






 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับนี้ มีเรื่องราวนาติดตามเชนเคย      เริ่มตนดวยบทความเรื่อง
โครงการพัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง โดย คณะกรรมการวิจัยโรงเรียนนายเรือ นําเสนอ 
โครงการวิจัยตนแบบระบบวัดมุมอางอิงที่สามารถใชงานไดจริงและยังนําไปพัฒนาใหเกิดประโยชน
ทางดานการขาว และยุทธการอีกดวย ซึ่งโครงการน้ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัย (สกว.) 
และโรงเรียนนายเรือ         ตอดวยเรื่อง รายงานการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน  โดย   น.อ.หญิง ผศ.ยุวดี  เปรมวิชัย  และ น.อ.หญิง วรินญา  รุงกลับ       
ทําการวิจัยแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารย และนักเรียนนายเรือ เพ่ือนําไปใช    
เปนแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารยที่เหมาะสมตอไป      ติดตามดวยบทความเรื่อง 
จากรอยบุมบนลูกกอลฟถึงตอรปโดความเร็วสูง โดย น.ต.สุระ  บรรจงจิตร  อธิบายที่มาของรอยบุม
บนลูกกอลฟที่สามารถเช่ือมโยงกับรอยหยักบนปกเคร่ืองบินและฟองอากาศรอบตอรปโดความเร็วสูง    
ทั้ง ๆ ที่แทบจะไมมีสวนเกี่ยวของกันเลย       เรื่อง การเมืองเร่ืองนารู  โดย  น.ท.ผศ.อมรเทพ  
แกลวกสิกรรม  รวบรวมปรากฏการณทางการเมืองที่นาสนใจ รวมถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่จะชวยให
เราเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองอยูในสังคมไดอยางชาญฉลาดตอไป       เร่ือง การสราง
แบบสอบถาม โดย น.ต.หญิง  จุฬาวลัย  สุระอารีย นําเสนอเรื่องของแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ 
ในการวิจัย แบบสอบถามที่ดียอมสงผลตอการวิจัย ที่ถูกและนาเช่ือถือ ตลอดจนสามารถสะทอนถึงปญหา
ที่ตองการศึกษาอยางแทจริง      เรื่อง ศัพทเฉพาะทางการวิจัย โดย น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต 
ในฉบับน้ีเริ่มตนศัพทเฉพาะในหมวดอักษร C ซ่ึงมีมากกวา ๒๐ คําที่นาสนใจ      ตอดวย โครงงานทาง
วิศวกรรมของนักเรียนนายเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐ โดย กอง
บรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ      และสุดทายพบกับ ขาวนายเรือ เชนเคยที่รายงานเร่ืองราว
ตาง ๆ ภายในโรงเรียนนายเรือ โดย กองบรรณาธิการโรงเรียนนายเรือ และพบกันใหมฉบับหนา.....
สวัสดีครับ 
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โครงการ   
พัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง 

คณะกรรมการวิจัยโรงเรียนนายเรือ 

 
ภาพถายทางอากาศ โรงเรียนนายเรือ โดย MK.IIb. 

หลายคนคงคุนตากับภาพถายทางอากาศภาพ “โรงเรียนนายเรือ” นี้ หากแตภาพนี้มิไดถูกบันทึก 
โดยการจางเหมาลําอากาศยานลําใด ๆ เหมือนเคย แทจริงแลวถูกบันทึกโดยอากาศยานบังคับลําจิ๋ว  สวนหนึ่ง 
จากงานวิจัยโครงการ “พัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง” โครงการวิจัยจากทีมงานวิจัยโรงเรียนนายเรือ  

รูจักโครงการ 

โครงการ “พัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง” เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาตนแบบ
ระบบวัดมุมอางอิง (Vertical Gyro) ใช Micro Electro Mechanical System (MEMS) Inertial Sensors ที่
สามารถใชงานไดจริง อยางต่ําจํานวน ๕ ชุด โดยมีตนทุนวัตถุดิบไมเกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท ตอชุด ภายในเวลา 
๒ ป (กรกฎาคม ๒๕๕๐ – มถิุนายน ๒๕๕๒) ดวยงบประมาณ ๓,๐๖๔,๐๐๐.- บาท โดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนเงินสด จํานวน ๒,๖๑๔,๐๐๐.- บาท และโรงเรียนนายเรือสนับสนุนในรูป
ของสวนสนับสนุนอ่ืน (In Kind) เชน คาใชจายอุปกรณ Data Acquisition อุปกรณบัดกรี และคาเสื่อมราคา
ของอุปกรณ จํานวน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท  
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

Vertical Gyro (VG) คือ เซ็นเซอรสําหรับวัดมุมอางอิง 
ไดแก มุม Pitch (หนา-หลัง) มุม Roll (ซาย-ขวา) และมุม Yaw 
(หมุนรอบตัวเอง)  

VG เปนอุปกรณพ้ืนฐานสําคัญของระบบควบคุมอัตโนมัติ 
หลากหลาย (Motion Sensing & Control) ทั้งทางทหารและพลเรือน เชน Robotics, ระบบ Stabilize      
จานเรดาร/กลอง, ระบบควบคุมการยิงของปน, ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานตาง ๆ (เรือ/อากาศยาน/ยาน
ใตน้ํา) ทั้งมีและไมมีคนบังคับ รวมทั้งจรวดนําวิถี เปนตน 

หลักการทํางานของ VG ในปจจุบันใชคาที่วัดไดจาก Inertial Sensors ๒ ประเภท คือการวัด
ความเร็วเชิงมุม (Rate Gyros)  และการวัดความเรงเชิงเสน (Accelerometers) มาประมวลผลรวมกัน โดย
ใหผลลัพธ คือ มุม Roll Pitch และ Yaw  การพัฒนา VG มีความซับซอน เพราะตองใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรชั้นสูง เชน Kalman หรือ Complementary Filtering ในการประมวลผลเพ่ือชดเชยความเรงของ
วัตถุ ประกอบกับ Inertial Sensors เปนเซ็นเซอรที่มีความออนไหวสูง ทําใหตองใชเครื่องมือวัดมาตรฐานสูง
ในการทดสอบปรับเทียบ ดังนั้น VG จึงเปนอุปกรณคุณภาพดี ชั้นเย่ียม (Instrumentation Grade) ราคาสูง 
จํากัดอยูในกลุมผูผลิตตางประเทศที่มีทรัพยากรพรอม 

ตามที ่ VG เปนสวนประกอบพ้ืนฐานสําคัญของยุทโธปกรณหลากหลาย มีราคาสูง (VG400  
CD-100) ที่ถูกออกแบบใหใชกับอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle- UAV) โดยเฉพาะของ
บริษัท Crossbow (ราคาประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาทตอชุด) และยังไมสามารถผลิตไดเองภายในประเทศ   
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหสามารถผลิต VG ไดเองภายในประเทศ จึงเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศโดยตรง 

วัตถุประสงค 

ดังที่กลาวมาขางตน โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง 
Vertical Gyro ใช Micro Electro Mechanical System (MEMS) Inertial Sensors ที่สามารถใชงานไดจริง 
อยางต่ําจํานวน ๕ ชุด  โดยมีตนทุนวัตถุดิบไมเกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท ตอชุด  ซึ่งเซ็นเซอรประเภท  MEMS  นี้  
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มีราคาถูกและหาซื้อไดงาย (ตัวอยางเชน ในอดีต Gyro ประเภท Mechanical อาจมีราคาหลายลานบาทตอ
ชิ้น และหาซื้อไดยากเนื่องจากถูกจํากัดดวย Export License ในปจจุบัน MEMS Gyro มีราคาในระดับไมก่ี
หมื่นบาท และหาซื้อไดทั่วไป) สิ่งที่ขาดอยูคือ ขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม (Algorithm) ที่นําคาที่เซ็นเซอร
วัดได มาประมวลผล  

ความยากของงาน 

ความยากและความซับซอนของการพัฒนา VG มีเหตุผลหลัก ๆ ดังนี ้

๑. Inertial Sensor มีความออนไหวสูง เชน Noise RMS (Root Mean Square) ของ
สัญญาณที่วัดไดจาก Accelerometer อยูในระดับสิบไมโครโวลต (x๑๐-๖) และ 
Sensitivity เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิ เปนตน ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองใชเทคนิค
การออกแบบวงจรเฉพาะดานรวมกับการใชเครื่องมือวัดและปรับเทียบมาตรฐานสูง 

๒. การประมวลผลตองใชเทคนิคทางคณิตศาสตรชั้นสูง ในสาขา Sensor Fusion เชน 
Kalman Filtering เนื่องจากเปนการนําคาที่วัดไดจากเซ็นเซอรหลายประเภทมา
ประมวลผลรวมกันในลักษณะ Optimal Estimator ซึ่งตองคํานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะ
ของเซ็นเซอรแตละประเภท (Stochastic Properties) และการเคล่ือนที่ของวัตถุ 
(Platform Dynamic Model) พรอม ๆ กัน 

ผูวิจัยในโครงการนี ้ ไดวิจัยและพัฒนา Algorithm สําหรับคํานวณมุมอางอิง โดยใช Adaptive 
Kalman Filter ซึ่งสามารถพิสูจนดวย Computer Simulation ไดวา Algorithm ดังกลาว สามารถคํานวณมุม
อางอิงไดถูกตอง นอกจากนี้ “Algorithm ใช Adaptive Technique จึงมีจุดเดนคือ ชวยใหสามารถ
แยกแยะคาที่ Accelerometer วัดไดอยางชัดเจน (Optimal) วาเปนแรงทีเ่กิดขึ้นจากความเรงของวัตถุ
หรือแรงโนมถวงของโลก ซ่ึงจะเปน VG ที่มีขีดความสามารถน้ี” ในสวน Calibration ไดออกแบบสมการ
สําหรับ Calibrate Accelerometers โดยใช Tilt Table ไวแลว ดังนั้น ในสวนงานที่จะตองวิจัยและพัฒนาตอ 
คือ การ Calibrate Sensors, การออกแบบและพัฒนาวงจรจริง, การทดสอบใชงานจริงทั้งแบบ Static Tests 
(Temperature Chamber, Tilt/Rate Tables) และ Dynamics Tests (Flight Test) 
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แนวทางการดําเนินงานวิจัย 

แนวคิดในภาพรวม แบงเปน ๕ สวนงานหลัก คือ 
๑. Prototype Algorithm Development : เปนการสรางและใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร

ในรูปแบบ Matlab & Simulink เพ่ือออกแบบและทดสอบเบ้ืองตน (Proof of Concept) 
๒. Prototype Hardware Development : เปนการสรางและทดสอบตนแบบ Circuit Board 

และ Casing 
๓. Test Equipment Development : เปนการ Outsource สรางเครื่องมือทดสอบ

ปรับเทียบ 
๔. Calibration & Testing : เปนการ Calibrate และทดสอบระบบแบบ Static Tests (ใช 

Temperature Chamber, Tilt/Rate Tables) และ Dynamic Tests ดวย Flight Tests 
๕. Project Closing : เปนการเขียนรายงานสรุปโครงการและเสนอปดโครงการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

Vertical Gyro เปนสวนประกอบสําคัญของยุทโธปกรณหลายประเภททีใ่ชในทั้ง ๓ เหลาทัพ เชน 
ระบบควบคุมการยิง ระบบ Stabilize ของเรือหรือเรดาร และระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ แตยังไมสามารถ
ผลิตข้ึนไดในประเทศ ดังนั้น 

๑. หากประเทศไทยสามารถผลิตข้ึนเอง จะมีประโยชนในดานความมั่นคง และอุตสาหกรรม 
ปองกันประเทศเปนอยางมาก ซึ่งถือเปนการลดการพ่ึงพาการนําเขา พัฒนาขีดความสามารถ 
ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ - เสริมสรางความเขมแข็งทางอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
จึงมีความจําเปนตองพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของยุทโธปกรณ ซึ่ง
รวมถึง VG เพราะนอกจากจะเปนการลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีทีเ่ปนหัวใจสําคัญจาก
ตางประเทศแลว ยังเปนการประหยัดงบประมาณอีกดวย 

๒. ไดความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know – how)๑ เก่ียวกับการสรางเครื่องวัดที่เปน
หัวใจสําคัญของยุทโธปกรณทั้งหลาย 

 

                                                
๑ ความรูเชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know – how) เปนความรูเช่ือมโยงกับโลกของความเปนจริง ภายใตสภาพความเปนจริงที่ซับซอมสามารถนําเอาความรูชัดแจงที่ไดมา   
ประยุกตใชตามบริบทของตนเองได มักพบในคนที่ทํางานไปหลาย ๆ ป จนเกิดความรูฝงลึกที่เปนทักษะหรือประสบการณมากขึ้น 
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๓. เปนบันไดโอกาสนําไปสูการพัฒนายุทโธปกรณสมัยใหมอ่ืน  ๆ
๔. นอกจากการวิจัยและพัฒนาในลักษณะนี้ จะเปนโอกาสสงเสริมศักยภาพของโรงเรียน

นายเรือในดานวิชาการแลว ยังเปนโอกาสใหอาจารยและนักเรียนนายเรือไดเรียนรูและมี
สวนรวมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนของนักเรียนนายเรือโดยตรง 

แนะนําทีมงานวิจัย-Team Work: A Key to Success 

แนวคิดที่เปนระบบอยางเดียว คงไมอาจทําใหโครงการวิจัย
โครงการนี้ สําเร็จลุลวงไปไดทันเวลาที่กําหนด หัวใจสําคัญแหงความสําเร็จ 
คือ ทีมงานวิจัยชั้นดี ที่ขับเคล่ือนผลักดันใหโครงการวิจัย เปนรูปธรรม
ข้ึนมาได ดังนั้น ทีมวิจัยไดถูกจัดสรรตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ และ
ชํานาญของแตละบุคคล โดยมี  

๑. นาวาโท.ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชรสอง หัวหนาโครงการ 
รับผิดชอบในเรื่องของ IMU (Information Management 
Unit) Software and Casing 

๒. นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล – พัฒนาระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ระบบไฟฟา- 
Electronics 

๓. นาวาโท พรเทพ บุญรักษา – พัฒนาอากาศยานสําหรับทดสอบ (โครงสราง- Air 
Frame) 

๔. นาวาตรี อุดมศักด์ิ บุญประเสริฐ – พัฒนาแผงวงจร และอุปกรณทดสอบปรับอุณหภูมิ 
IMU PCB & Temperature Chamber 

๕. เรือตรี คณิน ศิริธรากูล – พัฒนาระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ รับผิดชอบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมการบินภาคพ้ืน (Ground Control Software)  

๖. เรืออากาศเอก ดร.ประสาทพร วงศคําชาง – พัฒนาอุปกรณทดสอบวัดความเร็วเชิงมุม 
(Rate Table Development) และ 

๗. คุณ เฉลิมศักด์ิ เทียนสม –พัฒนาอากาศยานสําหรับทดสอบ 

ข้ันตอนในการทํางานวิจัย ไดถูกออกแบบอยางมีระบบ และกําหนดข้ึนจากแนวคิดในภาพรวม
ขางตน ทั้ง ๕ สวนงานหลัก โดยทีมวิจัยไดแบงกิจกรรมยอยออกเปน ๑๑ กิจกรรม ไดแก  
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 ๑. การสรางและพัฒนาการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในรูปแบบ Matlab & 
Simulink สําหรับทําการทดสอบเบ้ืองตน โดยมีกิจกรรมยอย ไดแก  

  :: ๑ สรางแบบจําลองการบิน (Flight Simulation Development) 
  :: ๒ พัฒนาวิธีการปรับเทียบ (Calibration Algorithm Development) 
  :: ๓ ทดสอบการทํางานดวย Simulation (Prototype Algorithm Simulation Testing) 
 ๒. การสรางและทดสอบตนแบบแผงวงจรตาง ๆ และตัวกลอง ซึ่งมีกิจกรรมยอย ไดแก 
  :: ๔ ออกแบบวงจร (Circuit Design) 
  :: ๕ ทดสอบและแกไขวงจร (Circuit Testing & Debugging) 

๓. การพัฒนาและสรางอุปกรณปรับเทียบ  
  :: ๖ พัฒนาอุปกรณทดสอบปรับอุณหภูมิ (Temperature Chamber Development) 
  :: ๗ พัฒนาอุปกรณทดสอบวัดความเร็วเชิงมุม (Rate Table Development) 
  :: ๘ พัฒนาอากาศยานสําหรับทดสอบ (Test Aircraft Development) 

๔. การปรับเทียบและทดสอบระบบแบบ Static และ Dynamic 
  :: ๙ การปรับเทียบและทดสอบแบบ Static (Calibration & Static Testing) 
  :: ๑๐ การทดสอบแบบ Dynamic (Dynamic Testing) 
 ๕. การเขียนรายงานสรุปและเสนอปดโครงการ 
  :: ๑๑ เขียนรายงานสรุป (Writing up)  

บทเรียนท่ีไดรับ 

จากวันเปดตัวโครงการ (กรกฎาคม ๒๕๕๐) จนถึงปจจุบัน (สงิหาคม ๒๕๕๑) ๑ ป แหง      
ความมุงมั่น และพยายาม ทีมงานวิจัยผานอะไรมาบาง และบทเรียนที่ไดรับคืออะไร  

ทีมพัฒนาอากาศยานสําหรับทดสอบ  

นาวาโท พรเทพ บุญรักษา ดูแลในสวนของการออกแบบและสรางอากาศยาน ใน  ๖  เดือนแรก
ของการวิจัย ทีมพัฒนาอากาศยาน ไดทําการออกแบบและสรางอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชในการ
ลาดตระเวนและสําหรับเรือตรวจการณและรักษาฝง และเพ่ือเปนอากาศยานสําหรับทดสอบ VG  ผลลัพธที่
ได คือการออกแบบอากาศยานไรคนขับ จํานวน ๓ รุน (MK.I, IIa, และ IIb) ซึ่งมีสวนประกอบจาก Fiber 
Glass โฟม และไม และทําการทดลอง โดยมีเปาหมายในการลาดตระเวน ๑-๒ ชั่วโมง 
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MK.I MK.IIa MK.IIb 

 
๖ เดือนตอมา ทีมพัฒนาอากาศยาน ไดทําการสรางอากาศยานสําหรับทดสอบ VG โดยใหขอมูลใน

การลาดตระเวนแบบ Real-Time ผลลัพธคือ อากาศยานบังคับวิทยุจํานวน ๕ ประเภท  (ภูพาน ๑, ๒, ๓, ๔
a., 4b., 4c. และ นัดชา ๑) ทั้ง ๕ ประเภท ไดรับการสนับสนุนจากคุณเฉลิมศักด์ิ ฯ ผูเชี่ยวชาญทางการ
ออกแบบเครื่องบินบังคับ นอกจากนี้ ในหวงเวลาดังกลาว ทีมพัฒนาอากาศยาน ยังไดตนแบบอากาศยาน
ประกอบบังคับวิทยุพรอมใช MK.IIc. น้ําหนักเบา  

 

 

 

  
Poopan 4b. Natcha 1 
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MK.IIc. Composite 
Prototype   

 

 

 

 

 

Ground Control 
Station 
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สําหรับโปรแกรมควบคุมการบินภาคพ้ืน ประกอบการทดสอบ IMU แบบ Dynamic Test 

ไดรับการพัฒนาโดย เรือตรี คณิน ฯ ซึ่ง ๖ เดือนแรก ผลงานที่ไดคือการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถรับ-สง
ขอมูลผาน RS232 ได สามารถพล็อตเปา UAV ลงบนแผนที่ที่เตรียมไวได ตลอดจนสามารถแสดงและ
บันทึกภาพจากกลองที่ติดตั้งบน UAV นอกจากนี้ ยังกําหนดและแกไขเสนทางการบินของ UAV และแสดง
เสนทางที่ทําการบินได พรอมกับแสดงขอมูลที่เก่ียวของกับการบินเบ้ืองตนได  

  
แสดงคาเปนกราฟได แสดงคาเปน Guage 

 

 
เปลี่ยนโหมดเปน Manual  

โดยใช Joy Stick ควบคุมได 

จากนั้น ๖ เดือนหลัง เรือตรี คณิน ฯ ไดพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ใหเปนระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System- GIS) ซึ่งสามารถแสดงภาพ UAV เคล่ือนไหวแบบ Real-
time บันทึกขอมูลลง Database และบันทึกภาพขณะทําการบิน (ดังเห็นผลงานจากภาพถายทางอากาศใน
ตอนตน) ตลอดจนสามารถแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟฟกสได  
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Ground Control Station 
ระยะที่สอง (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๑) 

ทีมสราง ทดสอบอุปกรณ Hardware และพัฒนาเครื่องมือทดสอบปรับเทียบ 

 

หกเดือนแรกของโครงการ นาวาตรี อุดมศักด์ิ  
บุญประเสริฐ ดูแลในสวนของ การพัฒนาตนแบบ Hardware 
และอุปกรณทดสอบปรับอุณหภูมิ  ซึ่งไดมีการออกแบบ

แผงวงจรตาง ๆ โดยอาศัยโปรแกรม Altium Designer Software เปนผูชวย การ
ออกแบบแผงวงจร ไดกําหนดใหมีการออกแบบ Schematic Design ทั้ง Analog, 
Digital และ FPGA (Field Programmable Gate Array), การออกแบบตั้งใชถึง ๖๔ 
layers ดวยกัน และตองมีการสรางแบบจําลองของวงจร เปนตน 

 



ปที่ ๘ ฉบับที่ ๓                                                                                                         กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๑ 

                                                                     ๑๑ 
 
 
ระยะที่สองของโครงการ นาวาตรี อุดมศักด์ิ ฯ ทําการพัฒนาแผงวงจรตนแบบ และทําการ

ทดสอบและแกไขวงจรตาง ๆ ใหสมบูรณ  โดยไดทําการออกแบบวงจรถึง ๔ รูปแบบดวยกัน 

    
Version ๑ Version ๒ Version ๓ Version ๔ 

  

  

 

BUG FREE ZONE!! 

อุปกรณทดสอบปรับอุณหภูมิ 

สําหรับการพัฒนาอุปกรณทดสอบปรบัอุณหภูมิ ซึ่งตองการอุณหภูมิระหวาง ๐๐ - ๘๐๐ C โดยใช 
TEC (Thermo Electric Cooling) Module สําหรับความเย็น และ หลอด Halogen สําหรับความรอน การ
ควบคุมอุณหภูมิอาศัย Microcontroller 

  
TEC Module (Thermoelectric) TEC Module Characteristics 
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Temperature Chamber Controller 

การพัฒนาอุปกรณปรับอุณหภูมิ ในระยะที่สอง การปรับเทียบแบบ Fuzzy Logic ไดถูกนํามาใช
ในข้ันตอนนี้  

ในระบบควบคุมความรอน มีความแมนยําเพียง ๐.๑๐ C 
และระบบควบคุมความเย็น เพียง ๐.๕๐ C โดยประมาณ 

 

การพัฒนาอุปกรณทดสอบวัดความเร็วเชิงมุม ไดรับความรวมมือจาก เรืออากาศเอก   
ดร. ประสาทพร วงศคําชาง มาดูแลรับผิดชอบในสวนนี้  
ซึ่งวัตถุประสงคของการพัฒนา เพ่ือ พัฒนาอุปกรณ
ทดสอบวัดความเร็วเชิงมุม ๓ แกน โดยใชโปรแกรม 
CATIA ในการพัฒนา 

อุปกรณทดสอบวัดความเร็วเชิงมุมชิ้นน้ี 
จะเปนอุปกรณสําคัญในการทดสอบระบบแบบ Static 
Rate Table 
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การสรางและใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในรูปแบบ Matlab & Simulink เพื่อออกแบบ
และทดสอบเบ้ืองตน  

นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชรสอง หัวหนาโครงการ ทําการพัฒนา IMU Software และ Casing 
โดยทําการพัฒนา Software ไดแก แบบจําลองการบิน และ Digital DATCOM Toolbox การพัฒนาวิธีการ
ปรับเทียบ สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร และทําการทดสอบ นอกจากนี้ ยังไดพัฒนา Hardware ไดแก 
Sensor Suite และแผงวงจรประกอบตาง ๆ รวมถึง IMU Casing ดวย 

 

 

 

Flight simulation & Digital DATCOM toolbox 
โดยความรวมมือจาก อาจารยบุญชัยฯ 
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Calibration Algorithm (Nonlinear Least Squared) designed & fully tested by Monte Carlo simulation. 

หกเดือนถัดมา เขาสูระยะที่สองของโครงการ นาวาโท ดร.กฤษฎา ฯ ไดพัฒนาแบบจําลองใน
การปรับเทียบ IMU Sensors และการสรางแบบคํานวณ (Compute Orientation) ซึ่งผลการวิจัยเปนที่พอใจ
ของทีมงาน  

เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพ นาวาโท ดร.กฤษฎา ฯ เห็นวา อุปกรณที่ดีเลิศ ตองการการ
ปรับเทียบที่ดี, อุปกรณประกอบทุกชิ้นสวนที่ไรที่ติ IC’s Rework, CNC (Computer Numerical Controller) 
Machine และ Multilayer PCB Prototyping  
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ปญหาการลัดวงจรเน่ืองจากขาดอุปกรณในการเช่ือมตอท่ีดี 

  
กอนแกไข หลังแกไข (ใชเวลา ๕ วัน) 

 

   
LESSON LEARNED- 

บทเรียนจากความผิดพลาด 
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ความสําเร็จใน ๑ ปแรก 

  
IMU Casing แผงวงจรตนแบบ Ground Control Station 

 
ทดสอบการบิน ณ โรงเรียนนายเรือ Fly me to the moon 

ความสําเร็จใน ๑ ปแรก ผลงานที่ได คือ Sensors วัดมุมเอียง ซึ่งไดรับการปรับเทียบและ
ทดสอบแบบ Static เรียบรอยแลว เครื่องบิน UAV ที่ติดตั้ง Sensors ตาง ๆ พรอมถายภาพทางอากาศได 
เหลือเพียงการปรับเทียบและทดสอบแบบ Dynamic และเครื่องบินควบคุมอัตโนมัติ (Autopilot) ซึ่งคาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  

คุณคาจากโครงการวิจัยชิ้นนี้ ไมไดอยูที่ ตนแบบระบบวัดมุมอางอิง ที่สามารถใชงานไดจริง 
เพียงอยางเดียว หากแตผลผลิตระหวางทางไดตอยอดประโยชนอันมหาศาล หวังเพียงแตผูมองเห็นคุณคา
นั้น จักไดใชมันใหเกิดประโยชน ไมเพียงแตอากาศยานบังคับลําจิ๋ว สามารถนํามาใชในการลาดตระเวนในที่
ทุรกันดารไดเปนอยางดี  สอดคลองกับนโยบายกองทัพ โดยเฉพาะในดานการขาวที่มุงหวังจะ “พัฒนา      
ขีดความสามารถดานกระบวนการขาวกรองทั้งในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี โดยเนนขาว
เก่ียวกับกองทัพเรือในภูมิภาคที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของกองทัพเรือโดยตรง และการขาวในพ้ืนที่
ปฏิบัติการใหบูรณาการกับการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จทางยุทธการไดอยางเปนรูปธรรม  
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ” อีกทั้งยังเปนประโยชนตอกองทัพเรือในดานยุทธการ “พัฒนาระบบ         
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ตรวจการณและระบบตรวจจับในทะเลใหสามารถติดตามสถานการณไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหม ี 
การจัดระเบียบการสัญจรในทะเล  การแสดงตําบลที่เรือในทะเล  เพื่อสนับสนุนการตอตานการกอการราย    

 
 
การปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย และการชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลอยางเปนระบบ” ๒  

และนี่ ... คือ ผลงานแหงความมุงมั่น ตั้งใจ บากบ่ัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทีมุ่งหมายไว 
“ตนแบบระบบวัดมุมอางอิง” ผลสําเร็จที่ไดจะสรางประโยชนมหาศาลแกกองทัพไทย และประเทศชาติ .... 

ติดตามความคืบหนาโครงการ ไดที่ http://research.rtna.ac.th หรืองานนิทรรศการวิชาการ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจําป ๒๕๕๑ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระหวางเวลา 
๐๗๓๐-๑๖๐๐ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

โครงการดังกลาว ถือกําเนิดข้ึนภายใตความเชื่อที่วา มันสมอง และศักยภาพของคนไทย ไมได
ดอยไปกวาคนในชาติที่พัฒนาแลว หากแตความเขาใจและการสนับสนุนจากผูที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวคน
ไทยดวยกันเองนี่แหละที่จะสนับสนุนผลักดันใหคนไทยสามารถสรางคิดคนสรางสรรคสิ่งประดิษฐ และผลงาน
ที่มีคุณภาพได   นักวิจัยชาวไทยไมไดฉลาดนอยกวาคนชาติไหน และประเทศไทยจะสามารถแขงขันกับ
ตลาดสินคาชั้นเย่ียมระดับโลกไดหรือไม คําตอบ อยูที่ความมุงมั่น และความตั้งใจ .... หากเกาหลีใต, ไตหวัน 
และสิงคโปรทําได ทําไมเราจะทําไมได และถาไมใชตอนนี้ แลวเมื่อไร?? 

It is the basic belief hold by this project that a number of Thai 
researchers have as much brainpower and capability as researchers in 
other developed countries. With understanding and adequate support, 
equally good products can be delivered by Thai scientists and engineers. 

Whether Thai researchers have less clever than researchers in other 
countries and whether Thailand can compete in the global high-tech market depend solely on one’s 
imagination and determination. If South Korea, Taiwan, and Singapore can do it, why can’t we? If 
not now, when?

                                                
๒ นโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 



 

รายงานการวิจัยเร่ือง 

การวิเคราะหแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน  
น.อ.หญิง ผศ.ยุวดี  เปรมวิชัย 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
  การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน   เปนผลงานการวิจัยของ      
น.อ.หญิง ผศ.ยุวดี  เปรมวิชัย   ผูชวยศาสตราจารยฝายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ  และ น.อ.หญิง วรนิญา  
รุงกลับ  หัวหนาแผนกสถิติและประวัติ  ชวยปฏิบัติหนาที่นายทหารกําลังพล ฝายศึกษา      โรงเรียนนายเรือ   
โดยมีนักเรียนนายเรือ  ช้ันปที่ ๓ สาขาบริหารศาสตร ปการศึกษา ๒๕๔๙  จํานวน     ๑๑ นาย ทําหนาที่
เจาหนาที่ชวยเหลือ  โดยโรงเรียนนายเรืออนุมัติใหทําการวิจัยน้ี ตามบันทึก  บก.รร.นร. ที่ตอ งป.รร.นร. 
เลขรับ ๓๙๐/๔๙ ลง ๒๐ มี.ค.๔๙ 
 

บทคัดยอ 
  

 การวิจัยน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงคา
ความตรง  (Validity) และความเ ช่ือถือได 
(Reliability) ของแบบประเมิน  และปรับปรุงแบบ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู–อาจารย   
ที่ใชอยูปจจุบันใหเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ครู-อาจารย และ นักเรียนนายเรือ  และจะใช แบบ
ประเมินที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว เปน    แบบ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารย ฝาย
ศึกษา โรงเรียนนายเรือตอไป    การวิจัยน้ี
ทําการศึกษาโดยกําหนดตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
แบบประเมินขึ้น ๔ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่  ๑  
ความเขาใจของภาษา ตัวช้ีวัดที่ ๒  ความจําเปน
ของขอถาม  ตัวช้ีวัดที่ ๓  ความตรงตอหัวขอกลุม
คําถาม  ตัวชี้วัดที่ ๔ ความเปนขอถามที่ใชตัดสิน
คุณคาได  นําตัวช้ีวัดทั้ง  ๔  ตัวที่กําหนดขึ้นมา
ออกแบบสอบถาม  โดยมีกลุมตัวอยางเปน ครู-
อาจารย จํานวน ๔๖ นาย และ นักเรียนนายเรือ 

จํานวน ๑๙๓ นายของปการศึกษา ๒๕๔๙    และ
ใหกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขอถาม
ของแบบประเมินที่โรงเรียนนายเรือใชอยู  วามี
คุณลักษณะตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นในระดับใด  
จากการศึกษาพบวา แบบประเมินมีคุณลักษณะ
เดนที่ระดับตัวช้ีวัดสูงสุด ที่ดานความเขาใจของ
ภาษา  วัดคาความตรงดานความตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบประเ มิน  (Content Validity) ได  
๕๕.๐๐%  และวัดคาความเช่ือถือไดของแบบ
ประเมิน  ตามวิธี สัมประสิทธิ์ของครอนบาซ 
(Cronbach’s Coefficient ; )  ไดคาสัมประสิทธิ์ค
รอนบาซ ( ) เทากับ ๐.๙๘๐๑ หลังจากน้ันเมื่อ
ปรับปรุงแบบประเมินตามที่คร-ูอาจารย และนักเรียน
นายเรือ ให   ความคิดเห็นแลว    พบวาวัดคา
ความตรงดานความตรงเชิงเน้ือหา ได   ๗๐.๘๓%  
และคาความเช่ือถือไดของแบบประเมินเทากับ 
๐.๙๘๐๑ 
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ที่มาของการวิจัย 
 จากการที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนดใหการ
ประเมินระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา  
เปนตัวบงช้ีคุณภาพของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานที่  ๖  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ในตัวบงชี้  ๖.๗   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู     โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองจัดใหมีแบบฟอรมสําหรับประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย   แลวนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนกับอาจารยในรายวิชาน้ันๆเปนผูใหความคิดเห็นตอการสอน
ของอาจารย ทั้งในระหวางเรียน และเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน  ตัวบงชี้ดังกลาวจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพ
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต  โดยการประเมินจะ
แตกตางกันไปตามลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบัน   ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนดรายละเอียดของการประเมิน  ซ่ึงสรุปวาในการประเมินระดับ
ความคิดเห็นน้ัน  ตองจัดใหมีมาตรวัดความคิดเห็น  ๕  ระดับ   และคํานวณคาเฉล่ียของระดับความ
คิดเห็นที่ไดเปนคาตัวเลขแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูของอาจารยแตละทานในทุกรายวิชา   ดังน้ัน ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือจึงไดพิจารณาให
ความสําคัญของตัวบงช้ีที่  ๖.๗   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   โดยกําหนดไวใน  “ คูมือครู – อาจารย ฝายศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  ใหอาจารยทุก
นายสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนนายเรือที่มีตอการเรียนการสอน  โดยใช  “แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของ ครู – อาจารย”  ตามที่ฝายศึกษากําหนดไวในครูมือดังกลาว   ซ่ึงแบบ
ประเมินนี้ใชมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖  และวิธีการประเมินมีขั้นตอนตามรูปที่ ๑   
 ทั้งนี้คณะกรรมการรางคูมือครู – อาจารย ของ ฝายศึกษา ในขณะน้ันนําแบบประเมินมา
กําหนดใหครู-อาจารยใช  โดยไมสามารถหาหลักฐานอางอิงไดวาแบบประเมินที่กําหนดใหใชมีคาความ
เปนเครื่องมือการประเมินที่ดีระดับใด  ซ่ึงไดแก คาความตรง (Validity) และ ความเช่ือถือได (Reliability)   
จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารยที่โรงเรียนใชอยูให
สามารถแสดงคาความเปนเครื่องมือที่ดีในการประเมินประสิทธิภาพการสอน  เพ่ือจะไดนําผลการวิเคราะห 
ที่ไดไปใชอางอิงในการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
หรือใชประกอบเปนหลักฐานดานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   กําหนดได  ดังนั้น   ผูวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะห
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน   
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รูปที่ ๑   ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
                      ภาคตน    ภาคปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 (๑) เพ่ือแสดงคาความตรง (Validity)  และคาความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบประเมินที่
โรงเรียนนายเรือใชอยู 
 (๒) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของครู – อาจารย และนักเรียนนายเรือที่มีตอแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน  แลวนําผลสํารวจที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของ ครู – อาจารย  ที่โรงเรียนนายเรือใชอยูในปจจุบันใหเหมาะสมตามความคิดเห็นสวนใหญ
ของครู – อาจารย และนักเรียนนายเรือ 
 (๓)  เพ่ือใหไดแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว ใชเปนแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู – 
อาจารย  ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ในปการศึกษาตอไป  พรอมทั้งแสดงคาความตรง (Validity)  และ
คาความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว   
 
 

กองวิชารวบรวมผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมิน 

คณะทํางาน ( นกพ.ฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ) รวบรวมสรุปผล 

เสนอโรงเรียนนายเรือ 

หนวยตางๆของ
โรงเรียนนายเรือ 

ฝายศึกษาแจกจาย
กองวิชาตางๆ 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองวิชาจัดทําแบบประเมิน กองวิชาจัดทําแบบประเมิน 
 

อาจารย นักเรียน นักเรียน อาจารย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย น้ีเปนการสํารวจความคิดเห็นของครู – อาจารย และนักเรียนนายเรือ ในปการศึกษา 
๒๕๔๙  เกี่ยวกับแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน    ทําการสํารวจหลังจากที่โรงเรียนนายเรือได
ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารย ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘  ไปแลวเรียบรอย
แลว   โดยทําการสํารวจความคิดเห็นที่อาจารยมีตอแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน  และวิเคราะห
ระดับของคาตัวชี้วัดของขอถามในแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน  ๔  ตัวช้ีวัด คือ ความเขาใจของ
ภาษา   ความจําเปนของขอถามความตรงตอหัวขอกลุมคําถาม  และความเปนขอถามที่ตัดสินคุณคาได  
โดยมีขอบเขตการวิจัยในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

(๑) สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับแบบประเมินจาก ครู – อาจารย  และนักเรียนนายเรือ 
(๒) หาคาความตรง (Validity)  และ คาความเชื่อถือได (Reliability)  ของแบบประเมิน 
(๓) ปรับปรุงขอถามเฉพาะขอที่มีผูใหความเห็นวาควรปรับปรุงหรือเพ่ิม-ลดเปนจํานวนไมต่ํา

กวา ๓๐% ของจํานวนผูใหความคิดเห็นในขอถามน้ันๆ  
วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 (๑)  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก ครู – อาจารย  และนักเรียนนายเรือของโรงเรียน
นายเรือ ในภาคตนปการศึกษา ๒๕๔๙  โดยครู – อาจารย หมายถึง ครู – อาจารย ทั้งหมดที่สังกัด 
โรงเรียนนายเรือ  รวมถึงขาราชการช้ันสัญญาบัตรของกองสถิติและวิจัยในฐานะที่มีหนาที่โดยตรงเปน
ผูเช่ียวชาญการออกแบบประเมินดวย   ทําการสุมตัวอยางแบบ Random  ไดจํานวนกลุมตัวอยางครู – 
อาจารย   ๕๙  นาย   กลุมตัวอยางนักเรียนนายเรือ  ๑๙๓ นาย 
 (๒)   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง “การวิเคราะหแบบ
ประเมินประสิทธิภาพการสอน”  ประกอบดวยขอถามตามแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ของ 
โรงเรียนนายเรือ จํานวน ๒๑ ขอ  ประกอบดวยขอถามเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครู-อาจารย  ๕  
ดาน คือ 

 ดานที่ ๑ การนําเขาสูบทเรียน  
 ดานที่ ๒ การสอน 
 ดานที่ ๓ ส่ือการสอน  
 ดานที่ ๔ บุคลิกภาพของครู  
 ดานที่ ๕ การวัดและการประเมินผล   

โดย นําขอถามยอยแตละขอมากําหนดตัวช้ีวัด ลักษณะของแบบประเมิน ดังน้ี 
 ตัวชี้วัดที่ ๑  ความเขาใจของภาษา  หมายถึง  ขอความในขอถามแตละขอทําใหผูตอบมี
ความเขาใจในภาษาและความหมายของขอถามเพียงใด   
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 ตัวชี้วัดที่ ๒  ความจําเปนของขอถาม  หมายถึง  ในพฤติกรรมการสอนแตละดานน้ัน  
ขอถามนี้จําเปนตองปรากฏอยูในพฤติกรรมการสอนเปนขอถามในการประเมินมากนอยเพียงใด   
 ตัวชี้วัดที่ ๓  ความตรงตอหัวขอกลุมคําถาม  หมายถึง  ลักษณะการจัดวางลําดับและกลุม
ของขอถามซ่ึงเปนขอถามที่แสดงพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการสอน หากผูตอบสวนใหญเห็นวาขอถาม 
อยูตรงกับหัวขอดีแลว ตัวบงชี้น้ีจะแสดงใหเห็นวาแบบประเมินมีการจัดวางคําถามไดเปนหมวดหมู
เพียงใด   
 ตัวชี้วัดที่ ๔ ความเปนขอถามที่ใชตัดสินคุณคาได  หมายถึง ขอถามแตละขอมีความ
เดนชัดที่ผูตอบแบบประเมินสามารถตัดสินใจใหระดับคะแนนที่แตกตางกันไดอยางงายดายและชัดเจน  
เพียงใด 
 โดยแตละขอถามใหผูตอบใสระดับความเหมาะสมของตัวช้ีวัดจากระดับ ๕ ถึงระดับ ๑ แบบ
มาตรวัดลิเคอรท (Licert  Scale)  โดย 
 ๕  หมายถึง  ขอถามน้ันมีระดับความเหมาะสมของตัวช้ีวัดน้ันสูงอยางยิ่ง  ผูตอบเห็นดวย
อยางยิ่งวาขอถามน้ัน แสดงความรูสึกหรือลักษณะตามตัวช้ีวัดน้ันไดมากที่สุด 
 ๔ หมายถึง ขอถามน้ันมีระดับความเหมาะสมของตัวชี้วัดน้ันสูง ผูตอบเห็นดวยวา 
ขอถามนั้นแสดงความรูสึกหรือลักษณะตามตัวชี้วัดน้ันไดมาก 
 ๓ หมายถึง ขอถามน้ันมีระดับความเหมาะสมของตัวชี้วัดน้ันปานกลาง  ผูตอบเห็นวา
ขอถามนั้นแสดงความรูสึกหรือลักษณะตามตัวชี้วัดน้ันไดปานกลาง 
 ๒ หมายถึง ขอถามน้ันมีระดับความเหมาะสมของตัวชี้วัดน้ันไมตรงนักผูตอบเห็นวา 
ขอถามน้ันแสดงความรูสึกหรือลักษณะตามตัวชี้วัดไดไมตรง หรือไมเขาใจนัก 
 ๑ หมายถึง ขอถามน้ันมีระดับความเหมาะสมของตัวช้ีวัดน้ันไมตรงอยางยิ่ง  ผูตอบเห็นวา
ขอถามน้ันแสดงความรูสึกหรือลักษณะของตัวชี้วัดไมตรงเลย 
 (๓)   การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ สิงหาคม ๒๕๔๙  ซ่ึง
เปนชวงหลังจากที่ฝายศึกษาไดแจกจายรายงานการประเมินประสิทธิภาพการสอนประจําปการศึกษา 
๒๕๔๘  ไปแลวเม่ือ กรกฎาคม ๒๕๔๙   เพราะเปนชวงที่ ครู – อาจารย  และนักเรียนไดทราบผลการ
ประเมินของปที่ผานมาเรียบรอยแลว   สามารถแสดงความคิดเห็นตอการประเมินไดอยางตอเน่ือง 
 (๔) การวิเคราะหขอมูล  เปนการวิจัยเอกสาร (Document  Research)  และสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive  Statistic)  แสดงคารอยละ (%), คาเฉล่ีย, คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน,  คาความตรง และ
คาความเชื่อถือได 
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ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยพบวาในการวัดคาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบประเมินที่
โรงเรียนนายเรือใชอยูในปจจุบัน  ไดคาความตรงเชิงเน้ือหารอยละ ๕๕.๐๐  ของเนื้อหาทั้งหมดที่มี
ความสําคัญตอการประเมินประสิทธิภาพอาจารยของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   และวัดคา
ความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบประเมิน ตามวิธีสัมประสิทธิ์ครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient ; 
 ) ไดคาความเชื่อถือได = ๐.๙๘๐๑ และจากการศึกษาความคิดเห็นของครู-อาจารยและนักเรียนนายเรือ  
พบวาจํานวนรอยละที่มีความคิดเห็นตอการประเมินประสิทธิภาพการสอน  ดังนี้  
ตารางที่ ๑  ความคิดเห็นของครู-อาจารยและนักเรียนนายเรือ 
 

จํานวนรอยละ(%) 
ท่ีเห็นดวย ความคิดเห็น 

ครู-อาจารย นักเรียนนายเรือ   
ชวยในการประเมินประสิทธิภาพอาจารยได ๕๗.๔๕ ๕๔.๔ 
ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน ๕๗.๔๕ ๔๔.๕๖ 
คําถามมีความสําคัญ ๕๕.๓๒ ๔๔.๐๔ 
เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน ๕๓.๑๙ ๔๔.๐๔ 
เปนวิธีการหนึ่งในการวัดคุณภาพสถานศึกษา ๕๓.๑๙ ๔๐.๔๑ 
สงเสริมแนวคิดดานการประเมินประสิทธิภาพการสอน ๕๓.๑๙ ๔๐.๔๑ 
สําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๔๘.๙๔ ๔๐.๔๑ 
แกปญหาการเรียนการสอนได ๔๔.๖๘ ๓๘.๘๖ 
คําถามชัดเจน ๔๐.๔๓ ๓๕.๒๓ 
ไมชวยแกปญหาการเรียนการสอนเลย ๑๙.๑๕ ๒๑.๒๔ 
ขอถามนอยไป ๑๒.๗๗ ๑๘.๖๕ 
คําถามไมชัดเจน ๑๒.๗๗ ๑๗.๑ 
ถามกวางเกินไป ๑๐.๖๔ ๑๖.๕๘ 
ไมชวยในการประเมินประสิทธิภาพของอาจารยเลย ๑๐.๖๔ ๑๓.๙๙ 
ไมเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน ๑๐.๖๔ ๑๑.๙๒ 
ขอถามมากไป ๖.๓๘ ๑๑.๙๒ 
ถามละเอียดเกินไป ๖.๓๘ ๑๐.๘๘ 
ไมใชวิธีการวัดคุณภาพสถานศึกษา ๖.๓๘ ๑๐.๓๖ 
ไมชวยสงเสริมแนวคิดดานการประเมินประสิทธิภาพการสอน ๖.๓๘ ๑๐.๓๖ 
ไมควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน ๖.๓๘ ๑๐.๓๖ 
ไมสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๔.๒๖ ๙.๘๔ 
คําถามไมคอยสําคัญ ๐ ๘.๒๙ 
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และเม่ือนําขอเสนอแนะของครู-อาจารย และ นักเรียนนายเรือไปปรับปรุงขอถาม จากเดิมมี

จํานวน ๒๑ ขอ ปรับปรุงเปน ๒๘ ขอ  และแบบประเมินที่ปรับปรุงแลววัดคาความตรงเชิงเน้ือหาได
คาเฉลี่ย  ๓.๕๔๑๕  หรือ รอยละ ๗๐.๘๓  แปลวา มีคาความตรงเชิงเน้ือหาอยู ระดับปานกลาง
คอนขางมาก  คาความเช่ือถือไดเทากับ ๐.๙๘๐๑   และแบบประเมินมีคุณลักษณะเดนที่ ดานความ
เขาใจของภาษา   

 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 (๑) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู-อาจารย  เปนหนาที่ที่ครู-อาจารยตองติดตาม 
และศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับระบบการประเมินตาง ๆ   
 (๒) การนําผลการประเมินไปใชน้ัน   มิใชการนําผลการประเมินไปใชตัดสินใจ (Decision) 
โดยตรง   แตเปนการนําขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่ไดจากการประเมินไปวิเคราะห  แลวจึงนําไปใช
ในการปรับปรุง และพัฒนา (Improve)  อยางไรก็ตามยังไมสามารถนําผลการประเมินไปใชไดถาระบบ
ตาง ๆ ของการประเมินยังไมสมบูรณจริง 
 (๓) การทําใหระบบการประเมิน เปนระบบที่สมบูรณจนสามารถนําผลการประเมินไปใชได
อยางจริงจัง ตองประกอบดวยหลายขั้นตอน  ขั้นตอนแรกคือ ใหนักเรียนนายเรือ และครูอาจารยเห็น
ความสําคัญของการประเมิน    ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประเมิน ใหครู-อาจารย และ
นักเรียนนายเรือ ไดเขาใจจุดมุงหมายและความสําคัญของการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู - 
อาจารย ใหมากยิ่งขึ้น   
 (๔) การเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือ มีจุดเดนที่วิชาชีพทหารเรือ ซ่ึงแตกตางจาก
สถาบันการศึกษาทั่วไป  หากมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของวิชาชีพทหารเรือ ควรมีการศึกษา
เคร่ืองมือในการประเมินเฉพาะของวิชาภาคปฏิบัติ  ที่แตกตางไปจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน
ที่ใชอยู  สมควรที่จะตองมีการวิจัยตอเน่ืองมุงไปที่การประเมินประสิทธิภาพการสอนภาคปฏิบัติของ
วิชาชีพทหารเรือ   ซ่ึงผลดีคือในระบบการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จะพบวาโรงเรียนนายเรือเปนสถานศึกษาที่มีตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา แตกตางจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ  เปนการแสดงศักยภาพของ
โรงเรียนนายเรือและการมีเอกลักษณของสถานศึกษาของกองทัพเรือ อยางชัดเจน 
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ลูกกอลฟสมัยแรก  
ทําจากหนังเย็บผิวเรียบ 

จากรอยบุมบนลูกกอลฟถึง 

ตอรปโดความเร็วสูง 
น.ต. สุระ บรรจงจิตร  

ประจําแผนกส่ือสาร กองส่ือสาร กองเรือยุทธการ 
 

 

 กีฬากอลฟเปนกีฬาที่เปนที่นิยมอยางหน่ึงของทหารเรือ ถึงแมวาโดยทั่วไปแลวกีฬากอลฟอาจ
ถูกมองวาเปนกีฬาสําหรับชนช้ันสูงเน่ืองจากมีคาใชจายคอนขางมาก แตการที่หนวยงานทหารเรือที่มี
พ้ืนที่ขนาดใหญและมักมีสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟเปนของตนเอง ทําใหทหารเรือในพ้ืนที่
สามารถเลนกอลฟไดโดยไมตองเสียคาใชจายสูงมาก หรือแมกระทั่งในหมูทหารเรือที่ตีกอลฟไมเปน กีฬา
กอลฟก็ยังเปนที่รูจักเปนอยางดี และอุปกรณสําคัญอยางหน่ึงของกีฬากอลฟที่ทุกคนรูจักคุนเคยกันดี ก็
คือลูกกอลฟกลมๆ น่ันเอง มาถึงตรงนี้หลายคนไมวาจะเปนนักกอลฟมือโปร หรือมือใหม หรือแมกระทั่ง 
ผูที่ยังไมเคยตีกอลฟก็คงพอจะนึกภาพออกวาลูกกอลฟน้ันนอกจากจะกลมแลว ยังมีรอยบุมอยูโดยรอบอีกดวย 
ผูอานหลายทานคงเคยสงสัยวา รอยบุมเหลาน้ันมีกี่รอยและมีไวเพ่ืออะไร และตอนน้ีทานผูอานก็คงกําลัง

สงสัยอยูจากช่ือบทความน้ีวา รอยบุมบนลูกกอลฟนั้น มีความเกี่ยวของกับ
ตอรปโดความเร็วสูงอยางไร ซ่ึงบทความน้ีนอกจากจะอธิบายที่มาและ
วัตถุประสงคของรอยบุมบนลูกกอลฟแลว ยังจะเช่ือมโยงความเก่ียวของ
ระหวางการดัดแปลงพ้ืนผิวเพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตรเชน
รอยบุมบนลูกกอลฟกับการปรับแตงปกเคร่ืองบินรบสมรรถนะสูง ไปจนถึง
เทคโนโลยีซ่ึงอยูเบื้องหลังของการพัฒนาตอรปโดความเร็วสูงอีกดวย  

 
 

ที่มาของรอยบุมบนลูกกอลฟ 
 ทานนักกอลฟหลายทานที่กําลังอานบนความน้ีคงพอจะทราบวารอยบุม
บนลูกกอลฟน้ัน มีไวเพ่ือชวยใหลูกกอลฟเคล่ือนที่ในอากาศไดไกลขึ้น ซ่ึงอาจฟง
ดูไมสมเหตุสมผลเทาไหร เนื่องจากเราไดรับการสั่งสอนมาตั้งแตสมัยเด็กๆ วา
วัตถุผิวเรียบจะมีแรงเสียดทานนอยกวาวัตถุที่มีผิวขรุขระ แตแลวลูกกอลฟกลับมี
รอยบุมอยูเต็มลูกเพ่ือชวยใหมันถูกตีไปไดไกลขึ้น มันจะเปนไปไดอยางไร แตมัน
ก็เปนไปแลว 

ลูกกอลฟกับรอยบุม
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ตอมาการผลิตลูกกอลฟไดวิวัฒนาการเปนแบบมีรอยตัด (ซาย) และ
เร่ิมมีลูกกอลฟแบบมีรอยบุมรุนแรกๆ (ขวา) เมื่อรอยกวาปท่ีผานมา 

 
 

กีฬากอลฟเปนกีฬาเกาแก  มีประวัติ
ยาวนานหลายรอยป และผานการพัฒนามา
มากมาย มีหลายประเทศที่อางวาตนเปนผูคิดคน
กีฬากอลฟขึ้น รวมไปถึงประเทศจีนที่มีการอาง
เม่ือไมนานมาน้ีวามหีลักฐานทางประวัติศาสตรวา
มีการคิดคนและเลนกีฬาที่ประกอบดวยลูกบอล
และไมตีคลายกอลฟมากวาสองพันปแลว แต

เน่ืองจากกีฬาที่ประกอบดวยลูกบอลและไมตีนั้นมี
หลายประเภท ไมวาจะเปนฮอกก้ี โครเค คริกเกต็ ฯลฯ ทําใหเปนการยากที่จะระบุวาใครเปนผูคิดคนกีฬา
กอลฟขึ้นกอนกันแน อยางไรก็ดีในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวากีฬากอลฟมีตนกําเนิดมาจาก
สกอตแลนด เดิมทีน้ันลูกกอลฟเปนลูกกลมผิวเรียบธรรมดา แตบรรพชนนักกอลฟรุนตอ ๆ มาไดสังเกต
วาลูกกอลฟเกาที่มีรอยตะปุมตะปาจากการถูกตีซํ้าแลวซํ้าเลาเปนเวลานานนั้นสามารถตีไปไดไกลกวาลูก
กอลฟผิวเรียบธรรมดา และเนื่องจากในกีฬากอลฟน้ัน ระยะที่เพ่ิมขึ้นมาแมเพียงไมกี่สิบหลาอาจชวยเพ่ิม
ความไดเปรียบของนักกอลฟได จึงเริ่มมีการทดลองผลิตลูกกอลฟที่จงใจใหมีรอยตัดและรอยตะปุมตะปา
แบบตางๆ ขึ้น จนกระทั่งเม่ือรอยกวาปที่ผานมาไดมีการคิดคนลูกกอลฟที่มีรอยบุมแบบที่ใชในปจจุบัน 
แตการพัฒนาก็ยังคงดําเนินตอไป ผูผลิตลูกกอลฟยังคงทดลองผลิตลูกกอลฟที่มีรอยบุมขนาดตาง ๆ ที่
ความลึกตางกัน เพ่ือหารูปแบบรอยบุมที่ชวยใหลูกกอลฟไปไดไกลที่สุด โดยในปจจุบันลูกกอลฟมีรอย
บุมประมาณ  ๓๐๐-๔๕๐  รอย  ขึ้นอยูกับขนาดของรอยบุมและการออกแบบของผูผลิต  ดังน้ัน  จึงสรุป        
ไดวาการที่รอยบุมบนลูกกอลฟ ชวยใหลูกกอลฟเคลื่อนที่ไปไดไกลขึ้นน้ัน มาจากประสบการณการลอง
ผิดลองถูกและการทดลองนับรอยๆ ปน่ันเอง 

 
รอยบุมบนลูกกอลฟกับอากาศพลศาสตร 
  ประวัติศาสตรอันยาวนานของกีฬากอลฟและประสบการณ
ของนักกอลฟหลายช่ัวอายุคนชวยยืนยันวารอยบุมบนลูกกอลฟชวย
ใหลูกกอลฟเคล่ือนที่ในอากาศไดไกลขึ้น แตคําถามที่ตามมาก็คือ 
รอยบุมชวยใหลูกกอลฟเคล่ือนที่ในอากาศไดไกลขึ้นอยางไร ซ่ึงหาก
ผูอานเคยเรียนวิชากลศาสตรของไหล คงเคยไดยินเกร็ดเล็กนอย
เกี่ยวกับรอยบุมบนลูกกอลฟกับระยะทางที่เพ่ิมขึ้นของลูกกอลฟ แต
สําหรับผูอานที่ไมไดเรียนสายวิศวกรรมศาสตร ก็อาจพลาดเกร็ดนั้น
ไปได 

 แรงตานบนวัตถุรูปรางตางๆ 
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ขึ้นช่ือวากลศาสตรของไหลกับอากาศพลศาสตร อาจทําใหหลายคนระลึกถึงประสบการณเลวราย

สมัยเรียน หรือบางคนที่ไมเคยเรียนหรือยังไมไดเรียนก็คงเคยไดยินกิตติศัพทเก่ียวกับความยากของวิชา
ดังกลาวมาบาง แตเราสามารถอาศัยทฤษฎีพ้ืนฐานของกลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตรในการ
อธิบายหลักการของรอยบุมบนลูกกอลฟอยางคราวๆ ไดโดยไมตองลงลึกไปถึงการคํานวณที่ซับซอน 
โดยในขั้นแรกจากการพิจารณาแรงที่กระทําตอลูกกอลฟขณะถูกตีใหลอยในอากาศจะพบวามีแรงที่
เกี่ยวของหลักๆ อยูสามแรง ไดแก  แรงดึงดูดของโลก แรงตาน และแรงเน่ืองจากการหมุนของลูกกอลฟ  

หนาที่หลักของรอยบุมบนลูกกอลฟคือการชวยลดแรงตาน แตทําไมวัตถุที่มีรอยบุมจึงสามารถลด
แรงตานไดมากกวาวัตถุผิวเรียบ? คําตอบอยูที่การไหลของของไหลผานวัตถุ โดยทั่วไปแลว ของไหล
ผานวัตถุดวยความเร็วต่ํากวาความเร็วเสียง จะเกิดแรงตานหลักไดสองแบบ คือแรงตานจากความ   
เสียดทาน และแรงตานจากความดนั โดยแรงตานจากความเสียดทานขึ้นอยูกับพ้ืนผิวของวัตถุที่ขนาน
หรือทํามุมไมตั้งฉากกับเสนทางการไหล สวนแรงตานจากความดัน ขึ้นอยู กับรูปรางของวัตถุ 
ตัวอยางเชน  วัตถุเพรียวลมแบบปกเคร่ืองบินจะมีแรงตานจากความเสียดทานมากกวา ในขณะที่        
ลูกกอลฟที่เปนวัตถุทรงกลม แรงตานหลักที่กระทําตอลูกกอลฟในอากาศคือแรงตานจากความดัน 

ในทางทฤษฎีน้ัน การไหลของของไหลที่
ไมมีความหนืด ผานวัตถุทรงกลมผิวเรียบ จะไม
เกิดแรงตานจากความดันเลย เน่ืองจากมวลของ
ไหลผานวัตถุจะไหลกลับมาบรรจบกันที่ดานหลัง
ของวัตถุ ทําใหความดันดานหนาของวัตถุจะ
เทากับความดันดานหลัง แตในความเปนจริง
แลว ไมมีของไหลใดที่ ไมมีความหนืด เลย     
การไหลของ
อากาศผานลูก

กอลฟก็เชนกัน ความหนืดของอากาศจะทําใหแนวทางการไหลไม
กลับมาบรรจบกัน แตการไหลจะแยกออกจากกันที่ทายลูกกอลฟ 
เรียกวา Flow Separation และบริเวณที่การไหลของอากาศแยกตัว
ออกจะเกิดเปนมวลอากาศปนปวน หรือ Turbulent ขึ้น ซ่ึงบริเวณ 
Turbulent นี้จะมีความดันอากาศต่ํากวาดานหนาของลูกกอลฟ ทําให
เกิดแรงตานจากความดันขึ้น แรงตานจากความดันนี้เอง ที่เปน       
แรงตานหลักที่ชะลอความเร็วของลูกกอลฟในอากาศ 

 
 

การไหลแบบไมมีความหนืดเลย ความดันดานหนากับความ
ดันดานหลังจะเทากัน 

การไหลของอากาศท่ีแยกออกบริเวณทาย
ลูกกอลฟ เกิดเปนมวลอากาศปนปวน 
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 รอยบุมบนลูกกอลฟ ทําใหแรงตานจากความเสียดทาน
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดการไหลของอากาศแบบ 
turbulent ขึ้นโดยรอบพ้ืนผิวลูกกอลฟ การไหลแบบ Turbulent น้ีจะทํา
ใหการแยกตัวของการไหล หรือ Flow Separation เกิดชาลง สงผลให
มวลอากาศ Turbulent ความดันต่ําทายลูกกอลฟมีขนาดเล็กลงดวย 
ดวยเหตุน้ีรอยบุมจึงชวยลดแรงตานจากความดัน ซ่ึงเปนแรงตานหลัก
ของลูกกอลฟในอากาศได 
 
 

 
การสรางแรงยกของลูกกอลฟ 

แรงที่กระทําตอลูกกอลฟในอากาศอีกอยาง
หนึ่ง นอกจากแรงตานที่ทําใหความเร็วของลูก
กอลฟลดลงแลว ยังมีแรงดึงดูดของโลกที่คอยดึงให
ลูกกอลฟตกกลับลงมา รอยบุมบนลูกกอลฟ
นอกจากจะชวยลดแรงตานแลว ยังมีสวนชวยใน
การสรางแรงยกเพ่ือชวยใหลูกกอลฟไปไดไกลขึ้น
อีกดวย 

โดยทั่วไปเรามักคุนเคยกับการสรางแรงยก
จากปกเคร่ืองบิน แตการสรางแรงยกบนวัตถุกลมๆ ไมมีปก สามารถทําไดเชนกัน โดยการหมุนวัตถุน้ัน
ดวยความเร็วสูงขณะเคล่ือนที่ผานของไหล ทําใหเกิด
แรงแมกนัส (Magnus Force) ขึ้น แบบเดียวกับการ
เตะลูกบอลแบบไซดโคง หรือการตีตัดลูกปงปองให
โคง ทิศทางของแรงแมกนัสน้ีขึ้นอยูกับทิศทางการ
ไหลของอากาศและทิศทางการหมุนของวัตถุ ดังน้ัน
หากนักกอลฟสามารถตีหมุนลูกไดถูกทิศทาง ก็จะ
ชวยสรางแรงยกใหลูกกอลฟไปไดไกลขึ้น 

แรง Magnus Force เกิดขึ้นจากความ
แตกตางของความเร็วมวลอากาศและความดันอากาศ
รอบวัตถุที่หมุนขณะเคล่ือนที่ผานของไหล เม่ือลูก
กอลฟมีการหมุนขณะเคลื่อนที่ พ้ืนผิวของลูกกอลฟ ทิศทางของแรง Magnus เกิดขึ้นกับวัตถุหมุนท่ีเคลื่อนท่ีผานมวลอากาศ 

แรงท่ีกระทําตอลูกกอลฟ ไดแก  แรงตานและแรงดึงดูดของโลก 
แรงดึงดูดของโลก 

รอยบุมบนลูกกอลฟชวยลด Flow 
Separation บริเวณทายลูก 

แรงตาน 
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ไมกอลฟถูกออกแบบมาใหตีลูกแบบ Back Spin 

 
 

จะทําใหการไหลของมวลอากาศโดยรอบเปล่ียนไป โดยพ้ืนผิว
ดานที่หมุนเขาหาผูเลน (ไปในทางเดียวกับการไหลของมวล
อากาศผานลูกกอลฟ)  จะทําใหอากาศไหลผานดานน้ันดวย
ความเร็วที่สูงขึ้น ในขณะที่พ้ืนผิวดานตรงขามจะหมุนสวนทางกับ
ทิศทางการไหลของมวลอากาศ ทําใหความเร็วของมวลอากาศ
บริเวณนั้นลดลง ซ่ึงความแตกตางของความเร็วมวลอากาศจะทํา
ใหเกิดความแตกตางของความดันอากาศขึ้น ตามหลักการของ 
Bernoulli โดยบริเวณที่มวลอากาศไหลเร็วกวา จะทําใหความดัน

อากาศบริเวณน้ันลดลง นอกจากน้ีการหมุนของลูกกอลฟยังทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ Flow 
Separation โดยพ้ืนผิวดานที่หมุนไปในทิศทางเดียวกับการไหลของอากาศจะทําใหมวลอากาศแยกตัว
จากพ้ืนผิวชากวา สงผลใหทิศทางการไหลของมวลอากาศทายลูกกอลฟเปล่ียนไป และการเปล่ียนแปลง
นี้ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงโมเมนตัมของมวลอากาศ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงโมเมนตัมของลูก
กอลฟในทิศทางตรงขามขึ้น ซ่ึงทั้งความแตกตางของความเร็วมวลอากาศและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
นี้ เปนหลักการเดียวกับการสรางแรงยกของปกเครื่องบิน ดังน้ันการตีลูกกอลฟใหหมุนในทิศทาง Back 
Spin หรือใหดานบนของลูกกอลฟหมุนเขาหาผูตี จะสามารถชวยสรางแรงยกใหแกลูกกอลฟลูกกลมๆ ได 
และไมกอลฟก็ไดถูกออกแบบมาใหทํามุมเพ่ือทําใหเกิดการตีแบบ Back Spin เพ่ือชวยให
ลูกกอลฟหมุนในทิศทางที่จะสรางแรงยก โดยรอยบุมบนลูกกอลฟจะทําใหมวลอากาศ 
“เกาะติด” ผิวลูกกอลฟไดมากขึ้น ทําใหเกิดแรง Magnus Force 
มากกวาลูกกอลฟแบบผิวเรียบธรรมดา แตในกรณีนี้ก็
เหมือนกับดาบสองคม คือแรงยกจะเพ่ิมขึ้นหากผูตี
สามารถตีลูกแบบ Back Spin ไดถูกตอง แตถาไม
กอลฟทํามุมไมดีขณะกระทบลูกกอลฟ ทําใหลูกกอลฟ
หมุนในทิศทางอื่น เชน Slice หรือ Hook  ก็จะทําให     
ลูกกอลฟมีทิศทางการเคล่ือนที่เฉไปมากขึ้นดวย 

 
รอยบุมบนวัตถุอื่น? 

กลาวโดยสรุปไดวา รอยบุมบนลูกกอลฟ ชวยเพ่ิมระยะตีใหลูกกอลฟมากขึ้นดวยการลดแรงตาน 
และเพ่ิมแรงยก แตทําไมเราจึงพบรอยบุมบนลูกกอลฟเทานั้น แตวัตถุที่เคล่ือนที่ผานของไหลอื่นๆ เชน
ปกเครื่องบิน หรือตัวเรือดํานํ้า กลับมีผิวเรียบ ไมมีรอยบุมแตอยางใด คําตอบอยูที่ลักษณะของแรงตานที่
กระทําตอวัตถุน้ัน โดยวัตถุที่มีลักษณะเพรียว หรือมีพ้ืนผิวสวนใหญขนานกับทิศทางการไหลของของไหล  

การไหลของอากาศผานลูกกอลฟท่ีหมุนในอุโมงคลม 
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เปรียบเทียบการเกิด Flow Separation ระหวาง
วัตถุทรงกลมกับวัตถุเพรียวลม 

 
 

(ไมวาจะเปนอากาศหรือนํ้า) จะเกิดแรงตานจากความเสียดทาน
มากกวาแรงตานจากความดัน (ที่เกิดจาก Flow Separation) ทํา
ใหการเพ่ิมรอยบุมเพ่ือลดแรงตานจากความดันไมเกิดผลดีมากนัก 
และยังจะเกิดผลเสียขึ้นอีก เน่ืองจากรอยบุมจะเพ่ิมแรงตานจาก
ความเสียดทานใหเพ่ิมมากขึ้น 

อยางไรก็ดี นอกจากรอยบุมบนลูกกอลฟแลว ยังมีการ
ปรับแตงหรือเปล่ียนแปลงลักษณะพ้ืนผิวในรูปแบบอื่นอีกเพ่ือ
สรางมวลอากาศปนปวนเพ่ือลด Flow Separation ตัวอยางที่เห็น
ไดชัดไดแกอุปกรณสราง Vortex บนปกเครื่องบิน ซ่ึงประโยชน

ของอุปกรณสราง Vortex คือการลด Flow Separation เมื่อปกเครื่องบินทํามุมปะทะสูง และชวยเพ่ิมการ
ควบคุมเครื่องที่ความเร็วต่ํา 

โดยปกติแลววัตถุที่มีรูปรางเพรียวลมทั่วไป เชนปกเครื่องบิน จะเกิด Flow Separation นอยมาก 
และขนาดของแรงยกที่กระทํากับปกเครื่องบินจะเพ่ิมขึ้นเม่ือ
ปกมีมุมปะทะเพ่ิมขึ้น แตเม่ือปกเคร่ืองบินทํามุมปะทะเพ่ิมขึ้น
ถึงจุดหน่ึง จะทําใหการไหลของอากาศมีลักษณะคลายการ
ไหลผานวัตถุปาน และเกิด Flow Separation มากขึ้น สงผล
ใหแรงยกลดลงจนทําใหปก Stall ได หนาที่ของอุปกรณสราง 
Vortex บนปกเครื่องบิน คือการสรางมวลอากาศหมุนวนหรือ 
Vortex ขึ้นบริเวณพ้ืนผิวของปกเครื่องบิน ทําใหการไหลของ
อากาศ “เกาะติด” ปกเครื่องบินไดมากขึ้นที่มุมปะทะสูง และ
ชวยลด Flow Separation ที่มุมปะทะสูง คลายกับที่รอยบุม
บนลูกกอลฟชวยลด Flow Separation ทายลูกกอลฟ 

ลักษณะของอุปกรณสราง Vortex บนปกเครื่องบิน 
มีหลายรูปแบบ ไดแก Vortex Generator, Wing Fence, 
Leading Edge Extension และ Leading Edge Notch ซึ่ง
แตละแบบมีหลักการทํางานคลายกัน คือชวยสราง Vortex 
บริเวณปกเคร่ืองบิน เพ่ือชวยใหอากาศเกาะติดกับปก
เครื่องบินไดนานขึ้นและลด Flow Separation ทําให
สามารถควบคุมเครื่องไดดีขึ้นที่ความเร็วต่ํา และชวยเพ่ิมมุม
ปะทะของปกกอนที่ปกจะ Stall หรือสูญเสียแรงยก 

 

Flow Separation เพ่ิมมากขึ้นเม่ือมุมปะทะของปกเพิ่มขึ้น 

การดัดแปลงปกเพื่อสราง Vortex แบบตางๆ 
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เดิมทีอุปกรณสราง Vortex บนปกเคร่ืองบินเปนหนึ่งในความพยายามแกปญหาเฉพาะหนาของ

ผูออกแบบและสรางเครื่องบิน ในกรณีที่เคร่ืองบินตนแบบมีคุณสมบัติบางประการที่ยอมรับไมไดหรือตอง
ไดรับการปรับปรุง เชน การใชทาง
วิ่งขึ้น-ลงยาวเกินไป การเกิด Stall 
ที่ มุมปะทะต่ําเกินไป หรือความ
ตองการเพ่ิมการควบคุมเคร่ืองที่
ความ เ ร็ วต่ํ า  ซ่ึ งก าร ปรั บ เ พ่ิ ม
อุปกรณเสริมบางอยางสามารถ
แกปญหาเหลาน้ีไดโดยที่ไมตอง
เปล่ียนแปลงโครงสรางหลักของ
เครื่องบินหรือเริ่มทําการออกแบบ
กันใหม จนกระทั่งตอมาเม่ือมีความ
เข าใจเ ก่ียวกับการทํางานของ
อุปกรณสราง Vortex เพ่ิมมากขึ้น
จึงไดมีการผนวกรวมอุปกรณสราง 
Vortex หลายรูปแบบตั้งแตขั้นตอน

การออกแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางเครื่องบินรบสมรรถนะสูง 
อุปกรณสราง Vortex มักพบในเครื่องบินรบที่ตองการมุมปะทะสูงและความคลองตัวในการทํา 

Dog Fight เชนการติดตั้ง Leading Edge Extension (LEX) บนเคร่ือง MIG-29, F-16 และเครื่อง F/A-18 
เปนตน ประโยชนที่ไดจากการติดตั้ง LEX น้ันคลายกับการติดตั้งอุปกรณสราง Vortex อื่นๆ คือชวยให
การไหลของอากาศ “เกาะติด” ปกมากขึ้น เพ่ือเสริมความคลองตัวและเพ่ิมความสามารถในการบังคับ
เคร่ืองที่มุมปะทะสูงหรือที่ความเร็วต่ํา และในปจจุบันก็เริ่มมีการติดตั้งอุปกรณสราง Vortex เชน Vortex 
Generator และ Wing Fence บนเครื่องบินพาณิชย และเครื่องบินเล็กมากขึ้น เพ่ือชวยเพ่ิมการควบคุม
เคร่ืองที่ความเร็วต่ําโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการนําเครื่องขึ้นและรอนลง 

 
 
 
 

 
 
 

ปกท่ีติดตั้ง Vortex Generator (ขวา) ชวยใหเกิด Flow Separation ชาลง 

ภาพจําลองดวยคอมพิวเตอรแสดงการทํางานของ LEX บน บ.F/A-18  เทียบกับ Vortex ท่ีเกิดข้ึนบนเคร่ืองจริง 
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ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับใบจักรเน่ืองจาก Cavitation 

 
 
การเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงในอากาศ กับการเคล่ือนที่ดวยความเร็วสูงใตนํ้า 

การเคลื่อนที่ใตนํ้ามักมีความเร็วไมสูงมาก เม่ือเทียบกับการเคลื่อนที่ในอากาศ ดังนั้นจึงไมพบ
การดัดแปลงพ้ืนผิวของเรือดํานํ้าและตอรปโดในลักษณะของการดัดแปลงพ้ืนผิวของปกเครื่องบินหรือการ
สรางรอยบุมบนผิวลูกกอลฟ แตในปจจุบันก็มีการศึกษาเพ่ือหาวิธีการลดแรงตานอันมหาศาลของนํ้า เพ่ือ
ใชประโยชนกับการเคล่ือนที่ใตนํ้าดวยความเร็วสูง 

ปรากฏการณหน่ึงที่ถูกนํามาประยุกตใชกับการเคล่ือนที่ใตนํ้าดวยความเร็วสูง คือปรากฏการณ 
Cavitation โดยทั่วไปแลวการเกิด Cavitation เปนส่ิงที่วิศวกรออกแบบเรือพยายามหลีกเล่ียง เนื่องจาก
การเกิด Cavitation นอกจากจะลดประสิทธิภาพการทํางานของใบจักรแลว ยังสรางความเสียหายใหแก
ใบจักร และกอใหเกิดเสียงดังใตนํ้า อันจะทําใหเรือรบหรือเรือดํานํ้าถูกตรวจจับไดงายอีกดวย 

ปรากฏการณ Cavitation ใตน้ํา เกิดจากการที่ความดันในน้ําลดลงจนกระทั่งต่ํากวาความดันไอ
ของนํ้า ณ อุณหภูมิปกติ หรือพลังงานของน้ําถูกเพ่ิมขึ้น ทําใหนํ้าบริเวณน้ันเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ 
สาเหตุหน่ึงของการเกิด Cavitation คือการที่ใบจักรเรือหมุนดวยความเร็วสูง จนน้ําที่อยูใกลเคียงกับ     
ใบจักรเคล่ือนที่ดวยความเร็วสูง ทําใหความดันน้ําบริเวณนั้นลดต่ําลงกวาความดันไอ และเปลี่ยนสถานะ
กลายเปนไอในลักษณะของฟองอากาศ แตเน่ืองจากใบจักรเรือมีการเคล่ือนที่ไปจากตําแหนงเดิม ทําให
น้ําบริเวณอื่นโดยรอบที่มีความดันสูงกวายุบตัวเขามาหาฟองอากาศความดันต่ําน้ันอยางรวดเร็ว และเกิด
เปนคลื่น Shock Wave ขึ้น ซ่ึงทําใหเกิดเสียงดัง และทําความเสียหายใหแกใบจักรได 

ถึงแมวาปรากฏการณ Cavitation จะมีผลเสียในแงของการออกแบบใบจักรและระบบขับเคล่ือน
ของเรือ แตก็มีการนําปรากฏการณน้ีมาใชใหเกิดประโยชนในการตัดโลหะใตนํ้าและการทําความสะอาด
ตัวเรือใตแนวนํ้าโดยไมตองนําเรือเขาอูแหงหรือใชสารเคมีใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม  

การนําปรากฏการณ Cavitation มาใชใหเกิดประโยชนอีกอยางหน่ึง คือการนํามาประยุกตใชใน
การลดแรงตานของนํ้า เพ่ือนําไปใชกับอาวุธใตนํ้าความเร็วสูง หรือยานใตนํ้าความเร็วสูง ซึ่งเทคโนโลยี
ใหมน้ียังอยูในชวงของการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงโดยนักวิทยาศาสตรและสถาบันวิจัยกองทัพเรือของ
หลายประเทศ 

ภาพการเกิด Cavitation จากใบจักร 
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Supercavitation กับการเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงใตนํ้า 

ความเร็วสูงสุดของตอรปโดที่ใชระบบขับเคล่ือนแบบ
ธรรมดาในปจจุบันอยูที่ ๕๐-๖๐ นอต (ประมาณ ๑๐๐ กม./ชม.) 
โดยความเร็วดังกลาวถูกจํากัดดวยแรงตานของน้ําและกําลัง
ของระบบขับเคล่ือน ซ่ึงแรงตานน้ันขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ เชน ความหนาแนนของนํ้า รูปรางของวัตถุ และ
ความเร็วการเคลื่อนที่ของวัตถุผานน้ํา เน่ืองจากนํ้ามีความ
หนาแนนมากกวาอากาศหลายรอยเทา  ทําใหวัตถุที่เคล่ือนที่
ใตนํ้าตองประสบกับแรงตานที่สูงกวาแรงตานของอากาศหลาย
รอยเทาไปดวย โดยขนาดของแรงตานจะเพ่ิมขึ้นเปนสัดสวน
กับอัตราเร็วของการเคล่ือนที่ยกกําลังสอง นอกจากน้ี กําลังขับ
เคล่ือนที่ใชในการเอาชนะแรงตานจะเพ่ิมขึ้นเปนสัดสวนกับ
อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ยกกําลังสาม* หมายความวาการเพ่ิม
ความเร็วขึ้นสองเทา จะตองใชกําลังขับเคล่ือนเพ่ิมขึ้นถึงแปด
เทา (๒๓ = ๘) เพ่ือเอาชนะแรงตานของนํ้า ซ่ึงในอดีตความ
พยายามที่จะเพ่ิมความเร็วการเคล่ือนที่ใตนํ้ามักเปนการปรับปรุงรูปรางของวัตถุใหเพรียวน้ํามากขึ้น และ
เพ่ิมกําลังของระบบขับเคลื่อน แตในปจจุบันการพัฒนาดานรูปรางและระบบขับเคลื่อนใตนํ้ากําลังจะถึง
ขีดจํากัด ทําใหเริ่มมีแนวคิดที่จะเพ่ิมความเร็วดวยการลดแรงตานใตน้ําขึ้นมาแทน 

ปรากฏการณ Cavitation นํามาใชประโยชนในการ
ลดแรงตานใตนํ้าได เนื่องจากความหนาแนนของอากาศนั้น
นอยกวาความหนาแนนของนํ้ามาก และหากสามารถสราง
และควบคุม Cavitation ใตน้ําใหใหญพอที่จะครอบคลุม
ขนาดของวัตถุไดหมด ก็จะทําใหพ้ืนผิวของวัตถุ น้ันไม
สัมผัสกับมวลน้ําเลย ทําใหสามารถชวยลดแรงตานได  
อยางมาก โดย Cavitation ขนาดใหญที่ครอบคลุมวัตถุใต
น้ําน้ีเรียกอีกอยางไดวา Supercavitation 

การสราง Supercavitation เพ่ือชวยลดแรงตานใน
การเคลื่อนที่ใตนํ้า อยูในความสนใจของนักวิทยาศาสตรมา
หลายสิบปแลว แตการควบคุม Supercavitation ในสมัยนั้น
ยังคงเปนปญหา และถึงแมวาในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคนิคการควบคุมแบบไมเชิงเสน (Nonlinear 
Control) และมีการศึกษาปรากฏการณ Supercavitation เพ่ิมขึ้นเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับ 

*แรงตานในการเคล่ือนที่ผานของไหล 
และกําลังขับเคลื่อนในการเอาชนะแรงตาน
น้ัน สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี ้: 

ddd

dd

ACvvFP
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2
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โดยที่  
dF  คือ แรงตาน 
dP  คือ กําลังขับเพื่อเอาชนะแรงตานนั้น 
dC  คือ คาสัมประสิทธของแรงตาน 

A  คือ พื้นที่หนาตัด 
  คือ ความหนาแนนของของไหล 
v  คือ อัตราเร็วการเคลื่อนที ่

ภาพจําลองเปรียบเทียบวัตถุเคล่ือนท่ีใตน้ําแบบธรรมดา (บน)  
กับวัตถุท่ีถูกหอหุมดวย Supercavitation  (ลาง) 
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ปรากฏการณนี้ แตการควบคุม Supercavitation ใหเสถียร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการควบคุมทิศทางการเคล่ือนที่และ
การหันเล้ียวของวัตถุใตนํ้าก็ยังคงเปนเรื่องยาก และการ
นํามาใชประโยชนจริงก็ยังคงจํากัด 

เทคนิคการสราง Supercavitation สามารถทําได
หลายวิธี เชน การออกแบบสวนหัวของวัตถุใหแหวกนํ้า
และเกิด Supercavitation ขึ้นไดเองเม่ือเคล่ือนที่ดวย
ความเร็วสู งเพียงพอ หรือการเติมอากาศเข าไปใน 
Cavitation เพ่ือชวยเพ่ิมขนาดของโพรงอากาศในกรณีที่

วัตถุมีความเร็วต่ํา (วิธีการเติมอากาศน้ีเรียกวา Artificial Supercavitation หรือ Ventilated Supercavitation) 
ซึ่งการสราง Supercavitation ทั้งสองวิธีน้ันตัววัตถุตองมีความเร็วตนสูงเพียงพอ 

การนํา Supercavitation มาใชประโยชนอยาง
หน่ึงในปจจุบัน คือการนํามาใชกับใบจักรเรือเร็ว เพ่ือ
ชวยลดแรงตานในการหมุนใบจักรผานน้ํา โดยใบจักร
ที่ใช Supercavitation จะมีลักษณะขอบใบที่แหวกนํ้า
ออกและสรางโพรงอากาศหอหุมใบจักรทั้งใบ และการ
ที่โพรงอากาศแบบ Supercavitation มีขนาดใหญ
พอที่จะยุบตัวลงหลังใบจักร ทําใหตัวใบจักรไมไดรับ
ความเสียหายจากการยุบตัวของโพรงอากาศแบบที่
เกิดขึ้นกับ Cavitation บนใบจักรธรรมดา 

 
การใชประโยชนจาก Supercavitation อีกอยาง

หนึ่ง คือการใชลดแรงตานสําหรับอาวุธใตนํ้าและยานใตนํ้า 
ซึ่งในปจจุบันไดมีหลายประเทศที่ครอบครองหรือกําลัง
ศึกษาวิจัยอาวุธความเร็วสูงที่ใชปรากฏการณ Supercavitation 
ในการเพ่ิมความเร็ว ไมวาจะเปนการสราง Supercavitation 
แบบที่เกิดขึ้นเอง เชน ปนใตน้ําและจรวดใตน้ํา หรือแบบ 
Artificial Supercavitation เชนตอรปโดความเร็วสูงที่ปลอย
แกสออกมาสราง Supercavitation ขึ้น 

 

เมื่อ Cavitation หอหุมใบจักรท้ังใบจะไมสรางความเสียหายให 
แกใบจักร 

การทดลองสราง Artificial Supercavitation  
โดยบริเวณลูกศรแสดงจุดท่ีปลอยแกสออกมา 

แนวคิดอยางนึงในการควบคุมการหันเล้ียววัตถุความเร็วสูงท่ีใช
ปรากฏการณ supercavitation คือการปรับหันทิศทางสวนหัว 
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อยางไรก็ดี อาวุธ Supercavitaion ความเร็วสูงในปจจุบันยัง
มีขอจํากัดหลายประการ ทั้งดานเสถียรภาพของการเคล่ือนที่ การ
ควบคุมทิศทาง ระยะยิง และการนําวิถีเขาหาเปา ทําใหอาวุธ 
Supercavitation ความเร็วสูงในปจจุบันยังเปนเพียงอาวุธยิงตรงที่ยัง
ไมมีระบบนําวิถีและไมสามารถหันเล้ียวได แตการพัฒนาเทคโนโลยี
และศึกษาปรากฏการณ Supercavitation เพ่ิมเติมอาจทําใหสามารถ
สรางระบบบังคับทิศทางและนําวิถีอาวุธ Supercavitation ใตนํ้าที่
ความเร็วกวา ๑๐๐ นอตไดในอนาคตอันใกลน้ี 

 
บทสงทาย 

จากรอยบุมบนลูกกอลฟ จนถึงรอยหยักบนปกเครื่องบิน และฟองอากาศรอบตอรปโดความเร็ว
สูง ถึงแมจะมีประวัติและความเปนมาที่แตกตางกัน และโดยผิวเผินแลวดูแทบจะไมมีความเกี่ยวของกัน
เลย แตก็มีวัตถุประสงคใกลเคียงกัน คือการปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ ใน
ตัวกลางที่ตางกัน เพ่ือชวยลดแรงตาน ทําใหวัตถุสามารถเคล่ือนที่ไปไดไกลขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น เพ่ิม
ความคลองตัวในการควบคุม หรือเพ่ือเพ่ิมแรงยกในความเร็วที่ต่ําจนกระทั่งโดยปกติแลวจะไมสามารถ
สรางแรงยกไดเพียงพอ  

นอกจากน้ีการศึกษาที่มาของการปรับปรุงพ้ืนผิวในรูปแบบตางๆ ในบทความน้ี ยังสะทอนใหเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเทคโนโลยี จากการลองผิดลองถูกในอดีตเม่ือหลายรอยปกอน มาเปน
การวิจัยและพัฒนาที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบันและอนาคต แสดงใหเห็นวาในโลกปจจุบันที่การ
แขงขันมีแตจะเพ่ิมมากขึ้น การปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถก็ตองเปล่ียนจากการลองผิดลองถูกมา
เปนการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบมากขึ้นไปดวย การเพ่ิมขีดความสามารถของกองทัพก็เชนเดียวกัน   
การใหความรูแกกําลังพลในฐานะผูใชอุปกรณหรือผูตามที่ดีเพียงอยางเดียวน้ันไมเพียงพออีกตอไป 
จําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาความรูใหมๆ ควบคูไปดวย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพใหทันตอการแขงขันที่รวดเร็วขึ้นในโลกปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

ตอรปโดนําวิถีความเร็วสูงกวา ๑๐๐ นอต   
อาจกลายเปนอาวุธชนิดใหมในอีกไมก่ีปนี้ 
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เมื่อกลาวถึงการเมือง  (Politics)  หลายทานคงนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแตกตางกันไปอาจ

นึกวาการเมืองเปนเร่ืองการปกครอง  การบริหารประเทศ   การเลือกตั้ง   การหาเสียง  หรืออาจจะนึกถึง
ตัวนักการเมืองที่เปนฝายรัฐบาล หรือฝายคานก็ตาม แตหากพิจารณาโดยรวมแลวอาจกลาวไดวา การเมือง 
เปนเรื่องเก่ียวกับการใชอํานาจ อิทธิพล หรือการโนมนาวเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติใด ๆ ตามมา จากแนวคิด
ดังกลาวเห็นไดวาการเมืองจึงมิใชเรื่องไกลตัว หากแตเปนเรื่องที่มีความเก่ียวของกับตัวเราอยางหลีกเลี่ยง 
ไมได การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงมีผลกระทบตอประชาชนทุกคน เราจึงไมควรปฏิเสธที่จะเขาไป
เกี่ยวของกับการเมือง  ไมสนใจรับรูขาวสารทางการเมือง ไมไปเลือกตั้งเม่ือมีโอกาสใหเลือกตั้ง ฯลฯ     
ทั้ง ๆ ที่เราสามารถเขาไปมีสวนรวมกับการเมืองไดตามระดับที่พอเหมาะกับตัวเรา 

ในทางรัฐศาสตรไดพิจารณาระดับการเขามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนออกเปนระดับ
ตาง ๆ ตามความมากนอยของการเขามีสวนรวมทางการเมือง  เชน  การรับฟงขาวสารการเมืองจาก
แหลงส่ือตาง ๆ  ถือวาเปนการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับต่ําสุดแลว   และอาจจะเพ่ิมระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองใหสูงขึ้นไดถาเราไดกระทําการที่มากกวาแครับฟงขอมูลขาวสารการเมือง 
เชน  การนําเร่ืองการเมืองไปถกแถลงกับผูอื่น   การชวยรณรงคหาเสียงใหพรรคการเมืองหรือผูสมัคร  
รับเลือกตั้ง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง  การสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือเปนผูแทนของหนวยการปกครอง 
หรือแมกระทั่งไดเปนผูแทนระดับประเทศ หรือการไดดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองซึ่งมีบทบาทตอ
การบริหารปกครองประเทศ   การเมืองจึงเปนเร่ืองใกลตัวที่เราสามารถสัมผัสได   เราจึงควรมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับปรากฏการณ หรือเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญ   ดังที่ไดกลาวแลวใน
สวนกอนหนาน้ีวาจะทําใหเราสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมในฐานะพลเมืองดี  
นอกจากน้ีจะทําใหเรามีความเขาใจเหตุผลแหงการตัดสินใจ หรือการกระทําใด ๆ ของฝายบริหาร
ประเทศ   ทําใหเราเขาใจการแสดงบทบาทหนาที่ของฝายที่คอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เชน  
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  กลุมผลประโยชน   (Interest Groups) กลุมผลักดัน (Pressure Groups)  
ที่มักจะคอยรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองตอตานรัฐบาลซึ่งมีใหเราไดเห็นกันอยูเรื่อย ๆ  และยังสามารถขยาย
ผลในการนําไปอธิบาย ถายทอดเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูอื่นไดอีกดวย 

ในบทความน้ีผูเขียนไดรวบรวมปรากฏการณทางการเมืองที่นาสนใจ  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นและสามารถ 
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สัมผัสได โดยจะไดกลาวถึงเฉพาะประเด็นสําคัญที่อาจจะทําใหมีความเขาใจและเห็นบางแงมุมของ
ปรากฏการณน้ันมากขึ้นเปนลําดับ ๆ ไป 
 
๑. การเลือกตั้ง 
         การเลือกตั้ง  (Election)  เปนปรากฏการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อตองมีการคัดเลือก  หรือสรรหา 
บุคคลเพ่ือใหเปนผูแทนประชาชน  โดยอาจจะเปนผูแทนระดับทองถิ่น  หรือระดับประเทศก็ได  การเลือก
บุคคลเพ่ือใหเปนผูแทนประชาชนก็เพ่ือใหเขาไปทําหนาที่ตาง ๆ ในกลไกการบริหารปกครอง   ที่ตองมี
การเลือกผูแทนประชาชนก็เน่ืองจากการที่รัฐ/ประเทศมีประชาชนจํานวนมาก  จึงไมสามารถใหเขาไปทํา
หนาที่บริหารปกครองประเทศไดดวยตนเองทุกคน จึงตองมีการเลือกบุคคลเขาไปทําหนาที่แทน  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ใหความสําคัญกับการใชอํานาจการปกครอง
ของประชาชน โดยถือวาอํานาจการปกครองน้ันโดยแทจริงแลวผูที่เปนเจาของก็คือประชาชน  ประชาชน
จึงตองเปนผูใชอํานาจ แตดวยเหตุผลความจําเปนที่จํานวนประชากรมีมาก อีกทั้งยังมีขอจํากัดในเง่ือน
เวลา  และสถานที่  จึงทําใหรูปแบบประชาธิปไตยแบบทางตรง  (Direct Democracy)   ตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบมาเปนประชาธิปไตยแบบทางออม  (Indirect  Democracy)  ดังเชนในปจจุบัน  หลายทานอาจ
เขาใจวาการเลือกตั้งมีเฉพาะประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น  แตความจริงแลว
ในประเทศที่มีการปกครองระบอบอื่นก็สามารถมีการเลือกตั้งไดเชนกัน  เพียงแตอาจจะมีความแตกตาง
กันในขั้นตอน  วิธีการ  เสรีภาพ  อิสระทางความคิดในการเลือก เชนประเทศที่มีการปกครองแบบสังคม
นิยม  คอมมิวนิสต  ก็มีการเลือกตั้งไดเชนกัน   ประเด็นสําคัญของการเลือกตั้งน้ันอยูที่การใหไดมาซ่ึง
บุคคล  คณะบุคคล  เพ่ือทําหนาที่ในการบริหารปกครองประเทศนั่นเอง  เรื่องเก่ียวกับการเลือกตั้งนั้นมี
ประเด็นเก่ียวของ ดังน้ี 
         ๑.๑  พรรคการเมือง  (Political  Party)  
          พรรคการเมือง คือ การรวมตัวของบุคคลที่มีความคิด  อุดมการณทางการเมืองที่อยูในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายทางการเมืองเดียวกัน ซึ่งโดยทัว่ไปก็คือความตองการเปนผูใชอํานาจการบริหาร 
ปกครองประเทศ หรือการเปนรัฐบาลน่ันเอง โดยทั่วไปแลวรัฐธรรมนูญมักจะบัญญัติใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตองสังกัดพรรคการเมือง  ทั้งนี้ ก็เพ่ือที่จะใหเกิดความชัดเจนของแนวนโยบาย  อุดมการณทางการเมือง
ของพรรค ประชาชนจะเกิดความสะดวกในการตัดสินใจเลือกไดงายขึ้น  ประชาชนจะไดทราบถึงนโยบาย
การบริหารประเทศของพรรคการเมือง หากตรงตามความตองการของตนก็จะพิจารณาเลือก ผลการ
เลือกตั้งในแตละครั้งยอมแสดงใหเห็นถึงความตองการของประชาชนสวนใหญวาประสงคที่จะใหประเทศ
มีการบริหารงานในทิศทางใด ตองการใหพรรคการเมืองใดไดเปนฝายบริหารปกครองประเทศ หรือเปน
รัฐบาล หากไมมีพรรคการเมืองอาจจะเกิดความไมชัดเจนของทิศทางการบริหารประเทศที่ประชาชนสวน
ใหญตองการ  (การเลือกตั้ง  ใครจะไดเปนรัฐบาลน้ันจะถือคะแนนนิยมที่ไดรับ)   
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นอกจากน้ีการมีพรรคการเมืองจะทําใหสามารถควบคุม  ตรวจสอบสมาชิกพรรคเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาที่ตามที่พรรคกําหนดได   รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําไดชัดเจน       
           พรรคการเมืองจึงเปนสิ่งสําคัญตอระบบการเมืองอยางยิ่ง อยางไรก็ตามในอดีตก็เคยมีการเลือกตั้ง 
ที่มิไดกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง ทั้งนี้  จะตองพิจารณาจากบทบัญญัติตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ   แตปจจุบันนิยมที่จะใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองผานระบบพรรค
ดวยเหตุผลดังกลาวแลวขางตน   
          ๑.๒ การหาเสียง (Campaign) 
          เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น   ส่ิงที่ตองเกิดขึ้นตามมาและถือเปนกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญอยาง
หนึ่งก็คือตองมีการหาเสียง   การหาเสียงเปนวิธีการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแสดงตนใหสาธารณชนไดรูจัก
ในแงมุมตาง ๆ เพ่ือจูงใจใหเลือก หรือสรางคะแนนนิยมใหมากที่สุด  โดยทั่วไปการหาเสียงจะดําเนินการ
ในหลาย ๆ ลักษณะ  เชน  การจัดทําปายโฆษณาหาเสียง  การปราศรัยในที่สาธารณะ   การแสดงนโยบาย 
ของพรรคการเมืองที่ผูสมัครสังกัดผานสื่อตาง ๆ การหาเสียงถึงระดับครัวเรือน เปนตน  อยางไรก็ดี     
สิ่งที่ควรคํานึงในกรณีที่มีการหาเสียงก็คือ ความเปนไปไดในทางปฏิบัติของนโยบายพรรคการเมือง  
สามารถดําเนินการไดจริงหรือไมอยางไร การโฆษณาชวนเชื่อ  (Propaganda)  ที่แฝงมากับการหาเสียง
อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด การหลงเช่ือ   และประชาชนตองไมเรียกหรือรับประโยชนใด ๆ จากพรรค
การเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง  ควรเลือกพรรคการเมือง  และผูสมัครรับเลือกตั้งที่ดีเพ่ือเขาไปพัฒนา
การเมือง  อันจะทําใหประเทศพัฒนาในที่สุด 
 
๒.  การจัดต้ังรัฐบาล 

การจัดตั้งรัฐบาลเปนปรากฏการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้ง รัฐบาลมีบทบาท 
สําคัญคือเปนหนวยขับเคล่ือนกลไกการบริหารปกครองประเทศ กลาวคือจะเปนหนวยที่ใชอํานาจบริหาร 
(Executive Power)  แทนประชาชน  และบริหารปกครองประเทศเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในฐานะ    
ที่เปนเจาของอํานาจการบริหารปกครอง และไดเลือกใหรัฐบาลเปนผูใชอํานาจแทน การจัดตั้งรัฐบาลจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้งเปนที่เรียบรอยแลว เราจะทราบคะแนนเสียง 
ซึ่งถือเปนคะแนนนิยมที่แตละพรรคการเมืองไดรับจากประชาชน ซ่ึงน่ันหมายถึงวาเราสามารถทราบคราว ๆ 
ไดวาพรรคการเมืองใดนาที่จะไดเปนฝายรัฐบาล  หรือเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล    การจัดตั้งรัฐบาล
มีประเด็นนาสนใจ  ดังน้ี            
           ๒.๑  พรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงมากที่สุดมักไดสิทธิเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล กรณีน้ี
มิไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ  หากแตจะเปน “มรรยาททางการเมือง”  ที่ถือปฏิบัติกันมาโดย
ตลอดที่จะตองใหเกียรติพรรคการเมืองซึ่งไดรับคะแนนนิยมสูงสุดเปนผูดําเนินการจัดตั้ง หรือที่เรียกวา
เปนพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาล  หากไมสามารถดําเนินการได หรือเกิดขอขัดของใด ๆ   การจัดตั้งรัฐบาล 
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ก็อาจจะถูกดําเนินการโดยพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงลําดับรองลงไปเปนฝายดําเนินการจัดตั้ง
รัฐบาลก็ได 
           ๒.๓  รูปแบบรัฐบาล     การไดรัฐบาลรูปแบบใดขึ้นอยูกับความลงตัวในขั้นการจัดตั้ง  กลาวคือ  
หากผลการเลือกตั้งสามารถทําใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนนิยมมากที่สุดมีคะแนนครบตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดใหสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดเอง ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบรัฐบาล
พรรคเดียวได      แตถาหากผลการเลือกตั้งปรากฏวามีคะแนนนิยมไมมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรค
เดียวไดก็ตองพยายามรวบรวมพรรคการเมืองอื่นเขามาเปนฝายเดียวกันเพ่ือใหไดคะแนนเสียงครบตาม
จํานวนที่กฎหมายกําหนด  แลวจึงจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบรัฐบาลผสม (Coalition Government)  
กลาวคือเปนรัฐบาลที่เกิดจากการรวมตัวกันของหลาย ๆ พรรคการเมืองเขาดวยกัน  อยางไรก็ดี รัฐบาล
จะเปนรูปแบบรัฐบาลพรรคเดียว  หรือรัฐบาลผสมยอมมีขอดี และขอเสีย เชน    รัฐบาลพรรคเดียวมีขอดี
คืออาจมีความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน  การส่ังการ   การควบคุมกํากับดูแลการบริหารราชการ
แผนดินซ่ึงสามารถกระทําไดงายเน่ืองจากรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน   แตก็มีขอเสียคือ
ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจที่อาจมีนอยเน่ืองจากเปนการดําเนินการโดยพรรคการเมืองพรรค
เดียว   หรืออาจเกิดการผูกขาดทางอํานาจการปกครอง      สวนกรณีรัฐบาลผสมมีขอดีคือสามารถระดม
ความคิดไดหลากหลาย ทําใหเกิดความรอบคอบกอนการตัดสินใจกําหนดนโยบายใด ๆ เน่ืองจากรัฐบาล
ประกอบดวยรัฐมนตรีที่มาจากหลายพรรคการเมือง     แตก็มีขอเสียคืออาจมีปญหาตอเสถียรภาพของ
รัฐบาลเน่ืองจากหากบริหารรวมกันแลวเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลดวยกันอาจนําไปสูการ
ถอนตัวจากการเปนพรรครวมรัฐบาล ซ่ึงจะทําใหพรรคแกนนํารัฐบาล หากยังตองการเปนรัฐบาลตอไปก็
ตองเจรจากับพรรคการเมืองอื่นเพ่ือใหเขามาแทนที่พรรคที่ถอนตัวออกไป  
           การจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคเดียวนาจะดําเนินการไดคอนขางรวดเร็วกวาการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่
ตองผนึกรวมพรรคการเมืองหลาย ๆ พรรคเขาดวยกัน  ซ่ึงความยุงยากในการจัดตั้งรัฐบาลผสมก็คือการ
เจรจาตอรองระหวางพรรคแกนนําจัดตั้งกับพรรคที่จะเขารวมรัฐบาล เน่ืองจากตองมีการประสานอุดมการณ 
แนวคิด นโยบายทางการเมืองของแตละพรรคซ่ึงมักจะมีความแตกตางกันเขาดวยกันใหไดมากที่สุด     
อีกทั้งยังตองพิจารณาในเรื่องผลประโยชนทางการเมืองที่แตละพรรคจะไดรับจากการเขารวมรัฐบาล ที่สําคัญ  
ก็คือการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรี เพราะพรรครวมรัฐบาลน้ันมีความคาดหวังที่จะใหสมาชิกพรรคของตน
ไดเขาดํารงตําแหนงบริหารในคณะรัฐบาลดวย เชน จะไดเปนรัฐมนตรกีี่คน กระทรวงใด เปนรัฐมนตรีวาการฯ  
หรือรัฐมนตรีชวยวาการฯ  หรือเปนรัฐมนตรีประจําสํานักฯ  หรือเปนตําแหนงอื่นใด ระดับของกระทรวงที่
จะไดรับจัดสรรเปนกระทรวงระดับใด กระทรวงใหญ หรือกระทรวงเล็ก  เปนตน  ดังนั้น ในชวงภายหลัง
การเลือกตั้งเปนที่เรียบรอยแลวเราจะเห็นวาส่ือแขนงตาง ๆ พยายามนําเสนอขาวความเคล่ือนไหวการ
จัดตั้งรัฐบาลอยางตอเน่ือง  มีการคาดเดาโผคณะรัฐมนตรีไปตาง ๆ นานา ซ่ึงอาจจะเปนจริงตามน้ันบาง   
ไมจริงบาง 
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๒.๔  องคประกอบของคณะรัฐมนตรี   จํานวน  วาระ  การพนจากวาระ  และอื่น  ๆ  

จะตองเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด      เชน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเปน
ฉบับปจจุบัน  ไดบัญญัติรายละเอียดเก่ียวกับคณะรัฐมนตรีไวใน  หมวด ๙  มาตรา ๑๗๑  ดังน้ี 
           พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน 
           นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้งตาม มาตรา ๑๗๒ 
           ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตร ี
            นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได 
ความสําคัญของรัฐบาล 
                   รัฐบาลมีความสําคัญดังนี้ 
                    ๑. เปนผูใชอํานาจทางการเมืองแทนประชาชน 
                    ๒. เปนผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลไกการบริหารราชการแผนดิน 
                    ๓. เปนผูรับผิดชอบในการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน 
 ๔. เปนผูแทนรัฐ/ประเทศ ในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ 
                     การเลือกผูแทนที่ดี  มีความรูความสามารถ และความเหมาะสม เปนผูรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนกลไกบริหารประเทศในฐานะรัฐบาลจึงมีความสําคัญยิ่ง  ในทางรัฐศาสตรถือตามทฤษฎีระบบ 
(System Theory) วาเปนการใสปจจัยนําเขา (Input) สูระบบการเมือง หากปจจัยนําเขามีคุณภาพ    
กระบวนการแปรเปลี่ยน (Conversion Process) และผลลัพธ  (Output)  ก็ยอมมีคุณภาพตามมา  ดังน้ัน  
ถาเลือกคนดีก็จะไดรัฐบาลที่ดี ประโยชนก็จะตกอยูกับประเทศชาติและประชาชนน่ันเอง 
 
๓. การอภิปรายไมไววางใจ 

การอภิปรายไมไววางใจเปนปรากฏการณทางการเมืองอีกลักษณะหน่ึงที่สามารถเกิดขึ้นไดใน
ระบบการเมือง  เม่ืออีกฝายหนึ่งเห็นวารัฐบาลกระทําการใด ๆ ไมถูกตอง  บกพรอง  ผิดกฎหมาย  ไม
กระทําหนาที่ตามที่ไดแถลงไวตอรัฐสภาในตอนเขารับตําแหนง  จนอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติ หรือประชาชน    โดยทั่วไปแลว การอภิปรายไมไววางใจก็คือ การอภิปรายของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานกระทําตอรัฐบาล เม่ือเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่ง หรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไมนาจะถูกตอง   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานก็จะรวมกันเขาชื่อ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะน้ันได  การอภิปรายไมไววางใจ
ถือเปนเครื่องมือการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยางหนึ่งที่มีผลตอภาพลักษณ  และ
เสถียรภาพของรัฐบาล   เปนระบบการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ (Check  and  Balances)   ระหวาง 
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ฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ  โดยแนวคิดหลักของการอภิปรายไมไววางใจก็คือ  “ฝายบริหาร (รัฐบาล) 
จะอยูไดก็โดยความไววางใจของฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา)”    โดยทั่วไปแลว การอภิปรายไมไววางใจ 
สามารถจัดแบงออกได ๓ ลักษณะ ดังน้ี 
                   ๑. การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
                      การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี เปนกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันเขาชื่อ 
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจเม่ือเห็นวานายกรัฐมนตรปีฏิบัติหนาที่ หรือมีพฤติการณที่ไมเหมาะสม  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดบัญญัติหลักเกณฑการเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไวมีประเด็นสําคัญคือ ผูที่สามารถเสนอญัตติไดคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  และถามีการเสนอญัตติน้ีขึ้นแลวตองเสนอช่ือผูที่
สมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปดวย นอกจากน้ีเม่ือมีการเสนอญัตติแลวจะยุบสภาผูแทนราษฎร 
มิได ทั้งน้ี ก็เพ่ือปองกันมิใหนายกรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงการอภิปราย และเม่ือมีการลงมติในการอภิปรายแลว
หากมีเสียงสนับสนุนไมไววางใจเกินกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด นายกรัฐมนตรี
จะตองลาออกจากตําแหนง ซึ่งน่ันหมายถึงวารัฐมนตรีคนอื่น ๆ จะตองพนจากตําแหนงไปดวยเชนกัน 

๒.  การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
                  การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลเปนอีกกรณีหน่ึงที่แสดงถึงระบบการ
ควบคุม ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ซึ่งกระทําโดยฝายคานเม่ือเห็นวารัฐมนตรีผูหน่ึงผูใดปฏิบัติ
หนาที่  หรือมีพฤติการณที่ ไม เหมาะสม  แตยังมีความรุนแรงไม เทาการอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีซ่ึงมีความรุนแรงกวา  กลาวคือ หากนายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายไมไววางใจเทากับวา
หัวหนาฝายบริหารถูกกลาวหาวามีความบกพรอง และยิ่งถาในการลงมติแลวไดคะแนนเสียงความ
ไววางใจนอยกวาไมไววางใจ    จะมีผลทําใหนายกรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงซ่ึงน่ันหมายถึงวา
รัฐมนตรีคนอื่น ๆ ตองพนจากตําแหนงไปดวยดังที่ไดกลาวแลวกอนหนาน้ี    ในขณะที่ถาเปนการ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลจะเปนเร่ืองเฉพาะตัวรัฐมนตรีผูถูกอภิปรายเทาน้ัน รัฐมนตรี   
ผูน้ันตองพนจากตําแหนงเปนการเฉพาะตัวเม่ือไดรับคะแนนเสียงความไววางใจนอยกวาไมไววางใจ    
โดยที่จะไมมีผลตอรัฐมนตรีคนอื่น   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ .๒๕๕๐  ไดบัญญัติ
หลักเกณฑการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลไวมีประเด็นสําคัญคือ   
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขารวมกันเสนอช่ือ  และถา
หากในการลงมติปรากฏวารัฐมนตรีที่ถูกขอเปดอภิปรายไมไววางใจไดรับคะแนนเสียงไมไววางใจเกิน
กวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  รัฐมนตรีผูนั้นตองพนจากตําแหนง  แตไมมีผลตอการ
พนจากตําแหนงของรัฐมนตรีอื่นที่ไมไดถูกอภิปราย 
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                   ๓.  การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ 
                          การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเกิดขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๗๕ แตปจจุบันไมมีแลว  เน่ืองจากสามารถใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงไดโดยการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว  ซ่ึงหากนายกรัฐมนตรีไดรับคะแนน
เสียงไววางใจนอยกวาไมไววางใจ  ก็จะมีผลทําใหรัฐมนตรีทุกคนทั้งคณะตองพนจากตําแหนงเชนกัน 
                    สาเหตุที่ตองมีการอภิปรายไมไววางใจ 
                    การอภิปรายไมไววางใจมักจะมีสาเหตุสําคัญหลัก ๆ คือ การที่ฝายคานเห็นวาฝายรัฐบาล 
บริหารงานผิดพลาด  ไมเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา  มีการทุจริต คอรัปชั่น  หรือมี
การดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดจนนาจะกอใหเกิดผลเสียตอประเทศชาต ิ ประชาชน  หรืออาจจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมไมเหมาะสมของตัวบุคคลผูดํารงตําแหนงรัฐมนตร ี

ผลของการอภิปรายไมไววางใจ 
                   การอภิปรายไมไววางใจมีผลกระทบโดยตรงตอรัฐบาล  เนื่องจากเก่ียวของกับการ 
บริหารงานของรัฐบาล   หรือ อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมสวนบุคคลของนายกรัฐมนตรี  หรือ
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง   โดยทั่วไปแลว เม่ือมีการอภิปรายไมไววางใจและมีการลงมติใหนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีผูถูกอภิปรายอยูบริหารงานตอไปหรือไม   ยอมกอใหเกิดผล ดังนี้ 
                   ๑. ถานายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูถูกอภิปรายไดรับคะแนนเสียงไววางใจใหดํารงตําแหนง 
อยูตอไปมากกวาเสียงที่ไมไววางใจ  ก็จะมีผลทําใหสามารถอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได    และโดยทั่วไป
แลวจะเห็นไดวาฝายรัฐบาลมักจะไดรับคะแนนเสียงไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ตอเสมอ   กรณีน้ีเนื่องจาก
การที่มีสถานะเปนฝายรัฐบาลยอมหมายถึงการเปนฝายเสียงขางมากในสภา   ดังน้ัน เมื่อมีการลงมติใด ๆ  
ยอมจะตองไดเสียงสนับสนุนมากพอ  ซ่ึงเปนไปตามมรรยาททางการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึง
สังกัดพรรคการเมืองฝายรัฐบาลตองใหการสนับสนุนตามมติพรรค    สวนฝายคานผูยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายไมไววางใจ  เปนฝายที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภานอยกวาฝายรัฐบาลอยูแลว  
เมื่อมีการลงมติใด ๆ ยอมมีคะแนนเสียงสนับสนุนนอยกวาฝายรัฐบาล 
                    ๒.  ถานายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูถูกอภิปรายไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนเห็นชอบให
อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปนอยกวาคะแนนเสียงไมเห็นชอบ    ก็จะมีผลทําใหตองพนจากตําแหนงไปโดย
ปริยาย   กลาวคือ   หากเปนญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี   ก็จะมีผลทําให
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง   แตถาเปนญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปน
รายบุคคลก็จะมีผลทําใหรัฐมนตรีผูถูกอภิปรายตองพนจากตําแหนงเปนการเฉพาะตัว 
                    ๓.  การปรับคณะรัฐมนตรี 
                          การปรับคณะรัฐมนตรี   หรือที่มักเรียกกันวา  “ปรับ ครม.”   มักจะเกิดขึ้นภายหลัง
เหตุการณการอภิปรายไมไววางใจเสร็จส้ินแลว    แมวานายกรัฐมนตรี   หรือรัฐมนตรีผูถูกอภิปรายจะไดรับ 
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คะแนนเสียงไววางใจใหอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  แตรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมักจะแสดงใหประชาชน
เห็นวารัฐบาลมีความรับผิดชอบตอกรณีดังกลาวดวยการปรับคณะรัฐมนตรี      กลาวคือจะมีการ
ปรับเปล่ียนตัวรัฐมนตรีบางตําแหนงในคณะรัฐมนตรีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  เชน การปรับใหรัฐมนตรีผูถูก
อภิปรายไมไววางใจไปดํารงตําแหนงอื่น     หรืออาจปรับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีบาง
ตําแหนงใหเกิดความเหมาะสม คลองตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การอภิปรายไมไววางใจจึงเปนปรากฏการณทางการเมือง ทีมี่ผลกระทบตอรัฐบาล  สามารถ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในฝายรัฐบาลได อีกทั้งถือไดวาเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจระหวางฝายรัฐบาล  กับฝายคาน   แมวาโอกาสที่ฝายคานจะชนะการอภิปรายมีไมมากนัก  แต
ฝายคานก็ยังคงตองทําหนาที่ของตนตามระบอบการเมืองการปกครองตอไปนั่นเอง 
 
๔.  การยุบสภา 
           การยุบสภา (Dissolution of Parliament)   คือการประกาศสภาวะส้ินสุดอายุการปฏิบัติงานของ
สภาผูแทนราษฎรกอนครบกําหนดวาระตามที่ไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  เปนการสิ้นสุด
อายุของสภาผูแทนราษฎรกอนครบกําหนดวาระจริง ซ่ึงมีผลทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดทุก
คนตองพนจากตําแหนงไปพรอมกัน  และนําไปสูการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดใหมแทนชุด
เดิม   การยุบสภาของประเทศไทยเปนไปตามมาตรา ๑๐๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ.๒๕๕๐  คือ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา   ซ่ึง
ในทางปฏิบัติก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาฝายบริหารนําความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต 
ใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา    และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนที่เรียบรอยแลวก็เปนอันส้ินสุดสมาชิกภาพสภาผูแทนราษฎรทันที    อยางไรกด็ี  
การยุบสภาน้ันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวแตเฉพาะการยุบสภา
ผูแทนราษฎรเทานั้น     ไมรวมถึงการยุบวุฒิสภา 
                    สาเหตุที่ตองมีการยุบสภา              
                    การยุบสภา เปนปรากฏการณทางการเมืองที่สามารถเกิดขึ้นไดในประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  ซึ่งมีลักษณะการแบงแยกหนาที่ในสภา (Separation of Functions)  
ออกเปน ๒  ฝาย  คือ  ฝายรัฐบาล  และฝายคาน  โดยฝายรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบในการสรางกลไก
พรอมทั้งขับเคล่ือนการบริหารปกครองประเทศ และมีฝายคานเปนผูตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล
ดวยวิธีการตาง ๆ อยางไรก็ดี เม่ือรัฐบาลไดบริหารงานไประยะหน่ึงแลว อาจเกิดปญหาที่ทําใหการปฏิบัติ 
หนาที่ของสภามีปญหา   ดังน้ี 
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                    ๑.  เกิดความขัดแยงในสภาเดียวกัน  หรือระหวางพรรครวมรัฐบาลดวยกันเองทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่เปนไปไดดวยความยากลําบาก    นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาฝายบริหารอาจจะตัดสินใจ
ยุบสภาเพ่ือแกปญหาทางตันในทางการเมือง (Political  Deadlock)  ก็ได 
                    ๒.  การแกไขปญหาแรงกดดันจากภายนอกสภา  บางกรณีรัฐบาลอาจประสบภาวะแรง
กดดันจากภายนอกสภา  เชน กลุมพลังมวลชนที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาล  ประชาชนมีความแตกแยกแบง
พวก  แบงฝาย เขาทําการเรียกรอง หรือตอสูทางการเมืองตอกัน  มีการเคลื่อนไหว ชุมนุมประทวงอยาง
กวางขวาง   หากรัฐบาลเห็นวามีเหตุผลสมควร เพ่ือความสงบเรียบรอยของบานเมือง อาจเลือกที่จะคืน
อํานาจใหแกประชาชนดวยการยุบสภาเพ่ือใหมีการเลือกตั้งใหม    และนําไปสูการมีรัฐบาลชุดใหม  แต
ทั้งน้ีเปนสิทธิของรัฐบาลที่จะเลือกตัดสินใจ รัฐบาลอาจไมยุบสภาแตเลือกที่จะหาวิธีอื่นแทนก็ได 
                    ๓.  การชิงความไดเปรียบทางการเมืองกอนการเลือกตั้ง  ขอน้ีอาจเปนสาเหตุของการ
ยุบสภาไดอีกประการหน่ึง     โดยมักจะเปนชวงเวลาใกลที่จะครบกําหนดวาระอายุสภาตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  เมื่อ รัฐบาลเห็นวาในขณะน้ันฝายตนกําลังไดเปรียบในคะแนนนิยม   
ประชาชนพึงพอใจ   คะแนนนิยมมีมาก   หากทําการยุบสภาในชวงดังกลาวน้ี และมีการเลือกตั้งใหม
ฝายรัฐบาลนาที่จะไดรับคะแนนนิยมสูง      กรณีนี้จึงเทากับเปนการชิงความไดเปรียบทางสถานการณ
นั่นเอง 
                   จะเห็นไดวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองมีการยุบสภาคือ  การเกิดปญหา ขอขัดแยงภายใน
สภา  ซ่ึงอาจจะเปนระหวางฝายรัฐบาลดวยกัน   หรือฝายรัฐบาลกับฝายคาน  มีผลทําใหเกิดอุปสรรคตอ
การบริหารงาน     นอกจากน้ีอาจเกิดจากแรงกดดันจากกลุมพลังประชาชนที่ตอตานรัฐบาล  ตลอดจน
การชิงความไดเปรียบทางการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้งก็ได    ในทางรัฐศาสตรไดใหความสําคัญตอ
ประเด็นการยุบสภาวา   เหตุที่ทําใหรัฐบาลตองตัดสินใจยุบสภาน้ันควรเปนเหตุที่มีความชอบธรรมแกทุก
ฝาย   คือควรเปนกรณีที่เกิดความขัดแยง หรือปญหารุนแรงภายในสภาอันจะสงผลกระทบตอการ
บริหารงานของรัฐบาล    แตไมควรยุบสภาดวยเหตุที่รัฐบาลกระทําผิดเอง  เชน รัฐบาลขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผนดินแลวแกปญหาดวยการยุบสภา   เน่ืองจากมิใชความผิดที่สมาชิกสภาทุกคน
ตองรับผิดชอบรวมกัน 
                   ผลของการยุบสภา 
                  ภายหลังจากทีไ่ดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแลว กอใหเกิดผลสําคัญ  ดังน้ี 
                 ๑.  อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงทันที ซ่ึงถือเปนการส้ินสุดกอนครบกําหนดตาม
วาระที่รัฐธรรมนูญกําหนด    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐   มาตรา ๑๐๔ บัญญัติให
สภาผูแทนราษฎรมีอายุ   ๔ ป นับแตวันเลือกตั้ง   ดังนั้นหากมีการยุบสภาก็จะมีผลทําใหอายุสภา
ผูแทนราษฎรชุดน้ันตองส้ินสุดลงทันทีกอนครบกําหนดวาระ ๔ ป 
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                  ๒.  คณะรัฐมนตรีชุดเดิมแมจะตองพนสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะเหตุ
ยุบสภา  ก็ยังตองอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดคณะรัฐมนตรีชุดใหมเปนที่เรียบรอยแลว    กรณีน้ี
เปนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี  ก็เพ่ือที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดินไมสะดุดหยุดลงใน
ชวงเวลาที่มีการยุบสภา  เพียงแตในการอยูปฏิบัติหนาที่ตอน้ันจะมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีไววาใหสามารถปฏิบัติหนาที่เรื่องใดไดบางไมไดบาง 

๓.  ตองจัดใหมีการเลือกตั้ง   กลาวคือเม่ืออายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  สมาชิกภาพ 
ของผูแทนราษฎรก็จะตองส้ินสุดลงไปดวย   ดังน้ัน จึงตองจัดใหมีการเลือกตั้งเพ่ือใหไดผูแทนราษฎรชุด
ใหมแทนชุดเดิม     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐   มาตรา ๑๐๘ ไดบัญญัติเรื่องการ
เลือกตั้งใหมในกรณีที่มีการยุบสภาไว  ดังน้ี 
              พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพ่ือใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 
              การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน แตไมเกิน   
หกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร  และวันเลือกตั้งน้ันตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
              การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงคร้ังเดียวในเหตุการณเดียวกัน       
              การยุบสภาจึงเปนเหตุการณทางการเมืองที่นาสนใจ  เน่ืองจากเปนเหตุการณที่ทําให
ประชาชนไดอํานาจการปกครองกลับมา  เพ่ือที่จะไดตัดสินใจเลือกผูบริหารประเทศอีกคร้ังหน่ึงและเมื่อ
ไดผูแทนราษฎรชุดใหมแลวก็จะมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญตอไป เชน  ตองมีการเลือก
ประธานสภา  การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และนําไปสูการมีคณะรัฐมนตรี
เพ่ือรับผิดชอบบริหารประเทศตอไป 
 
๕.  การเคล่ือนไหวของกลุมพลังตางๆ  
            การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในดานตาง ๆ อยาง
กวางขวาง  เชน  การพูด  การเขียน  การพิมพ  การโฆษณา  หรือเสรีภาพในดานสวนตัว   แตทั้งน้ี 
ตองเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของบัญญัติใหอํานาจไว   มิใชวาจะดําเนินการ
ใชสิทธิเสรีภาพของตนไดอยางไรขอบเขต   เน่ืองจากหากไมมีการบัญญัติกฎเกณฑไวอาจเกิดการละเมิด
ตอกัน    สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองที่จะกลาวถึงในบทความน้ีคือประเด็นที่เก่ียวกับการ
ชุมนุม  การเรียกรองของกลุมพลังตาง ๆ ที่มีตอรัฐบาล  ซึ่งเราจะทราบไดจากการติดตามขาวสารเมื่อ
เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น     เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมของประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  ไดบัญญัติรายละเอียดไวในมาตรา ๖๓  มีรายละเอียด ดังน้ี 
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              บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
              การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่
สาธารณะ  หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน  หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 
           การที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเชนน้ีก็เพ่ือเปดโอกาสใหผูที่มีความคิดเห็นแตกตางจากรัฐบาล หรือ
มีขอคิดเห็น  ขอเสนอตาง ๆ  สามารถแสดงออกได  เพียงแตวาการชุมนุมของกลุมพลังน้ันตองเปน     
ไปตามที่กฎหมายกําหนด คือ  ตองกระทําโดยสงบและปราศจากอาวุธ   และมีการยกเวนในบางกรณีที่
ไมสามารถชุมนุมไดถาการชุมนุมน้ันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความไมสะดวกของประชาชนในการใชที่
สาธารณะ    หรือหามทําการชุมนุมเพ่ือที่รัฐจะรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศเมื่อเกิดภาวะ
สงคราม หรือเม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
           โดยทั่วไปแลวกลุมพลังตาง ๆ ที่ชุมนุมเรียกรอง ยื่นขอเสนอตอรัฐบาลดังกลาวมักจะถูกเรียกวา  
“ กลุม Mob”    และจะเรียกช่ือกลุมม็อบแตกตางกันไป  เชน  อาจถือเอาตามสาขาอาชีพของกลุม   ตาม
อุดมการณของกลุม  ตามวัตถุประสงคของกลุม  ฯลฯ  จึงทําใหกลุม Mob  มีช่ือเรียกหลากหลาย   แต
จริง ๆ แลวในทางทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมพลังทางการเมืองจะมีการจัดแบงกลุมพลังออกเปนประเภทตาง  ๆ 
มิไดถือวาการรวมพลังของประชาชน กลุมคน เพ่ือเรียกรองตอรัฐบาลน้ันจะเรียกวากลุม Mob  ทั้งหมด   
ประเด็นดังกลาวอธิบายได  ดังน้ี   
           ๑. ถาเปนกลุมที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที่มีทัศนคติ  มีเปาหมายเดียวกันในการที่จะสราง
ใหกลุมของตนมีอิทธิพลเหนือเจาหนาที่ของรัฐ หรือรัฐบาล  โดยตองการที่จะใหกลุมตนมีอิทธิพลตอการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของรัฐบาล ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะใหนโยบายน้ันสงผลดีเปน
ประโยชนตอกลุม  แตกลุมจะมิไดมีวัตถุประสงคทางการเมือง   เราเรียกกลุมพลังในลักษณะน้ีวา  “กลุม
ผลประโยชน” (Interest  Group / Group Interest)   เชน กลุมองคกรทางธุรกิจ   กลุมอาชีพสาขาตาง ๆ  
องคกรสิทธิมนุษยชน ฯลฯ    พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอธิบายไววา Group Interest  คือผลประโยชน
ของกลุม หมายถึง “ภาวะความรูสึกตื่นตัวที่เกิดขึ้นในบุคคลที่ทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคซ่ึงถือวาเปนผลประโยชนรวมกันของกลุม กลุมผลประโยชนจึงมิไดมีวัตถุประสงคมุงเรียกรอง 
ประเด็นทางการเมือง (Non Political Organization)  หากแตตองการเรียกรองกดดันฝายบริหาร หรือ
ฝายที่เก่ียวของใหกระทําการใด ๆ ที่จะนํามาซ่ึงผลประโยชนของกลุมตนมากที่สุด แตอาจจะมีการเปล่ียน
วัตถุประสงคการรวมตัวกันไปเปนเร่ืองทางการเมืองไดดวยการเคล่ือนไหวของกลุมเอง หรือมีการสนับสนุน 
จากกลุมอื่นได ถาหากกลุมผลประโยชนมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปล่ียนวัตถุประสงคไปเปนการมุง
ประเด็นทางการเมืองแลวก็จะเรียกวา “กลุมผลักดัน” (Pressure Groups)  ดังที ่  H.A.Bone และ   
Austin   Ranney   กลาววา    เมื่อใดที่กลุมผลประโยชนตัดสินตกลงใจที่จะนําปญหาของเขาไปสูรัฐบาล 
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ผลประโยชนจะกลายเปนกลุมผลักดัน หรือกลุมอิทธิพล หรือกลุมผลประโยชนในทางการเมืองในที่สุด   
กลุมผลักดันจึงมีความแตกตางจากกลุมที่มีวัตถุประสงคการรวมตัวกันเพ่ือการเมืองหรือที่เรียกวา  
“พรรคการเมือง” (Political Party)   ในประเด็นที่วา  กลุมผลักดันมิไดมุงประสงคที่จะเขาไปเปนผูบริหาร
ประเทศ หรือใชอํานาจรัฐในฐานะเปนรัฐบาล หากแตตองการเพียงสรางอิทธิพลเหนือการกําหนด
นโยบายสาธารณะของรัฐบาล  เพ่ือใหนโยบายน้ันสงผลดีเปนประโยชนตอกลุมตนมากที่สุด   ในขณะที่
วัตถุประสงคสําคัญของการรวมตัวแบบพรรคการเมืองก็คือ  ความตองการที่จะไดเปนผูใชอํานาจการ
บริหารปกครองประเทศ หรือการไดเปนรัฐบาลน่ันเอง 
           ๒. ถาการรวมตัวของประชาชน หรอืกลุมคนมีการใชความรุนแรง  ใชกําลัง มีการเคลื่อนไหว  
เกิดความอลหมานหรือการจลาจล  หรืออาจยุยงใหเกิดความอลหมาน  จลาจล การปลุกระดมเพ่ือหา  
แนวรวมใหมีการเคล่ือนไหวในลักษณะตาง ๆ และรัฐจะตองเขามาควบคุมดูแลความสงบเรียบรอยจะ
เรียกวา “ม็อบ” (Mob)  กลุมในลักษณะน้ีมีการดําเนินการเหมือนการใชกฎหมู (Mob Rule)  คือไมได
คํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม อาจมีการละเมิดสิทธปิระชาชน ละเมิดกฎหมาย เน่ืองจากเชื่อวาเปนส่ิงที่
สามารถกระทําได เชน ปดการจราจร  การใชเครื่องขยายเสียงรบกวน ฯลฯ  อยางไรก็ดี  การรวมตัวกัน
เปนกลุมในลักษณะม็อบน้ีในเบ้ืองตนอาจยังไมมีความรุนแรงอะไร หากแตเมื่อไดมีการยุยง สงเสริม ปลุก
ระดม หรือมีมือที่ ๓ เขามาเก่ียวของแลวก็อาจทําใหเกิดความอลหมาน  จลาจลได  จริง ๆ แลวการ
เคล่ือนไหวของกลุมในลักษณะม็อบน้ีถือเปนกระบวนการภาคประชาชน   คําวา Mob  หมายถึง  โขลง  
กลุมคน  ฝูงชน หรือ การหอมลอมกลุมรุมทําราย (A group of people who are involved in organized 
crime  or the world  of organized crime.)   หรือถาเปนคําคุณศัพทแลวหมายถึง  Crowed with 
People  
           ดังน้ัน เมื่อเราเห็นการรวมตัวของกลุมตาง ๆ เราควรที่จะพิจารณาวิเคราะหใหทองแทวากลุมที่
รวมตัวเขาชุมนุมเรียกรองน้ันเปนลักษณะใด   กลุมผลประโยชน (Interest Group/  Group Interest)   
กลุมผลักดัน (Pressure Group)  หรือ  Mob โดยการพิจารณาจากรายละเอียดดังที่ไดกลาวแลวกอนหนา
นี้เพ่ือที่จะทําใหเราสามารถทําความเขาใจกับการเคล่ือนไหวของกลุมเหลานั้นได อยางไรก็ดี การเคล่ือนไหว 
ของกลุมพลังตาง ๆ อาจมีการผสมผสานวัตถุประสงคของกลุมหลาย ๆ เรื่องเขาดวยกันก็ได  เชน  อาจ
เพ่ือประโยชนของกลุมตนไปพรอม ๆ กับประโยชนทางการเมืองก็ได 
 
บทบาทของกลุมเคลื่อนไหว 
 ๑. การสรางอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy)  หรือ กฎหมายตาง ๆ     
เพ่ือใหเปนไปในทิศทางที่จะเอื้อประโยชนตอกลุมตนใหมากที่สุด ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม 

๒. การเรียกรองสิทธิตาง ๆ ของกลุม เม่ือรูสึกวาไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของรัฐ
หรือจากหนวยงานใด  หรือจากสังคม โดยอาจมุงใหรัฐบาลใหความสนใจตอการเคล่ือนไหวน้ัน               
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 ๓. การเคล่ือนไหวเรียกรองของกลุมเพ่ือผลทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือลดความ
นาเชื่อถือของรัฐบาล อันอาจจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เชน การเปดอภิปรายไมไววางใจ  
การปรับคณะรัฐมนตรี  การยุบสภา หรือการทําใหภาพลักษณของรัฐบาลมีคะแนนนิยมลดลง  อันจะมีผล
ตอการเลือกตั้งในคราวตอไป  กรณีตามขอน้ีเห็นไดชัดเจนจากกลุมประเภทม็อบ  ซ่ึงมีการเคลื่อนไหว
รุนแรง เปนตน 
           
ความสงทาย 
           การที่เรามีความรูความเขาใจเหตุการณสําคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้น  จะทําใหเราสามารถปฏิบัติ
ตนไดอยางถูกตองในฐานะพลเมืองดี  เชน การไปเลือกตั้ง   การพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง เพ่ือที่จะเลือกคนดีเขาสูระบอบการปกครอง      เขาใจเก่ียวกับการจัดตั้งรัฐบาล เขาใจกลไกการ
ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล   ทราบถึงการตัดสินใจทางการเมืองของผูนําประเทศในภาวะวิกฤต  
เชน เม่ือเกิดการชุมนุมเรียกรองของกลุมพลังตาง ๆ   หรือเหตุผลที่กลุมพลัง ตองออกมาเคล่ือนไหว
เรียกรอง  ยื่นขอเสนอตอรัฐบาล   เปนตน     ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเราสามารถอยูในสังคมไดอยางฉลาด    
ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศใหมีความเจริญยิ่งขึ้น 
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บทนํา 
โดยทั่วไปแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยน้ัน สวนใหญจะเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นเอง หรืออาจจะนําของผูอื่นมาใชทั้งหมด  หรือนํามาปรับปรุง เพ่ิมเติมขอคําถาม  การที่จะนํา
แบบสอบถามชุดน้ัน ๆ ไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงไดน้ัน   จะตองผานการตรวจสอบคุณภาพเสียกอน    
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  เน่ืองจากแบบสอบถามที่ไมดีจะสงผล
กระทบตอคุณภาพของขอมูลโดยตรง  และยังสงผลตอไปยังคุณภาพของงานวิจัยดวย กอนอื่นคงตองทํา
ความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะของแบบสอบถามที่ดีเสียกอนวา ควรมีลักษณะเปนอยางไร 

คุณลักษณะของแบบสอบถามท่ีด ี
 แบบสอบถามที่มีคุณภาพ  จะสามารถชวยใหไดขอมูลที่ถูกตอง ตรงกับความเปนจริง  ตรงกับส่ิง
ที่ตองการวัด  ดังมีคุณลักษณะตอไปน้ี  

๑. ใหขอมูลไดตรงกับส่ิงที่ตองการศึกษา หรือเก่ียวของกับประเด็นปญหาที่ตองการศึกษาวิจัย 
๒. ส้ัน กะทัดรัด แตไดขอมูล หรือคําตอบ ครบตามที่ตองการ  และครอบคลุม 
๓. ขอคําถามที่เขียนควรถูกตองตามหลักการเขียนขอคําถาม   
๔. มีคําแนะแนะในการตอบแบบสอบถามที่ชัดเจน  ครบถวน  สมบูรณ 
๕. จัดเรียงขอคําถามและจัดรูปแบบ อยางเปนระบบ  ระเบียบ ชัดเจน  ดึงดูดใจใหผูตอบอยาก

ตอบ 
๖. งาย  และสะดวกตอการบันทึก  ประมวลผล  และแปลผล/ตีความขอมูลที่ได 

การสรางแบบสอบถามใหมีลักษณะดังกลาว  ผูสรางแบบสอบถามควรพิจารณาดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ทําอยางไร จึงจะไดแบบสอบถามที่ใหขอมูลไดตรงกับส่ิงที่ตองการศึกษา  /เก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาที่ตองการศึกษาวิจัย  กลาวคือ  ผูสรางแบบสอบถามจะตองทราบวา วัตถุประสงคของการ
วิจัย / จุดมุงหมายของการศึกษาดังกลาว คืออะไร  ตองการขอมูล คําตอบอะไร  ดังนั้น ขอคําถามที่ใช
จะตองถามตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไมถามออกนอกเรื่อง และเพ่ือปองกันการเขียนขอคําถามที่ไมเก่ียวของ  
ผูสรางแบบสอบถามอาจเขียนรางประเด็นทีต่องการวัดไว     แลวใชเปนหลักในการเขียนขอคําถามในแตละ 
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ประเด็น  อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวน ในประเด็นที่ตองการวัดไดอีกดวย 
 
 ขอ ๒  ทําอยางไรแบบสอบถามทีส่รางขึ้นจึงจะส้ัน  กะทัดรัด  แตไดขอมูล/ คําตอบที่ครอบคลุม  
ครบถวนตามที่ตองการศึกษา กลาวคือ  ผูสรางจะตองเขียนแบบสอบถามที่มีจํานวนขอที่พอเหมาะ  ไม
มากหรือนอยเกินไป  ขึ้นอยูกับเรื่องที่ตองการศึกษา หรือ เรื่อง/พฤติกรรมที่ตองการวัด  ควรเขียนขอ
คําถามเฉพาะเรื่องที่จําเปนตองรู / ศึกษา เทาน้ัน  ถาขอคําถามใดไมจําเปนตองรู / ไมเก่ียวของ ก็ควร
ตัดทิ้งไป  เพราะแบบสอบถามที่ยาวจนเกินไป  มีหลายขอ  หลายหนา  บางครั้งทําใหผูตอบเกิดความ
เบื่อหนาย  ไมตั้งใจตอบ  ทําใหขอมูลที่ไดไมตรงกับความเปนจริง  ฉะน้ันขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดก็จะ
เกิดความสูญเปลา ไมเกิดประโยชน 

 ขอ ๓  ทําอยางไรจึงจะไดขอคําถามที่ดี กลาวคือ การเขียนขอคําถามในแตละขอ จะตอง
พิจารณาถึงส่ิงตอไปน้ี 
   ๓.๑ ใชคํา / ขอความ / ภาษาที่เขาใจงาย  ชัดเจน ไมคลุมเครือ ตรงตามวัตถุประสงค
การวิจัย  ผูตอบทุกคนอานแลวจะตองตีความไปในทิศทางเดียวกัน  และไมใชคําที่เขาใจยาก  เชน 
คําศัพทเฉพาะ     คําศัพทวิชาการที่รูกันเฉพาะกลุม  หรือคํายอที่ไมเปนที่รูจัก  ศัพทที่มีความหมายได
หลายนัย  หรือใชประโยคที่มีความซับซอน  เปนตน 
  ๓.๒ ควรเริ่มตนดวยคําถามที่นาสนใจ  ดึงดูดใจใหผูตอบอยากตอบ  ไมใชคําถามที่
รุนแรง หรือกระทบกระเทือนอารมณของผูตอบ  เชน  เขียนขอคําถามวา “เพ่ือนรวมงานของคุณรูสึก
อยางไรกับการบริหารจัดการ” ดีกวาที่จะถามวา “คุณรูสึกอยางไรกับการบริหารจัดการ”   
  ๓.๓ ขอคําถามที่ถามไมควรเขียนช้ีนําคําตอบใหผูตอบ  เพราะจะทําใหไมไดขอมูลที่ตรง
กับความเปนจริง  ความคิดเห็น หรือความรูสึกของผูตอบ เชน  ทานอานหนังสือพิมพมติชนเปนประจํา
ใชไหม?  หรือ ตามรายงานแพทย โรคเอดสเปนโรคอันตรายรายแรง ทานเห็นวา โรคเอดสเปนอันตราย
รายแรงดวยหรือไม    เปนตน 
  ๓.๔ ควรหลีกเล่ียงการเขียนขอคําถามปฏิเสธซอนปฏิเสธ  เนื่องจากจะทําใหผูตอบอาน
แลวอาจเกิดความสับสน  ตีความไปไดหลายความหมาย  แลวยังตอบยากอีกดวย   เชน ทานไมเช่ือวา 
การไมขับรถเร็วจะไมเกิดอุบัติเหต ุ? หรือ เราควรหามไมใหเด็กเลนตูเกมส  เปนตน 
  ๓.๕ ขอคําถามที่เขียนควรจัดเรียงใหเปนลําดับตอเน่ืองกัน เรียงจากคําถามทั่วไปแลว
ตามดวยคําถามเฉพาะ  คําถามงาย ๆ กอน ยาก ๆ ไวชวงหลัง  เรียงคําถามตามลําดับเหตุการณจาก
อดีต  ปจจุบัน และอนาคต 
  ๓.๖ ขอคําถามขอหน่ึงควรถามเพียงปญหาเดียว หรือเรื่องเดียว  เน่ืองจาก หากมีหลาย
คําถาม หรือเปนคําถามซอนในประโยคเดียวกัน  จะทําใหสับสนในการตอบ และสรุปผล  เชน ทานเคยด ู
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รายการกบนอกกะลาและรายการคนคนคนหรือไม  คําถามนี้  ถาผูตอบตอบวา เคยดู ก็ไมทราบวาเคยดู
ทั้ง ๒ รายการ หรือเคยดูเพียงรายการเดียว   เปนตน  
  ๓.๗ คําตอบหรือตัวเลือกในขอคําถามควรมีมากพอ หรือเหมาะสมกับขอคําถามน้ัน  แต
ถาไมสามารถระบุไดหมด อาจใหผูตอบระบุเองได โดยเวนชองวางใหผูตอบเขียน เชน อื่น ๆ (โปรด
ระบุ).................................  รวมทั้งคําตอบหรือตัวเลือกน้ันจะตองไมยาวจนเกินไป 
  ๓.๘ หลีกเล่ียงขอคําถามที่ใหผูตอบตองระลึก หรือนึกยอนหลังไปเปนเวลานาน ๆ   
  ๓.๙ ควรใชขอคําถามปลายปดมากกวาขอคําถามปลายเปด เนื่องจากขอคําถามปลาย
ปดจะกําหนดคําตอบใหผูตอบไดเลือก ซึ่งจะไดคําตอบที่ชัดเจน และตรงกับวัตถุประสงคหรือจุดหมายที่
ตองการทราบ /ศึกษา 
  ๓.๑๐ ควรหลีกเลี่ยงขอคําถามทีผู่ตอบไมมีสิทธิเลือกตอบ หรือมีคําตอบอยูในขอคําถาม
นั้นอยูแลว  เชน คุณเคยทํารายภรรยาของคุณใชหรือไม 
 
 ขอ ๔  ทําอยางไรจึงจะชวยใหผูตอบเขาใจในวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการตอบ  และตอบได
ตรงกับส่ิงที่ผูวิจัย /ผูศึกษาตองการ  กลาวคือ  ผูสรางแบบสอบถามจะตองเขียนคําแนะนํา คําช้ีแจง     
ตาง ๆ ในการตอบแบบสอบถามใหชัดเจน  โดยเริ่มตั้งแตวัตถุประสงคในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี  
รายละเอียดของแบบสอบถาม วามีก่ีตอน  ก่ีขอ  และวิธีการตอบ ตอบอยางไร  รวมทั้ง ควรอธิบาย
ความหมายของคําศัพทเฉพาะบางคําที่อาจทําใหผูอานเขาใจไดไมตรงกัน  ซ่ึงถาไมอธิบาย อาจทําให
ผูตอบตีความหรือเขาใจความหมายของคําคลาดเคลื่อนไป 

 ขอ ๕  ทําอยางไรจึงจะจัดเรียงขอคําถามและจัดรูปแบบ อยางเปนระบบ  ระเบียบ  ชัดเจน  
ดึงดูดใจใหผูตอบอยากตอบ  กลาวคือ  ผูสรางแบบสอบถามจะตองจัดเรียงขอคําถามใหเปนหมวดหมู  
คําถามที่ถามเรื่องเดียวกัน  ตัวแปรที่มีลักษณะคลายกัน  ควรรวมไวดวยกัน  ซ่ึงแบบสอบถามทั่วไปจะ
เรียงคําถามเปนสวน ๆ สวนแรกจะเปนคําถามเก่ียวกับตัวแปรอิสระ และขอมูลพ้ืนฐาน  เชน เพศ  อายุ 
รายได ฯลฯ ของกลุมตัวอยาง  สวนตอไปจึงเปนคําถามที่เกี่ยวกับตัวแปรตาม เปนตน  และควรจัดเรียง
คําถามไวเปนตอน ๆ  ไมกระจัดกระจาย  มิใชถามเรื่องหน่ึงเรื่องใดซํ้าไปซํ้ามา  อาจทําใหผูตอบเกิด
ความสับสน รวมทั้งการจัดพิมพ ก็มีความสําคัญ  ควรเวนชองวาง  หรือเวนวรรคตอนใหเห็นชัดเจน   ให
เหมาะสม  ไมแนนจนเกินไป  อาจทําใหผูตอบรูสึกไมอยากตอบ  ตัวอักษรตาง ๆ ตองมีความชัดเจน  
อานออกงาย เปนตน 

 ขอ ๖  ทําอยางไรจึงจะไดแบบสอบถามที่งายและสะดวกในการตอบ  บันทึก ประมวลผล และ
แปลผล / ตีความขอมูลที่ได   กลาวคือ  รูปแบบของขอคําถามบางสวน /บางตอนที่มีจํานวนหลาย ๆ ขอ 
ทีม่ีรูปแบบในการตอบเหมือนกัน     เชน   ขอคําถามที่มีลักษณะแบบมาตรประมาณคา  (Rating Scale)   
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ผูสรางแบบสอบถามสามารถจัดทําขอคําถามดังกลาวในรูปของตารางได  เปนตน     
 
ขอเสนอแนะ/ขอควรระวังในการสรางแบบสอบถาม 

๑. กอนลงมือสรางแบบสอบถาม ควรเขียนวัตถุประสงค / จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนั้น ๆ ให
ชัดเจน  วาตองการศึกษาอะไร  (พิจารณาตามวัตถุประสงคการวิจัย)  วัดพฤติกรรมอะไร (พิจารณาตาม
แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย  และจะวัดไดอยางไร (ใชอะไรเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล)    

๒. ขณะที่กําลังเขียนขอคําถามแตละขอ  ผูสรางแบบสอบถามควรตรวจสอบขอคําถามดวย
ตนเองกับวัตถุประสงคในการศึกษาอยูตลอด  เพ่ือใหเขียนขอคําถามอยูภายในขอบเขตที่ตองการศึกษา  
โดยพิจารณาถึง  ความจําเปนของขอคําถาม  ความครอบคลุม วาเกินกวาที่ตองการจะศึกษาหรือไม  มี
ขอคําถามใดที่ทําใหผูตอบเขาใจไขวเขว  เขาใจยาก ไมชัดเจนหรือไม  สุดทาย ผูตอบมีความรู ความ
ชํานาญพอที่จะใหคําตอบที่นาเช่ือถือไดเพียงใด  

๓. เม่ือเขียนขอคําถามเสร็จเรียบรอยแลว  ควรตรวจดูความเรียบรอยอีกครั้ง  และใหผูเช่ียวชาญ
ทั้งผูเช่ียวชาญในเรื่องที่จะทําวิจัย และผูเช่ียวชาญในเรื่องการสรางเคร่ืองมือวิจัย  เปนผูตรวจสอบซ้ําอีก
คร้ัง เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปปรับปรุงและแกไขขอคําถามตาง ๆ ใหสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น 

๔. แบบสอบถามทีส่รางขึ้น ควรไดรับการตรวจสอบคุณภาพ  กอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง 
เพ่ือใหมีความเช่ือม่ันวา ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดน้ัน คือ สิ่งที่ตองการศึกษา / วิจัยจริง ๆ  
 
สรุป 
 การสรางแบบสอบถามที่ดีน้ัน คือ การไดขอมูลที่จําเปนตองนํามาใชในการวิเคราะหวิจัยอยาง
ครบถวน  ไมขาดจนไมสามารถนํามาวิเคราะหได  หรือ ไมเกินจนเกิดความสูญเปลา  ดังนั้น ผูสราง
แบบสอบถามควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังไดกลาวไวแลวในฉบับที่ผานมา และ
คํานึงถึงการเขียนขอคําถามเปนสําคัญ  เพ่ือใหผูตอบเขาใจในขอคําถามไดอยางชัดเจน  และตอบคําถาม
ไดตรงกับส่ิงที่ผูวิจัยตองการศึกษาวิจัย   ซ่ึงหากผูวิจัยสามารถสรางแบบสอบถามไดถูกตองตามหลักการ 
ตามขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม และผานการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญ
แลว ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดจากแบบสอบถามฉบับดังกลาว ก็จะมีความถูกตอง ตรงตามความเปนจริง
ที่เกิดขึ้น  และมีความนาเช่ือถือ   อันจะสงผลใหผลการวิจัยเรื่องน้ันสะทอนถึงปญหาที่ตองการศึกษาวิจัย
อยางแทจริง   
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 คําศัพททางการวิจัยในหมวดตัวอักษร B มีไมมาก และไดจบลงไปในฉบับที่แลว  สําหรับคําศัพท
ทางการวิจัยในหมวดตัวอักษรตอไป คือ C  น้ัน  มีมากกวา ๒๐ คํา  ซ่ึงฉบับนี้ผูเขียนขอเสนอให
ทราบ ๗ คําแรก คือ Case Study, Categorical Variables, Categorization, Casual Comparative 
Research , Census , Checklist  และ CIPP  Model  พรอมคําอธิบายในภาษาอังกฤษดวย 

คําที่ ๑๑ Case Study  :  การศึกษาเฉพาะกรณี 

  Case Study : An in – depth  investigation of  an  individual, group, or  institution to 
determine the variables , and relationship among the variables , influencing the current behavior 
or status  of the  subject of the study. (Fraenkel & Wallen , ๑๙๙๓)     

  Case Study  หมายถึง การศึกษาเฉพาะกรณี  เปนการวิจัยชนิดหนึ่ง  ซึ่งแบงตามระดับ
ของการควบคุมสถานการณของการวิจัย (Degree of Control)  จากสูงสุด คือ การวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research)  ซึ่งผูวิจัยมีบทบาทเปนผูจัดสถานการณ  รูปแบบ วิธีการตาง ๆ เขาไปเพื่อ
ทดลองและดูผล  จนถึงระดับการควบคุมสถานการณต่ําสุด คือ การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)  ที่
เปนการวิจัยในปญหาเฉพาะของบุคคล  กลุมคน  หนวยงาน  หรือองคกรใดองคกรหน่ึงในลักษณะเจาะลึก  
ในหวงเวลาใดเวลาหน่ึงตามสภาพการณที่เปนอยูจริง  โดยไมไดเขาไปจัดกระทําหรือปรับเปลี่ยนส่ิงใด  
เชน การวิจัยปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  การ
เปรียบเทียบผลการศึกษาของนักเรียนนายเรือ กลุมบุตรขาราชการทหาร – ตํารวจ  และกลุมบุตร
พลเรือน  เปนตน 

Case Study  ตามนิยามของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (๒๕๔๐)  มีความหมาย
ใกลเคียงกัน คือ การศึกษาวิจัยในปญหาเฉพาะเรื่อง และเฉพาะหนวยใดหนวยหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเปนหนวย
เล็ก ๆ หรือหนวยใหญๆ  เชน  บุคคล  ครอบครัว  กลุมบุคคล  หนวยงาน  องคกร สถาบันทาง
สังคมตาง ๆ  เปนตนแตวิธีการศึกษาทําอยางละเอียดครบถวน  ศึกษาทุกแงทุกมุม  ขอมูลที่ศึกษามัก
เกี่ยวกับสถานภาพปจจุบัน  ประสบการณในอดีต    และแรงผลักดันจากสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
บุคคลและพฤติกรรมของหนวยที่ตองการศึกษาน้ัน  เชน  การศึกษาพัฒนาการทางอารมณและสังคม
ของเด็กหญิง ก. เปนตน 
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คําที่ ๑๒ Categorical Variables : ตัวแปรจําแนกประเภท 

  Categorical Variables : Variables that  differ  only  in  kind, not in amount or 
degree. 
  Categorical Variables (ตัวแปรจําแนกประเภท) คือ ตัวแปรที่บอกคุณลักษณะ
แตกตางกันเปนประเภท ๆ  ซ่ึงไดจากการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale )   ไดแก  เพศ  
อาชีพ  อายุ  ระดับการศึกษา  เปนตน 

คําที่ ๑๓ Categorization : การจัดประเภท 

  Categorization (การจัดประเภท) เปนการจัดแยกประเภทขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได
ออกเปนกลุม หรือ สวน  โดยจัดขอมูลที่มีลักษณะเหมือนกันเอาไวเปนกลุมเดียวกัน  โดยประเภท       
ที่ จัดแบงนั้นตองสอดคลองกับปญหา และวัตถุประสงคของการวิจัย  หรือตัวแปรจําแนกประเภท 
(Categorical Variables) ที่กําหนดไว  เชน  เพศ อาชีพ  ก็ตองจัดประเภทขอมูลในการวิจัยออกเปน
ขอมูลกลุมเพศหญิง เพศชาย และขอมูลกลุมอาชีพตาง ๆ  เชน  ขาราชการพลเรือน  ขาราชการทหาร  
ขาราชการตํารวจ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ    รับจาง   ธุรกิจอิสระ  เปนตน 

คําที่ ๑๔ Casual Comparative Research : การวิจัยเปรียบเทียบเชิงเหตุผล 

  Casual - Comparative Research : Research that attempts  to determine the 
cause for, or  consequences  of , existing differences  in  groups of  individuals ; also  referred  
to  as ex  post  facto  research.  
  Casual Comparative Research (การวิจัยเปรียบเทียบเชิงเหตุผล)  เปนการ
ศึกษาวิจัยถึงผลที่เกิดขึ้นวามีสาเหตุ / ปจจัยมาจากอะไร  ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกับการวิจัยยอน
รอย (Ex Post Facto  Research ) หรือ การศึกษายอนหลัง (Retrospective  Studies) 
  ตัวอยางการวิจัยเปรียบเทียบเชิงเหตุผลเร่ืองการศึกษาเหตุปจจัยที่ทําใหนักเรียนไม
กระตือรือรน ในการศึกษา   ซ่ึงจะตองยอนรอยจากผลไปหาเหตุที่เกิดขึ้นมากอนแลว  ผลในเร่ืองน้ี คือ 
พฤติกรรมการไมกระตือรือรนในการศึกษาของนักเรียน  ไดแก  การหลับในหองเรียน  ไมมีสมาธิ   ไม
เตรียมความพรอมกอนเขาหองเรียน  การเขาหองเรียนชา  เปนตน  วาพฤติกรรมดังกลาวมีสาเหตุ / 
ปจจัยมาจากอะไร  หรืออะไรคือสาเหตุ / ปจจัยที่ทําใหเกิดผล / พฤติกรรมอันไมพึงประสงคเชนน้ัน  
การวิจัยลักษณะนี้ถือวาเปนการวิจัยประยุกต (Applied Research) ที่มุงแสวงหาขอเท็จจริง หรือ
ความสัมพันธระหวางขอเท็จจริง / การเปนเหตุปจจัย  โดยมุงที่จะนําผลการวิจัยน้ีไปใชประโยชนเพ่ือหา
แนวทางแกปญหาจากเหตุปจจัยที่คนพบ 
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คําที่ ๑๕ Census : สํามะโนประชากร 

  Census : An attempt to acquire data from each and every member of a 
population 

  Census (สํามะโนประชากร) เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลของประชากรที่ศึกษา
ทั้งหมดโดยตรง (Face to Face)  จากทุกหนวยของประชากร (All Data)  เชน  การทําสํามะโน
ประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่ไดสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะตาง ๆ 
ของราษฎรทุกคนในทุกครัวเรือนของประเทศไทยในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพ่ือประโยชนในทางสถิต ิ

คําที่ ๑๖ Checklist : แบบบันทึก / รายการตรวจสอบ / แบบสํารวจรายการ 

  Checklist (รายการตรวจสอบ / แบบสํารวจรายการ) เปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับ
การประเมินที่มีลักษณะเปนขอความ  รายการของส่ิงของ  พฤติกรรม  สัตว  ฯลฯ  ที่ตองการสํารวจ
ตามสภาพความเปนจริง  โดยใหผูตอบทําเครื่องหมายใสตามชองน้ัน ๆ  
  ตัวอยาง 

รายการ มี ไมม ี ชํารุด หมายเหตุ 
ถังใสนํ้าดื่มนํ้าใช 

สวมซึม 
โตะครู 

/ 

 
/ 

 

/ 

  

  แบบสํารวจรายการเปนเครื่องมือที่สรางงาย และสวนใหญจะใชคูกับแบบสอบถาม หรือ
การสังเกต  ในการสรางแบบสํารวจรายการนั้น คุณภาพที่สําคัญ คือ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  น่ันคือ
ความครอบคลุมในรายการที่จะสํารวจน่ันเอง (รัตนะ  บัวสนธ , ๒๕๔๐) 
  นอกจากแบบสํารวจรายการซ่ึงเปนเครื่องมือในการประเมิน / สํารวจความเปนจริงดังกลาว
แลว  ก็ยังมีที่เปนสวน / ตอนหน่ึงของแบบสอบถาม / แบบสํารวจในการวิจัยในลักษณะของรายการ
ตรวจสอบ  ตัวอยางเชน 
 ๑.รายการตรวจสอบวาเพราะเหตุใดนักเรียนจึงตัดสินใจเลือกสมัครสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

          ชอบทะเล   มีผูแนะนํา   
   สมัครตามเพ่ือน   มีโครงการนักเรียนทุน 
   อยากเปนนักรบทางทะเล   อยากรับใชประเทศชาต ิ
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  มีทุนศึกษาตอตางประเทศ   อยากเปนผูบังคับการเรือ 
   ตองการเปนทหารเหลาใดก็ได   ตองการเรียนวิชาชีพทหารเรือ 
   เคร่ืองแบบทหารเรือสวยงามสงา   เปนอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศร ี
   อยากเดินทางไปฝกภาคตางประเทศ   ชอบความเปนสุภาพบุรุษทหารเรือ 
  บิดาหรือมารดารับราชการทหารเรือ   เปนอาชีพที่ม่ันคงหลังสําเร็จการศึกษา 
   บิดา  มารดา ตองการใหเปนทหารเรือ   ตองการทดสอบความสามารถของตนเอง 
  มีจํานวนผูสมัครสอบนอยกวาเหลาทัพอื่น  
   ไมตองเสียคาใชจายในการศึกษาและมีเงินเดือน 

      สามารถไปประกอบอาชีพอื่นไดหลากหลายอาชีพ  
  ชอบการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของทหาร 
         รักและตองการเปนทหารเรือเพ่ือพิทักษนานนํ้าไทย 
  อื่น ๆ (ระบุ ).......................................... 

      ๒. นักเรียนคิดวาควรใชการประชาสัมพันธรูปแบบใด จึงจะทําใหนักเรียนไดรับขอมูล/ ขาวสาร 
เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือไดดีทีสุ่ด   ( 5 อันดับแรก) 
  ทางวิทย ุ  ทางโทรทัศน     

  ทางอินเตอรเน็ต  ทางหนังสือพิมพ 
 สงขอมูลไปที่โรงเรียนกวดวิชา  แผนผา/แผนปาย ประกาศตาง  ๆ

  จัดใหมีรายการโทรทัศนเกี่ยวกับทหารเรือ       
  สงนักเรียนนายเรือ/ เจาหนาที่มาแนะแนวที่โรงเรียน 
  สงเอกสาร/ขอมูลการรับสมัครไปที่อาจารยแนะแนวของแตละโรงเรียน 
  อื่นๆ (ระบุ)........................... 

 
 
คําที่ ๑๗ CIPP Model : รูปแบบการประเมิน CIPP 
  CIPP Model  คือ รูปแบบการประเมินโครงการทั้งระบบ / ทุกสวนประกอบที่เสนอ
โดยสตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam , ๑๙๖๘) โดยใหความหมายของการประเมินวาหมายถึง 
“กระบวนการวิเคราะหเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจตอทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู” 
  CIPP เปนอักษรยอของการประเมินในแตละสวนประกอบของโครงการ  ไดแก 
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ประเภทการประเมิน วัตถุประสงคและการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอม 
การตัดสินใจเลือก / กําหนด
วัตถุประสงคของโครงการ 

เลือกแบบแผนการจัด 
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

การปรับปรุงกิจกรรม 
การดําเนินงาน 

การปรับขยายโครงการ 
และการลมเลิกโครงการ 

การประเมินปจจัยนําเขา 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

 
 
  Context Evaluation : การประเมินบริบท / สภาวะแวดลอมของโครงการ ซ่ึงมีผลตอ
การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  เชน  ความตองการของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ปญหาของชุมชน  ตลอดจนนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
  Input Evaluation : การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ  อันไดแก  ทรัพยากรที่
จําเปนในการดําเนินโครงการ  กําลังคน / บุคลากร  งบประมาณเคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ  อาคาร
สถานที่วามีความเหมาะสมและเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไมเพียงใด 
  Process Evaluation : การประเมินกระบวนการ / กิจกรรมการดําเนินโครงการวามี
ความเหมาะสมตามลําดับขั้นตอนหรือไม  มีปญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น เพ่ือนํามาสูการปรับปรงุ
กระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  Product  Evaluation : การประเมินผลผลิตของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค ของ
โครงการที่กําหนดไวหรือไม  เพียงใด  โดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนดไวเพ่ือบงช้ีความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของโครงการ อันนําไปสูการยุติโครงการ หรือปรับปรุงพัฒนา / ขยายโครงการใหดําเนินตอไป 
  CIPP Model  จึงเปนรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุมทุกสวนของโครงการซ่ึงการ
ประเมินในแตละสวนของโครงการน้ันมีความสัมพันธกับการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ และการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงการ     ดังแผนภูมิแสดงความสัมพันธดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิ : ความสัมพันธระหวางประเภทการประเมินกับวัตถุประสงคและการตัดสินใจตามรูปแบบ 
             การประเมินซิปป (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. ,๒๕๒๕) 
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โครงงานทางวิศวกรรมของนักเรียนนายเรือ  
ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 กองบรรณาธิการ วารสารโรงเรียนนายเรือ 
 

โครงงานทางวิศวกรรมของนักเรียนนายเรือในฉบับน้ี เปนโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ของนักเรียนนายเรือ  ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จํานวน ๕ โครงงานดังน้ี 

โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

๑. โครงงานชุดควบคุมความสูงจุด CG โดยอัตโนมัติ 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.อ.รศ.สมศักดิ์   แจมแจง 
            น.ท.ณัฐพล   สาธร   

 โครงงานนี้เปนการศึกษาเรื่องการเคลื่อนยายน้ําหนักแนวดิ่งที่มีผลตอการทรงตัวของเรือและการ
เขียนโปรแกรมภาษาซี เพ่ือนํามาใชในการทดลองสรางแบบจําลองชุดควบคุมจุด CG โดยอัตโนมัติ
เพ่ือใหเรือมีความสมดุลเม่ือมีการบรรทุกน้ําหนักลงในเรือ และทําใหเรือมีประสิทธิภาพในการเดินทางได
เต็มที่ 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักที่มีตอการทรงตัว
ของเรือ การตอ Stepping Motor กับ Microcontroller และการแสดงผลบน LCD ตอจากนั้นเปนการ
ออกแบบโครงสรางแบบจําลองและวงจรที่เกี่ยวของ เขียนโปรแกรมที่ใชกับ Microcontroller ทําการ
ทดลองและบันทึกคาตาง ๆ แกไขปญหาขอขัดของ สรุปผลและจัดทําเอกสารรายงาน 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นําไปใชเปนสื่อการสอนตนแบบในการศึกษาเพื่อพัฒนาในกรณีของเรือโดยสารและเรือ
บรรทุกตาง ๆ เพ่ือใหเรือเกิดความสมดุล และลดอุบัติเหตุทางทะเลได 
 ๒. นําไปใชเปนสื่อการสอนวิชาการทรงตัวของเรือ (Ship Stability) ในเรื่องผลของการ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่ศึกษาจากทฤษฎี 
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๒.  โครงงานทุนไฟพลังงานคลื่น 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ต.ธนพงษ  สุริเย 

 โครงงานนี้เปนการพัฒนาระบบการสรางทุนกําเนิดไฟ โดยใชหลักการเหนี่ยวนําสนามแมเหล็ก
ใหเกิดเปนสนามไฟฟาโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของคลื่นเปนตัวทําใหแมเหล็กเกิดการเคลื่อนที่ผานขด
ลวดทองแดงใหเกิดเปนสนามไฟฟาและไดเปนกระแสไฟฟาที่นําไปใชงานกับเรื่องของไฟแสงสวางตอไป 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องการกําเนิดพลังงานไฟฟา ออกแบบและ
จัดหาอุปกรณประกอบชิ้นงาน ทําการทดลองและบันทึกผล แกไขปรับปรุง สรุปผลและจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. เปนตนแบบในการพัฒนาระบบทุนไฟใหมีความซับซอนนอยลง ควบคุมงาย และชวยลด
ตนทุนในการผลิตใหนอยลงและเปนไปโดยประหยัด 
 ๒. เปนตนแบบในการพัฒนาศักยภาพ และระบบของทุนไฟในอนาคต 

๓. โครงงานพัฒนาอุโมงคลมเพื่อทดสอบครีบตนแบบเรือดํานํ้า (Wind Tunnel) 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ท.ดร.ประกิต    รําพึงกุล 

 โครงงานนี้เปนการศึกษาผลของแรงลมตอแบบจําลองโครงสรางเพ่ือใชทดสอบผลของลมใน
ความเร็วตาง ๆ ที่จะมีผลตอสิ่งประดิษฐทั้งหลายที่ตองใชลมหรือวิ่งผานลม เชน ใบพัด เครื่องบิน 
รถยนต จรวด สิ่งกอสราง ฯลฯ โดยทําเปนแบบจําลองนําไปวางไวในทิศทางลมในอุโมงคลมเพ่ือทดสอบ
ทิศทางการปะทะ แรงยก แรงตาน และแรงบิด โดยจัดทําใหอุโมงคลมสามารถควบคุมความเร็วลมใหมี
ความคงที่ตลอดการทดสอบชิ้นงาน 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ศึกษา ออกแบบรูปรางของ
ชิ้นงานที่เหมาะสม พัฒนาอุโมงคลม สรางแบบจําลอง และทดสอบในอุโมงค สรางแบบจําลอง
คณิตศาสตร และทดสอบในคอมพิวเตอร สรุปผล และจัดทํารายงาน 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนนายเรือสามารถจัดสรางอุโมงคลมที่ใชในการทดสอบได และมีสภาพใกลเคียงกับ
สถานการณใชงานจริง 
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๔. โครงงานอุปกรณวัดระดับของเหลว 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ท.ดร.ประกิต   รําพึงกุล 

 โครงงานนี้เปนการพัฒนาอุปกรณเพ่ือตรวจวัดระดับของเหลวโดยอัตโนมัติเพ่ือความสะดวกใน
การวัดระดับของเหลว และลดความผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการใชอุปกรณตรวจจับระดับความสูง
ของของเหลวมาเปนขอมูล ขอมูลจะถูกสงเขาโปรแกรมเพื่อคํานวณหาปริมาณของของเหลวในภาชนะ 
โดยขอมูลดังกลาวจะแปรเปลี่ยนไปตามความหนาแนนของของไหล และพ้ืนที่หนาตัดของภาชนะ ซ่ึง
ความแมนยําจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความละเอียดของอุปกรณการตรวจจับ การปอนขอมูล
หนาตัดของภาชนะ โดยเฉพาะกรณีที่หนาตัดไมเทากันตลอดความสูง ตะกอนในภาชนะ เปนตน และ
โครงงานนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับเรือหรือภาชนะที่บรรจุของเหลวได 
 โครงงานนี้เร่ิมตนดวยการศึกษาขอมูล การออกแบบโครงสรางและวงจร ออกแบบอุปกรณ    
เลือกอุปกรณ Sensor ที่เหมาะสมกับการใชงาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานตามที่ตองการ ทํา  
การทดลองพรอมทั้งสรุปผลการทดลอง แกไขปญหาขอขัดของ จัดทําเอกสาร และสรุปรายงาน 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนนายเรือสามารถเขียนโปรแกรม Visual Basic ควบคุมการทํางาน และระบบ Microprocessor 
ของบอรดการรับคาสัญญาณ และการแปลงคาสัญญาณได 
๕.  โครงงานเครื่องวัดแรงผลักของใบพัด 

 อาจารยที่ปรึกษา  :   น.ท.พรเทพ   บุญรักษา 
             น.ท.ดร.กฤษฎา  แสงเพ็ชรสอง 

 โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของเครื่องบินขนาดเล็กที่ใช
ในการสํารวจระยะไกล โดยมีวัตถุประสงคในการหาแรงผลักของมอเตอร และใบพัดแตละชุด เพ่ือที่จะได
เลือกใชในขนาดที่เหมาะสม เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 
 โครงงานนี้เริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลจากทฤษฎีที่เกี่ยวของ ออกแบบ และจัดทําอุปกรณที่ใชใน
การวัดแรงผลักของมอเตอร โดยคํานึงถึงแรงเสียดทานที่จะสงผลตอการทดลอง ติดตั้งมอเตอรและใบพัด 
รวมไปถึงตัวควบคุมความเร็วกับอุปกรณที่ใชวัดแลวนําไปทําการทดลอง บันทึกผลการทดลอง วิเคราะห
ผลการทดลอง สรุปผล สรุปรายงานและจัดทําเอกสาร 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 เปนแนวทางในการกําหนดขนาดและน้ําหนักของเครื่องบินเล็กที่ตองการได 



  การรับรองหมูเรือฝกนักเรียนนายเรือทําการสาธารณรัฐเกาหล ี

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 พลเรือตรี Yoon Young Sik รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือสาธารณรัฐเกาหลี เปนผู
บังคับหมูเรือฝกนักเรียนนายเรือทําการสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน ๒ ลํา คือเรือ Daeuj Young (DDH-
997) และเรือ Chunue (AOE-57) ซึ่งจอดเทียบทาเรือกรุงเทพ ไดเขาเยี่ยมชมกิจการภายในโรงเรียน
นายเรือ พรอมเขาเยี่ยมคํานับ พลเรือโท สุรศักดิ์  แกวแกมทอง ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ ณ          
หองรับรอง ๒ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ ในโอกาสเดียวกันน้ีไดมีการแขงขันฟุตบอลระหวางทีม
ฟุตบอลหมู เรือฝกนักเรียนนายเรือทําการสาธารณรัฐเกาหลีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนนายเรือ ณ        
สนามฟุตบอลโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือสาธารณรัฐเกาหลีเขาเย่ียมคํานับผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมฟุตบอลหมูเรือฝกนักเรียนนายเรือทําการสาธารณรัฐเกาหลีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนนายเรือ 
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  ผูบัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนเย่ียมชมโรงเรียนนายเรือ 

 

 

 

 

 พลเรือเอก Wu Shengli ผูบัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เขาเยี่ยมคํานับ 
พลเรือโท สุรศักดิ์  แกวแกมทอง ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที ่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
ตอจากน้ัน เขารับฟงการบรรยายสรุป ณ หอเกียรติยศ โรงเรียนนายเรือ และเยี่ยมชมกิจการภายใน
ของโรงเรียนนายเรือ อาทิ พิพิธภัณฑเครื่องมือเดินเรือ และอาคารเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ 
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 โครงการ “จากวันแมถึงวันพอ ๑๑๖ วัน สรางสามัคคี” 
 

 
 
 

 
 
 นาวาเอก ธนู สุญาณเศรษฐกร รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ รับมองธงสัญลักษณโครงการ 
“จากวันแมถึงวันพอ ๑๑๖ วัน สรางสามัคคี” จาก นาวาเอก พรชัย  ปนทอง เสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ 
เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ และเม่ือครบกําหนด ๗ วัน ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ โรงเรียนนายเรือจะ  
สงมอบธงสัญลักษณใหแกอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา  กรมอูทหารเรือ  เพ่ือนําไปดําเนินการตอไป 
 ในโอกาสเดียวกันน้ี พลเรือตรี เขมวันต  สงคราม รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปน
ประธานในพิธี “จัดกิจกรรมทําความสะอาดใหญรอยดวงใจใหที่ทํางานนาอยู” ณ หอประชุมภูติอนันต 
โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ การจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคในการ
นําธงสัญลักษณโครงการ “จากวันแมถึงวันพอ ๑๑๖ วัน สรางสามัคคี” มาเปนสัญลักษณ ซ่ึงจะเปนศูนย
รวมแหงความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท ใหแกกําลังพล และเปนการจัดกิจกรรมที่เปนการ
ทําคุณประโยชนตอสวนรวมและหนวยงาน ถวายเปนพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 
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  การตรวจและประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของ 

  นักเรียนนายเรือ   ช้ันปที่ ๑ – ๓  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

   การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทหารเรือไรพุงของโรงเรียนนายเรือ 
 

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือทําการตรวจและประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของ
นักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๑ – ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ที่
ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี โชติวัฒน  สาริกะวณิช เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เปนประธาน
กรรมการตรวจและประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ ฯ ของนักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๑ – ๓ โดยตรวจและ
ประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของนักเรียนนายเรือ เก่ียวกับ การปกครอง    การ
เรือ การสถานีเรือ เดินเรือ การสื่อสาร ศูนยยุทธการและการแปรกระบวน การอาวุธ ระบบเครื่องจักร
ขับเคลื่อน การกลทั่วไป เครื่องกําเนิดไฟฟาและการไฟฟาในเรือ การปองกันความเสียหาย ระบบซอม
บํารุงตามแผน และจดหมายเหตุ ซ่ึงผลการตรวจและประเมินผลการฝกโดยทั่วไปอยูในเกณฑดี 
 
 
 

 

  ตามที่คณะกรรมการโครงการทหารเรือไรพุงของกองทัพเรือ ไดกําหนดใหหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือดําเนินโครงการทหารเรือไรพุง เพ่ือเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหแกกําลังพล น้ัน โรงเรียนนายเรือ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการโครงการทหารเรือไรพุงของโรงเรียนนายเรือเปนหนวยรับผิดชอบการดําเนิน
โครงการดังกลาว และคณะกรรมการโครงการทหารเรือไรพุงของโรงเรียนนายเรือไดมีการดําเนินการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ไปแลวดังนี้ 

- จัดบรรยายพิเศษเร่ือง โรคอวนลงพุง เม่ือ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุขมาใหความรูเรื่องโรคอวน สุขภาพ อาหารและการ
ออกกําลังกาย 

- จัดกําลังพลที่มีรอบเอวเกิน และอยูในเกณฑอวน เปนบุคคลตนแบบ เขารวมแขงขันพิชิต
พุงระดับกองทัพเรือ เปนรุนที่ ๑ โดยกําลังพลดังกลาวไดรวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การ
ตรวจสุขภาพเปนประจําสัปดาหละ ๑ ครั้ง ที่โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ เพ่ือตรวจวัดคา
ดรรชนีมวลกาย  การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  การควบคุมโภชนาการตามคําแนะนํา 
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ตั้งแต เมษายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยไดมีการสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ
ทั้งหมดเสนอคณะกรรมการโครงการทหารเรือไรพุงของกองทัพเรือเปนที่เรียบรอยแลว   
เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๕๑ 

- แจกจายเอกสารใหความรูเก่ียวกับสุขภาพจิต การออกกําลังกายและอาหาร เพ่ือความ
เขาใจที่ถูกตอง อันจะนํามาซ่ึงการมีสุขภาพดี หางไกลภาวะอวนลงพุง 

- จัดกําลังพลโรงเรียนนายเรือที่มีรอบเอวเกินกําหนด และอยูในเกณฑอวน เขารวมโครงการ
เปนบุคคลตนแบบ รุนที่ ๒ (ไมมีการแขงขันพิชิตพุง) โดยใชแนวทางการปฏิบัติสําคัญ ๆ 
เชนเดียวกับบุคคลตนแบบ รุนที่ ๑ เพ่ือลดจํานวนกําลังพลที่อยูในเกณฑอวนลงพุง ตาม
แผนแมบทโครงการทหารเรือไรพุงของโรงเรียนนายเรือ ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
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