






ทําความรูจักกับแน็ท (NAT)  
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางปลอดภัยและประหยัด 

น.อ.ภาณุฤทธิ์  ยุกตะทัต 
รองผูอํานวยการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 
ในอดีตการเชื่อมตอกับอินเตอรเนตเปนเร่ืองที่ยุงยาก ผูใชจะตองจายคาเชาใชไอพีแอดเดรส (IP address)

ใหกับผูใหบริการอินเตอรเนต หรือ ไอเอสพี  (Internet Service Provider) ดวยคาใชจายท่ียังมองไมเห็น   
ความคุมคา อีกทั้งยังตองเสี่ยงตอภัยคุกคามจากผูไมหวังดี ยุงยากตอการรักษาความปลอดภัยขอมูล แตใน
ปจจุบันเทคโนโลยีอินเตอรเนตไดล้ําหนากวาที่คิด จากเดิมท่ีมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว    
ตอโมเด็มเขากับอินเตอรเนต กลายมาเปนการนําเอาระบบเครือขายทั้งระบบไปเชื่อมตอกับอินเตอรเนตแทน 
มีการพัฒนาวธิีการซอนไอพีแอดเดรสของคอมพวิเตอรที่อยูภายในเครือขาย (inside IP address) ทําให
คอมพิวเตอร ในอินเตอรเนตไมสามารถมองเห็นได เม่ือมองไมเห็นก็ไมสามารถทําอะไรคอมพิวเตอรท่ีอยูใน
เครือขายภายใน ได วิธีการเชนน้ีไดรับความนิยมมากในชวง ๒-๓ ปท่ีผานมา วธิีการน้ีบนระบบปฏิบัติการ   
ลีนุกซ เรียกวา IP Masquerading ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกวา “แน็ท” Network Address Translation (NAT) ดัง
แสดงตามรูปที ่๑ 
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รูปท่ี ๑ แสดงการวางตําแหนงของ NAT Device ระหวางเครือขายภายในกับภายนอก 
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NAT คืออะไร ? 

Network Address Translation (NAT) เปนมาตรฐานหนึ่งของ RFC ถูกเขียนขึ้นในป ค.ศ.๑๙๙๔ 
เปนวิธีการหนึ่งในการแปลงและแปลไอพีแอดเดรส (IP address) ของเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย
ภายใน ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา ไอพีสวนตัว (private IP address หรือ inside IP address) ใหเปนไอพีแอดเดรส 
ซึ่งเปนที่ยอมรับและสื่อสารบนอินเตอรเนต ซึ่งเรียกวา ไอพีสาธารณะ (public IP address หรือ outside IP 
address) โดยมี NAT device ทําหนาที่ในการแปลงไอพี จึงทําใหสามารถใชไอพีแอดเดรสที่ตั้งขึ้นมาเองได 
(เปนไอพีแอดเดรสที่ไมตองจดทะเบียนบนอินเตอรเนตจึงไมมีคาใชจาย) เพียงแตใชไอพีแอดเดรสที่             
ผูใหบริการอินเตอรเนตใหมาก็เพียงพอสําหรับการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องใน
ระบบเครือขาย  อีกทั้งยังสามารถซอนไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอรที่อยูภายในเครือขาย (ไอพี
แอดเดรสที่กําหนดขึ้นมาเอง) ได ทําใหมีความปลอดภัย รวมทั้งไมจําเปนตองอางแอดเดรสเลขหมายซ้ํา ๆ 
อีก เม่ือตองการติดตอกับอินเตอรเนต หรือเครือขายขององคกรอ่ืน 

 
NAT มีข้ันตอนการทาํงานอยางไร ? 

เม่ือ NAT เริ่มทํางาน มันจะสรางตารางภายในซึ่งมีไวสําหรับบรรจุขอมูลไอพีแอดเดรสของเครื่อง
คอมพิวเตอรในเครือขายภายในที่สง packet ขอมูล ผาน NAT device และจากน้ันมันก็จะสรางตารางไว
สําหรับเก็บขอมูลหมายเลขพอรต (port number) ที่ถูกใชไปโดย outside IP address (ในท่ีนี้สมมุติวา คือ 
๒๐๓.๑๔๗.๕.๓) และเม่ือมีการสง packet จากเครือขายภายในไปยงัเครือขายภายนอก NAT device จะมี
กระบวนการทํางานดังตอไปน้ี: 

๑. NAT จะบันทึกขอมูล source IP address และ source port number ไวในตารางทีเ่กี่ยวของ 
๒. NAT จะแทนที่ IP ของ packet ดวย IP ขาออกของ NAT device เอง (ในท่ีนี้คือ 

๒๐๓.๑๔๗.๕.๓) 
๓. NAT จะ assign หมายเลขพอรตใหมใหกับ packet และบันทึกคาพอรตนี้ไวในตาราง และ

กําหนดคานี้ลงไปใน source port number ของ packet นั้น 
๔. จากน้ันจะคํานวณหา IP, TCP checksum อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
๕. และเม่ือ NAT device ไดรับ packet ยอนกลับมาจาก external network มันจะตรวจสอบ 

destination port number ของ packet นั้นๆ แลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูล source port 
number ในตารางที่บรรจุขอมูลไว ถาเจอขอมูลท่ีตรงกันมันก็จะเขยีนทับ destination port  
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number, destination IP address ของ packet นั้นๆ แลวจึงสง packet นั้นไปยังเคร่ืองซึ่ง
อยูภายในเครอืขายภายในที่เปนผูสราง packet นี้ขึ้นมาในคร้ังแรก 

 
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา NAT ทําหนาที่แปลไอพแีอดเดรสของเครื่องตนทางและเคร่ืองปลายทาง 

ขึ้นอยูกับทศิทางของ Traffic ในการที่จะแปลงไอพีแอดเดรสนั้น NAT จะตองตรวจสอบที่ชองไอพีแอดเดรส
ของ packet ซึ่ง Packet ในท่ีนี้ เราเรียกวา IP Datagram โดยที่ IP Datagram เปนรูปแบบของขาวสาร ท่ีใช
หอหุมขอมูลและ Protocol ในระดับสูงที่ใชจัดการกบัขนถายขอมูล อยางเชน TCP โดยใหบริการขนถาย
ขอมูลจาก User File จาก Web Page หรือขาวสาร E-mail เปนตน 
 
IP Header   

เม่ือคอมพิวเตอรไดสราง TCP/IP หรือ UDP Traffic ขึ้น เครื่องท่ีจะสงขอมูลจะตองอาศัย Protocol 
เพื่อการสราง IP Header ขึ้น โดย IP Header จะหุมหอ TCP Header รวมทั้ง Protocol อ่ืน ๆ รวมทั้งขอมูล
จากระดับชั้น Application ใน OSI Model (เชน HTTP หรือ FTP เปนตน) เพื่อประกอบขึ้นมาเปน packet 
ชิ้นหนึ่ง  

หนาที่หลักของ IP Header ในตวั packet ไดแก การแสดงแอดเดรสของผูรับและผูสงของ packet 
รวมทั้ง ขาวสารที่แสดงขนาดของ Header และคาที่ใชแสดงสถานะของ IP Packet ซึ่งเปรียบไดกับ พัสดุ
ไปรษณีย ทีจ่ะตองจาหนาซองถึงผูรับและสง ขนาดนํ้าหนัก ชนิดของบริการขนสง (เปรียบไดกับชนิดของ 
Protocol ที่ใช) และอ่ืนๆ ขอมูลขาวสารที่อยูภายใน IP Header นี้ NAT จําเปนตองนํามาใชเพื่อการแปลไอพี
แอดเดรส 

 
รูปท่ี ๒ แสดงลักษณะของ IP Packet 
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TCP Header 
TCP Header ก็เปนอีกจุดหน่ึงที่ NAT อาศัยขอมูลภายในของมันเพื่อการจัดสง Packet เขา ๆ ออก

ผาน NAT หนาที่หลักของ TCP Header ไดแก การจัดการเพ่ือใหแนใจวาขอมูลขาวสารมีการรับสงที่
นาเชื่อถือได นอกจากน้ียังใชเพื่อการควบคุมการไหลของขอมูลขาวสารระหวางผูรับและผูสง รวมทั้งมีระบบ
ตรวจสอบความถูกตองของ Header  

จากภาพที่ ๔ จะเห็น ชอง TCP Source Port และ TCP Destination Port ซึ่งมีไวเพื่อเชื่อมตอ 
Application Protocol กับขอมูลเขากับไอพีแอดเดรสบนคอมพิวเตอรผูรับและผูสง ซึ่งชองตาง ๆ เหลานี้   
อาจตองถูกปรับแตงแกไขโดย NAT  

 
รูปท่ี ๓ แสดงลักษณะของ IP Header 

 

 
รูปท่ี ๔ แสดงลักษณะของ TCP Header 
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การทํางานของ NAT 
NAT เปนระบบการอินเตอรเฟซกับอินเตอรเนต ที่ไมขึ้นอยูกับ Protocol และ Application รวมทั้ง 

อุปกรณ Hardware ใดๆ ซึ่งหมายความวา NAT สามารถถูกนํามาประยุกตใชงานกับ Router หรือ
คอมพิวเตอรท่ีทําหนาที่เปน Router ใดๆ ที่มีลักษณะการเชื่อมตอ โดยมีดานหน่ึงสําหรับเครือขายภายใน 
และอีกดานหน่ึงกับเครือขายภายนอก ดังเชน อินเตอรเนต ตวัอยางการเชื่อมตอ เชน การติดตั้ง NAT         
ที่ Border Router ซึ่งเปน Router ที่เชือ่มตอเครือขายยอย ๆ ตาง ๆ ภายในองคกรกับเครือขายภายนอก        
ดูรูปที่ ๕ 

 
รูปท่ี ๕ แสดงลักษณะการเชื่อมตอของ NAT Router 

 
NAT สามารถทํางานไดในรูปแบบ ๒ ทาง หรือการเชื่อมตอสื่อสารทั้งในแบบ Inbound และ 

outbound หมายความวา สามารถจัดการกับไอพีแอดเดรสที่วิ่งเขามา หรือ ไอพีแอดเดรสที่วิ่งออกไป     
โดยสามารถจัดการกับไอพีแอดเดรสตนทางและปลายทางไดเปนอยางดี NAT สามารถทํางานในสถานการณ 
๓ ประการ ดังนี้ 

• ทําหนาที่แปลงและแปล ไอพีแอดเดรส ตนทางที่มาจากเครือขายภายใน 
• ทําหนาที่แปลงและแปล ไอพีแอดเดรส ตนทางที่มาจากเครือขายภายนอก เชน 

อินเตอรเนต เปนตน 
• ทําหนาที่แปลงและแปล ไอพีแอดเดรส ปลายทางภายในเครือขาย  
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แมวา NAT สามารถใชกับไอพีแอดเดรสภายนอกก็ตาม แตโดยทั่วไป NAT มีไวเพ่ือการแปลไอพี

แอดเดรสภายในเครือขาย โดยมีจุดประสงคก็เพ่ือที่จะซอนไอพีแอดเดรสภายในเครือขาย และ/หรือ การแปล
ไอพีแอดเดรสที่ไมไดจดทะเบียนถูกตอง (หรือไอพีแอดเดรสสวนตวั) ไปใชเปนไอพีแอดเดรสท่ีจดทะเบียน
ถูกตอง (หรือไอพีแอดเดรสสาธารณะ) สามารถวิ่งไปตามเสนทางบนอินเตอรเนตได 
 
การทํางานของ Port Address Translation หรือ PAT  

Port แอดเดรส Translation (PAT) เปน Option เพิ่มเติมท่ีเก่ียวกับการทํางานของ NAT ซึ่งจัดเปน
ชุดการทํางานรองของ NAT หนาที่ของ PAT ไดแก การแปลไอพีแอดเดรสใหเปน PAT ไอพีแอดเดรส    
เพียงชุดเดียว ซ่ึง PAT ใหการสนับสนุนการทํางานบนโปรโตคอล UDP และ TCP เทาน้ัน 

ภายใน PAT ประกอบดวยตารางไอพีแอดเดรส ซึ่งภายในจะมีไอพีแอดเดรสที่ผานการจดทะเบียน
ถูกตองแลวอยู ๑ แอดเดรส โดย ไอพีแอดเดรสตนทางที่อยูในเครือขายภายในจะถูกจัด Map เขาไปไว
ภายใน PAT ไอพีแอดเดรสแหงนี้ การทํางานในสวนน้ีของ PAT จะคลายกันกบัการทํางานของ NAT จะ
ตางกันก็ตรงที่ PAT จะใชเพียงแค ๑ ไอพีแอดเดรส เทาน้ัน การท่ีเรียกวา PAT ก็เนื่องจากมีการทํางานใน
ลักษณะแลกเปลี่ยน (Swapped) ไอพีแอดเดรสไปมาของ PAT โดยหมายเลข Port ที่เกี่ยวของกับการ
เชื่อมตอในแตละครั้ง จะถูกแปลไปเปนเลขหมาย Port ที่ตางกัน คาจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกเก็บรักษาไว
ที่ตาราง PAT เพื่อใชพิสูจนวาขอมูลทีไ่ดจากเครือขายภายในจะสงออกไปใหใครบางที่เคยขอจากเครือขาย
ภายนอก โดยไมเกิดการสับสนและผิดพลาด 
 
ขอดีของ Outbound Mode NAT เมื่อเปรียบเทียบกบั Firewall 

อันตรายของอินเทอรเน็ตในปจจุบันน้ีก็คือ เม่ือเราเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตโอกาสที่เครื่องของเรา
จะถูก scan หรือ probe มีโอกาสสูงมาก เพราะ hackers, crackers หรือ script kiddies ตางก็จองที่จะ      
ฉกฉวยขอมูลไปจากเครื่องของเราตลอดเวลา 

บริษัทตาง ๆ มักจะใชไฟรวอลลเปนตัวปองกันอันตรายจากอินเทอรเน็ต ไฟรวอลลเปนอุปกรณที่
พิจารณา network traffic โดยจะดูในสวนของ destination IP, source IP, destination port number, 
source port number หรือขอมูล header อ่ืน ๆ วาจะใหผานหรือไมใหผานตัวไฟรวอลลไป ขอเสียของ     
ไฟรวอลลก็คือความยากในการเขียนสคริปต rule และการบํารุงรักษา เพราะตองใชความรูเร่ืองเครือขายเยอะ
พอสมควร  และการบํารุงรักษานั้นถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเพราะไฟรวอลลที่มี   rule set   ที่ซับซอนและ 
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ยุงยากมากอาจจะมีชองโหวท่ีไมรูตัวกเ็ปนได ซึ่งอันนี้ก็จําเปนตองอาศัยผูที่มีประสบการณดานบํารุงรักษา
ระบบเครือขายในการดูแล 

NAT สามารถทํางานไดในระดับเดียวกันกับไฟรวอลลแตจะชวยลดคาใชจายและไมตองการความรู
ดานเทคนิคมากมายนัก ท้ังนี้เนื่องจาก NAT สามารถซอน internal network IP address จากเครือขาย
ภายนอกไวได ซึ่งผูที่อยูภายนอกจะมองเห็นแคเพียง outside IP address ของ NAT device เทาน้ัน ดังน้ัน
โอกาสในการ broadcast หรือ hack หรือ spoof จึงแทบไมมีโอกาสเปนไปได 

ขอดีอีกอยางหนึ่งของ NAT คือทําใหลดภาระของผูดูแลระบบลง จากเดิมท่ีตองดูแลทั้ง NAT device 
และเครื่องตางๆ ในเครือขายภายใน การใช NAT ทําใหผูดูแลระบบใหความสนใจเพียง NAT device เพียง
เทาน้ัน ซึ่งทําใหผูที่อยูภายนอกไมสามารถสง packet เขามาได ถาไมมีการเริ่มสงจากเครือขายภายในกอน 
และทุก packet จะตองสงผาน NAT device เสมอ 
 
ชนิดของ NAT 
๑. Static NAT 

Static NAT เปนการแปลไอพแีอดเดรสชนิดกาํหนดคาแอดเดรสตายตวั จากเครือขายภายในไปยงั
เครือขายภายนอก สวนแอดเดรสภายนอกจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันความสมัพันธระหวางไอพีแอดเดรส
ของเครือขายภายนอกและภายในจะเปนแบบแนนอนตายตวั  

 

 
รูปท่ี ๖ แสดง ไอพีแอดเดรส ของเครือขายภายในกับเครือขายภายนอก 
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จากรูปที่ ๖ จะเห็นวาบรรดาเครื่องพีซีและเซิรฟเวอรตาง ๆ ที่อยูเครือขายภายใน จะใชแอดเดรส

สวนตวั (private address) ของมันเอง รวมท้ังสามารถใชแอดเดรสสาธารณะ (แอดเดรสที่จดทะเบียน
ถูกตอง) ในการสื่อสารระหวางกันเปนการภายในได แตไมวาจะใชแอดเดรส อะไรก็ตาม หากตองการติดตอ
ออกไปนอกเครือขาย จะตองผานการแปลแอดเดรสเสียกอนที่จะออกจากเครือขายเสมอ  

สมมุติวา มีพีซีเครื่องหนึ่งซ่ึงมีไอพีแอดเดรสภายในเบอร ๑๙๒.๑๖๘.๑๐.๑ ทําการสงขาวสารไปที่
อินเตอรเนต โดยอางแอดเดรสที่ ๖๖.๙๔.๒๓๐.๓๗ (www.yahoo.com) ซึ่งแอดเดรสนี้เปนแอดเดรสบน
อินเตอรเนต ลักษณะน้ี packet ที่วิ่งออกจาก PC นั้นจะมี แอดเดรส ตนทางเปน ๑๙๒.๑๖๘.๑๐.๑ ในกรณีนี้ 
เม่ือ packet วิ่งมาถึง NAT Router ก็จะถูกแปลงเปน ๑๙๒.๑๖๘.๐.๑ ซึ่งเปน ไอพีแอดเดรส ที่ผูจัดการ
เครือขายไดกาํหนดขึ้นใหสอดคลองกับไอพีภายนอก (๒๐๓.๑๔๗.๕.๓) ลักษณะนี้จะเห็นไดวา แอดเดรส
ภายในจะสอดคลองกับแอดเดรสภายนอกอยางแนนอนตายตัว และทุกครั้งที่ติดตอออกไปที่ภายนอก ก็
จะตองใชแอดเดรสเดิมเสมอ 

และเม่ือมีการตอบกลบัมาจากเว็บไซตที่อยูบนอินเตอรเนต ตัว NAT Router จะใชกระบวนการ
ยอนกลับ โดย Router จะอานคา แอดเดรสปลายทาง ทีอ่ยูบน packet ที่สงตรงมาจากเว็บไซต 
(๖๖.๙๔.๒๓๐.๓๗) จากนั้นก็จะทําการพิสูจนเครื่องพีซีภายในที่เว็บไซตนี้ตองการติดตอดวย จากนั้นก็กําหนด 
ไอพีแอดเดรสเพื่อติดตอกับเครื่องพีซีน้ัน ๆ ตอไป (ดูรูปที่ ๗) 

 
รูปท่ี ๗ แสดง ลักษณะการอางแอดเดรส และ MAP แอดเดรส แบบ Static 

 



ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑                                                                                                 มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๘                   

                                                                       ๙ 
 
 
ขอดแีละขอเสยีของการใช Static NAT 

แม Static NAT จะเปนระบบที่เรียบงายและตรงไปตรงมาก็ตาม แตก็มีจุดดอยหลายประการ ที่ทําให 
Static NAT กลายเปนระบบท่ีเหมาะสําหรับ เครือขายที่มีขอจํากัดมากมาย แตไมเหมาะกับเครือขายใหญ 
ดวยเหตุผลหลายประการดังนี้ 

• ตองการการดูแลอยางมาก การ Map แอดเดรส โดยวิธีการของ Static Map นี้ จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเลขหมาย ไอพีแอดเดรส โดยอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง แอดเดรส ภายในหรือ
ภายนอกเกิดขึ้น เชน หากตองการเพ่ิมหรือแกไข แอดเดรส ใดๆ แลว ผูดูแลเครือขายจะตองเขามา
จัดตั้งตารางการแปลแอดเดรส กันใหม และเปนเร่ืองนาเสียดาย หากเกิดความผิดพลาดขณะที่มีการ
จัดตั้งตารางการแปลแอดเดรส 

• มีการใชงาน แอดเดรส อยางมาก ในเครือขายขนาดใหญ การใช แอดเดรส ภายในและภายนอก 
แบบชนิดหน่ึงตอหนึ่ง นี้ ทําใหกิน แอดเดรสภายนอกคอนขางมาก หากมีเครื่องคอมพิวเตอรภายใน
เครือขายเปนจํานวนมาก เพราะตองกําหนด ๑ เครื่องตอหนึ่ง ไอพีแอดเดรส ท่ีถูกตอง  

• มีการเลือกเสนทางที่แนนอนตายตัว ในกรณีที่มีการเชื่อมตอกับอินเตอรเนตแบบหลาย ๆ 
Connection เชน เชื่อมตอพรอมกันหลาย ISP เม่ือมีการใช Static NAT เกิดขึ้น ระบบนี้จะเลือก
เสนทางที่แนนอนตายตัว ตามที่ Static NAT กําหนดไว  

 
จุดดอยของ Static NAT มิไดหมายความวา ระบบนี้ไมเหมาะสมกับเครือขายสมัยใหมในปจจุบัน แต 

Static NAT เหมาะสําหรับระบบเครือขายขนาดเล็ก ตอไปนี้ เปนรายละเอียดที่แสดงถึงขอดีของการใช Static 
NAT มีดังนี้ 

• จํากัดความตองการใช NAT ภายในเครือขายท่ีซึ่งมีการจํากัดจํานวนของ PC ที่ใช NAT ระบบ Static 
NAT ดูจะเปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะควบคุมการ Access ไปที่ภายนอก หมายความวา 
การจํากัดจํานวนคอมพิวเตอรที่จะออกไปที่อินเตอรเนต ทําไดโดยการจํากัดไอพีแอดเดรส สําหรับ    
ที่จะออกไปที่ Internet เทานั้นเอง สําหรับเครือขายใดที่สวนใหญมีการสื่อสารเฉพาะภายใน และ       
มีบางคร้ังที่มี Access ไปท่ีภายนอกบาง เปนจํานวนนอย ระบบนี้ จึงเปนระบบที่ดีกวา 

• การบริหารจัดการเครือขาย ปจจุบันมีระบบเครือขายอยูมากมายที่ตองการบริหารจัดการกับ Traffic 
ภายนอก เพื่อตองการดูวามีคอมพิวเตอรเคร่ืองใดบางท่ีติดตอกับภายนอก ทั้งนี้ก็เพ่ือใหงายตอการ
ตรวจสอบท่ีมาของปญหา วามาจากเครือขายภายในหรือภายนอก การใช Static NAT จะชวยให
สามารถติดตามดูไดวา คอมพิวเตอรแตละเคร่ืองมี Traffic ไปไหนมาไหนบาง 
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• สามารถเขากนัไดกับ Application โดยท่ัวไป มี Application บางตัวที่ฝง ไอพีแอดเดรส ไวที่ชองเกบ็ขอมูลของ 

IP Datagram ซึง่การทําเชนน้ี จะทําให NAT โดยท่ัวไปไมสามารถสงัเกตเห็น แอดเดรส ที่อยูในชองนี้ ซึ่ง
หมายความวา Application บางรายการไมสามารถทํางานไดตามปกติภายใต NAT แต Static NAT สามารถ   
ถูกจัด Configure ใหทํางานรวมกับ Application Level Gateway เพ่ือตรวจสอบ IP Datagram ดังกลาวได 

 
๒. Dynamic NAT 

Dynamic NAT เปนแบบตรงกันขาม ที่มีการนําเอาไอพีแอดเดรสจากกลุมของไอพีแอดเดรสท่ีแชร
หรือรวมใชงานกัน หรือที่เรียกวาแอดเดรส Pool มาทําการแปลจากแอดเดรส Pool ภายใน ใหเปน Address 
Pool สําหรับเครือขายภายนอก หรือในทางกลับกัน รูปแบบนี้จะตองไดรับการจัด Configure โดยผูดูแลระบบ
เครือขาย แตหลังจากที่จัด Configure เปนท่ีเรียบรอยแลว Router ที่สนับสนนุ NAT จะเปนผูจายไอพี
แอดเดรสใหกับคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม และเพือ่ใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน ผูบริหารจัดการ
เครือขายจะตองทําการ Map ระยะของไอพีแอดเดรส หากเปนไปได (ลักษณะน้ี คลาย ๆ กับการทํางาน  
ของ DHCP Server ที่ไมไดกําหนดเครื่อง PC แตละเครื่องใหมีไอพีแอดเดรสที่ตายตวั โดยผูจัดการเครือขาย
จะกําหนดแอดเดรสขึ้นมาจํานวนหนึ่ง เปนระยะหรือชวงของแอดเดรส อาทิเชน ๒๐๓.๑๔๗.๕.๑ - 
๒๐๓.๑๔๗.๕.๖๓ เปนตน) ดังนั้นใครที่เขามาท่ีเครือขายกอน ก็จะไดรับแจกแอดเดรสไปใชงานกอน โดย
เครื่องคอมพิวเตอร จะไมไดรับ IP ที่ซํ้ากัน ขอแตกตางกันระหวาง NAT กับ DHCP Server ตรงที่ไอพี
แอดเดรสของ NAT เปนไอพีแอดเดรสที่ไดรับการจดทะเบียนแลว เพื่อแจกใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทีเ่ขาๆ 
ออกๆ บนเครือขาย ไปยังภายนอก (ดูรูปที ่๘) 

 
รูปท่ี ๘ แสดงตัวอยางการทํางานของ Dynamic NAT 



ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑                                                                                                 มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๘                   

                                                                       ๑๑ 
 
 
หาก Static NAT เปนสวนที่เรียกวาหัวในเหรียญบาท Dynamic NAT ก็จะถือไดวาเปนสวนกอยของ

เหรียญ เชนกัน ตรงที่วา Dynamic NAT มีการกําหนดแอดเดรสใหกับภายนอกแบบพลวัตร หมายความวา 
แทนที่จะใชระบบกําหนดแอดเดรสภายในกับภายนอกแบบหนึ่งตอหน่ึง Dynamic NAT จะกําหนดวาแอดเดรส 
ที่ใชจะเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ และจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคร้ังท่ีคอมพิวเตอรภายในเครือขาย มีการสถาปนา
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรภายนอกเครือขาย หรืออาจมีการเปลี่ยนเปนระยะ ๆ  ก็เปนได (ดูรูปที่ ๙) 
 

 
รูปท่ี ๙ แสดงการ Map แอดเดรส ของ PC เคร่ืองตอไป ดวย Dynamic NAT 

 
ในเวลาเดียวกัน IP Datagram ทีม่าจากคอมพิวเตอรเคร่ืองที่สองบนเครือขายที่สงขาวสารไปที่

เครือขายภายนอก จะไดรับการปฏิบัตใินทํานองเดียวกนัโดย NAT Router ตัวอยางเชน NAT Router อาจ
แปลไอพีแอดเดรสตนทางซึง่อยูใน IP Header ที่ติดตอออกไปเพื่อตองการใชงาน FTP Application จาก PC 
ที่ใช แอดเดรส ๑๙๒.๑๖๘.๑๐.๔ ไปที่แอดเดรสตอไปใน NAT Address Pool ซึ่งประกอบดวยแอดเดรส
จํานวนหนึ่ง (เชน ๒๐๓.๑๔๗.๕.๑ – ๒๐๓.๑๔๗.๕.๓) ซึ่งตอมา NAT Router จะแปลแอดเดรส 
๑๙๒.๑๖๘.๑๐.๔ ให เปน ๒๐๓.๑๔๗.๕.๓ สวน PC อีกเครื่องหน่ึงคือ ๑๙๒.๑๖๘.๑๐.๕ จะไดรับการแปล
เปน ๒๐๓.๑๔๗.๕.๒ หากเครื่องพีซีท้ังสองตองการติดตอกับเครือขายภายนอก (ดูรูปที่ ๙)  
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เม่ือพีซีแตละเครื่องไดเสร็จสิ้นจากภารกิจในการสื่อสารขอมูลกับเครอืขายภายนอกแลว NAT Router 

ก็จะเรียกแอดเดรส ภายนอกคืนกลับเขาไปท่ี Address Pool เพื่อใหผูอื่นใชตอไป 
 
ความงายในการดูแลเครือขายท่ีใช NAT 

• เนื่องจากเราสามารถใช non-routable address ในเครือขายภายใน ซึ่งสามารถใชไดอยางมากมาย 
จึงทําใหลดคาใชจายสําหรับ routable address ลงไปได  

• สามารถแบงเครือขายใหเลก็ลงไดอยางงาย และการเพิ่มเขา-ลดออกของเครื่องคอมพิวเตอรใน
เครือขายก็ไมมีผลกระทบตอระบบ  

• NAT device รุนใหม ๆ สามารถทําหนาท่ีเปน DHCP server ไดดวย  
• NAT device บางยี่หอ สามารถจํากัดการเขาถึงอินเทอรเน็ตได เชน  ใหใชเฉพาะ HTTP  เทาน้ัน  
• มี traffic logging คือมีการบันทึกขอมูลลงล็อกไฟล ทําใหสามารถตรวจสอบรายงานการใชงานได  
• NAT device บางตัวสามารถทํา routing ไดดวย ซึ่งทําใหเราสามารถสรางเครือขายท่ีเปน sub-

network ได  
 

NAT สามารถทํางานไดในหลายโหมด (Mode) 
เม่ือ NAT ทํางานใน outbound mode ทําใหผูท่ีอยูภายนอกไมสามารถสง packet เขามาได ถาไมมี

การเริ่มสงจากเครือขายภายในกอน การทํางานในลักษณะน้ียังมีจุดออนในเรื่องของความปลอดภัยดังตอไปนี้
คือ 

๑. ถา internal side user เรียกใชเว็บที่มีโคดท่ีเปนอันตราย (malicious code) เชน IIS web 
server ที่ติดไวรัส Nimda หรือ malicious ActiveX code หรือ malicious Java code ซึ่งตัว 
NAT device เองจะไมสามารถปองกันอันตรายในลักษณะน้ีได  

๒. มีโปรแกรมบางตัวท่ีอยูในเครื่องของ internal side พยายามสง packet ออกไป external side 
เชน มาโทรจัน ซึ่งในกรณีน้ี NAT ก็ไมสามารถปองกันไดเชนเดียวกัน  

๓. NAT ไมไดปกปองขอมูลภายใน internal host เสมอไป เราสามารถตรวจสอบล็อกไฟลในบาง
เซิรฟเวอร (เชน Windows Streaming Media Server) ซึ่งสามารถคนพบวา มีขอมูลของ non-
routable address และเวอรชั่นของระบบปฏิบัติการปรากฏอยู  
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๔. มีความเปนไปไดที่จะมีการสราง IP packet ปลอม เพื่อหลอก NAT device วา packet นี้ถูกเร่ิม

สรางจาก internal IP address จากน้ันตัว NAT device ก็จะ forward packet นี้ไปยัง internal 
network  

๕. และแนนอนทีสุ่ด NAT ไมสามารถปองกันไวรัสได  
 
เม่ือ NAT ทํางานใน bi-directional mode หรือ PAT mode ตัว NAT device จะมีตารางซึ่งใชเก็บ

ขอมูลเพื่อ map external address, port ไปเปน internal address, port ซึ่งในกรณีนี้จะอนุญาตใหเราเซ็ทอัพ 
internet IP address, port ไดท่ี external side ของ NAT device จากน้ันก็จะทํา statically map ไปยงั 
private address, port ซึ่งอยูท่ี internal side  ของ  NAT device  ยกตวัอยางเชน  เราสามารถตั้งเวบ็เซิรฟเวอร
ที่ internal side โดยมี IP address เปน ๑๙๒.๑๖๘.๐.๒ ที่พอรต ๘๐ และมีคา internet IP address เปน 
๒๐๓.๑๔๗.๕.๓ พอรต ๘๐ ที ่ external side เม่ือมี request จากภายนอกเขามายัง external address ที่
พอรต ๘๐ มันจะถูกสงตอไปยังพอรต ๘๐ ของ internal address และเม่ือมี request มาที่พอรตอ่ืน
นอกเหนือจาก ๘๐ แลว ขอมูลนั้นจะถูกทิ้งไป 
 
คุณพรอมหรือยังที่จะใช NAT 

การที่เทคโนโลยี ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เริ่มเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากมีขอดีคือทําใหผูใชสามารถใชสายโทรศัพทไดในเวลาเดียวกับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต 
และเริ่มมีการแขงขันในเร่ืองอินเตอรเน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ผูใหบริการอินเตอรเน็ตตางนํากลยุทธ การ     
ลด แลก แจก แถม ADSL Modem และนําเสนอการใหบริการตางๆ ทําใหองคกรที่ทําธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SME) มีทางเลือกในการประยุกตใช static NAT เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ต  หรือแมกระทั่งการใชงานภายในบานเองก็ยากที่จะปฏิเสธความตองการใช NAT บางบาน
อาจจะมีความจําเปนที่จะตองมีเครือขายขนาดเล็กภายในบาน (Home Networking) เพื่อรองรับการเชื่อมตอ
เคร ือข ายอินเตอรเน ็ตสําหร ับเครื ่องคอมพิวเตอรของคุณพอ   คุณแม  และคุณลูก   หรือแมว า
ระบบปฏิบัติการวินโดวสในปจจุบันจะมีฟงกชันการใชงานอินเตอรเน็ตรวมกัน (Internet Connection 
Sharing – ICS) เปนตัวเลือกเสริมใหติดตั้งสําหรับใชงาน  แตการใช  NAT  ก็เปนทางเลือกหน่ึง                  
ที่ไมควรมองขาม เพราะสามารถจัดต้ังไดโดยงาย  สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดอยางปลอดภัย  และ
ประหยัด   โดยสามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวที่ทําหนาที่เปนไดทั้ง NAT  และ  Firewall  ซึ่ง 
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ใช LAN Card ๒ ชุด ทําหนาที่แยกการเชื่อมตอทางกายภาพของระบบเครือขายภายในบานออกจาก
เครือขายภายนอก  ที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผาน ADSL Modem ระบบเครือขายในลักษณะดังกลาวนี้มี
โครงสรางการเชื่อมตออยางงาย ดังแสดงตามรูปท่ี ๑๐  

 

 
รูปท่ี ๑๐ การใช NAT กับระบบเครือขายภายในบาน 

 
คําถามคือ NAT มีความปลอดภัยเพียงพอหรอืไม 

มีหลายคนที่ยังเขาใจผิดเร่ือง NAT โดยมักจะคิดวาถามี NAT แลวก็ไมจําเปนตองมีไฟรวอลล       
ซึ่งจริง ๆ แลว NAT ยังมีชองโหวที่ตองพิจารณาอีก ในกรณีที่ NAT ทํางานใน bi-directional mode นั้น 
จะตองมีการเปดพอรตสําหรับใหบริการเสมอ เชน ๒๐-๒๑ (FTP), ๒๓(TELNET), ๒๕ (SMTP), ๕๓ (DNS), 
๘๐ (HTTP), ๑๑๐ (POP), ๑๔๓ (IMAP) ซึ่งพอรตเหลานี้เปนท่ีรูจักกันดี และมี exploit code ที่รันได       
บนพอรตเหลานี้ ซ่ึงมักจะมีชองโหวอยูเสมอ และ NAT ไมสามารถปองกันอันตรายในลกัษณะน้ีไดเลย 
นอกจากน้ี NAT device ยังมีขอเสียที่การเก็บขอมูลลงล็อกไฟล ซึ่งการโจมตีดังท่ีกลาวไปขางตนน้ัน       
NAT device (บางยี่หอ) จะไมบันทึกขอมูลลงล็อกไฟลเลย ดังน้ันเราอาจจะโดนโจมตีโดยไมรูตัวก็เปนได 
นอกจากนั้นการที่ user ใน internal network รันโปรแกรมบนเครื่องตัวเอง ซึ่งโปรแกรมน้ันอาจจะเปน           
มาโทรจันก็เปนไปได จากนั้นมาโทรจันก็จะสง packet ออกไป external network ซึ่ง NAT ก็จะปลอยให 
packet ผานไปไดเพราะถือวาเปนการ request จาก internal side ในกรณีนี้ก็จะเห็นไดวา NAT ไมไดชวย
อะไรไดเลย  
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บทสรุป 
การใช NAT เปนทางเลอืกอยางหนึ่งในการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรบัเครื่องคอมพิวเตอร

หลาย ๆ เครือ่ง ที่นับวามีคาใชจายในการดําเนนิการคอนขางต่ํา และมีความปลอดภัยในระดบัหนึ่ง ถึงแมวา 
NAT จะไมใชทางเลือกท่ีดีสาํหรับการรกัษาความปลอดภัยใหกบัระบบเครอืขายขนาดใหญ แตกส็ามารถปองกนั
ขอมูลดาน   internal    network  ไดโดยการปดทุกพอรตทีเ่ราไมไดตั้งใจเปดไว  และก็งายตอการจัดตั้ง   จึงมี
ความเหมาะสมสําหรบัระบบเครือขายภายในบาน (Home Networking) หรือระบบเครือขายในองคกรขนาดเล็ก
สําหรับธุรกิจ SME เพ่ือชวยใหคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องในระบบเครือขายภายในสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
ไดในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตามจากจุดออนตางๆ ของ NAT ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาหาก
ตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายภายในมีความปลอดภัยสูง ยังจําเปนที่จะตองมีไฟรวอลล     
การจัดต้ัง DMZ zone และ Intrusion Detection System ซึ่งไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
พรอมกับการไดรับการดูแลจากผูดูแลระบบที่มีความรูความสามารถเพียงพออยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 

 



การใชโครงงานในการสอนภาษาอังกฤษแก 

นักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๕ 

น.อ.หญิง ชนิดา  เดชขํา 
ประจําโรงเรียนนายเรือ 

 
 

 
ในภาคตนปการศกึษา ๒๕๔๗  ผูเขยีนไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบการสอนวชิาภาษาอังกฤษ ๙  

แกนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๕  ซ่ึงมีเวลาการเรียนการสอนเพียง ๑๒ สัปดาห   อันเนื่องมาจากการฝกภาคทะเล 
ตางประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปที ่ ๕ ที่มีกําหนดการปฏิบตัิอยูหลังจากนี้ ดังน้ันเวลาเรียนของ    
วิชาตาง ๆ ในตารางสอนแตละสัปดาหจึงตองเพ่ิมขึ้นจากภาคเรียนปกติ เพ่ือใหชั่วโมงเรียนและเนื้อหา
ครบตามหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ ๙ ก็พลอยไดรับอานิสงสอันนี้ดวย  โดยมีเวลาสอนตอสัปดาหเพ่ิม
จาก ๒ ชัว่โมง เปน ๔ ชัว่โมง  ซ่ึงนับวาเปนของขวัญสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษเลยทีเดียว   เพราะยิ่ง
นักเรียนมีเวลาสัมผัสกับภาษาอังกฤษมากเทาไร ก็หมายถึงวาจะพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งการ
ฟง พูด อานและเขียน ไดมากขึ้นเทานั้น   
 การไดเวลาสอนตอสัปดาหเพ่ิมขึ้น  ทําใหคณะผูสอนอันประกอบดวย ผูเขียน ร.อ.หญิง จิตติมา    
จารยะพันธุ  และ Ms. Caroline Favier  ตองวางแผนการสอน  และโครงสรางของเนื้อหาที่จะสอนให
รัดกุมขึ้น เพ่ือใหแตละชั่วโมงมีประโยชน มีความหมายตอนักเรียน และไมนาเบื่อ โดยที่วิชาภาษาอังกฤษ  ๙ 
น้ี เปนภาษาอังกฤษวิชาสุดทายที่นักเรียนนายเรือจะเรียนกอนจบไปเปนนายทหาร   เราจึงตองการให 
นักเรียนไดนําความรูทั้งหลายแหลที่ไดเรียนมากอนหนานี้มาประยุกตใชในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
จริง ๆ หรืออยางนอยก็เสมือนจริง หลังจากพิจารณากันอยูหลายรอบ คณะผูสอนตัดสินใจที่จะใชโครงงาน  
(Project work)  มาเปนแกนในการสอน โดยใหเวลาการทําโครงงานในตารางสอน ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห   
สวนที่เหลือเปน  Listening Comprehension  ๑ ชั่วโมง  และอีก ๑ ชั่วโมงเปนการฝกทํา Quiz ตาง ๆ  
จาก ตํารา American Language Course  เพ่ือใหคุนเคยกับการทํา  Placement test ซ่ึงนักเรียนนายเรือ 
สวนใหญจะตองสอบเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว โดยผูสอนคาดหวังวาการสอนทั้งสามสวนนี้จะเสริมประโยชน 
ซ่ึงกันและกัน  และทําให นักเรียนไดเรียนรูมากที่สุด    อยางไรก็ตาม   ในที่น้ีผูเขียนจะขอกลาวถึงเฉพาะ
สวนของการทําโครงงาน  อันเปนจุดมุงหมายของบทความนี้ 
 
หัวขอโครงงาน 

 สิ่งแรกที่ผูสอนตองกําหนดในการใหนักเรียนทําโครงงาน คือหัวขอโครงงาน ซ่ึงควรจะตองมี
บริบทที่เกี่ยวของกับชวีิตของนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนเห็นที่มาทีไ่ปของการใชภาษาอังกฤษในโครงงาน  
ไมใชหัวขอทีต่ั้งขึ้นมาลอย ๆ โดยไมมีความหมาย ในขณะเดียวกันกต็องเปนหัวขอที่อยูในวิสัยที่นักเรียน 
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จะสามารถทําได  โดยมีแหลงขอมูลและเครื่องชวยการศึกษาเพยีงพอ    ในที่สุดคณะผูสอนจึงตัดสินใจ
เลือก  "A Guided Tour for Foreign Visitors to The Royal Thai Naval Academy"  เปนหัวขอโครงงาน
ของเรา 
 โจทยของโครงงานนี้คือใหนักเรียนนําแขกชาวตางประเทศ ชมสถานที่ตางๆ ภายในโรงเรียนนายเรือ  
พรอมมีการบรรยายเกี่ยวกบัสถานที่น้ันๆ เปนภาษาอังกฤษโดยสังเขป สาเหตุที่นําหัวขอน้ีมาทําเปน
โครงงานก็เน่ืองมาจากโรงเรียนนายเรือ มักมีภารกิจรับรองแขกชาวตางประเทศอยูเสมอ  ทั้งระดับนาย
ทหารและนักเรียนทหาร หลายครัง้ที่นักเรียนนายเรือไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตอนรับแขกเหลานั้น     
อีกทั้งในการฝกภาคตางประเทศ เม่ือเรือฝกนักเรียนนายเรือจอดตามเมืองทาตาง ๆ  นักเรียนนายเรือก็
ตองรบับทบาทเปนเจาของสถานที่นําชมเรือของตนเชนกัน ผูสอนจึงเห็นวาหัวขอโครงงานนี้นาจะเปนประโยชน  
และสามารถนาํไปประยุกตใชในอนาคตไดจริงๆ 
 
วิธีการสอน 
 การทําโครงงานนี้เปนการทํางานกลุม   กลุมละ ๓ ถึง ๕ คน ขึ้นอยูกับจํานวนของนักเรียนใน    
แตละชั้น แตละกลุมจะตั้งชื่อกลุมของตนเอง  เพ่ือเปนเอกลักษณ งายตอการจดจํา  และสงเสริมความเปน
นํ้าหนึ่งใจเดียวกันในกลุม งานที่กําหนดใหแตละกลุมทาํคือ ทุกกลุมจะตองมีอารัมภบทโดยกลาวถึงความ
เปนมาของโรงเรียน และการเรียนการสอนโดยสังเขป   กอนที่จะนําชมสถานที่ในโรงเรียนนายเรือ ๓ - ๔ 
แหง   โดยแตละกลุมมีการประชุมเลือกสถานที่ที่คิดวานาสนใจสําหรับแขกชาวตางประเทศ   จะเห็นไดวา
นักเรียนนายเรือแตละกลุมจะตองทํางานดานขอมูลมากพอสมควร นับตั้งแต คนหา รวบรวม เรียบเรียง  
แปล  และอางอิง  กอนที่จะนําเสนอ ในลักษณะการเดินนําเที่ยว  และบรรยายปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ  
ซ่ึงกระทําในสปัดาหสุดทายของการเรียน     
 การสอนในหองในชวงสัปดาหแรก ๆ  เปนการเตรยีมนักเรียนสําหรบัสวนประกอบหลัก  ๒ สวน
ของโครงงาน คือ  เน้ือหา และการนําเสนอ 
 ๑. เน้ือหาของโครงงาน นักเรียนจะตองเรียนรูวาจะหาขอมูลที่จะนํามาเปนเนื้อหาของโครงงาน
ไดจากแหลงใดบาง  เชน  หองสมุด   อินเทอรเน็ต   หรือการสัมภาษณบุคคล  ฯลฯ นอกจากนี้  นักเรียน
จะตองเรียนรูที่จะจัดการกับขอมูลที่ไดมา  เปนตนวาจะตองสรุป  แปล  ตัดตอ หรือเรียบเรยีงอยางไร  
เพ่ือใหไดเน้ือหาที่กระชับเหมาะกับการนําเสนอในลักษณะการนําชมสถานที่ ตลอดจนตองรูจักการอางอิง
ขอมูลเหลานัน้ในขั้นตอนสดุทายในแฟมผลงานอีกดวย  นักเรียนตองเรียนรูที่จะวางแผนงานเปนขั้นตอน
ในแตละสัปดาห  แบงงานกันทําอยางเหมาะสมในกลุมของตน   เพ่ือใหงานตาง ๆ ที่กลาวมานี้สําเร็จ
ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 
 ๒. การนําเสนอโครงงาน   นักเรียนจะตองเรียนรูถึงขั้นตอน  รูปแบบ และวิธีการนําเสนอขอมูล
ของกลุมตนตอหนาชั้นเรยีน โดยมีการฝกพูด ฝกการใชอุปกรณเครื่องชวยตางๆ  เชน Overhead projector 
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หรือ PowerPoint  presentation  นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบั บุคลิก ทาทาง รวมทั้ง
การออกเสียง  และการใชภาษาอังกฤษของผูนําเสนองาน และการใชเครื่องชวยการศึกษาที่เหมาะสม  
โดยทั้งหมดนี้ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรยีน 
 ทุกสัปดาหนักเรียนแตละกลุมจะตองรายงานความคืบหนาในการทํางานในสัปดาหที่ผานมา  และ
นําเสนอแผนการทํางานของสัปดาหตอไป  โดยใหรายละเอียดอยางชัดเจนวา  สมาชิกในกลุมแตละคนมี
หนาที่รับผิดชอบอะไรในแตละสัปดาห และสามารถทํางานคบืหนาไปตามแผนที่แตละกลุมกาํหนดไวหรือไม  
มีปญหาขอขดัของอะไรบาง  และจะแกไขปญหานั้นอยางไร  การรายงานนี้ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ทั้งโดยการพูดรายงาน (Oral report)  และการกรอกแบบฟอรมรายงาน  (Weekly  progress report)  
พรอมกับการรายงานนี้นักเรียนแตละกลุมตองแสดงผลงานตามที่รายงานมา เพ่ือใหครูไดตรวจสอบ แกไข  
เม่ือเปนเชนนีนั้กเรียนจะตองเขียนบทนํา และบทบรรยายสถานทีแ่ตละแหง อยางนอยสองถึงสามครั้ง  
จนกระทั่งไดบทบรรยายทีใ่ชงานไดทั้งในดานเนื้อหาและคุณภาพของการใชภาษา  ซ่ึงในสวนนี้ผูสอนตอง
ทํางานคอนขางหนักทั้งในการตรวจ-แกงานเขียน และการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง 
 การนําเสนอผลงานในหองเรียนกระทําเปน ๒ ชวง  คือชวงกลางภาคหรือประมาณครึ่งหน่ึงของ
โครงงาน  และชวงปลายภาคเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณแลว  จุดประสงคที่ใหแบงการนําเสนอเปน ๒ ชวง   
ก็เพ่ือกระตุนใหนักเรียนทํางานเปนขั้นตอนไปตามลําดับ ไมรอจนกระทั่งถึงกําหนดสงในตอนปลายภาค      
นอกจากนี้  การนําเสนอผลงานครึ่งแรกยังจะชวยใหนักเรียนไดเห็นภาพคราวๆ วา  จะตองเตรียมการ
อยางไรสําหรับการนําเสนอผลงานอยางเต็มรูปแบบในตอนปลายภาค    
 
แฟมผลงาน (Portfolio) 
 ดังที่กลาวมาแลววา กวาจะออกมาเปนบทบรรยายสถานที่ตาง ๆ ในโรงเรียนนายเรือเปนภาษาอังกฤษ 
น้ัน ขอมูลดิบจากการคนควาของนักเรยีนจะตองผานขั้นตอนตาง ๆ มากมาย นับตั้งแตการเลือกสรร  
สรุปความ แปล (ในกรณีที่ขอมูลขั้นตนเปนภาษาไทย)  เรียบเรียง  จัดลําดับ ฯลฯ   ซ่ึงทั้งหมดนี้ตองผาน
การตรวจ  แกไข และใหคาํแนะนําเพิ่มเติมจากครูเพ่ือดูความคืบหนาทุกๆ สัปดาห  และลงวนัที่ไวทุกครั้ง     
ผลงานของนกัเรียนทั้งหมดในทุก ๆ ขัน้ตอนการทํางานของแตละกลุม จะถกูเกบ็รวบรวมไวในแฟมผลงาน  
รวมทั้ง Weekly progress report  ดวย ทั้งน้ีเพ่ือนํามาเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลตอนปลายภาค      
โดยการประเมินผลอีกสวนหนึ่งดูจากการนําเสนอผลงานหนาหองทั้งชวงกลางภาค และปลายภาค 
 นอกจากนี้ แฟมผลงานยังมีบทบาทที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่มิไดยิ่งหยอนไปกวาการเปนเครื่องมือ
สําหรับประเมินผลการเรียนของนักเรียนเลย กลาวคอืมันเปนเครื่องมือที่ชวยสะทอนใหนักเรยีนไดทราบ
ถึงกระบวนการเรียนรูของตนเอง งานเขียนทุกชิ้นจะบอกถึงพัฒนาการของนักเรียนในแตละสัปดาห ยิ่งไป
กวานั้นในการกรอกแบบฟอรมรายงานประจําสัปดาห (Weekly progress report) จะมีชองที่ใหนักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็นตอการทํางานในกลุมแตละครั้งวามีปญหาอุปสรรคอะไรบาง และคิดวาควรจะตอง 
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ปรับปรุงแกไขอยางไร จะเห็นไดวา แฟมผลงานมิใชเปนเพียงทีเ่ก็บรวบรวมงานของนักเรียน อยางที่
หลายคนเขาใจเทานั้น 
 
ปญหาที่พบ 
 เน่ืองจากการนําโครงงานมาใชเปนแกนในการสอนภาษาอังกฤษครั้งนี้  เปนการสอนในลักษณะ
เต็มรูปแบบเปนครั้งแรก   (กอนหนานี้เคยมีการมอบหมายใหนักเรียนนายเรือ  ชั้นปที่  ๕  ทําโครงงาน
เชนกัน  แตเปนเพียงโครงงานยอย  ไมเต็มรูปแบบเทาครั้งน้ี)   ผูสอนพบปญหา  และขอจํากัดพอสมควร      
ทั้งในสวนของการเรียนการสอนเอง  และปจจัยสนับสนุนการสอน  ดังน้ี 
 ๑. ทักษะการเรียนแบบคนควา   อาจกลาวไดวา นักเรียนไทยโดยสวนรวม  ไมคุนเคยกับการ
เรียนแบบทีต่องคนควา  และทํารายงาน  ในชวงแรก ๆ  จึงตองมีการปูพ้ืนฐานกนัพอสมควร   นักเรียน
หลายกลุมมีปญหาในการสรุปประเด็นสําคัญ  และนํามาเรียบเรียงเปนคําพูดของตนเองเพื่อใหเหมาะสม
กับบริบทการใชงาน  หลายกลุมใชวธิีลอกขอมูลที่ไดมาโดยไมไดดัดแปลง  หรืออางอิงใด ๆ เลย  ซ่ึงอาจ
นําไปสูปญหาการละเมิดลขิสิทธิ์ (Plagiarism)  ในภายหลัง  นอกจากนี้ ผูสอนยังพบวา  นักเรยีนนายเรือ 
จํานวนไมนอย ไมเขาใจแนวคิด (concept)  ของการวางแผนงาน และการแบงงานกันทําอยางเปนระบบ
ภายในกลุม  โดยเห็นไดจากการกรอกแบบ  Weekly progress report  ในชวงแรก ๆ  หลายกลุมไมได
รายงานตามสิง่ที่ไดทํา หรือสิ่งที่วางแผนวาจะทําจริง ๆ  เพียงแตกรอกแบบฟอรมไปตามทีค่รูสั่งใหทํา
เทานั้น 
 ๒. ขอจํากัดเรื่องเวลา   เปนปญหาที่ผูเขียนเชื่อวาครทูุกคนในโรงเรียนนายเรือ ประสบมาแลว
ทั้งสิ้น  ดังที่ทราบกันวา  นักเรียนนายเรือมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย  ทั้งการฝก  การสวนสนาม  
การแขงกีฬา ฯลฯ   ทําใหมีผลกระทบอยางมากกับการทํางานเปนกลุม    นักเรียนบางกลุมมีเวลาทํางาน
รวมกันนอยมาก  เน่ืองจากสมาชิกในกลุมมีภารกิจที่แตกตางกันไป  เชน บางนายติดราชการแขงเรือใบที่
สัตหีบถึง ๒ สัปดาห แทบไมสามารถมารวมประชุมกับกลุมไดเลย จนกระทั่ง ๒-๓ สัปดาหสุดทายกอน   
การนําเสนอผลงาน 
 การที่ นักเรียนนายเรือตองขาดเรียนเน่ืองจากติดราชการนี้  ไมไดมีผลกระทบแตเพียงการเรียน
เปนกลุมเทานัน้  หากแตยังมีผลกระทบถึงการเรียนแบบปฏบิตัิในวชิาอ่ืน ๆ อีกดวย   เชน การฝกฟง-
พูด หรือการทดลองในหองปฏิบัติการ  ซ่ึงยากตอการที่ครูจะสอนชดเชย  หรือตอการที่นักเรียนจะฝกฝน
ดวยตนเอง ทําใหไมไดรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทาที่ควร   ผูเขียนคิดวาควรมกีารพิจารณา  แกไข ให
นักเรียนนายเรือไดมีเวลาเรยีนอยางเต็มที่มากกวาที่เปนอยู    
 ๓. ปจจัยสนบัสนุนการสอน การใหนักเรียนนายเรอืทําโครงงานนี้ เปนลักษณะการสอนที่เนน
ใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของตนเอง  มากกวาที่ครูจะเปนผูปอนความรูใหฝายเดียว จึงจําเปน
ที่จะตองมีแหลงใหนักเรยีนสามารถหาขอมูลไดอยางกวางขวางและทัว่ถงึ โดยเฉพาะอยางยิ่ง   เม่ือคํานึงถึง  
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ขอเท็จจริงที่วา นักเรียนนายเรือมีฐานะเปนนักเรยีนประจํา ไมสามารถออกไปหาขอมูลจากภายนอก
โรงเรยีนได  หองสมุด ศนูยคอมพวิเตอร ระบบเครือขายขอมูล  ตลอดจนกระทัง่บคุลากรในโรงเรียนนายเรือ 
ที่นักเรียนสามารถสอบถามขอมูลได จึงเปนสิ่งสําคัญอยางมากสําหรับการเรียนในลักษณะนี้  และที่สําคัญ
เทาเทียมกัน คือ เวลาและโอกาสที่นักเรียนจะสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ เหลานี้ไดน้ัน  มีเพียงพอ
หรือไม ผูเขียนคิดวาปจจัยตาง ๆ เหลานี้  สมควรไดรับการพิจารณาสนับสนุน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ
และกําลังพล   เพ่ือใหคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนายเรือ  มีมาตรฐาน   สอดคลองกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษา  ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๒  หมวด ๔ วาดวยแนวการ
จัดการศึกษา 
 นอกจากปจจัยดานแหลงคนควาขอมูลดังกลาวแลว ผูสอนยังพบปญหาดานเครื่องชวยการศึกษา  
ที่โรงเรียนนายเรือ ยังมีไมเพียงพอ ทั้งปริมาณ และคณุภาพ   นับตั้งแตเครื่องชวยการศึกษาพื้นฐาน เชน 
เครื่องฉายแผนใส  ไปจนกระทั่งถึงอุปกรณที่มีการใชงานซับซอนขึ้น อยางเชน  Video projector  ซ่ึงมี
ความไมลงตัวกันระหวาง software ของกองเครื่องชวยการศึกษา  กับ software ที่นักเรียนนายเรือใชใน
การผลิต  PowerPoint  presentation ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเทคโนโลย ี computer  และ software ในปจจุบัน
กาวไปเรว็มาก  จนยากเกินกวาที่กลไกการจัดซื้อจัดหาของระบบราชการจะสามารถตามทันได 
 
สรุปขอคิดเห็น 

แมจะมีปญหา และขอจํากัด หลายอยางดังกลาว   แตจากขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่ไดรับ
จากนักเรียนนายเรือ และนายทหารทีไ่ดรับเชิญมารวมกิจกรรม Guided tour ในชวงสัปดาหสุดทาย    
รวมทั้งจากการประเมินผลการเรียนตลอดภาค   คณะผูสอนเห็นตรงกันวา การนําโครงงานมาเปนแกนใน
การสอนภาษาอังกฤษครั้งน้ี  ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจในระดับหน่ึง  สิ่งที่นักเรียนไดรับจากการ
ทําโครงงานมีดังน้ี 

๑. การใชภาษาอังกฤษ  นักเรียนไดนําภาษาอังกฤษมาใชในการสือ่สารจริงๆ  ทั้งการฟง  พูด  
อาน  และเขยีน  ไมใชเปนเพียงการทําแบบฝกหัดแบบลอย ๆ  โดยไมมีจุดมุงหมาย  ภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือที่ถูกนํามาใชใหงานบรรลเุปาหมาย  (a means to an end)  ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน  
นับตั้งแตการสื่อสารกับครูในหองเรียน  การเขียนบทบรรยายสถานที่  การเขียนรายงานผลการทํางานใน
แตละสัปดาห จนกระทั่งถึงการรายงานหนาชั้นเรียน  และการนําคณะครูเดินชมสถานที่ในขั้นตอนสุดทาย   
การใชภาษาอังกฤษในลักษณะนี้เปนการใชภาษาอังกฤษในโลกแหงการทํางานจริง ๆ ไมใชเปนเพียง
ภาษาอังกฤษในกรอบของหองเรียน   ผูเขียนสังเกตเห็นวาในตอนปลายภาคเรยีน  นักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษไดคลองขึ้น (Improved fluency)  และกลาที่จะพูดมากขึ้นกวาในชวงแรก ๆ  อยางไรก็ตาม 
ยังตองมีการฝกเพื่อปรับปรุงความถูกตอง (accuracy) อีกพอสมควร 
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๒. การเรียนรูที่จะเรียนรู   การทําโครงงานสอนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของ

ตนเอง (โดยมีครูคอยใหคาํปรึกษาอยูหาง ๆ) เริ่มตั้งแตนักเรียนแตละกลุม เลือกสถานที่สําหรับโครงงาน
ของตนเอง  คนควาขอมูลตาง ๆ เอง  วางแผนงาน และจัดการกับขอมูลและการนําเสนอขอมูลเอง  ทําให
นักเรยีนเรียนรูที่จะเผชิญปญหา และแกปญหา อันเปนทักษะพ้ืนฐานในการเรยีนรูสิ่งอ่ืน ๆ ตอไป ตลอดชวีติ    
นักเรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรูของตนเอง  (Active learner)  ไมใชเปนเพียงผูรับความรูจากครู
อยางเดียว (Passive recipient)  ซ่ึงตรงกับแนวคดิในการปฏิรูปการศึกษาทีเ่นนการจัดกระบวนการ
เรียนรู  (Learning process)  โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย  และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

๓. ทักษะการทํางานรวมกัน  การทํางานเปนกลุมสอนใหนักเรียนรูวิธทีี่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน  
รูจักการวางแผนงานและการแบงงานที่เหมาะสม ตามความชํานาญของสมาชิกแตละคนในกลุม  รวมทั้ง
รูจักการตัดสินใจเม่ือเกิดปญหา นับเปนสวนหนึ่งในการฝกความเปนผูนํา และผูตามที่ดี อันเปนคุณสมบัติ
ที่นักเรียนนายเรือ จะพึงมี  สําหรับการทาํงานในอนาคต 

๔. ทักษะการนําเสนอผลงาน  นักเรียนตองรวมกันคิด  รวมกันวางแผนทํางาน เพ่ือนําเสนอ
ผลงานของกลุมในขั้นตอนสุดทาย ซ่ึงเปนสวนสําคัญทีสุ่ดของโครงงาน   มีนักเรยีนหลายกลุมที่สามารถ
นําเสนอไดอยางนาสนใจ  ทั้งโดยรูปแบบการนําเสนอ  และตัวบุคคลที่นําเสนอ  สะทอนใหเห็นวานักเรียน
นายเรือก็สามารถมีความคดิสรางสรรคได  เม่ือไดรับโอกาสที่เหมาะสม 

๕. ความรูเก่ียวกับโรงเรยีนนายเรือ นักเรียนจํานวนมากกลาววา การทําโครงงานนี้ทําให
นักเรียนไดรูจักโรงเรียนของตนมากขึ้น หรือในแงมุมที่แตกตางออกไปจากที่เห็นอยูเปนประจํา 
นอกจากนี้ ในระหวางการหาขอมูล นักเรียนยังไดเรยีนรูเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนอีกดวย  
เชน ประวัตขิองบุคคลสําคญัในกองทัพเรือ  หรือความเปนมาของสถานทีต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีผลพลอยไดอ่ืน ๆ ที่นักเรียนไดจากการทําโครงงานนี้  เชน หลายคนบอกวารูจัก
โปรแกรม PowerPoint ดีขึ้น รูจักหนังสือในหองสมุดมากขึ้น เพราะมีโอกาสไดเขาหองสมุดบอยขึ้น    
หรือแมแตสามารถพิมพดีดไดคลองขึ้น   อยางไรก็ดี  สิ่งสําคัญอีกสิ่งหน่ึงที่นักเรียนไดจากโครงงานนี้  คือ
ความมั่นใจในการใชภาษาองักฤษที่มีเพ่ิมขึ้น อันนําไปสูทัศนคติที่ดีขึ้นในการเรยีนภาษาอังกฤษตอ ๆ ไป    
ผูเขียนตระหนักดีวา ระยะเวลาเพียง ๑๒ สัปดาหในการทําโครงงาน ไมสามารถยกระดับความรู
ภาษาอังกฤษของนักเรียนใหแตกตางไปจากเดิมไดมากนัก เน่ืองจากเปนที่รูกันดีวา การเรียนภาษา  หรือ 
วิชาใด ๆ ก็ตาม ตองอาศัยการฝกฝน  อันตอเน่ือง  และยาวนาน  ไมใชเรียนเพียงเพ่ือสอบใหผาน  แลว    
ก็ทิ้งไป   ผูเขียนและอาจารยที่รวมสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๙ ทุกคนหวังเปนอยางยิ่งวา ความมั่นใจและ
ทัศคติที่ดีขึ้นตอการใช และการเรียนภาษาอังกฤษ จะเพ่ิมแรงจูงใจใหนักเรียนนายเรืออยากเรียนรูมากขึ้น  
และเปนรากฐานอันม่ันคงใหนักเรียนไดกาวไปสูการเรียนรูระดับทีสู่งขึ้นไป แมเม่ือจบการศึกษาไปจาก
โรงเรียนนายเรือแลว 
 



การเชื่อมตอระบบเครือขายของ 
โรงเรียนนายเรือกับระบบเครือขายกองทัพเรือ 

น.ต.ผศ.ไกรสิทธิ์  มหิวรรณ 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 ในชวงระยะเวลา ๔ ปที่ผานมาระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรือไดขยายตัวอยางตอเน่ือง 
มีการเชื่อมตอสัญญาณระหวางอาคารตาง ๆ ดวยสายใยแกวนําแสงโดยมีศูนยกลางอยูที่อาคารเรียน ๖ 
(อาคารกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ) ทําใหหนวยงานภายในโรงเรียนนายเรือสามารถติดตอสื่อสาร
และใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางคลองตัวมากยิ่งขึ้น สามารถรับ-สงเอกสารที่อยูในรูปแบบดิจิตอลถึงกันได
อยางรวดเร็ว นอกจากนั้นยังไดมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใชงานเพิ่มขึ้นทําใหระบบเครือขาย  
มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ เชื่อมตออยูบนระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมซ่ึงมีเพียงประมาณ ๑๐๐ เครื่อง 
โดยประมาณ ๕๐ เครื่องจะอยูที่หองบริการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร และอีกประมาณ ๕๐ เครื่อง  
จะกระจายอยูตามหนวยตาง ๆ จนปจจุบันนี้ไดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูบนระบบเครือขายประมาณ 
๒๐๐ เครื่อง   แตปรากฏวามีอยูที่หองบริการคอมพิวเตอรเพียงไมถึง ๓๐ เครื่องดังน้ันอีกประมาณ ๑๗๐ 
เครื่องกระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ ทั่วโรงเรียนนายเรือ การกระจัดกระจายของเครื่องคอมพิวเตอร
ดังกลาวนี้เปนองคประกอบหน่ึงที่สงผลใหเกิดปญหาในการดูแลสําหรับผูดูแลระบบเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะการใชระบบปฏิบัติการที่ไมสามารถทําใหผูดูแลระบบสามารถควบคุมการบริหารจัดการผาน
ทางระบบเครือขายได อีกทั้งในปจจุบันภัยอันตรายตาง ๆ จากไวรัสและหนอนอินเตอรเน็ตก็มีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นและเกิดขึ้น   มาใหมตลอดเวลา เม่ือรวมถึงการที่ยังไมมีผูที่รับผิดชอบโดยตรงตอการดูแลระบบ
เครือขายและบริหารจัดการทั้งทางดานการใชงาน การกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกบุกรุก การขโมยหรือโจรกรรมขอมูล การทําลายหรือรบกวนไมใหสามารถใช
งานระบบเครือขายได การควบคุมการแพรระบาดของไวรัสและหนอนอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะกรณีหลังน้ี
จะเปนสาเหตุสวนใหญที่ทําใหระบบเครือขายเกิดปญหาใชงานไมได รายละเอียดปญหาในการบริหาร
จัดการระบบเครือขายผูเขียนจะนําเสนอในโอกาสตอไป 
 เม่ือมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก  มีการใชงานที่สูงขึ้นเพ่ือเขาถึง
แหลงขอมูลที่อยูบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ชองสัญญาณที่มีอยูจึงไมสามารถรองรับการใชงานได
อยางสะดวกสงผลใหเกิดความลาชาในการใชงานดังรูปที่ ๑ ซ่ึงแสดงถึงการใชงานที่สูงสุดตอเน่ืองกัน   
ในชวงเวลาปฏิบัติงานทําใหโรงเรียนมีความตองการชองสัญญาณเพิ่มขึ้น วิธีหน่ึงที่สามารถแกไขปญหา
ความตองการ ใชชองสัญญาณที่เพ่ิมขึ้นนี้ก็คือการใชชองสัญญาณของกองทัพเรือเปนประตูทางออก    
อีกหนึ่งทาง  ในที่น้ีผูเขียนจะขอกลาวถึงการเชื่อมตอระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือเขากับ      
ระบบเครือขายของกองทัพเรือเพ่ือใชงานชั่วคราวอยางไมเปนทางการ  โดยในเบื้องตนผูเขียนจะกลาวถึง 
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โครงสรางของระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือกอนที่จะกลาวถึงวิธีการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย
ของกองทัพเรือ 

 
รูปที่ ๑ 

ระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรือ 
 ในที่น้ีจะกลาวถึงระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรอือยางคราว ๆ เพ่ือใหผูอานไดเห็นถึง
โครงสรางของระบบเครือขายภายในโรงเรียนนายเรือ เพ่ือจะไดทราบถึงโครงสรางในปจจุบันกอนที่จะได
ทราบถึงขอจํากัดตางๆ ที่เกดิขึ้นจากการเชื่อมตอกับระบบเครือขายของกองทัพเรือ 
 ผูเขียนไดติดตั้งระบบกําแพงไฟ (ไฟรวอลล) ใหกับระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือ
พรอมทั้งไดแบงแยกโซนหรือกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรเปนสองกลุมภายใตกําแพงไฟคือ กลุมเครื่อง
เซิรฟเวอรที่ใหบริการที่สามารถเขาถึงไดจากเครือขายภายนอก เชน บริการเว็บของโรงเรียนนายเรือ
บริการจดหมายอิเล็กทรอนกิส บริการสืบคนชื่อโดเมน เปนตน โดยใชชื่อกลุมน้ีวา Demilitarized zone  
(DMZ) และอีกกลุมหน่ึงคอืกลุมเครื่องลกูขายที่อยูภายในโรงเรียนนายเรือซ่ึงกลุมน้ีจะถูกปองกนัการเขาถึง 
จากภายนอกระบบเครือขายทุกชนิดและใชชื่อกลุมน้ีวา LAN หรือ Trusted zone ดังรูปที่ ๒ 
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รูปที่ ๒ 
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 เกทเวยหรือประตูทางออกสูระบบเครือขายภายนอก (WAN) ของโรงเรียนนายเรือจะผาน
ทางผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet service provider, ISP) ทําใหโรงเรียนนายเรือสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตผานทางเกทเวยของผูใหบรกิารอินเตอรเน็ตไดโดยตรงโดยไมไดผานทางระบบเครอืขายของ
กองทัพเรือซ่ึงไดเริ่มมาติดตัง้การเชื่อมตอใหเม่ือปลายป ๒๕๔๖ และยังตองรอการติดตั้งเพ่ิมเตมิเพ่ือให
สามารถใชงานรวมกับระบบเครือขายเดมิของโรงเรียนนายเรือได ปจจุบันมีความเร็วของชองสัญญาณใน
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต ๑๐๒๔ กิโลบทิตอวนิาที รายละเอียดเกี่ยวกับระบบเครือขายของโรงเรยีนนายเรือ  
สามารถอานเพิ่มเติมไดจากวารสารโรงเรียนนายเรือปที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เรื่องระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ 
(ตอนที่ ๑)  วารสารโรงเรยีนนายเรือปที่ ๓ ฉบบัที่ ๓ เรื่องระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ (ตอนที่ ๒) 
และวารสารโรงเรียนนายเรอืปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ เรื่องประตูที่มองไมเห็น (Invisible gate)  
 เครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายจะสามารถติดตอสื่อสารกันไดน้ันจะตองมีหมายเลข    
ไอพีแอดเดรสประจําเครื่องเพ่ือใชในการติดตอสื่อสารระหวางกัน  และในระบบเครือขายฯ ไดนํา
หมายเลขไอพีแอดเดรสที่อยูในกลุมที่เรียกวา Private address มาใชงานเนื่องจากโรงเรียนนายเรือมี    
ไอพีแอดเดรสในกลุม Public address ไมเพียงพอสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยู โดยไอพีแอดเดรส      
ที่นํามาใชเปน  ไอพีแอดเดรสที่ขึ้นตนดวย 192.168.x.x ซ่ึงในขณะนั้นสอดคลองกับไอพีแอดเดรส        
ที่กองทัพเรือไดนํามาใชในระบบเครือขายภายในกองทัพเรือ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ ภายใน
โรงเรียนนายเรือจึงถูกกําหนดใหใชไอพีแอดเดรส 192.168.x.x และมี subnet หรือหมายเลขระบุกลุมของ
เน็ทเวิรคเปน ๒๕๕.๒๕๕.๒๕๕.๐ แตละกลุมเน็ทเวิรคถูกแบงออกจากกันโดยการทําแลนเสมือน 
(Virtual LAN) และสามารถเชื่อมตอกันไดโดย Layer 3 Switch  ไอพีแอดเดรสเหลานี้จะถูกกําหนด
ใหแกเครื่องคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขายโดยอัตโนมัติจากเครื่องเซิรฟเวอร (DHCP Server) ทําให
มีความสะดวกในการจัดการ  แตหากพิจารณาในดานการรักษาความปลอดภัยแลวไมควรใชระบบ
ดังกลาวนี้ และในปจจุบันเม่ือมีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากขึ้น  ระบบนี้จะทําใหเกิดความยุงยากใน
การแกไขปญหาในระบบเครือขาย ดังน้ันควรจะมีการปรับปรุงแกไขตอไป รูปที่ ๓ แสดงรายละเอียดการ
กําหนด   ไอพีแอดเดรสใหกับเครื่องคอมพิวเตอรที่อาคารตาง ๆ 
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รูปที่ ๓ 

 
 เม่ือระบบเครือขายภายโรงเรียนนายเรือไมไดรวมอยูในระบบเครือขายของกองทัพเรือทําให
เครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือไมสามารถเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูใน
ระบบเครือขายของกองทัพเรือไดเน่ืองจากเปนเครื่องที่ใชไอพีแอดเดรสที่เปน Private address ดวยกัน
ทั้งสองฝายซึ่งเปนไอพีแอดเดรสที่ไมสามารถใชงานไปสูระบบเครือขายภายนอกได การใชบริการ
อินเตอรเน็ตจึงตองใชบริการผานพร็อกซี่เซิรฟเวอรที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการไปนําเนื้อหาของเว็บ
ภายนอกกลับมาใหเครื่องคอมพิวเตอรภายในดังรูปที่ ๔ โดยไดเพ่ิมเครื่องพร็อกซี่เซิรฟเวอรชื่อ cadet 
และ linux เขามาในโซน LAN  เครื่องลูกขายจะตองรองขอเว็บเพจมาที่เครื่องพร็อกซี่เซิรฟเวอรทั้งสอง
เครื่องน้ีและทั้งสองเครื่องน้ีจะเปนผูไปนําเว็บที่ผูใชตองการกลับมาใหแกผูรองขอ (โดยการทํา Network 
Address Translation, NAT)  
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รูปที่ ๔ 

 เครื่องพร็อกซี่เซิรฟเวอรทั้งสองสามารถเขาถึงเว็บตาง ๆ ที่ใชไอพีแอดเดรสในกลุมที่เปน Public 
address ไดทั้งหมด เชน www.yahoo.com, www.hotmail.com, www.google.com และ www.navy.mi.th 
เปนตน แตไมสามารถเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอรที่อยูภายในระบบเครือขายใด ๆ ได หรือ
เซิรฟเวอรที่ถูกจํากัดการเขาถึงโดยกําแพงไฟ เชน ไมสามารถเขาถึง info.navy.mi.th และ person.navy.mi.th 
ได เน่ืองจากเครื่องเซิรฟเวอรทั้งสองใช Private address และอยูภายใตกําแพงไฟของกองทัพเรือ 
 
การเขาถึงเซิรฟเวอรที่อยูภายในระบบเครือขายของกองทัพเรือ 
 จากที่กลาวในหัวขอที่ผานมา เซิรฟเวอรที่อยูภายในระบบเครือขายของกองทัพเรือไมสามารถ 
ที่จะเขาถึงไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่ชงานอยูบนอินเตอรเน็ตโดยตรง แตอยางไรก็ตามผูใชก็สามารถ
เขาถึงไดทางออมโดยการรองขอไปที่พร็อกซี่เซิรฟเวอรของกองทัพเรือ (netcache.navy.mi.th) เพ่ือให
เปนตวักลางไปนําเว็บเพจของเซิรฟเวอรที่อยูภายในมาใหผูรองขอ แตพร็อกซี่ของกองทัพเรือไดกําหนด
มาตรการการใชงานไวโดยผูที่จะใชบริการ พร็อกซี่เซิรฟเวอรของกองทัพเรือจะตองมีบัญชีผูใชในการ
ตรวจสอบสิทธิในการใชงาน  เชน  ผูใชเชือ่มตอเคร่ืองคอมพิวเตอรของตนเองเขาสูผูใหบริการอินเตอรเน็ต  
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(ksc, loginfo, ji-net, samart,…) โดยเครื่องคอมพิวเตอรตนเองไดรับไอพีแอดเดรสในกลุม Public 
address ก็สามารถตั้งคาในเบราเซอร (Internet explorer, Netscape เปนตน) เพ่ือใหเบราเซอรไปรองขอ
เว็บเพจที่ตองการจากพร็อกซี่ของกองทัพเรือไดโดยผูใชจะถูกถามใหปอนบัญชีผูใชงานเพื่อยืนยันสิทธิ
การใชงานกอนเขาถึงเว็บเพจที่ตองการได 
 เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือใชไพรเวตไอพีแอดเดรสจึงทํา
ใหไมสามารถออกสูอินเตอรเน็ตไดโดยตรง ดังนั้นก็ไมสามารถที่จะตั้งคาในเบราเซอรใหไปรองขอ      
เว็บเพจจากพร็อกซี่ของกองทัพเรือได แตสามารถตั้งคาใหรองขอเว็บเพจจากพร็อกซี่เซิรฟเวอรของ
โรงเรียนนายเรือได (cadet.rtna.ac.th และ linux.rtna.ac.th) แตก็ทําใหเกิดขอจํากัดคือไมสามารถเขาถึง
เว็บเพจหรือเซิรฟเวอรที่อยูในระบบเครือขายภายในของกองทัพเรือไดดังรูปที่ ๕ 
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รูปที่ ๕ 

จากรูปที่ ๕ หากเครื่องพร็อกซี่ cadet.rtna.ac.th หรือ linux.rtna.ac.th ไดรับการรองขอเว็บเพจ 
www.navy.mi.th ซ่ึงเปนเว็บเพจที่สามารถเขาถึงไดทําใหผูใชสามารถเปดดูเวบ็ไซตของกองทัพเรือได 
แตหากผูใชรองขอเว็บเพจ info.navy.mi.th เครื่องพร็อกซี่ cadet.rtna.ac.th หรือ linux.rtna.ac.th ไม
สามารถเขาถงึเครื่องเซิรฟเวอร info.navy.mi.th ไดเน่ืองจากถูกปดกั้นจากกําแพงไฟ แตหากเครื่อง 
linux.rtna.ac.th  ไมพยายามสงขอมูลไปที่   info.navy.mi.th  โดยตรงแตรองขอไปที่   netcache  แทน 
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เพ่ือให netcache เปนผูไปนําขอมูลจาก info.navy.mi.th มาใหผูใชก็สามารถเปดเว็บไซต info.navy.mi.th 
ได ในการกําหนดใหเครื่อง linux.rtna.ac.th ไปรองขอเว็บเพจที่อยูภายในระบบเครือขายของกองทัพเรือ
น้ันจะตองปรับแตงใหเครื่อง linux.rtna.ac.th ทําการยืนยันสิทธิในการใชงานเมื่อถูก netcache ถามสิทธิ
การใชงาน กลาวคือจะตองกําหนดชื่อบัญชีใชงานเพื่อตอบใหแก netcache หากทําการรองขอเว็บเพจ
โดยให netcache เปนผูไปนําขอมูลมาให  เม่ือสองปที่ผานมาผูเขียนไดดําเนินการแกไขปญหาการใชงาน
ภายในระบบเครือขายของกองทัพเรือจากภายในโรงเรียนนายเรือดวยวิธีดังกลาวนี้โดยไดใชบัญชี
ผูใชงานของผูเขียนเองในการกําหนดลงไปในเครื่อง linux.rtna.ac.th และcadet.rtna.ac.th เพ่ือให
ผูใชงานในโรงเรียนนายเรือสามารถเขาถึงระบบงานตาง ๆ  ภายในกองทัพเรือได แตขอมูลที่ถูกบันทึก
การใชงานบน netcache จะเปนขอมูลที่ระบุวาการรองขอเว็บเพจที่มีปลายทางอยูในระบบเครือขายของ
กองทัพเรือโดยมีตนทางจากโรงเรียนนายเรือน้ันเปนการใชงานจากบัญชีใชงานของผูเขียนเพียงคนเดียว 
ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้เปนวิธีการที่ทาง กสท.อล.ทร. หามนํามาใชงานเพราะไมสามารถตรวจสอบผูใชงาน
จริงได อยางไรก็ตามหากตองมีการตรวจสอบการใชงานจริงผูเขียนก็สามารถตรวจสอบกับขอมูลบน
เซิรฟเวอรของโรงเรียนนายเรือไดวาเปนการใชงานจากผูใด 
 เม่ือปลายป ๒๔๔๗ ทาง กสท.อล.ทร. ไดดําเนินการเปลี่ยนระบบบัญชีผูใชงานใหมและได
ยกเลิกบัญชีใชงานพร็อกซี่เซิรฟเวอรในระดับหนวยงานและใหผูใชทุกคนสมัครสมาชิกใหมเพ่ือจะได
สามารถตรวจสอบการใชงานของแตละบุคคลไดและอาจจะตองมีการรายงานการใชงานแกหนวยตน
สังกัด ผูเขียนจึงยกเลิกระบบดังกลาวขางตนเปนเหตุใหผูใชงานอินเตอรเน็ตในโรงเรียนนายเรือไม
สามารถเขาถึงเซิรฟเวอรที่อยูภายในระบบเครือขายของกองทัพเรือไดอีก 
 
การเชื่อมโยงสัญญาณจากบางนามายังโรงเรียนนายเรือ 
 กรมสื่อสารทหารเรือไดดําเนินการติดตั้งสัญญาณไมโครเวฟจากบางนามายังโรงเรียนนายเรือ 
เพ่ือใหโรงเรียนนายเรือสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายของกองทัพเรือไดเม่ือปลายป ๒๕๔๖ โดยได
ติดตั้งอุปกรณเราทเตอรที่อาคารกองบัญชาการในหองวิทยุ แตจุดที่ไดติดตั้งดังกลาวนั้นไมสามารถทํา
การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายเดิมของโรงเรียนนายเรือไดเน่ืองจากการเชื่อมตอจากทุกอาคารภายใน
โรงเรียนนายเรือโดยสายเคเบิลใยแกวนําแสงนั้นมีศูนยกลางอยูที่อาคารเรียน ๖ (อาคารกองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) และหองเซิรฟเวอรและศูนยคอมพิวเตอรตั้งอยูที่อาคารเรียน ๖ และที่สําคัญ       
อีกประการคืออุปกรณเราทเตอรหลักนั้นอยูที่อาคารเรียน ๖ (รูปที่ ๖) ดังนั้นสิ่งแรกที่ตองการสําหรับ     
การปรับแตงใหสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายของกองทัพเรือใหไดคือการเชื่อมตอจากหองวิทยุมายัง
อาคารเรียน  ๖  โดยสายเคเบิลใยแกวนําแสง   (เปนวิธีที่สะดวกและใชงบประมาณนอยที่สุด)    โดยทาง       
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ศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอความตองการดังกลาวใหผูเกี่ยวของมาดําเนินการใหแตยังไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะน้ีเน่ืองจากจะตองรอแผนการปรับปรุงอาคารตางๆ ภายในโรงเรียนนายเรือสําหรับ
งาน ๑๐๐ ป โรงเรียนนายเรือ 
 
การนําคูสายเคเบิลใยแกวสํารองมาใชงานชั่วคราว 
 เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ชองสัญญาณเชื่อมตออินเตอรเน็ตของโรงเรียนนายเรือถูกลดลง
จาก ๑๐๒๔ กิโลบิทตอวินาที เหลือ ๕๑๒ กิโลบิทตอวินาที น่ันคือถูกลดลงเหลือครึ่งหน่ึงจากเดิมที่มีอยู 
ชองสัญญาณดังกลาวนี้ไมเพียงพอตอปริมาณการใชงานที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนายเรือถึงแมจะไดนํา
ระบบกรองเว็บไซตที่ไมเหมาะสมซึ่งไดกรองเว็บไซตมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ เว็บไซตและจํากัดการดาวน
โหลดไฟลบางประเภทเพื่อใหสามารถใชงานเพื่อการศึกษาคนควาใหเกิดประโยชนสูงสุด แตดวยขนาด
ชองสัญญาณที่ไดรับน้ันกอปรกับการเพิ่มขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายและมี
ความตื่นตัวในการศึกษาคนควาหาแหลงความรูตางๆ บนอินเตอรเน็ต ทําใหเกิดความลาชาในการใชงาน
มาก นอกจากนั้นจากการที่ผูเขียนไดตรวจสอบสถิติปริมาณขอมูลที่ผานเขา-ออกเกทเวยน้ัน พบวามีการ
ใชงานสูงสุดตลอดชวงเวลาปฏิบัติงานโดยเฉพาะการใชงานสวนใหญเปนการใชงานจากหองบริการ
คอมพิวเตอรที่นักเรียนนายเรือเปนผูใชงาน 
 ในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ ผู เขียนจึงไดมองหาหนทางที่จะนําชองสัญญาณของ
กองทัพเรือมาชวยแบงเบาภาระชองสัญญาณที่โรงเรียนนายเรือมี  โดยใชอุปกรณเครื่องมือตางๆ เทาที่  
มีอยูและไดพบวิธีการเชื่อมตอที่สามารถทําใหใชชองสัญญาณของกองทัพเรือไดโดยไมตองมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบโครงสรางของระบบเครือขายเดิมภายในโรงเรียนนายเรือโดยใชอุปกรณหลัก ๓ ชนิด
คือ  

๑. คูสายเคเบิลใยแกวนําแสงสํารองระหวางอาคารกองบัญชาการและอาคารเรียน ๖ 
๒. เราทเตอรของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือตราอักษร Intel 
๓. Layer 3 Switch ที่กําลังใชงานในปจจุบันตราอักษร 3com 
จากการที่กองทัพเรือไดมีการพัฒนาโครงสรางและอุปกรณเครือขายอยางตอเน่ือง มีการจัดหา

อุปกรณที่ทันสมัยมาใชงานจึงไดปรับเปลี่ยนระบบการกําหนดไอพีแอดเดรสใหมโดยปรับเปลี่ยนจากเดิม
ที่ใชไอพีแอดเดรสที่ขึ้นตนดวยหมายเลข 192.168.x.x เปน หมายเลขที่ขึ้นตนดวย 10.106.x.x  เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานสารสนเทศของกองทัพไทยที่เปนผูกําหนดใหทั้ง ๓ เหลาทัพมีการใชหมายเลขไอพี
ที่กําหนด  และจากการที่ระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือไมไดเชื่อมตอกับระบบเครือขายของกองทัพเรือ  
มากอน และจากการที่ผูเขียนและบุคลากรที่ปฏิบตัิหนาที่ในศูนยคอมพิวเตอรเปนอาจารยซ่ึงมีหนาที่หลัก 
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ในการเรียนการสอนดานวิชาความรูใหแกนักเรียนนายเรือ  จึงมีขอจํากัดในดานเวลาที่จะดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบเครือขายซึ่งเปนงานที่ตองอาศัยเวลาในการเฝาตรวจสอบ พัฒนาและปรับปรุงใหกาวทัน
เทคโนโลยีตลอดเวลา ในระยะเวลาที่ผานมาระบบเครือขายของโรงเรียนจึงไมไดมีการปรับเปลี่ยนระบบ
การใชหมายเลขไอพีแอดเดรสเนื่องจากไมมีผลตอการใชงานระบบเครือขายภายใน แตเม่ือจะทําการ
เชื่อมตอระบบเครือขายเขากับระบบเครือขายของกองทัพเรือทําใหไมสามารถเชื่อมตอเขาไดโดยวิธีการ
ปกติ ในการเชื่อมตอจะตองมีการทําการแปลงหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ใชอยูในระบบเครือขายโรงเรียน
นายเรือใหเปนไอพีแอดเดรสที่สามารถใชงานไดบนระบบเครือขายของกองทัพเรือ  น่ันคือการทํา 
Network Address Translation (NAT) โดยใชเราทเตอรของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือที่มีอยู 

ผูเขียนทําการเชื่อมตอสัญญาณจาก Layer 3 Switch (เราทเตอรหลัก) หลักมายังเราทเตอรใหม
ที่จะนํามาทํา NAT จากนั้นทําการเชื่อมตอสัญญาณจากเราทเตอรใหมไปยังเราทเตอรของกองทัพเรือที่
กรมสื่อสารทหารเรือมาติดตั้งใหที่หองวทิยุ  โดยผานทางเคเบลิใยแกวนําแสงสํารองดังรูปที่ ๖ 

      

Router หลัก
Router Intel ของ กววร.ฯ

Router เกทเวยไปยัง ทร.

Building 6
Headquarter

Building 9 Building 3 Building 4

Hospital Bridge Sim.

Building 2

คูสายใยแกวสํารอง

Internet

 
รูปที่ ๖ 

 
 รายละเอียดในการตั้งคาใหแกเราทเตอร Intel เพ่ือใหทํา NAT น้ันผูเขียนจะไมขอกลาว

เน่ืองจากมีรายละเอียดคอนขางมากและเปนการนําอุปกรณมาดัดแปลงใชผิดประเภทซึ่งไมมีคําอธิบายใน
เอกสารคูมือของเราทเตอร  
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เม่ือทําการติดตั้งอุปกรณตางๆ เรียบรอยแลวและไดทําการปรับแตงตารางเสนทาง (Routing 

table) บนเราทเตอรตางๆ แลว และไดทําการปรับแตงเครื่องเซิรฟเวอรใหสามารถเขาถึงระบบเครือขาย
ของกองทัพเรือไดแลวน้ัน ผูเขียนไดทําการทดสอบการใชงานและไดกําหนดใหปริมาณขอมูลจากการใช
งานในหองบริการคอมพิวเตอรที่มีนักเรียนนายเรือเปนผูใชผานทางระบบเครือขายของกองทัพเรือ 
ปรากฏวาสามารถใชงานไดเปนอยางดีและพบวาปริมาณการใชงานเฉพาะในหองบริการคอมพิวเตอรน้ัน
มีความตองการชองสัญญาณมากกวา ๑๐๒๔ กิโลบิทตอวินาที  ซ่ึงสูงกวาชองสัญญาณที่โรงเรียนนายเรือ 
มีอยูถึงสองเทาและเปนสาเหตุที่ทําใหการใชงานกอนหนานั้นมีความลาชาเปนอยางมาก (ชองสัญญาณ 
๕๑๒ กิโลบิทตอวินาที) ปริมาณการใชงานจากหองบริการคอมพิวเตอรแสดงในรูปที่ ๗ โดยจากกราฟ
แสดงใหเห็นวานักเรียนนายเรือที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ ๒๕ เครื่องในเวลาเดียวกันมี         
ความตองการชองสัญญาณประมาณ ๑,๐๒๔ กิโลบิทตอวินาที (สูงสุดที่ ๑๔๔๐ กิโลบิทตอวินาที) 

 
รูปที่ ๗ 

 
 เม่ือตนเดือนมกราคม ๒๕๔๘ โรงเรียนนายเรือไดรับชองสัญญาณเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจาก
เดิมมีอยู ๕๑๒ กิโลบิทตอวินาทีเปน ๑๐๒๔ กิโลบิทตอวินาทีทําใหการใชงานมีความคลองตวัและมีความ
รวดเร็วขึ้น ผูเขียนจึงไดยกเลิกการใชชองสัญญาณของกองทัพเรือในการใชงานอินเตอรเน็ตเนื่องจากการ
ทํา NAT ใหแกระบบเครอืขายของโรงเรียนนายเรือเพ่ือใชงานระบบเครือขายของกองทัพเรือน้ันเปนขอ
หามที่ทาง กสท.อล.ทร ไดหามปฏิบัติและในการใชงานนั้นก็พบปญหาบางประการคือการทํา NAT น้ัน
เหมาะสําหรับการใชงานในระบบเล็กๆ เม่ือนํามาใชกับระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรอืซ่ึงมีจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากทําใหเราทเตอร Intel ซ่ึงเปน Small Office Router ที่นํามาใชงานนั้นไม
สามารถรองรับการใชงานในชวงที่มีการใชงานเปนจํานวนมากได ผูเขียนจึงไดกําหนดใหเฉพาะเครื่อง  
พร็อกซี่เซิรฟเวอร cadet.rtna.ac.th และ linux.rtna.ac.th เทานั้นทีส่ามารถใชงานผานเราทเตอร Intel 
ไดเพ่ือลดภาระที่เกิดขึ้นบนเราทเตอร ผูใชที่ตองการเปดเว็บไซตที่อยูบนเซิรฟเวอรของกองทัพเรือ
จะตองรองขอมาที่พร็อกซี่เซิรฟเวอรทั้งสองนี้  จากนั้นพร็อกซี่เซิรฟเวอรทั้งสองจะเปนผูไปนําขอมูลที่ถูก
รองขอ 
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มาใหแกผูรองขอโดยไมผานพร็อกซี่เซิรฟเวอรของกองทัพเรือ (netcache)  สวนการใชงานอยางอ่ืนจะใช
ชองสัญญาณของโรงเรียนนายเรือเองเปนทางออก 
 
สรุป 
 จากการเชื่อมตอระบบเครือขายของโรงเรียนนายเรือเขากับระบบเครือขายของกองทัพเรือ
ชั่วคราวนี้สามารถแกไขปญหาความคับคั่งจากการใชงานไดในชวงที่โรงเรียนนายเรือมีชองสัญญาณ 
๕๑๒ กิโลบิทตอวินาที ทําใหสามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถทําใหทราบถึง
ปริมาณชองสัญญาณที่ตองการใชงานจริงเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการใชงานระบบเครือขายตอไป
ได นอกจากนั้นยังทําใหสามารถเขาถึงเครื่องเซิรฟเวอรที่ตั้งอยูที่ กสท.อล.ทร. ไดโดยไมตองผานพร็อกซี่
ของกองทัพเรือ เชน info.navy.mi.th (เว็บอินทราเน็ตของกองทัพเรือ), letter.navy.mi.th (ระบบงาน
สารบรรณ) และ radius2.navy.mi.th (ระบบสมาชิก) ซ่ึงสงผลใหลดปริมาณขอมูลที่ชองทางออกของ
โรงเรียนนายเรือเน่ืองจากการเขาถึงเว็บเพจดังกลาวขางตนจะใชเสนทางเชื่อมโยงภายในระบบเครือขาย
ของกองทัพเรือผานทางสัญญาณไมโครเวฟโดยไมตองผานผูใหบริการอินเตอรเน็ตอยางเดิม และทําให
ไมตองมีการใชบัญชีผูใชงานของผูหน่ึงผูใดในการเขาถึงขอมูลที่อยูบนระบบเครือขายของกองทัพเรือ     
ซ่ึงหากใชระบบแบบเดิมจะมีปญหาในการตรวจสอบการใชงาน แตจากรูปที่ ๖ จะเห็นไดวาการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายหลักของโรงเรียนนายเรือเขากับระบบเครือขายของกองทัพเรือน้ันสายเคเบิลใยแกวนํา
แสงจะผานไปยังอาคารเรียน ๒ ซ่ึงจะตองถูกรื้อถอนในการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนนายเรือ ใน
ระหวางการดําเนินการจะทําใหการเชื่อมตอดังกลาวถูกตัดขาดจากกันทําใหไมสามารถใชงานระบบ
เครือขายของกองทัพเรือไดและการเชื่อมตอระหวางอาคารกองบัญชาการกับระบบเครือขายหลักก็จะใช
งานไมไดเชนเดียวกันจากเหตุผลเดียวกัน  

การทํา NAT และการกรองไอพีแอดเดรสที่ผานเขา-ออกเราทเตอร Intel สามารถปองกันการ
แพรระบาดของไวรัสและหนอนอินเตอรเน็ตจากระบบเครือขายของกองทัพเรือเขามายังระบบเครือขาย
ของโรงเรียนนายเรือได ทําใหสามารถใชงานระบบเครือขายของกองทัพเรือไดโดยไมมีความเสี่ยงตอ   
การแพรระบาดของไวรัสและหนอนอินเตอรเน็ต แตเน่ืองจากการกําหนดเสนทางบนเราทเตอร (Routing 
table) ในระบบเครือขายของกองทัพเรือยังไมสมบูรณและกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรภายในโรงเรียนนายเรือไมสามารถเขาถึงเซิรฟเวอรตาง ๆ ในกองทัพเรือที่หนวยงานตาง ๆ 
เปนผูรับผิดชอบเอง เชน เซิรฟเวอรของกองกําลังพล เซิรฟเวอรของกรมอูทหารเรือ เปนตน (เซิรฟเวอร
เหลานี้ไมไดตั้งอยูที่ กสท.อล.ทร.) หากตองการเขาถึงเซิรฟเวอรที่ไมไดตั้งอยูที่ กสท.อล.ทร. จะตองผาน 
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ทางออมโดยรองขอให netcache เปนตัวกลางไปนําขอมูลมาใหแตระบบนี้ไดถูกยกเลิกการใชงานไปแลว
จากเหตุผลขางตนจึงตองรอใหปญหาการกําหนดเสนทางภายในระบบเครือขายของกองทัพเรือน้ันถูก
แกไขใหเรียบรอยกอนจึงจะสามารถใชงานไดอยางปกติ 
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เอกสารอางอิง 
๑.  ระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ (ตอนที่ ๑), วารสารโรงเรียนนายเรือ ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒  
 เมษายน – มิถุนายน ๒๕๔๖. 
๒.  ระบบเครือขายโรงเรียนนายเรือ (ตอนจบ), วารสารโรงเรียนนายเรือ ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓  
 กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๖. 
๓.  ประตูที่มองไมเห็น (Invisible gate) วารสารโรงเรียนนายเรือ ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 
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การแสดงมุมเอียงและการเปลี่ยนแกนอางอิง 
น.ต.ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชรสอง 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
๑.  บทคัดยอ 
 การแสดงวาวัตถุทํามุมเอียงอยางไรกับแกนอางอิง (Orientation Representation) และ     
การเปลี่ยนแกนอางอิงของเวกเตอร (Coordinate Transformation) เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ถูกใชงานในหลาย
สาขา เชน ในระบบหาตําบลที่ ในงาน Computer Graphics สามมิติ หรือในการวิเคราะหระบบที่
ประกอบดวยหลายจุดเชื่อมตอ เปนตน บทความนี้สรุปทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ Orientation 
Representation และ Coordinate Transformation ที่เปนที่ยอมรับใชงานอยางกวางขวาง ๓ วิธีไดแก 
Direction Cosine Matrix, Euler Angle และ Quaternion  

๒.  บทนํา 
Dead Reckoning คือหลักการหาตําแหนงโดยนําขนาดและทิศทางของความเร็วมาคํานวณหาทิศทาง

และระยะทางของการเคลื่อนที่ เชน ถารูวาวัตถุ (body) กําลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือดวยความเร็ว     
๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง หลังจากเวลาผานไปครึ่งชั่วโมงตําแหนงของวัตถุคือทางเหนือของจุดเริ่มตนเปน
ระยะ ๔๐ กิโลเมตร  

 

 
Figure 1 Strapdown INS operating concept 
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 Figure 1 แสดงหลักการทํางานของ Strapdown Inertial Navigation System (INS) ในการหา
ตําแหนงของเครื่องบิน ใน Strapdown INS ประกอบดวย Accelerometers และ Rate Gyros ซ่ึงเปน
เซนเซอรใชวัดความเรงเชิงเสน ba  และความเร็วเชิงมุม b

biω  ตามลําดับ โดยหลักการแลว Strapdown 
INS นําขอมูลความเร็วเชิงมุมที่ Rate Gyros วัดไดมาคํานวณหาทิศทางของการเคลื่อนที่ เพ่ือใชประกอบ
กับขอมูลความเรงเชิงเสนที่ Accelerometers วัดไดในการคํานวณหาความเร็วและระยะทางของการ
เคลื่อนที่ โดยอาศัยหลักการ Dead Reckoning ตามที่อธิบายไปแลวในชวงตน 
 นอกจากระบบนํารองแบบ Strapdown INS แลว การแสดงวาวัตถุทํามุมเอียงอยางไรกับแกน
อางอิง (Orientation Representation) และการเปลี่ยนแกนอางอิงของเวกเตอร (Coordinate Transformation) 
เปนความรูพ้ืนฐานที่สําคัญที่ถูกใชงานในอีกหลายสาขา เชน ในการแสดงภาพสามมิติ (Computer 
Graphics) หรือในการวิเคราะหระบบที่ประกอบดวยจุดเชื่อมตอหลายจุด (เชน แขนกล) เปนตน บทความ
น้ีสรุปทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ Orientation Representation และ Coordinate Transformation ที่เปนที่ยอมรับ
ใชงานอยางกวางขวาง ๓ วิธีไดแก Direction Cosine Matrix, Euler Angle (อานวาออยเลอร) และ 
Quaternion พรอมทั้งเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละวิธี 
 การวิเคราะหเกี่ยวกับ Orientation และ Coordinate Transformation โดยทั่วไปใชสมมุติฐานของ 
Cartesian Coordinate (แกน X-Y-Z ตั้งฉากซึ่งกันและกัน) และกําหนดเครื่องหมาย (Sign Convention) 
ตาม Right Hand Rule กลาวคือ ให XYZ เปนแกนอางอิง (reference frame) แบบ Cartesian ทิศบวกของ
แกน X-Y-Z จะชี้ไปตามทิศของนิ้วชี้ น้ิวกลาง และนิ้วโปงของมือขวา ตามลําดับ เม่ือใชมือขวากํา     
รอบแกนที่หมุนโดยใหน้ิวโปงชี้ไปในทิศบวกของแกนที่หมุนนั้น การหมุนมีคาเปนบวกเม่ือหมุนตามทิศ
ของนิ้วที่เหลือทั้ง ๔ ดังแสดงใน Figure 2 

                    
Figure 2 Assumptions และ Sign Convention 
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การวิเคราะหปญหาของ Orientation และ Coordinate Transformation สามารถพิจารณาไดดังนี้ 
กําหนดใหมีแกนอางอิง ๒  แกนคือ i-frame (XYZ) และ b-frame (xyz) ดังแสดงใน Figure 3 โดยที่ i-frame 
หยุดนิ่งไมเคลื่อนที่ (Inertia), b-frame หมุนดวยความเร็วเชิงมุม T

zyx
b
ib ][ ωωω=ω  (subscript ib  ใช

ระบุวาเปนความเร็วเชิงมุมของ b-frame สัมพัทธกับ i-frame, superscript b  ใชระบุวาเปนเวกเตอรที่เขียน
บรรยายใน b-frame และ superscript T  หมายถึง Transpose) ดังน้ันเวกเตอร b

ibω  มีขนาดของ
องคประกอบในแกน x, y และ z คือ xω , yω  และ zω  ตามลําดับ ให r  คือเวกเตอรอิสระใดๆ ปญหาของ 
Coordinate Transformation คือ จะสามารถเขียนบรรยายเวกเตอรอิสระ r  ใน i-frame ( ir ) และ b-frame 
( br ) ไดอยางไร 

                                
Figure 3 Rotating Reference Frame 

 
 Figure 4 แสดงตัวอยางการเปลี่ยนแกนอางอิง กําหนดใหตอนเริ่มตน ( 0=t ) i-frame และ       
b-frame ซอนทับกันโดยที่ แกน X ทับแกน x, แกน Y ทับแกน y และ แกน Z ทับแกน z  พอดี ให r  เปน
เวกเตอรอิสระมีขนาด ๑ หนวยในทิศบวกของ X เราสามารถเขียน r  ใน i-frame และ b-frame ณ เวลา 

0=t  ไดเปน Tbi ]001[)0()0( == rr  ดังแสดงใน Figure 4a กําหนดให b-frame หมุนดวยความเร็ว
เชิงมุม ๑ องศาตอวินาทีรอบแกน z ( Tb

ib ]100[=ω ) ดังนั้นที่เวลา sec90=t  b-frame หมุนไปได        
๙๐ องศา ดังแสดงใน Figure 4b ทําใหสามารถเขียนเวกเตอร r  ใน b-frame ไดใหมเปน 

Tb ]010[)90( −=r   
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Figure 4 Coordinate Transformation with Rotating Reference Frame 

๓.  Direction Cosine Matrix 
 กําหนดให [ ]Tiiii zyx=r  และ [ ]Tbbbb zyx=r  คือเวกเตอรใน i-frame และ           
b-frame ตามลําดับ Direction Cosine Matrix (DCM) i

bC  คือ เมตริกซ (Transformation Matrix) ที่ใช
เปลี่ยนเวกเตอร br  เปนเวกเตอร ir  เราสามารถเขียนความสัมพันธระหวาง i

bC , ir  และ br  ไดคือ 
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rCr   ( 1 ) 

 jkc  คือ cosine ของมุมระหวางแกน thj  ของ i-frame และแกน thk  ของ b-frame 
( 3,2,1=thj  คือแกน X,Y,Z และ 3,2,1=thk  คือ แกน x,y,z ตามลําดับ) เราสามารถกลาวไดวาการใช 
DCM คือการแตกแรงของ br  ในแนวแกน x-y-z ไปตามแนวแกน X-Y-Z ใน i-frame ดวย dot product 
DCM มีคุณสมบัติที่สําคัญคือเปน Orthogonal Matrix กลาวคือ 
                                                  [ ] [ ] b

i
Ti

b
i
b CCC ==

−1  ( 2 ) 
 [ ] 1−i

bC  คือ Inverse ของ i
bC  และ [ ]Ti

bC  คือ Transpose ของ i
bC  เราสามารถใช DCM เพ่ือ

แสดงวาวัตถุทํามุมเอียงกับแกนอางอิงอยางไร เชน จากกรณีขางตน หากกําหนดให b-frame เปน    
แกนอางอิงที่ยึดติดกับวัตถุ (body frame) และ i-frame เปนแกนอางอิงที่ยึดติดกับผิวโลก i

bC  จะเปน     
ตัวบงชี้วา ณ เวลาหนึ่ง วัตถุทํามุมเอียงกับผิวโลกอยางไร 
 สมมุติใหวัตถุหมุนดวยความเร็วเชิงมุม ดังน้ันมุมเอียงของวัตถุ (และ DCM) จะเปลี่ยนแปลง
ตามเวลา  เราสามารถคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ DCM ไดโดยกําหนดให 

[ ]Tzyx σσσ=σ  เปนเวกเตอรมุมของการหมุน (rotation angle vector) ที่เม่ือหมุน b-frame ที่เวลา 
kt  โดยใช σ  เปนแกนหมุนดวยมุมขนาด 222

zyx σσσσ ++==σ  จะไดผลลัพธคือ b-frame ที่เวลา 1+kt   
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เขียน σ  ในรูปของ Skew-symmetric ได [ ]
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ให kb  และ 1+kb  เปนหมายถึง b-frame ที่เวลา kt  และ 1+kt  ตามลําดับ เราสามารถพิสูจนไดวา 
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สําหรับการหมุนดวยมุมที่มีขนาดเล็ก ( [ ]Tzyx δσδσδσ=σ  ให 0→xδσ , 0→yδσ , 0→zδσ ) 
เราสามารถประมาณคา k
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เราสามารถหาเวกเตอรมุมของการหมุน σ  จากความเร็วเชิงมุม ω  ไดคือ  

∫
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t

t

dtωσ  ( 6 ) 

 โดยทั่วไป ถา ω  มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในชวงเวลาที่พิจารณา เราจะไมสามารถหาคา σ  
ไดอยางแมนยําดวยการรวม (sum) คาของมุมที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากความเร็วในชวงเวลาสั้น ๆ (Direct 
Numerical Integration ของ ( 6 ) และในทางทฤษฎี closed-form solution ของ σ  สําหรับการเคลื่อนที่
โดยทั่วไปสามารถหาไดจาก  
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 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ เราสามารถหา σ  จาก ( 6 ) โดยเขียน sin และ cos ในรูปของ 

series expansion แลวไมพิจารณาเทอมที่มี order สูง เชน ( 8 ) คือ 4th order approximation ของ ( 6 ) 

)(
12
1

2
1 ωσσωσωσ ××+×+=&  ( 8 ) 

นอกจากนี้ เรายังสามารถประมาณ σ  ไดจาก  

)()( 11 ++ += kk tt αασ δ  ( 9 ) 

โดยที่ ∫ ×=
t

tk

dtt )(
2
1)( ωααδ  และ ∫=

t

tk

dtt ωα )(  

๔.  Euler Angles 
 Euler Angles เปนอีกวิธีหน่ึงสําหรับใชแสดงวาวัตถุเอียงทํามุมกับแกนอางอิงอยางไร นิยาม
ของ Euler Angles คือมุมที่เม่ือหมุน i-frame ตามลําดับดังน้ีแลวจะได b-frame 

๑. มุม Yaw ψ  รอบแกน z ของ i-frame 
๒. มุม Pitch θ  รอบแกน y ของ i-frame 
๓. มุม Roll φ  รอบแกน x ของ i-frame 

 การหมุน i-frame ตามลําดับ Yaw-Pitch-Roll ที่กําหนดขางตนมีความสําคัญ เพราะการหมุน
แกนดวยลําดับที่ตางกันจะทําใหไดผลลัพธคือ Transformation Matrix ที่ตางกัน เม่ือหมุนแกนตามลําดับ
ขางตนแลวจะได Transformation Matrix ในรูปของ Euler Angles คือ 
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รูปที่ ๕ Transformation Matrix from Euler Angles 
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 เราสามารถใชสมการตามรูปที่ ๕ เพ่ือหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของ Euler 
Angles ตามความเร็วเชิงมุมของวัตถุ (หรือ b-frame) ไดจาก 
















+
















+

















=















=

ψ
θ

φ

ω
ω
ω

&

&

&

0
0

0

0

0
0 2

122 CCCω bb

z

y

x
b
ib  ( 11 ) 

 

x1 

ψ

y1 

Y

X

z2 

θ

x2 

x1 

y 

φ















 −
=

θθ

θθ

cos0sin
010

sin0cos
2
1C

















−
=

φφ
φφ

cossin0
sincos0

001

2
bC

z1 

z2 

y2 

z 

ในภาพน้ีแกน Z พุงออกจากกระดาษ 
















−=

100
0cossin
0sincos

1 ψψ
ψψ

iC

ในภาพน้ีแกน y1 พุงออกจากกระดาษ 

ในภาพน้ีแกน x2 พุงออกจากกระดาษ 

Z

y1 

x2 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑                                                                                            มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๘ 

๔๑ 

 

 
 
เราสามารถเขียนและจัดรูป ( 11 ) ไดใหมเปน 
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๕.  Quaternion 
 พิจารณา complex number ในรูปของ polar 1

1
θiez =  ( 1z  ถูก normalized ใหมีขนาดเทากับ 1) 

และให complex number 2
22

θierz =   เม่ือคูณ complex numbers ทั้งสองจะได )(
221

12 θθ += ierzz  จะเห็น
ไดวาการคูณกันของ normalized complex number เทียบเทากับการหมุนเวกเตอรใน ๒ มิติ ในลักษณะ
เดียวกัน Quaternion เปรียบเสมือนการเขียน complex number ขั้นสูงเพ่ือหมุนเวกเตอรใน ๓ มิติ  

กําหนดให [ ]Tzyx σσσ=σ  เปนเวกเตอรมุมของการหมุน (rotation angle) เชนเดียวกับที่
บรรยายในหัวขอ Direction Cosine Matrix นิยามของ Quaternion q  คือ 
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ให 2222 dcbaN +++=  เราสามารถหา normalized q  ไดจาก 

[ ] [ ]TT qqqqdcba
NN 3210
1~ ===

qq  ( 14 ) 

 เราสามารถเปลี่ยนแกนอางอิงระหวาง i-frame และ b-frame โดยการคูณ normalized q  ดังน้ี 
*~~ qrqr bi =  ( 15 ) 

และ  

qrqr ~~* ib =  ( 16 ) 

[ ]Tqqqq 3210
*~ −−−=q  คือ complex conjugate ของ q~   

เราสามารถเขียน ( 15 ) ในรูปของ Matrix Multiplication ไดคือ 
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เราสามารถหาความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงของ q  กับความเร็วเชิงมุมของวัตถุ (b-frame) ไดจาก
การคูณ quaternion  

qpq 5.0=&  ( 18 ) 
หรือในรูปของเมตริกซ 
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โดยที่ [ ]Tzyx
b
ib ωωω=ω  และ [ ]Tzyx ωωω0=p  ถาความเร็วเชิงมุม b

ibω  คงที่ในชวงเวลา
สั้นๆ ที่พิจารณา เราสามารถเขียนไดวา 

kkk rqq ⋅=+1  ( 20 ) 
[ ]Tzsysxsck aaaa σσσ=r  
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 ในขณะที่ kq  คือ quaternion ที่บรรยายความสัมพันธระหวาง i-frame และ b-frame จะเห็นได
วา kr  คือ quaternion ที่บอกความสัมพันธระหวาง b-frame ที่เวลา kt  กับ 1+kt  σ  คือเวกเตอรมุมของ
การหมุน (rotation angle) ซ่ึงสามารถหาไดตามที่บรรยายในหัวขอ Direction Cosine Matrix 

๖.  ขอพิจารณาในการประยุกตใชงานจริง 
Table 1 สรุปขอดีขอเสียของวิธี DCM, Euler Angles, Quaternion 

วิธ ี ขอดี ขอเสีย 
Direction Cosine Matrix ไมมีปญหา Gimbals Lock ใชตัวแปรมากที่สุด ๙ ตัว 
Euler Angles ๑. ใหความหมายทางกายภาพ 

ที่ชัดเจน (มุม roll, pitch, yaw) 
๒. ใชตัวแปรนอยที่สุดคือ ๓ ตัว 

มีปญหาเกี่ยวกับ Gimbals Lock 
ใน ( 12 ) เม่ือมุม pitch θ  เขาใกล 
๙๐ องศา ∞→θtan ) 
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วิธ ี ขอดี ขอเสีย 
Quaternion ๑. ไมมีปญหา Gimbals Lock 

๒. ใชตัวแปรนอยกวา DCM 
การคํานวณมาก เทอมยกกําลัง
สองใน ( 17 ) 

 
 Table 1 เปนการสรุปขอดีขอเสียของวิธี DCM, Euler Angles, Quaternion  
 จะเห็นไดจากการบรรยายกอนหนานี้วาสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถคํานวณมุมเอียงของวัตถุ
เทียบกับแกนอางอิงไดคือจําเปนตองรูความเร็วเชิงมุมของวัตถุน้ัน ๆ โดยปกติเรามักตั้งสมมุติฐานวาเรา
รู/สามารถวัดความเร็วเชิงมุมไดอยางแมนยํา โดยไมมีความคลาดเคลื่อน สมมุติฐานนี้อาจเปนจริงใน
เฉพาะบางกรณีเทานั้น เชน การแสดงภาพสามมิติดวยคอมพิวเตอร (animation/simulation) ซ่ึงผูเขียน
โปรแกรมรูแนนอนวาวัตถุในภาพแตละชิ้นเคลื่อนที่ยังไง อยางไรก็ตามมีการใชงานอีกหลายประเภทใน
ชีวิตจริงที่ไมรูคาความเร็วเชิงมุมอยางแนนอน และทําใหตองวัดคาเหลานี้ดวยเซนเซอรซ่ึงจะตองถูก
รบกวนโดย Noise ทําใหคาความเร็วเชิงมุมที่วัดไดมีความคลาดเคลื่อน ยกตัวอยางเชน ในระบบ 
Strapdown INS  เปนตน 
 เน่ืองจากการหามุมเอียงเปนการ Integrate ความเร็วเชิงมุม ดังน้ันคาความคลาดเคลื่อนของ
เซนเซอรจะถูกถายทอดและสะสมอยูในคาของมุมเอียงที่คํานวณได ดวยเหตุน้ี ทําใหโดยมากคาความ
คลาดเคลื่อนของมุมเอียงที่คํานวณไดจึงเพ่ิมสูงขึ้นตามเวลา และจําเปนตองใชเทคนิคอ่ืน ๆ เชน Kalman 
Filtering เพ่ือนําขอมูลจากเซนเซอรอ่ืน ๆ มาใชประกอบกันและปองกันไมใหคาความคลาดเคลื่อน
เพ่ิมขึ้นตามเวลา  
 Figure 6 แสดงผลการจําลอง Monte Carlo จํานวน 30 runs ของการคํานวณมุมอางอิง Roll และ 
Pitch ของวัตถุภายในเวลา ๖๐ วินาที ดวยวิธี Integrated Rate gyros/Accelerometers ซ่ึงใช Kalman Filter 
เพ่ือประมวลผลโดยนําขอมูลที่ Rate gyros และ Accelerometers วัดไดมาใชรวมกันในทางที่ Optimal ที่สุด 
เปรียบเทียบกับวิธี Stand-alone rate gyros ซ่ึงใชขอมูลที่ Rate gyros วัดไดเพียงอยางเดียวมาคํานวณหา
มุมเอียง จะสังเกตไดวาการใช Kalman Filter สามารถชวยใหคาความคลาดเคลื่อนไมเพ่ิมมากขึ้นจริงเม่ือ
เปรียบเทียบกับ Stand-alone rate gyros 
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Figure 6 Performance Comparison of Attitude Determination Algorithms using Stand-alone Rate gyros 
against Integrated Rate gyros/Accelerometers (Monte Carlo Simulation 30 runs) 

๗.  สรุป 
 บทความนี้ไดนําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการแสดงมุมเอียงของวัตถุเทียบกับแกนอางอิงและ
วิธีการเปลี่ยนแกนอางอิงที่เปนที่ยอมรับใชงานอยางกวางขวางคือ Direction Cosine Matrix, Euler Angles 
และ Quaternion พรอมทั้งไดแสดงใหเห็นวาแตละวิธีมีขอดีขอเสียอยางไร อยางไรก็ตามผูอานควรสังเกต
วาไมมีวิธีใดวิธีหน่ึงที่ดีที่สุด เน่ืองจากในการประยุกตใชงานจริงยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่ตองนํามารวม
พิจารณา (real-time/offline analysis, processing power, required accuracy เปนตน) ทําใหวิธีหน่ึงอาจ
เหมาะกวาวิธีอ่ืนแลวแตกรณี สิ่งสําคัญคือผูอานเขาใจทฤษฎีพ้ืนฐานอยางถองแทเพ่ือที่จะสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

เอกสารอางอิง 
Siouris,  George M. Aerospace avionics systems. Academic Press,  1993. 
Titteton, D.H. and Weston, J.L. Strapdown intertial navigation technology. Peter Peregrinus,  1997. 



พลังงานเพื่อการพัฒนาประเทศ 
น.ต.ธนพงษ  สุริเย 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 

 
พลังงาน (Energy) 

 พลังงานหรือ Energy มาจากภาษากรกีโบราณ คือคําวา en (in) และ ergon (work) 
ความหมายทางเทคนิค โดยทั่วไปแลว พลังงานคือ ความสามารถในการทํางานหรืออาจหมายถึงพลัง    
ตาง ๆ ที่นํามาใชเพ่ือใหเกิดงาน 
 
ประเภทของพลังงาน 

 พลังงานที่เราใชกันอยูในปจจุบันแบงไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 
 ๑. พลังงานที่ใชแลวหมดไป หรือที่นักวิชาการเรยีกวา พลังงานสิ้นเปลือง (Conventional 
Energy) หรือพลังงานฟอสซิล (Fossil Energy) เปนพลังงานที่ไมสามารถนํามาทดแทนไดทันกับการใช
พลังงานในปจจุบัน เน่ืองจากตองใชเวลานับลาน ๆ ปในการสะสมจนเปนแหลงพลังงาน โดยปกติแลว
พลังงานประเภทนี้จะอยูใตดิน ถาไมขดุขึ้นมาใชก็สามารถสะสมเก็บไวใชไดในอนาคต ซ่ึงบางทีเรียก
พลังงานประเภทนี้วา “พลังงานสํารอง” พลังงานที่ใชแลวหมดไปนี้เปนพลังงานที่ไดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) หรือเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ ซ่ึงไดแก นํ้ามัน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน ถานหิน 
รวมถึงกาซธรรมชาติดวย 
 ๒. พลังงานที่ใชแลวไมหมด หรือที่เรียกวา “พลังงานหมุนเวียน” หรือ “พลังงานทดแทน” 
(Renewable Energy) พลังงานประเภทนี้สามารถจําแนกไดเปน 2 ชนิดหลัก คือ 
  ๒.๑ Biomass Renewables เปนพลังงานจากแหลงหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลงิ ชีวมวล 
(Biomass Fuel) ซ่ึงไดแก ไมฟน กระดาษ เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร ของเสียจากโรงงานแปรรูป
การเกษตร มูลสัตว ตลอดจนกาซชีวภาพจากแหลงตาง ๆ 
  ๒.๒ Other (New) Renewables ไดแก พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานจากคลื่น พลังงานจากความรอนใตพิภพ เปนตน 
 
หนวยการวัดพลังงาน 

 โดยทั่วไปแลวพลังงานจะวัดในรูปของปริมาณเชื้อเพลิง เชน ตันของถานหิน (Tonnes of 
Coal) บารเรล (Barrels) แกลลอน (Gallons) หรือตันของน้ํามันดิบ (Tonnes of Oil) นักวชิาการทั่วโลก
จะหาหนวยวดัสถิติความหมดเปลืองของพลังงานโดยการนําเชื้อเพลงิแตละชนิดมาผลิตเปนพลงังาน เชน  
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พลังงานความรอน หรือพลังงานไฟฟา แลวคํานวณวาถาเทียบกับความรอนหรือไฟฟาที่ไดจากน้ํามันดิบ
แลวจะเปนอยางไร ดังน้ันหนวยทีใ่ชวัดจึงเปนหนวยเทียบเทาน้ํามันดิบ ซ่ึงวัดเปนลิตรหรือเปนตันหรือ
เปนหนวยที่มีคามากกวานัน้ เชน พันลติร, ลานตัน เปนตน แตทีนิ่ยมใชโดยทัว่ไปคือ ลานตันเทยีบเทา
นํ้ามันดิบ (Million tonnes of Oil Equivalent, Mtoe) หรือลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบ (ลทนด.) เชน สมมุติวา
นํ้ามันดิบ ๑ ลิตร เอามาจดุไฟแลวตมนํ้าจะตมนํ้าได ๑๐ ไห ในขณะเดียวกัน ถามีถานหินอยูจํานวนหนึ่ง
นํามาจุดไฟ แลวตมนํ้าจะตมนํ้าได ๘๐ ไห น่ันแสดงวาเรามีถานหินอยูเทียบเปนน้ํามันดิบแลวไดเทากบั 
๘ ลิตร 
 
พลังงานเพือ่การพัฒนาประเทศ 

 พลังงานจัดไดวาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงในการพัฒนาประเทศ กลาวคือ พลังงานเปน
ปจจัยสําคัญในการผลิตทั้งทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยนําไปผลิตสินคาเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ และเพ่ือสงออกซึ่งจะทําใหมีเงินตราไหลเขาประเทศซึ่งเงินตราที่ไหลเขาประเทศนี้ จะ
นําไปพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร และดานอ่ืนๆ ตอไป 
 พลังงานที่มีความจําเปนอยางมากในการพัฒนาประเทศคือ พลังงานไฟฟา ซ่ึงการผลิต
กระแสไฟฟาจําเปนตองใชพลังงานจากแหลงพลังงานอ่ืน ๆ เชน พลังงานที่ไดจาก นํ้ามัน ถานหิน หรือ
พลังงานที่ไดจากน้ําในเขื่อน เปนตน พลังงานไฟฟาถือไดวามีความจําเปนตอประชาชนทุกกลุม โดย     
ถือไดวาเปนหนึ่งในโครงสรางขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน 
 สําหรับประเทศไทยมีสัดสวนการใชพลังงานในภาคที่สําคัญ ๆ คือ การคมนาคมขนสงจัดเปน
รอยละ ๓๗ ของการใชพลังงานทั้งหมดภายในประเทศ (โดยการใชพลังงานในภาคคมนาคมขนสงของ
ประเทศประมาณรอยละ ๘๐ เปนการใชพลังงานเพื่อการขนสงทางบกเปนหลัก โดยรอยละ ๗๘.๖ เปน
การขนสงทางรถยนต และรอยละ ๐.๕ เปนการขนสงทางรางตามลําดับ การขนสงทางอากาศคิดเปนรอย
ละ ๑๖.๓ สวนรอยละ ๔.๖ ที่เหลือเปนการขนสงทางน้ํา) รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม รอยละ ๓๖ สวน
ภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ ๖ ของปริมาณการใชพลังงานภายในประเทศ ซ่ึงสาเหตุที่ภาคการ
คมนาคมขนสงมีปริมาณการใชพลังงานมากที่สุดเพราะวา การคมนาคมขนสงเปนวิธีที่จะกระจายสินคา
จากแหลงผลิตไปยังตลาด และเปนวิธีการติดตอกันทางดานการคาและดานอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหเกิดการดําเนิน
กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจเพ่ือที่จะดําเนินไปสูกิจกรรมทางดานอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศตอไป 
 
สถานการณพลังงานโลก – ไทย  

 นักวิชาการคาดการณถึงสัดสวนการใชพลังงานซึ่งไดจากแหลงตาง ๆ ของโลกในอีก ๒๐ ป
ขางหนาไว กลาวคือ พลังงานที่ไดจากน้ํามันมีสัดสวนการใชมากที่สดุคิดเปน ๓๗% รองลงมาคือพลังงาน 
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ที่ไดจากกาซธรรมชาติ ๒๗% ถานหิน ๒๕% พลังงานที่ไดจากแหลงพลังงานหมุนเวียน ๘% และ
พลังงานที่ไดจากนิวเคลียร ๓% และพบวาพลังงานสํารองของโลกที่ไดมาจากน้ํามันสามารถใชไดอีก    
๔๒ ป กาซธรรมชาติ ๖๔ ป และถานหินสามารถใชไดอีก ๒๒๐ ป จากการสํารวจแหลงพลังงานสํารอง
ของไทยพบวา ประเทศไทยมีปริมาณกาซธรรมชาติ ๓๓ ลานลานลูกบาศกฟุต สํารองใชไดอีกประมาณ 
๓๐ ป หรือ คิดเปน ๓๕๖ พันลานลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบ สวนถานหินมีปริมาณสํารอง ๑,๓๓๐ ลานตัน
หรือคิดเปน ๑,๖๗๖ พันลานลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบซ่ึงคาดวาจะใชไดอีก ๖๒ ป นํ้ามันดิบมีปริมาณสํารอง 
๗๑๔ ลานบารเรล สามารถใชไดอีก ๖๒ ป หากอัตราการใชไมเปลี่ยนแปลงและไมมีการคนพบเพิ่มเติม 
สําหรับประเทศไทยตองมีการนําเขาเชื้อเพลิงที่จะมาผลิตเปนพลังงาน จากตางประเทศมาโดยตลอด 
ไดแก นํ้ามันดิบ ถานหินชั้นดีที่ใหพลังงานความรอนสูง นํ้ามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ ไฟฟา เปนตน 
โดยในชวง ๖ เดือนแรกของป ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีการนําเขาเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานโดยประมาณ
ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ ๑  

             หนวย:พันลานบาท 
ชนิด  

เชื้อเพลิงพลังงาน/พลังงาน 
พ.ศ.๒๕๔๖ 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

พ.ศ.๒๕๔๗ 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

การเปลี่ยนแปลง
(%) 

นํ้ามันดิบ ๑๗๕ ๒๑๐ ๑๙.๙ 

นํ้ามันสําเร็จรูป ๕ ๑๔ ๑๗๖.๕ 

กาซธรรมชาติ ๒๑ ๒๑ -๑.๙ 

ถานหิน ๕ ๔ -๑๖.๒ 

ไฟฟา ๒ ๒ ๓๔.๓ 

รวม ๒๐๘ ๒๕๑ ๒๐.๘ 

 
ตารางที่๑ มูลคาการนําเขาเชื้อเพลิงพลังงาน/พลงังาน(โดยประมาณ) 

 
 จากตารางที่ ๑ จะพบวาในชวง ๖ เดือนแรกของป ๒๕๔๗ ประเทศไทยนําเขาเชื้อเพลิง
พลังงานและพลังงานทั้งสิ้นคิดเปนมูลคาประมาณ ๒๕๑,๗๔๙ ลานบาท เม่ือเทียบกับชวง ๖ เดือนแรก
ของป ๒๕๔๖ จะมีมูลคาเพิ่มขึ้น ๒๐.๘% โดยมีมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบสูงที่สุดคือ รอยละ ๘๓ ของ
มูลคาการนําเขาทั้งหมดคิดเปนเงิน ๒๐๙,๗๖๔ ลานบาท รองลงมาไดแก กาซธรรมชาติรอยละ ๘ คิดเปน
มูลคา   ๒๐,๙๔๓ ลานบาท สวนมูลคาไฟฟาในชวง ๖ เดือนแรกเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ ๓๔.๓  คือเพ่ิม
มูลคาการนําเขาจาก ๑,๗๐๗ ลานบาทเปน ๒,๒๙๓ ลานบาท ในชวงเดียวกันของป ๒๕๔๖ ในขณะที่
มูลคาการนําเขาถานหินมีคาลดลงรอยละ ๑๖.๒ จากเดิม ๕,๑๓๗ ลานบาท เหลือ ๔,๓๐๖ ลานบาท 
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ยุทธศาสตรพลังงานไทย 

 จากสถานการณพลังงานไทยจะพบวา ประเทศไทยตองนําเขาเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงาน
จากตางประเทศในแตละปดวยมูลคาที่สูง เน่ืองจากแหลงพลังงานสํารองภายในประเทศมีอยูอยางจํากัด 
ดังนั้นยุทธศาสตรในการพัฒนาพลังงานไทย เพ่ือใหมีความมั่นคงในดานพลังงาน และมีศักยภาพในการ
แขงขันกับประเทศตาง ๆ ได ซ่ึงตองเร่ิมจากการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เรงพัฒนาพลังงาน
ทดแทนที่มีอยูในประเทศขึ้นมาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuel) ซ่ึงเปนพลังงาน
สํารองที่มีอยูอยางจํากัด รวมทั้งมีการบริหารจัดการพลังงานที่มีอยูในประเทศใหมีระยะเวลาการใชไดนาน
ที่สุดโดยยุทธศาสตรพลังงานไทยจะแบงออกเปน ๔ ดานคือ 
 ๑. ยุทธศาสตรการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรขอแรกนี้เนนไปที่การลดคา
ความยืดหยุนของการใชพลังงาน (Energy Elasticity) ซ่ึงคือ สัดสวนการใชพลังงานตอมูลคารวมของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ใหลดลงเหลือ ๑ : ๑ ภายในป 
๒๕๕๐ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการประหยัดคาใชจายพลังงานของประเทศไดถึง ๓.๑ ลานลานบาทในชวงป 
๒๕๕๐-๒๕๖๐ ซ่ึงการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง จะชวยลดภาระของประเทศในการ
นําเขาพลังงานและลดผลกระทบในดานการขาดแคลนพลังงาน 
 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนําพลังงานใน
รูปแบบอ่ืนมาใชแทนพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงธรรมชาติเปนการชวยลดภาระการจัดหาพลังงานลดการ
นําเขาพลังงานและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยังเปนการนําเชื้อเพลิงที่มีอยูภายในประเทศมาเพิ่ม
มูลคาการใชเพ่ิมผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน โดยเพิ่มสัดสวนพลังงานทดแทนจากรอยละ ๐.๕ 
หรือ ๒๖๕ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ในป ๒๕๔๕ ใหเปนรอยละ ๘ หรือคิดเปน ๖,๕๔๐ พันตันเทียบเทา
นํ้ามันดิบภายในป ๒๕๕๔ 
 ๓. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงดานพลังงาน ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงดาน
พลังงานนี้กําหนดขึ้นเพ่ือสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับแหลงพลังงานที่ประเทศจําเปนตองพ่ึงพิงอยู
ใหสามารถนํามาใชไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และมีระยะเวลาการสํารองพลังงานที่ยืดยาวออกไป โดย
ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงดานพลังงานนั้นจะเนนหลักไปในดานความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟา 
ซ่ึงเปนพลังงานพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ รวมถึงพลังงานสิ้นเปลืองจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซ่ึง
เปาหมายการสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา คือ 
  ๑. มีกําลังการผลิตไฟฟาที่สมดุลเพียงพอตอความตองการใช ไมใหเกิดไฟฟาดับ หรือ
ไฟฟาตก หรือมีกําลังสํารองมากเกินความจําเปน 
  ๒. มีโครงสรางราคาคาไฟฟาที่เหมาะสมเปนธรรม มีอัตราคาไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม
ต่ํา สงเสริมศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
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  ๓. คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของชุมชนและทองถิ่น โดยดําเนิน
มาตรการดังน้ี 
   - ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบระบบการผลิตและระบบ
สงไฟฟาของประเทศ 
   - ใหการไฟฟาฝายผลิตเปนผูรับผิดชอบจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อยูรอบโรงไฟฟา 
 ในดานพลังงานสิ้นเปลืองจากเชื้อเพลิงธรรมชาติน้ันเนื่องจากประเทศไทยมีแหลงพลังงาน
สํารองอยูอยางจํากัด แตในขณะเดียวกันประเทศไทยตองนําเขาเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานจึงทําให
เกิดความเสี่ยงในดานเสถียรภาพราคา ดังน้ันเปาหมายของยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงดานพลังงาน
สิ้นเปลืองจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีนโยบายวา ประเทศไทยตองมีปริมาณพลังงานสํารองเพียงพอตอ
ความตองการใชภายในประเทศเพิ่มจาก ๓๐ ป เปน ๕๐ ป โดยมีมาตรการดังน้ี 
  ๓.๑ สงเสริมการสํารวจและการผลิตภายในประเทศ 
  ๓.๒ เรงรัดการเจรจา และทําความตกลงกับประเทศเพื่อนบานในบริเวณพื้นที่คาบเกี่ยว 
  ๓.๓ ประสานความรวมมือดานพลังงานกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 
  ๓.๔ สนับสนุนโครงการทอกาซอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline) 
  ๓.๕ สงเสริม ปตท. และ ปตท.สผ. และเอกชนไทยที่มีศักยภาพใหไปลงทุนดานพลังงาน
ในตางประเทศ 
 ๔. ยุทธศาสตรการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค ถาประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการคาขายพลังงาน (Energy Trading Hub) จะเปนการเสริมความมั่นคงทางดานพลังงานของ
ประเทศ กลาวคือ การเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคจะเอื้ออํานวยใหประเทศมีความสะดวกใน      
การจัดหาพลังงาน ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงานเนื่องจากประเทศไทยจะกลายเปนแหลงรวม
และแหลงกระจายพลังงานของภูมิภาค ประเทศไทยมีศักยภาพการเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค
เน่ืองจากมีความไดเปรียบทางดานที่ตั้งทางภูมิศาสตรมีตลาดพลังงานในประเทศขนาดใหญและ           
มีประสบการณในธุรกิจพลังงาน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ลงทุนไวแลว แตยังใชประโยชนไมเต็มที่ และ
มีโอกาสดานการตลาดพลังงานในประเทศตาง ๆ ทั้งในแถบอาเซียนและประเทศจีนตอนใต โดยเปาหมาย
ของยุทธศาสตรน้ีคือ 
  ๔.๑ พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคาขายพลังงาน (Energy Trading Hub) 
โดยปรับโครงสรางและบทบาทจากผูซ้ือมาเปนผูคาพลังงานในอนาคต 
  ๔.๒ ประเทศมีรายไดเพ่ิมจากมูลคาการซื้อขายพลังงานที่เพ่ิมขึ้น 
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  ๔.๓ สามารถลดหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมพิเศษในการซื้อนํ้ามันดิบในตลาดโลก 
(Asian Premium of Crude Oil)  
 ซ่ึงมาตรการในการดําเนินยุทธศาสตรการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานใน
ภูมิภาคนั้นมีดังน้ี 
 ๑.ปรับปรุงระบบและโครงสรางภาษีอากรเพื่อขจัดการเก็บภาษีซํ้าซอนและอุปสรรคในระบบ
การคาน้ํามัน 
 ๒. พัฒนาระบบเครือขายพลังงานเกา ๆ พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ สนับสนุนการ
รวมมือกันระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐหรือรัฐตอรัฐ 
 ๓. เชื่อมโยงระบบทอนํ้ามัน และระบบขนสงตาง ๆ เพ่ือขยายตลาดพลังงานสูประเทศเพื่อนบาน 
 ๔. พัฒนาเสนทางยุทธศาสตรพลังงานภาคใต (Southern Strategic Energy Lab) เพ่ือ
เชื่อมโยงการผลิตและการขนสงนํ้ามันจากตะวันออกกลาง เอเชียใตสูเอเชียตะวันออก สรางระบบคลัง
นํ้ามันสํารอง สนับสนุนใหเกิดการลงทุนรวมระหวางประเทศผูใชและผูผลิตน้ํามัน 
 ๕. ผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางผูผลิตในประเทศเพื่อสราง World Scale ในธุรกิจ  
ปโตรเคมี 
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นักเรียนนายเรือกับการชวยเหลือ

ผูประสบภัยสึนาม ิ
นักเรยีนนายเรือ กรวีร  จําเนียร 

ช้ันปที่ ๓ พรรคนาวิน สาขาวิชาบริหารศาสตร 
 
 

 
 วันอาทิตยที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนวันที่จะตองจารึกไวในประวัติศาสตรเกี่ยวกับภัยทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงไดเกิดเหตุแผนดินไหวรุนแรงที่จังหวัดอาเจะห ประเทศอินโดนีเซีย แลวเกิดคลื่นใตนํ้าหรือที่
เรารูจักกันวา สึนามิ (Tsunami) ไดสรางความเสียหายแกหลายประเทศ ตั้งแตอินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา 
อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส รวมทั้งประเทศไทย มีประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญหายเปน
จํานวนมาก 
 สําหรับประเทศไทยมีจังหวัดที่ไดรับความเสียหาย ๖ จังหวัด ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และสตูล จนถึงขณะนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๔๘) การคนหาผูที่สูญหาย การพิสูจนศพผูเสียชีวิต 
การใหความชวยเหลือประชากรที่ไดรับผลกระทบยังกระทําอยูอยางตอเน่ือง 
 

 
 

 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชเสาวนีย
มายังผูบังคับบัญชาของนักเรียนทหาร-ตํารวจทั้งสี่เหลาทัพ ใหจัดสงนักเรียนนายรอย นักเรียนนายเรือ 
นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายรอยตํารวจ   รวมทั้งนักเรียนเตรียมทหารไปรวมชวยเหลือประชาชน 
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ชาวภาคใต ดังน้ันในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนวันสิ้นปที่นักเรียนนายเรือสวนใหญเดินทางกลับ
ภูมิลําเนา ผมมีภารกิจตองอยูโรงเรียนปฏิบัติหนาที่เวรยาม เที่ยงวันเดียวกันน้ันไดมีประกาศเรียก
นักเรียนนายเรือทั้งหมดที่อยูในโรงเรียนมารวมแถว นาวาตรี คมสัน สอนสุภาพ ผูบังคับกองพันที่ ๔   
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองคไดอัญเชิญพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ดังที่กลาวไวขางตน และไดเชิญชวนนักเรียนนายเรือที่สมัครใจไปรวมปฏิบัติภารกิจในครั้งน้ี จํานวน     
๒๐ นาย ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือตัวผมเอง การปฏิบัติภารกิจในครั้งน้ีมีกําหนด ๗ วัน 
 

 
 
 เวลา ๐๙๓๐ ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ คณะนักเรียนนายรอยทั้งสี่เหลาและนักเรียน
เตรียมทหารชั้นปที่สาม รวมทั้งนายทหารผูควบคุมจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๐ นายไดออกเดินทางโดยเครื่องบิน 
C-130 ของกองทัพอากาศ จากสนามบินกองทัพอากาศดอนเมือง ไปยังสนามบินจังหวัดภูเก็ต ทันทีที่
เดินทางถึงทีมงานของนักเรียนนายเรือซ่ึงมีพ้ืนที่รับผิดชอบที่อําเภอถลาง ไดออกเดินทางไปปฏิบัติงาน
ทันที โดยมีผูประสานงานมารับพวกเราขึ้นรถบรรทุกไปยังที่วาการอําเภอถลาง เพ่ือรับทราบภารกิจจาก
นายอําเภอ จากนั้นไดเดินทางตอไปยังองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ซ่ึงที่น่ันเต็มไปดวยของบริจาค
ทั้งเสื้อผา อาหาร นํ้าดื่ม พวกเราทําหนาที่รวบรวมสิ่งของบริจาคใสถุงขึ้นรถนําไปแจกจายแกผูประสบภัย
ในบริเวณตําบลเชิงทะเล ผมพบวาชาวบานไมไดรับความเดือดรอนเร่ืองเสื้อผาเครื่องนุงหมมากนัก แตที่
ชาวบานตองการมากกวานั้นคือ นํ้าดื่ม เครื่องมือทําครัวเพ่ือหาเลี้ยงชีพ และการเก็บกวาดซากปรับหักพัง 
ซ่ึงทางผูใหความชวยเหลือหลายฝายจะไดดําเนินการตอไป 
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บริเวณตําบลเชงิทะเลซึ่งไดรับความเสียหายทั้งตาํบล 
 

 ในตอนบาย ทุกคนขนของเขาที่พัก ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร ใกลกับบานพัก
ขาราชการกองเรือภาคที่ ๓ แตละคนกางเต็นท บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน 
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 ๒ มกราคม ๒๕๔๘ ภารกิจวันที่สองของพวกเราเปนการเก็บกวาดพื้นที่บริเวณหาดกะตะ
และหาดกะรนซึ่งไดรับความเสียหายพอสมควร สังเกตเห็นไดวามีการเก็บกูซากรถยนต และอุปกรณ   
ตาง ๆ  บริเวณสวนสาธารณะและที่จอดรถจะมีทรายที่ถูกคลื่นซัดมาทับถมอยู พวกเราตองโกยทราย
รวมกันเปนกองเพื่อใหรถตักไปเทที่ชายหาดได ตลอดเวลาของการทํางานในวันนี้มีสิ่งที่ผมประทับใจมาก
คือ ชาวบานในพื้นที่ไดใหการสนับสนุนอาหาร เครื่องด่ืมใหแกพวกเรา ผมรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจของ
ชาวบานเปนอันมาก เหมือนกับเพลง “We love Thailand” ที่มักจะเปดทางวิทยุตอนเชาที่มีเน้ือรองทอน
หน่ึงวา “คนไทยไมรักกันแลวใครจะรักเรา” 
 

 
 
 ๓ มกราคม ๒๕๔๘ วันนี้ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูบัญชาการโรงเรียน
นายเรือ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ ผูบัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร จะมาตรวจเยี่ยม พวกเราจึงมีภารกิจในการเตรียมพ้ืนที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนกมลา
ซ่ึงอยูริมหาดกมลา และไดทําเสร็จเรียบรอยภายใน ๑๕ นาที อาคารโรงเรียนกมลานั้นถูกทําลายไปมาก 
พวกเราและนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ไดรวมกันสรางอาคารเรียนชั่วคราวและซอมแซม      
อาคารเรียนที่สามารถซอมแซมได โดยไดรับการสนับสนุนอาหารและน้ําดื่มจากชาวบานเชนเดียวกับที่
หาดกะรน การตรวจเยี่ยมผานพนไปไดดวยความเรียบรอย ชาวบานไดรับของบรรเทาทุกขที่ไดรับ
พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และแยกยายกันกลับบาน อาคารเรียนชั่วคราว
สรางเสร็จพรอมที่จะรับนักเรียนไดในวันถัดไป 
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อาคารเรียนโรงเรียนกมลา 

 
 ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ในวันนี้พวกเราได รับคําสั่ งใหยายที่ พัก โดยนักเรียนนายเรือ       
นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนนายรอยตํารวจ ตองยายไปพักที่วัดวิชิต สวนนักเรียนนายรอย 
จํานวน ๕๐ นาย ตองยายไปที่จังหวัดพังงา เพ่ือชวยสรางที่พักชั่วคราวใหแกผูเดือดรอนในพื้นที่อําเภอ
ตะกั่วปา ภารกิจใหมของพวกเราคือ การสํารวจความเสียหายตามบานเรือนราษฎร สํารวจความตองการ
การชวยเหลือจากทางราชการ และประสานการจัดสงสิ่งของบรรเทาทุกขไปยังพ้ืนที่ ซ่ึงภารกิจน้ีจะตอง
ปฏิบัติจนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ อันเปนกําหนดกลับของพวกเรา นักเรียนนายเรือมีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ใหมเปนบริเวณอําเภอกะทู รวมทั้งหาดกมลาสถานที่ที่ปฏิบัติภารกิจในสองวันแรกดวย พวกเรามี
ความคุนเคยกับชาวบานบางแลว เม่ือลงพ้ืนที่สํารวจจึงไดพบความเสียหายและความตองการในหลาย
ลักษณะซึ่งจะตองเก็บรวบรวมเปนตัวเลขทางสถิติ และนายทหารผูควบคุมจะสงขอมูลน้ีไปให
กระทรวงกลาโหมเพื่อนําไปพิจารณาตอไป ตัวผมเองเปนคนในพื้นที่จึงสามารถสื่อสารกับชาวบานไดดี 
ผมไดคุยกับคนหลากหลายอาชีพทั้งชาวประมงที่ตองสูญเสียเรือประมง อุปกรณยังชีพหลักไป ชาวบานที่
เปนเจาของธุรกิจใหเชาที่พักซึ่งตองการกําลังพลในการชวยเก็บกวาดซากปรักหักพัง แมกระทั่งพระในวัด
กมลาที่ตองการใหซอมแซมกุฏิ อุโบสถของวัด ผมรูสึกวาความตองการเหลานี้ ถึงแมจะมากเหลือเกินและ
เปนเรื่องยากที่จะตอบสนองความตองการนี้ไดทั้งหมด แตอยางไรก็ตามกองทัพเพ่ือประชาชนจะตองทํา
การชวยเหลือประชาชนอยางเต็มความสามารถ การสูญเสียสิ่งของนั้นยังไมรูสึกเสียใจเทากับการสูญเสีย
บุคคลในครอบครัวไป  บางคนเคยมีครอบครัวขนาดใหญแตหลังจากเกิดเหตุการณน้ี  จะตองเหลือตัวคนเดียว 
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ปญหาเหลานี้ทางภาครัฐที่ใหความชวยเหลือจะตองจัดการแกไขอยางทั่วถึง 
 

 
 
 ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๔๘ สองวันนี้ภารกิจของพวกเราเปนการชวยเหลือในดานการบริจาค
สิ่งของใหแกผูประสบภัยซ่ึงบางพวกไดยายหนีไปอยูบนภูเขา ตองขอบคุณองคการบริหารสวนตําบล
กมลาที่นําพาพวกเราไปพบผูประสบภัยเหลานี้ การจัดหาที่อยูอาศัยชั่วคราวใหแกราษฎรกลุมน้ีเปนความ
เรงดวนที่จะตองใหการชวยเหลือตอไป 
 

 
 

ประตูทางเขาฐานทัพเรือพังงา 
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 ในวันสุดทาย (๗ มกราคม ๒๕๔๘) ของการปฏิบัติภารกิจผูบังคับบัญชาไดนําพวกเราไปดู
การปฏิบัติงานที่วัดยานยาว อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ซ่ึงเปนสถานที่เก็บศพที่รอการพิสูจนวาเปน
ใคร ศพที่รอใหญาติมารับ ในวันนี้ไดทราบขาววา ศพผูเสียชีวิตทั้งหมดจะถูกนํามาสงที่น่ี ผมไดกลิ่นน้ํายา
ฉีดศพกอนถึงวัดประมาณหนึ่งกิโลเมตร และยังไดเห็นความเสียหายในจังหวัดพังงา ตั้งแตบริเวณ       
เขาหลัก สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ฐานทัพเรือพังงาและทาเรือที่หมูเรือฝกนักเรียนนายเรือเคย
นําเรือมาเทียบเม่ือสองปกอนไดพังทลายอยางนาเสียดายยิ่งนัก เปนสิ่งที่ไมสามารถโทษใครไดเลยเพราะ
เปนปรากฏการณธรรมชาติที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย จากเหตุการณในครั้งนี้นาจะเปนบทเรียนที่จะ
ทําใหเราทุกคนตระหนักถึงความรายแรงของภัยธรรมชาติและควรหาวิธีปองกันและมีมาตรการใหม ๆ ใน
การปองกันประเทศจากภัยพิบัติทุกชนิด เพ่ือที่จะไดไมเกิดเหตุการณนาเศราอยางนี้ขึ้นอีก 
 

 
 

ตูที่ใชในการเก็บศพผูเสียชีวิต 
 
 หากถามผมวา ไดอะไรจากภารกิจในครั้งนี้บาง ผมก็ตอบไดทันทีวาเปนความภูมิใจอยางยิ่ง
ในชีวิตการเปนทหารของผม รอยยิ้มของประชาชนที่ไดรับการบรรเทาทุกขยังคงอยูในใจผมเสมอ ทําให
ผมไดรูวาการเปนทหาร นอกจากจะทําหนาที่ปองกันประเทศจากอริราชศัตรูแลวยังตองเปนผูใหความ
ชวยเหลือประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติ และในฐานะที่ผมเปนคนในพื้นที่ น่ีคือการตอบแทนแผนดินเกิด 
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ของเรา ฝกการตัดสินใจตาง ๆ และยังเปนการประชาสัมพันธหนวย ถึงแมนักเรียนนายเรือจะเปนที่รูจัก
นอยมากและแมการทํางานของเราจะไมไดเปนที่เผยแพร แตเราก็ไมไดนึกเสียใจ เพราะเปนสิ่งที่เราควร
ทําดวยใจ ทหารจะตองเปนผูที่ยินดีปดทองหลังองคพระปฏิมาดังคํากลาววา 
   “จะแนวแนแกไขในสิ่งผดิ  จะรักชาติจนชีวิตเปนผุยผง 
 จะยอมตายหมายใหเกียรติดํารง   จะปดทองหลังองคพระปฏิมา” 
 

 
 

 
 
 
 



          

นางวาสวทัตตากับพระอุปคุตต: 
เรื่องราวของความรักคนละแบบ 

น.อ.รศ.ทองใบ  ธรีานันทางกูร 
ประจําโรงเรียนนายเรือ 

 
 
เรื่องที่นําเสนอนี้มีที่มาจากคัมภีรภาษาสันสกฤตของพุทธศาสนาฝายมหายาน  กลาวถึงความรัก

ตางแบบระหวางหญิงงามเมืองกับภิกษุหนุมรูปหลอ  ที่ผูคนทั้งหลายยังคงนํามาเลาขานเปนตํานานรัก
จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ในสมัยพุทธกาล มีหญิงนครโสเภณีคนหนึ่งอยูที่เมืองมธุรา ที่ชมพูทวีปโบราณหรือประเทศ
อินเดียในปจจุบัน  ชื่อวา “นางวาสวทัตตา”  นางเปนผูมีชื่อเสียงระบือไปทั่วทุกถิ่นวาเปนผูมีความงาม
เปนเลิศและเปนนางระบํารําฟอนเกงกาจสามารถเกินหญิงใด  แมวานางจะมีชายหนุมมาหลงรักมากหนา
หลายตาแตวานางก็ไมไดสมัครรักใครกับหนุมหนาไหนอยางจริงๆจังๆเพราะไมมีคนไหนถูกใจนางแมแต
คนเดียว แตละคนก็ไดแตผานมาแลวก็ผานไปเทานั้นเอง 

อยูมาในเย็นวันหนึ่งนางวาสวทัตตายืนอยูบนปราสาทมองลงมาทางหนาตางเห็นพระหนุมรูปงาม
รูปหน่ึงเดินผานมาพอดี  พระรูปน้ีมีชื่อวา  “พระอุปคุตต”  เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา พอนาง
เห็นแวบเดียวเทานั้นก็เกิดหลงรักพระรูปน้ีขึ้นมาทันทีราวกับวาเคยทําบุญรวมชาติตักบาตรรวมขันกันมา
แตอดีตชาติก็ไมปาน  นางจึงสงหญิงคนใชใหไปนิมนตทานขึ้นมาบนปราสาท  หญิงคนใชรับปากนาย
สาวแลวรีบวิ่งลงไปหาพระอุปคุตตแลวเรียนทานวา “นางวาสวทัตตา นายสาวของดิฉันนิมนตทานไปพบ
เจาคะ  ขาแตพระคุณเจา พระคุณเจาจะไปพบนางไดหรือไมเจาคะ” 

พระอุปคุตตตอบวา “วันนี้ไปพบไมไดหรอกจะ  แตจะไปพบกับนางในวันหลัง” 
นางวาสวทัตตารูสึกผิดหวังมากที่พระอุปคุตตปฏิเสธ  นางคิดวาที่พระอุปคุตตไมมาหานางนั้น

เปนเพราะละอายที่เปนพระมีฐานะยากจนไมมีเงินมีทองมามอบใหนาง  เพราะผูชายที่มาหานางทุกคน
ลวนแตนําเงินทองจํานวนมาก ๆ มาใหนางเพื่อใหนางบําเรอความสุขใหทั้งนั้น  นางจึงสั่งหญิงคนใชคน
เดียวกันนั้นใหกลับไปเรียนกับพระอุปคุตตอีกครั้งหน่ึงวา ที่นางนิมนตใหมานั้นก็ขอใหมาแตตัวเทานั้น 
ไมตองมีเงินมีทองอะไรติดตัวมาเหมือนหนุม ๆ คนอ่ืนก็ได 

หญิงรับใชก็ไดวิ่งตามไปบอกความนั้นอีกครั้ง  แตพระอุปคุตตทานก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธอยาง
สุภาพวา  “วันนี้ยังไปพบไมได เพราะยังไมถึงเวลาที่จะไปพบนาง” 
 นางวาสวทัตตามีความผิดหวังมาก ถึงกับหยุดออกงานเตนระบํารําฟอน  พวกบรรดาแฟน ๆ     
ที่เคยคลั่งไคลหลงใหลไปชมนางเตนระบําตางก็ผิดหวังไปตาม ๆ กัน 
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 “เกิดอะไรขึ้นกับนางนะ  แตกอนเห็นราเริงแจมใสดี แตตอนนี้หนาเศรา ๆ ชอบกล” บรรดา   
แฟน ๆ ระบําตางพูดเปนเสียงเดียวกันเชนนี้ 
 หญิงรับใชของนางวาสวทัตตาคนเดียวเทานั้นที่รูความในใจของนายสาววาที่เปนเชนน้ีเพราะนาง
ไมสมหวังที่เสนอความรักกับภิกษุหนุมรูปงามอุปคุตตไปแลวแตถูกปฏิเสธโดยไมมีเยื่อใย 
 หญิงคนใชน้ันตองการใหนายสาวลืมเรื่องพระหนุมรูปหลอน้ัน  จึงไดชวนนายสาวไปชมผลงาน
ศิลปะแกะสลักตาง ๆ ที่รานของชางแกะสลักหนุมคนหนึ่งในเมืองมธุรา  ขณะที่นางวาสวทัตตาเดินชม
ความงามในศิลปะแกะสลักตาง ๆ อยูน้ัน นายชางหนุมก็แอบชําเลืองชมความงามของนางอยูเหมือนกัน  
แตความคิดของเขาก็ถูกขัดจังหวะเม่ือนางวาสวทัตตามาพบงานแกะสลักที่เธอชอบเขา 
 นางวาสวทัตตากลาวกับชางแกะสลักหนุมวา “รูปแกะสลักรูปน้ีสวยจัง  ราคาเทาไรจะ  เธอขาย
ใหฉันไดไหม” 
 ชางแกะสลักหนุมตอบวา “ราคาอาจจะสูงสักหนอยนะครับ” 
 นางวาสวทัตตาตอบอยางหยิ่งๆ วา “บอกมาเถอะ ราคาเทาไหร ฉันก็ยินดีจะซื้อทั้งน้ันแหละจะ”  
 “ถางั้นก็ยกใหฟรี ๆ ไมตองซื้อ เพียงแตมีขอแมวาเธอจะตองกลับไปเตนระบําเหมือนเดิม”      
ชางแกะสลักหนุมกลาว 
 นางวาสวทัตตาพอไดยินเชนนั้นก็ทําทาลังเล 

ชางหนุมจึงกลาววา “เธอเอารูปแกะสลักนี้ไปไดทันที เพียงแคเธอรับปากวาจะกลับไปเตนระบํา
อีกครั้งหน่ึงเทานั้นเอง” 

นางวาสวทัตตาครุนคิดอยูชั่วครู “ทําไมนะทานอุปคุตตจึงปฏิเสธเธอในเมื่อคนอ่ืนเปนเรือนพัน
เรือนหม่ืนตางคลั่งไคลหลงใหลอยากเห็นเธอกันทั้งน้ัน”  
 ในวันอ่ืน ๆ ตอมาชางหนุมไดใหความสนใจในตัวของนางวาสวทัตตาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน 
จนถึงกับขอใหนางเปนนางแบบใหเขาแกะสลักหินเปนรูปของนาง 
 เม่ือเห็นผลงานศิลปะที่งดงามยิ่งของนายชางหนุม นางวาสวทัตตาถึงกับออกปากวา “ความงาม
ของฉันจะตองตายไปตามตัวฉันสักวันหน่ึง  แตศิลปะชางของเธอจะดํารงคงอยูอีกนับรอยนับพันป
ทีเดียว” 

ชางหนุมตอบวา “ผมมีความสุขมากที่งานศิลปะของผมนําความสุขมาใหแกเธอ” 
 หลังจากนั้นมาอีกไมกี่วัน ชางแกะสลักหนุมก็หายตัวไปโดยปราศจากรองรอย  ทั้งนางวาสวทัตตา 
และหญิงคนใชตางวิตกกังวลมาก   แตก็มาคิดอีกทีวาเขาอาจจะออกจากเมืองไปธุระที่ไหนก็ได  แต
การณกลับปรากฏวามีคนพบศพของเขาฝงอยูไมไกลจากปราสาทของนางวาสวทัตตา 
 ประชาชนตางใหการกับเจาหนาที่บานเมืองวา  พวกเขาเห็นชางหนุมเขาไปในปราสาทของนาง
วาสวทัตตาในชวง  ๓  วันกอนที่เขาจะถูกสังหาร   เหตุการณครั้งน้ีคงเปนการฆาตกรรมอําพราง   ที่ศัตรู 
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๖๑ 
 
 
ของชางหนุมคนใดคนหนึ่งเกิดการหึงหวงที่นายชางหนุมเขาไปคลุกคลีกับนางวาสวทัตตาจึงไดสังหาร
เขาเสียแลวนําศพของเขามาฝงไวที่ขางปราสาทของนางวาสวทัตตาเพื่อโยนความผิดใหนางวาเปนคนฆา   

พระเจาแผนดินไดมีรับสั่งใหทําการสอบสวนนางวาสวทัตตา  ซ่ึงนางวาสวทัตตาตกใจมากถึงกับ
ช็อกใหการอะไรไมถูก  พระราชาจึงมีรับสั่งใหยึดทรัพยสมบัติทั้งปวงของนางแลวเนรเทศนางออกจาก
เมืองมธุรา  ผูคนตางชวยกันลงประชาทัณฑดวยการขวางปากอนอิฐกอนหินใสนางโดยคิดวานางเปน
คนรายจริงๆ  จนนางไดรับบาดเจ็บสาหัส  ในที่สุดนางตองหลบภัยจากการถูกประชาทัณฑไปอยูในปาชา
แหงหน่ึง  สาวใชรูเปนอยางดีวานายสาวของนางเปนบุคคลบริสุทธิ์แตก็ชวยเหลืออะไรไมได     

นางวาสวทัตตาลมปวยลงเม่ือแผลที่ถูกขวางปานั้นอักเสบขึ้นมา  แตนางก็ไมไดรับความเมตตา
ความเห็นอกเห็นใจจากผูคนทั้งหลาย มีแตสาวใชของนางเพียงคนเดียวเทานั้นที่มาคอยดูแลนายสาวเมื่อ
ยามตกทุกขไดยาก  ผูคนที่เดินผานไปผานมาเห็นนางเขาก็มักจะเอาหินเอาอิฐขวางปาแลวบอกใหหญิง
รับใชน้ันทิ้งนางไปเสีย 
  “นางสมควรตายตามกรรมที่ไดกระทําไวแลว” พวกผูคนแตละคนตะโกนใสนาง 

พอถึงตอนนี้พระอุปคุตตพระหนุมรูปงามก็ไดมาปรากฏตัว  นางวาสวทัตตาเห็นเชนนั้นจึงบอก
หญิงคนใชเอาผามาคลุมตัวนางเอาไว เพ่ือไมใหพระหนุมในดวงใจของนางไดเห็นใบหนาที่ไดรับบาดเจ็บ
ของนาง  

พระอุปคุตตกลาววา “นองหญิงวาสวทัตตา ! อาตมามาหานองหญิงตามที่นองหญิงตองการแลว” 
  “หลวงพี่เจาคะ  หลวงพี่ไมยอมมาหาดิฉันในตอนที่ผูคนทั้งหลายในเมืองมธุราตางรักดิฉัน” นาง
วาสวทัตตากลาว 

“ทําไมหลวงพี่ถึงเลือกมาตอนนี้ ซ่ึงเปนตอนที่ดิฉันไมมีอะไรดีเหลืออยูเลย นอกจากรางกายที่ฟก
ช้ําดําเขียวมีอาการปางตายและถูกปฏิเสธโดยผูคนทั้งหลาย” นางเรียนถาม 

พระอุปคุตตยิ้มแลวตอบดวยน้ําเสียงแสดงความเมตตา “วาสวทัตตาเอย ในชวงนั้นนองหญิงไมมี
ความจําเปนตองมีอาตมาก็ได แตตอนนี้นองหญิงมีความจําเปนแลว  มาเถิดนองหญิง  อาตมาจะพานอง
หญิงไปที่วัดของอาตมาและอาตมาก็จะชวยรักษาบาดแผลใหนองหญิง” 

ตอมาไมนานนางวาสวทัตตาก็หายจากบาดเจ็บภายใตการดูแลรักษาของพระอุปคุตตหนุม  แต
ตอนนี้นางไดสูญเสียความงามและเกิดความเก็บกดอยูเสมอ 

พระอุปคุตตทราบความในใจของนาง จึงไดปลอบใจนางวา “วาสวทัตตาเอย  เธอเสียใจที่ได
สูญเสียความงามซึ่งจะอยูกับนองหญิงไดก็เฉพาะในชวงที่เธอยังสาวอยูเทานั้น  เธอนาจะแสวงหาความ
งามที่ยิ่งใหญกวาความงามที่เธอสูญเสียไปแลวน้ัน  คือความงามของตัวตนที่แทจริง  มาเถิดนองหญิง 
อาตมาจะพาเธอไปฟงธรรมจากพระบรมศาสดา ธรรมะนั้นจะนําสันติสุขมาใหเธอชั่วนิรันดร” 

 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑                                                                                            มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๘ 

๖๒ 
 
 
นางวาสวทัตตาเมื่อไดยินพระอุปคุตตชักชวน ก็เกิดความสนใจตามไปเฝาและฟงธรรมของพระ

บรมศาสดา 
  “เธอไมอาจเรียกรางกายของเธอวาเปนของตนเองได” พระศาสดาตรัสเทศนา “เม่ือรางกาย     
แตกสลายไป มันก็จะเปนเหยื่อของแรงกา เธอจงจุดประทีปไวในตัว ดวยวิธีน้ีเทานั้นเธอก็จะพบสันติสุข
อยางแทจริง” 

นางวาสวทัตตาเริ่มเกิดสํานึกขึ้นมาทันทีและนางทวนพระดํารัสของพระศาสดาวา “เธอจง        
จุดประทีปไวในตัว  สันติสุขก็จะบังเกิดแกเธอ...” 

เม่ือสิ้นสุดพระธรรมเทศนา นางวาสวทัตตาก็กมลงกราบที่พระยุคลบาทของพระศาสดา  และพระ
ศาสดาไดตรัสวา “ขอสันติสุขจงบังเกิดแกเธอเถิด.” 

 
------------------------------------------------------------ 

 
เอกสารอางอิง 

๑.  www.indolink.com/Kidz/upagupta.html - 8k - 
๒.  www.sacred-texts.com/bud/btg/btg81.htm - 4k - 



  สังเคราะหงานวิจัยสถาบันของโรงเรียนนายเรือ 
 

           
         

  น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต 
หัวหนากองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 

 
 
   

บทนํา 
 ในวารสารโรงเรียนนายเรือฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๗  ผูเขียนไดกลาวถึงการวจัิย
สถาบันไววา การวิจัยสถาบัน (Institutional  Research) คือ การวิจัยที่มีเปาหมายเฉพาะเพื่อ
จัดหาขอมูล / ขอคนพบของสถาบนัใหผูบริหารไดนําไปใชแกปญหาของสถาบัน หรือเพื่อนําไป 
ใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานและพัฒนาสถาบัน” ซ่ึงโรงเรียนนายเรือในฐานะ 
สถาบันระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือ  โดยแผนกศึกษาและวิจัย  กองสถติิและวจัิย ไดทาํการวิจัยสถาบัน 
อยางตอเน่ืองมาโดยตลอดตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๓๒ จนถึงปจจุบัน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา      
การดําเนินงานของโรงเรียนนายเรืออยางยั่งยืน และในฉบับน้ีผูเขยีนจะไดสังเคราะหงานวิจัยสถาบันของ 
โรงเรยีนนายเรือ  ซ่ึงกอใหเกิดองคความรูในการพัฒนาโรงเรยีนนายเรอืดานการประชาสัมพันธการรับสมัคร 
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 
 

นิยามการสังเคราะห 
 การสังเคราะห  (Synthesis)   หมายถึง   การนําสวนยอยมาประกอบเขาดวยกันจนเกิดสิ่งใหมขึ้น  
เชน  การบรรยายความรูสึกโดยการนําคําตาง ๆ มาประกอบเขาดวยกัน  หรือการทํางานบางอยางจน
เกิดผลโดยมาจากการประชมุระดมสมอง  หรือการสรางทฤษฎีใหม  โดยการเชื่อมโยงทฤษฎีเกาเขา
ดวยกัน  เปนตน  (อุทุมพร  จามรมาน, ๒๕๓๑ ) 

ประเภทของการสังเคราะหงานวิจัย 
 อุทุมพร  จามรมาน   (๒๕๓๑)   ไดจําแนกการสังเคราะหงานวิจัยออกเปน  ๒  ประเภท   คือ 
 ๑. การสังเคราะหเชงิคุณลักษณะ (Qualitative  Synthesis) หรือเชิงบรรยาย  เปนการ
อานรายงานการวิจัย แลวนํามาสรุปเขาดวยกัน ซ่ึงจะพบไดจากบทที่ ๒ วรรณคดีที่เกี่ยวของ (Review 
Literature) ในวิทยานิพนธระดับบัณฑติศกึษา 
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 ๒. การสังเคราะหเชงิปรมิาณ (Quantitative  Synthesis)  เปนการวิเคราะหตวัเลข  หรือ 
คาสถิติที่ปรากฏในงานวิจัยทั้งหลาย  จึงเปนการวิเคราะหผลวิเคราะห (Analysis of  Analysis) หรือ      
การวิเคราะหเชิงผสมผสาน (Integrative Analysis)  หรือการวิจัยงานวจัิย  (Research of Research)  

 สําหรับการสังเคราะหงานวจัิยสถาบันของโรงเรียนนายเรือ  ซ่ึงผูเขยีนจะเขียนตอไปน้ี   เปนการ
สังเคราะหเชิงคุณภาพ / คุณลักษณะ   โดยการนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาสังเคราะหจนเกิดความรูในเรื่องนั้น 

บทสังเคราะห 
งานวิจัยสถาบันของโรงเรยีนนายเรือ  ซึ่งผูเขียนนํามาสังเคราะหจํานวน  ๖  เร่ือง    

ไดแก 
 เร่ืองที่  ๑ “การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร     
นักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๕” 

 เรื่องที่  ๒  “การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน
ของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๕” 

 เร่ืองที่ ๓ “การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร     
นักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๖” 

 เรื่องที่  ๔  “การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน
ของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๖” 

 เร่ืองที่ ๕ “การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร     
นักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๗” 

 เรื่องที่  ๖  “การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นผูสอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน
ของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๗” 

 งานวิจัยสถาบันของโรงเรยีนนายเรือทั้ง ๖ เรื่องขางตน  ถือวาเปนการวิจัยปจจัยนําเขา (Input) 
และกระบวนการ (Process) ในการสอบคัดเลือกของโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงผูเขียนสามารถสังเคราะห
ผลการวิจัยทั้ง  ๖  เรื่องดังกลาวออกมาเปนองคความรูไดดังน้ี 
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 ๑. องคความรูดานแหลงขอมูลขาวสารการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ ที่ทําใหนักเรียนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือทุกภาค 
ทั่วประเทศไดรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัครอยางทั่วถึง ถูกตอง ครบถวนที่สาํคัญ  ตามลําดับดังน้ี 

      ๑.๑  อาจารยแนะแนวการศึกษาประจําโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ  (ตอบรอยละ ๕๗.๙๑) ซ่ึง
เปนบุคคลทีใ่กลชิดกับนักเรียนผูสมัคร  ที่สามารถใหขอมูลและตอบคําถามแกนักเรียนไดดีที่สุด 
       ๑.๒  ผูปกครองของนักเรียนผูสมัครสอบคัดเลือก (ตอบรอยละ  ๔๙.๗๗) 
       ๑.๓  เพ่ือน  (ตอบรอยละ  ๔๐.๖๙) 
       ๑.๔  รุนพ่ี   (ตอบรอยละ  ๔๐.๑๓) 
       ๑.๕  โรงเรียนกวดวชิา (ตอบรอยละ  ๓๙.๙๔) 
       ๑.๖  อินเตอรเน็ต   (ตอบรอยละ  ๑๘.๔๓) 
       ๑.๗  โทรทัศน   (ตอบรอยละ  ๑๔.๕๙) 
       ๑.๘  แผนปาย และแผนผาประชาสัมพันธ   (ตอบรอยละ  ๑๓.๕๖) 
       ๑.๙  วิทย ุ  (ตอบรอยละ  ๙.๐๗) 
       ๑.๑๐  หนังสือพิมพ   (ตอบรอยละ  ๕.๔๓) 

       องคความรูเรื่องแหลงขอมูลขาวสารการสมัครนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ
ดังกลาวมีความสอดคลองตรงกับแนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารการรับสมัคร       
ที่โรงเรียนนายเรือ ไดดําเนินการอยูแลวอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ไดแก การสงเอกสารแนะแนว
การศึกษา และประกาศรับสมัครไปยังอาจารยแนะแนวการศึกษาโรงเรียนมัธยมทุกภาคทั่วประเทศ     
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การประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ แผนปาย และแผนผาประชาสัมพันธ ซ่ึงโรงเรียนนาย
เรือไดดําเนินการมาอยางถูกทิศทางแลว และสมควรที่จะตองดําเนินการตอไปใหมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 ๒.  องคความรูดานเหตผุลในการตดัสินใจเลือกสมัครสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  
ในสวนของกองทัพเรือ   ที่สําคัญตามลาํดับดังน้ี 

       ๒.๑  เปนอาชีพที่มีเกียรติ  และศักดิศ์รี (ตอบรอยละ  ๕๔.๕๔) 
       ๒.๒ ชอบความเปนสุภาพบุรุษทหารเรือ  (ตอบรอยละ ๕๔.๒๖ ) 
       ๒.๓  เปนอาชีพที่มีความมั่นคง หลังสําเร็จการศึกษา (ตอบรอยละ ๔๘.๖๔) 
       ๒.๔  รักและตองการเปนทหารเรือเพ่ือพิทักษนานน้ําไทย  (ตอบรอยละ ๔๐.๘๘) 
       ๒.๕  ตองการเรียนวชิาชีพทหารเรือ (ตอบรอยละ ๓๓.๐๒) 
       ๒.๖  ชอบทะเล (ตอบรอยละ ๓๒.๓๗) 
        ๒.๗  เครื่องแบบทหารเรือสวยงามสงา  (ตอบรอยละ ๓๐.๕๙) 
       ๒.๘  อยากเดินทางไปฝกภาคตางประเทศ   (ตอบรอยละ ๒๘.๙๑) 

 ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในอาชีพทหารเรือ ตลอดจนความเปนสุภาพบุรุษทหารเรือ และความ
ม่ันคงในอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ซ่ึงผูสมัครสอบสวนใหญเห็นวาเปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือก
สมัครสอบนั้น เปนสิ่งซ่ึงในภาพรวมกองทัพเรือจะตองแสดงใหประจักษตอสาธารณชนตอไปอยางตอเน่ือง 
และโรงเรียนนายเรือ ในฐานะที่เปนแหลงผลิตนายทหารอันเปนรากแกวของกองทัพเรือ  ก็ควรตองปลูกฝง
นักเรียนนายเรือใหเปนผลผลิต / บุคคลที่มีเกียรติ มีวินัยในตนเอง และมีความเปนสุภาพบุรุษทหารเรือ
อยางแทจริง อันจะเปนการชวยประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีใหปรากฏแกเยาวชนผูสมัครสอบทั่วประเทศ  
ซ่ึงการปลูกฝงดังกลาวก็เปนภารกิจหลักของโรงเรียนนายเรือซ่ึงไดดําเนินการอยางตอเน่ืองยาวนานมาแลว 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑                                                                                            มกราคม – มีนาคม  ๒๕๔๘ 

๖๗ 
 

กวา ๑๐๐ ป อีกทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลนายทหารผูสาํเร็จการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่เปนรปูธรรมมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

 องคความรูดานแหลงขอมูลขาวสารการรับสมัคร  และเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมัครสอบ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยสถาบันของ
โรงเรียนนายเรือที่เกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัคร และความคิดเห็นของผูสอบไดเปน    
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ ที่ผูเขียนไดเสนอใหทราบพอ
สังเขปนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารของสถาบันทั้งกองทัพเรือ และโรงเรียนนายเรือในการ
สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการที่เกี่ยวของตอไปอยางม่ันคง   และสําหรับรายละเอียดของผลงานวิจัย
สถาบันที่ ๖ เรื่อง ที่ผูเขียนไดวิเคราะหมานั้น ผูสนใจสามารถหาอานไดที่หองสมุดโรงเรียนนายเรือ และ
กองสถิติและวิจัย   โรงเรียนนายเรือ 
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