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การเดินเรือ (Navigation)  

          ทะเล เปนแหลงธรรมชาติใหญที่สดุที่มนุษยใชหาประโยชนมาเปนเวลานบัพันปแลว  ไม
วาจะ  เปนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในทะเล หรือใชเปนเสนทางเดินทางไปแสวงหา
ประโยชนในดนิแดนอื่น   การไดมาซึ่งประโยชนดังกลาวมนษุยใช  “ เรือ ” เปนพาหนะในการเดินทาง  
การเดินเรือ  จึงมีปรากฏมานับแตบัดนั้น 

การเดินเรือ เปนทั้งศิลปและศาสตรที่มนุษยใชนําเรือไปแสวงหาประโยชนตามแหลงทรัพยากร
ตาง ๆ  ไดอยางถูกตองและปลอดภัย  การเดินเรือในยคุแรกเปนการเดินเรือตามแนวชายฝงทะเล  ไปยัง
แหลงประมง  ตามกองหิน  แนวประการงั หรือบริเวณที่มีปลาชุกชุม ไปทําการคาตามหัวเมืองชายฝงทะเล   
เปนตน  การเดินเรือใชที่หมายบนฝงหรอืเกาะแกงตาง ๆ นําเรือไปยังที่หมาย เรียกการเดินเรือแบบน้ีวา   
เดินเรือชายฝง ตอมามนษุยมีการแยงชิงทรพัยากรกันมากขึ้น จึงจําเปนตองขยายเขตการเดนิเรือออกไป    
เพ่ือหาแหลงทรัพยากรใหม การเดินเรือไปยังที่หมายไกลฝงนี้ มนุษยใชความรูที่ไดจากการศึกษาตาํแหนง
และการเคลื่อนที่ของวตัถทุองฟาในการนําเรือ  เรียกการเดินเรือน้ีวา  เดินเรอืดาราศาสตร และใน    
ยุคปจจุบันการเดินเรือไมมีขอจํากัด มนุษยใชววิัฒนาการทางเทคโนโลยีมาชวยในการเดินเรือ เรียกวา  
เดินเรืออิเลก็ทรอนิกส 

ตําบลที่เรือทีถู่กตองเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการเดินเรือ  การเดินเรือในแตละประเภทที่กลาวมาแลว
จึงมีวิธีหาตําบลที่หลายวิธ ีใหนักเดินเรอืใชหาตําบลที่ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว การหาตําบลที่   กลาว
โดยทั่วไปแลว คือ  การหาความสัมพนัธของตําบลที่ทีต่องการรูพิกัด  กับ  ตําบลที่ที่รูพิกัดแลว       
เชน   เวลา ๑๒๐๐  ตนหน เรือรบหลวงเจาพระยา แบริ่งกระโจมไฟเกาะกูดได ๐๓๐o และใชเรดาร      
วัดระยะได  ๓.๕  ไมล  หมายความวา  เรือรบหลวงเจาพระยา (ตําบลทีท่ี่ตองการรูพิกัด)  อยูในทิศ  
๒๑๐o  และหางจากเกาะกูด (ตําบลที่ที่รูพิกดัแลว)  ๓.๕  ไมล  เม่ือตองการรูพิกัดของ เรือรบหลวงเจาพระยา  
ตนหนตองนําคานี้ไปพลอตในแผนทีเ่ดินเรอืตอไป  เปนตน   ดังนั้นกอนที่นักเดินเรือจะเรยีนรูวิธกีาร
เดินเรือ ประเภทตาง ๆ  จึงจําเปนตองทาํความเขาใจกับระบบพิกัดใหดีเสียกอน 
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ระบบพิกัด ( Coordinate systems ) 
ในการเดินเรือการหาตําบลทีเ่รืออยางถูกตองและรวดเรว็ เปนสิง่สําคัญประการแรกที่นักเดินเรือ   

จะตองปฏิบตั ิ ตามที่กลาวมาแลววาการหาตําบลที่เปนการหาความสัมพันธของตําบลที่ทีต่องการรูพิกัด  
กับตําบลทีท่ี่รูพิกัดแลว    พิกัดที่ใชในการหาตําบลที่เรือน้ีมีเพียง  ๒  ระบบ  คือ  ระบบทีใ่ชกบัวตัถทุี่อยู
บนพ้ืนผิวของโลก (The earth’s system of coordinates) ซ่ึงเรียกพิกัดนี้วา พิกัดภูมิศาสตร 
(Geographic coordinates)  และระบบที่ใชกับวัตถทุองฟา (The celestial’s system of coordinates)    
เรียกพิกัดนี้วา  พิกัดทองฟา (Celestial coordinates) ระบบพิกัดทัง้สองระบบนี้นักเดินเรือจะตองเขาใจ 
อยางถองแทและรูถึงความสัมพันธของระบบทั้งสองดวย   การหาตําบลที่เรือจึงจะกระทําไดอยางถูกตอง    
และรวดเร็ว   โดยเฉพาะการเดินเรือดาราศาสตร     

พิกัดภูมิศาสตร ( Geographic coordinates )  

ระบบของพิกัดภูมิศาสตรน้ี  กําหนดใหโลกมีลักษณะเปนทรงกลม จุดศูนยกลางของระบบอยูที่
จุดศูนยกลางของโลก โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทศิตะวันออก รอบแกนของโลก แกน
ของโลกเปนเสนตรง ลากผานจุดศูนยกลางของโลกตัดผิวของทรงกลมที่  ข้ัวโลกเหนือ (North pole, Pn)   
และ ข้ัวโลกใต (South pole, Ps) 

หากใช plane ตัดผานทรงกลมของโลก  โดยใหตั้งฉากกับแกนของโลกที่จุดศูนยกลาง  รอยตัดที่
ผิวของโลกจะมีระยะหางจากขั้วโลกเหนือและขัว้โลกใตตามผิวของโลกเทากันตลอด  รอยตัดนี้เรียกวา อิ
เควเตอร (Equator)  อิเควเตอรแบงโลกออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน สวนที่อยูเหนืออิเควเตอร    
เรียกวา   ซกีโลกภาคเหนือ (Northern hemisphere)  และสวนที่อยูใตอิเควเตอร เรียกวา ซีกโลก
ภาคใต   (Southern hemisphere) 

ละติจูด (Latitude)  เปนรอยตัดบนทรงกลมของโลกที่เกิดจากการใช plane หลาย ๆ plane   
ตัดผาน  โดย plane เหลานีต้องขนานกับ plane ของอิเควเตอร   และตองตั้งฉากกบัแกนของโลก                              

ลองจิจูด (Longitude or Meridians of longitude)  เปนรอยตัดบนทรงกลมของโลกที่เกิดจาก
การใช plane หลาย ๆ plane ตัดผานเชนเดียวกัน  แต plane เหลานี้ตองตัดผานขั้วโลกเหนือ  ขัว้โลกใต   
และตั้งฉากกบั plane ของอิเควเตอรของโลก รอยตัดบนทรงกลมของโลก  หรือเมอริเดียน หรือลองจิจูด  
เปนวงกลมมีจุดศูนยกลางอยูที่จุดศูนยกลางของโลก รัศมียาวเทากบัรัศมีของโลก เรียกวงกลมนีว้า  วง
ใหญ (Great circle)  ลองจิจูดทุกเสนจะตั้งฉากกับละติจูดดวย  

การกําหนดตําบลทีข่องจุดตางๆในระบบพิกัดภูมิศาสตรน้ี  กําหนดเปน ชื่อของละติจูด  และ
ลองจิจูด ทีผ่านจุดนั้น การตั้งชื่อละตจูิดตั้งตามมุมวัดเปนองศาที่จุดศูนยกลางของโลก โดยวัดจาก 
plane  ของอิเควเตอรไปตามแนวลองจิจูดที่ผานจุดนั้น  ตามดวยทศิเหนือ (N) หรือทิศใต (S)  ขึ้นอยูกับ 
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วาการวัดมุม ไปทางซีกโลกภาคเหนือ  หรือทางซีกโลกภาคใต   เชน  ละติจูด 30o N   (LAT 30o  N 
หรือ φ 30o N)  หรือ  ละตจูิด 15o S   (LAT 15o S หรือ φ 15o S )  เปนตน  มุมละติจูดมีคาตั้งแต  0o – 
90o  ทั้งทางซีกโลกภาคเหนือ  และซีกโลกภาคใต 

สําหรับการตั้งชื่อลองจิจูดนัน้ ตั้งตามมุม วัดเปนองศาที่จุดศูนยกลางของโลก  โดยวัดจาก plane 
ของลองจิจูดทีผ่านหอตรวจดาวเมืองกรีนิช  ประเทศอังกฤษ (The Royal Observatory Greenwich, 
England)  ไปตามแนวอิเควเตอรจนถึงลองจิจูดที่ผานจดุนั้น  ตามดวยทศิตะวนัออก  (E)  หรือทศิตะวนัตก 
(W)  ขึ้นอยูกบัวาการวดัมุมน้ีวัดไปทางทศิตะวนัออก หรือทิศตะวนัตกของลองจิจูดที่ผานหอตรวจดาวเมือง
กรีนิช  เชน  ลองจิจูด 105o E (LONG 105o E หรือ λ 105o E) หรือ ลองจิจูด 54o W (LONG 54o W หรือ 
λ 54o W ) เปนตน  มุมลองจิจูดมีคาตั้งแต  0o – 180๐o  ทั้งทางซีกโลกตะวันออก  และซีกโลกตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  ๒  ละติ จูด  เปนรอยตัด  เกิดจาก  plane 
หลาย ๆ plane ตัดผาน โดย plane เหลานี้ตอง
ขนาน กับ plane ของอิเควเตอร 
 

รูปท่ี ๑ อิเควเตอร เปนรอยตัดบนทรงกลมของ
โลก เกิดจากการใช plane ตัดผาน โดย plane นั้น
ตองตั้งฉากกับแกนของโลกที่จุดศูนยกลาง  
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พิกัดภูมิศาสตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ ลองจิจูดเปน       รอยตัดบนทรงกลม 
ของโลก  เกิดจากกการใช plane หลาย ๆ plane 
ตัดผาน โดย plane เหลานี้ตองผานขั้วโลกเหนือ 
ขั้วโลกใต และต้ังฉากกับ plane ของอิเควเตอร 
 

Pn 

Ps 

φ 
φ 

ละติจูดเหนือ 

ละติจูดใต 

รูปท่ี ๔  มุมละติจูด 

อิเควเตอร 
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พิกัดทองฟา ( Celestial coordinates ) 
ระบบของพิกดัทองฟาทีใ่ชในการเดินเรือดาราศาสตรมีอยู ๒ ระบบ คือ  ระบบอิเควเตอรทองฟา  

(Celestial equator system of coordinates) เปนระบบตําบลที่ของวตัถุทองฟา โดยอางถึงอิเควเตอร
ทองฟา (Celestial equator)   ใชสําหรับกําหนดตําบลทีข่องวตัถทุองฟาในชวงเวลาตางๆ  และ ระบบ
ขอบฟา  (Horizon system of coordinates)  เปนระบบตําบลที่ของวตัถุทองฟา  โดยอางถงึขอบฟา
ของผูตรวจ  ใชสําหรับคํานวณตําบลที่ของผูตรวจ  

ระบบอิเควเตอรทองฟา (Celestial equator system of coordinates)  ระบบน้ีกําหนดให
ทองฟาเปนรูปทรงกลม เรยีกวา ทรงกลมทองฟา (Celestial Sphere)  มีจุดศูนยกลางของระบบอยูที ่
จุดศูนยกลางของทรงกลมทองฟา หรือจุดศูนยกลางของโลก   การวัดพิกัดวัดมุมเปนองศาที่จุดศูนยกลาง
ของระบบโดยวัดไปตามอิเควเตอรทองฟา  หรือวัดจากอิเควเตอรทองฟาเปนหลัก 

แกนทองฟา  (Celestial axis)  คือ เสนสมมติทีต่อแกนของโลกออกไปในทองฟาจนถึงทรงกลม
ทองฟา  เราจะรูสึกวาทรงกลมทองฟาหมุนอยูรอบแกนนี้ จากทศิตะวนัออกไปทางทิศตะวันตก  

ข้ัวทองฟา  (Celestial poles) คือ จุดที่อยูปลายสุดทั้งสองขางของแกนทองฟาจุดที่ตรงกับ     
ขั้วเหนือของโลกเรียกวา ข้ัวทองฟาเหนือ (North celestial pole, NCP)  จุดที่ตรงกับขั้วใตเรยีกวา      
ข้ัวทองฟาใต  (South celestial pole, SCP)  

เมอริเดียนทองฟา  (Celestial meridians) คือ วงใหญบนทรงกลมทองฟา  ที่เกิดจากการ
ขยายเมอริเดียนของโลกออกไปตัดกับทรงกลมทองฟา  เมริเดียนทองฟาจะผานขั้วทองฟาทั้งสองขั้ว  

 

λ 

Pn 

Ps 

ลองจิจูด 0o 
(ลองจิจูดที่ผาน Greenwich) 

ลองจิจูดตะวันออก ลองจิจูดตะวันตก 

รูปที่ ๕ มุมลองจิจูด 

λ 
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อิเควเตอรทองฟา   (Celestial equator or The equinoctial)  คือ  วงใหญบนทรงกลมทองฟา  
ซ่ึงเกิดจากการขยายอิเควเตอรของโลกออกไปตัดกบัทรงกลมทองฟา   

ดิคลิเนชั่น   (Declination, d)  เปนมุมที่จุดศูนยกลางของทรงกลมทองฟา หรือจุดศูนยกลาง
ของโลก วัดจากอิเควเตอรทองฟา ไปตามเมอริเดียนทองฟาที่ผานวัตถุทองฟาจนถึงวตัถุทองฟา  ชื่อ
ของดิคลิเนชัน่ขึ้นอยูกับทศิทางของการวัดมุม   หากวัดไปทางเหนอืของอิเควเตอรทองฟา  วัตถุทองฟา
น้ันมีดิคลิเนชัน่เหนือ (N)  หากวัดไปทางใตของอิเควเตอรทองฟา  วัตถุทองฟานัน้มีมีดิคลิเนชัน่ใต (S) 

มุมเวลา  (Hour angle, HA) คือ มุมระหวางเมอริเดียนทองฟาสองเสน (มุมที่แกนทองฟาเกิด
จาก plane ของเมริเดียนทองฟา  สอง plane ตัดกัน) 

มุมเวลากรีนิช  (Greenwich hour angle, GHA)   มุมระหวางเมอรเิดียนทองฟาที่ผานหอตรวจ
ดาวเมืองกรีนิช  ประเทศอังกฤษ   กับเมอริเดียนทองฟาที่ผานวตัถทุองฟา  วัดไปทางทิศตะวนัตก  

มุมเวลาไซเดอเรียล  (Sidereal hour angle, SHA)  มุมระหวางเมอริเดียนทองฟาที่ผานจุดราศี
เมษ  (Aries)  กับเมอริเดียนทองฟาที่ผานวัตถุทองฟา  วัดไปทางทศิตะวันตก  

ไรทแอสเซนชั่น  (Right Ascension, RA)   มุมกลบัของ SHA (RA = 360o -  SHA) 
มุมเวลาตําบลที่  (Local hour angle, LHA) เปนมุมระหวางเมอริเดียนทองฟาที่ผานผูตรวจ  

กับเมอริเดียทองฟาที่ผานวตัถุทองฟา  โดยวัดไปทางทิศตะวันตก  
 

ระบบอิเควเตอรทองฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิคลิเนชั่นใต 

รูปที่ ๖ ดิคลเินชั่น  

NCP 

SCP 

อิเควเตอรทองฟา d 
d 

ดิคลิเนชั่นเหนือ 
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ระบบขอบฟา (Horizon system of coordinates) ระบบน้ีกําหนดใหทองฟาเปนรูปทรงกลม  
มีจุดศูนยกลางของระบบอยูที่จุดศูนยกลางของทรงกลมทองฟา หรือจุดศูนยกลางของโลก การวัดพิกัด   
วัดมุมเปนองศาที่จุดศูนยกลางของระบบโดยวัดไปตามขอบฟาของผูตรวจ หรือวัดจากขอบฟาของผูตรวจ
เปนหลัก 

เซนิธ (Zenith, Z)  คือจุดบนทรงกลมทองฟาที่เกิดจากการตอแกนจากจุดศูนยกลางของโลกผาน
ศรีษะของผูตรวจไปตัดกับทรงกลมทองฟา  เซนิธเปนจุดบนทรงกลมทองฟาแทนตําบลทีข่องผูตรวจ และ
เปนขั้วทรงกลมทองฟาในระบบพิกัดนี้ สวนจุดบนทรงกลมทองฟาอีกซีกโลกหนึ่งที่อยูตรงขามกับเซนิธ 
เรียกวา เนเดอร (Nadir) 
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ขอบฟา (Horizon) คือ วงใหญบนทรงกลมทองฟา ทีต่ั้งฉากกบัแกนทีล่ากผานเซนิธ และเนเดอร
(เสนขอบฟาทีผู่ตรวจมองเห็นอยูรอบ ๆ ตวัของผูตรวจ) 

วงสงูหรือวงดิ่ง  (Circles of altitude or vertical circles) คือ วงใหญบนทรงกลมทองฟา ที่
ผานเซนิธ และเนเดอร  วงสูงทุกวงจะตั้งฉากกับขอบฟา 

สูงของวตัถุทองฟา (Altitude of celestial bodies, h)  คือ  มุมที่วัดจากขอบฟาไปตามวงสูงที่
ผานวัตถุทองฟาจนถึงวัตถทุองฟานั้น  

ไพรมเวอรตเิกิล  (Prime vertical)  คือ วงสูงทีต่ั้งฉากกบัเมอริเดียนของผูตรวจ (ตั้งฉากที่เซนธิ) 
แอซิมธั  (Azimuth) เปนมุมที่เซนธิ  วัดจากเมอริเดียนของผูตรวจไปจนถึงวงสงูที่ผานวตัถุ

ทองฟา  การนับแอซิมัธมีอยู ๒ อยาง  คือ  
แอซิมัธ ใชอักษรยอวา Az เปนมุมทีว่ดัจากทิศเหนอื (N) หรือทิศใต (S) ของผูตรวจ  

แลวแตวา  ผูตรวจจะอยูซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต  วัดไปทางทศิตะวันออก (E) หรือทิศตะวนัตก (W) 
ซ่ึงขึ้นอยูกับวตัถทุองฟานัน้ วาจะอยูทางทิศตะวันออก หรือทางทศิตะวนัตกของผูตรวจ มุมแอซิมัธน้ีใชใน
รูปสามเหลี่ยม ดาราศาสตร  

แอซิมัธจริง  (True Azimuth) ใชอักษรยอวา  Zn  เปนมุมที่วัดจากทิศเหนือของผูตรวจ
ไปทางทิศตะวันออกจนถึงวงสูงที่ผานวตัถุทองฟน้ัน  มีคาตั้งแต 0o ถึง 360o ไมวาผูตรวจจะอยูละติจูด
เหนือหรือใตกต็าม 

 
ความสัมพนัธของระบบพิกัด 

ตามที่กลาวมาแลววา การหาตําบลที่เปนการหาความสัมพันธของตําบลที่ทีต่องการรูพิกัดกับ  
ตําบลที่ที่รูพิกดัแลว ในการเดินเรือดาราศาสตรการหาตําบลทีเ่รือไดจากการวัดสูงของวัตถุทองฟา (การวัดสูง 
ใชระบบขอบฟา) ซ่ึงตําบลที่ของวตัถทุองฟาเปนระบบพิกัดอิเควเตอรทองฟา และตําบลทีเ่รือทีต่องการรูคา 
เปนระบบพิกดัภูมิศาสตรน้ัน  ใชระบบพกิัดตางกนั  แตระบบพิกัดทัง้สองมีความสมัพันธซ่ึงกนัและกันดังนี ้
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ตารางเปรยีบเทียบระบบพิกัด 
 

ระบบพิกัดอิเควเตอรทองฟา ระบบพิกัดภูมศิาสตร 

๑) กําหนดใหทองฟาเปนรูปทรงกลม 
 
๒) จุดศูนยกลางของระบบ      อยูที่จุดศูนยกลาง 
ของทรงกลมทองฟา หรือ จุดศูนยกลางของโลก 
 
๓) การวัดพิกัดวัดมุมเปนองศา    ที่จุดศูนยกลาง 
ของระบบ   โดยวัดไปตามอิเควเตอรทองฟา  หรือ 
วัดจากอิเควเตอรทองฟา 
 
๔) พิกัดของตาํบลที่    กําหนดเปน    ดิคลิเนชั่น  
และ มุมเวลากรีนิช 
 
๕) ดิคลิเนชั่น  เปน มุมทีจุ่ดศูนยกลางของระบบ วัด
จากอิเควเตอรทองฟาไปตามเมอริเดียน 
ทองฟาที่ผานวัตถุทองฟา  จนถึงวัตถุทองฟา 
 
๖) มุมเวลากรีนิช  เปน มุมทีจุ่ดศูนยกลางของระบบ    
ระหวางเมอริเดยีนทองฟาที่ผานหอตรวจดาวเมืองกรนีิช  
ประเทศอังกฤษ   กับเมอริเดยีนทองฟาที่ผานวัตถ ุ
ทองฟา  
 

๑) กําหนดใหโลกเปนรูปทรงกลม 
 
๒) จุดศูนยกลางของระบบ  อยูที่ จุดศูนยกลางของโลก 
 
 
๓) การวัดพิกัดวัดมุมเปนองศา     ที่จุดศูนยกลาง 
ของระบบ  โดยวัดไปตามอิเควเตอร   หรือวัดจาก 
อิเควเตอร 
 
๔) พิกัดของตาํบลที่    กําหนดเปน   ละตจิูด   และ  
ลองจิจูด 
 
๕) ละติจูด  เปน มุมทีจุ่ดศูนยกลางของระบบ วัดจาก   
อิเควเตอรของโลก   ไปตามเมอริเดียนของโลกที่ผาน
ผูตรวจ  จนถงึผูตรวจ 
 
๖) ลองจิจูดเปน   มุมทีจุ่ดศูนยกลางของระบบ 
ระหวางเมอริเดยีนของโลก  ที่ผานหอตรวจดาว 
เมืองกรนีิช  ประเทศอังกฤษกับเมอริเดียนของโลก   
ที่ผานผูตรวจ 
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รูปท่ี ๘ ระบบขอบฟา 

NCP 

SCP 

GHA  

d 

เมอรเิดียนผาน  

รูปที่ ๙ ความสัมพันธของระบบพกิัด

เมอริเดียนผาน 
Greenwich 

GHA 

รูปท่ี ๙ ความสัมพันธของระบบพิกัด 
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สรุประบบพิกัด 
ระบบพิกัดทั้งสองระบบมี จุดศูนยกลางของระบบรวมกัน ที่จุดศูนยกลางของโลก  จุดอางอิง 

ไดแก  ข้ัวเหนือ  ข้ัวใต  เมอริเดียน และอิเควเตอร  ของระบบมีความคลายกัน  เน่ืองจาก ขั้วเหนือ  
ขั้วใต  เมอริเดียน และอิเควเตอร  ของระบบอิเควเตอรทองฟาเกิดจากการตอแกนของโลก และเกิดจาก
การขยายเมอริเดียน  และอิเควเตอรของโลกออกไปตดักับทรงกลมทองฟา  พิกัดของระบบวดัเปนมุม
ที่จุดศูนยกลาง  การวัดพิกัดเปนมุมน้ีทําใหกําหนดพิกัดวัตถุได  โดยไมตองคํานึงวาวตัถน้ัุนจะอยูสูง
จากจุดศูนยกลางเทาใด  พิกัดของทั้งสองระบบที่วดัจากจุดอางอิงที่คลายกัน จึงนํามาแทนกันได  
น่ันก็คือ  ดิคลิเนชั่น (d) กับ ละตจิูด (φ)  และ มุมเวลากรีนิช (GHA)  กับ  ลองจิจูด (λ)  สามารถ
นํามาแทนกันได  หรือนําพิกัดของวัตถทุองฟามาพลอตในแผนที่เดินเรือได 

ในฉบบัน้ีไดกลาวถึงความเปนมาของการเดินเรือ  และระบบพิกัดที่ใช  ซ่ึงเปนหัวใจของการเดินเรอื 
มาพอสังเขปแลว  ในฉบับตอไปจะกลาวถึงแนวความคิด  และวธิีการหาตําบลที่เรือดาราศาสตร  ซ่ึงเปน
บทสรุปในการเดินเรือดาราศาสตรตอไป   

 
 
 

เอกสารอางอิง  
Elbert S. Maloney, Dutton’s Navigation & Piloting, Fourteenth Edition 
น.อ.โรจน  หงสประสิทธิ,์ เดินเรือดาราศาสตร, พิมพครั้งที่ ๑, ตลุาคม ๒๕๑๗                 

      



 
 

 

        
 

⌦ ⌫ 
 
            

  ลักษณะทางธรรมชาติของเวลาในทางวทิยาศาสตรใหคาํจํากัดความเชิงวตัถุวิสยั (Objective Time) 
ไววา “เวลา คือขนาดหรือปริมาตรทางฟสิกสที่สามารถสังเกตหรือตรวจวัดไดดวย นาฬิกาจักรกล 
นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีธรรมชาติอ่ืน ๆ” นาฬิกาแดด (SUNDIAL) เปนเครื่องบอกเวลาและเครื่องมือ 
วัดเวลาวิธธีรรมชาติแบบหนึ่งที่มีใชมาตัง้แตในสมัยโบราณจนถึงในปจจุบัน โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของ
ดวงอาทิตยทีป่รากฏในแตละวันเปนหลกั  

 
ในบทความนี้ทานจะไดทราบถึงวิธีการอานเวลาจากนาฬิกาแดดวิธีการประดิษฐและติดตั้งนาฬิกาแดด 

ซ่ึงไมใชเรื่องยากหรือซับซอนแตประการใด ผูอานทานใดมีบริเวณพ้ืนที่หนาบานหรือหลังบานกวางมี
แสงอาทติยสองตลอดวัน อาจสามารถประดษิฐนาฬิกาแดดไวใชเปนเครื่องประดับที่มีประโยชนและยัง
เปนงานศลิปกรรมทางวิทยาศาสตรภายในบรเิวณบานซึ่งแฝงไวดวยความสวยงามและคุณคาของการ  
ใชงานทีเดียว สมัยโบราณกอนที่จะเร่ิมมีนาฬิกาจักรกล หรือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกสไวใชบอกเวลาเชน   
ในสมัยปจจุบนั มนุษยไดใชประโยชนจากปรากฏการณธรรมชาตใินการสังเกตดกูารเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
จากธรรมชาติเพ่ือการกําหนดเวลา  โดยเฉพาะใชดวงอาทิตยเปนเครื่องชี้บอกเวลาทางธรรมชาตทิีส่ําคัญที่สุด 
เชน  เวลาเชาดวงอาทิตยขึน้  เวลาเที่ยงดวงอาทิตยอยูตรงศรษีะ  และเวลาเย็นค่ําดวงอาทิตยตกลบัจาก 
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ขอบฟา สวนเวลากลางวันในชวงเวลาอื่น ก็อาศัยสังเกตดจูากการทอดเงาของวัตถุใดวัตถุหน่ึงที่
กําหนดใหเปนเครื่องบอกเวลาของคนในทองถิ่นน้ัน ซ่ึงอาจไมมีความเที่ยงตรงแตก็ยอมรับไดในสมัยน้ัน
มาใชกําหนดเวลา ดวยหลักการตามที่กลาวมามนุษยในระยะแรกจึงไดประดิษฐคิดคนนาฬิกาแดด 
(SUNDIAL)ใหมีรูปทรงที่เหมาะสมขึ้นมาใชงานเปนเครื่องบอกเวลาอยางงาย ๆ   

นาฬิกาแดดนัน้คิดคนขึ้นครัง้แรกเม่ือใดไมปรากฏ แตจากหลกัฐานทีมี่อยูพบวานาฬิกาแดดพัฒนา 
ขึ้นในสมัยอิยปิตโบราณ หรือราวสองพันปมาแลว นาฬิกาแดดนั้นแสดงเวลาทีอ่าจคลาดเคลือ่นไปจาก
เวลานาฬิกาขอมือของผูสังเกตแตถาไดเขาใจหลักการของนาฬิกาแดดและนําคาแกเวลามาแกไขเวลาที่
ไดจะมีความถกูตองพอสมควร สาเหตุทีเ่ปนดังน้ีเพราะนาฬิกาแดดนั้นแสดงเวลาธรรมชาตทิี่ควรจะเปน 
ซ่ึงตางจากเวลาของนาฬิกาขอมือหรือนาฬิกาจักรกลทั่วไปที่ใชอยูในปจจุบันบอกวัดเวลาหรือแสดงเวลา
ที่ตองการใหเปน ที่กลาวเชนนี้หมายความวาเวลาที่แสดงจากนาฬกิาแดดนั้นเปนเวลาที่เราเรยีกวาเวลา
ดวงอาทิตย (Sun Time) ณ ตําบลที่น้ันอยางเปนประจํา ไมใชเวลาทองถิ่นสมมติ (Local Mean Time) 
หรือเวลาทีเ่ราตองการใหเปน ทั้งนี้เน่ืองจากนาฬิกาแดดสรางขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐานความคิดของการตรวจวัด 
เวลา กอนและหลังเที่ยงของตําบลที่น้ัน ๆ เน่ืองจากเวลาเที่ยงเปนเวลาที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่มาอยูใน
ตําแหนงสูงสดุบนทองฟา ณ เมริเดียน (Meridian) ของผูสังเกตตรงจุดนั้นเงาของวัตถุใด ๆ จะทอดลงใน
แนวตรงตั้งฉากกบัพ้ืนดิน เวลาที่อานไดจากนาฬิกาแดดจะบอกเวลาเที่ยงวันเปนเวลาดวงอาทิตย ซ่ึง
อาจจะไมตรงกับนาฬิกาขอมือของผูสังเกต ทั้งน้ีเพราะผูสังเกตใชเวลาทองถิ่นสมมติของตําบลที่ ที่อางอิง
มาจากเมริเดียนหรือลองจิจูดหลักของเวลาประจําภาค (Zone Time) น้ัน เชน เวลาทองถิ่นสมมติของ
ประเทศไทยกาํหนดใหที่ลองจิจูด ๑๐๕ องศาตะวันออก  ที่ลากผานจังหวัดอุบลราชธานี เปนเมริเดียน
หลักของเวลาประจําภาคของไทย  
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ดังน้ันหากนาฬิกาแดดติดตัง้อยูที่กรุงเทพฯ ที่ลองจิจูด ๑๐๐ องศาตะวันออก เวลาเที่ยงวันของ
นาฬิกาแดดดงักลาวจะไมตรงกับเวลาเทีย่งวันของเวลาทองถิ่นสมมต ิ ทั้งนี้เน่ืองจากดวงอาทติยไดเคลื่อนที ่
ผานลองจิจูด ๑๐๕ องศาไปทางตะวันตกซึ่งเปนเวลาเที่ยงวันของเวลาประจําภาคแลว ดังน้ันเม่ือเคลื่อนที่
ไปถึงลองจิจูด ๑๐๐ องศาตะวันออก มีระยะทางเชิงมุมเทากับ ๕ องศาเวลาทีใ่ชในการเคลือ่นที่ไปจะ 
ตองนํามาแกไขเพ่ิมเติมเขาไปในเวลานาฬิกาแดดเพื่อใหไดคาเวลาทองถิ่นสมมตทิี่ถูกตอง ซ่ึงสามารถ
คํานวณไดจากการเคลื่อนทีข่องดวงอาทิตยไปทางทิศตะวันตกมคีวามเร็วเทากบั ๑ องศา ใน ๔ นาท ี     
ทั้งน้ีเน่ืองจากโลกหมุนรอบตัวเอง ๑ รอบหรือ ๓๖๐ องศาใน ๒๔ ชั่วโมงหรือ ๑ วันดังน้ันในเวลา ๑    
ชั่วโมงดวงอาทิตยเคลื่อนทีไ่ปไดเทากับ ๑๕ องศา ถาดวงอาทิตยเคลื่อนที่ไป ๕ องศาก็ใชเวลาประมาณ 
๒๐ นาทีน่ันเอง เวลาที่อานไดจากนาฬิกาจักรกลจะเปนเวลาเทีย่งยี่สิบ หรือ ๑๒๒๐ นาฬิกา เวลานาฬิกา
แดดก็ตองเทากับ ๑๒๐๐ บวกอีก ๒๐ นาทีก็จะเปน ๑๒๒๐ เชนเดียวกัน สรปุก็คือหากตองการทราบ
เวลาทองถิ่นสมมติ ตองบวกหรือลบออกจากเวลาดวงอาทิตย แลวแตวาจะอยูเมริเดียนดานทิศตะวันออก
หรือทิศตะวันตก  อีกประการหนึ่งเวลาที่ไดจากนาฬิกาแดดนั้นเปนเวลาทางธรรมชาตติามฤดูกาลจริง ๆ 
ทั้งนี้เน่ืองจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตยชาเร็วไมเทากันในหนึ่งป ดังนั้นหากตองการคํานวณเวลาดวงอาทิตย 
ใหตรงเชนเดียวกับเวลาจากนาฬิกาจักรกลจริง ๆ ผูตรวจจะตองมีการปรับแกเศษเวลา (Equation of 
Time) หรือผลตางระหวางเวลาสมมติกับเวลาจริงในขณะใดขณะหนึง่ เพ่ือใหแตละชวงเวลาใหใกลเคยีง
เวลาสมมติมากที่สุด ซ่ึงเศษเวลามีคาตั้งแต ๐ วินาที ถึงประมาณ ๑๗ นาทีทั้งคาบวกและคาลบ      
ตลอดเวลา ๑ ปที่โลกเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตยซ่ึงผลตางนี้แตละวันไมเทากนัตลอดทั้งป  ดังแสดง     
คาผลตางตามกราฟ 
 

กราฟแสดงการเคลื่อนทีข่องดวงอาทติยชา-เร็วในชวงเดือนตาง ๆ เปนนาที 
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แบบของนาฬิกาแดด  จากอดีตจนถึงปจจุบัน นาฬิกาแดด ไดถูกสรางและถูกประดิษฐขึ้นมาหลายแบบ 
หลายขนาดดวยกัน แตอยางไรก็ตามยงัอาศัยหลักการพื้นฐานเดียวกัน ปจจุบนัสามารถกําหนดแบบ   
ตาง ๆ ของนาฬิกาแดดที่สรางขึ้นมาได ๕ แบบดังน้ี 
              ๑. แบบ Horizontal dials 
              ๒. แบบ Vertical dials 
              ๓. แบบ Armillary spheres 
              ๔. แบบ Equatorial dials 
              ๕. แบบ Polar dials                                                                               

   แบบ Horizontal dial 

 
        แบบ Armillary sphere                                                                  แบบ Equatorial dial 
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                             แบบ Vertical dial                                             แบบ Polar dial  
 
สวนประกอบของนาฬิกาแดด ในที่น้ีจะยกตวัอยางสวนประกอบของนาฬิกาแดดแบบ Horizontal dial 
ซ่ึงเปนนาฬิกาแดดแบบที่งายและมีสวนประกอบที่ไมซับซอน สามารถประดิษฐขึ้นใชเองได นาฬิกาแดด
แบบ Horizontal dial ประกอบไปดวยสวนสําคัญ ๒ สวนคือ 
 

เสนเทีย่งวัน                                                
                                             แขนบอกเวลา (gnomon) ปลายแขนชี้ตรงข้ัวโลก 
                  แผนบอกเวลา (dial plate)                
              ซึ่งแสดงชองเวลาชั่วโมง นาที และตารางการแกเศษเวลา (Equation of Time) อยูดานใน       
 
          ๑.แผนบอกเวลา (dial plate) ซ่ึงจะมีขีดแสดงเวลาเปนชัว่โมง นาที ตั้งแตเวลาเชา เวลาเที่ยงวัน 
จนถึงเวลาเยน็ และตารางเศษเวลา (ถามี เพ่ือใหสามารถหาเวลาไดอยางแมนยํา) ขีดเวลา กาํหนดจาก
การที่ดวงอาทติยเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวนัตกดวยความเร็ว ๑๕ องศาใน ๑ ชัว่โมง 
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          ๒. แขนบอกเวลา (gnomon) ซ่ึงแขนบอกเวลานี้แนวแขนจะตองขนานกับแกนของโลก หรือ    
อีกนัยหนึ่งปลายแกนจะตองชี้ตรงไปยังขัว้โลกเหนือ หรือดาวเหนือ และมุมของแขนบอกเวลาจะตอง     
ทํามุมกับแผนบอกเวลาเทากับละติจูดของตําบลที่ทีต่ิดตั้งนาฬิกาแดด  ในการติดตั้งนาฬกิาแดดนั้น
จะตองทําการวัดหาทิศเหนอืจริง ซ่ึงไดมีการปรับแกคาอาการผิดของอํานาจแมเหล็กโลก (Variation) ใน   
พ้ืนที่แลว และตองม่ันใจวาปลายแขนบอกเวลาชี้ตรงทศิเหนือจริง 
      วิธีอานเวลา อานคาเวลาเปนชัว่โมงหรือเศษของชั่วโมง จากเงาของแกนเวลาที่ตกลงบนขีดแสดง  
ชั่วโมง นาทบีนแผนบอกเวลา เวลาดังกลาวเปนเวลาของตําบลทีน้ั่น ๆ หากตองการหาเวลาทองถิ่น
สมมตติองบวกหรือลบกับคาผลตางเวลาจากตาํบลที่น้ันไปยังเมรเิดียนหลักตามทีไ่ดกลาวมา และตองเขาใจ 
ดวยวาเวลาดวงอาทิตยปรากฏนั้นจะชา-เร็วไมเทากัน เม่ือเปรียบเทยีบกับนาฬิกาจกัรกลดวยคาเศษเวลา 
(Equation of Time) เน่ืองจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงรี โดยดวงอาทิตยปรากฏจะเคลื่อนที่เร็ว
ระหวาง ๑๖ เม.ย. ถึง ๑๔ มิ.ย. และอีกครั้งในชวง ๒ ก.ย. ถึงประมาณ ๒๕ ธ.ค. สวนในชวงเวลาอืน่   
ดวงอาทิตยปรากฏจะเคลื่อนที่ชา แสดงโดยกราฟดานบน 

วิธีการทํานาฬิกาแดดแบบ Horizontal dial 
           เม่ือกําหนดพื้นที่ในการตั้งนาฬิกาแดดไดแลว ควรสรางฐานหรอืแทนตั้งใหสวยงามกอนการประดิษฐ 
และติดตั้งนาฬิกาแดดตามพื้นที่ ๆ ตองการ  และจะตองทําการหาคาตอไปน้ี 
           ๑. คาลองจิจูด และคาละติจูดของตําบลทีต่ั้งนาฬิกาแดด ซ่ึงอาจหาคาจากแผนที่บก หรือแผนที่
ทางหลวงก็ได ตัวอยางเชนที่เสาธงโรงเรยีนนายเรือ มีคาตําบลที่ ละติจูด ๑๓ องศา  ๓๖.๔  ลิปดา เหนือ 
ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓๕.๘  ลิปดา ตะวันออก 
           ๒. คาลองจิจูดหลักที่อางถึงเวลาทองถิ่นสมมติ ประเทศไทยที่ลองจิจูด ๑๐๕ องศา 
           ๓. ผลตางเวลาจากลองจิจูด ในขอ ๑ และขอ ๒ เปนนาที วินาที เพ่ือนําไปใชแกเวลาที่อานได
จากนาฬิกาแดด ใหเปนเวลาทองถิ่นสมมติ (๑ องศา เทากับ ๔ นาที) ในที่น้ีผลตางคาลองจิจูดเทากับ ๔ 
องศา ๒๔.๒ ลิปดา คํานวณผลตางเวลาไดเทากับ ๑๗.๕ นาทีโดยประมาณ 
           ๔. ทิศเหนือจริง หรือทิศที่ชี้ตรงไปดาวเหนอืของตําบลทีต่ั้งนาฬิกาแดด เม่ือไดแลวกําหนดจุด
และตั้งแทนใหอยูในแนวเหนือ ใต (เม่ือใชเข็มทิศ อยาลืมแกคาอํานาจแมเหล็กโลก) 
           ๕. หาเวลาเทีย่งจริงที่แนนอนของตําบลที่น้ัน ซ่ึงอาจสังเกตไดจากเงาที่ตั้งฉากกับพ้ืน เชน     
จากเงาของมมุตึก หรือเงาของไมทีต่ั้งใหไดแนวด่ิงก็ไดเงาวตัถุจะชีต้รงลงยังฐานของวตัถุน้ัน ตองระลึก
เสมอวา ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ดวยความเร็ว ๑๕ องศาใน ๑ ชั่วโมงหรือ ๙๕๐ ฟุตตอ วินาท ี และเวลา
เที่ยงตรงในแตละวันระหวางเวลาดวงอาทิตย และเวลามาตรฐานที่แสดงบนนาฬิกาจะไมตรงกัน ตางกัน
ดวย    เศษเวลา 
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อุปกรณและวิธีการประดิษฐนาฬิกาแดด 
            ในการประดิษฐนาฬิกาแดดแบบงาย ๆ ไวใชเอง เน่ืองจากตองตั้งนาฬกิาแดดไวกลางแจงที่มี
แสงแดดแรงจัดในเวลากลางวัน และอาจโดนฝน หรือนํ้าคางในเวลากลางคืน ดังน้ันวัสดุที่ใชทํานาฬิกา
แดดควรใช วสัดุประเภทโลหะ เชน ทองเหลือง อลูมิเนียมแผน หรือวัสดุอ่ืนๆที่ไมเกิดสนิม และทนทาน 
เม่ือกําหนดแบบแลว อาจตองจางใหชางดําเนินการตัดแตงแผนโลหะดังกลาว 

A. แผนบอกเวลา เปนแผนโลหะตัดเปนทรงกลมรัศมีตามที่ตองการ เจาะรูตรงกลาง และชองแขนบอก
เวลา  
C. แผนฐานนาฬิกาแดด เปนแผนโลหะทรงสี่เหลี่ยมเจาะรูตรงกลางเพื่อใชยึดแผนบอกเวลา มุมทั้งสี่เจาะ
รูเพ่ือใชยึดติดกับแทนนาฬกิาแดด 
D. แขนบอกเวลา จะใชรูปทรงใดก็ไดตามแตใจชอบ ใชแผนโลหะ ๒ แผนตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตัด
ปลายมุมใหมีคามุมเทากับคามุมของละติจูด ในที่น้ีเทากบั ๑๓ องศา ๔๔ ลิปดา แลวนํามาซอนกันใหมี
ชองดานในเพื่อใหแสงสามารถผานไดตรงกลาง ปลายฐานเจาะรู ๒ รูเพ่ือใชยึดแขนกับแผนใตฐานใหแนน 
E. ลวดตวั U สําหรับสอดยึดแขนบอกเวลา 
F. นอตยึดแผนบอกเวลา และแผนฐานนาฬิกา 

 นําแขนบอกเวลามาเสยีบเขากับแผนบอกเวลาโดยใหมีมุมเอียงเทากับ ละติจูด ของตําบลที่ตั้งนาฬิกา
แดด      
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ทําการวัดเพื่อหาทิศเหนือจริงที่แทนตั้งนาฬิกาแดด และทําเครื่องหมายไว แทนจะตองวางใหอยูในแนว
ระดับไมเอียงไปขางใดขางหนึ่ง จากนั้นนําแผนฐานนาฬิกาแดดมาติดตั้งบนแทนใหเรียบรอย และนํา
นาฬิกาแดดที่ประกอบเสร็จเรียบรอยแลวมาติด โดยยึดแผนบอกเวลากับฐานเขาดวยกันใหแนน หลังจาก
น้ันทําการปรบัแตงแขนบอกเวลาเพื่อใหตรงไปยังทศิเหนือจริง    และทําการกําหนดเสนเวลาตามชั่วโมง

ทั้งเชาและบายโดยอางอิงจากเสนเวลาเทีย่งวัน และควรทํามาตรายอยในชองแตละชัว่โมงดวย สุดทาย
ทําการทดลองใชจริงโดยสอบเทียบและปรับแตงเวลากับนาฬิกาขอมือ เทานี้เราก็จะไดนาฬิกาแดดที่
สวยงามและมีคุณคาทางวทิยาศาสตรดวยฝมือของเราเองไวใช                      
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HYDROGEN The FUEL for the Future 

 
  ⌫ 

⌫ 
⌦ ⌫ 

 

 สถานการณของโลกทีเ่กิดขึน้อยางสอดคลองกัน กําลังจะเตือนใหรูวา แหลงพลงังานตาง ๆ กําลงั 
จะถึงจุดวิกฤติ พลังงานอยางหนึ่งที่นาจับตามองไดแก ไฮโดรเจน พลังงานสะอาดที่เปนพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจในการผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงอาจจะตองใชตนทุนที่สูงขึ้นในอนาคต 
 ในสหรัฐอเมรกิา เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเปนเทคโนโลยทีี่ใชกันอยางแพรหลายในโครงการอวกาศ
ขององคการนาซา ซ่ึงนับวามีคุณประโยชนตอสหรัฐอเมริกาในอนาคตอันใกลน้ี 
 กาซไฮโดรเจนเปนกาซที่เล็กที่สุด เปนธาตุที่พบในธรรมชาติในรปูของสารประกอบตาง ๆ    เชน 
กาซธรรมชาต ิ มีธานอล ถานหิน ชีวมวล และน้ํา  ที่สามารถผลติมาใชประโยชนภายในบาน ซ่ึงชวยให
สหรัฐอเมริกาลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลงิจากตางประเทศไดเปนอยางดี 
 กาซไฮโดรเจน เปนพลังงานที่สามารถนําไปผลติกระแสไฟฟา เปนระบบพลังงานพื้นฐานอยาง
ยั่งยนืของโลกที่นํากลับมาใชใหม  กาซไฮโดรเจนสามารถทาํไดอยางปลอดภัยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง  เชน ใชกับเครื่องยนตทําใหปราศจากมลพษิ ใหความรอนภายใน
บานและสํานกังาน  รวมทั้งเปนเชื้อเพลงิในเครื่องบิน 
 ความสนใจพลังงานไฮโดรเจนถูกกระตุน จากความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ของโลก ไฮโดรเจนผลิตไดโดยเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดูเหมือนจะเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
หลักการทีนํ่ามาสรางคือ เครือ่งกําเนิดกระแสไฟฟาทีไ่ดจากพลังงานแสงอาทติยอยางไมมีขีดจํากัด  
สามารถ นํามาผลิตสิ่งตาง ๆ ไดมากมาย ตัวอยางเชน ในดานการขนสง โดยสามารถสะสมเชื้อเพลิงไวได
งาย       ไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
 ตนทนุการผลติสูงเปนอุปสรรคสําคัญปจจัยหน่ึง  เปนความทาทายตอวศิวกรและนกัประดษิฐคิดคน 
อยางมากที่จะคนคิดเทคนคิการผลิต เพ่ือลดตนทุนดังกลาว 
 พลังงานที่นํามาใชไมมีแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติโดยตรง กาซไฮโดรเจนผลิตขึ้นโดยหลักการ 
แยกธาตขุองน้ํา หรือ การสกัดจากกาซธรรมชาติโดยผานขบวนการไอน้ํา ตลาดการคาหลักสําหรับกาซ
ไฮโดรเจนคือปโตรเคมีและอุตสาหกรรมการผลิตปุย  องคการนาซา  (The  National  Aeronautics  and 
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Space Administration NAZA) ไดนํากาซไฮโดรเจนมาใชในกระสวยอวกาศ  โดยเซลเชื้อเพลิงจะรวม
กาซไฮโดรเจนและออกซิเจนเกิดเปนน้ําและใหกระแสไฟฟา สําหรับใหลูกเรือในยานอวกาศไดด่ืมกิน 
 ไฮโดรเจนจากน้ํา  (Hydrogen From Water)  โดยสวนใหญจะใชวธิีการ electrolysis แยกน้ํา
ดวยกระแสไฟฟาเกิดกาซไฮโดรเจนที่ขัว้แคทโทด (cathode) และกาซออกซิเจนที่ขั้วแอโนด (anode)  
ดังสมการ 
 ANODE (OXIDATION) 

   −+ ++→ eHgOOH 22)(
2
1

22   

 CATHODE (REDUCTION) 
   −− +→+ OHgHOHe 2)(22 22  
ซ่ึงยังมีวิธีการอื่น ๆ ในการผลิตกาซไฮโดรเจน ดังเชน 

• Thermochemical water  แยกโดยใชสารเคมี เชน โบรมีน หรือไอโอดีน  โดยใชความรอน
แยกโมเลกุลของน้ํา 

• Photolysis โมเลกุลของน้ําถูกแยกโดยแสง ซ่ึงมีตัวเรงคะตะไลส  ปฏิกิริยามีลักษณะเหมือน
การสังเคราะหแสง (Photosynthesis)  

• Biological and photo biological  นอกจากจะแยกน้ําใหเกิดกาซไฮโดรเจนแลว ยังชวย
กําจัดมลพิษในน้ําดวย 

ความกาวหนาและโอกาส (Advantages and Opportunities)   
 มีความกาวหนาและโอกาสที่นํากาซไฮโดรเจนมาใชเปนเชื้อเพลิงเหมือนอยางการใชเชื้อเพลิงใน
อดีตที่ผานมา 
 ผลติภัณฑของไฮโดรเจนจากกระแสไฟฟาผานลงไปในน้าํหรือจากชวีมวล  สามารถจะลดการนําเขา 
ของน้ํามันปโตรเลียมได องคกรพลังงานของสหรฐัอเมริกา (Department of Energy, DOE) ไดตัง้เปาหมาย 
การใชพลังงานไฮโดรเจน ๑๐% ของพลังงานทั้งหมด ในป ค.ศ.๒๐๒๕ การนําเขาน้ํามันจะลดลงประมาณ
ครึ่งหน่ึง 
 ไฮโดรเจนสามารถรวมกับกาซโซลีน อีธานอล เมธานอล หรือกาซธรรมชาติ โดยเติมไฮโดรเจน
ลงในกาซโซลนี ๕% อากาศจะผสมภายในหองสันดาปสามารถลดไนโตรเจนออกไซด (NOX) ลงประมาณ 
๓๐% - ๔๐%  เครื่องยนตที่ถูกปรบัเปลีย่นมาใชกาซไฮโดรเจนบริสุทธิ์  จะเกิดน้าํและจํานวนไนโตรเจน
ออกไซด (NOX)  เพียงเล็กนอยที่เกิดจากการเผาไหม 
 ในสหรัฐอเมรกิา ป ค.ศ.๑๙๙๘ รถยนตน่ังที่ออกสูตลาด ที่ไมกอใหเกิดมลพิษมีเพียง ๒% ของ
สวนแบงการตลาดเปนรถที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาโดยใชเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (เปนแบตเตอรี่ซ่ึง  
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เกิดปฏิกิริยาการรวมตวัของกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจน และเกิดกระแสไฟฟาขึ้น)  หรือพลังงานที่
เกิดจากการสันดาปเชื้อเพลงิไฮโดรเจนในหองเผาไหมเครื่องยนต 
 กาซไฮโดรเจน สามารถผลติจากแหลงทรัพยากรไดหลายชนิดซึ่งอาจจะเปนแนวทางใหม สาํหรับ 
เศรษฐกิจในอนาคต เน่ืองจากสามารถนาํพลงังานไฮโดรเจนไปใชสรางผลกาํไรในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การขนสง และการบริการตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 

เทคโนโลยแีละเศรษฐกิจของกาซไฮโดรเจน (Technological and economic constrains 
of hydrogen)  
 ถากาซไฮโดรเจนกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกจิ  ทําไมเราจึงไมใชกาซไฮโดรเจนอยางกวางขวาง ใน 
ดานเทคโนโลยีเศรษฐกิจรวมถึงความปลอดภัย รูปแบบของเชื้อเพลงิ การผลติและการเกบ็รกัษา โครงสราง 
พ้ืนฐานของชาติไมไดนําไฮโดรเจนมาเปนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพราะวาตนทนุการผลติไฮโดรเจนยังสูง
กวา เชื้อเพลิงที่ใชอยูในปจจุบัน 

ยานพาหนะที่เหมาะสมกับกาซไฮโดรเจน (Fleet vehicles well suited to hydrogen) 
 ไฮโดรเจนถูกนําไปผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงใชกบัรถโดยสารในเมือง ในกรณีของเชื้อเพลิง
เดิมที่ใชกับเครื่องยนตอาจจะปลดปลอยมลพิษออกมาดวย เชน เครื่องยนตทีใ่ชนํ้ามันดีเซล 
 โดยทั่วไปแลวรถโดยสารที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแบบเกา รถยนตโดยสารที่ใชวิ่งบนเสนทางราบ
ระยะสั้น ๆ ซ่ึงออกแบบใหมีพ้ืนที่วางสาํหรับรองรับผูโดยสารอยางเหมาะสม  และรถยนตโดยสารที่วิ่ง
ระหวางเมืองไดรับการปรนนิบัตบิํารุงตามระยะเวลา เปนปจจัยหน่ึงที่สามารถใหการบริการทีส่ะดวกสบาย  
ยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ตามไมวาใชเครื่องยนตทีใ่ชเชื้อเพลิงแบบเกาหรือแบบผสม สําหรับระบบการขนสงแลว 
ยังคงมีปจจัยพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  เชน  คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง  ขนาดของรถยนตโดยสาร คณุลักษณะ
เฉพาะ (Specific) ของความตองการทางสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งในการตรวจสอบเทคโนโลยีที่ทําให
อากาศบริสุทธิ์ จะเปนทางเลอืกที่ดีที่สุด นอกจากนี้ปจจัยตนทุนและงบประมาณ สถานทีบ่ริการน้ํามัน การ
ปรนนบิตัิบํารงุ และเครื่องยนตที่สมบูรณแบบ มักจะถกูพิจารณากอนการตัดสินใจ กอนการใชเครื่องยนต 
เชื้อเพลิงแบบผสม ซ่ึงเปนทางเลือกที่ดีที่สดุ สําหรับใชในแตละกรณ ี

ไฮโดรเจน คือ  แหลงพลังงาน สาํหรับสาธารณประโยชน  (hydrogen as a source of 
power for public utilities)  
 ไฮโดรเจนสามารถใชเปนแหลงกําเนิดของพลังงานที่สามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟา  สถานภาพ
ของกาซไฮโดรเจนยังสามารถเก็บสะสมไดเหมือนอยางกาซอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรม สามารถขนสงตามทอ 
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กาซธรรมชาตใินระยะทางยาวตองใชตนทุนมากกวา การสงผานกระแสไฟฟาแรงสูง ผูวิจัยไดประมาณ
การการลงทนุไววาการสงไฮโดรเจนไปตามทอจะแพงกวาการสงกระแสไฟฟา ๑/๔เทาในระยะทาง ที่เทากัน 

ศักยภาพในการจัดหาพลังงาน (Energy Supply Potential) 
 การใชไฮโดรเจนแทนเชื้อเพลิงอ่ืน  ความตองการในโครงสรางพื้นฐาน สําหรับเก็บสํารองสะสม 
และการนําไปใชประโยชน  
 ขบวนการผลติไฮโดรเจนซึ่งมีเพียงไมกี่โครงการที่ถูกตรวจสอบศึกษาวิจัยและพฒันาโครงการ 
บนพ้ืนฐานของสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีน้ัน ไฮโดรเจนอาจเปนทางเลือกสาํหรับประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต 
 พลังงานที่เกี่ยวของระหวางไฮโดรเจนและกระแสไฟฟาซึ่งกําหนดโดยกฎของฟสิกส  ถาไมมีการ
สูญเสีย ๑ กิโลวตัตชัว่โมง (KWh) ของกระแสไฟฟา จะตองใช ๓๔๑๒ บีทียู ของไฮโดรเจน (หรือประมาณ 
๑๑ ลกูบาศกฟุต) ตนทนุราคาประมาณ ๑.๑๕ ดอลลาร/KWh (อัตราเฉลีย่ของการลงทนุในอุตสาหกรรม) แตถามี
การสญูเสยีพลังงาน ; 1 million Btu ของไฮโดรเจน จะผลติกระแสไฟฟาโดยเสยีคาใชจายประมาณ ๑๕ 
ดอลลาร ของพลังงานไฟฟา เม่ือผลผลิตมีประสิทธิภาพไมเพียงพอตอความตองการ การลงทุนใน
ขบวนการอื่น ๆ จึงตองนํามาพิจารณาดวยเชน ตนทุนของไฮโดรเจนในการผลติกระแสไฟฟาประมาณ 
๓๐ ดอลลาร/ million Btu ตนทุนจากกาซธรรมชาติประมาณ ๓ ดอลลาร/million Btu กาซโซลีน ๑.๑๐ 
ดอลลาร/แกลลอน  ดังแผนภาพดานลางนี้ 
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อยางไรก็ตาม   มีความเปนไปไดที่เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถนํามาผลิตในลักษณะเชนนีไ้ด  
สามารถที่จะรบัการขยายตวัมากขึ้น  นอกจากนี้ความตองการไฟฟาพื้นฐานเปนสวนทีช่วยใหเพ่ิมระดับ
การผลิตใหสูงขึ้น และทําใหความตองการการใชกระแสไฟฟาจากผลผลติไฮโดรเจนไมมีที่สิ้นสุด 
โดยเฉพาะการออกแบบพลงังานแสงอาทิตย หรือการนํากระแสไฟที่ไดจากระบบไฮโดรเจนกลับมาใช
ใหม   ทําใหเกิดความกาวหนาในการใชทรัพยากรในระดับทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ระดับทรัพยากรทองถิ่นที่
สูงขึ้นสามารถกําหนดความตองการใชปรมิาณไฮโดรเจนภายในพื้นที ่ๆ แนนอน อิเล็กโตรไลซสี จะเปนวิธี
สุดทาย สําหรับพ้ืนที่บริการกระแสไฟฟาที่ไมสามารถสงกาซไฮโดรเจนโดยวิธกีารปกติ กระแสไฟฟาจาก
ไฮโดรเจน เปรียบเหมือนการใหบริการเสริมของการตลาดที่กระทาํโดยฉับพลัน โดยอิทธิพลการตลาด
ดานเศรษฐกิจความยินดีที่จะจายคาพรีเม่ียม สําหรับสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของชาติหรือทองถิ่นที่มี
แหลงทรัพยากรและมีแนวโนมความตองการใชมากขึน้ ดังนั้นการใชอิเล็กโตรไลซสีสําหรบัไฮโดรเจน จึงจะ
มีการพิจารณา ดานกลยุทธทางการคาในอีกหลายปขางหนา ซ่ึงไมไดคาดหวังวาจะกลบันํามาลงทุนใหม 
(R&D) แตจะสนับสนุนดานกิจกรรมการขนสง  

ผลิตภัณฑ (Production) 
 วิธีการเลือกผลิตภัณฑ จะขึน้อยูกับปริมาณและความตองการความบริสุทธิข์องไฮโดรเจน  
Natural Gas Steam Reforming  : ขั้นตอนแรกของขบวนการ คือ การระเบดิกาซธรรมชาติโดยเพิ่ม
อุณหภูมิไอนํ้าไดผลผลติเปนกาซไฮโดรเจน CO และ CO2  

ขั้นตอนที่ ๒ เปลี่ยน CO    H2
O     H2 + CO2 

                        ไอนํ้า     
 กาซไฮโดรเจนสวนใหญที่ถกูผลิตขบวนการนี้จะไดผลผลิต (yield) ประมาณ  ๗๐% - ๙๐%  
 Electrolysis : พลังงานไฟฟาจะถูกใชแยกน้ํา  เกิดกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจน  

(2H2O+electricity           2 H2 + O2 ) แหลงพลังงานที่ใชผลิตกระแสไฟฟา เชน แสงอาทติย 
ลมและพลังนํ้า สามารถนํามาใชในขบวนการนี้ได 
   Photoelectrolysis :  คือขบวนการที่แสงอาทิตยถูกดดูกลืนในสารกึ่งตัวนํา (Semi conductor) 
แยกน้ําเกิดกาซไฮโดรเจนและออกซิเจน 
 Biomass Gasification and Pyrolysis : ผลิตภัณฑไฮโดรเจน เกิดจากอุณหภูมิสูงของกาซ และ
ขบวนการคายความรอนของชีวมวลที่อุณหภูมิต่ํา (รวมถงึ เศษไม และปาไม กากของเสียจากเกษตรกรรม)  
เทคโนโลยน้ีีเปนการใชประโยชนจากเชื้อเพลิงซากสิ่งมีชีวติ (fossil fuels)  
 Photobiological : การสังเคราะหแสงของสิ่งมีชีวิตเลก็ ๆ ใหผลผลิตกาซไฮโดรเจนในกิจกรรม 
เมตาโบลิค (Metabolic) โดยใชพลังงานแสง การใชคะตะไลสและระบบการผลติ จะทําใหประสทิธิภาพใน
การเกิด H2 สูงถึง 24 %  
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(Genetic Programming) 
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Genetic Programming เปนรูปแบบหนึ่งของเทคนคิแบบ Evolutionary Computation โดยม ี   
จุดประสงค ใหคอมพิวเตอรสามารถสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ตองการไดดวยตนเอง Genetic 
Programming ทํางานโดยเลียนแบบววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ตามทฤษฎีของ C. Darwin และการถายทอดทางพันธุกรรมดวยวิธตีาง ๆ เชน Reproduction, 
Crossover และ Mutation เปนตน ในบทความนี้เปนการอธิบายพื้นฐานหลักการทํางานของ Genetic 
Programming และแสดงตัวอยางประกอบการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถจําลองการทํางาน
ของ  ๔ : ๑ Multiplex 

๑  บทนํา 
ในปจจุบันไดมีการพัฒนากรรมวิธตีาง ๆ ที่เลียนแบบธรรมชาติขึ้นมาเพื่อใชในการแกปญหาซับซอน   

กรรมวิธีเลียนแบบธรรมชาตทิี่สําคัญอยางหนึ่งคือ Evolutionary Computation หรือ EC ใน [๑, ๒, ๓] 
EC จะใชทฤษฎีทางชีววทิยาที่อธบิายถึงววิัฒนาการของสิ่งมีชีวติที่อาศัยกลไกการคัดเลือกโดย

ธรรมชาติและการถายทอดทางพันธุกรรมเปนหลักและแนวทางในการทํางาน รูปแบบหลัก ๆ ของ EC 
ในปจจุบันมี ๔ ประเภทคอื Genetic Algorithms (GA), Evolution Strategies (ES), Evolutionnary 
Programming (EP) และ Genetic Programming (GP) 
  สามรูปแบบแรกของ EC ถูกพัฒนาอยางอิสระตอกัน โดยที่ GA และ EP ถูกพัฒนาขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา GA เหมาะสําหรับใชในการหาคาคงที่ ๆ เหมาะสมของฟงกชันทางคณิตศาสตรหรือที่เรียก
กันวา Optimization  EP ใชในการทดลองสรางสมองสังเคราะห (Artificial Intelligence)  ES ถูก
พัฒนาขึ้นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและใชในการหาคาคงที่ ๆ เหมาะสมของฟงกชันทางคณิตศาสตร
เหมือนกบั GA  สวน GP  น้ันพัฒนาตอมาจาก GA และจะใชในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ฟงกชันทางคณิตศาสตร  

ในบทความนีจ้ะขออธิบายหลักการพื้นฐานของ {GP} เทานั้น  ซ่ึงสามารถแบงออกเปนหัวขอ
ยอย ๆ  ไดดังตอไปน้ี  หัวขอที่ ๒ จะขอกลาวถึงทฤษฎีที่สามารถอธิบายการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
และประวตัิความเปนมาของ EC  หัวขอที่ ๓ เปนการอธบิายการทํางานของ GP  หัวขอที่ ๔  แสดงตวัอยาง  
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การทํางานของ GP  หัวขอที่ ๕ เปนการวิเคราะหการทํางานของ GP และ หัวขอที่ ๖ คือการสรุป 

๒  บทเรียนจากธรรมชาติ 
เม่ือป พ.ศ. ๒๔๐๒ {C. Darwin} ไดอธิบายทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาตไิวใน On the 

Origin of Species by Means of Natural Selection เขาไดกลาวไววา  

• สิ่งมีชีวติตาง ๆ จะใหกําเนดิลูกเทาที่จําเปนเพ่ือใหเผาพันธุหรือชนิดของตนเองดํารงอยูได 

• ลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะและความสามารถแตกตางจากพอหรือแมไปบาง 

• สิ่งมีชีวติชนิดใดที่มีความสามารถในการหาอาหาร การปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอม และ
ขยายพันธุไดดีจะสามารถดํารงชีวติอยูรอด และจะผลักดันหรือทําลายสิ่งมีชีวติประเภทอ่ืนๆ  

ดวยเหตผุลตาง ๆ เหลานี้ จะเกิดการคัดเลือกสิ่งมีชวีิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมมากที่สุด 
และการคัดเลอืกเชนน้ีจะเกดิกับสิ่งมีชีวติ อยางตอเน่ืองจนทําใหเกิดการวิวัฒนาการ 

EC จําลองการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติแบบงาย ๆ โดย EC ทํางานกับประชากร (Population) 
ที่ประกอบดวย Individual หลาย ๆ ตวั  Individual เหลานี้ก็คือตัวอยางคําตอบที่นาจะเปนไปไดที่เรา
ตองการนั้นเอง ซ่ึงเทียบไดกับสิ่งมีชีวติตวัหน่ึงตามทฤษฎีการคัดเลอืกโดยธรรมชาติ Individual แตละตัว
จะมีคา Fitness กําหนดอยู คา Fitness น้ีก็คือคาที่ใชวัดความสามารถของ Individual วาเหมาะสมกับ
การแกปญหามากนอยเทาไร 

มีการพัฒนา EC มาตั้งแตราวป พ.ศ. ๒๔๙๐ แตเน่ืองจากขาดอุปกรณในการทํางานที่มีความเรว็
เพียงพอ จึงทาํให EC ไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดมีผลงานจากนักวิจัย
หลายทานเชน Holland [4], Rechenberg [5], Fogel [6] และ Schwefel [7] ที่ชวยผลักดันให EC มีการ
พัฒนาอยางรวดเร็วจนถึงปจจุบัน  

ขอดีที่สําคัญของ EC คือ มีลักษณะการแกปญหาแบบ Global Search คือมีโอกาสหาคําตอบที่
แทจริงทีเ่หมาะสมกบัทกุ ๆ เง่ือนไขหรือขอบเขตได สามารถปรบัใหเหมาะสมกับลกัษณะของงานประเภท 
ตาง ๆ ไดโดยการปรับแตงคา Parameter ที่ควบคุมการทํางาน และสามารถใชรวมกับกรรมวิธีการ     
แกปญหาประเภทอ่ืน ๆ ได เปนตน 

๓  Genetic Programming 
J. R. Koza [8, 9, 10]  ไดพัฒนา GP ขึ้นมาโดยมีจุดประสงคทีต่องการใหคอมพิวเตอรสามารถ

เขียนหรือสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตวัคอมพิวเตอรเอง ในระหวางที่เราทาํงานกับ GP จะมีการ
สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้นมามากมายและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมานี้จะถูกเรียกวา 
Individual ซ่ึงจะเขียนยอในที่น้ีวา Ind 
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Ind ใน GP สวนใหญมีลักษณะโครงสรางคลายกับตนไม (Expression Tree) ดังที่แสดงในรูปที่ 

๑ Ind แตละตวัจะมีคา Fitness กําหนดอยู คา Fitness เปนคาใชแสดงความสามารถของ Ind วา
เหมาะสมกับการแกปญหามากนอยเทาไร กระบวนการทํางานของ GP สามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี  

๑.  เริ่มแรกหรือที่เรียกกันวา Generation ที่ศูนย (G = 0)  จะมีการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือ Ind แบบสุมหรืออยางไมเจาะจงจาก Terminal Set ( )T  และ Function Set ( )F  ตามจํานวน Ind 
ตอหน่ึง Generation ซ่ึงเราเรียกกันวา Population Size ที่ตองกําหนดไวตอนแรก 

๒. หลังจากนั้นเราจะหาคา Fitness หรือคะแนนความเหมาะสมและความสามารถในการ
แกปญหาของ Ind แตละตัว  

๓. ตรวจสอบเงื่อนไขในการหยุดทํางานของ GP ซ่ึงโดยปกติมี ๒ อยางคือ 
     (ก) GP ไดสราง Ind ทีต่องการ ซ่ึงหมายถึงได Ind ที่มีคา Fitness ตามที่กําหนด  
     (ข) ครบจํานวนรอบการทํางานของ GP หรือที่เราเรียกวา Generation ตามที่กําหนดไว 

๔. ถาเงื่อนไขหนึ่งในสองอยางของการหยุดทํางานของ GP ถูกตอง GP จะหยุดทํางานและเรา
จะนํา Ind ที่มีคา Fitness ดีที่สุดใชเปนผลลัพธของ GP 

๕. ถาเงื่อนไขในการหยุดทาํงานของ GP ไมถูกตอง GP จะตองทํางานตอไป  
๖. GP จะเลือกวิธีการสราง  Indลูก ซ่ึงก็คือ  Ind ในรุนหรือ Generation ตอไป จากสองวิธีคือ 

Crossover และ Reproduction 
๗. หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือก Ind หน่ึงหรือสองตัวใหเปน Indผูใหกําเนิด ที่ถกูใชในการสราง 

Indลูก GP จะใชคา Fitness ของ Ind เปนหลักในการคัดเลือก ซ่ึงหมายความวา Ind ที่มีคา Fitness 
ดีกวาจะมีโอกาสถูกเลือกมากกวา Ind ทีมี่คา Fitness ดอยกวา 

๘. ตอจากนั้น GP จะสราง Indลูก ตามวธิีที่ไดเลือกไวในขอ ๖  
     (ก) Reproduction คือการสราง Indลูก หน่ึงตัวทีเ่หมือนกับ  Ind ผูใหกําเนิด ทกุอยาง 
      (ข) Crossover คือการสราง  Indลูก สองตัว ดวยการแลกเปลี่ยนโครงสรางของ Indผูใหกําเนิด  
๒ ตวั 
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๙. หลังจากทีไ่ดสราง Indลูก Indลูก อาจจะถูกเปลีย่นแปลงโครงสรางบางสวนโดยวิธี  Mutation 
๑๐. เม่ือสราง Indลูก ใน Generation ที่ศูนยครบตามจํานวนที่ตองการ Indลูก ที่ถูกสรางนีจ้ะ

ถูกจัดใหเปน Ind ใน Generation ที่หน่ึง ( )1=G  จํานวน Ind ในแตละ Generation หรือที่เราเรียกกัน
วา Population size จะตองคงที่เสมอ 

๑๑. หลังจากนั้นจะมีการหาคา Fitness ของ Ind ใน Generation ที่หน่ึง ตอไป   
๑๒. GP จะทําเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ จนกวาเงื่อนไขในการหยุดทํางานของ GP จะถูกตอง 

รูปที่ ๒ ไดสรุปกระบวนการทํางานของ GP ใหเราไดเห็นภาพอีกครั้ง ตอไปน้ีเปนการอธิบายสวนที่
สําคัญของ GP  
Indผูใหกําเนิด    คือ Ind ที่ถูกเลือกมาเพื่อใชสราง Indลูก 
Indลูก                 คือ  Ind ที่ถูกสรางจาก Indผูใหกําเนิด และจะทําหนาที่เปน Ind ใน generation ตอไป 
Generation       คือ  จํานวนรอบในการทํางานของ GP 
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รูปที่ ๒ : สรุปหลักการทํางานของ Genetic Programming โดยที่ G คือ หมายเลขของ Generation, M คือ จํานวน Ind ในหนึ่ง 
Generation หรือ Population Size, j  คือ จํานวน Indลูก ที่ถูกสรางข้ึน 
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Function Set F  สมาชิกใน F  คือฟงกชันตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของ Ind เชน 
 

• ฟงกชันพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เชน sin, cos, +, −, ×, ÷ 
• ฟงกชันลอจิก เชน not, or, and 
• ฟงกชันแสดงเงื่อนไข เชน if-then-else 
• ฟงกชันการทาํงานซ้ํา เชน for, do-until เปนตน 

 
Terminal Set ( )T   สมาชิกใน T  ประกอบดวย คาคงที่และตัวแปรตาง ๆ ที่จะเปน Input ให  

กับ F  
การสราง Individual ในครั้งแรก สําหรับ Ind ใน Generation ที่ศูนย ( )0=G  จะถูกสรางแบบไม

เจาะจงจากสมาชิกใน Function Set และ Terminal Set 
Fitness คือคาที่ใชวัดความสามารถของ Ind วาเหมาะสมกับการแกปญหามากนอยเทาไร       

คา Fitness ขึ้นอยูกับลกัษณะของปญหาที่ตองการแกหรือคําตอบที่ตองการ เชน ถาเราตองการหา
ฟงกชันทางคณิตศาสตรเพ่ือใชในการทํานาย คา Fitness จะคํานวณไดจากคาผิดพลาดในการทํานาย
หรือผลตางระหวางคาจริงและคาทํานาย ดังน้ัน Ind ทีมี่คาผิดพลาดในการทํานายนอยจะมีคา Fitness ที่
ดีกวา  

การคัดเลือก (Selection) คือการคัดเลอืก Indผูใหกําเนิด ที่จะเปนผูใหกําเนิด Indลูก  การ 
คัดเลือกจะใชคา Fitness เปนหลักในการพิจารณา สําหรับ GP สวนใหญจะใชการคดัเลือกแบบ 
Tournament Selection ซ่ึงมีกรรมวิธีดังน้ี ขั้นแรกจะเลือกคาคงที่ในการเลือกมาคาหนึ่งซ่ึงเราเรียกวา 
Tournament Size เชน ๑๐ เปนตน หลังจากนั้นจะเลือก Ind แบบไมเจาะจงมา ๑๐ ตวั เฉพาะ Ind ที่มี
คา Fitness ดีที่สุด จะถูกเลอืกใหเปน Indผูใหกําเนิด   

Crossover เปนการสราง Indลูก โดยเลียนแบบการสืบพันธุตามธรรมชาติ  การสราง Indลูก 
ดวยวธิี Crossover จะมีการแลกเปลี่ยนโครงสรางระหวาง Indผูใหกําเนิด สองตัวอยางไมเจาะจง ดังที่
แสดงในรูปที่ ๓  
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รูปที่ ๓ : ตัวอยางการ Crossover ระหวาง Indผูใหกําเนิด สองตัว 
 

ตอนแรกจะมีการเลือก Indผูใหกําเนิด สองตัวและจะมีการเลือกจุด Crossover ใน Ind            
ผูใหกําเนิด ทั้งสองอยางสุมหรือไมเจาะจง หลังจากนั้นจะทําการแลกเปลี่ยนโครงสรางยอยระหวาง Ind
ผูใหกําเนิด ที่จุด Crossover ที่เลือกไว ซ่ึงจะทําใหเกิด Indลูก สองตัว ดังน้ัน Indลูก แตละตัวที่ไดจะมี
โครงสรางจาก Indผูใหกําเนิด สองตัว วิธีน้ีคลายกบัการถายทอดทางพันธุกรรมจากพอและแมไปสูลูก 

Mutation เปนการเปลีย่นโครงสรางของ Indลูก โดยมีการเปลีย่นโครงสรางบางสวนแบบสุม
หรือไมเจาะจง เปนการทําใหลูกมีความแตกตางจากพอและแมดังที่แสดงในรูปที่ ๔ วิธีน้ีคลายกับกับการ  
กลายพันธุของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ : ตัวอยางการ Mutation 
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๔  ตัวอยางการทํางานของ Genetic Programming} 

ในหัวขอน้ีจะเปนการแสดงตัวอยางการทาํงานของ GP ในการสรางโปรแกรมเพื่อแกปญหา
กลาวคือ เราตองหาโปรแกรมที่สามารถจําลองการทํางานของ 4 : 1 Multiplex ดังรูปที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕ : 4 : 1 Multiplex 
 

4 : 1 Multiplex จะประกอบดวย สัญญาณเขา ๔ สัญญาณ คือ 3210 dddd ,,,  และ สัญญาณ
ควบคุม 2 สัญญาณ คือ 10 aa ,   ที่ทําหนาที่ควบคุมสญัญาณออกจาก 4 : 1 Multiplex ใหเปนตามตาราง
ที่ ๑ 

สัญญาณควบคุม 1a  สัญญาณควบคุม 0a  สัญญาณออก 
0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0d  
1d  
2d  
3d  

ตารางที่ ๑ : สัญญาณออกจาก 4 : 1 Multiplex 

ตัวอยางโปรแกรมที่สามารถจําลองการทาํงานของ 4 : 1 Multiplex ไดคือ  
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )0211310 delsedthenaifelsedelsedthenaifthenaif (  

โดยที่ elsethenif −−  คือ ฟงกชันเง่ือนไข เชน ( ) ( ) ( )( )100 yelseythenxif  
• ถา 10 =x   จะไดผลลัทธ  0y  
• ถา 00 =x   จะไดผลลัทธ 1y   

 
 



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒                                                                                           เมษายน – มิถุนายน ๒๕๔๖ 

                                                                      ๓๔ 
 

๔.๑   การเตรียม Genetic Programming 
        กอนทีจ่ะทํางานกับ GP เราจะตองปฏิบัติดังน้ี 

๑. เลือก Function Set ตามลักษณะของปญหา F  สามารถประกอบดวยสมาชิกดังน้ี 
    { }notorandelsethenifF ,,,−−=                (๑) 

   โดยที่ : 

• if-then-else คือ ฟงกชันเง่ือนไข  
• and คือ ฟงกชันลอกิจ และ 
• or คือ ฟงกชันลอกิจ หรือ 
• not คือ ฟงกชันลอกิจ นิเสธ 

๒. เลือก Terminal Set  ซ่ึงควรประกอบดวยสมาชิกดงัน้ี 
    { }321010 ddddaaT ,,,,,=                (๒) 
  โดยที่ : 10 aa ,  คือ  สัญญาณควบคุม และ  3210 dddd ,,,  คือ สัญญาณเขา   

๓. เลือกวิธีหาคา Fitness คา Fitness ในตวัอยางนี้คือการตรวจสอบวา สัญญาณออก
จาก 4 : 1 Multiplex ถูกตองตามสญัญาณควบคมุมากนอยเทาใด เน่ืองจาก 4 : 1 Multiplex 
ประกอบดวยสัญญาณควบคุมและสัญญาณเขารวมทั้งสิ้น ๖ สัญญาณ ดังน้ัน จึงตองมีการตรวจสอบ
ทั้งสิ้น 62  หรือ ๖๔ กรณี ดังสมการตอไปนี้  

  ( ) ( )( )∑
=

⊕=
64

1
32101032101014

i
ddddaafddddaaff iir GPMUX ,,,,,,,,,,:           (๓) 

โดยที่ : 
• rf คือ คา Fitness 
• ( )32101014 ddddaaf MUX ,,,,,:  คือ โปรแกรมที่สามารถจําลองการทํางาน

ของ 4 : 1 Multiplex ได 
• ( )321010 ddddaafGP ,,,,,  คือ Ind ที่สรางโดย GP 
• ( ),...,,: 01014 daaf

i
MUX  และ ( ),...,, 010 daaf

i
GP  คือ ผลลัพธ ที่ไดจาก 

( ),...,,: 01014 daaf MUX   และ ( ),...,, 010 daafGP  เม่ือ 
321010 ddddaa ,,,,,  มีคาในกรณีที่ i  

• ⊕  ฟงกชันลอจิก xor  กลาวคือ ถา ( ),...,, 010 daafGP  และ 
( ),...,,: 01014 daaf MUX  ในกรณีที ่ i  แสดงคาตรงกนัจะไดผลลพัธเทากบั 

๑ 
จากสมการ (3) Ind ที่ตองการควรมีคา Fitness 64=rf   
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๔. กําหนดเงื่อนไขการหยุดทํางานของ GP GP จะหยุดการทํางานเมื่อเง่ือนไขใด      
ตอไปน้ีถูกตอง 

• Ind ที่มีคา Fitness : 64=rf   ไดถูกสรางขึ้น หรือ 
• จํานวนรอบการทํางานของ GP ซ่ึงก็คือ Generation 50=G    

๕. กําหนดคา Parameter สําหรับควบคุมการทํางานของ GP ซ่ึงสามารถกําหนดได
ตามตารางที่ ๒ 
 

จํานวน Individual ตอหน่ึง Generation (Population Size) 100 
จํานวน Generation (Maximum Number of Generation)  50 
ความนาจะเปนของการ Crossover 90% 
ความนาจะเปนของการ Reproduction 10% 
ความนาจะเปนของการ Mutation 20% 
วิธีการสราง Ind สําหรับ Generationที่ศนูย แบบสุมหรือไมเจาะจง 
วิธีการคัดเลือก (Selection Method) Tournament 
คาคงที่ในการเลือกโดยวธิี Tournament (Tournament Size) 10 

ตารางที่ ๒ : Parameter สําหรับควบคุมการทํางานของ Genetic Programming 
 

๔.๒  ผลการทดลอง 
จากการทดลองใน Generation ที่ศูนย GP ยังไมสามารถสรางคําตอบไดตามตองการซึ่งเปน

เรื่องปกติเพราะวา Ind ทุกตัวไดถูกสรางแบบไมเจาะจง Ind ที่ดีทีสุดมีคา Fitness เทากับ ๔๘ หลังจาก
น้ัน GP ไดสราง Ind ที่ดีขึน้เรื่อย ๆ จนภายใน Generation ที่ ๑๐ GP สามารถสราง Ind หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สามารถจําลองการทํางานของ 4 : 1 Multiplex ได Ind ที่ดีที่สุดของแตละ Generation มี
ดังน้ีคือ 

Generation เร่ิมตน หรือ Generation  ที่ศูนย  Ind ที่ดีที่สุดมีคา Fitness : 48=rf  คือ 
   ( )( ) ( )( )311 delsedthenanotif (  

Generationที่ ๑ - ๔ Ind  ที่ดีที่สุดเหมือนกับ Generation ที่ศูนย 
Generationที่ ๕ Ind ที่ดีที่สุดมีคา Fitness 56=rf  คือ  

   ( ) ( ) ( ) ( )( )( )1231 delsedelsedthenaifthenaif o (  
Generationที่ ๖ และ ๗ Ind ที่ดีที่สุดเหมือนกับ Generationที ่๕ 
Generationที่ ๘ Ind ที่ดีที่สุดมีคา Fitness : 60=rf  คือ 
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   ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )023011 delsedelsedthenaifthenaifthenaif (  
            ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ))01200 delsedelsedthendifthenaifelse  

Generationที่ ๙  Ind ที่ดีที่สุดเหมือนกับ Generationที ่๘ 
Generationที่ ๑๐  Ind ที่ดีที่สุดมีคา Fitness : 64=rf  คือ  

   ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )023011 delsedelsedthenaifthenaifthenaif (  
            ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ))01200 delsedelsedthendifthenaifelse  
 
๕  บทวิเคราะห 

GP ไมใชการแกปญหาแบบสุมหาคําตอบหรือที่เรียกวา Random Search แต GP เปนกรรมวธิี
การแกปญหาแบบฉลาดที่อาศัยการทํางานแบบสุมหรือไมเจาะจง การกําหนด T  และ F  เปนการ
กําหนดขอบเขตการคนหาคําตอบของ GP ดัง  T  และ F  ไมควรกําหนดใหกวางมากเกินไปเพราะจะ
ทําให GP ใชเวลานานในการคนหาคําตอบ  นอกจากนี้ T  และ F   ไมควรแคบจนเกินไปเพราะจะทําให 
GP ไมสามารถสรางคําตอบได ที่ Generation ที่ศูนย ( )0=G  GP สราง Ind ขึ้นมาจํานวนมากนั้น
หมายความวา GP เริ่มหาคําตอบพรอมกันจากหลายจุด เน่ืองจาก Ind ทุกตวัไดถูกสรางแบบไมเจาะจง
จาก T  และ F   Ind สวนใหญจะมีคา Fitness ไมดีเทาทีค่วร 

Fitness เปนตัวแสดงคาความเหมาะสมในการแกปญหาของ Ind ที่ถูกสรางขึ้นมา การที่ให Ind 
ที่คา Fitness ดีมีโอกาสมากในการสราง Indลูก น้ันก็คือการกําหนดทิศทางการคนหาคําตอบของ GP  
% วาใหดําเนนิตอจาก Ind ดี 

การ Crossover ระหวาง Ind ที่ดีสองตัวเพ่ือใหเกิด Indลูก  Indลูก ที่เกิดมานั้นจะไมเหมือนกับ 
Indผูใหกําเนิด แตตวัเองจะประกอบดวยสวนตาง ๆ จากผูใหกําเนิดทั้งสองและอาจจะมีคา Fitness ที่
ดีกวาดวย สวนใหญ GP จะใชการ Crossover เปนเครือ่งมือหลักในการคนหาคําตอบใหม   

Reproduction คือการสราง Indลูก ใหเหมือน Indผูใหกําเนิด อยาง ๑๐๐% เราอาจเรียกวิธน้ีีวา 
Cloning ก็ได การ Reproduction เปนการปองกันไมให Ind ดีที่ GP เคยสรางไวไมถูกทําลายไปและยังมี
โอกาสใหกําเนิดบุตรใน Generation ตอ ๆ ไป ตามปกติ GP จะสราง Indลูก ดวยวิธี Crossover 
ประมาณ ๘๐ - ๙๐%  สวน Indลูก ที่เหลอืจะถูกสรางโดยวิธีแบบ Reproduction 

ดวยการ Mutation ทําให Indลูก มีความหลายหลากมากขึ้นจากเดิมหรือเราอาจเรียกวาการ  
กลายพันธุก็ได เปนการปองกันไมให  GP  ไมสามารถสราง Indลูก ที่ดีกวาผูใหกําเนิดได  ซ่ึงจะ
เหมือนกับการเปลี่ยนทิศทางการคนหาคําตอบของ GP เพ่ือปองกันไมให GP หยุดอยูที่ Local Extreme 
หรือ     จุดที่เหมาะสมเฉพาะในบรเิวณใกลเคียง โดยปกติจํานวน Indลูก ที่ผานการ Mutation จะมีเพียง
เล็กนอยเทานัน้คือ ๐ - ๒๐% 
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GP มี Parameter หลายอยางที่สามารถปรับหรือกําหนดใหเหมาะสมกับปญหาได แตการ
กําหนด Parameter เหลานีไ้มมีหลักเกณฑที่แนนอนจะขึ้นอยูกบัการทดลองและประสบการณของผูทํางาน 
กับ GP เอง มีนักวิจัยหลายทานไดพยายามอธิบายการทํางานของ GP และการกําหนดคาของ 
Parameter ดวยวธิีการทางคณิตศาสตรแตก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร Parameter หลัก ๆ ของ 
GP คือ จํานวน Individual ตอ Generation (Population Size) และ จํานวน Generation  คาทั้งสองคานี้
ควรกําหนดใหสูงขึ้นตามความซับซอนของปญหา แตไมควรกําหนดใหสูงมากเกินไปจนคอมพิวเตอรที่
เราใชทํางานดวยใชเวลานานมากในการแสดงผล 

ใน  [๙, ๑๑]  ไดแสดงใหเห็นวาในปจจุบันมีการนํา GP มาใชประโยชนในหลายดานและมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง ตัวอยางการนํา GP มาใชประโยชนที่จะขอกลาวในที่น้ีคือการทํานายที่เรียกวา 
Time Series Prediction โดยปกติการทํานายประเภทนี้ผูทํานายจะตองศึกษาและใชกระบวนการทาง
คณิตศาสตรทีซั่บซอนเพ่ือสรางสมการคณิตศาสตรมาใชในการทํานาย  ใน [12, 13, 14]  ไดมีการพัฒนา
วิธีการทํานาย Time Series Prediction โดยให GP เปนเครื่องมือหลักในการสรางสมการคณิตศาสตร
เพ่ือใชในการทํานาย นอกจากนี้ยังไดเปรียบเทียบการทํานายคาเฉลี่ยของจํานวนจุดดางบนดวงอาทิตย 
(Sunspot Number) ดวยวิธตีาง ๆ การนํา GP มาใชจะสามารถลดกระบวนการทางคณิตศาสตรที ่      
ซับซอนได ทั้งยังมีผลการทํานายคอนขางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ ๖ : การทํานายคาเฉลี่ยของจํานวนจุดดางบนดวงอาทิตยในแตละเดือนจนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) 
จากจุดเริ่มตนที่ตางกัน เสนตอเนื่อง : คาเฉลี่ยจริงทีวั่ดได จุด : คาทํานายโดย NOAA, วงกลม : คาทํานายโดยใช GP ใน [14] 
 

รูปที่ ๖ แสดงผลการทํานายคาเฉลี่ยของจํานวนจุดดางบนดวงอาทิตยในแตละเดือนเปนระยะยาว
จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ ๒๐๐๗) จากจุดเริ่มตนที่ตางกันโดย US National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA)} และ GP ใน [14] คาทํานายที่ไดจากทั้งสองวิธีมีลักษณะที ่      
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ใกลเคยีงกัน นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของจํานวน จุดดางบนดวงอาทิตย ในแตละเดือนจะ   
ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ตนป พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
๖  สรุป 

GP เปนกรรมวิธีหน่ึงทีถู่กพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถสรางโปรแกรมขึ้นดวยตัวเอง
ได โดยเลียนแบบการวิวัฒนาการตามธรรมชาติที่อาศยักลไกในการถายทอดทางพันธุกรรม เริ่มแรกของ
การทํางานเราตองกําหนดสมาชิกใน Function Set และ Terminal Set เพ่ือเปนการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรของ GP ที่เรียกกันวา Individual หลังจากนั้น GP จะสราง 
Individual ขึน้มาแบบสุมหรือไมเจาะจงจาก Terminal Set และ Function Set ทีก่ําหนดไวหลาย ๆ ตัว 
Individual ทีดี่ ๆ จะถูกเลือกเพ่ือนําไปสราง Individual ใหมตอไปดวยวิธตีาง ๆ เชน Crossover หรือ 
Reproduction Individual ใหมที่ถูกสรางขึ้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงโครงสรางบางสวนโดยวธิี Mutation วิธี
ทั้งสามแบบคอื Crossover, Reproduction และ Mutation เปนการเลยีนแบบการถายทอดทางพันธุกรรม
ในสิ่งมีชีวติ Individual ทีส่รางใหมที่ดี ๆ ก็จะถูกเลือกเพ่ือนําไปสราง Individual ใหมตอไป GP จะ
ทํางานไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบจํานวนรอบการทํางานหรือได Individual ที่เราตองการ ปจจุบันมีการนํา 
GP มาใชประโยชนและไดผลดีในหลายดาน เชน การทํานายแบบ Time Series Prediction เปนตน   
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⌫ ⌫  

น.ต.ไกรสิทธิ์  มหิวรรณ 
อาจารยฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ 

 
 

 ในชวงเวลาหลายปที่ผานมามีการพัฒนาระบบเครือขายภายในโรงเรยีนนายเรือโดยการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอรจากที่ตาง ๆ ใหสามารถตดิตอสื่อสารขอมูลกันไดและสามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน
เชน การใชงานเครื่องพิมพดวยกัน การเขาถึงขอมูลทีอ่ยูภายในเครือ่งคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน หรือจะเปน
การใชงานคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต เปนตน เน่ืองจากอาคารตาง ๆ ภายในโรงเรียนนายเรือตั้งอยู
กระจายหางกันทั่วบริเวณโรงเรียน จึงทําใหการพัฒนาระบบเครือขายถูกจํากัดอยูเฉพาะบรเิวณอาคาร
กองบัญชาการและอาคารเรยีน ๒ ซ่ึงเปนอาคารที่มีพ้ืนที่ติดกันโดยมศีูนยกลางอยูที่ศูนยคอมพวิเตอร (เดิม) 
บริเวณชั้นที่ ๓ ของอาคารเรียน ๒  การเชื่อมตอเขาสูระบบเครือขายจากอาคารอื่นๆ ที่หางออกไปก็จะ
ทําโดยการเชือ่มตอผานสายโทรศัพทเขามาที่ศูนยคอมพิวเตอร (เดิม) ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ไดมีการติดตั้งระบบเครือขายใหมทดแทนระบบเดิมโดยยายศูนยกลางของระบบเครือขายมายังอาคาร
กองวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ (อาคารเรียน ๖) และเชื่อมโยงระบบเครือขายไปยงัอาคารตาง ๆ โดย
เคเบลิใยแกว (รูปที ่ ๑) ทําใหระบบเครือขายมีขนาดใหญขึ้น เครื่องคอมพิวเตอรทีใ่ชงานในระบบเครือขาย  
มีจํานวนมากขึ้น การใชประโยชนจากระบบเครือขายเพิ่มมากขึ้น และเม่ือมีการใชงานหรือความตองการ
ใชงานมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปญหาตาง ๆ จากการใชงานหรือปญหาที่เกดิขึ้นจากการพยายาม
ใชงาน 

ปญหาที่เกิดขึน้เปนอันดับแรกก็จะเปนปญหาจากการพยายามใชงานระบบเครือขาย เชน การ
กําหนดคาใหกับเครื่องคอมพิวเตอรและการกําหนดคาใหกับโปรแกรมที่จะใชงาน ซ่ึงการกําหนดคาตาง ๆ 
ในบางกรณีสามารถทําไดอยางงายดายโดยผูใชงานเพยีงแตผูใชทราบขอมูลวาจะตองนําตวัเลขหรือ     
ขอความอะไรมาใชในการกาํหนดคา ผูเขยีนเองก็เคยประสบปญหาลกัษณะนี้มาแลวถึงแมจะทราบวาการ
กําหนดคาตาง ๆ ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรจะตองทําอยางไร แตไมทราบวาจะตองกําหนดคาอะไรลงไป 
เชนเม่ือครั้งที่ผูเขียนไปที่อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ (อจปร.อร.) โดยไดนําเครื่องคอมพิวเตอร 
ไปดวยและตองการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย แตผูเขียนไมสามารถจะทําไดเพราะ 
ไมทราบวาจะตองกําหนดคาตางใหกับเครื่องคอมพวิเตอรเปนคาอะไรบาง ผูเขยีนจะตองสอบถามจาก    
ผูที่ทราบจึงจะสามารถใชงานในระบบเครอืขายได ดังน้ันปญหาที่จะเกิดจากการพยายามใชระบบเครือขาย  
ก็จะลดลงไดหากผูใชงานทราบวาจะตองกําหนดคาใหกับเครื่องคอมพิวเตอรอยางไรและดวยคาอะไร    
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แตกอนอ่ืนผูเขียนจะแนะนาํใหผูอานทราบและเขาใจถงึโครงสรางและการทํางานของระบบเครือขาย
ภายในโรงเรียนนายเรือ เพราะนอกจากจะทําใหเขาใจถึงการกําหนดคาตาง ๆ ดียิ่งขึ้นแลวยงัจะชวยให
ลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบเครือขายจากการตั้งคาที่ไมถูกตองอีกดวย 

ปากน้ํา ถ.สุขุมวิท สําโรง

แมนํ้าเจาพระยา
อ. 9

อ. 6

รพ.

อ. 10

อ. 5อ. 4

SIM

บก.

นอน 2นอน 3

นอน 5

อ. 3

อ. 2

 

รูปที่ ๑ 
 
 ศูนยกลางของระบบเครือขายไดยายมาที่อาคารกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ดังที่กลาวนําใน
ตอนตน โดยที่สายเคเบลิใยแกวทกุเสนที่เชื่อมตอไปยังอาคารตาง ๆ รวมกันอยูที่ชั้นที ่๒ ของอาคารหลังนี้  
และมีอุปกรณแปลงสัญญาณ (Media Converter) ที่ไดรับจากสายเคเบลิใยแกวใหเปนสัญญาณที่สามารถ
สงตอไปยังสายนําสัญญาณชนิด UTP เพ่ือตอไปยังอุปกรณเครือขาย (Layer 3 Switch) ซ่ึงอยูถัดไป   
Layer 3 Switch ตวัน้ีจะเปนศูนยกลางของการเชื่อมตอทั้งหมดภายในโรงเรียนนายเรือ การรับสงขอมูล
ระหวางอาคารจะตองผาน Layer 3 Switch อุปกรณตวันี้จะมีหน่ึงพอรททีเ่ชื่อมตอกับอุปกรณอีกชนิดหนึ่ง 
คือเราทเตอร (Router) โดยมีกําแพงไฟ (Fire Wall) อยูระหวางกลาง  เพ่ือทําหนาที่รักษาความปลอดภัย 
และติดตอกับระบบเครือขายภายนอก Router จะถูกตอเขากบัโมเด็ม (Modem) ที่มีความเร็ว 1024 
Mbits/s ดังรูปที่ ๒    
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Cadet (Proxy)
192.168.1.4

Modem
 203.147.0.153

Router
203.147.5.1

Firewall
203.147.5.62
192.168.0.1

Switch

Linux (Proxy)
192.168.1.5Pradu (DC1, DNS, DHCP)

192.168.1.2
Mail (DC2, pop3, smtp)

192.168.0.4
Web (www)
192.168.1.3

Static NAT
203.147.5.2-->192.168.1.2
203.147.5.3-->192.168.1.4
203.147.5.4-->192.168.0.4
203.147.5.55-->192.168.1.5
203.147.5.56-->192.168.1.3

203.147.5.62

192.168.0.1

Rack Modem
203.147.5.6-2033.147.5.21

JI-Net 1024 kbits/s

Building6
192.168.2.x

Building3
192.168.3.x

Service Room
192.168.4.x

Naval Cadet Regiment
192.168.10.x

Building9
192.168.9.x

Bridge Sim
192.168.5.x

Hospital
192.168.12.x

Head Quarter
192.168.11.x

Intranet (www)
192.168.0.2

Modem

Laptop computer

Static Route
203.147.5.2/255.255.255.255 GW 203.147.5.62
203.147.5.4/255.255.255.255 GW 203.147.5.62
203.147.5.56/255.255.255.255 GW 203.147.5.62

RTNA Network Infrastructor (May 2003)

Layer 3 Switch 192.168.1.1  at Floor 2 Building 6

 
รูปที่ ๒ 

 
หากมีการรบัสงขอมูลระหวางภายนอกโรงเรียนนายเรือ และภายในโรงเรียนนายเรือ ขอมูลจะตอง 

ผาน Router แตถาเปนการรับสงขอมูลระหวางอาคาร ขอมูลจะไมผาน Router แตจะผานที ่ Layer 3 
Switch เทานั้น กรณีที่มีการรับสงขอมูลเฉพาะภายในอาคารจะไมมีขอมูลผานมาที่ Layer 3 Switch    
ขอมูลจะถูกสงผานที่ Baseline Switch เทานั้น โดย Baseline Switch จะเปนอุปกรณเครอืขายหลัก     
อีกหนึ่งตวัของอาคารที่มีการเชื่อมตอกับระบบเคเบิลใยแกวดังรูปที่ ๓ 
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Layer 3 Switch

Baseline Switch

A B

Router
203.147.5.1

Baseline Switch

C D

Media
Converter

Media
Converter

Media
Converter

Media
Converter

F/O F/O

UTPUTP

UTPUTP

Modem

WAN

Building 6

Building 3Building 2

 
 

รูปที่ ๓ 
 
 จากรูป Computer A ตองการสงขอมูลไปยัง computer B ภายในอาคาร ๒ ขอมูลจะถูกสงผาน 
Baseline Switch ที่อยูที่อาคาร ๒ โดยไมตองผานไปยังอาคาร ๖ หาก Computer A ตองการสงขอมูล  
ไปยัง Computer D ที่อาคาร ๓ ขอมูลถูกสงออกจาก Computer A ไปที่ Baseline Switch ของอาคาร ๒ 
สงผานไปยัง Layer 3 Switch ที่อาคาร ๖ กอน จึงผานไปยัง Baseline Switch ที่อาคาร ๓ และไปยงั 
Computer D ในกรณีที่เครือ่งคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ตามตองการติดตอไปยังระบบอินเตอรเน็ตภายนอก
ขอมูลก็ถูกสงออกจากคอมพิวเตอรเครื่องน้ันผานไปยงั Baseline Switch ประจําอาคาร ขอมูลจะถูก    
สงมายัง Layer 3 Switch ที่อาคารกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ผานเราทเตอรและโมเด็มออกไปยัง
ระบบเครือขายภายนอก 
 จากที่กลาวมาขางตนเปนเสนทางการสงผานขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่อยู
ภายในโรงเรียนนายเรือ สิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถตดิตอสื่อสาร รับ-สงขอมูล  
ไดก็คือ ไอพีแอดเดรส (IP address)  เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องทีเ่ชื่อมตออยูในระบบเครือขายจะตอง
มีไอพีแอดเดรสเพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับคอมพวิเตอรเครื่องอ่ืน ๆ  ไอพีแอดเดรสจะอยูในรปูของตวัเลข 
ฐานสองจํานวน ๓๒ บิทโดยจะแบงออกเปนสี่กลุมๆ ละ ๘ บิทและนําแตละกลุมมาเขียนเปนเลขฐานสิบ
คั่นดวยจุด เชน 11000000101010000110010000000001 สามารถแยกเปน 11000000, 10101000, 
01100100, 00000001 ซ่ึงเม่ือเปลี่ยนเปนเลขฐานสบิแลวจะได 192.168.100.1 (เลขฐานสิบในแตละกลุม
จะมีคาระหวาง 0-255) ในสวนของรายละเอียดทีเ่กีย่วของกับโครงสรางของไอพีแอดเดรสจะไมขอกลาว
ในที่น้ี  ไอพีแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออยูบนอินเตอรเน็ตจะตองไมซํ้ากัน โดยมีหนวยงาน  
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ที่รับผิดชอบคอื Internet Assigned Number Authority (IANA) จะควบคุมการกําหนดไอพีแอดเดรส   
ทั่วโลกและมหีนวยงานในสวนภูมิภาครบัผิดชอบสวนยอยลงไป ไอพีแอดเดรสที่ไดรับการกําหนดจาก 
IANA ที่ไมซํ้ากันทั่วโลกเรียกวา Public Address หรือ Public IP Address แตเน่ืองจากไอพีแอดเดรสมี
จํานวนจํากัด ในหนวยงานหรือองคกรบางแหงจึงไดรับ Public IP Address มาจํานวนไมมากเมื่อเปรียบเทียบ 
กับจํานวนคอมพิวเตอรในองคกร และเครื่องคอมพวิเตอรบางเครื่องไมจําเปนตองเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ต 
โดยตรง ดังน้ัน IANA  จะไมจัดสรรไอพีแอดเดรสในชวงหนึ่งใหใชเปน Public IP Address แกผูรองขอ  
ไอพีแอดเดรส แอดเดรสในชวงดังกลาวจะไมสามารถนาํมาใชติดตอสื่อสารในระบบอินเตอรเน็ตและจะถูก
ปฏิเสธการใชงานจากระบบอินเตอรเน็ตหากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดมีไอพีแอดเดรสในชวงดังตอไปน้ี 
10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255, 192.168.0.0-192168.255.255  ไอพีแอดเดรส 
ในชวงดังกลาวจะถูกนํามาใชในระบบเครอืขายภายในที่เครื่องคอมพิวเตอรไมจําเปนตองเช่ือมตอกับ
ระบบอินเตอรเน็ตโดยตรง แตไมไดหมายความวาเครือ่งคอมพิวเตอรที่มีไอพีแอดเดรสเหลานีไ้มสามารถ
ติดตอสื่อสารกับระบบอินเตอรเน็ตภายนอกไดเพียงแตจะไมสามารถตดิตอไดโดยตรงเทานัน้ ไอพีแอดเดรส 
ในชวงนีเ้รียกวา Private Address  ไอพีแอดเดรสที่ใชภายในโรงเรียนนายเรือ เปนไอพีแอดเดรสในกลุม 
Private Address เพราะเนื่องจากไดรับ Public IP Address มาจํานวนไมมากจึงนําไปใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่จําเปนจะตองมีการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตโดยตรงเทานั้น เชน เครื่องใหบริการเวปไซต 
(WWW Server) เครื่องใหบริการรับ-สง จดหมายอิเล็คทรอนิกส (Mail Server)  และเครื่องใหบริการ   
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตจากภายใน(Proxy Server) การเชื่อมตออินเตอรเน็ตของเครื่องที่ใชไอพีแอดเดรส 
ในกลุม Private Address สามารถกระทาํไดโดยการเชื่อมตอผานเครื่องที่ทําหนาทีใ่หบริการดังกลาวขางตน 
 เครื่องคอมพิวเตอรจําเปนตองมีไอพีแอดเดรสเพื่อที่จะใชในการติดตอสื่อสารระหวางกันในระบบ
เครือขาย ไอพีแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะสามารถติดตอสื่อสารกันไดจะตองอยูในกลุมเน็ตเวิรค
เดียวกันดวย (การกําหนดกลุมของเน็ตเวิรคผูเขียนจะขอกลาวในโอกาสตอไป) หากเปนไอพีแอดเดรส
ตางกลุมกนัจะไมสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยตรง เชนเคร่ืองคอมพวิเตอรที่มีไอพีแอดเดรส 192.168.0.5 
และมีกลุมเนต็เวิรคเปน 192.168.0. (subnet 255.255.255.0)  สามารถติดตอสื่อสารกับเครือ่งคอมพิวเตอร 
ที่มีไอพีแอดเดรส 192.168.0.6 ได แตไมสามารถตดิตอสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีไอพีแอดเดรส 
192.168.1.6 ได 

การติดตอสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีไอพีแอดเดรสตางกลุมกันสามารถทาํไดโดยจะตอง
ผานเราทเตอร ซ่ึงจะมีรายละเอียดปลกียอยลงไปอีกมากและโดยปกติแลวผูดูแลระบบเครือขายจะเปน
ผูรับผิดชอบการออกแบบและกําหนดการใชไอพีแอดเดรสในระบบเครือขาย  เน่ืองจากการกําหนดไอพี
แอดเดรสใหเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครือ่งในระบบเครือขายจะตองระบุคาอ่ืน ๆ อีกหลายคาลงไปดวย 
เชน ไอพีแอดเดรสของเกทเวย ไอพีแอดเดรสของ DNS Server และ ไอพีแอดเดรสของ WINS Server  
การกําหนดคาไอพีแอดเดรสตาง ๆ ดังกลาวขางตน เรยีกวาการกําหนดแบบ Static IP Address  หากมี
การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคาไอพีแอดเดรสบางคาในระบบเครือขาย เชน  ไอพีแอดเดรสของเกทเวย  ก็จะ 
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ตองไปแกไขบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบซึ่งการกําหนดไอพีแอดเดรสแบบ Static IP Address   
จะไมเหมาะกับหนวยงานหรือองคกรที่มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากและผูดูแลระบบไมสามารถดูแลได
ทั่วถึง มีการกําหนดไอพีแอดเดรสใหกับเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายอีกแบบ ที่สามารถลดความ
ยุงยากในการกําหนดคาตาง ๆ ใหแกผูใชงาน เพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพในการจัดการระบบ 
เครือขายแกผูดูแลระบบคือการกําหนดคาแบบ Dynamic IP Address  ซ่ึงจะทําใหเครื่องคอมพวิเตอรทีเ่ปน
เครื่องลูกขายในระบบเครือขายไดรับคาของไอพีแอดเดรสและคาอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงาน
ติดตอสื่อสารในระบบเครือขายจากเครื่องแมขายทีท่ําหนาที่แจกจายไอพีแอดเดรส เครื่องแมขายทีท่ําหนาที่
น้ีจะตองติดตัง้การใหบริการ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) และจะเรยีกเครื่องแมขาย
น้ีวา DHCP Server  สวนเครื่องลูกขายที่กําหนดใหรับคาไอพีแอดเดรสจากเครื่อง DHCP Server จะ
เรียกวา DHCP Client  ทุกครั้งที่เครื่อง DHCP Client เร่ิมทํางานจะเริ่มกระบวนการทีจ่ะขอรับไอพี
แอดเดรส จาก DHCP Server  ขั้นตอนสาํหรับกระบวนการดังกลาวมีดังน้ี (ดูรูปที ่๔ ประกอบ) 

๑. DHCP Client  สงสัญญาณ DHCP discover message ไปในระบบเครือขายของ 
ตนเอง 

๒. DHCP Server จะตอบกลับไปดวย DHCP offer message : ซ่ึงจะมีไอพีแอดเดรสที่
จะแจกจายใหแกเครื่อง DHCP Client รวมอยูดวย 

๓. เม่ือเครื่อง DHCP Client ไดรับ DHCP offer message ก็เลอืกไอพีแอดเดรส 
(เน่ืองจากอาจจะมี DHCP Server หลายเครื่องเสนอไอพีแอดเดรสมาให) ที่เสนอ
และจะตอบกลับไปยัง DHCP Server  ที่เสนอไอพีแอดเดรสมาใหดวย DHCP 
request 

๔. เครื่อง DHCP Server จะสง DHCP acknowledgement message ตอบกลับเพ่ือ
ยอมรับใหใชไอพีแอดเดรสนั้นและจะสงคาอ่ืน ๆ ไปพรอมกันดวยเชน Gateway, 
DNS, Wins Server ใน  DHCP acknowledgement message 

๕. เครื่อง DHCP Client จะนําคาตางๆ ที่ไดรับมาตั้งคาเพือ่ใชงานและเขารวมในระบบ
เครือขาย 
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รูปที่ ๔ 
 
 เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายที่ตั้งใหเปน DHCP Client ไดรับไอพีแอดเดรสแลว
พรอมที่จะเขาใชงานในระบบเครือขาย โดยการเรียกใชโปรแกรมใชงานตาง ๆ ขึ้นมาและตั้งคาตาง ๆ 
ใหแกโปรแกรมนั้น ๆ เชน การใชงานเพื่อเปดชมเวป็ไซต ผูใชงานก็จะเรียกโปรแกรมเบราเซอร เชน 
Internet Explorer Netscape หรือ Opera ขึ้นมา จากนั้นตั้งคาพร็อกซี่เซิรพเวอรและพอรทใหแก
โปรแกรมจึงจะสามารถใชงานได ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้จะตองทราบวาจะกําหนดอยางไร ในหนวยงาน 
หรือองคกรตาง ๆ จะตั้งคาเหลานี้ไมเหมือนกัน การตั้งคาใหแกโปรแกรมเปนสวนที่สองหลังจากที่ไดมี
การตั้งคาไอพแีอดเดรสไปแลว แตในระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ ใช DHCP ในการกําหนด    
คาไอพีแอดเดรสจึงทําใหลดความยุงยากลงไปได สวนการกําหนดคาตาง ๆ ใหแกโปรแกรมนั้นผูดูแล
ระบบสามารถกําหนดไดเฉพาะในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของศนูยคอมพิวเตอรเทานั้น เพราะมีการ
ควบคุมและใชระบบปฏบิัตกิารที่มีคุณสมบัติทีเ่หมาะสม สวนเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ผูใชงานจะตอง  
ตั้งคาดวยตนเองโดยขอทราบขอมูลการตัง้คาตาง ๆ ไดจากผูดูแลระบบ โดยสวนใหญแลวการใชงานใน
ระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ มีการตั้งคาใหโปรแกรมตาง ๆ ดังน้ี 
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ประเภทการใชงาน โปรแกรมที่ใชงาน เซิรพเวอรใหบริการ พอรท 
ชมเวปไซต (www) Internet Explorer, 

Netscape, Opera, 
Konquerer, Mozilla 

etc.... 

cadet.rtna.ac.th 
linux.rtna.ac.th 

8080 
8080 

รับเมล (pop 3) Outlook, Outlook 
Express, Eudora, 

Netscape 

mail.rtna.ac.th 110 

สงเมล (smtp) Outlook, Outlook 
Express, Eudora, 

Netscape 

mail.rtna.ac.th 25 

 
 การนําระบบ DHCP มาใชในระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ ทําใหการบริหารและดูแลระบบ
เครือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการติดตั้งคาตาง ๆ ใหแกเครื่องคอมพิวเตอร
หลาย ๆ เครือ่งไมวาจะเกิดจากการพิมพคาตาง ๆ ผิดพลาดหรือการนําคาทีไ่มถูกตองมาใชงาน ไมทาํให
เกิดปญหาการใชไอพีแอดเดรสที่ซํ้ากันเม่ือมีการยายเครือ่งคอมพิวเตอรหรือนําเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใหม 
เขามาตอในระบบ เชน หากนําเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามาใชงานที่อาคาร ๖ จะตองตั้งคาไอพีแอดเดรส 
คาหนึ่ง เม่ือนําไปใชที่อาคารกองบัญชาการจะไมสามารถใชงานได จะตองเปลี่ยนแปลงคาทีต่ัง้ไวสําหรับ
ไอพีแอดเดรสใหม แตเม่ือใชระบบ DHCP คาตาง ๆ จะไดรับการตดิตั้งอยางถูกตองโดยอัตโนมัติ  และ
สามารถลดระยะเวลาในการตั้งคาและการเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ ใหแกคอมพิวเตอรในระบบ เชน หากมี
การเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรสของเครื่องเกทเวย  ผูดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงไดที่เครื่อง DHCP Server 
โดยไมจําเปนตองไปเปลี่ยนแปลงที่เครื่องลูกขายทุกเครือ่ง เม่ือเครื่องลูกขายเริ่มใชงานก็จะไดรับคาใหม
จากเครื่อง DHCP Server โดยอัตโนมัติ โดยที่ผูใชงานไมสามารถสังเกตเห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลง  
เน่ืองจากการนําระบบ DHCP มาใชทําใหไมสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาเชื่อมตอกับระบบ  
เครือขายได เพราะ DHCP Server จะแจกจายไอพีแอดเดรสใหแกเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่รองขอ
ไอพีแอดเดรสเขามา หากมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมไดรับอนุญาตหรือไมมีสิทธิในการใชในระบบ
เครือขายเขามาเชื่อมตอจะไมสามารถควบคุมไดและอาจกอใหเกิดปญหาแกระบบเครือขายทั้งระบบได 
เชนถามีเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการตดิตั้งระบบ DHCP Server มาเชื่อมตอกับระบบเครือขายก็จะทํา
ใหระบบมีDHCP Server สองเครื่องจะทําใหเกิดไอพีแอดเดรสซ้ํากันไดหรือหากเครื่องดังกลาวกําหนดให
แจกจายไอพีแอดเดรสในชวงที่ไมสามารถใชงานในระบบเครือขายได ก็จะทําใหเครื่องลูกขายที่ไดรับไอพี
แอดเดรสจากเครื่องดังกลาวไมสามารถใชงานได นอกจากนั้นผูดูแลระบบยังไมสามารถตรวจสอบได  
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หากมีเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหน่ึงในระบบกําลังทําใหระบบโดยรวมเกดิความเสียหาย   ดังน้ัน
จึงควรมีการควบคุมการใชงานหรือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรที่จะนํามาเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ให
ผูดูแลระบบทราบขอมูลของเครื่องคอมพวิเตอรแตละเครือ่งจึงจะใหใชงานในระบบเครือขายได  การควบคมุ 
ดังกลาวสามารถกระทําไดโดยการใชความสามารถของ DHCP Server โดยการแจกจายไอพีแอดเดรส  
ใหแกเครื่องคอมพิวเตอรที่ลงทะเบียนการใชงานไวแลวเทานั้น หากนําเครื่องคอมพิวเตอรที่ยังไมได
ลงทะเบียน ในระบบ มาเชือ่มตอกับระบบเครือขายก็จะไมไดไอพีแอดเดรสจาก DHCP Server ขอดีอีก
ประการหนึ่ง  ก็คือหากพบปญหาในระบบจะทําใหทราบวาเกิดปญหามาจากเครื่องใดก็จะทําใหผูดูแล
ระบบสามารถตามไปแกไขไดถูกตอง การทํางานของ DHCP Server ในลักษณะนี้จะอาศัยหมายเลข
ประจําตวัของเน็ตเวิรคการดทั้งหมด ๑๒ หลัก (MAC Address) ซ่ึงเน็ตเวิรคการดแตละใบจะมีหมายเลข
ที่ไมซํ้ากัน   นํามาบนัทึกไวในฐานขอมูลของ DHCP Server และจะตรวจสอบหมายเลขเหลานี้จากเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่รองขอไอพีแอดเดรสเขามา หากไมมีในระบบฐานขอมูลก็จะไมแจกจายไอพีแอดเดรสให
หรืออาจจะแจกไอพีแอดเดรสใหแตจะใหไอพีแอดเดรสทีไ่มสามารถใชงานในระบบเครือขายได การ
ดําเนินการขึ้นทะเบยีน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานในระบบเครอืขายทางศูนยคอมพวิเตอรจะ
ดําเนินการในโอกาสตอไป 
 ในบทความฉบับน้ีผูเขียนไดอธิบายถึงโครงสรางของระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ การ  
ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรภายในอาคารและเครื่องคอมพวิเตอรภายนอกอาคาร การนําระบบ 
DHCP มาใชภายในระบบเครือขายโรงเรียนนายเรอื ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรที่จะนํามาใชงานในระบบ  
เครือขายจะตองเปน DHCP Client น่ันคือจะตองตั้งคาของเน็ตเวิรคการดใหรับคาจาก DHCP Server 
และจะตองตั้งคาใหแกโปรแกรมตาง ๆ ที่จะใชงาน จึงจะสามารถใชงานในระบบเครือขายได ยังมีการ
ทํางานของระบบตาง ๆ ในระบบเครือขายที่สําคัญอีกหลายอยาง เชน การทํางานของพร็อกซี่เซิรพเวอร 
(เครื่องใหบริการอินเตอรเน็ต) การทํางานของกําแพงไฟ (Fire Wall) การทํางานของ DNS Server การ
แบงระบบเครอืขายโดยการใช VLAN (Virtual LAN) และการนําระบบปฏิบตัิการลีนุกสมาใชงานเปน
เครื่องแมขาย การทํางานเหลานี้จะเปนหนาที่ของผูดูแลระบบ ซ่ึงจะนําเสนอในโอกาสตอไปแตที่สําคญั
กอนที่จะไปถงึเรื่องเหลานั้นในฉบบัตอไปผูเขียนจะกลาวถึงวธิีการและขั้นตอนในการตั้งคาใหแก     
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายเชนการตั้งคาใหเปน DHCP Client การตั้งคาใหแกโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือ      
ใชงาน และการตรวจสอบและการแกปญหาเบื้องตนหากเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถใชงานในระบบ
เครือขายได 
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การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
: หนึ่งในดัชนีช้ีวัดคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนนายเรือ 

 
            

หัวหนากองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 
 
 

บทนํา  
การวัดและประเมินผลการศกึษาคืออะไร สําคัญอยางไรทําไมถึงตองมีการวัดและประเมินผล 

ขอบขายของการวัดและประเมินผล ควรครอบคลุมอะไรบาง  จะใชอะไรเปนเครือ่งมือในการวัดผลการศึกษา 
และเกีย่วของอยางไรกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ครู – อาจารย และผูที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษา 
จําเปนตองทราบและเขาใจใหถองแท 

๑ นิยาม :  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
การวัดและประเมินผลคืออะไรและตางกันอยางไร มีคนจํานวนมากทีย่ังสับสนและยังแยกไมออก   

ถึงความแตกตางของทัง้ ๒ คํา  แตสําหรบัผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และคร ู– อาจารย แลว  จําเปน
ที่จะตองทาํความเขาใจใหกระจางถงึความหมายทีแ่ทจริงและแกนแทของการวัดและประเมินผล 

การวัดผลทางการศึกษา (Educational  Measurement)  คือ กระบวนการที่จะไดมาซึ่งขอมูล 
ทางการศึกษาตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  โดยอาศยัเครื่องมือ / วิธีการวดัทางการศึกษา  ซ่ึงอาจ
ทําไดมากมายหลายวิธ ี ไดแก  การทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน  การสอบถาม / สัมภาษณ  การดู
จากผลงานที่สง และจากปฏกิริยา / การเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน   ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการวัดผล
ทางการศึกษานี้    จะนําไปสูขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ตอไป 

การประเมนิผลทางการศกึษา (Educational  Evaluation)  เปนกระบวนการนําขอมูลที่ได
จากการวดัผลทางการศึกษามาตัดสนิคุณคา  เชน  เม่ือทําการวัดผลการศกึษานักเรยีนนายเรือในวิชาหนึ่ง
แลวไดคะแนนรวม ๘๐ คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แลวนํามาประเมินผล / ตัดสินคณุคาซึ่งตาม
เกณฑโดยปกติ ๘๐ คะแนน  ถือวาประเมินผลอยูในระดับดีมาก (A)  
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Frederick G. Brown  ไดเปรยีบเทียบใหเห็นความแตกตางของการวัดและประเมินผลไววา    
การวัดเปนการตอบคาํถามวามากเทาใด (How  Much) สวนการประเมินผลเปนการตอบคําถามวาดีอยางไร 
(How  Good) 

  Measurement      Evaluation 
(How  Much)     (How  Good) 

 
 จึงเห็นไดวาการวัดผลทางการศึกษานั้น เปนการเปลี่ยนขอมูลเชิงพฤติกรรมใหมาเปนเชิงปริมาณ     
(How much) ในรูปของคะแนนที่ได  แลวจึงทําการประเมินผล  ซ่ึงก็จะเปลี่ยนขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการวัด 
ใหเปนเชิงคุณภาพ (How  Good)  โดยการตัดสิน  ตเีปนคุณคาวาดีเลวอยางไร 

๒. ความสาํคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 การวัดและประเมินผลการศกึษามีความสาํคัญอยางไรและทําไมถึงตองมีการวัดและประเมินผล ? 
 การวัดและประเมินผลการศกึษา มิใชมีความหมายเปนเพียงขั้นตอนหรือภารกิจหน่ึงซึ่ง ครู – 
อาจารย  หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกบัการจัดการศึกษา  จะตองทาํใหเสร็จสิน้เพ่ือตัดสินผลไดหรือตกของ
ผูเรียนเทานั้น หากแตการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีนัยที่สําคัญอันจะขาดเสียมิไดเลยทัง้ในแงของ
การตอบคําถามวา การเรยีนการสอนในวิชานั้น บรรลุวตัถุประสงคหรือไมเพียงใดและควรจะตองปรับปรุง
พัฒนาการจัด   การเรียนการสอน  วิธสีอน สื่อการสอน  ผูสอน  ผูเรียน  ตลอดจนวตัถปุระสงคและเนื้อหา
สาระของวิชานั้นดวย 
 ดังแนวคิดระบบการเรียนการสอนของ สุกัญญา  โฆวิไลกุล (๒๕๒๘)  ซ่ึงครูผูสอน  จะตองตั้งคําถาม 
๓  ขอตอไปน้ี  คือ  จะพาผูเรียนไปไหน?   จะพาผูเรียนไปไดอยางไร?  และจะรูไดอยางไรวาผูเรียนไปถึง
แลว? 
            
               ๑         ๒   
            
            
             
        ขอมูลยอนกลับ 
            ๓ 

จะรูไดอยางไรวาผูเรยีนไปถึงแลว? 
(การวัดและประเมนิผล) 

 

จะพาผูเรียนไปไดอยางไร? 
(วิธีการสอน / สื่อการสอน) 

จะพาผูเรียนไปไหน? 
(กําหนดวัตถปุระสงค) 
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 การวัดและประเมินผล  จึงเปนเครื่องมือสาํคัญในการกํากับและตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน
ในทุกขั้นตอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพไมสูญเปลา เพราะการวัดและประเมินผลที่ไดดําเนินการ     
ไปอยางถูกตองและสมบูรณ จะใหขอมูลยอนกลบัไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนในทุกขั้นตอน ตั้งแต 
การกําหนดวัตถุประสงค  วิธีการดําเนินการสอน  อุปกรณ / สื่อการสอน  ตลอดจนกรรมวิธีในการวัดและ
ประเมินผลเอง  ซ่ึงสอดคลองกับรปูแบบการสอนของไคเบลอร  เบคเกอร และไมล (๑๙๗๓) ตามแผนภูมิ
ขางลาง 
 
  กําหนดจุดประสงค           ทดสอบกอนสอน                วิธีดาํเนนิการสอน           ประเมนิผล 

 
 

ขอมูลยอนกลบั 
 

๓. ขอบขายของการวัดและประเมนิผลการศึกษา 
 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ควรมีขอบขายครอบคลุม / สอดคลองจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral  Objective) ที่ครูกําหนดไว / ครอบคลมุจุดประสงคทางการศึกษาทัง้ ๓ ดานตามลักษณะ     
การเรียนรูของ Bloom  และคณะ (๑๙๕๖) ดังนี้ 
 ๓.๑ ความรูสกึและอารมณ / จิตพิสยั  (Affective  Domain) ไดแก  ความสนใจ  เจตคต ิ  การ
ปรับตวั  คานยิมและลักษณะนิสัย 
 ๓.๒ ความสามารถทางสติปญญา / พุทธพิิสัย (Cognitive  Domain )  ไดแก  การจําได  เขาใจ
เร่ืองราว  นําไปใชได  วิเคราะห  สังเคราะหเปนและประเมินคาได 
 ๓.๓ ความสามารถในการปฏิบัต ิ/ ทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain) ไดแก  ความคลองแคลว  
ความชํานาญ / ทําไดอยางเปนธรรมชาติ และหลากหลายรูปแบบ 
 

ขอบขายของการวัดและประเมินผลการศกึษา 
 

Affective                                                            Psychomotor 
                          Domain                         Domain 

Cognitive 
Domain 
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ผูสอนในแตละวิชาควรทบทวน ตรวจสอบดูวาการวัดและประเมินผลของเรานั้นสอดคลองกับ       
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวหรือไม และครอบคลุมจุดประสงคทางการศึกษา ทั้ง ๓ ดานหรือ
เปลา  เพราะผูสอนสวนใหญมักจะวัดและประเมินผลเฉพาะในเรื่องความสามารถทางสตปิญญาเปนสวนใหญ 
โดยละเลยในเรือ่งของจิตพิสยัและทักษะพิสัย  ทําใหผูเรียนสวนใหญมีแตความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา
โดยปราศจากซึ่งจิตพิสัยที่ดี  และขาดซึ่งทักษะปฏิบตัิ   กลาวคือเรยีนไปแลวไมสามารถปฏิบตัิได และไม
สนใจใฝหาความรูเพ่ิมเติม 

 ดังน้ันผูสอนที่ดีจึงควรกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน และทําการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนใหครอบคลุมจุดประสงคทางการศึกษาทั้ง ๓ ดานดังกลาวแลวโดยอาจแบงการใหคะแนน
ออกเปน  จิตพิสัย  ๑๐%  พุทธิพิสยั ๕๐%  และทักษะพิสัย ๔๐%  

๔. เคร่ืองมือในการวดัผลการศึกษา 

 เราจะใชอะไรเปนเคร่ืองมือในการวดัผลการศึกษา 
 เครื่องมือที่สําคัญและจําเปนตอการวัดผลการศกึษา  ไดแก  แบบทดสอบ การสอบถาม / สัมภาษณ   
การสังเกต   มาตรวดัคุณภาพ   แบบตรวจสอบรายการ   แบบสํารวจ  การบนัทึก  และการศึกษารายกรณ ี  
เปนตน 
 ผูคนสวนใหญทั้งผูสอนและผูเรียนมักจะคดิวาแบบทดสอบ / ขอสอบ (Test) เทานั้นที่เปนเคร่ืองมือ
ในการวัดผลการศกึษา ทําใหผูสอนสวนมากใชเพียงแบบทดสอบ / ขอสอบ ในการวัดผลการศึกษาของ      
ผูเรียน  โดยลืมที่จะใชการสังเกต (Observation)   ซ่ึงเปนเครื่องมือที่หยิบมาใชรวมกับแบบทดสอบได
ตลอดเวลา ของการเรียนการสอน 
 แบบทดสอบ  คือ ชุดของคําถามหรือกลุมงานใด ๆ ที่สรางขึ้น  เพ่ือใหผูถูกทดสอบตอบสนอง หรือ
แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาใหสามารถวัดได  สังเกตได 
 ขอสอบที่ใชกันอยูทั่วไปอยางดาษดื่นในทุกระดับการศึกษานั้น สวนใหญมักจะเปนขอสอบวัด
ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive  Domain)   ซ่ึงก็ใชกันอยูมากมายหลายชนิดทั้งทีเ่ปนขอสอบ  
อัตนัย (Subjective or Essay Test)  ขอสอบปรนัย (Objective Test) และก็มีทั้งที่มีคุณภาพและดอยคุณภาพ  
การที่จะเลือกสรางหรือใชขอสอบชนิดใดไปทําการทดสอบใหมีประสทิธิภาพนัน้  ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของ
ผูที่จะนาํขอสอบไปใช   ซ่ึงตองคํานงึถึงตวัแปรหลายประการไดแก   จุดประสงค    จํานวนผูเขาสอบ   เวลา   
และบคุลากร  เปนตน 
 การวัดผลการศึกษา  จะทําไดเทีย่งตรงเพยีงใดก็ขึ้นอยูกบัคุณภาพของขอสอบเปนสําคัญ  ขอสอบ 
ที่ดีจะชวยใหไดขอมูล / คะแนนที่มีความเชื่อมั่นสูง    ดังน้ันผูสอนจึงควรตองมีความรูความเขาใจใน
เรื่องของขอสอบ และสามารถสรางขอสอบไดอยางมีคุณภาพ นอกจากนั้นผูสอนยังตองรูจักใช
เครื่องมือวัดผลการศึกษาอื่น ๆ รวมดวยอยางหลากหลาย 
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๕. การประเมินความกาวหนาและประเมินรวมสรุป 
 การเรียนการสอนวิชาใดก็ตามผูสอนควรวัดและประเมินผลทั้งการประเมินความกาวหนา เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนและผูสอน และการประเมินรวมสรุป เพ่ือตัดสินวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่
กําหนดไว   หรือไม 
 การประเมินความกาวหนา (Formative  Evaluation) หมายถึงการประเมินผลระหวางภาคเรียน / 
ระหวางการสอนยังดําเนินอยู เพ่ือประเมินประสทิธิภาพของการเรยีนการสอนเปนการปอนขอมูลยอนกลบั
ใหทั้งนักเรียนและครูไดรูถึงความสําเร็จ  หรือความลมเหลวของการเรยีนการสอน  ดูวาอะไรบางที่รูแลว  
อะไรบางที่ยังไมรูหรือเขาใจผิด  จะไดทําความเขาใจเสยีใหถูกตอง  อันจะนําไปสูการปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนใหดียิ่งขึน้  การประเมินความกาวหนาจึงมุงเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง  โดยอาจจะ
ประเมินจากแบบทดสอบ  รายงานผล  การฝกปฏิบตัิ  การสังเกต  และการซักถามในระหวางเรยีนก็ได 
 การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation)  เปนการประเมินผลเม่ือสิน้สุดการเรียน / 
สิ้นภาคการศกึษา (สอบไล) ดูวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิเ์พียงใด / ไดเรียนรูบรรลตุามวตัถปุระสงคทีต่ั้งไว
หรือไม   โดยประเมินผลจากการทดสอบหรือเทคนิคการประเมินคาอ่ืน ๆ รวมกันก็ได 

๖. การตัดสินอิงเกณฑและอิงกลุม 
 ขอมูล / คะแนนที่ไดจากการวัดผลตองนํามาตัดสินคณุคาซึ่งแตเดิมมาทั้งในระดับสากล   และ 
ระดับชาติมีทัง้การตัดสินอิงเกณฑและอิงกลุม เราควรทําความเขาใจใหกระจางถงึความหมาย และแกน
แทของการตดัสินทั้ง ๒  ชนิดนี้เสียกอน 
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 การตัดสินอิงเกณฑ (Criterion Reference) หมายถึงการแปลผล คาของตัวเลข / แปลความหมาย 
ของคะแนนสอบ  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด หรือแปลความหมายบนพื้นฐานของเกณฑ  ใน
ลักษณะที่บอกใหรูวาผูเรยีนไดเรียนรูหรือไมอะไรบาง / ผูเรียนสามารถทําอะไรไดบาง 

 

   การตัดสนิอิงเกณฑ (Criterion  Reference ) 
๘๐     -   ๑๐๐  A             ดีมาก 

  ๗๕    -     ๗๙  B+ 
๗๐     -     ๗๔  B 

  ๖๕     -     ๖๙  C+ 
๖๐      -     ๖๔  C 

  ๕๕    -   ๕๙  D+ 
๕๐     -     ๕๔  D 

  ๐        -      ๔๙  F                ตก 
 

 
 การตัดสินอิงกลุม  (Norm  Reference)  หมายถึง การแปลความหมายของคะแนนสอบโดย
เปรียบเทียบ กับกลุมนักเรยีนที่สอบดวยกัน  ในลักษณะมุงหาความสัมพันธ / ความแตกตางภายในกลุม
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 จากความหมายของการตัดสินแบบอิงเกณฑและอิงกลุม ที่กลาวมาจะเห็นไดวาการตัดสินคุณคา 
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดนั้น  จะมีความสอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคของการเรียนการ
สอน     ที่ครูกําหนดไววาในการเรียนการสอนนั้น ครูมีจุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนสามารถทําอะไรไดบาง 
และมากนอยแคไหน เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบตัิไดถึงตามเกณฑเราก็ควรตัดสินใหไปตามนั้น  โดยไมตอง
ยึดติดอยูกับกลุม  เชนถาผูเรียนทําคะแนนทั้งวิชาไดเกนิ ๘๐ ขึ้นไป ทุกคนซึ่งตามเกณฑก็จะตองไดระดับ
คะแนน A  ทุกคน  ไมจําเปนที่จะให A  เฉพาะคนที่อยูระดบัตนของกลุมเทานั้น 
 นอกจากนั้นการตัดสินแบบอิงเกณฑยังเปนการตัดสนิทีช่ัดเจนโปรงใส ตั้งแตตนโดยผูเรียนจะทราบ
แลววาจะตองทําคะแนนพัฒนาตนเองเทาไรจึงจะสอบผาน โดยไมตองคอยหวงกังวลเพียงแคที่จะเกาะกลุม 
 
 

   ดี 

ปานกลาง 

ออน 
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๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา : หนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 

 การวัดและประเมินผลการศกึษา คือ ดัชนีชีว้ัดคุณภาพ ในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนนายเรือ 
เพราะหากผูสอนมีการวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ครอบคลุม
จุดประสงคทางการศึกษาทั้ง ๓ ดาน  (จิตพิสัย  พุทธิพิสัย  และทักษะพิสัย)  รูจักใชเครือ่งมือวัดผล
การศึกษา ทีห่ลากหลายและสรางขอสอบที่มีคุณภาพ  ตลอดจนมีการประเมินผลที่มีการกําหนดเกณฑไว
ชัดเจน ก็จะเปนหลักประกนัไดวาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนนายเรอืน้ันมีคุณภาพ 
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๑.  ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลทักษิณ 

รัฐบาลของไทยในปจจุบันซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดนําความเปลี่ยนแปลง 
ตาง ๆ มาสูประเทศไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของหนวยงานราชการ ตั้งแต
การปรับโครงสรางสวนราชการ การปรับกระบวนการทํางาน การปรับตัวของขาราชการ ฯลฯ หลายคน
อาจเห็นดวยกับการปรับเปลี่ยนสิ่งตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล แตหลายคนก็คงไมคอยยินดีที่จะยอมรับ 
ความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น การปรับเปลี่ยนตาง ๆ จะทําใหประเทศไทยของเราดีขึ้นไดหรือไมน้ัน เปนเรื่อง 
ของอนาคตที่ตองติดตามพิสูจนกันตอไป ไมมีสิ่งใดดีที่สุดสําหรับทุกยุคทุกสมัย ทุกสิ่งลวนตองปรับเปลี่ยน 
ไปใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมรอบตัว ดังเชนโลกและสังคมของเราในยุคนี้สมัยน้ีที่เปลี่ยนแปลงไป
เปนอยางมาก หากเราไมปรับเปลี่ยนตัวเราเอง ก็คงจะยืนยงอยูไมได  

ในชวง ๒-๓ ปที่ผานมานี้ รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหขาราชการ
ของไทยมีศักยภาพและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพแวดลอมดานตาง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
ของกระทรวง ทบวง กรม และกําหนดกรอบของการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับยุคสมัย ใน
ปจจุบันมี ๑๙ กระทรวงและ ๑ ทบวง มีการกําหนดโครงสรางการบริหารราชการในแตละหนวยงานใหมี
ความกระชับ รวดเร็ว และมีความคลองตัวยิ่งขึ้น ซ่ึงสงผลใหตองปฏิรูประบบขาราชการตามมาดวย   
โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดตาง ๆ ที่จะประเมินผลการทํางานของขาราชการและหนวยงาน 
การปรับโครงสรางคาตอบแทน การปฏิบัติงานโดยยึดความคุมคาหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนตน  

ในชวงเวลาที่ผานมา รัฐบาลดําเนินการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ ไปแลว คงเหลือ
เพียงกระทรวงกลาโหมที่ตองปรับเปนแหงสุดทาย ความจริงรัฐบาลใหเวลาแกกระทรวงกลาโหม และ
กองทัพ ตาง ๆ ในการพิจารณาปรับโครงสรางมานานกวา ๓ ป ผูเขียนเองเคยไดยินไดฟงวามีการพิจารณา 
เพ่ือปรับโครงสรางกองทัพไทยใหเหมาะสมขึ้น แตระยะหลัง ๆ กลับเงียบไปเสียเฉย ๆ มาถึงวันน้ี รัฐบาล
สั่งการเปนนโยบายวา ภายในกันยายน ๒๕๔๗ รัฐบาลจะผลักดันใหออกพระราชบัญญัติปรับโครงสราง
กระทรวงกลาโหม จึงใหกระทรวงกลาโหมเรงพิจารณาปรับโครงสรางใหเสร็จสิ้นภายในปน้ี และเทาที่ไดยิน 
ไดฟงมา กระทรวงกลาโหมไดสั่งการใหหนวยราชการตาง ๆ ในกํากับ กําหนดโครงสรางใหมเสนอตอ 
กระทรวงกลาโหมภายในตนเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ น้ี   โดยกระทรวงกลาโหมกําหนดวัตถุประสงคของการ 
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การปรับโครงสรางหนวยราชการไว ๓ ประการคือ 
- ลดความซ้ําซอนของหนวยงาน  โดยจัดกลุมงานที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันไวดวยกัน 
- ประหยัดงบประมาณ 
- ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
จากนโยบายดังกลาว ทําใหกระทรวงกลาโหมตองแบงกลุมงานใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดย     

ยึดหลัก ๓ ประการดังกลาวขางตน ซ่ึงขณะที่กําลังเขียนบทความนี้ หนวยตาง ๆ กําลังรวมถกแถลงเพื่อ
พิจารณาปรับโครงสรางกันอยางหนัก เพ่ือนําเสนอใหทันตามกําหนดเวลา ในขั้นตนนี้ทราบวาจะเรง
พิจารณา โครงสรางของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมใหเสร็จกอน บังเอิญผูเขียนไดรับเกียรติใหไปรวม
สัมมนาเร่ืองการปรับโครงสรางของกลุมงานวิจัย ซ่ึงมีแนวคิดที่จะรวมหนวยงานวิจัยของแตละเหลาทัพ
เขาดวยกัน และก็ลองคิดไปวาเปนไปไดหรือไม ที่การปรับโครงสรางของกลุมดานการศึกษานั้น
กระทรวงกลาโหมจะรวมหนวยศึกษาบางหนวยเขาดวยกัน เชน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายเรือ      โรงเรียนนายเรืออากาศ รวมกันเปนโรงเรียนรวมเหลา และรวมโรงเรียน เสนาธิการทั้ง
สามเหลาทัพเขาดวยกัน เปนตน   

๒.  ความเปนไปไดของการรวมโรงเรียนเหลาทั้งสามเหลา 
อยาเพิ่งคิดวา “เปนไปไมได” เพราะรัฐบาลในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ น้ี อะไรก็เปนไปได เพราะ      

ที่ผานมา กระทรวงทั้ง ๑๙ กระทรวงนั้น ก็ถูกผาตัดและจัดโครงสรางใหมเรียบรอยแลวโดยรัฐบาลไมตอง
ถามความเห็นหรือความสมัครใจของหนวยเดิม สําหรับกระทรวงกลาโหมนั้น รัฐบาลใหโอกาสพิจารณา
ผาตัดตัวเองกอน แลวนําเสนอรัฐบาลไปพิจารณา (รัฐบาลอาจมีโครงสรางที่ไดเตรียมไวแลว) นับเปน
โอกาสทองของเราที่จะนําบทบาทของตนมาทบทวนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ยุคสมัยและนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการปรับโครงสรางกระทรวงกลาโหมใหกระทัดรัด และยังคงดํารง
สมรรถนะในการปองกันประเทศได โดยใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ถึงวาระน้ี หากไมคิดเปลี่ยน
ตนเอง ก็คงตองถูกเปลี่ยนโดยคนอ่ืนอยางแนนอน แมกระนั้น ก็ยังมีหลายคนที่ไมตระหนักถึงขอจํากัด
และภัยคุกคามใกล ๆ ตัวยังคงยืนกรานวา “ทุกวันน้ีก็ดีอยูแลว ไมตองการใหใครมาปรับเปลี่ยน
อะไรของตนหรือหนวยของตน”  

หากการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสรางของกระทรวงกลาโหมเปนไปตามแนวทางที่กลาวไวขางตน 
น้ันก็หมายความวา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ อาจ   
ถูกนําไปจัดไวในกลุมเดียวกันหรือนําไปรวมกันเปนโรงเรียนรวมเหลา ซ่ึงผูเขียนก็คิดวา อาจเปนเชนนั้น 
จริง เพราะเม่ือลองพิจารณาในสิ่งที่จะกลาวตอไปน้ีแลว ก็พอจะเห็นความเปนไปไดของแนวทางดังกลาว 
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๒.๑ นโยบายของรัฐบาล ตองการปรับโครงสรางของหนวยงานราชการใหมีขนาดเล็ก  ยืดหยุน
ได มีสายการบังคับบัญชาสั้นไมซํ้าซอน และรวมหนวยที่มีภารกิจใกลเคียงกันไวดวยกัน หากพิจารณาดู
นโยบายหรือแนวทางที่รัฐบาลกําหนดดังกลาว จะเห็นวา กระทรวงกลาโหมก็คงตองปรับตัวใหเปนไปตาม
แนวทางนั้นดวย แมวาจะปฏิเสธแนวทางดังกลาวก็คงทัดทานไมไหว หรืออาจจะถูกผาโดยรัฐบาลเอง      
ไมตองฟงขอเสนอของกองทัพ ในจังหวะเวลานี้ ทางที่ดีที่สุดคือยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความเปนไป
ของยุทธศาสตรชาติ โดยเสนอแนวทางที่เราเจ็บตัวนอยที่สุดและทําใหรัฐบาลพอใจ ยอมตัดนิ้วเราเองดีกวา
ใหเขามาตัดแขน หากมองในแงดีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อาจทําใหกองทัพไทยมีสมรรถนะ   
สูงขึ้น มีการบริหารงานที่เปยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ได  

๒.๒ ผูใหญระดับสูงในกระทรวงกลาโหมสวนใหญเห็นดวยกับการรวมการ จากการพูดคุย
กับผูใหญในกระทรวงกลาโหมและนักวิชาการของกองทัพ ก็พอจะเห็นทัศนคติของทานเหลานั้นในเรื่อง
การรวมหนวยศึกษา (ที่มีลักษณะเดียวกัน) ของกระทรวงกลาโหมเขาดวยกัน นอกจากนี้หากใครเปน   
นักอานวารสารตาง ๆ ของหนวยงานในกระทรวงกลาโหม จะสังเกตเห็นวามักมีบทความหรือบทวิจารณ
ในลักษณะที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาของกองทัพใหอยูในรูปแบบรวมการมากขึ้น เชน การรวมการ
วิทยาลัยการทัพ การรวมการโรงเรียนเสนาธิการ การรวมการโรงเรียนนายรอยฯ โรงเรียนนายเรือ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศ เปนตน หากเราคิดวา ผูที่จะเปนกุญแจสําคัญในการปรับโครงสรางของ  
กระทรวงกลาโหมก็คือผูใหญหรือผูรูในกระทรวงกลาโหม การรวมการของสถานศึกษาก็เปนเรื่องที่เปน   
ไปไดเชนกัน  

๒.๓ แนวทางการปรับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเหลาตาง ๆ ที่ผานมาทําใหการศึกษา 
ของโรงเรียนเหลาแตละแหงมีความแตกตางกันมาก กลาวคือ เม่ือปรับการศึกษาเปนหลักสูตรปริญญาตรี 
๔ ป แตละโรงเรียนก็ตองปรับเน้ือหาของหลักสูตรใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน ๔ ป ซ่ึงทําให
การบรรจุวิชาชีพเฉพาะดานของเหลาทัพตาง ๆ ลดนอยลงไปดวย สําหรับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
และโรงเรียนนายเรืออากาศ น้ัน คงไมมีปญหาอะไร เพราะไมมีวิชาชีพเฉพาะดานของแตละเหลาทัพบรรจุ
ไวมากนัก (เนนฝกศึกษาเมื่อจบการศึกษาหลักสูตร ๔ ปแลว)  ซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนนายเรือเดิมก็มี
การบรรจุวิชาชีพทหารเรือไวตลอดทั้งหลักสูตรก็ตองปรับวิชาชีพทหารเรือบางสวนไปศึกษาตอในชวง
การศึกษาตอเน่ืองหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ๔ ป เม่ือเปนเชนน้ี หลักสูตร ๔ ปของแตละเหลาทัพก็มี
ความแตกตางหรือความหลากหลายทางวิชาชีพนอยลง หากนํามารวมกันทั้ง ๓ แหงก็ไมนาจะกระทบตอ
การศึกษาของแตละเหลาทัพ เพราะสามารถจัดใหศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะวิชาชีพทหารเรือหลังจากจบ
การศึกษาหลักสูตร ๔ ปแลว  

๒.๔ การศึกษาตอวิชาชีพเฉพาะดานของแตละเหลาทัพ สามารถดําเนินการไดหลังจาก     
จบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป แมกองทัพเรือจะยืนยันวา การฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือตอง
ใชเวลานาน หรือตองเร่ิมตั้งแตชั้นปที่  ๑  น้ัน  ก็จะลดน้ําหนักความสําคัญลงไป เพราะหลักสูตรใหมหรือ 
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หลักสูตร ๔ ปในปจจุบันนี้ วิชาชีพทหารเรือก็มีจํานวนนอยลง คงเหลือแตวิชาการเรือ เดินเรือ และ   
วิชาการอาวุธยุทธวิธีบางสวน สําหรับวิชาในสาขาอื่น ๆ แทบจะกลาวไดเลยวาหลักสูตรของแตละ       
โรงเรียนในปจจุบันไมมีอะไรแตกตางกันมากนัก แลวเหตุใดจึงตองลงทุนในเรื่องเดียวกันทั้ง ๓ แหง    
เชน สาขาวิศวกรรมศาสตรดานตาง ๆ สาขาการบริหาร ฯลฯ สวนการฝกวิชาชีพเฉพาะเหลาทัพยังคง
สามารถจัดการฝกศึกษาซึ่งเปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะของแตละเหลาทัพ ตอเน่ืองจากหลักสูตร ๔ ปได 
เชน โรงเรียนนายเรืออาจจะมีไวเพ่ือฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือโดยเฉพาะ โดยรับชวงตอจากโรงเรียนรวม
เหลา เปนตน 

๒.๕ โรงเรียนนายรอยฯสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนรวมเหลาไดทันที 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่ อาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายครบครัน แตกอนโรงเรียนนายรอยฯ รับ    
นักเรียนไดปละประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน แตปจจุบันเหลือเพียงปละประมาณ ๑๕๐ คน อาคารสถานที่     
ก็เหลือใช จึงมีผูใหญบางทานเสนอแนวความคิดที่จะเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขามาศึกษาในหลักสูตร     
ภาควิชาการ ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา แตเม่ือจบการศึกษาไมตองรับราชการทหาร แนวคิด
น้ีก็ไมเสียหายอะไร แตการนําไปใชจริงคงตองคิดหนักและหาทางแกปญหาตาง ๆ อีกมาก และหากจะ  
นําแนวคิดในการรวมโรงเรียนเหลาทั้งสาม (หรือรวมโรงเรียนนายรอยตํารวจดวย) เขาดวยกัน สามารถ
ใชสถานที่ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดในทันทีไมตองลงทุนเพ่ิมเติมอีกมากนัก หากผูเขียน
เปนผูตัดสินใจและตองถูกจํากัดดวยงบประมาณ คงตองเลือกหนทางนี้ 

๒.๖ กระทรวงกลาโหมอาจตองการสรางสถาบันบัณฑิตศึกษาดานการทหาร (ระดับ
ปริญญาโท) ซ่ึงมีแนวโนมวาจะเปนจริง เพราะไดพูดกันเกี่ยวกับเรื่องน้ีมานานแลว ทุกคนตางเห็นดวย
กับการสรางสถาบันบัณฑิตศึกษาไมวาจะแยกตามเหลาทัพหรือรวมกัน หากจะทําจริงก็คงตองเปน
สถาบันบัณฑิตศึกษาที่ศึกษารวมกันแตปญหาอยูที่การลงทุนกอสรางอาคารสถาบัน เร่ืองนี้จะเก่ียวกับ
การรวมโรงเรียนเหลาทั้งสามโดยทางออม น้ันคือหากเกิดโรงเรียนรวมเหลาของกองทัพไทยจริงทุกคนก็
จะมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนรวมเหลาถึง ๔ ปกอนแยกยายกันไปแตละเหลา โรงเรียนเตรียมทหารจึง
หมดความจําเปน เพราะจะไมมีเหตุผลใดมาอางวาโรงเรียนเตรียมทหารมีไวเพ่ือปลูกฝงความสามัคคี
ระหวางเหลาทัพอีกตอไป หากยุบเลิกโรงเรียนเตรียมทหาร นําสถานที่น้ันแปลงเปนสถาบันบัณฑิตศึกษา
ไดทันที และยังอยูใกลกันกับโรงเรียนรวมเหลา (โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) อีกดวย การใช
ทรัพยากรตาง ๆ ก็จะสะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๒.๗ นานาอารยประเทศใชวิธีน้ีกันมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีงบประมาณนอยหรือมี     
กองทัพขนาดเล็ก เชน สิงคโปร ญ่ีปุน ออสเตรเลีย เยอรมัน เปนตน ขอดีของรูปแบบการศึกษาแบบรวม
การคือประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรอยางคุมคาทั้งบุคลากรและเครื่องมือตาง ๆ อีกทั้งยังเปนการ
ปลูกฝงความสามัคคีของหมูเหลาได ขอเสียก็คืออาจจะไมสามารถใหการฝกศึกษาดานวิชาชีพเฉพาะทาง
สําหรับแตละเหลาทัพไดอยางเต็มที่ เพราะการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเน้ือหาคอนขางมาก   
โดยเฉพาะการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร  คงใหการฝกอบรมในวิชาชีพเฉพาะทาง 
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ไดเพียงบางสวน ซ่ึงปญหานี้ก็พอจะแกไขไดโดยการไปเนนการฝกศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางกันในชวง
การศึกษาตอเน่ืองของแตละเหลาทัพไดตอไป  

ยังมีเหตุผลอ่ืน ๆ อีกที่พอจะยกมาสนับสนุนความเปนไปไดของการรวมโรงเรียนเหลาเขาดวยกัน 
แตปจจัยที่เห็นวามีนํ้าหนักมากที่สุดก็คือนโยบายของรัฐบาล หากเอาจริงเอาจังกับการปรับโครงสราง
หนวยใหมีความกระทัดรัด ลดความซ้ําซอน เพ่ิมประสิทธิภาพ ฯลฯ การรวมโรงเรียนเหลาก็เขาทางของ
รัฐบาลทันที หากเรามองในแงดี โดยไมคิดตอตานการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสภาวะแวดลอมในปจจุบัน 
จะเห็นไดวา ความจริงรวมกันไดก็ดี ยุทธศาสตรและยุทธวิธีของการรบรวมทั้งสามเหลาทัพที่เปนปญหา
กันมานานจะเกิดผลเปนรูปธรรมงายขึ้น แมวาการเตรียมบุคลากรขั้นตนเพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพจะตองมอบใหเปนหนาที่ของกลาโหม ไมใชหนาที่ของแตละเหลาทัพ แตก็ยังไดชื่อวาเปน
นายทหารของกองทัพไทย แตละเหลาทัพเพียงแตรับบุคลากรที่เปนบัณฑิตจากโรงเรียนรวมเหลามา
เสริมสรางความรูและประสบการณดานวิชาชีพเฉพาะทางของแตละเหลาทัพ ใหพรอมจะปฏิบัติงานใน
กองทัพไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

๓.  ทางเลือกในการปรับตัวของโรงเรียนนายเรือ 
หากสมมุติฐานของผูเขียนในเรื่องการรวมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ 

และโรงเรียนนายเรืออากาศเปนจริง โรงเรียนนายเรือก็ตองเร่ิมคิดที่จะหาหนทางรองรบัตอไป การหาหนทาง 
รองรับน้ันมิใชการตอตานความเปลี่ยนแปลงหรือฝนกระแส ตอนนี้กระแสการปฏิรูปสวนราชการของรัฐบาล 
กําลังแรง หากเราเอาเรือเขาไปขวางก็คงตองลมเปนแน ดังที่ไดกลาวมาแลวในชวงตนวา ถารัฐบาลเอา
จริงเอาจังในเรื่องน้ี ถึง แมเราไมเห็นดวยหรือไมคิดปรับเปลี่ยนตัวเอง ฝายรัฐบาลก็จะชวยเปลี่ยน
ใหอยางแนนอน เราจะตองเตรียมตัวเพ่ือเสนอหนทางที่ไมสวนกระแสและรักษาจุดมุงของเราไวใหได
มากที่สุด 

การรักษาจุดมุงของกองทัพเรือ (กรณีที่จะตองรวมโรงเรียนเหลา) น้ัน มิไดหมายถึงการคงสภาพ
ปจจุบัน (คือแยกโรงเรียนแตละเหลาเหมือนในปจจุบัน) แตหมายถึงการหาหนทางที่จะทําใหกองทัพเรือ
ไดบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอจากโรงเรียนรวมเหลา ซ่ึงก็ตองพิจารณากลไกและระบบการศึกษาของ
โรงเรียนรวมเหลา และปรับแตงใหเปนไปตามที่เราตองการใหมากที่สุด แลวจึงนําบุคลากรที่จบการศึกษา
หลักสูตร ๔ ป (จากโรงเรียนรวมเหลา) มาฝกศึกษาเพิ่มเติมในวิชาชีพทหารเรือโดยกองทัพเรือตอไป 

อยางไรก็ตาม คนในกองทัพเรือหลายฝายคงไมเห็นดวยกับการรวมเปนโรงเรียนรวมเหลา แตหาก 
ตองรวมกันจริง ๆ คงตองตอบคําถามในประเด็นตาง ๆ และหาทางออกกันตอไป ตอนนี้สมมุติวาผูเขียน
เปนเจาหนาที่ในคณะทํางานปรับโครงสรางหนวยศึกษาของกระทรวงกลาโหม และตองตอบคําถามของ   
กองทัพเรือ ลองมาดูกันวาจะมีคําอธิบายอยางไรบาง  
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๓.๑ การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนรวมเหลาจะทําอยางไร จะ
เปนหนาที่รับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมหรือไม มีอะไรเปนหลักประกันวาเราจะไดบุคลากรที่ดีมี     
คุณภาพมาเปนนายทหารเรือในอนาคต  

ตอบวา เรื่องน้ีคงไมตองกังวลนัก เพราะสมัยกอนเม่ือประมาณป พ.ศ.๒๕๒๖ ก็เคยทํากัน
มาแลวในชวงที่รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๕ (ม.ศ.๕) เขาศึกษาในโรงเรียนรวมเหลา คือสอบรวมกัน
ดวยขอสอบเหมือนกันแตใหผูสมัครเลือกไวกอนวาถาสอบไดจะเปนนักเรียนของเหลาใด หรือหากแตละ
เหลาจะรับสมัครและคัดเลือกเองแลวสงเขาไปศึกษาในโรงเรียนรวมเหลาก็เปนแนวทางที่ดี สําหรับ
ผูเขียนนั้น    คิดวาวิธีหลังนาจะเหมาะสม 

๓.๒ การฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือทําอยางไร เพราะทหารเรือไมเหมือนทหารบกหรือทหารอากาศ 
ทหารเรือตองใชวิทยาการตาง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะวิชาชีพดานการเดินเรือ และตองให    
นักเรียนนายเรือมีประสบการณทางเรือ มีความคงทนตอสภาพความเปนอยูและการปฏิบัติภารกิจในเรือ 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้ตองเร่ิมตั้งแตชวงตนของการศึกษา หากนําโรงเรียนนายเรือไปรวมเปนโรงเรียนรวมเหลา ก็
จะไมสามารถสรางสมวิทยาการและประสบการณเหลานั้นได  

ตอบวา ความตองการของกองทัพเรือก็คือ การไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ หรือ    
นายทหารสัญญาบัตรที่ มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจตางๆของกองทัพเรือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน หากผลผลิตที่ไดเปนไปตามที่คาดหวังแลว จะไปสรางมาจากที่ไหนหรือโดยใครก็
ไมใชปญหาสําคัญที่จะตองคิดกันมาก ในกรณีที่ตองนําหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปของโรงเรียนนายเรือไป
รวมกันไวที่โรงเรียนรวมเหลา ก็คงตองปลอยไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลง การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทหารเรือ  ก็ตองเนนเฉพาะทฤษฎีและหลักการที่จําเปน เชน การเดินเรือ เปนตน สําหรับเรื่องการฝกฝน
ทักษะและประสบการณในทะเลนั้น คงตองใชชวงเวลาปลายภาคการศึกษานํานักเรียนนายเรือมาฝกภาค
ทะเลหรือฝกภาคในดานอ่ืน ๆ ซ่ึงก็คงไมแตกตางกันกับการดําเนินการในปจจุบันนัก หลังจากจบการศึกษา
หลักสูตร ๔ ปแลว  จึงนําบัณฑิตที่จบการศึกษา มาฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือที่โรงเรียนนายเรือตอเนื่อง
อีก ๑-๒ ป เพ่ือสรางนายทหารเรือที่มีคุณลักษณะตามที่เราตองการตอไป กลาวโดยสรุปคือ     โรงเรียน
นายเรือตองปรับเปลี่ยนบทบาทเปนโรงเรียนทําการนายทหารเรือน่ันเอง (รูปแบบการศึกษานี้ก็คือ
รูปแบบของประเทศญี่ปุน) 

๓.๓ การรวมการจะประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพจริงหรือ ในเมื่อนักเรียนก็  
ไมไดลดจํานวนลง ความจําเปนเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งครูอาจารยคงเทาเดิมหรืออาจมากขึ้น 
บุคลากรมาจากเหลาตาง ๆ จะทําใหคุณภาพของบัณฑิตดีขึ้นจริงหรือ การบริหารงานก็อาจดอยประสิทธิภาพ 
เพราะนักเรียนในสวนของกองทัพเรือคงไมไดรับการเอาใจใสหรือไดรับการฝกอบรมตามที่เราตองการ 

ตอบวา จริงอยูจํานวนนักเรียน ครูอาจารย หองเรียน หองทดลอง หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ  ก็คงไมไดลดลงจาก  ๓ เหลือ  ๑ แตก็เชื่อไดเลยวา  คงไมตองเตรียม  ๓ สวนอยางทุกวันนี้  เชน  
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กรณีการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา ครูอาจารยของทั้งสามเหลาทัพ คงไมไดลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๓ 
แตก็คงลดลงใหเหลือ ๒ ใน ๓ ได หองทดลองและเครื่องมือตาง ๆ ก็คงไมตองเตรียมไวถึง ๓ หอง หรือ 
๓ ชุด เปนตน สําหรับการบริหารการศึกษานั้น เปนเรื่องที่นอกเหนือจากระบบการศึกษา หากขาราชการ
ทุกคนไมติดยึดกับความเปนตัวตน ก็จะชวยแกปญหานี้ได แตหากยังติดยึดอยูกับสิ่งเหลานี้ ไมวาจะอยูที่
ใดก็ยอมสรางปญหาไปทุกที่ ตอนนี้เราคงบอกไมไดวา เม่ือเปนโรงเรียนรวมเหลาแลวจะตองสําเร็จ
สมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด แตสิ่งสําคัญคือ เราควรตองสรางและพัฒนาใหดีที่สุดและมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับความตั้งใจของผูบริหารและครูอาจารยทุกคน ไมใชระบบการศึกษา  

๓.๔ แบบนี้ก็ดีแลวไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง กองทัพเรือซ่ึงเปนผูใชพอใจแบบน้ี ทําไม   
ตองมากาวกายกันหรือเปลี ่ยนแปลงดวย โดยเฉพาะอยางยิ ่งโรงเรียนนายเรือเปนสถาบันที่  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ ใหกอตั้งขึ้น จะมาทําลายเสีย    
ในยุคนี้หรือ  

ตอบวา โรงเรียนนายเรือมิไดถูกยุบเลิกแตอยางใด หากมีการรวมหลักสูตร ๔ ปไปไวที่         
โรงเรียนรวมเหลา โรงเรียนนายเรือก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการใหการศึกษาและฝกอบรมวชิาชพีทหารเรอื 
แกบัณฑิตที่รับชวงตอมาจากโรงเรียนรวมเหลา  และจะสามารถฝกศึกษาไดอยางเต็มที่กวาปจจุบันเสีย
ดวยซ้ําไป เพราะจะเปนการฝกศึกษาเฉพาะวิชาการและวิชาชีพที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจในกองทัพเรือ 
ซึ่งก็เหมือนกับการศึกษาของโรงเรียนนายเรือในอดีตนั่นเอง ดังนั้น ไมตองตระหนกหรือเกรงไปวา 
โรงเรียนนายเรือจะถูกยุบเลิก แตโรงเรียนนายเรือจะกลับไปสูบทบาทที่แทจริงของการสรางนายทหารเรือ    
ที่สําคัญอยายึดม่ันถือม่ันมากนัก เพราะความพอใจของกองทัพเรือเพียงอยางเดียวนั้นไมมีนํ้าหนัก
พอที่จะทัดทานกระแสความเปลี่ยนแปลงได ตอนนี้เราคงตองคิดกันระดับกองทัพไทย มิใชกองทัพใด
กองทัพหน่ึง หนาที่ของพวกเราคือ คิดในสิ่งที่จะเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพในการปองกันประเทศของ
กองทัพไทยกันดีกวา 

๓.๕ มีรูปแบบหรือทางเลือกอ่ืนๆ อีกหรือไม เชน การศึกษารวมเฉพาะปแรก หรือสองปแรก 
การรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือที่โรงเรียนนายเรือเลยจะ    
ไมดีกวาหรือ 

ตอบวา แนวคิดอ่ืน ๆ ก็มีบาง แตคงเปนรูปแบบที่ซับซอน ยากแกการควบคุม หรือการรับบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยมาฝกอบรมวิชาชีพทหารเรือก็ไมเลวนัก แตหากตองการใหบุคลากรทั้งสามเหลาทัพ    
มีความคุนเคยกัน และสามารถประสานงานกันอยางสามัคคี ก็คงตองอาศัยการใชชีวิตรวมกันในสถานศึกษา 
เดียวกัน กองทัพเรืออาจรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทั่วไปมาเพิ่มเติมในชวงการฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือ 
ของโรงเรียนนายเรือได แตคงตองใชเวลาศึกษามากกวานี้  

ความจริงแลว คงมีปญหาหรือคําถามมากกวานี้ แตผูเขียนขอกลาวเพียงนี้กอน และตองขอออกตัว 
ไวอีกครั้งวา ผูเขียนยังไมไดบอกวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการรวมโรงเรียนเหลา  เพียงแตถาสมมุติ
วา 
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หากเปนเชนนั้นจริง เราจะตองคิดหรือเตรียมตัวอยางไร เรื่องน้ีอาจเปนเรื่องที่ไมมีโอกาสเปนไปไดเลย 
หรืออาจเปนจริงในอนาคตอันใกลน้ีก็ได ตองติดตามดูความเปนไปอยางใกลชิดตอไป 

๔.  คิดใหมทําใหม 
ระยะนี้ไมวากองทัพเรือหรือกองทัพอ่ืน ๆ คงกําลังสาละวนอยูกับการพิจารณาปรับโครงสราง

กองทัพตามนโยบายของรัฐบาล และไมวากองทัพไหน ๆ ก็คงไมอยากเฉือนเนื้อของตัวเอง แตผูใหญใน
กระทรวงกลาโหมก็ไดเปรยเตือนออกมาบางแลววา “วิธีการท่ีคิดวาดีที่สุดและเคยใชไดผลในอดีต
น้ัน มิไดหมายความวาจะใชไดผลในยุคน้ีสมัยนี้เสมอไป ขอใหพวกเรายอมรับความจริงกันเถอะ
วา เราทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพจริงหรือไม ตอนนี้กองทัพไทยของเราก็เหมือนผูปวยที่มี
โรคเรื้อรังรอการผาตัดอยู และหากตองแกไขหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ก็คงตองยอมเจ็บ
กันบาง เพื่ออนุชนรุนหลังและเพื่อประเทศชาติ” ผูเขียนเองเม่ือไดยินไดฟงดังน้ีแลวก็พอจะเขาใจและ
ทําใจไดวา โลกนี้เปนอนิจจัง ทุกสิ่งทุกอยางยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมโลก ขอเพียง
เราไมยึดม่ันถือม่ันใน “อัตตา” และ “อัตรา” จะทําอะไร ๆ ก็คงจะงายขึ้นกวาที่เปนอยูทุกวันน้ี 

 
 
 
 
 



  

 
⌫ ⌫⌫ 

   ⌫⌦  
ร.ท.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต 
ร.ต.หญิง  ธรรมรส  ชางไมงาม 

ประจําแผนกศึกษาและวิจัย   กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 
 

 
สาระสังเขป 

 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหารในสวน 
ของกองทัพเรือปการศึกษา ๒๕๔๖ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร      
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  เพ่ือทราบปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ  โดยเก็บรวบรวมขอมูล 
จากกลุมตวัอยาง ไดแก นักเรยีนที่มาสมคัรเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา 
๒๕๔๖ ที่โรงเรียนนายเรือเกบ็ขอมูลไดจํานวน ๑,๕๘๙ คน โดยการวิเคราะหขอมูลหาคาความถี ่(Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) รวมทั้งการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)   ผลการวิจัยโดยสรุป  มีดังน้ี 
 ๑.  สถานภาพโดยทัว่ไปของผูสมัคร : ผูสมัคร สวนมากอายุ ๑๗ ป (รอยละ ๔๑.๖๐) ศึกษาใน
สถานศึกษาซึง่อยูในภาคกลาง (รอยละ ๔๒.๗๓)  สวนใหญศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  (รอยละ 
๕๕.๘๒)  ในแผนการเรียนวิทย-คณิต  (รอยละ  ๘๐.๗๔)  สวนมากมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 
๒.๐๐-๒.๔๙  (รอยละ ๓๐.๐๘)  รองลงมาคืออยูระหวาง ๒.๕๐-๒.๙๙ (รอยละ ๒๘.๙๕)  สวนมากบิดา
เปนขาราชการ (รอยละ ๓๖.๓๑)  และมารดาเปนขาราชการ (รอยละ ๒๐.๗๐)  

๒. การไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ : 
ผูสมัคร  สวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากอาจารยแนะแนว (รอยละ ๕๕.๕๑)  และมีความเขาใจในขอมูล 
การรับสมัคร (รอยละ ๙๒.๐๑)  ซ่ึงหากมีขอสงสัยสวนมากจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากคร ู - อาจารย 
(รอยละ ๓๒.๖๖) และสวนใหญผูสมัคร ตัดสินใจเลือกสมัครสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ  ดวยเหตผุลทีว่าทหารเรือเปนอาชีพที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี (รอยละ ๗๐.๑๗) 

๓.  รูปแบบในการประชาสัมพันธขอมูล  :  ผูสมัคร เห็นวารปูแบบในการประชาสัมพันธที่    
ทําใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครไดดีที่สุด  คือ  ทางโทรทัศน (ความถี่ ๔๗๕ / รอยละ ๒๙.๘๙)   
รองลงมา  คือ  การสงเอกสาร / ขอมูลไปที่อาจารยแนะแนว (ความถี่ ๒๓๘ / รอยละ ๑๔.๙๘) 

๔.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  การจําหนายระเบียบการ  ดําเนินการไดดีมาก  (ความถี่ ๑๔๘)   
ควรเพิ่มสถานที่จําหนาย  (ความถี่  ๙๒)  และสามารถหาซื้อไดงาย สะดวก เปนระเบียบดี  (ความถี่ ๖๓)  
สวน การรับสมัคร  มีความพรอมมาก  (ความถี่ ๑๓๔)  มีความสะดวก  รวดเร็ว  เปนระบบระเบียบดี  
(ความถี่ ๑๒๕)   และสําหรับ การสอบคัดเลือก  ที่ดําเนินการดีอยูแลว  (ความถี่  ๕๗) ควรจัดสอบ    
ทั่วประเทศในภูมิภาคตาง ๆ  (ความถี่  ๑๒)  และควรเพิ่มสถานที่สอบ  สถานที่สอบควรมคีวามสะดวกสบาย 
มากกวานี้  เน่ืองจากมีความแออัด / สถานที่คับแคบ  (ความถี่  ๑๑)   
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๑.  วัตถุประสงค 
       ๑.   เพ่ือศึกษาการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร  นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ    
                ปการศึกษา ๒๕๔๖ 
        ๒.   เพ่ือทราบปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธการสอบคัดเลือก 

      เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป 

๒.  วิธีดําเนินการวิจัย 
       ๒.๑  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

  ประชากร  ไดแก  นักเรียนที่สมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ป
การศึกษา  ๒๕๔๖   จํานวน  ๑๘,๐๒๒ คน  

   กลุมตวัอยาง  ไดแก   นักเรยีนที่มาสมคัรเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร   ในสวนของกองทัพเรือ 
ที่โรงเรียนนายเรือ   ตั้งแต วันที่  ๑๐- ๑๙ มีนาคม  ๒๕๔๖   จํานวน ๙,๙๐๐  คน  และเกบ็รวบรวมขอมูลได  
จํานวน  ๑,๕๘๙  คน 
       ๒.๒  เครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น   
          เครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น  ไดแก  แบบสํารวจความคิดเห็น  เกี่ยวกับการไดรับขอมูล 
ขาวสารการรบัสมัคร นักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ประกอบดวยสถานภาพผูตอบแบบสํารวจ   
การไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List)  และขอคําถามปลายเปด (Open-ended Form)   

๓.  วิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาความถี่  (Frequency)  และคารอยละ  (Percentage)  รวมทั้งการ
วิเคราะหเน้ือหา  (Content  Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการสํารวจความคิดเห็นการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรบัสมัคร นักเรยีนเตรยีมทหาร   
ในสวนของกองทัพเรือ   ปการศึกษา ๒๕๔๖  สรุปผลดังตารางตอไปน้ี 
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       ตาราง  :    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร    นักเรียนเตรยีมทหาร 
               ในสวนของกองทพัเรือ   ปการศึกษา  ๒๕๔๖ 
 

รายการสรุป 
๑.  ดานสถานภาพสวนตวั สถานภาพ รอยละ 
     ๑.๑  อายุ ๑๗ ป ๔๑.๖๐ 
     ๑.๒  ภูมิภาคของสถานศึกษา ภาคกลาง ๔๒.๗๓ 
     ๑.๓  ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๔    ๕๕.๘๒ 
     ๑.๔  แผนการเรียน วิทย – คณิต ๘๐.๗๔ 
     ๑.๕  คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ – ๒.๔๙ ๓๐.๐๘ 
     ๑.๖  อาชีพบิดา รับราชการ 

รับจาง 
๓๖.๓๑ 
๑๘.๙๕ 

     ๑.๗  อาชีพมารดา รับราชการ 
คาขาย 

๒๐.๗๐ 
๑๙.๕๗ 

๒.  การไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร  นตท.(ทร)  
      ๒.๑  แหลงขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร ฯ ๑.  อาจารยแนะแนว 

๒.  ผูปกครอง 
๓.  เพ่ือน 
๔.  โรงเรียนกวดวิชา 

๕๕.๕๑ 
๔๗.๒๐ 
๔๖.๘๒ 
๔๑.๗๒ 

      ๒.๒  ความเขาใจในขอมูลการรับสมัคร ฯ      มีความเขาใจ ๙๒.๐๑ 
      ๒.๓  วิธกีารติดตอ / สอบถามเมื่อมี 
              ขอสงสัยเกี่ยวกบัการรับสมัคร ฯ 

๑.  สอบถามครู – อาจารย 
๒.  สอบถามรุนพ่ี 
๓.  สอบถามเพื่อน 

๓๒.๖๖ 
๒๔.๕๔ 
๒๐.๘๓ 

      ๒.๔  เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมคัรสอบ 
             คัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร   
              ในสวนของกองทัพเรือ  

๑.  เปนอาชีพที่มีเกียรติ  และศักดิศ์ร ี
๒.  ชอบความเปนสุภาพบรุุษทหารเรือ 
๓.  เปนอาชพีที่มีความมั่นคงหลังสําเร็จ 
      การศึกษา 
๔.  รักและตองการเปนทหารเรือ 

๗๐.๑๗ 
๕๗.๘๔ 
๕๖.๓๙ 

 
๔๕.๒๕ 

      ๒.๕  รูปแบบในการประชาสัมพันธที่ทําให 
              ไดรับขอมูลเกีย่วกับการรับสมัคร ฯ 
              ไดดีที่สุด 

๑.   ทางโทรทัศน (ความถี ่ ๔๗๕) 
๒.  สงเอกสาร / ขอมูลไปที่อาจารย    
      แนะแนว    (ความถี่  ๒๓๘) 
๓.  ทางวิทยุ  (ความถี่  ๒๑๑) 
๔.   สงนักเรียนนายเรือ / เจาหนาที่มา 
      แนะแนวที่โรงเรียน  (ความถี่  ๑๓๘) 
๕.  ทางอินเทอรเน็ต  (ความถี่  ๑๓๗ ) 

 ๒๙.๘๙ 
 ๑๔.๙๘ 

 
๑๓.๒๘ 

     ๘.๖๘ 
    

  ๘.๖๒ 
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      ๓.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูสมัคร 
            ๓.๑  การจําหนายระเบยีบการ  : ดําเนินการดมีาก  (ความถี ่๑๔๘)   ควรเพิ่มสถานที่จําหนาย   

(ความถี่  ๙๒) และสามารถหาซื้อไดงาย  
สะดวก  เปนระเบียบดี  (ความถี่ ๖๓)  

            ๓.๒  การรับสมัคร  :    มีความพรอมมาก (ความถี่ ๑๓๔)  และมีความสะดวก  รวดเรว็ 
        เปนระบบระเบียบดี   (ความถี่ ๑๒๕) 

          ๓.๓  การสอบคัดเลือก   :  ที่ดําเนินการดีอยูแลว (ความถี่  ๕๗)  ควรจัดสอบทั่วประเทศ 
    ตามภูมิภาคตางๆ (ความถี่  ๑๒)  และควรเพิ่มสถานที่สอบ  
    สถานที่สอบควรมคีวามสะดวกสบายมากกวานี้  (เน่ืองจากมี 
    ความแออัด   สถานที่คับแคบ)  (ความถี่  ๑๑) 

 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 

  ๑.  ครู-อาจารยแนะแนว ตามโรงเรียนตาง ๆ เปนบุคคลที่สําคัญยิ่งตอการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
การรบัสมัครเขาเปนนักเรยีนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือแกผูสมัคร  (รอยละ ๕๕.๕๑)  รวมถึงยัง
เปน บุคคลที่ผูสมัคร มักติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกบัการรับสมัครเมื่อมีขอสงสัย (รอยละ 
๓๒.๖๖)  ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจของแผนกศึกษาและวิจัย  กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 
(๒๕๔๕)  จึงเห็นไดวา การจัดสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตาง ๆ  โดยสงไปที่ ครู - อาจารยแนะ
แนว  ยังคงเปนวิธีการที่เหมาะสมมากที่สุด  อยางไรก็ดี บุคคลที่รองลงมาจากครู-อาจารยแนะแนว ที่
ผูสมัครมักติดตอสอบถาม เม่ือมีขอสงสัย คือรุนพ่ี  (รอยละ ๒๔.๕๔)   ดังน้ัน โรงเรียนนายเรอื  จึงควร
เพ่ิมการใหขอมูลขาวสารเกีย่วกับการรบัสมัครแกนักเรยีนนายเรือใหมากขึ้น เพ่ือใหเปนตวัแทนในการ
ตอบขอสงสัยตาง ๆ ใหแกรุนนองที่มีขอสงสัยดวย 

   ๒. ผูสมัครเกือบทั้งหมด  (รอยละ ๙๒.๐๑)  มีความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ ชดัเจน ซ่ึงสูงกวา 
ปที่แลว (ประมาณรอยละ ๗) จึงเปนเครือ่งยืนยันไดวาขอมูลขาวสารในการประชาสัมพันธการสอบคัดเลือก 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ที่โรงเรียนนายเรือเผยแพรออกไปนั้น  มีความชัดเจน  
เขาใจงายดีอยูแลว  และมีแนวโนมวา  จะทําใหเกิดความเขาใจไดดียิ่งขึ้นตอไป  

            ๓. ผูสมัครมีความคิดเห็นวา  รูปแบบที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเกี่ยวกบัการ   
รับสมัคร นักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ   คือ  ทางโทรทัศน (ความถี่ ๔๗๕)  รองลงมาคือ  
การสงเอกสาร / ขอมูลเกี่ยวกับการรบัสมัครไปยังอาจารยแนะแนว / ฝายแนะแนว (ความถี่ ๒๓๘)  และ
ทางวิทยุ  (ความถี่ ๒๒๑) แตเปนที่นาสังเกตวา แนวโนมในการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ตนาจะ 
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เปนรูปแบบที่นาสนใจมากขึ้น เน่ืองจากปจจุบันผูสมัครสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ผานระบบ   
อินเทอรเน็ตมากขึ้นกวาเดิม ดังจะเห็นไดจากความคิดเห็นของผูสมัครที่คิดวาควรใชรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ ทางอินเทอรเน็ต (ความถี่ ๑๓๗) มากขึ้นกวาในปที่ผานมา (ความถี่ ๑๔)   
    ๔. ผูสมัครสวนใหญยงัคงมีเหตผุลในการตัดสนิใจเลือกสมัครสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร   
ในสวนของกองทัพเรือ เพราะทหารเปนอาชีพที่มีเกียรติ และศักดิศ์รี (รอยละ ๗๐.๑๗)  ชอบความเปน
สุภาพบุรุษทหารเรือ (รอยละ ๕๗.๘๔)  และทหารเปนอาชีพที่ม่ันคงหลังสําเร็จการศึกษา (รอยละ 
๕๖.๓๙) แสดงวาผูสมัครจะใหความสําคัญในเรื่องของเกียรติและศักดิ์ศรีมากกวาเรื่องเงิน (ไมตองเสีย
คาใชจายในการศึกษา  รอยละ ๑๕.๔๘) 

๖. ขอเสนอแนะ 

     ๑. โรงเรียนนายเรือควรสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธ ในรูปแบบที่จะทําใหผูสมัคร 
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรับสมัครนกัเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือไดดีที่สุด จาก
ผลการวิจัย  ซ่ึงไดแก  ทางโทรทัศน   การสงเอกสาร / ขอมูลเกี่ยวกับการรบัสมัครไปยังอาจารยแนะแนว 
/ ฝายแนะแนว  ทางวิทยุ   โดยการสงนักเรยีนนายเรือกลบัไปแนะแนวที่โรงเรียนเดิม  ทางอนิเทอรเน็ต  
และทางหนงัสอืพิมพ  ซ่ึงไดดําเนินการอยูแลว  ใหมากขึ้นและตอเน่ืองตอไป 

   ๒.  คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรือ ตลอดจนอนุกรรมการ 
ฯ    ที่เกีย่วของในการประชาสัมพันธการจําหนายระเบียบการรบัสมัคร การรับสมัคร และการสอบภาควชิา
การ           ควรนําผลการสํารวจความคิดเห็นนี้ เปนสารสนเทศในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ให
มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้นอยางเปนรูปธรรมตอไป 

       ๓. ในภาพรวม กองทัพเรือควรหารูปแบบในการเผยแพรประชาสัมพันธภาพของทหารเรือทางโทรทศัน 
หรือสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตรายการ / ละครโทรทัศน หรือภาพยนตรใหมากขึ้น เพ่ือใหเปนที่
ประจักษในสายตาแกประชาชนทั่วไปและนักเรียนในกลุมเปาหมาย 
 

    
 

 
เอกสารอางอิง 

โรงเรียนนายเรือ . การสํารวจความคิดเห็นการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร 
ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๖. เอกสารวิจัย  แผนกศึกษาและวิจัย กองสถิติและวิจัย  
โรงเรียนนายเรือ,  ๒๕๔๖. 
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