎧

≠
=

==
jk
jkQ

wwEw k
jk ,0

,    (๑๐) 

                  Mean ของ [ ] 0== vEv , Variance ของ [ ]
⎩
⎨
⎧

≠
=

==
jk
jkR

vvEv k
jk ,0

,    (๑๑) 

                 Covariance ของ w  และ v  คือ [ ] jkvwE jk  and  allfor ,0=    (๑๒) 

[ ]•E  หมายถึง Expected Value  

การใชงาน Kalman Filter มีขั้นตอนดังน้ี ในขณะที่เซนเซอรยังไมสามารถวัดคาอะไรได เรา
สามารถประมาณคาสถานะของระบบ kx  ณ เวลา ktt =  ไดจากสมการ  

11 ˆˆ −−
− Φ= kkk xx    (๑๓) 

เครื่องหมายลบเปนการระบุวา kx̂  เปนคาประมาณโดยไมมีคาที่เซนเซอรวัดไดมาประกอบการ
พิจารณา การคาดการณไปในอนาคตยอมมีความไมแนนอน ใหความคลาดเคลื่อนในการคาดการณคือ 

−− −= kkk x̂xe  (ความแตกตางระหวางสถานะจริงของระบบกับคาที่เราคาดการณจากการคํานวณ) 
เน่ืองจากสมมุติฐานที่วา kw  เปนตัวแปรสุมแบบ Gaussian เราสามารถพิสูจนไดวา −

kx̂  และ −
ke  จึงเปน

ตัวแปรสุมแบบ Gaussian ดวย โดยที่ −
ke  มีคา Mean เปนศูนย และมี Variance คือ  

( )[ ] kkkkk QPeEP +Φ== −−
−−

1
2

1
2   (๑๔) 

เราสามารถใชสมการที่ (๑๓) และ (๑๔) เพ่ือคาดการณคาของ )(tx  และความนาเชื่อถือของการ
คาดการณ ( −

kP ) ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งเซนเซอรสามารถวัดคาได เม่ือเซนเซอรวัดคาได Kalman Filter 
จะนําคาที่วัดไดมาประกอบการพิจารณาเพื่อหาคาประมาณสถานะของระบบ ตามสมการ 
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( )−−+ −+= kkkkkk xHzKxx ˆˆˆ   (๑๕) 

โดยที่ 

( ) 12 −−− += kkkkkk RHPHPK   (๑๖) 

เครื่องหมายบวกเปนการระบุวา kx̂  เปนคาประมาณโดยไดนําคาที่ เซนเซอรวัดไดมา
ประกอบการพิจารณา สมการที่ (๑๕) คือสมการที่ใช Update คา −

kx̂  ที่เราคาดการณไวลวงหนา (กอนที่
เซนเซอรจะวัดคาได) เม่ือพิจารณาจากสมการที่ (๑๕)  และ (๙) แลวจะเห็นวา −

kk xH ˆ  คือ สมการที่     
ใชประมาณคาที่เซนเซอรควรวัดได ( kẑ ) คํานวณโดยใชคาประมาณ −

kx̂  Kalman Filter จะทํางานโดย
หา “Residual” ( )−− kkk xHz ˆ  ซ่ึงเปนผลตางระหวางคาที่เซนเซอรควรวัดไดกับคาที่วัดไดจริง นํามาให
นํ้าหนักโดยการคูณดวย Kalman Gain kK  แลวนําผลที่ไดมาใชแกไขคา −

kx̂  ที่ไดคาดการณไวลวงหนา  

ผูอ านจะสัง เกตไดว าค าที่ นํ ามาใชแก ไข  −
kx̂  ขึ้นอยูกับขนาดของ  Residual และ  kK             

กลาวโดยทั่วไป ถาผลตางระหวางคาที่คาดการณกับคาที่วัดไดจริงมีมากและขอมูลมีความนาเชื่อถือนอย 
คา Kalman Gain kK  ที่คํานวณไดจะมีคาสูง ทําใหตองแกไข −

kx̂  มาก ( ( )−− kkkk xHzK ˆ  มีคามาก) 
ในทางกลับกันถาผลตางระหวางคาที่คาดการณไวกับคาที่วัดไดจริงมีนอยและขอมูลมีความนาเชื่อถือ    
คา Kalman Gain kK  ที่คํานวณไดจะมีคาต่ํา ทําใหแกไข −

kx̂  เพียงเล็กนอย ( ( )−− kkkk xHzK ˆ  มี       
คานอย) โดยอัตโนมัติ  การคํานวณคา Kalman Gain kK  ตามสมการที่  (๑๖) เปนการคํานวณที่ไดนํา
ขอมูลทางสถิติของระบบมาพิจารณาแลวและเปนคา Gain ที่จะทําให +

kP  มีคาต่ําสุด จากมุมมองน้ีทําให
เปนที่ยอมรับวา Kalman Filter เปน “Optimal State Estimator” 

ในการหาคาประมาณโดยใชสมการที่ (๑๕) เราสามารถพิสูจนไดวา คาความคลาดเคลื่อนของ
การประมาณ ++ −= kkk xxe ˆ  (หรืออีกนัยหน่ึงคือความแมนยําของคาที่คํานวณได) เปนตัวแปรแบบ 
Gaussian มี คา Mean เปนศูนย และมี Variance คือ  

 
( )[ ] ( ) kkkkkkk RKPHKeEP 222 1 +−== −++    (๑๗) 

สุดทายผูอานจะสังเกตไดวา Kalman Filter ทํางานในลักษณะของการ Predict (คาดการณ
ลวงหนาวาสถานะของระบบ −

kx̂  นาจะเปนอยางไรโดยไมใชคาจากเซนเซอร) และการ Estimate (หา
คาประมาณ +

kx̂  เม่ือเซนเซอรวัดคาได) ตอไปจะเปนการพิจารณาเกี่ยวกับสมมุติฐานที่ใชในการพัฒนา 
Kalman Filter Algorithm  

๑. การตั้งสมมุตฐิานวา kw  และ kv  เปนตัวแปรสุมแบบ Gaussian สมเหตุสมผลเพราะสาเหตุ
สองประการ  ประการแรกตามทฤษฎี  Central  Limit Theorem   ที่กลาวไววาเม่ือนําตัวแปรสุมหลายตัว 
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มารวมกันผลลัพธที่ไดจะเปนตัวแปรสุมแบบ Gaussian เน่ืองจากสัญญาณรบกวน (Noise) ทีพ่บในชวีิต
จริงมักมีที่มาจากแหลงกําเนิดหลายแหลงรวมกัน จึงสามารถประมาณไดวา Noise ที่พบในชวีติจริงเปน
ตัวแปรสุมแบบ Gaussian สอดคลองกับ Central Limit Theorem [๔] ประการทีส่อง โดยทั่วไปวิศวกรจะ
สามารถหาไดเพียงคา Mean และ Variance ของตวัแปรสุมใดๆ จากการทดลอง ซ่ึงเพียงพอสําหรับใช
บรรยาย Probability Density Function ของตัวแปรสุมแบบ Gaussian ไดอยางสมบูรณ (ถาเปนตัวแปร
สุมแบบอ่ืนจําเปนตองมีขอมูลมากกวานี้) การที่สามารถบรรยาย Probability Density Function ได
สมบูรณทําใหสูตรที่ใชใน Kalman Filter มีความสมบูรณทางคณิตศาสตร (Tractable) 

๒. การตั้งสมมุติฐานวา  kw  และ kv  เปน White Noise สมเหตุสมผลแมวา White Noise 
จะไมมีในชีวิตจริง (เพราะ Power Spectral Density† ของ White Noise ครอบคลุมทุกความถี่ตั้งแต 
∞−  ถึง ∞+ ) เน่ืองจากในทางปฏิบัติระบบทุกระบบจะสามารถตอบสนองไดในชวงความถี่ที่จํากัด 

(Limited Bandwidth) ซ่ึงต่ํากวาชวงความถี่ของสัญญาณรบกวนที่พบในชีวิตจริงโดยทั่วไป ดังนั้นเม่ือ
มองจากมุมมองของระบบที่มี Bandwidth จํากัด White Noise จึงไมแตกตางจาก Wideband Noise ที่
พบในชีวิตจริง ดังแสดงใน ภาพที่ ๓ นอกจากนี้การใชสมมุติฐาน White Noise ชวยลดความซับซอนของ
การพัฒนา Kalman Filter Algorithm และถาตองการ เราสามารถเพิ่มเติม Noise ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ในเวลา (Correlated) ในแบบจําลองทางคณิตศาสตรไดดวยเทคนิคทางคณิตศาสตร 

 
ภาพที่ ๓ System Frequency Response 

                                          
† เราสามารถอางถึงกระบวนการสุม (Random Process) ได ๓ วิธี [๓] คือ ๑. ระบุ Autocorrelation 
Function - )(τR , ๒. ระบุ Power Spectral Density Function - )( ωjS  หรือ ๓. ระบุ Mean Squared 
Value - [ ]2XE  วิธีที่ ๑. และ ๒. คือสิ่งเดียวกันเพราะ )(τR  กับ )( ωjS  เปน Fourier Transform Pair 
กลาวโดยทั่วไป Power Spectral Density Function คือการแยกกระบวนการสุมออกเปนองคประกอบ
ยอยๆ ในรูปของสัญญาณที่ความถี่ตางๆ ดังนั้น “ยิ่งกระบวนการสุมประกอบดวยสัญญาณยอยที่
ความถี่ยิ่งสูงเทาใด กระบวนการนั้นก็จะเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเร็วมากขึ้น
เทาน้ัน” 

Power Spectral Density 

Frequency 

White Noise 

Wideband Noise 

System Bandwidth 

ชวงความถี่ที่สนใจ 
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๔ ผลการจําลองการทํางานของ Kalman Filter 
ภาพที่ ๔ แสดงผลการจําลองการประมาณระยะหางระหวางเรือและประภาคารดวย Kalman 

Filter เม่ือใช Matlab M-file ดังแสดงใน ภาพที่ ๖ 

 
ภาพที่  ๔  ผลการจําลองการประมาณระยะหางระหวางประภาคารและเรือดวย Kalman Filter 

 

จาก ภาพที่ ๔  จะเห็นไดชัดวา Kalman Filter สามารถประมาณสถานะของระบบคือ ระยะหาง
ระหวางเรือและประภาคารไดอยูในเกณฑดี สังเกตจากคาประมาณมีคาใกลเคียงกับสถานะจริง และเรียบ
กวาคาที่วัดไดดวยเซนเซอร ที่เปนเชนนี้เพราะ Kalman Filter ใชความรูเกี่ยวกับ Dynamics ของระบบ, 
คุณลักษณะทางสถิติของระบบและเซนเซอร และคาที่วัดไดจากเซนเซอรมาประมวลผลประกอบกันบน
หลักการของความนาจะเปน เพ่ือหาคาประมาณของสถานะของระบบที่ดีที่สุด 

จากโปรแกรมใน ภาพที่ ๖ จะสังเกตไดวา Kalman Filter มีลักษณะเดนอยางหนึ่งคือเปนการ
ประมวลผลแบบ Recursive หมายความวา ใชเฉพาะขอมูลจากเวลากอนหนา 1−= ktt  เพียงคาเดียว
เทานั้นเพ่ือคํานวณสถานะที่เวลาปจจุบัน ktt =  ขอดีของการประมวลผลแบบ Recursive คือไมตองใช
หนวยความจํามาก ตางกับการหาคาประมาณดวยวิธีอ่ืน เชน Simple Moving Average ซ่ึงจะตอง
กําหนดขนาด Sample Size และเก็บขอมูลไวประมวลผลพรอมกันทีเดียว ทําใหตองใชหนวยความจํา
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถา Sample Size มีขนาดใหญ 
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ภาพท่ี ๕  เปนการเปรียบเทียบการประมาณสถานะของระบบดวย Kalman Filter กับวิธี 
Simple Moving Average ที่ใชขนาด Sample Size เทากับ ๑๐ และ ๓๐ ผลที่แสดงใน  ภาพที่ ๕  อาจ
ทําใหหลายคนแปลกใจเพราะไมเปนไปตามที่ทราบโดยทั่วไปวายิ่งใช Sample Size ยิ่งมากจะยิ่งให
คาเฉลี่ยใกลเคียงกับความเปนจริง ดังจะเห็นไดชัดวา Simple Moving Average ขนาด ๓๐ ไมสามารถ
ประมาณสถานะของระบบไดดีเทา Kalman Filter (ที่จริงมีความคลาดเคลื่อน (Divergence) คอนขางสูง) 
ที่เปนเชนนี้เพราะระบบมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตามเวลา (Dynamics) ทําให Simple Moving Average 
ไมสามารถติดตามสถานะไดอยางแมนยํา ผลที่แสดงใน ภาพที่ ๕   เปนการยืนยันถึงความสามารถและ
จุดแข็งของ Kalman Filter ซ่ึงเหมาะกับการประมาณสถานะของระบบ Dynamics 

 
 

 
ภาพที่ ๕   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Kalman Filter กับ Simple Moving Average 
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ภาพที่ ๖   Matlab M-file สําหรับจําลองการประมาณระยะหางระหวางประภาคารและเรือ 

๕ สรุป 
บทความนี้ไดพยายามนําเสนอวา Kalman Filter คืออะไรและใชงานอยางไร โดยเนนแนวทาง

และตัวอยางที่ไมซับซอน เพ่ือใหผูอานสามารถทําความเขาใจแนวคิดพื้นฐานที่เปนสาระสําคัญโดยงาย 
มากกวาที่จะดึงใหผูอานตองศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่ซับซอนเก่ียวกับ Kalman Filter จากตัวอยาง
ผลการจําลอง การทํางานของ Kalman Filter จะเห็นไดวา Kalman Filter คือ สูตรทางคณิตศาสตรใช
สําหรับประมาณสถานะของระบบที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Dynamics) โดยนําหลักการทางสถิติและ
ความนาจะเปนมาประยุกตใชประกอบการวิเคราะห บทความนี้ไดนําเสนอจุดแข็งของ Kalman Filter ใน
แงที่เปน Recursive Algorithm ทําใหประหยัดหนวยความจําในการประมวลผล และความสามารถในการ 

clc, close all, clear all
% Initial analysis 
dt = 0.5, t = 0:dt:60; % Set sampling time 
F = .03, phi = exp(F*dt); % State transition Constant 
wsigma = 1, vsigma = 10 % Process and measurement noise standard deviation 
u = 0; % Mean value 
wk = wsigma*randn(1,length(t))+u; % Generate process noise 
vk = vsigma*randn(1,length(t))+u; % Generate stadimeter noise 
xe = zeros(size(wk)); z=xe; 
% Use xe as true states of the system 
xe(1) = abs(wsigma*randn)+10*(1856/3600); % Set the initial condition to be 10 nautical mile/hour 
z(1) = xe(1)+vk(1); 
for k = 2:length(t) 
 xe(k) = phi*xe(k-1)+wk(k); 
 z(k) = xe(k)+vk(k); 
end 
% Plot stadimeter noise samples 
sigma1 = ones(size(t))*vsigma; sigma2 = 2*sigma1; sigma3 = 3*sigma1; 
subplot(2,1,1), plot(t,vk,'ro',t,sigma1,'k:',t,-sigma1,'k:',... 
    t,sigma2,'k-.',t,-sigma2,'k-.',t,sigma3,'k--',t,-sigma3,'k--') 
% Plot system state 
subplot(2,1,2), plot(t,xe,t,z,'o') 
% Perform Kalman Filtering 
x_minus = 10; P_minus = 10^2; % Initial conditions 
Phik = phi; Qk = wsigma^2; Hk = 1; Rk = vsigma^2; 
for k = 1:length(t) 
 % Estimate 
 Kk = P_minus*Hk*inv(P_minus*(Hk^2)+Rk); 
 x_plus(k) = x_minus + Kk*(z(k)-Hk*x_minus); 
 P_plus = ((1-Kk*Hk)^2)*P_minus+(Rk*Kk^2); 
 % Predict 
 x_minus = Phik*x_plus(k); 
 P_minus = P_plus*Phik^2+Qk; 
end 
% Plot results 
figure, plot(t,xe,t,z,'ro',t,x_plus,'bs') 
xlabel('เวลา (วินาที)'), ylabel('ระยะหางระหวางเรอืและประภาคาร') 
legend('สถานะจริงของระบบ','คาท่ีวัดไดดวยเซ็นเซอร','คาท่ีประมาณดวย Kalman Filter') 
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ติดตามประมาณคาสถานะของระบบ Dynamics เปรียบเทียบกับวิธี Simple Moving Average หวังเปน
อยางยิ่งวาบทความนี้จะเปนจุดเริ่มตนและมีสวนชวยใหผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเองและ
สามารถนํา Kalman Filter ไปประยุกตใชในชีวิตจริงในระดับสูงตอไป 
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การประมาณคาทางสถิต ิ

(Statistical Estimation) 
โดย น.อ.หญิง ยุวดี  เปรมวิชัย 

ผูอํานวยการกองวิชาคณิตศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

การประมาณคาทางสถิติกับชีวิตประจําวัน 
      ในชีวิตประจําวันเรามักเกี่ยวของกับการประมาณคาตาง ๆ อยูเสมอ ไมวาจะเปนการดํารงชีวิต    
ในครอบครัว  ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต  ในการวิจัยหรือในการปฏิบัติหนาที่การงาน  เชน ชีวิต          
ในครอบครัวดานการจัดการคาใชจายประจําเดือน มีการแบงรายไดแตละเดือนเปน  คาอาหาร  คาน้ํามันรถ  
คาใชจายฉุกเฉิน เงินออม  ฯ ล ฯ  การประมาณคาใชจายเหลานี้จากขอมูลการใชจายที่ผาน ๆ มาใน
ครอบครัวน้ัน          

ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตสินคา  ก็มีการประมาณจํานวนสินคาที่ผลิตเพ่ือใหไดกําไรสูงสุด     
หรือการควบคุมคุณภาพ (Quanlity Control) ใหสินคามีสวนประกอบตางๆอยูในชวงที่ตองการโดย 
ประมาณ   เชน  เครื่องด่ืมประเภทน้ําอัดลมชนิดหนึ่งกําหนดไวที่ขางขวดวาปริมาณน้ําตาล ๒% - ๕%       

 ในการวิจัยดานรายไดของประชาชนกต็องมีการประมาณคารายได  เชน  ประมาณรายไดเฉลีย่
ของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ ๓,๐๐๐ บาทตอเดือน     

หรือแมแตดานการเรียนการสอน   นักเรียนก็ตองมีการประมาณคะแนนสอบที่ตนทําไปวาตองทํา
ใหไดประมาณกี่คะแนนจึงจะสอบผาน เปนตน 
 การประมาณคาที่ยกตัวอยางขางตน เปนการประมาณคาเฉลี่ย (Mean) ซ่ึงเปนการประมาณ     
คาทางสถิติ (Statistical Estimation)  น่ันเอง การประมาณคาที่นิยมใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก          
การประมาณคาเฉลี่ยเทานั้นเพราะเขาใจงายกวาคาสถิติอ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ที่ในทางสถิติมีการประมาณคา        
ไดหลายคา เชน  การประมาณคาความแปรปรวน (Variance) การประมาณคาสัดสวน (Proportion)     
เปนตน    โดยการประมาณคาเฉลี่ยที่นิยมน้ีอาจประมาณเปนคา ๆ เดียว (Point) หรือประมาณเปนชวง    
(Interval) ก็ได  ความแตกตางของการประมาณคาทั้ง ๒ แบบอยูที่ความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิด          
ความผิดพลาด เชน  นักวิจัยประมาณคารายไดเฉลี่ยของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน           
๓,๐๐๐ บาทตอเดือน  ซ่ึงไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมา ๕๐ คน          
แลวหาคาเฉลี่ยของรายไดกลุมตัวอยางนี้ได  3000x =    จึงนําไปรายงานผลการวิจัยทันทีวา “ประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดเฉลี่ย  ( )µ    เปน  ๓,๐๐๐  บาทตอเดือน”   ซ่ึงจะเห็นไดวาขอสรุปน้ี 
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มีความเสี่ยงสูงมาก   เพราะโอกาสที่จะผิดพลาดมาก   หากนักวิจัยนําขอมูลไปดําเนินการโดยใชความรูใน
เรื่องของวิธีการประมาณคาทางสถิติประกอบดวย  อาจจะรายงานผลการวิจัยในเบื้องตนไดอีกแบบหนึ่งวา  
“ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดเฉลี่ย  ( )µ   อยูระหวาง ๒,๕๐๐ บาท ตอเดือน ถึง ๓,๕๐๐ บาท  
ตอเดือน ”   ก็จะเปนการลดความเสี่ยงใหนอยลงกวาเดิมได  โดยคา ±  ๕๐๐ บาท  ที่มีมานั้นคือ           
คาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา   ซ่ึงหากเรายอมใหมีคาความคลาดเคลื่อนมาก    ความเสี่ยง
หรือโอกาสที่จะผิดพลาดก็จะลดลง  หรือหากจํากัดใหคาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด   โอกาสที่จะผิดพลาด
ก็มีมาก ปญหาคือจุดไหนเปนความเหมาะสมของความคลาดเคลื่อนกับโอกาสที่จะผิดพลาด  ดังน้ันทฤษฏี
สถิติจึงถูกนํามาใชเพ่ือเปนเครื่องมือกําหนดใหการประมาณคาทางสถิติมีความคลาดเคลื่อนและมีโอกาส    
ที่จะผิดพลาดอยูในที่ที่เหมาะสม  ยอมรับไดตามหลักวิชาการนั่นเอง 
 
การประมาณคาทางสถิติ  (Statistical  Estimation)  

การประมาณคาทางสถิติที่นิยมใชในปจจุบันคือการประมาณคาเฉลี่ย  หมายถึงการประมาณ
คาเฉลี่ยของประชากร ( )µ   ดวยคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  ( )x   เพราะทฤษฎีสถิติจะถือวา   ( )x   
เปน unbiased  estimator ของ  ( )µ    

โดย     1
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การพิสูจนวา    x    เปน   umbiased estimator  ของ   µ   ดังน้ี 
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การประมาณคาทางสถติิ คาอ่ืน ๆ เชน  การประมาณคาความแปรปรวน  ( 2σ )    ก็จะถือวา 

ความแปรปรวนของตวัอยาง (s2) เปนตวัประมาณคาที่ดีของ 2σ   เชนเดียวกัน พิสูจนดังน้ี 

การพิสูจนวา   s2   เปน  unbiased  estimator  ของ  2σ   จาก 
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ซ่ึงหมายความวาทฤษฏทีางสถิติยอมใหมีคาใชคา s2 แทนคา  2σ  ได  เชนเดียวกบัใช  x   แทนคาของ  
µ   

ในที่น้ีจะกลาวถึงการประมาณคาเฉลี่ย ของประชากรเดยีวหรือกลุมตวัอยาง ๑ กลุมเทานั้น 
การประมาณคาเฉลีย่ (Estimation for Mean) มี ๒ วิธ ี
๑)  การประมาณคาเฉลีย่แบบจุด  (Point Estimation for Mean)  ไดแกการประมาณคา  µ   

ดวยคา  
n
x

x i∑=    เปนคา  คาเดียว มีความเสี่ยงมาก มีโอกาสผิดพลาดสูง  เพราะไมมีการกําหนด

ชวงเชื่อม่ัน  )1( α−  หรือ เปนการจํากัดคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาไวที่ คา ๐ 
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     ดังน้ันคาประมาณของ  µ   ในการประมาณคาเฉลี่ยแบบจุด คือ  
  

          
n
x

x i∑==µ                                    

   
โดยไมมีคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาเลย  
๒)   การประมาณคาแบบชวง (Interval  Estimation for Mean) ทฤษฏีสถิติไดสรุปประเด็น

ของการประมาณคาวาขอมูลที่จะนํามาประมาณคาจะตองมีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) หรือ
การแจกแจงอื่นที่ใกลเคียงแบบปกติ  โดยมีการกําหนดระดับความเชื่อม่ัน (Confidence  Level ; ๑-α )  
จากระดับนัยสําคัญ (Level  of  Significant ; α ) ที่ตองการ   พรอมทั้งตองเลือกคาสถิติ (Statistic) ที่
เหมาะสมโดยมีขอกําหนดดังน้ี 
 *   กรณีทราบความแปรปรวนของประชากร     หรือ  ตัวอยางมีขนาดใหญ  ( 30)n ≥   ใช
สถิติ Z  ที่มีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานดังน้ี 

                                  
                                                

รูปท่ี ๑ 
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จาก      

n

xZ σ
µ−

=       จะได    
n

Zx σµ α
2

    +=  

ดังน้ันคาประมาณของ  µ   ในการประมาณคาเฉลี่ยแบบชวงกรณีน้ี คือ  
 

n
Zx σµ α

2

    +=  

  หรือ 
 

n
Zx

n
Zx σµσ

αα
22

                 -  +<<  

 
 

โดยมีคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาเทากับ      
n

Z σ
α
2

  

 *  กรณีไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร  และ   ตัวอยางมีขนาดเล็ก  ( 30)n <   
ใชคาสถิติ  t  ที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Student – t) 
 
 
 
 
 
  
                                                                  

 
    
 
  
ดังน้ันคาประมาณของ  µ  ในการประมาณคาเฉลี่ยแบบชวงในกรณีไมทราบคา  2σ   และ

ตัวอยางขนาดเล็ก  คือ 

                           
n
sx

2
αµ   t  +=  

หรือ 

รูปท่ี ๒ 
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       ๕๔ 
 
 

n
x

n
x σµσ

αα
22

  t               t-  +<<          

 

โดยมีคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาเทากับ   
n
s

2
α t  

ซ่ึงทั้ง ๒ กรณีน้ีหากขอมูลมีการแจกแจงแบบอื่น ๆ ก็สามารถใชการแจกแจงปกติมาประมาณได
เม่ือขนาดตัวอยางมีมากพอ  ซ่ึงทําใหผูวิจัยตองเก็บขอมูลมากขึ้น  จึงจะมีทําใหขอมูลมีจํานวนมาก  จึง
จะมีการแจกแจงใกลเคียงกบัแบบปกติ  ตามทฤษฏีสถติ ิ Central Limit Theorem   

 อธิบายกรณีทั้ง ๒ ไดวาสมมุติเราทําการศึกษาประชากรกลุมหน่ึง   เราเชื่อวาคาเฉลี่ยของ
ประชากร  (µ )  ตองอยูในชวงที่เราประมาณไวน้ี  ประมาณ  ๙๕ %  หมายความวาการศึกษานี้มีชวง
เชื่อม่ัน (๑- α )%  =  ๙๕  %  หรือ   ระดับนัยสําคัญ α  = ๐.๐๕   ดังน้ันสมมุติวาคํานวณรายได
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๑๐๐ คน ได   x = ๓,๐๐๐ บาทตอเดือน   จากขอมูลเดิมมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (σ ) ของรายไดประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ ๒,๕๕๑ บาท   

เม่ือคํานวณคาคลาดเคลื่อนของการประมาณคา   
n

Z σ
α
2

   จึงไดเทากับ  ๕๐๐  บาท   จึงไดชวงของ

การประมาณคาเปน ๒,๕๐๐ และ ๓,๕๐๐ ซ่ึงหมายความวา    “ กลาวไดวารายไดเฉลี่ยของประชาชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูระหวาง ๒,๕๐๐ ถึง  ๓,๕๐๐  บาทตอเดือน   โดยคํากลาวนี้เชื่อม่ันได ๙๕%”   

 
ความสําคญัของขนาดตัวอยางกับการประมาณคา 
 เน่ืองจากคาความคลาดเคลือ่นของการประมาณคา ที่มีคาเทากับ  

n
Z σ

α
2

  หรือ  
n
s

2
α t  น้ี    

มีผลตอชวงเชือ่ม่ัน (1 α− )  ดวย เพราะยิ่งตองการใหคํากลาวมีความเชื่อม่ันไดมาก ๆ คาความคลาด
เคลื่อนของการประมาณคายิ่งมากขึ้น  ตามรูปที่ (๑)  และ  (๒)  ทางสถิติจึงพยายามกําหนดความ
คลาดเคลื่อนไวกอน  และเม่ือประกอบกับชวงเชื่อม่ัน  (1 α− )  ที่ตองการ   จึงทําใหตัวที่แปร (vary)    
ไปมาไดคือขนาดตัวอยาง (n) น่ันเอง    จนกลาวกันไวโดยทัว่ไปวา  การประมาณคาที่ดีตองมาจาก
ขนาดตัวอยางที่เหมาะสม    ซ่ึงสามารถคํานวณขนาดตัวอยางที่เหมาะสมไดดวยตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยาง  ในการวิจัยเกี่ยวกับรายไดตอเดือนของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถโดยใหมีความ
ผิดพลาดไมเกิน  ๕๐๐  บาท   ดวยความเชื่อม่ัน (๙๕%   โดยทราบอยูแลวจากขอมูลเกาวาเดิมมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ )   ของรายไดประชาชน เปน ๒,๐๐๐ บาท 

ใหคาคลาดเคลื่อนของการประมาณคา  =   e 

                   e  = 
n

Z σ
α
2
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แทนคา  e = ๕๐๐ , 96.1025.

2

== ZZα    จากตาราง  Z    และ σ = ๒๐๐๐        เพ่ือหาคา  n 

  
2

2

2

.

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

500
(2000)

1.96     

     
e

Zn σ
α

 

        =  ๖๑.๕  
แสดงวาในการวิจัยครั้งน้ีหากตองการประมาณคารายไดใหผิดพลาดเพียง ๕๐๐ บาท  ดวยความ

เชื่อม่ัน  ๙๕%  ตองสุมตัวอยางประชากรจํานวน ๖๒ ตัวอยาง  จึงจะทําใหการประมาณคาเฉลี่ยของ
รายไดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ  เชื่อถือไดถึง ๙๕ % ตามตองการ 

และถาผูวิจัยตองการใหผิดพลาดนอยที่สุด  น่ันคือ  e  ลดลงจํานวน n   ก็จะตองเพ่ิมมากขึ้น
ตามความสัมพันธ 

                             

     

     

หรือ

     

2

2

2

2

.

.

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

e
stn

e
Zn

α

α
σ

 

  
ตัวอยาง  ในการตรวจสอบรอยละของสินคาที่ไดมาตรฐานจะยอมใหผิดพลาดได ๑๐%  ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน ๙๕%  และจากปที่แลวพบวาสินคามีมาตรฐานเพียง ๔๐% ของจํานวนทั้งหมด  จงหา
จํานวนสินคาที่เหมาะสมในการตรวจครั้งน้ีเพ่ือใหผลในการตรวจไดมาตรฐานตามตองการ 
 

ให     p̂  =   รอยละของสินคาที่ไดมาตรฐานจากกลุมตวัอยางที่สุมมาตรวจ 
        p  =  รอยละของสินคาที่ไดมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด 

คาประมาณของ  p   คือ   
n
pqZp

2

ˆ α+  

ดังน้ันคาความคลาดเคลื่อน  e =
n
pqZ

2
α  
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จะได                                 qp
e

n ..

2

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
= 2

Z
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แทนคา  p = ๐.๔๐   ,  q = ๐.๖๐ ,  025.Z    =๑.๙๖   ,  e = ๑๐% =๐.๑๐ 
จะได     n  =  ๙๒.๒  
แสดงวา ในการตรวจครั้งน้ีเพ่ือใหผลในการตรวจไดมาตรฐานตามตองการตองตรวจเปนจํานวน 

๙๓ ชิ้น 
 

วิธีการหาชวงของการประมาณคาเฉลี่ย 
(๑) โดยวิธีการคํานวณ 
ตัวอยาง   ในป พุทธศักราช ๒๕๔๗  สุมนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ที่สอบปที่ 

๑ และ ๒  มา  ๖๐  นาย  ใหทุกคนแสดงหลักฐาน  GPA ที่สําเร็จชั้น  ม.๔  ไดขอมูลดังน้ี 
๓.๒ ๓.๔๕ ๒.๘๙ ๒.๑๑ ๒.๕๖ ๒.๔๑ ๒.๙๔ ๒.๙๖ ๒ ๒.๔๕ ๒.๘๙ ๒.๘๗ 

๓.๔๖ ๓.๘๗ ๓.๙๕ ๓.๘๗ ๓.๙๖ ๓.๔๕ ๓.๕๗ ๓.๙๒ ๓.๗๕ ๓.๙๘ ๓.๙๖ ๒.๔๕ 
๒.๔๕ ๓.๙๘ ๓.๙๖ ๓.๗ ๓.๑๒ ๒.๕๘ ๓.๔๕ ๓.๒๕ ๓.๑๗ ๒.๑๕ ๒.๖๕ ๓.๔๕ 
๓.๕๙ ๓.๐๑ ๓.๘๙ ๓.๔๘ ๓.๒๖ ๓.๑๕ ๒.๑๔ ๒.๐๑ ๒.๑๕ ๒ ๒.๑ ๒.๐๕ 
๒.๒๖ ๒.๕๖ ๒.๓๔ ๒.๔๕ ๒.๐๗ ๓.๒๕ ๓.๔๕ ๒.๘๕ ๒.๑๔ ๓.๔๗ ๓.๕๖ ๓.๔๕ 

 

หา       3.02              == ∑
n
x

x i  

 

หา      0.226              =
−

= ∑
n

)x(x
s i  

คาประมาณของ  µ   ในการประมาณคาเฉลี่ยแบบชวงดวยระดับความเชื่อม่ัน  ๙๐%   

  คือ         
n
sx

2
αµ   t  +=  

 
แทนคา     60 ====     n .      t.     s .    x . 6412260023 05  
ได     µ    = (๒.๙๒  , ๓.๐๗ ) 
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หมายความวา  ดวยความเชื่อม่ัน  ๙๐%  กลาวไดวาผูจะสอบไดเปน นตท.คาเฉลี่ยของ GPA  

อยูระหวาง  ๒.๙๒  และ   ๓.๐๗ 
(๒) โดยการใชคําสั่งของโปรแกรมสําเร็จรูป   Microsoft  Excel 
       การประมาณคาเฉลี่ยเปนวิธีการทางสถิติที่งาย   สามารถใชคําสั่งของโปรแกรมสําเร็จรูป   

Microsoft  Excel ได   ที่ฟงกชัน CONFIDENCE โปรแกรมจะทําการคํานวณการประมาณคาเฉลี่ยแบบ
ชวงใหทันที  โดยไมจําเปนตองใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เชน SPSS  หรือ Systat  ซ่ึงมีรูปแบบ
คําสั่งที่ซับซอน การใชโปรแกรมสําเร็จรูป   Microsoft  Excel ทําดังน้ี 

(๒.๑)  เตรียมขอมูล  จากขอมูลตัวอยางเปน GPA. นตท.ทร.  ๖๐  นาย เตรียมขอมูลพรอม  
ที่จะวิเคราะหขอมูลไดโดยโปรแกรม    Microsoft  Excel   ซ่ึงตองปอนขอมูลใหตรงลักษณะที่จะทําการวิเคราะห  คือ 

 บรรทัดแรกตองเปนชื่อตัวแปร 
 เริ่มปอนขอมูลในบรรทัดถัดมา คือบรรทัดที่ ๒ เปนขอมูลตัวที่ ๑  จนถึงบรรทัดที่ ๖๑  เปน
ขอมูลตัวที่ ๖๐ พอดี 

 หามเวนวรรค หรือเวนบรรทัดระหวางขอมูล ๖๐ ตัว  แลวบันทึกไวเปน file ขอมูลของโปรแกรม Excel 
ในที่น้ีให GPA เปนชื่อตัวแปร  GPA.  ของ นตท.(ทร.) จะไดขอมูลดังน้ี  
 

๑ GPA 
๒ ๓.๒ 
๓ ๓.๔๕ 
๔ ๒.๘๙ 
๕ ๒.๑๑ 

  
ปอนขอมูลตามลําดับ
จนครบ ๖๐ ตัว 
  

๕๖ ๓.๔๕ 
๕๗ ๒.๘๕ 
๕๘ ๒.๑๔ 
๕๙ ๓.๔๗ 
๖๐ ๓.๕๖ 
๖๑ ๓.๔๕ 
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 (๒.๒)  เลือกใชคําสั่งจากเมนู       Insert  
 
                  function 
 

- ใชฟงกชัน AVERAGE  โดยพิมพ   AVERGE (A2 : A61)  หาคา  x  ได   ๓.๐๒ 
- ใชฟงกชัน   STDEV โดยพิมพ STDEV  (A2 : A61) หาคา  sd   ได     ๐.๖๕๗ 

  - ใชฟงกชัน  CONFIDENCE  ( α , STDEV  , n) โดยพิมพ  CONFIDENCE(.๐๕,๐.๖๕๗,๖๐) 
2.3 ผลลัพธจากโปรแกรม Excel เม่ือใชฟงกชัน  CONFIDENCE  ได  ๐.๑๖๖ 
๒.๔  การตีความหมาย   หมายถึงการประมาณคา  µ  จากขอมูลชุดนี้ได  
                  x=µ  +  ๐.๑๖๖ 
   หรือ         3.02  =µ - ๐.๑๖๖  และ  ๓.๐๒ + ๐.๑๖๖ 
   หรือ      µ  =  ( ๒.๘๖๔  , ๓.๑๘๖ )    

 หรือ คนที่จะสอบไดเขาเปน นตท.(ทร.)  ตองมี GPA. ม.๔    อยูระหวางประมาณ ๒.๙ ถึง ๓.๒  
ดวยความเชื่อม่ัน  ๙๕%   

ถึงที่น้ีแลว  คงทําใหรูวา การประมาณคาที่จะลดลงความผิดพลาดใหมีความเสี่ยงนอยลงได  ตอง
เปน การประมาณคาแบบชวง เทานั้น   รวมทั้งกรณีหากผูวิจัยตองการจํากัดขอผิดพลาดใหนอยลง
มากๆ ตามที่ผูวิจัยตองการ ควรกําหนด ขนาดของกลุมตัวอยาง ที่เหมาะสมเทาไรจึงจะประมาณคาได
อยางถูกตอง 
  



เม่ือยอดนักรบพบยอดนักพรตเม่ือยอดนักรบพบยอดนักพรต  
 

น.อ.ทองใบ  ธีรานันทางกูร 
ประจําโรงเรียนนายเรือ 

 
 
จากบันทึกตาง ๆ ของนักประวัติศาสตรกรีกและบุคคลอื่น ๆ ที่ไดตามเสด็จพระเจาอเล็กซานเดอร 

มหาราช (๓๕๖-๓๒๓ กอนคริสตกาล)  จอมทัพหนุมแหงมาซีโดเนีย  (กรีซโบราณ) ในคราวที่พระองค
ทรงยกกองทัพเขามารุกรานประเทศอินเดีย เชน บันทึกของอารเรียน  บันทึกของดิโอดอรอส บันทึกของ
พลูตารช  และบันทึกของสตราโบ ซ่ึงลวนแตเปนนักประวัติศาสตรและบางคนก็ไดแฝงตัวมากับกองทัพ
ในครั้งนั้นดวย  ซ่ึงเอกสารบันทึกเหลานี้ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษโดย ดร. เจ. ดับเบลิย.ู แม็คครนิเดิล  
ไดชวยใหความกระจางเกี่ยวกับเรื่องที่นํามาเสนอครั้งน้ีซ่ึงตั้งชื่อวา “เม่ือยอดนักรบพบยอดนักพรต”  

จากขอมูลในบันทึกตาง ๆ  เหลานี้ทําใหทราบไดวา  พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช  ซ่ึง        
ในวงการนักศึกษาปรัชญาทราบกันเปนอยางดีวาพระองคเปนศิษยของอริสโตเติล (Aristotle) และ        
ไมทรงประสบความสําเร็จในการรุกรานอินเดียเทาที่ควร ก็เปนเพราะวาพระองคมัวแตทรงสนพระทัยใน
ปรัชญาฮินดู และสนพระทัยในพวกโยคีฤษีชีไพรตาง ๆ ที่พระองคไดทรงพบอยูตลอดเวลา  และย่ิงได
สมาคมกับโยคีนักบวชนักพรตเหลานี้แลวก็ยิ่งทําใหพระองคทรงกระตือรือรนที่จะเสาะแสวงหาและ     
ทรงสนทนากับบุคคลเหลานี้มากยิ่งขึ้น    

หลังจากที่พระเจาอเล็กซานเดอรยึดเมืองตักกสิลา  (๓๒๖ กอนคริสตกาล)  ซ่ึงอยูในอินเดียทาง
ตอนเหนือ (ปจจุบันอยูทางภาคเหนือของประเทศปากีสถาน) ไดไมนาน  พระองคไดทรงสงโอนีสิคริตุส
(ศิษยสํานักเฮเลนิคแหงดิโอเจเนส)   ออกไปคนหาทานสันยาสี  (นักพรตประเภทหนึ่งของศาสนาฮินดู) ผู
ยิ่งใหญแหงเมืองตักกสิลาที่มีชื่อวา  ทันทามิส 

“ขาแตทานพราหมณาจารยผูเจริญ” โอนีสิคริตุสกลาวหลังจากไดคนหาจนพบตัวทานสันยาสี    
ซ่ึงจําวัดอยูในบรรณศาลาหลังหน่ึงของทาน “พระโอรสของเทพเจาซีอุสผูยิ่งใหญพระนามวาอเล็กซานเดอร 
ซ่ึงเปนเจาชีวิตแหงมนุษยทั้งปวง ไดมีพระบรมราชโองการรับสั่งใหพระคุณเจาไปเขาเฝา หากพระคุณเจา
ยินยอมไปเฝาแตโดยดี พระองคก็จะพระราชทานรางวัลอันยิ่งใหญใหแกพระคุณเจา แตถาหากพระคุณเจา
ขัดขืนไมยอมไปเขาเฝา พระองคก็จะตัดศีรษะของพระคุณเจาเสีย !” 

ทานโยคีทันทามิสรับฟงคําเชื้อเชิญแกมบังคับน้ีอยางสงบ  และก็ไมไดใหความสนใจโดยที่ “ไมยอม
แมแตเพียงแคผงกศีรษะขึ้นมาจากที่นอนที่ปูลาดดวยใบไมของทาน” 

“อาตมาก็เปนพระโอรสของเทพเจาซีอุสเชนกัน  หากวาพระเจาอเล็กซานเดอรทรงเปนดังวา”  
ทานโยคีทันทามิสกลาว “อาตมาหาไดมีความตองการสิ่งหน่ึงสิ่งใดอันเปนของพระเจาอเล็กซานเดอรไม   
เพราะวาอาตมามีความสันโดษพึงพอใจอยูกับสิ่งที่อาตมามีอยู  ในขณะเดียวกันอาตมาก็เห็นวาการที่พระองค
กรีธาทัพเสด็จรอนแรมมาพรอมดวยกองทัพของพระองคทั้งทางบกและทางทะเลนี้เปนสิ่งที่ไรประโยชน
สิ้นดี  และการรอนแรมของพระองคจะไมมีวันสิ้นสุดลงไดเลย 
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ขอทานจงกลับไปกราบทูลพระเจาอเล็กซานเดอรเถิดวา พระเปนเจาผูเปนจอมกษัตริยสูงสุดนั้น

จะไมกอกรรมทําเข็ญแบบน้ี แตพระองคทรงเปนพระผูสรางแสงสวาง เปนพระผูสรางสันติภาพ เปนพระ
ผูสรางชีวิต  เปนพระผูสรางน้ํา  เปนพระผูสรางรางกายและจิตวิญญาณของมนุษย  พระองคทรงรับ
มนุษยทุกคนที่เม่ือความตายทําการปลดปลอยพวกเขาใหเปนอิสระแลวกลับคืนไปสูพระองค  ซ่ึงเม่ือถึง
ตอนนั้นมนุษยทุกคนก็จะไมมีความชั่วรายใด ๆ ติดตัวไป  พระเปนเจาดังที่อาตมากลาวมานี้คือพระเปนเจาที่
อาตมาใหความเคารพ  พระองคทรงประณามการเขนฆาและการกอสงครามทุกรปูแบบ 

พระเจาอเล็กซานเดอรหาไดเปนเทพเจาไมเพราะพระองคยังจะตองลิ้มรสของความตายอยูตอไป 
ทานโยคีทันทามิสกลาวเยยหยันอยูในทีเพ่ือฝากความไปถึงพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช “คนอยาง
พระองคจะทรงเปนเจาแหงโลกไดอยางไร ในเม่ือพระองคยังไมทรงสามารถประทับน่ังอยูบนบัลลังกแหง
อาณาจักรเจาจักรวาลในภายในนี้ได  อีกทั้งพระองคก็ยังไมเคยเสด็จเขาไปสูนรก และก็ไมทรงทราบเสนทาง
โคจรของดวงอาทิตยเหนือพ้ืนที่อันกวางใหญไพศาลของโลกนี้  ทั้งประชาชาติสวนใหญก็ยังไมเคยไดยิน
พระนามของพระองคเลย” 

หลังจากกลาวคําอบรมสั่งสอนฝากไปกราบทูลพระเจาอเล็กซานเดอรผูไดชื่อวาเปน “เจาโลก”
แลว   ทานโยคีทันทามิสก็ไดกลาวในทํานองเยาะหยันตอไปวา “หากวาพระเจาอเล็กซานเดอรยังไมทรง
สมพระทัยในสิ่งที่ทรงครอบครองอยูในขณะนี้ ก็ขอเชิญพระองคเสด็จขามแมนํ้าคงคาไปเถิด  พระองคก็
จะทรงไดพบกับประเทศหนึ่งที่สามารถเลี้ยงดูกองทัพและไพรพลทั้งหมดของพระองคได 

ขอจงทราบความขอน้ีเถิดวา  สินจางรางวัลที่พระเจาอเล็กซานเดอรทรงสัญญาวาจะมอบใหแก
อาตมานั้นมันเปนสิ่งที่ไรประโยชนสําหรับอาตมา  เพราะวาสิ่งที่อาตมาเห็นวามีคาอยางแทจริงนั้น ก็คือ  
ตนไมตาง ๆ ที่อาตมาไดอาศัยรมเงา  ใบไมตาง ๆ ที่อาตมาเก็บมารับประทานเปนอาหารประจําวัน  และ
นํ้าในลําธารที่อาตมานํามาด่ืมเพ่ือบรรเทาความกระหาย   สวนทรัพยสมบัติที่สะสมดวยอํานาจของความ
ทะยานอยากคือตัณหานั้น  มีแตจะมาทําลายบุคคลผูทําการสะสม  มีแตจะนําความทุกขความเดือดรอน
มาใหแกคนผูที่ยังไมรูแจงเห็นจริงเทานั้น 

แตสําหรับอาตมาแลว  อาตมานอนบนใบไมในปา  โดยที่ไมมีองครักษคอยมาปกปองคุมครอง ก็
สามารถนอนหลับไดอยางสนิท  ในขณะที่หากอาตมามีทรัพยสินสิ่งมีคาในครอบครองแลวอาตมาก็จะ
นอนไมหลับเลย  แผนดินน้ีไดมอบทุกสิ่งทุกอยางใหแกอาตมาแลว ประดุจหน่ึงวามารดาใหนํ้านมแกบุตร
ฉันใดก็ฉันนั้น อาตมาสามารถไปไดทุกหนแหงที่อาตมาตองการจะไปโดยไมตองมามัวพะวงในสิ่งหวงแหน
ทางวัตถุตางๆ 

หากวาพระเจาอเล็กซานเดอรจะทรงตัดศีรษะของอาตมาเสีย  พระองคก็จะยังไมสามารถทําลาย
วิญญาณของอาตมาไดเลย  ศีรษะของอาตมาพอถูกบั่นหลุดออกจากบา  มันก็จะตกลงแนน่ิงอยูที่พ้ืนแผนดิน
และรางกายของอาตมาก็จะไมผิดอะไรกับเสื้อผาเกา ๆ ขาด ๆ ที่เจาของทิ้งเอาไวเทานั้นเอง ซ่ึงอวัยวะ
ทั้งสองอยางนี้ก็จะนอนนิ่งอยูบนแผนดิน   ที่ใคร ๆ จะเอามันไปไวที่ไหนก็ได  แตตอนนั้นอาตมาก็จะกลาย 
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เปนวิญญาณลองลอยขึ้นไปอยูกับพระเปนเจาของอาตมา  ซ่ึงพระเปนเจาพระองคทรงประทานชีวิตและ
เลือดเนื้อใหพวกเรามาอยูบนโลกใบนี้  และเมื่อไดมาอยูบนโลกนี้แลวพวกเราก็จะตองปฏิบัติตามพระบัญชา
ของพระองค และพระองคก็ทรงมีพระประสงควาเม่ือตายจากโลกนี้ไปแลวพวกเราก็จะตองพยายามกลับคืน
ไปอยูกับพระองคใหได  เพ่ือใหพระองคทรงตัดสินความดีความชั่วของพวกเรา โดยจะทรงประทานรางวลั
แกผูกระทําความดีและจะทรงลงโทษแกคนที่กระทําความชั่ว 

ขอใหพระเจาอเล็กซานเดอรจงไปขมขูคุกคามบุคคลทั้งหลายที่ตองการทรัพยสินและที่เกรงกลัว
ความตายคนอื่น ๆ  เถิด  แตสําหรับคนที่เปนพราหมณอยางอาตมาแลวอาวุธแบบนี้ของพระองคไรอานุภาพ   
เราไมตองการทรัพยสินเงินทองใด ๆ  และเราก็ไมเกรงกลัวความตายดวย  ขอทานจงไปกราบทูลพระเจา 
อเล็กซานเดอรเถิดวา โยคีทันทามิสไมตองการทรัพยสินสิ่งของใด ๆ ที่เปนของพระองค  ดังนั้นจึงจะไม
ไปเขาเฝาพระองค  และหากพระองคตองการสิ่งหน่ึงสิ่งใดจากโยคีทันทามิส ก็ขอใหพระองคเสด็จมาหา
โยคีทันทามิสเองเถิด” 

ทานโอนีสิคริตุสไดนําความขึ้นกราบทูลพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช และพระองคก็ทรงสดับ
ตรับฟงอยางสนพระทัยเปนอยางยิ่ง   ในบันทึกบอกวาพระองคทรง “มีความรูสึกตองการทอดพระเนตร
เห็นทานโยคีทันทามิสอยางแรงกลา  ซ่ึงโยคีรูปน้ีแมวาจะเปนเพียงโยคีชราและเปลือยกายแตก็เปนเพียง
ผูเดียวเทานั้นที่สามารถเปนศัตรู  สามารถทาทายพระองคที่ไดชื่อวาเปนผูพิชิตนานาชาติได” 

พระเจาอเล็กซานเดอรไดรับสั่งใหเชื้อเชิญนักบวชพราหมณจํานวนหนึ่งซ่ึงมีความเชี่ยวชาญใน
การตอบปญหาทางปรัชญาไปที่เมืองตักกสิลาอยูเสมอ   นักประวัติศาสตรกรีกชื่อพลูตารชไดกลาวถงึการ
สนทนาระหวางพระเจาอเล็กซานเดอรกับพราหมณรูปหน่ึง โดยพระเจาอเล็กซานเดอรทรงตั้งคําถามให
พราหมณรูปน้ีตอบดังน้ี 

“ระหวางคนเปนกับคนตาย  อยางไหนมีจํานวนมากกวากัน” 
“คนเปนมีจํานวนมากกวา  เพราะคนตายไมมีใหเห็นในโลกนี้แลว” 
“ระหวางสัตวทะเลกับสัตวบก  อยางไหนมีจํานวนมากกวากัน” 
“สัตวบกมีมากกวา   เพราะวาทะเลเปนเพียงสวนหนึ่งของบกเทานั้น” 
“ในบรรดาสัตวปาสัตวอะไรฉลาดที่สุด” 
“สัตวที่มนุษยยังไมคุนเคย”  (เพราะมนุษยกลัวสิ่งที่ตัวเองไมรู) 
“อะไรเกิดกอนกันระหวางกลางวันกับกลางคืน” 
“กลางวันเกิดกอนกลางคืนหนึ่งวัน” 
คําตอบขอน้ีทําใหพระเจาอเล็กซานเดอรรูสึกลังเล  แตพราหมณไดชี้แจงวา  “เม่ือถามปญหา

ประเภทที่เปนไปไมได   ก็ตองตอบแบบเปนไปไมไดเชนเดียวกัน” 
“มนุษยจะทําตัวใหเปนที่รักไดโดยวิธีใด” 
“มนุษยจะเปนที่รักไดหากวามีอํานาจที่ยิ่งใหญแลวแตยังคงไมทําตัวใหเปนที่นากลัว” 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔                                                                                           ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๗ 

                                                                       ๖๒ 
 
 
“มนุษยอาจเปนเทพไดอยางไร” 
“เปนไดโดยทําในสิ่งที่เปนไปไมไดสําหรับมนุษยที่จะทํา” 
“ระหวางความมีชีวิตกับความตาย   อยางไหนมีพลังมากกวากัน” 
“ความมีชีวิตมีพลังมากกวา   เพราะความมีชีวิตสามารถทนทานความชั่วไดหลายอยาง” 
พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชไดทรงนําโยคีที่เปนผูสําเร็จและมีอิทธิปาฏิหาริยมากรูปหน่ึง

ออกไปจากอินเดียเพ่ือเปนพระอาจารยของพระองค  คุรุทานนี้มีนามวากัลยาณะ (สวามีแกวไพฑูรย)  ที่
คนกรีกเรียกทานวา “กาลโนส”  ทานโยคีกาลโนสไดตามเสด็จพระเจาอเล็กซานเดอรไปที่ประเทศ
เปอรเซีย  ในวันรัฐพิธีวันหนึ่งที่เมืองซูชา  ประเทศเปอรเซีย ทานโยคีกาลโนสไดละสังขารที่ชราภาพของ
ทานโดยเดินเขาสูเชิงตะกอนเผาศพในทามกลางสายตาของเหลาทหารในกองทัพของมาซีโดเนีย       
นักประวัติศาสตรทั้งหลายตางไดบันทึกไววา บรรดาทหารทั้งหลายตางตะลึงงันขณะที่มองดูทานโยคีกาล
โนสไมกลัวความเจ็บปวดและความตาย  ทานโยคีไมถอยหลังกลับมาจากตําแหนงที่ทานเดินเขาไปขณะที่
ถูกเปลวไฟแผดเผาแมแตกาวเดียว กอนที่ทานโยคีกาลโนสจะออกเดินเขาไปยังเชิงตะกอนเพื่อเผาตนเอง
น้ัน ทานไดโอบกอดเพื่อนสนิทมิตรสหายเปนการล่ําลาหลายตอหลายคน แตทานไมไดทูลลาพระเจา      
อเล็กซานเดอรแตอยางใด  แตทานกลับทูลพระองควา  

“อาตมาภาพจะไปอยูกับมหาบพิตรในภายหลังที่กรุงบาบิโลน” 
 ตอมาพระเจาอเล็กซานเดอรไดเสด็จออกจากประเทศเปอรเซีย และในปถัดมาพระองคก็ได

สิ้นพระชนมในกรุงบาบิโลน (ดินแดนอยูในประเทศอิรักในปจจุบัน) แสดงวาทานโยคีกาลโนสเปนยอดนักพรต
อีกรูปหน่ึงที่สามารถลวงรูชะตาชีวิตของพระเจาอเล็กซานเดอรยอดนักรบแหงมาซีโดเนียไดเปนอยางดี  
และที่ทานโยคีกาลโนสกลาวเปนนัยวา “อาตมาภาพจะไปอยูกับมหาบพิตรในภายหลังที่กรุงบาบิโลน” น้ัน  
หมายถึงวาทานจะไดอยูกับพระเจาอเล็กซานเดอรทั้งในยามที่มีชีวิตในโลกนี้และเมื่อทานละสังขารตาย
จากโลกนี้ไปอยูในปรโลกแลวดวย 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
 

๑. http://www.ananda.org/inspiration/books/ay/48.html 
๒. http://www.brainyencyclopedia.com/encyclopedia/t/ta/taxila.html 
๓. Paramahansa Yogananda. Autobiography of A Yogi. pp.๓๘๒–๓๘๕ 
 



      
น.อ.หญิง นงเยาว  ศิริสนธิ     

รองผูอํานวยการกองวิชาบริหารงานวิเคราะห ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
  
 

จากผลการสอบกลางภาค วิชาแนะนําวิจัยปฏิบตัิการ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔ ทุกสาขาวิชา  
จํานวน  ๑๐๓ นาย เม่ือ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ พบวามี นักเรียนนายเรือสวนหนึ่งที่ไดคะแนนต่ํา ๆ    
(ไดคะแนน ๒๐% - ๕๗%) อยูจํานวน ๑๙ นาย ซ่ึงอาจารยผูสอนทั้ง ๒ ทาน คือ น.อ.หญิง นงเยาว  ศิริสนธ ิ 
และ น.ต.ปยะ  ลิ้มสกุล  ไดใหความสนใจ สอบถามการเรียนในหองเรียนมากเปนพิเศษ และใหนักเรียนนายเรือ 
หาเวลามาเรยีนเพ่ิมเตมิกับอาจารยนอกเวลาเรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูชวยใหเรยีนเขาใจไดมากขึ้น แต
เน่ืองจากเวลาสวนใหญของนักเรียนนายเรือตองใชไปกบัการเรียน การฝก และการทํากิจกรรมตาง ๆ  
ทําใหไมคอยมีโอกาสมาเรียนเพ่ิมเติมกบัอาจารย ดังน้ัน อาจารยจึงไดจัดใหมีการตวิแบบ “เพ่ือนตวิเพ่ือน” 
ขึ้น โดยคัดเลือก นักเรยีนนายเรือที่เรียนเกงหรือไดคะแนนสูงในวชิานี้ (ยกเวน หัวหนาหอง เน่ืองจาก 
หัวหนาหองซึ่งมีภารกิจมากอยูแลว) ใหชวยตวิเพ่ือนที่เรียนออนหรือไดคะแนนต่ําในวิชานี ้ และเปน 
นักเรียนนายเรือ หองเรียนเดียวกัน โดยผูรับการตวิจะเลือกผูตวิเอง เม่ือดําเนินการจับคูตวิเรียบรอยแลว 
ปรากฏวามีผูติว ๑๕ นาย และผูรับการติว ๑๙ นาย (หอง บศ. ใชผูติว ๑ นายตอผูรับการตวิ ๒ นาย) 
โดยติวใหเพ่ือน   ในวันและเวลาที่สะดวก ตั้งแตหลังสอบกลางภาคถงึสอบปลายภาค และใหบันทึก   วัน  
เวลา เน้ือหาที่ตวิทุกครั้งลงในแบบบันทกึการติวที่อาจารยแจกให 

 
  
 

เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแนะนําวิจัยปฏิบัติการ ของ  นักเรียนนายเรือชั้นปที่  ๔     
ที่เรียนออน  จํานวน  ๑๙ นาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
 
 

ความเปนมาของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

รายงานการวจิยัในชัน้เรยีน 

ผลการสอนโดย “ เพ่ือนติวเพือ่น” ตอผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรยีนวิชาแนะนําวิจยัปฏิบัติการ 
(Operation  Research) 

ชื่อเร่ือง 
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กลุมเปาหมาย นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔ ที่เรียนวิชาแนะนําวิจัยปฏบิตัิการและได
คะแนนกลางภาคต่ํา จํานวน ๑๙ นาย 

เครื่องมือในการวิจัย 
๑. แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาควิชาแนะนําวิจัยปฏิบตัิการ 
๒. สมุดจดคําบรรยายของ นักเรียนนายเรือ แตละคน 
๓. งานมอบ แบบฝกหัด และขอสอบยอย หรือขอสอบเก็บคะแนน 
๔. แบบบันทึกการติวโดย “เพ่ือนตวิเพ่ือน” 

การรวบรวมขอมูล 
๑. อาจารยประกาศรายชื่อผูติวและผูรับการติวในแตละหองเรียนและใหจับคูติว ซ่ึงสวนใหญ 

มีปจจัยในการเลือกคือความสนิทสนมสวนตัว ความไววางใจและความสะดวกในการนัดหมายเวลาติว 
(หองนอนใกลกัน) ปรากฏผลดังน้ี 

นักเรียนนายเรือชั้น ๔ ฟอ.๑ ผูติว ๓ นาย ผูรับการติว  ๓ นาย 
นักเรียนนายเรือชั้น ๔ ฟอ.๒ ผูติว ๔ นาย ผูรับการติว  ๔ นาย 
นักเรียนนายเรือชั้น ๔ ฟอ.๓ ผูติว ๓ นาย ผูรับการติว  ๓ นาย 
นักเรียนนายเรือชั้น ๔ วร.    ผูติว  ๑นาย ผูรับการติว   ๑ นาย 
นักเรียนนายเรือชั้น ๔ บศ.   ผูติว ๔ นาย ผูรับการติว  ๘ นาย 

๒. อาจารยติดตามการดําเนินการติว โดยสอบถามในหองเรียนทุกครั้งและเวลาอื่น ๆ เม่ือ   
พบเจอนักเรียนนายเรือที่เปนกลุมเปาหมายและสอบถามจาก นักเรียนนายเรือ คนอ่ืน ๆ ดวย 

๓. ผูติวหรือผูรับการติวนําแบบบันทึกการติวมาสงอาจารยในวันสอบปลายภาค เม่ือวันที่    
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

๔. อาจารยสอบถามหรือสัมภาษณผูติวและผูรับการติว ภายหลังจากที่นักเรียนนายเรือ    
สอบปลายภาค เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและความพึงพอใจ 

๕. อาจารยตรวจใหคะแนนการสอบปลายภาค 
๖. อาจารยใหนักเรียนตอบคนละ ๓ ขอ ถึงสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหไดคะแนนเพิ่มขึ้น/ ลดลง 

และปญหาขอขัดของหรืออุปสรรคที่พบจากการติว หลังจากที่อาจารยแจงคะแนนสอบปลายภาคให 
นักเรียนนายเรือแตละนายทราบ 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการ
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๑. นําผลที่ไดจากการสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของผูติวและผูรับการตวิ เพ่ือศึกษาขอดี
ขอเสียและปญหาที่พบ ซ่ึงจะไดเปนขอมูลในการปรบัปรุงการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

๒. มี นักเรียนนายเรือ ผูตวิซ่ึงอยูหอง บศ.จํานวน ๒ นาย ไมสงแบบบันทึกการตวิ จากการ
สอบถามไดรับคําตอบวามีการติวแตไมไดบันทึกและทาํแบบบันทึกหาย จึงไดลงโทษตามกติกาซึ่งไดตก
ลงกันไวแลว ทําให  ขอมูลเปลี่ยนแปลงไปเปนผูติว ๑๓ นาย และผูรับการตวิ ๑๕ นาย 

๓. ผลจากแบบบันทึกการตวิโดย “เพ่ือนติวเพ่ือน” ปรากฏวามีการติวเกิดขึ้น เปนจํานวนครั้ง 
ดังน้ี 

  มีการติว ๑ ครั้ง จํานวน ๑ นาย 
  มีการติว ๒ ครั้ง จํานวน ๗ นาย 
  มีการติว ๓ ครั้ง จํานวน ๓ นาย 
  มีการติว ๔ ครั้ง จํานวน ๒ นาย 
  มีการติว ๑๐ ครั้ง จํานวน ๑ นาย 
  มีการติว ๑๒ ครั้ง จํานวน ๑ นาย 
๔. ผลการตรวจใหคะแนนขอสอบปลายภาค พบวาคะแนนสอบของผูติวทั้ง ๑๓ นาย ไดคะแนน

อยูระหวาง ๗๘ – ๑๐๐ คะแนน 
๕. พิจารณาคะแนนจากการสอบปลายภาค เปรียบเทียบกับการสอบกลางภาคของผูรับการตวิ

จํานวน ๑๕ นาย  เปนไปตามตาราง 
 

ตาราง  ๑  เปรียบเทียบคะแนนกลางภาคและปลายภาค ของ นักเรียนนายเรือ ผูรับการติว 
 
นักเรียนนายเรือคนที ่ คะแนนสอบ (รอยละ) 
(เรียงตามหองเรียน) กลางภาค ปลายภาค เปลี่ยนแปลง 

๑ ๕๑ ๙๑ +๔๐ 
๒ ๔๗ ๖๙ +๒๒ 
๓ ๕๖ ๘๑ +๒๕ 
๔ ๕๑ ๘๔ +๓๓ 
๕ ๕๖ ๘๒ +๒๖ 
๖ ๕๗ ๕๐ -๗ 
๗ ๔๓ ๕๐ +๗ 

 

ผลการวิจัย 



ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔                                                                                           ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๗           

                                                                       ๖๖ 
 

ตาราง  ๑  เปรียบเทียบคะแนนกลางภาคและปลายภาค ของ นักเรียนนายเรือ ผูรับการติว 
 
นักเรียนนายเรือคนที ่ คะแนนสอบ (รอยละ) 
(เรียงตามหองเรียน) กลางภาค ปลายภาค เปลี่ยนแปลง 

๘ ๔๘ ๖๔ +๑๖ 
๙ ๔๗ ๖๗ +๒๐ 
๑๐ ๔๓ ๖๐ +๑๗ 
๑๑ ๔๖ ๗๕ +๒๙ 
๑๒ ๔๓ ๘๕ +๔๒ 
๑๓ ๔๒ ๕๙ +๑๗ 
๑๔ ๓๗ ๗๕ +๓๘ 
๑๕ ๓๑ ๔๐ +๙ 

คาเฉลีย่ ๔๖.๕๓ ๖๘.๘๐ +๒๒.๒๗ 
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๖. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยการทดสอบ

สมมุติฐาน และตั้งสมมุติฐานวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔ ที่เรียนออนดีขึ้น 
โดยใช t – test ในการทดสอบ พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาคดีกวากลางภาค ดวย    
ความเชื่อม่ัน ๙๙% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
  

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแนะนําวิจัยปฏิบัติการของนักเรียนนายเรือที่เรียนออน 
หลังจากไดรับการติวโดย “เพ่ือนติวเพ่ือน” พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๓   
ของ นักเรียนนายเรือ ที่เปนกลุมตัวอยาง หรือคิดเปนรอยละ ๔๗.๘๖ ของคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น 

 

บทวิเคราะห  
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๒. การจัดกิจกรรม “เพ่ือนติวเพ่ือน” ในสภาพการณของโรงเรียนประจําซึ่ง นักเรียนนายเรือ

พักดวยกัน พบวา  มีความสะดวกมากกวาใหอาจารยติวให อีกทั้ง การไดรับฟงคําอธิบายเนื้อหาจาก
เพ่ือนในบางครั้ง อาจจะเขาใจมากกวาฟงอาจารยอธิบายในหองเรียน เน่ืองจากเพื่อนจะมีเทคนิคหรือ
วิธีการอธิบายที่แตกตางไปจากอาจารย 

๓. จากการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยให นักเรียนนายเรือผูรับการตวิทั้ง ๑๕ นาย ตอบแบบสอบถาม 
ถึงสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหไดคะแนนเพิม่ขึ้นหรือลดลง (บอกมาคนละ ๓ ขอ) สรุปวาเปนปจจัยที่
เกี่ยวกบัการตวิดังน้ี 

- เพ่ือนติวให 
- เพ่ือนชวยตวิใหชวงใกลสอบ 
- การสอนจากเพื่อนทําใหเขาใจบทเรยีนงายขึ้น 
- ความเกรงใจเพื่อนจะนอย ทําใหซักถามไดมากและละเอียด 
- เพ่ือนสุมแนวขอสอบมาอธิบาย อาจจะไมตรงมากแตก็ใกลเคียงขอสอบจริง 
- ไดจากโครงการ “เพ่ือนติวเพ่ือน” 
- ติวกบัเพ่ือนมากขึ้น 
- มีเพ่ือนชวยอธิบายในบางสวนที่ไมเขาใจ 
- เพ่ือนชวยแนะแนวให 
- เพ่ือนที่ตวิน่ังขางกันเวลาเรยีนในหองเรียนและอยูอาคารนอนใกลกัน 

สวนปจจัยอ่ืน ๆ มีดังน้ี 
- ขยันเรียนมากขึ้นเนื่องจากคะแนนกลางภาคไมดี 
- อาจารยสอนทบทวนทําใหเขาใจมากขึ้น 
- พยายามทําความเขาใจแบบฝกหัด 
- มีเวลาอานหนงัสือมากขึ้น 
- ไมหลับในเวลาเรียน 
- ไมอยากสอบตก หรือกลัวติด F  
- เปนการสอบในวันแรก ๆ  
- หลังจากสอบครั้งแรกทําใหรูแนวขอสอบ 
- ขอสอบตรงตามที่คิดมากขึ้น 
- มีแรงกดดันจากทางบานใหตั้งใจมากขึ้น 
- จดงานมากขึ้น เพราะตองสงสมุดจด ๒ ครั้ง คือ กอน-หลังกลางภาค 

๔. ปญหาขอขัดของหรืออุปสรรคที่พบจากการติว “เพ่ือนติวเพ่ือน” (บอกมาคนละ ๓ 
ขอ) สรุปไดดังน้ี 
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- ไมคอยมีเวลาติว 
- ตองรอใหผูตวิอานทําความเขาใจกอน เน่ืองจากเรียนหองเดียวกันทาํใหไม

เขาใจบทเรียนเชนกัน 
- ไมสะดวกในการติว เน่ืองจากนอนคนละตกึ 
- ไมมีเวลา หลงัจากเลิกเรียนตองซอมกีฬา 
- ติวไมเขาใจเทาที่ควร 
- เพ่ือนไมมีอารมณจะติวให 
- กิจกรรมของกรมนักเรียนนายเรือมีมาก ทําใหเวลาตวินอย 
- เพ่ือนที่ตวิไมไดเตรียมอานมากอน 
- เพ่ือนจะตวิใหชวงใกลสอบ 
- สวนใหญยังหวงเลนกนั เพราะยังไมถึงชวงเวลาสอบ 
- นาจะใหนักเรยีนจับคูตามใจชอบ 
- เพ่ือนบางคนไมสมัครใจในการติว 
- เกิดการผัดวันประกันพรุง เน่ืองจากความเปนกันเอง 
- บางทีเรียนอยู ก็จะเปลี่ยนไปคุยเรื่องอ่ืนแทนจนงวงก็ไมไดติว 
- เรียนคนละสาขาวิชา 
- เพ่ือนขี้เกียจ 
- งานเยอะ แตละคนมีงานตองทํา 
- เพ่ือนไมอยูหองเม่ือตองการติว (กรณีไมไดนัดไว) 
- เพ่ือนอานวิชาอ่ืน ๆ อยูไมอยากรบกวน 
- ตารางเวลาปฏิบัตปิระจําวนัที่เปลีย่น เชน งดแถว ทําใหไมพบกับเพ่ือน 

 
 
 

จากผลการวิจัยพบวา โครงการ “เพ่ือนติวเพ่ือน” สามารถทําใหผลการเรียนของ นักเรียนนายเรือ 
ดีขึ้นเฉลีย่ ๔๗.๘๖%  โดย นักเรียนนายเรือสวนใหญใหความเห็นวา คะแนนสอบที่ดีขึ้นมีผลมาจาก
โครงการ “เพ่ือนติวเพ่ือน”   ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังน้ี 

๑. ในวิชาที่มี นักเรียนนายเรือไดคะแนนต่ํา ๆ โดยเฉพาะในวิชาคํานวณ การจัดใหมีกิจกรรม 
“เพ่ือนติวเพ่ือน” สามารถแกปญหาไดอีกวิธีหน่ึง 

๒. การจัดใหมีกิจกรรม “เพ่ือนติวเพ่ือน” จะไดผลดีตองมีการจัดการอยางเปนระบบเพื่อลด
ปญหาขอขัดของหรืออุปสรรคที่พบดังกลาว ตัวอยางเชน 

 

สรุป 
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 - ปญหาเพื่อนเตรียมตัวไมพรอมที่จะติว อาจารยอาจจะตองนัดผูติวใหมา
เรียนพิเศษกับอาจารยบอย ๆ นาจะชวยใหผูติวมีความพรอมมากขึ้น 
 - ทั้ง ๒ ฝายคือผูติวกับผูรับการติว ควรจะกําหนดวันติวใหแนนอนลงไป 
เชน วันจันทรกับพุธ หรือวันอังคารกับพฤหัส จะแกปญหาที่มาหาเพื่อนแลวไมพบ หรือพบแตวาเพื่อน
อานวิชาอ่ืนอยูไมอยากรบกวน 
 - อาจารยควรเพิ่มความสนใจหรือกระตุนผูติวใหความรวมมือ  เต็มใจ
ชวยเหลือเพ่ือน สอนใหรูจักการเสียสละ ความรักและสามัคคีในหมูคณะ  ทั้งนี้จะชวยแกปญหาเพื่อน    
บางคนไมสมัครใจในการติว  เพ่ือนไมมีอารมณจะติวและเพื่อนขี้เกียจ 

 
 

 
 

 



 

รายงานผลการวิจัย 

    การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
  ไดรับรางวัล   เชิดชูเกียรต ิ
 สามสมอทอง-สามสมอเงิน 

 

                      น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต  หัวหนากองสถิติและวิจัย 
ร.อ.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต  ประจําแผนกศกึษาและวิจัย 
ร.ต.หญิง ธรรมรส  ชางไมงาม  ประจําแผนกศกึษาและวจิัย 

กองสถิติและวิจยั  โรงเรียนนายเรือ 
 
 

สาระสังเขป 
 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสามสมอทอง-สามสมอเงิน มี
วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับรางวัล ฯ ความเหมาะสมของเกณฑการไดรางวัล
สามสมอทอง-สามสมอเงิน และเพ่ือใหไดแนวทางในการพิจารณาปรับเกณฑการใหรางวัล ใหมีความเหมาะสม 
ยิ่งขึ้นตอไป  โดยการสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนนายเรือทีก่ําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๔๗  
ทั้งที่เคยและไมเคยไดรับรางวัล ผลการวจัิยโดยสังเขป  พบวา 
 ๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน    
  สวนใหญทราบวามีการมอบรางวลัสามสมอทอง-สามสมอเงิน  (๙๘%)  และมีความรูสึก
อยากไดรับรางวัล (๘๗%) โดยสวนมากดูจากคูมือนักเรียนนายเรอื (๔๕%) ซ่ึงสวนใหญเห็นวาการ     
มอบรางวัลดังกลาวเปนแรงจูงใจ  กระตุนใหนักเรียนขยัน  ตั้งใจใฝศึกษา  ประพฤติและปฏิบตัิดี (๖๙%)  
เม่ือไดรับรางวลัแลวก็ยังอยากไดรับรางวลัอีกในปตอ ๆ ไป  (๘๘%)  และนกัเรียนนายเรอืทั้งหมด
เห็นสมควรใหยังคงมีการมอบรางวลัอีกตอไป 
 ๒. ความเหมาะสมของเกณฑการไดรับรางวลัสามสมอทอง-สามสมอเงิน 
  สวนใหญทราบเกณฑการใหรางวลั (๘๑%) และเห็นวาเกณฑมีความเหมาะสมแลว (๗๑%) 
แตเพ่ือใหจํานวนผูไดรับรางวัลมีไมมากจนเกินไป สวนมากก็เห็นวาควรปรับเกณฑใหสูงขึ้น สําหรับ
รางวัลสามสมอทองตองไมถกูตัดคะแนนความประพฤตแิละมีคะแนนฝกภาครวมกบัคะแนนความเหมาะสม  
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แลวอยูในลําดบัที่ ๑ ใน ๔ ของชั้น  (๔๘ %)  และรางวลัสามสมอเงินตองถูกตัดคะแนนความประพฤติไมเกิน 
๑๐ คะแนน  และมีคะแนนฝกภาครวมกับคะแนนความเหมาะสมแลวอยูในลําดับที่ ๑ ใน ๔ ของชั้น  (๔๘ %) 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนนายเรือ โดยกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค ไดกําหนดใหมีการมอบรางวัล  
เชิดชูเกียรติ สามสมอทองและสามสมอเงินแกนักเรียนนายเรือที่เรียนดี ประพฤติและปฏิบัติดีในแตละ
ปการศึกษา ตั้งแตปการศกึษา ๒๕๔๓ เปนตนมาจนถึงปจจุบนั โดยมีวตัถปุระสงคสําคัญเพ่ือเปนแรงจูงใจ 
ใหนักเรียนนายเรือไดมีความขยนัตั้งใจใฝศึกษา  ประพฤติและปฏบิัตดีิ  ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๔๖ ที่ผานมา 
มีผูไดรับรางวลัสามสมอทองและเงินเปนประจําสูงสุดรวม ๗๗ นาย ประกอบดวยรางวลัสามสมอทอง 
จํานวน ๕๔ นาย และสามสมอเงิน จํานวน ๒๓ นาย  ในการนี้ ผูบญัชาการทหารเรือ  ซ่ึงเปนประธานใน
การมอบรางวลัสามสมอทองและสามสมอเงินเห็นวา  ผูไดรับรางวัลมีจํานวนมากเกินไป (คิดเปนรอยละ 
๑๖.๔๒ ของจํานวนนักเรียนนายเรือทั้งหมด)   จึงมอบหมายใหโรงเรียนนายเรือพิจารณาปรับเกณฑการ
ใหรางวัลใหเหมาะสม เพ่ือใหนักเรียนผูไดรับรางวัลมีจํานวน ที่ไมมากจนเกินไป 

 จากปญหาดังกลาวผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ  จึงมอบหมายใหกองสถิติและวิจัย  โดย
แผนกศึกษาและวิจัย  ทําการสํารวจความคิดเห็นที่เกีย่วกับการไดรับรางวลัสามสมอทองและสามสมอเงิน  
และความเหมาะสมของเกณฑการไดรับรางวัล เพ่ือใหไดแนวทางในการพิจารณาปรับเกณฑการใหรางวัล 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบัการไดรับรางวลั  และความเหมาะสมของเกณฑการได
รางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน 
 ๒. เพ่ือใหไดแนวทางในการพิจารณาปรบัเกณฑการใหรางวลั ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  คอื  นักเรียนนายเรือในปการศึกษา ๒๕๔๗    จํานวน  ๕๘๒ นาย 
 กลุมตวัอยาง  ประกอบดวยนักเรียนนายเรือในปการศกึษา ๒๕๔๗ ทั้งที่เคยไดรับรางวัล และ
ไมเคยไดรับรางวัล  รวม ๑๔๕ นาย  โดยแยกเปน นักเรียนที่เคยไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน
ระหวางปการศึกษา ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ จํานวน ๖๒ นาย  และนกัเรียนนายเรือชั้นปที่ ๕  ทีไ่มเคยไดรับ
รางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน  จํานวน ๘๓ นาย   
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  ๒. เครื่องมอืในการวิจัย 

            เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย         

          ๒.๑ แบบสํารวจความคิดเห็นผูไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน ซ่ึงถามเกี่ยวกับ
สถานภาพสวนตวั ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการไดรับรางวลั และความเหมาะสมของเกณฑการไดรับรางวลั
สามสมอทอง-สามสมอเงิน โดยแบบสํารวจมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และขอ
คําถามปลายเปด (Open-ended Form) 
  ๒.๒ เอกสารขอมูลผลการศึกษา คะแนนความประพฤติ คะแนนพลศกึษา คะแนนฝกภาค
และความเหมาะสมของนักเรียนนายเรือที่ไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน ในปการศึกษา 
๒๕๔๓-๒๕๔๖ 
  ๒.๓  การสัมภาษณนักเรียนนายเรือที่เคยไดรับรางวลั ฯ  เพ่ือประกอบการยืนยันขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาความถี่ (Frequency)  และ คารอยละ (Percentage) ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (SPSS / PC+)  รวมทั้งการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน  สรุปผลไดดังน้ี 
 

รายการสรุป 

๑. สถานภาพของผูตอบแบบสํารวจที่ไดรับรางวลั 
    สามสมอทอง-สามสมอเงิน 

สถานภาพ รอยละ 

 

๑.๑ ชั้นปที่กําลังศึกษา 
๑.๒ พรรค / เหลา 
๑.๓ สาขาวิชา 
๑.๔ จํานวนครั้งที่ไดรับรางวัล ฯ 
๑.๕ จํานวนนักเรียนนายเรือที่ไดรับรางวัล ฯ 
๑.๖ ชั้นปที่ไดรับรางวัล ฯ     

      

     สวนมาก   ชั้นปที่ ๕ 
  สวนใหญ   พรรคนาวิน 
วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

๑  ครั้ง 
ปการศึกษา ๒๕๔๖  สูงสุด 

สวนมาก  ชั้นปที่ ๔ 

 

๔๓.๕๕ 
๗๕.๘๑ 
๕๖.๔๕ 
๖๔.๕๒ 
๑๖.๔๒ 
๒๕.๕๓ 
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รายการสรุป 
๒. ความคิดเห็นที่เก่ียวกบัการไดรับรางวลั         
     สามสมอทอง-สามสมอเงิน 

ผูไดรับรางวลั ฯ 
(รอยละ) 

ผูไมไดรับรางวลัฯ 
(รอยละ) 

  

๒.๑ การรับรูเกี่ยวกับการมอบรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน 
๒.๒ แหลงขอมูลการรับรูการมอบรางวัลฯ 
๒.๓ ความรูสึกของ นนร.เมื่อมีการมอบรางวัล ฯ 
๒.๔ การมอบรางวัล ฯ เปนแรงจูงใจ กระตุนใหขยัน  
      ต้ังใจเรียน  ประพฤติปฏิบัติดี   
๒.๕ ความตองการไดรับรางวัล ฯ เมื่อเคยไดรับรางวัลแลว 
 
 
๒.๖ การติดเข็มรางวัล ฯ 
๒.๗ ชุดที่ นนร.มักติดเข็มรางวัล ฯ 
๒.๘ การมอบรางวัลในปตอไป 

 

ทราบ (๙๘.๓๙) 
คูมือ นนร. (๔๕.๑๖) 

อยากไดรับรางวัล ฯ (๘๗.๑๐) 
 ชวยกระตุนใหต้ังใจเรียน    
ประพฤติปฏิบัติดี (๖๙.๓๕) 
ตองการ/อยากไดรับรางวัลอีก 
ในปตอ ๆ ไป (๘๘.๑๗) 

 
ติดสม่ําเสมอ (๕๙.๖๘) 
ชุดปลอย (๙๘.๓๙) 

ควรมีตอไป (๑๐๐.๐๐) 
โดยยึดตามเกณฑเดิม 

(๕๘.๐๖) 

 

ทราบ (๘๖.๗๕) 
คูมือ นนร. (๔๖.๙๙) 

อยากไดรับรางวัลฯ (๖๑.๔๕) 
ชวยกระตุนใหต้ังใจเรียน  
ประพฤติปฏิบัติดี (๖๓.๘๕) 

- 
 
 

- 
- 

ควรมีตอไป (๑๐๐.๐๐) 
โดยปรับเกณฑใหสูงขึ้น 

(๖๗.๔๗) 

๓. ความเหมาะสมของเกณฑการไดรับรางวลั 
     สามสมอทอง-สามสมอเงิน 

ผูไดรับรางวลั ฯ  
(รอยละ) 

ผูไมไดรับรางวลั ฯ  
(รอยละ) 

 

 ๓.๑ การรับรูเกี่ยวกับเกณฑการใหรางวัล ฯ 
 ๓.๒ ความเหมาะสมของเกณฑการใหรางวัล ฯ 
 ๓.๓ เกณฑใหมที่ควรเปนของรางวัลสามสมอทอง  
     ๓.๔ เกณฑใหมที่ควรเปนของรางวัลสามสมอเงิน 

 

ทราบเกณฑ      (๘๐.๖๕) 
เหมาะสมแลว   (๗๐.๙๗) 
*  แบบ  ก         (๔๘.๓๙) 
*  แบบ  ค         (๔๘.๓๙) 

 

ทราบเกณฑ         (๕๔.๒๒) 
เหมาะสมแลว  (๖๒.๖๕) 
แบบ  ก          (๖๑.๔๕) 
แบบ  ค          (๕๗.๘๓) 

     * แบบ ก : ระดับคะแนนเฉล่ียประจําป  ≥  ๓.๕๐,  ทุกรายวิชามีระดับคะแนน  ≥ C,  คะแนนความเหมาะสมและฝกภาค  
                   รวมแลวอยูในลําดับที่ ๑ ใน ๔ ของชั้น, ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ,  คะแนนพลศึกษา ≥ รอยละ  ๘๐ 
     * แบบ ค : ระดับคะแนนเฉล่ียประจําป  ≥  ๓.๒๕,  คะแนนความเหมาะสมและฝกภาค รวมแลวอยูในลําดับที่ ๑ ใน ๔  
                   ของชั้น, ถูกตัดคะแนนความประพฤติไมเกิน ๑๐ คะแนน,  คะแนนพลศึกษา ≥ รอยละ  ๘๐ 
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รายการสรุป 

๔.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
๔.๑  ควรลดจํานวนผูที่ไดรับรางวัลในแตละปการศึกษา  ไมใหมีมากเกินไป  โดยควรพิจารณาเฉพาะเปนรายบุคคลมิใช  

              คํานงึถึงเพียงเกณฑเทานั้น/ตองมีการคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่ดีจริง ๆ ในแตละชั้นป  (n = ๗) 
๔.๒  การปฏิบัติ / เกณฑที่ผานมาเหมาะสมแลว (n = ๔) 
๔.๓  ตองการใหใชหลักเกณฑเดิม  (n = ๔)  แตผูที่ไดรับรางวัลสามสมอตองเปนผูที่ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ   
        และตองการใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น 
๔.๔  ไมควรตั้งเกณฑที่สูงเกินไป เพราะจะทําใหนักเรียนนายเรอืหมดกาํลังใจ (n = ๓) 
๔.๕  ควรเพ่ิมรางวัลเล็กๆ นอยๆ อยางอื่นโดยมอบใหพรอมกับเข็มสามสมอ เชน ทุนการศึกษา ใบประกาศนียบัตร  
       เปนตน (n = ๓) 
๔.๖ ควรปรับเกณฑการไดรับรางวัลใหสูงขึ้นเพ่ือลดจํานวนผูไดรางวัลลง (n = ๓) เชน จากเดิม ผูที่ไดรับรางวัลตองเปน 
      ผูที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติไมเกิน ๒๐ คะแนน  ปรับเปนตองไมเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ    นอกจากนี้ 
      อาจตองเพ่ิมความเขมงวดในการใหเกรดมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวจิัยดังกลาว  อภิปรายผลไดดังน้ี 

 ๑. ผูไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน  ในปการศึกษา ๒๕๔๖ มีจํานวนสูงสุดกวาทุกป
ที่ผานมา (คิดเปนรอยละ  ๑๖.๔๒  ของจํานวนนักเรียนนายเรือชัน้ ๑ – ๔  ปการศึกษา ๒๕๔๖) 
สอดคลอง/อันเนื่องมาจากผลการศึกษา/ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคทฤษฎีทีสู่งขึ้นกวาทุกป (ป ๒๕๔๖ มี
นักเรียนนายเรือที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๕ ขึ้นไปรอยละ ๒๘.๙๒  ป ๒๕๔๕  มีรอยละ ๒๐.๒๕  และ 
ป ๒๕๔๔  มีรอยละ ๒๑.๔๓) จึงสงผลใหมีผูไดรับรางวัลสามสมอมากกวาทุกป 

 ๒. นักเรียนนายเรือผูตอบแบบสํารวจทั้งที่เคยไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงิน   และ
ผูที่ไมเคยไดรับรางวัล สวนใหญเห็นวา การใหรางวัลดังกลาวเปนแรงจูงใจ กระตุนใหเกิดความขยันหม่ันเพียร 
ตั้งใจเรียน  ประพฤติและปฏิบัติดี  ซ่ึงนักเรียนนายเรือกลุมตวัอยางทั้งหมดมีความเห็นวา  ควรมีการมอบ
รางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงินอีกตอไป สําหรับคนที่เคยไดรับรางวัลมาแลวก็ยงัอยากที่จะไดรับตอไป   
เพราะรูสึกเปนเกียรติและภาคภูมิใจในสิ่งที่ไดรับ ดังน้ัน โรงเรียนนายเรือจึงยังควรใหมีการมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติสามสมอทองและสามสมอเงินอีกตอไป  โดยควรพิจารณาปรับเกณฑใหมีความเหมาะสม 
มากยิ่งขึ้น 
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 ๓. ความเหมาะสมของเกณฑการไดรับรางวัลสามสมอทอง-สามสมอเงินนั้น   แมสวนใหญ
จะเห็นวาเกณฑเดิมมีความเหมาะสมแลวก็ตาม   แตเพ่ือใหนักเรยีนที่ไดรับมีจํานวนไมมากจนเกินไป  
นักเรียนนายเรือกลุมตัวอยาง สวนมากก็เห็นวาควรปรบัคะแนนความเหมาะสมและฝกภาคใหรวมแลวอยู
ในลําดับที่ ๑ ใน ๔ ของชั้นทั้งรางวัลสามสมอทองและเงิน  และผูที่ไดรับรางวัลสามสมอทองตองไมถูกตัด
คะแนนความประพฤติ  สําหรับรางวลัสามสมอเงิน   อาจถูกตัดคะแนนความประพฤติไดไมเกิน ๑๐ 
คะแนน   ตามที่กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค  ไดเสนอโรงเรียนนายเรือปรบัเกณฑ 

 ๔. อยางไรก็ตาม   หากตองการใหรางวัลเชิดชูเกียรติสามสมอทองและสามสมอเงินมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และผูไดรับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจอยางแทจริง การปรับเกณฑดังกลาวอาจยังไมสมบูรณ
เพียงพอ  เพราะจากการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม  หากมีการปรับคะแนนความเหมาะสมและฝกภาครวม
แลวอยูในลําดบัที่ ๑ ใน ๔ ของชั้น และปรับคะแนนความประพฤติดังกลาวแลว จะสงผลใหยอดผูที่จะ
ไดรับรางวลัเชิดชูเกียรติในปการศึกษา ๒๕๔๖ ลดลงไป ๑๕ คน จากยอดรวม ๗๗ คน เหลือ ๖๒ คน  
ซ่ึงก็ยังคงมีจํานวนมากเกินไป  จึงควรมแีนวทางการพิจารณาเพิ่มเติมอ่ืน ๆ อีก  เชน  การกาํหนดยอด
จํานวนผูจะไดรับวาใหไมเกนิชั้นปละ ๑๐  คน  (หรือรอยละ ๑๐) เน่ืองจากในปการศึกษา  ๒๕๔๖  ที่ผาน
มามีนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔  ไดรับรางวัลมากกวาทุกชั้นปเปนจํานวนสูงสุดถงึ ๓๖ คน  คดิเปนรอยละ  
๒๕.๕๓ ของจํานวนนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔  (๑๔๑ คน)  ดังน้ันจึงควรใชเกณฑดังกลาวในขอ  ๓  
เปนเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาคัดเลือกกอนแลวจึงนํามาพิจารณาใหลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือใหได
เฉพาะคนที่ดีจริง ๆ  มิใชเพียงแคผานตามเกณฑเทานั้น 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกับการไดรับรางวลัเชิดชเูกียรติสามสมอทอง -
สามสมอเงิน    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 ๑.  โรงเรียนนายเรือ  ควรใหมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสามสมอทองและสามสมอเงินอีก
ตอไปเพ่ือเปนแรงจูงใจ  กระตุนใหนักเรียนนายเรือไดมีความขยัน  ตัง้ใจใฝศึกษา  ประพฤติและปฏิบตัิดี  
อยางตอเน่ืองตลอดปการศกึษา 
 ๒. แนวทางในการพิจารณาใหรางวัลเชิดชูเกียรติ ควรประกอบดวย ๒ ขัน้ตอน ทัง้เชิงปริมาณ
และคุณภาพ  คือ 
      ๒.๑ ขั้นแรกใชเกณฑการใหรางวัลเชิดชูเกียรติเดิม  โดยปรับเฉพาะในสวนของคะแนน
ความประพฤติ  คะแนนฝกภาค  และคะแนนความเหมาะสม  ตามที่กรมนักเรียนนายเรือเสนอเปนเกณฑ
พิจารณาในเบื้องตน  ซ่ึงหากมียอดผูมีสิทธิไดทั้งสามสมอทองและสามสมอเงิน รวมกันชั้นปละไมเกิน ๑๐ 
คน (หรือรอยละ ๑๐) ก็ถือเปนอันยุติ   
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      ๒.๒ หากผูมีสิทธิไดรับรางวลัมีจํานวนมากเกินชัน้ปละ ๑๐ คน (หรือรอยละ ๑๐) ก็
จะตองดําเนินการตอในขั้นที่ ๒ คือ ใหกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค   พิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ
ตามเกณฑอีกครั้งเปนรายบคุคล  เฉพาะคนที่ดีจริง ๆ ใหเหลือเพียงชั้นปละ ๑๐ คน (หรือรอยละ ๑๐)  
เน่ืองจากเปนผูที่ควบคมุดูแลใกลชิดนักเรยีนนายเรืออยูแลว  ยอมมีขอมูลเบื้องลึกที่จะตัดสินไดมากกวา
ฝายอ่ืน 
  ๓. กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค  ควรชี้แจง/ปฐมนิเทศนักเรียนนายเรือทุกตน      
ปการศึกษา ใหทราบถงึการใหรางวลัเชิดชูเกียรติ  ทัง้วตัถปุระสงค  หลักเกณฑ และวธิีการปฏบิัตขิอง 
นักเรยีนนายเรืออยางชัดเจนและทัว่ถึง  อีกทั้งควบคุมและกํากบัดูแลการวัดและประเมินผลนักเรียนนายเรือ
ในสวนทีเ่กี่ยวของ ทั้งดานความประพฤติ ความเหมาะสมและพลศกึษาใหเปนไปโดยรอบคอบ ถูกตอง    
ตรงตามความเปนจริง 

 

 

รายการอางอิง 
โรงเรียนนายเรอื. การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการไดรับรางวัลเชดิชูเกียรติสามสมอทอง-สามสมอเงิน 

     แผนกศึกษาและวิจัย  กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ , ๒๕๔๗. 
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