






 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 พบกันอีกครั้งสําหรับบรรณาธิการแถลง วารสารโรงเรียนนายเรือฉบบัน้ียังคงนําเสนอบทความ 
ที่มีเน้ือหาสาระที่เปนประโยชนและนาสนใจสําหรับผูอานทุกทานอยางตอเน่ือง 
   สาระภายในเลมเริ่มตนดวย บทความเรื่อง ผูดูแลดวงตาแหงทองทะเล โดย น.อ.จรินทร 
บุญเหมาะ  เลาเรื่องราวอีกแงมุมหน่ึงของหนวยงานที่ทําหนาที่เสมือนผูดูแลดวงตาแหงทองทะเล ให
สามารถนําทางแกเรือตาง ๆ ที่เดินเรืออยูในนานน้ําไทยใหสัญจรไปมาดวยความปลอดภัย ซ่ึงนอยนักที่
บุคคลทั่วไปจะทราบรายละเอียดการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในหนวยงานดังกลาว     บทความเรื่อง 
Social Engineering โดย น.ต.ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ นําเสนอศาสตรและศิลปที่ผูประสงคราย  (Cracker) 
ใชหลอกลวงผูคนใหเปดเผย Password หรือขอมูลขาวสารอื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ 
ตัวเราที่เราคาดไมถึง    รวมทั้งแนะนําวิธีการปองกันและแกไขเม่ือเราถูกโจมตีโดยผูประสงครายเหลานั้น        
     ติดตามดวยบทความเรือ่ง e-Learning  คืออะไร โดย น.อ.หญิง ยวุดี  เปรมวิชัย ซ่ึงแนะนําให
ผูอานทราบความหมายของ e-Learning รวมทั้งชีใ้หเห็นขอแตกตางของ e-Learning กับการเรียนใน
หองเรียนและสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาการเรียน การสอนแบบ e-Learning ใหสมบูรณไดน้ันขึ้นอยูกับอะไร 
ผูสนใจเรื่องดังกลาวสามารถอานรายละเอียดตาง ๆ ไดในฉบบัน้ีครบั    บทความเรื่อง วาดวยเรื่อง      
ของพมา โดย น.ท.หญิง ผศ. ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประเทศพมาประเทศ  
เพ่ือนบานใกลชิดติดตอประเทศไทยทางทิศตะวันตก ซ่ึงจะทําใหผูอานมีความเขาใจความเปนมาทาง
ประวตัศิาสตรอันขมขื่นที่ฝงรากลึกอยูในจิตใจของชาวพมา สภาพสงความที่มีความหลากหลายของเผาพันธุ 
ตาง ๆ อันนําไปสูความขัดแยงทางสังคมและการเมอืง ในที่สุดก็สงผลตอทศันคติของชาวพมา ในการ
มองโลก และสุดทายก็สงผลตอทาทีในการดําเนินนโยบายตางประเทศซึ่งจะเปนขอมูลเกี่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบานของไทยในอีกมุมหน่ึงที่นาสนใจ ติดตามเปนอยางยิ่ง     ตอจากนั้นเปนบทความเรื่อง การ
บันทึกบัญชีในชีวิตประจําวัน.. เพื่อการออมในอนาคต โดย น.ท.หญิง จติตจิรา  ตัง้ฐิตวงศ 
นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวัน แนะนาํการทําบัญชใีชจายเพื่อเปนจุดเริ่มตนของการออม
เพ่ืออนาคต     ตอดวยบทความเรื่อง ที่มาของความเชื่อของชาวพุทธเก่ียวกับเทวดาและพรหม : 
กรณีศึกษาจากประวัติของพระพาหิยทารุจิริยเถระ โดย น.อ.ทองใบ    ธีรานันทางกูร นําเสนอ
เรื่องราวที่สะทอนใหเห็นวิถีของชาวพุทธ นอกจากจะนับถือพระรัตนตรัยและยังนับถือเทวดาและพระ
พรหมไปพรอม ๆ กัน       และสงทายดวยรายงานการวิจัย ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก



 

เขาเปนนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๘ โดย น.อ.หญิง ดร. ประอร  
สุนทรวิภาต,  ร.อ.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต และ ร.ท.หญิง ธรรมรส  ชางไมงาม ซ่ึงทําการวิจัยความ   
พึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหารในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๘ 
ที่ผานมา เพ่ือประเมินคุณภาพการดําเนินงาน และนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรบัปรงุและพัฒนาการสอบคัดเลือก 
ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น   และทายเลมยังคงมี ขาวนายเรือ ที่จะนําเสนอขาวสาร     ความเปนไปในดานตาง ๆ 
ภายในโรงเรียนนายเรืออยางตอเน่ือง และพบกันใหมในฉบับหนา.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 



ผูดูแลดวงตาแหงทองทะเล 
 

น.อ.จรินทร  บุญเหมาะ 
ผูอํานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 

คํานํา 
 เม่ือเอยถึงกรมอุทกศาสตร บุคคลทั่วไปมักทราบวาเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบงานทางดานเวลา
มาตรฐานของประเทศ และการทํานายน้าํขึ้นนํ้าลง สาํหรับบุคคลในกองทัพเรืออาจนึกถึงงานดานสํารวจ 
และสรางแผนที่ของกรมอทุกศาสตร ทั้งน้ีก็เน่ืองจาก กอนการอานขาวประจําวนัของสถานีวทิยกุระจายเสยีง 
แหงประเทศไทย จะมีการเทียบเวลา และแจงเวลาน้ําขึ้นนํ้าลงเต็มที่ซ่ึงตามดวยประโยควา คาํนวณโดย
กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ สวนในกองทัพเรือน้ัน แผนที่เดินเรือทีมี่ตรากรมอุทกศาสตรประทับอยูน้ัน 
ไดรับการแจกจายไปใชงาน เกือบจะทุกหนวยงานในกองทัพเรือ ไมใชแคเฉพาะหนวยเรือเทานั้น ใน
ความเปนจรงิน้ัน นอกจากจะรบัผิดชอบงานดานแผนทีท่ะเล วทิยาศาสตรทางทะเล และการอุตนิุยมวทิยา 
ทางทะเลแลว กรมอุทกศาสตรยังเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การติดตั้ง
และดูแลประภาคาร กระโจมไฟ และทุนเครื่องหมายทางเรือ ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปรียบเสมือนดวงตาแหงทอง
ทะเล ในการชวยนําทางใหแกเรือตาง ๆ ที่เดินอยูในนานน้ําไทย ใหสัญจรไปมาดวยความปลอดภัยอีก
ดวย ผูเขยีนซึ่งเคยปฏบิตัิหนาที่ในกองเครื่องหมายทางเรือมากอน จึงใครจะเลาเรื่องราวอีกแงมุมของ
กรมอุทกศาสตร ซ่ึงนอยนกัที่บุคคลทัว่ไปจะทราบในรายละเอียดมาใหผูอานไดรับทราบ 
  

ความเปนมาของกรมอุทกศาสตร 

 กรมอุทกศาสตร เปนหนวยงานเกาแกหนวยงานหนึง่ของกองทัพเรือ สืบประวัตคิวามเปนมา
ยอนหลังไปไดถึงรอยกวาป โดยมีงานอุทกศาสตรเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ในสมัยน้ันไดมีกรมทหารเรือเกิดขึ้นแลว กองทัพเรือไดรับการจัดใหเปนไป         
ในแนวทางแบบประเทศทางยุโรป ในครั้งน้ันสันนิษฐานวา ตนกําเนิดของกรมอุทกศาสตรปจจุบัน คงเปน
เพียงคลังเกบ็แผนที่ และเครื่องมือเดินเรือที่จัดหามาจากตางประเทศ เพ่ือสําหรับแจกจายแกเรือตาง ๆ 
ในกองทัพเรือเทานัน้ ตอมาดวยความจําเปนที่จะตองจัดหาแผนทีใ่หเพียงพอแกความตองการและครบถวน 
ทุกบริเวณในนานน้ําไทย จึงไดมีความคิดริเริ่มที่จะใหงานดานอุทกศาสตรไดดําเนินการดวยคนไทยเอง 
วิวัฒนาการของกรมอุทกศาสตรตามลําดับเวลา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประมวลไดดังน้ี 
 - พ.ศ.๒๓๙๙ อังกฤษขออนุญาตเขามาสํารวจนานน้ําไทย โดยฝายไทยอํานวยความสะดวกและ
สงผูเขารวมสาํรวจเปนครั้งคราว 
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 - พ.ศ.๒๔๑๔ รัฐบาลไทยวาจาง นาวาโท อัลเฟรด ลอฟตัส นายทหารเรืออังกฤษ เขามารบั
ราชการสํารวจแผนที่ทะเลให 
 - พ.ศ.๒๔๔๐ สํานักงานแผนที่ทะเล ยกฐานะขึ้นเปนกองแผนที่ทะเล ขึ้นตรงตอกรมทหารเรือ 
 - พ.ศ.๒๔๔๖ กองแผนที่ทะเลขึ้นกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 - พ.ศ.๒๔๕๘ กองแผนที่ทะเลเปลี่ยนชื่อเปนกองอุทกศาสตร สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 - พ.ศ.๒๔๖๑ กองอุทกศาสตรเปลี่ยนชื่อเปนแผนกที่ ๗ สังกัดกรมเสนาธิการทหารเรือ 
 - พ.ศ.๒๔๖๒ กรมเจาทาโอนกิจการกระโจมไฟมาใหกองทัพเรือ แผนกที่ ๗ กรมเสนาธิการทหารเรือ 
มีหนาที่รับผิดชอบดูแล 
 - พ.ศ.๒๔๖๔ แผนกที่ ๗ เปลี่ยนชื่อเปนกองอุทกศาสตร และตอมาในปเดียวกนัเม่ือ วันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๔๖๔ กองอุทกศาสตรไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกรมอุทกศาสตร ขึ้นตรงตอกระทรวงทหารเรือ 
มีพลเรือจัตวา ฟริต ทอมเชน ชาวเดนมารก เปนเจากรมอุทกศาสตรคนแรก และก็ไดถือเอาวันน้ีเปนวัน
สถาปนากรมอุทกศาสตร นับแตน้ันมา 
 

กิจการเดินเรือ และงานเครื่องหมายทางเรือในประเทศไทย 
 ตามประวัตศิาสตรชาติไทย นับแตสมัยอาณาจักรสุโขทัย สืบเนือ่งถึงกรุงศรีอยุธยา และกรุง
รัตนโกสินทร ไทยไดขยายอาณาเขตมาจรดฝงทะเล มีการติดตอคาขายทางทะเลกับตางประเทศ เชน จีน 
ชวา มลายู สุมาตรา ซ่ึงเปนประเทศในทวีปเอเชียกอน สําหรับชาติในยุโรปโปรตุเกสนบัเปนชาติแรกที่
เขามาติดตอคาขายกับไทยทางทะเล ในสมัยพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๔ - ๒๐๗๒) ตามดวยชาติ 
สเปน เดนมารก ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙ - พ.ศ.๒๒๓๑) ไทยมีการติดตอคาขายกับชาติตาง ๆ ทางทะเลเปนอยางมาก สมัย
น้ีไทยไดสงคณะทูตไปเจรญิไมตรีกับพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหงประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือถึง ๔ ครั้ง ครั้ง
สําคัญคือคราวที่พระวิสตูรสุนทร (ปาน) เปนหัวหนาคณะทูตไทย ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไป
ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.๒๒๒๙  
 แมวากิจการเดินเรือของไทยจะกาวหนาไปมาก แตเม่ือหันกลบัมาดกูารใหบริการดานเครื่องหมาย 
ทางเรือ ซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้ความเจรญิทางดานการเดินเรือแลว ประเทศไทยเพิง่จะมองเห็นความสําคญั 
และริเริ่มใหมีขึ้นในสมัยกรงุรัตนโกสินทรน้ีเอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.
๒๓๙๔ - พ.ศ.๒๔๑๑) ทางราชการพิจารณาเห็นวา มีเรือสินคาเขามาในกรุงเทพมหานครมากขึ้น จึงได
ปรับปรุงกิจการของกรมทาใหทันกับความเจริญทางดานการเดินเรือ โดยจัดใหมี การทาเรือ การนํารอง 
การเครื่องหมายทางเรือ และออกกฎหมายเกี่ยวกบัการเดินเรือ ทางการไดวาจาง กัปตันจอหน บุช ชาว
อังกฤษ เขามาดูแลงานของกรมเจาทา งานชิ้นแรกทางดานเครื่องหมายทางเรือของกัปตันบชุ คือ ใน 
พ.ศ.๒๓๙๖ ไดเปนหัวแรงในการจัดสรางกระโจมไฟปากน้ําเจาพระยา  ใหเปนไปตามพระราชประสงคของ 
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พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทัง้นี้เพ่ือใหความสะดวกแกเรือที่เดินทางเขาสูกรุงเทพ ฯ กัปตันบชุ 
ยังไดวางทุนเครื่องหมายทางเรือ และจัดสรางกระโจมไฟในนานน้ําไทยอีกหลายแหง ดวยการปฏบิตัิราชการ 
อยางอุตสาหะ  ทานจึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาวิสตูรสาครดษิฐ 
 
กิจการเคร่ืองหมายทางเรือเขามาอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทหารเรือ 

ตอมาทางราชการพิจารณาเห็นวา งานเคร่ืองหมายทางเรือเปนกิจการสําคัญ ซ่ึงทางราชการ
จะตองจัดสรางประภาคาร กระโจมไฟ และวางทุนเครื่องหมายทางเรือเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหเปนไป      
ตามหลักสากล ในการนี้จําตองใชเรือและเจาหนาที่จํานวนมาก เกินกวากรมเจาทาจะรับผิดชอบได        
จึงไดพิจารณาเห็นเหมาะสมวา ควรมอบกิจการนี้ใหกระทรวงทหารเรือเปนผูดําเนินการ ดังน้ัน กองกระโจมไฟ 
จึงไดรับการโอนจากกรมเจาทา มาอยูกับกระทรวงทหารเรือ เม่ือ พ.ศ.๒๔๖๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวซึ่งกระทรวงทหารเรือไดมอบหมายให แผนกที่ ๗ กรมยุทธการทหารเรือเปน
ผูดูแล    ตอมากองกระโจมไฟไดเปลี่ยนชื่อเปนกองเครื่องหมายทางเรือ    และแผนกที่   ๗  ก็กลายเปน 

 
กรมอุทกศาสตร ในปจจุบันงานเครื่องหมายทางเรืออยูในความรบัผิดชอบของกองเครื่องหมายทางเรือ 
กรมอุทกศาสตร มีทีต่ั้งหนวยอยูทีบ่างนาบริเวณใกลเคียงกรมสรรพาวุธทหารเรอื เดิมริมแมนํ้าเจาพระยา 
มีเครื่องหมายชวยการเดินเรือในความรับผิดชอบ 
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- ประภาคาร ๑๔ แหง 
- กระโจมไฟ ๖๘ แหง 
- กระโจมเรดาร (Racon) ๑ แหง 
- กระโจมไฟนํา ๒ แหง 
- ทุนไฟ ๓๓ ทุน 
เครื่องหมายชวยการเดินเรอืเหลานี้ ไดรับการติดตั้ง หรือทอดไว ในทะเลเปด หรืออยูในบริเวณ

เขตทาเรือของกองทัพเรือ โดยกระจายอยูทั้ง ๓ ฝงของนานน้ําไทย อน่ึง กิจการเครื่องหมายทางเรือใน
ประเทศไทยนัน้ มิใชมีเพียงกรมอุทกศาสตรเปนผูรับผิดชอบเทานัน้ แตยังมีหนวยงานอื่นอีก โดยแบง
ความรับผิดชอบกัน ดังน้ี 

ก. กรมอุทกศาสตร รับผดิชอบในการติดตั้ง ดูแล เครื่องหมายทางเรือในทะเลเปด และเขต
ทาเรือของกองทัพเรือ ทั้งยังเปนที่ปรึกษาดานมาตรฐานเครื่องหมายทางเรือ ใหแกหนวยงานอื่น ๆ 

ข. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีหรือกรมเจาทาเดิม รับผิดชอบในการติดตั้ง ดูแล 
เครื่องหมายทางเรือในเขตรองน้ํา ตามแมนํ้าสายตาง ๆ ในประเทศทัง้หมด 

ค. การทาเรอืแหงประเทศไทย รับผิดชอบในการตดิตั้ง ดูแล เครื่องหมายทางเรือ ในเขตรอง
นํ้าทาเรือที่อยูในความรบัผดิชอบ เชน รองน้ําเจาพระยา เปนตน 

ตามเขตความรับผิดชอบที่แจงขางตน เม่ือผูใดตรวจพบความบกพรองของเครื่องหมายทางเรือ 
ณ ที่ใดแลว และรายงานโดยตรงไปยังหนวยงานขางตนที่รับผิดชอบ การแกไขจะทําไดอยางรวดเรว็ ซ่ึง
เปนการดีกวาที่จะรายงานมายังกรมอุทกศาสตร เพราะถามิใชเครื่องหมายทางเรือที่อยูในความรบัผิดชอบ 
แลว คงทําไดเพียงแตสงผานขาวตอไปยงัหนวยงานทีรั่บผิดชอบใหเทานั้น 
 

กรมอุทกศาสตรเขาเปนสมาชิกของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ 
 การเดินเรือเปนสิ่งสากลที่กระทํากันทัว่โลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศที่มีชายฝงทะเล เม่ือมี
การสัญจรทางทะเลเพิ่มมากขึ้น ก็ทําใหมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหการเดินเรือมีความปลอดภัย 
ปราศจากอุบตัิเหต ุทุกประเทศจึงไดออกกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกับทุนเครือ่งหมายขึ้นมาใช 
 จากผลการสํารวจใน พ.ศ.๒๕๑๙ พบวา ทั่วโลกมีระบบการวางทุนเครื่องหมายทางเรือแตกตาง
กันไปมากกวา ๓๐ ระบบ ความแตกตางดังกลาว กอใหเกิดความสบัสนอยางมากกับนักเดินเรอืตางชาต ิ
ตางภาษา ซ่ึงเดินทางไปสูนานน้ําตางประเทศ มีหลักฐานปรากฏอยางชัดแจงหลายครั้งวา ความสับสนนี้
มีสวนทําใหเกดิอุบัติเหตทุางทะเลอยางรายแรงหลายครั้ง ไมวาจะเปนการติดตื้น หรือการโดนกันของเรือ  
ซ่ึงแตละครั้งทาํใหมีการสูญเสียชีวติและทรัพยสินจํานวนมาก 
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 ไดมีความพยายามระดับประเทศหลายครัง้หลายหน ที่จะแกไขความแตกตางของระบบทุน 
เครื่องหมายชวยการเดินเรอื และทําใหมีเอกภาพ แตก็ประสบความลมเหลวในการเจรจา เน่ืองจากแตละ
ประเทศมักจะยึดติดกับระบบที่ตนใชจนเคยชิน ความพยายามนี้เกือบจะบรรลใุนป พ.ศ.๒๔๗๙ เม่ือ
สันนิบาตชาตเิปนเจาภาพจัดการประชุมในเรื่องนี้ขึ้น จากขอตกลงในครั้งน้ันมีการเสนอใหแยกระบบทุน
จตุรทิศหรือทุนแสดงที่อันตราย (Cardinal Marks) และระบบทุนทางขาง (Lateral Marks) ออกจากกัน 
เน่ืองจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นเสยีกอน จึงไมมีประเทศใดใหสัตยาบนั กับขอตกลงครั้งน้ัน 
 หลังจากสงครามโลกครั้งที ่ ๒ สิ้นสุดลง ไดมีการประชุมในเรื่องเครื่องหมายทางเรือ (Aids to 
Navigation) ในระดับประเทศอีกหลายครั้ง และแนวความคิดในการกอตั้งสมาคมประภาคารระหวาง
ประเทศก็กอเปนรูปเปนรางขึ้น กระทั่งในการประชุมที่เนเธอรแลนดเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๘ ที่ประชุมไดลงมติ
เปนเอกฉันท ใหจัดตั้งสมาคมประภาคารระหวางประเทศขึ้นเพ่ือใหเปนองคกรที่มีหนาที่ดําเนินการใน
เรื่องเครื่องหมายทางเรือเปนการถาวร โดยใชชื่อวา “สมาคมประภาคารระหวางประเทศ” (International 
Association of Lighthouse Authorities- IALA) กอตัง้เปนทางการเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๐ และภายใน 
๖ เดือนหลังการกอตั้ง สํานักงานประภาคารของ ๒๑ ประเทศ ก็สมัครเขาเปนสมาชิก 
 ในสวนของประเทศไทย หลังจากที่เฝาสงัเกตกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมประภาคาร ฯ เปน
ระยะเวลาพอสมควร ไดพิจารณาเห็นวา การเขาเปนสมาชิกของสมาคมดังกลาว จะเปนประโยชนอยาง
ยิ่ง คือ ทําใหประเทศไทยไดรับความเชื่อถือจากนานาประเทศ ในเรื่องมาตรฐานของการงานดาน
เครื่องหมายทางเรือ มีโอกาสอยางตอเน่ืองในการติดตามเทคโนโลยีที่กาวหนาของงานเครื่องหมายทาง
เรือ และยังมีโอกาสเขารวมในการถกปญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ ทางดานเทคนคิ
เครื่องหมายชวยการเดินเรอื กับเพ่ือนสมาชิกนานาประเทศ เหลานีเ้ปนตน สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะเปนปจจัย
สําคัญทีช่วยเพ่ิมพูนประสทิธิภาพของงานดานการเครื่องหมายทางเรอืของประเทศ ซ่ึงจะมีผลใหการเดินเรือ 
ในนานน้ําไทยมีความปลอดภัย ดังน้ัน เม่ือ ๒๔ มกราคม ๒๕๑๖ กรมอุทกศาสตรจึงไดสมัครเขาเปน
สมาชกิของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ ในนามตวัแทนของประเทศไทย ภายหลังการกอตั้งสมาคม 
ประภาคาร ฯ ๑๖ ป 
 จากการเขาเปนสมาชิกของสมาคมประภาคาร ฯ ดังกลาว จึงเปนที่ม่ันใจไดวา งานดาน
เครื่องหมายทางเรือของกรมอุทกศาสตร จะกาวตามเทคโนโลยทีี่รุดหนาไป และมีมาตรฐานเทียบไดใน
ระดับสากล ดังเชนประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย 
 

ร.ล.สุริยะ และปฏิบัติการซอมบํารุงเคร่ืองหมายทางเรือ 
 ในชวงกอนป พ.ศ.๒๕๒๒ น้ัน งานซอมบํารุงเครื่องหมายทางเรือของกรมอุทกศาสตร ซ่ึง
ดําเนินการโดยกองเครื่องหมายทางเรือ     จําเปนตองขอรับการสนบัสนุนเรือจากกองเรือยุทธการในการ 
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ลําเลียงบุคคล และสัมภาระ เดินทางไปตามที่ตาง ๆ ทีมี่กระโจมไฟ ประภาคาร หรือทุนเครื่องหมายทาง
เรือทอดอยู เพ่ือกระทําการเปลี่ยนทุนเครือ่งหมาย หรือบํารุงเครื่องหมายทางเรือเหลานั้น การดําเนินการ
เชนนี้ เปนไปดวยความขลกุขลัก ไมสะดวก ตลอดมา เน่ืองจากตองเปนไปตามสถานการณวา กองเรือ
ยุทธการพอจะเจียดเรือมาสนับสนุนกรมอุทกศาสตรไดหรือไม ปญหาอีกประการหนึ่งคือ ความเขาใจใน
ภารกิจของเรือที่ใหการสนบัสนุนกับเจาหนาที่กองเครื่องหมายทางเรือที่แตกตางกัน เชน การนําเรือเขา
ไปใกลที่ตื้นอันตรายเพื่อทาํการวางทุนนัน้ เปนสิ่งที่นักเดินเรือทั่วไป เห็นวาเปนการผิดปกติ และเสีย่งภัย
ตอการติดตืน้ของเรือ และอาจปฏิเสธไมปฏิบตัิตามคําขอของเจาหนาที่ฝายอุทกศาสตร เหตุการณเปน
เชนนีต้ลอดมา  จนกระทั่งเม่ือ   น.อ.สุขเกษม  ณ  ลําปาง  (ตอมาเปน พล.ร.ต. ผูชวยเจากรมอทุกศาสตร) 
หัวหนากองตรวจคนวิชาอุทกศาสตร ไดเดินทางกลบัจากการประชุมสมาคมประภาคารระหวางประเทศ
เม่ือ เดือนพฤษภาคม ๒๕๐๘ ทานไดเขียนรายงานการประชุม และเสนอขอคิดเห็นตอกองทัพเรือ ซ่ึง
นําไปสูเหตุการณสําคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก กรมอุทกศาสตรไดสมัครเขาเปนสมาชกิสมาคม
ประภาคารระหวางประเทศ ประการสอง ไดมีการเสนอใหจัดหาเรือสําหรับใชในงานเครื่องหมายทางเรือ
ของกรมอุทกศาสตรโดยเฉพาะ และในประการหลังน้ี ไดเขาสูการพิจารณาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ในที่สุดก็ไดรับการอนุมัติใหตอเรือเพ่ือใชในภารกิจเครื่องหมายทางเรือ ของกองทัพเรือ ๑ ลํา 
คือ ร.ล.สุริยะ  สรางโดยบริษัทอูกรุงเทพ จํากัด นับเปนเรือเหล็กขนาดใหญลําแรกที่ตอในประเทศไทย 
และขึ้นระวางประจําการสังกัดหมวดเรืออุทกศาสตรเม่ือ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๒  มีคุณลักษณะเฉพาะคือ 
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 - ความยาวตวัเรือ   ๕๔.๒  เมตร 
 - ความกวาง   ๑๐  เมตร 
 - กินน้ําลึก   ๓.๐๕  เมตร 
 - ระวางขบันํ้าเต็มที ่  ๙๖๐ ตัน 
 - ระยะทําการ   ๓,๐๐๐ ไมลทะเล 

- มีใบจักรผลกัหัวเรือ (Bow Thruster)  
- ปนจ่ันยกทุนไดหนัก  ๑๐  ตัน 
- คนประจําเรอื   ๖๐ คน 
นับตั้งแตไดเขามาประจําการในกรมอุทกศาสตร ร.ล.สุริยะ ไดรับการพิสูจนวา เปนเรือที่มีความ 

เหมาะสม และมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานดานเครื่องหมายทางเรืออยางยิ่ง โดยนับแตขึ้นระวาง
ประจําการในป พ.ศ.๒๕๒๒ แลว ถาไมมีเหตุขัดของ ตองเขาซอมในอูแลว ร.ล.สุริยะ จะออกปฏิบัติงาน
ซอมบํารุง ประภาคาร กระโจมไฟ ทุน และสงกําลังบํารงุประภาคารตาง ๆ ทุกป ๆ ละ ๓ ภาคคือ 
 ก. ภาคตะวันออกของอาวไทย ออกปฏิบัติงานในชวงระหวาง กรกฎาคม – สิงหาคม ราชการ
ประมาณ ๔๕ วัน 
 ข. ภาคตะวันตกของอาวไทย ออกปฏิบัตงิานในชวงระหวางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ราชกร
ประมาณ ๕๐ วัน 
 ค. ภาคตะวนัตกของประเทศไทย (อันดามัน) ออกปฏิบัติงานในชวงระหวาง มีนาคม – 
พฤษภาคม ราชการประมาณ ๗๐ วัน 
 เห็นไดวา ร.ล.สุริยะ เปนเรือที่ตอขึ้นมาใชงานไดอยางคุมคากับเงินที่เสียไปทกุบาททุกสตางค 
เปนเรือที่มีชัว่โมงทะเลมากที่สุดลําหนึ่งของกองทัพเรือ ลูกเรือแตละคนมีประสบการณทะเลสูง โดยเฉพาะ 
การเดินทางระยะไกล การเดินเรือในนานน้ําจํากัด และการปฏิบตัิงานกับเครื่องหมายทางเรือชนิดตาง ๆ 
 ในการปฏิบตังิานของทุกภาค มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ ร.ล.สุริยะ จะขนเอาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
ไปกับเรือ เชน ขวดกาซอะเซทลิีน (ปจจุบันไมไดใชแลว) นํ้ามันเชือ้เพลิงบรรจุถงัขนาด ๒๐๐ ลิตร ทั้ง
ชนิดดีเซลและเบนซิน สี และครุภัณฑทีจ่ะนําไปจายประภาคาร เปนตน เม่ือเดินทางไปถึงประภาคารที่มี
เจาหนาที่อาศัยอยู เรือก็จะทอดสมอ และนําเรือโถงลง วัสดุอุปกรณประจําป เครือ่งอุปโภคตาง ๆ และ
นํ้ามันเชื้อเพลงิในถัง ขนาด ๒๐๐ ลิตร จะไดรับการลาํเลียงลงเรือโถง โดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลที่
ใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาของประภาคารนั้น การสงคราวหนึ่งอาจถึง ๓๐–๔๐ ถัง ในการลําเลยีงนี้ลูกเรือ
ที่ไมติดเวรยาม และเจาหนาที่กองเครื่องหมายฯ ทุกนายในเรือ ตองรวมกันลําเลียงสิ่งของตาง ๆ ดวยเรือ
โถง เที่ยวแลวเที่ยวเลา ไปสงที่ชายฝงของประภาคาร และลําเลียงตอไปยังสถานที่เก็บของประภาคารใน
ที่สุด การลําเลียงของใหประภาคารแตละแหงจะกินเวลาประมาณ ๑-๒ วัน 
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 สําหรับการซอมบํารุงกระโจมไฟตาง ๆ ที่เรียงรายอยูตามชายฝงและเกาะนั้น เรือใหญจะ
จอด ณ บริเวณใกลกระโจมไฟ ตรงจุดที่สามารถขึน้ไปยังกระโจมไฟไดสะดวก จากนั้นชุดซอมบํารุง
กระโจมไฟจะนั่งเรือโถงไปเกยหาด เพ่ือเดินทางขึ้นกระโจมไฟตอไป กระโจมไฟเหลานี้โดยมากมีที่ตั้งอยู
บนยอดสูงของเกาะ เสนทางขึ้นมักจะคลมุดวยไมหนาทึบ ชุดปฏิบตัิงานจําเปนตองถางปาขึ้นไปเปนแนว
จนถึงกระโจมไฟ กระโจมนี้ ถาเปนชนิดที่ใชกาซเปนแหลงกําเนดิพลังงานของตะเกียงแลวชุดซอมบํารุง
จะตองชักลากขวดบรรจุกาซอะเซทิลีนขึน้ไปเปลีย่นดวย  ขวดกาซเหลานี้แตละลกูมีนํ้าหนัก  ๕๐  - ๑๐๐  
กิโลกรัม ขึ้นอยูกับวาขนาดเล็กหรือใหญ แตละแหงจะใชกาซขนาดใหญประมาณ ๖ - ๘ ขวด เพ่ือใหมี
กาซใชตลอดทั้งป ดังน้ันการซอมบํารุงกระโจมไฟแตละแหง ผูปฏิบตัิงานจะตองตรากตรําเปนอันมาก ทั้ง
จะตองลุยนํ้า ย่ําโคลน และแบกสัมภาระตาง ๆ ขึ้นฝงถางปา และนาํวัสดุอุปกรณตาง ๆ พาขึ้นไปจนถึง
กระโจมไฟบนยอดเกาะ หรือเนินเขา ผูที่สุขภาพไมแข็งแรงหรือขาดความอดทน อาจจะถึงกับเจ็บไขได
ปวยเลยทเีดียว นอกจากความลําบากตามที่กลาวแลว ชุดปฏิบตัิงานยังตองระแวดระวังอันตรายจากสัตว
ปา เชน งูพิษ ตอ ผึ้ง ซ่ึงพบกันอยูเสมอ ๆ ในการขึ้นปฏิบตัิงานทุกครั้งจึงมีเจาหนาที่พยาบาล พรอม  
เครื่องปฐมพยาบาล และเซรุม ติดตามไปดวยทุกครั้ง และเจาหนาที่พยาบาลก็มักจะมีโอกาสไดทดสอบ
ความรูที่ไดรํ่าเรียนมาอยูบอยครั้ง 
 เม่ือขึ้นถึงตวักระโจมไฟ ปฏิบตัิการซอมบํารุงก็จะเปนไปตามขั้นตอน คือ ถาเปนตะเกียง
ระบบกาซ กาซขวดใหมจะไดรับการเปลี่ยนทดแทนในหองเก็บกาซ ขวดกาซที่ใชแลวจะถูกลําเลียง
กลับไปยังเรือเพ่ือนําไปบรรจุใหมจากโรงงาน ตะเกยีงจะไดรับการทําความสะอาดทั้งภายนอก และ
ภายใน แลวประกอบเขาใหทํางานตามเดิม ถาเปนตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย วงจรไฟฟาตาง ๆ 
แผงรับแสงอาทิตย และแบตเตอรี่จะไดรับการตรวจสอบ และทําความสะอาดจนทั่วถึง ในสวนของตัว
กระโจมไฟนั้น รอบ ๆ ฐานกระโจม วัชพืชถูกถางออกใหเตียน ถากระโจมเปนโครงสรางชนิดหอคอย
คอนกรตี การซอมบํารุงจะกระทาํไดงายโดยการทาสีนํ้าใหทั่วทั้งภายนอกและภายใน แตสาํหรบักระโจมไฟ 

 
 

เจาหนาที่กองเครื่องหมายทางเรือ
ปรนนิบัตบํารุงแผงสุริยะของ
ตะเกียงชนิดใชพลังงานแสงอาทิตย 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๘                        

                                                                        ๙ 

 

                                                           
 
ชนิดโครงเหลก็โปรงแลว การซอมบํารุงจะคอนขางลําบากเนื่องจากโครงสรางเหลานี้จะเปนสนมิ และ
กรอนมากเพราะไอน้ําเค็มกัด กอนทาสีจึงตองมีการเคาะเอาสนิมออกกอน เวลาที่มีอยางจํากัด ทําให 
การเคาะสนิมและทาสีน้ีตองเลือกเฉพาะจุดสําคัญของโครงสรางเทานั้น จากประสบการณที่ผานมาพบวา 
กระโจมไฟที่สรางขึ้นใหม หลังจากที่กองทัพเรือรับโอนกิจการมาจากกรมเจาทาแลวน้ัน  สวนใหญเปน
แบบโครงเหล็กโปรง  ตางจากแบบเดิมของกรมเจาทาที่เปนแบบหอคอยคอนกรีต  หรือกออิฐถือปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระโจมไฟแบบโครงเหล็กโปรงน้ียากในการบํารุงรักษา และอันตรายในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเนื้อเหล็ก 
ไวตอการกัดกรอนจากไอน้ําเค็มมาก กวาจะไดรับการซอมบํารุงแตละครั้งในรอบปน้ัน เหล็กบางสวนก็
ขาด หรือทะลไุปแลวโดยเฉพาะกระโจมไฟที่มีความสูงมาก ๆ น้ัน เปนอันตรายตอเจาหนาที่ซ่ึงปนขึ้นไป
ซอมบํารุงอยางยิ่งเพราะสวนที่สึกกรอนอาจหักลงมาได ซ่ึงเคยมีนายทหารประสบอุบตัเิหตุตกจากกระโจมไฟ 
จนถึงแกชีวติมาแลว เน่ืองจากพื้นกระโจมชํารุด กระโจมไฟแบบโครงเหล็กโปรงยังมีขอดอยอีกประการ
หน่ึงคือ เปนเครื่องหมายกลางวัน (Day Mark) ที่เลวตอการทีเ่รือตาง ๆ จะพิสูจนทราบ และใชเปนที่
หมายในการแบริ่ง หาเสนตําบลที่เรือ โครงเหล็กเหลานี้ยังมีอายุคอนขางสั้น เม่ือเทียบกับแบบหอคอย
คอนกรีต ตวัอยางเชน กระโจมไฟหินสัมปะย้ือ ซ่ึงเปนแบบหอคอยคอนกรีตนั้น มีอายุถึงรอยปเศษ ยังคง
อยูในสภาพดี  ขณะที่กระโจมไฟแบบโครงเหล็กโปรงน้ัน ในชวงเวลา ๑๕ ปผานไปก็เตรียมหางบประมาณ 
 

 

 

กระโจมไฟเกาะเตาแบบหอคอย กระโจมไฟเกาะรางบรรทัดแบบโครงเหล็ก 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๘                        

                                                                        ๑๐ 

 

                                                           
 
ไวซอมสรางใหมทดแทนไดแลว การที่กระโจมไฟสวนใหญ ในชวงหลังสรางดวยโครงเหล็กโปรงน้ี เขาใจวา
คาใชจายในการกอสรางคงจะถูก และกอสรางไดงาย แตถามองกันในระยะยาวแลว กระโจมไฟแบบคอนกรีต 
นาจะชวยประหยัดไดมากกวา แมวาขั้นตนจะลงทุนสูงกวา และกอสรางยากกวากต็าม 
 งานอีกอยางหน่ึงของ ร.ล.สุริยะคือ การวางทุนเครื่องหมายตาง ๆ ตามเขตรองน้ํา และ
อันตรายตาง ๆ ในการวางทุนนี้ นับเปนสิ่งที่ตองการการปฏิบตังิานเปนคณะ ที่สอดคลองกันอยางยิ่ง 
เพราะเปนปฏบิัติการที่มีอัตราเสี่ยงสูง ทั้งตอผูปฏิบตัิ และตอตวัเรือเอง ในการเก็บ – วางทุนนั้นมีขั้นตอน 
คือ เรือใหญจะปลอยเรือเล็กออกไปตรวจสอบตําบลที่ของทุนเครือ่งหมายที่ควรจะอยู แลวหมายไวดวย
ทุนลอยขนาดเล็ก เพ่ือชี้ทีห่มายใหแกเรือใหญ จากนั้นเรือใหญจะตรงไปยังทุนเดิมที่ทอดอยูแลว เพ่ือทาํ
การเก็บขึ้นมาซอมบํารุงบนเรือใหญ ในขณะนี้จะมีการจัดชุดนําเรือ ซ่ึงจะหาที่เรือดวยการวัดมุมแนวนอน
สองมุม และแจงให ผบ.เรือทราบอยางตอเน่ืองทุก ๆ ๑ นาที หรือนอยกวา ทําใหทราบไดตลอดเวลาวา
เรือจะตกไปในที่อันตรายหรือไม ขณะเดียวกันที่หนาระวางเจาหนาที่อีกชุดหนึ่ง จะเตรียมการใชปนจ่ัน
เกี่ยว และยกลูกทุนเกาขึ้นมาบนเรือ เม่ือเรือใหญแลนเขาเทยีบทุนแลว เจาหนาที่หนาระวางจะรีบเกี่ยว
ลูกทุนดวยตะขอของปนจ่ัน และหะเบสขึ้นไวบนเรือรวมทั้งโซและตุมนํ้าหนักดวย ในชวงนีมี้อันตราย    
อยู ๒ ประการ คือ ประการแรก เจาหนาที่ที่ทํางานหนาระวางจะตองระวังตอการที่ลูกทุนที่ยกขึ้นมาจะ
หลนทับ หรือแกวงมาฟาด โดยเฉพาะอยางยิ่งใกลพ้ืนที่อันตรายมาก อาจจะถึงกับเห็นโขดหินใตนํ้าจาก
กราบเรือไดอยางชัดเจน ขนาดที่ผูไมเคยประสบมากอน ถึงกับมีอาการขนหัวลกุดวยความหวาดเสียวตอ
การติดตื้นของเรือเลยทเีดียว การนําเรือชวงน้ีตองแมนยํา ไมผิดพลาด เม่ือเก็บทุนลูกเกาขึ้นมาไวบนเรือ
แลว ตอไปกเ็ปนการวางทุนลูกใหมที่เตรียมไวลงไปแทน ณ จุดที่ไดทิ้งทุนลูกเล็กหมายไว เสร็จแลว     
เรือใหญก็จะถอยออกจากที่อันตรายเขาสูเขตนํ้าลึก ปฏิบตัิการนี้แมจะมีความเสีย่งสูง แตดวยความ
ชํานาญของชดุนําเรือ และชุดปฏิบตัิงานหนาระวาง ที่ปฏบิัติงานดวยความฉบัพลัน และสอดคลองกัน  
ทําใหโอกาสทีจ่ะเกิดอุบัติเหตุเปนไปไดยาก ยกเวนเหตสุุดวิสัยจากกรณี มีที่ตื้นไมปรากฏในแผนที่ หรือ
ขอบกพรองของเครื่องมือเทานั้น ที่อาจทําใหเกิดอุบตัิเหตไุด 
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บทสงทาย 
 เม่ือใดที่ผูอานมีโอกาสไดพบเห็นหรือใชเครื่องหมายการเดินเรือซ่ึงเปรียบเสมือนดวงตาแหง
ทองทะเลที่เรียงรายอยูทัว่นานน้ําไทยเพื่อทําหนาทีช่วยนําทางอยางตอเน่ืองไมขาดตอน ใหแกนักเดินเรอื 
เดินทางในนานน้ําไทยดวยความปลอดภัย หลังจากอานบทความนี้จบทานคงจะไดทราบแลววามีบคุลากร 
กลุมหน่ึงในกองทัพเรือ ทําหนาที่ดูแลดวงตาแหงทองทะเลเหลานีใ้หทํางานไดอยางตอเน่ืองไมติดขัด แม
จะตรากตรํา เหน็ดเหนื่อยในการปฏบิตัิหนาที่เหลานี้ เขาเหลานั้นก็ยินดีที่จะปฏิบตัิงานเงยีบ ๆ อยู
เบื้องหลัง ดวยความภาคภมิูใจ 
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บทนํา 
 การโกงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ขาวสาร ฯลฯ น้ันอาจจะกระทําไดหลากหลายวิธี เชน Hacking, 
Cracking แตวิธีอีกวิธีหน่ึงที่เปนที่นิยมเชนกันคือวิธีที่เรียกวา Social Engineering 
 Social Engineering คือ วิธีการในดานที่ไมเกี่ยวกับเทคนิค ซ่ึงเปนศาสตรและศิลปที่ผูประสงค
ราย (Cracker) ใชหลอกผูคน (แตไมใชการควบคุมจิตใจหรือบังคับใหคนทํางานสิ่งใดเหนือไปจาก
พฤติกรรมที่ปรกติของเขาและมันไมใชการหลอกที่ไดผลรอยเปอรเซ็นตทุกครั้งไป) ใหเปดเผย  
Password หรือขาวสารอื่น ๆ ซ่ึงขาวสารเหลานี้เม่ือตกอยูในมือผูประสงครายเหลานี้ จะทําใหระบบ    
ตาง ๆ เกิดความเสี่ยงตอการถูกโจมตี โดย Social Engineering จะอาศัยหลักคือธรรมชาติของการชอบ
ชวยเหลือผูคนอ่ืนและความออนไหวของผูคน โดยมักจะปลอมเปนบุคคลที่ฟงดูนาเชื่อถือ ลูกจางคนใหม 
ชางซอม หรือนักวิจัย 
 จากการสํารวจพบวาโดยเฉลี่ยใน ๑ วัน คนอเมริกันจะถูกชักจูงดวยขอความ ๑,๕๐๐ ขอความ 
จากโฆษณาภายในประเทศอยางเดียว 
 ในป ๑๙๙๘ ในจํานวนขาวสารที่สงทาง E-mail ๗.๓ ลานขอความ จํานวน ๙๖% นับเปน E-mail 
ขยะ (E-mail ที่มีแตโฆษณาขายของ) และผูคนไดรับ E-mail มากเปนสองเทา ของจํานวนที่เขาสงใน   
แตละวัน 
  
ระดับ 
 ระดับของ Social Engineering มี ๒ ระดับ คือกายภาพ (Physical) เชน ที่ทํางาน โทรศัพท      
ถังขยะ และจิตใจ (Psychological) 
 
วิธีการ 
 การชักจูงคนอื่นใหคลอยตามไดน้ันมี ๒ วิธีดวยกันคือ 

๑. ชักจูงโดยตรง เปนการชักจูงที่กระทําไดยาก เพราะตองคิดกอนตัดสินใจโดยการถามบุคคล 
น้ัน ๆ เกี่ยวกับขอมูลโดยตรง อาจจะไดขอมูลจากบุคคลแคคนเดียวหรือขอมูลจาก
หลาย ๆ คนแลวนํามาประกอบเขาดวยกัน 
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๒. ชักจูงทางออม เปนการชักจูงที่กระทําไดงาย เพราะไมตองคิดมาก (การไมมีขอขัดแยง
กับผูถามเปนสิ่งที่ ดี การใหความรวมมือจะไดรับมากกวา ถาการเขาถึงและการ
สอบถามไปในทางที่ละมุนละมอม) เชน การชักจูงโดยทําใหเกิดความรูสึกอยางมาก 
เชน  ความรูสึกดีใจที่ถูกรางวัล 

 
ปจจัยที่มีผลตอการชักจูงทางออมมีดังตอไปน้ี 

๑. เจาหนาที่ (Officer) 
  บุคคลมักจะตอบสนองอยางดีตอบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ ตัวอยางเชน การวิจัยถึงการ
ตอบสนอง ของพยาบาล ๒๒ คนใน Ward ตาง ๆ ตอคําสั่งของผูปลอมตัวเปนนักกายภาพของ
โรงพยาบาล ในการใหยา ๒๐ มิลลิกรัม แกผูปวยใน Ward น้ัน ๆ องคประกอบ ๔ อยางที่พยาบาลควร
จะถามบุคคลที่แอบอางเปนนักกายภาพของโรงพยาบาล (แตไมถาม) คือ 

- มาจากคําสั่งที่พยาบาลไมเคยเห็นหนาหรือพูดคุยกอนเลย 
- การสั่งจายยาทางโทรศัพท ผิดนโยบายของพยาบาล 
- ยานั้นไมไดอนุญาตใหใชใน Ward น้ันๆ 
- ยาที่ถูกสั่งจายนั้นเปนยาอันตรายและมีความแรงเปน ๒ เทา ของยาที่อนุญาตใหจายใน 
    แตละวัน  
แตกระนั้นก็ตาม ๙๕% ของพยาบาลไดทําตามผูที่แอบอางวาเปนนักกายภาพ 

 ๒. หายาก (Difficulty) 
  ผูคนมักจะตองสนองอยางดี เชน มีสิ่งบอกเหตุวา สิ่งของเฉพาะนั้นๆ ที่เราตองการมีจํานวน
นอย และจะขายเฉพาะชวงนั้น ๆ ดอกเตอร Jack Brehm อาจารยมหาวิทยาลัย สแตนฟอรด ไดชี้ให   
เห็นวาบุคคลมักจะมีความปรารถนามากยิ่งขึ้น เม่ือเขาใจวาความอิสระในการไดรับสิ่งของนั้นมีจํากัด     
ยิ่งถารูวามีบุคคลอื่นจองที่จะไดมาซึ่งครอบครองของสิ่งเดียวกัน ก็จะทําใหปรารถนามากยิ่งขึ้นไปอีก 
 ๓. ความชอบและความคลาย  
  มักเปนธรรมชาติที่มนุษยมักชอบใครก็ตามที่คลาย ๆ กับเรา บุคคลที่เกิดความชอบในกีฬา,         
ดนตรี, ศิลปะ หรือความสนใจอื่นๆ ที่คลายกัน ทําใหเราเจรจากับบุคคลนั้น ๆ งายขึ้น และรูสึกชอบเขา
ไดอยางรวดเร็ว 
 ๔. ประโยชนซ่ึงกันและกัน 
  เปนกฎของปฏิกิริยาในสังคมที่รูกันเปนอยางแพรหลายวา เม่ือใครก็ตามที่ใหแกเรา เราก็
รูสึกวาตองใหตอบแทนแกคน ๆ น้ัน ถึงแมวาสิ่งที่เขาใหเรานั้นอาจจะไมเปนที่ตองการของอีกฝายหนึ่ง 
แตก็ตองตอบแทนตรง  บางครั้งคาตอบแทน อาจจะแพงกวาที่เขาทําใหกับเรา 
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 ๕. การผูกมัดและความคงที่ 
  สังคมจะใหความสําคัญตอความคงที่ในความประพฤติของบุคคล ถาเราสัญญาวาจะทําสิ่งใด 
และไมไดกระทําตามสัญญา  เราก็จะไมใหความเชื่อถือคน ๆ น้ันอีกตอไป ดังน้ันเราจึงตองพยายามอยาง
มากในการกระทําเพื่อใหคงที่กับการกระทําในอดีตเกากอน ถึงแมวาในอนาคตเราจะมองกลับมาและรูสึก
วาสิ่งที่เราทํานั้นเปนสิ่งที่โงเขลา 
 ๖. การยอมรับของสังคม (Social Proof) 
  ในสถานการณหลาย ๆ สถานการณในสังคมไทยนั้น การจะตัดสินใจวาการกระทําไหนสําคัญที่สุด 
ใหดูวาคนอื่นที่อยูใกลเรานั้นทําหรือพูดอยางไร  ซ่ึงการกระทําแบบนี้เรียกวา   “Social Proof”   ซ่ึงเปนกรรมวิธี
ที่ทําใหเรากระทําการใด ๆ ถึงแมอาจจะขัดกับความสนใจของเรา โดยไมตองเสียเวลาในการคิดในเชิงรุก 
 ๗.  การตัดสินใจตามกระแส (Go with the flow หรือ Conformity) 
  บางสถานการณของสังคม การประพฤติปฏิบัติตนก็ตองกระทําเพื่อไมใหคนอ่ืนเกลียดหรือดู
โงเขลาตอหนาฝูงชน โดยทําตามสิ่งที่คนในสังคมสวนใหญกระทํากัน 
 ๘.   การกระจายความรับผิดชอบ (Diffusion of Responsibility) 
  ผูใหขอมูลจะไมลังเลและจะตอบถาตนเองรูสึกวาความรับผิดชอบของการใหขอมูลไมไดตกที่
ตนเองคนเดียว ตัวอยางเชน การที่ผูหลอกบอกวาคนอื่นๆ ไดใหขอมูลที่ตองการหมดแลว ก็จะทําใหผูถูก
ถามลดความเครียดในการกรอกขอมูล 
 ๙. โอกาสในการประจบประแจง (Chance for Ingratiation) 
  การไดมีโอกาสไดกระทําการใด ๆ เพ่ือใหไดหนาหรือผลงานเปนที่ประจักษตอหัวหนาหรือ
ผูบังคับบัญชายอมอยากที่จะกระทําสําหรับคนบางคน 
 ๑๐. ภาระหนาที่ทางศีลธรรม (Moral Duty) 
  สิ่งน้ีเปนสิ่งที่คนจะปฏิบัติตามเพราะเขารูวาเปนหนาที่ทางศีลธรรมที่ตองกระทําและเปน
สวนหนึ่งของความรูสึกผิด คนชอบที่จะหลีกเลี่ยงความรูสึกผิดและถามีโอกาสที่จะรูสึกผิด เขาก็จะ
หลีกเลี่ยงไมใหมันเกิดขึ้นมา 
 ๑๑. การมีสวนรวมแตเกากอน (Foot in the Door) 
  จากการวิจัยพบวาคนจะปฏิบัติตามคําขอรองที่ยิ่งใหญถาหากในอดีตคนเคยไดทําตาม     
คําขอรองที่เล็ก ๆ นอย ๆ จากบริษัทเดียวกันนั้นมากอน 
 ๑๒. การมีสวนเกี่ยวของต่ํา (Low Involvement) 
  รปภ. คนทําความสะอาดหรือพนักงานตอนรับ มักจะมีความเกี่ยวของนอยกับระบบ
คอมพิวเตอร จึงคิดวาตัวเองไมไดมีผลกระทบใด ๆ ตอการรองขอขอมูล เขาจึงไมวิเคราะหขอดีหรือ
ขอเสียของการรองขอขอมูล ยิ่งไปกวานั้นถา Social Engineer บอกเหตุผลดีๆประกอบเขาไปดวย 
โอกาสที่จะไดขอมูลก็มีมากขึ้นไปอีก 
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จุดออน 
 สิ่งที่เสี่ยงตอการถูกโจมตี คือ 

๑. สมุดโทรศัพท เพราะสมุดโทรศัพท จะใหชื่อ เบอรโทรของคนที่เราจะปลอมเปนคนนั้น ๆ 
๒. แผนผังการทํางาน แผนผังการทํางานจะทําใหเราทราบวา ใครอยูในตําแหนงใดของ

บริษัทนั้น ๆ 
๓.  บันทึกชวยจํา บันทึกชวยจําจะใหขาวสารเกี่ยวกับการแสดงความเปนตัวตนของผูเขียน 
๔. คูมือของนโยบายบริษัท คูมือนโยบายแสดงวาบริษัทนั้นๆ มีความปลอดภัยหรือไม 
๕.  ตารางการนัดหมาย ตารางการนัดหมายจะบอกวา ลูกจางคนไหนจะอยูหรือไมอยูที่

ทํางานในเวลานั้นๆ 
๖.  เหตุการณ 
๗. วันหยุดพักผอน 
๘. ขาวสาร ขาวสารของขอมูลที่สําคัญ เชน Login, Password, Source code 
๙. Hardware Hardware ที่ควรระวัง เชน Hard Drive เกา ๆ ไมใชงานอาจจะถูกนํามา 

Restore เม่ือไดมาซึ่งขาวสารที่มีประโยชนได 
 
เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการทํา Social Engineering มีดังน้ี 
 ๑. โทรศัพท 
   ๑.๑  ทั่วไป 
    เปนเทคนิคที่งายที่สุดของ Social Engineering มันจะเร็ว ไมมีความเจ็บปวดและ
บุคคลที่ขี้เกียจก็สามารถกระทําได แคโทรศัพทไปหาก็สามารถกระทําได 
   ๑.๒  อุปกรณ มีขอควรพิจารณาดังน้ี 
     ๑.๒.๑  อุปกรณ Hardware คือโทรศัพท ซ่ึงโทรศัพทที่ดีน้ันไมควรมี Call Waiting 
เพราะทําใหดูไมนาเชื่อถือ โทรศัพทควรมีคุณภาพที่ดี Call ID ควรมี เพ่ือที่จะโทรศัพทกลับไปเบอรที่โทรมา
น้ัน ๆ  ได  
     ๑.๒.๒ Voice Changer ก็มีประโยชน เพราะการมีเสียงออกเด็ก ๆ ก็ฟงดูไม
นาเชื่อถือ 
     ๑.๒.๓ พยายามไมใชตูโทรศัพทที่มีเสียง Background ดัง เพราะฟงดูไม
นาเชื่อถือ ถาจะใชโทรศัพทสาธารณะ ใหพยายามใชตูโทรศัพทที่เงียบ ๆ 
 
 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๘ 
       ๑๖ 
 
 

    ๑.๓   เทคนิค มีขอควรพิจารณาดังน้ี 
     ๑.๓.๑ คนหาเปาหมาย เชนตองการหา Password เขาสูโครงขายของโรงเรียน 
เราก็โทรเขาไปที่ศูนยคอมพิวเตอร เราก็บอกวา Account (ทราบมากอนแลวหนานี้) เราไมสามารถเขาไป
ไดเพราะลืม Password ก็ขอ Password ใหม ใช Voice Changer เปนผูหญิงก็ดี เพราะผูที่ทําหนาที่ใน
การรับโทรศัพทโดยสวนใหญเปนผูชาย 
     ๑.๓.๒ โดยปกติกอนที่เราจะโทรไปหลอกใคร ๆ น้ัน เราตองมีขอมูลของคนที่เรา
จะสวมรอย เชน มีเลขที่บัตรประจําตัว วันเดือนปเกิด  
     ๑.๓.๓ เม่ือเราปลอมสําเร็จแลว ใหถามคําถามมากที่สุดเทาที่จะหาได แตไมควร
มากเกินไปเพราะอาจจะนําใหถูกสงสัยได 
     ๑.๓.๔ เม่ือเราปลอมมาเปนใครก็แลวแต ใหพยายามฝกพูดใหเหมือน เขา/เธอ ให
มากที่สุดเทาที่จะมากได เชน ถาเขา/เธอ พูดเสียงเหนอ หรือคิดคําพูดใหมๆ ก็พยายามเลียนใหเหมือน 
วิธีดีที่สุด คือ โทรไปหาคนที่เราจะปลอมเปนบุคคลนั้น ๆ เพ่ือฟงเสียงและสไตลการพูดของเขา 
   ๑.๔  ตัวอยาง ตัวอยางของการหลอกในการสนทนา เชน 
        “คุณไดโทรไปประเทศอียิปต ในชวงหกชั่วโมงที่ผานมาไหม” ผูหลอก ถาม 
         “ไม” ชาวบานตอบ 

             “แตเราตรวจพบวาทานใชไป ๒,๐๐๐ บาท ในการโทรนะครับและคุณก็ตองจาย
ดวยนะครับ” 

              “OK ผมจะชวยคุณ โดยคุณบอกเบอรสมาชิกของการโทรมานะครับ แลวผมจะลบ
บัญชีหน้ีให” 
 
 ๒.  ไปรษณีย 
  ผูคนมักไมคอยเชื่อถือใครก็ตามที่พูดคุยชักชวนตัวเราในการกระทําอะไรก็ตามทางโทรศัพท 
แตผูคนจะเชื่อถือคําเขียนมากกวา โดยมีขอควรพิจารณาดังน้ี 
  ๒.๑   อุปกรณ 
   แสตมป ซองจดหมาย แตถาจะดูใหนาเชื่อถือ ตองมีที่อยูใหสงกลับ 
  ๒.๒  วิธีการปฏิบัติ 
   เอาที่อยูของผูคนที่เราตองการมา เพ่ือใชสงจดหมายไปใหโดยในจดหมายนั้น ๆ 
พยายามใหกรอกขาวสารที่เราตองการ เชน เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน โดยการกรอกพยายามทําให
อยูในรูปที่งาย 
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 ๓. อินเตอรเน็ต 
  การ Hacking ตางกับ Social Engineering ก็คือ Hacking จะใชขอไดเปรียบในจุดออนทาง
ความปลอดภัย สวน Social Engineering จะใชขอไดเปรียบในความจุดออนของความรูสึกนึกคิดของ
มนุษย และการเชื่องาย 
 ๓.๑  การปฏิบัติ 
   ๓.๑.๑  เชนปลอมตัวเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบ ใน Chatroom ตาง ๆ เพ่ือใหผูคนมอบ
ขอมูลที่เราตองการได 
   ๓.๑.๒ สง E – mail ออกไปใหผูใชงานทุก ๆ คน (โดยหวังไววาคนใดคนหนึ่งของ
ผูใชงานจะตอบกลับมา) โดยบอกวาเปน System Administrator และตองการ Password จากผูใชงาน 
โดยโกหกวาจะใชในการทํางาน Admin. ซ่ึงบุคคลที่งายตอการถูกหลอกก็คือ บุคคลที่เลน Internet ใหม ๆ  
ที่ยังไมรูเลหเหลี่ยมของบุคคลเหลานี้ บางครั้งก็อาจใส Viruses, Worm, หรือ Trojan Horse ลงไปใน 
Attachment ของ E-mail เพ่ือทําหนาที่เปน Backdoor ใหผูประสงครายเขาไปในระบบภายหลัง 
   ๓.๑.๓  วิธี “Frame – Spooting” คือการที่บุคคลสามารถใสหนา Web Site ลงไปบน   
อีกหนา Web Site โดยไมไดรับอนุญาต คนที่เขาไปเยี่ยม Web Site ที่ถูกใส Web Site ปลอม ก็อาจจะ
คัดลอกขอมูลที่ถูกถามในหนา Web Site น้ัน ๆ 
   ๓.๑.๔  วิธี “ Pump and Pump” คือ บุคคลในหนวยงานที่ใชวิธีหลากหลายเพื่อให      
ผูลงทุนในเน็ตเกิดความสนใจในบริษัทและทําใหเกิดการ Pump (เพ่ิม) คาของราคาหุน จนกระทั่งสูงได
ระดับ บริษัทจึงขายหุนเพ่ือใหไดกําไร ซ่ึงวิธี Pump and Pump จะใชเทคนิคการอางสิทธิและวิธี Social 
Proof กลาวคือการที่ผูสงเสริมมูลคาหุนรวมมือกับบุคลากรในบริษัทจายเงินใหนักเขียนในจดหมายแจง
ขาวในอินเตอรเน็ต เพ่ือเขียนขาวที่ดีในเชิงสรางสรรคหรือบางครั้งก็ทําถึงขั้นปลอยขาวลวง ใหแกบริษัท
ทําใหผูลงทุนเขามาอานและเขาถึงขาวสารนั้นๆ 
  ๓.๑.๕ วิธี “Running Program” เปนวิธีที่ผูประสงครายสง Program มาให Run       ทาง
อินเทอรเน็ต (โดยอาจปลอมเปน Admin.) โดยหลังจาก Run โปรแกรมนี้แลว Username และ 
Password ของผูใชจะถูกสงกลับไปใหผูประสงครายโดยอัตโนมัติ 
 
 ๔.  ดวยตนเอง 
  ๔.๑ อุปกรณ 
   การแตงกายจะตองดูดี หวีผมใหเรียบรอย สุภาพเรียบรอย ติดบัตรประจําตัว ก็จะดู
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น หรือไมก็บัตร Vision Pass 
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  ๔.๒ วิธีการปฏิบัติ 
   ๔.๒.๑ เดินดูรอบ ๆ Office เพ่ือหาขอมูลตามโตะทํางานตาง ๆ 
   ๔.๒.๒ ใชวิธีทําเร็วกวา “Shoulder Surfing” น่ันคือการมอง Password ผานไหลขณะที่
คน ๆ น้ัน พิมพ Password  
   ๔.๒.๓ ขอใช Account คนอ่ืน 
   ๔.๒.๔ ถาม Help Desk 
   เพราะบุคลากรที่มาทํางานที่ Help Desk น้ัน จะไมคอยมีความรูเร่ืองรักษา          
ความปลอดภัยของขาวสารขอมูลมากนัก ดังน้ันเม่ือมีใครก็ตามมาถามเรื่องขอมูล บุคลากร Help Desk ก็
มักตอบหรือใหขาวสารนั้น ๆ ไป นอกจากนั้น Help Desk ยังถูกฝกฝนมาใหเปนมิตรไมตรีกับผูคนและให
ขาวสารตาง ๆ แกบุคคลที่เขามาสอบถาม 
   ๔.๒.๕ ปลอมเปนบุคคลอื่น เชน ปลอมเปนชางซอม, หนวยสนับสนุนสารสนเทศ, ผูจัดการ, 
เพ่ือนรวมงานเพราะในบริษัทใหญ ๆ น้ัน ลูกจางจะไมรูจักทุกคน บัตรประจําตัวก็สามารถปลอมได 
   ๔.๒.๖ Reverse Social Engineering (RSE) คือการปลอมเปนบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ 
และลูกจางจะตองการขาวสารจากเขา แตวิธีน้ีตองการการเตรียมตัวอยางมาก เชน RSE ประกอบดวย
การโจมตี (Sabotage), การโฆษณา (Advertising), การชวยเหลือ (Assisting), ทําใหโครงขายมีปญหา
และโฆษณาวาตัวเองคือผูที่สามารถชวยเหลือได ขณะชวยเหลือก็เอาขาวสารจากสถานที่ทํางานนั้น ๆ 
   ๔.๒.๗ Dumpster Diving หรือ Trashing น่ันคือการหาขาวสารในถังขยะ ซ่ึงบริษัท
มักจะทิ้งขอมูลตาง ๆ ลงไปในถังขยะ เชน สมุดโทรศัพทของพนักงานในแผนกตาง ๆ แผนภูมิแสดง   
การจัดองคกร บันทึกขอความ คูมือนโยบายของบริษัท ปฏิทินการนัดหมาย เหตุการณที่เกิดขึ้นและ
วันหยุด คูมือของระบบตาง ๆ Source code ฮารดแวรที่ไมตองการใช รายช่ือ Login และ Password
   
วิธีปองกัน 

การปองกันการ Social Engineering  มีดังน้ี 
๑. สงสัยโทรศัพทที่ไมไดรับการเชื้อเชิญ ทีโ่ทรมาถามขาวสารเกี่ยวกับลูกจางหรือขาวสาร

ภายในบรษิัท ถาใครกต็ามบอกวามาจากองคกรใด พยายามพิสูจนความเปนตวัตนที่แทจริง
ของผูที่โทรมาถาม (โดยการสอบถามไปยังองคกรที่ผูโทรมานั้นบอกวาทํางานอยู) 

๒. ไมใหขาวสารสวนตัวหรือขาวสารเกี่ยวกบัองคกรจนกวาคุณจะไดรับรูตวัตนที่แทจริงของ
บุคคลทีต่องการขาวสารนั้น 

๓. ไมบอกขาวสารสวนตัวหรือขาวสารทางการเงินในอีเมลและไมตอบอีเมลที่ถามขาวสารพวกนี ้
๔. ไมสงขาวสารที่สําคัญไปทางอินเทอรเน็ตโดยปราศจากการตรวจสอบระดับของความ

ปลอดภัยในการสงขาวสารของ Web Site น้ัน ๆ 
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๕. พยายามสังเกต URL ของ Web Site ใหดีเพราะ Web Site ที่ประสงครายมักจะมี URL 
คลายกันมากกับ Web Site ที่มันจะหลอกลวงใหเหมือน 

๖. ถาเราไมแนใจวาอีเมลที่ไดรับน้ันถูกตองตามที่สมควรจะเปนหรือไม ใหทําการตรวจสอบโดย
การติดตอกับบริษทัที่อีเมลน้ันกลาวอางโดยตรง ไมใชขาวสารที่แสดงในอีเมลเพ่ือการติดตอ  

๗. ติดตั้งซอรฟแวร ไฟรวอล ตวักรองอีเมล ใหกับระบบคอมพิวเตอรเพ่ือปองกันอีเมลที่เขามา
ดวยจุดประสงคราย 

๘. System Admin. ตองอบรมใหความรูแก User ของตัวเองเกี่ยวกับ Social Engineering 
๙. พยายามทําใหระบบคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งของงานของทุกคน ไมวาเขาจะใช

คอมพิวเตอรหรือไมก็ตาม 
 
วิธีแกไข 

เม่ือคุณถูกกระทําโดย Social Engineering วิธีการแกไขมีดังน้ี 
๑. ถาคุณคิดวาไดเปดเผยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับองคกรของคุณ ใหรายงานเรื่องแกบุคคล

ภายในองคกรที่มีหนาที่จัดการเกี่ยวกบัปญหานี้ 
๒.  ถาคุณคิดวาบัญชีดานการเงินอาจถูกเปลี่ยนแปลงแกไข ติดตอสถาบันการเงินของคุณและ

ปดบัญชีน้ัน ๆ และคอยสังเกตการคิดคาตาง ๆ ตอบัญชีของคุณ 
๓. ถาเหตุการณที่เกิดขึ้นรุนแรง แจงใหตํารวจจัดการ 
๔. ถารูวาถูก Social Engineering และไดบอก Password ไปแลวดวย ใหทําการเปลี่ยน 

Password ใหมโดยทันที  
 

สรุป 
 สาเหตุที่ผูคนใชวิธี Social Engineering มากกวาวิธีอ่ืน เชน Hack ก็เพราะวา ใช Social 
Engineering น่ีงายกวา เพราะแคโทรศัพทไปถามก็สามารถกระทําไดแลว โดยเทคนิคในดานตาง ๆ ของ 
Social Engineering น้ันไมวาจะเปนการแอบฟง การดูเสมือนวาไมทราบอะไร การดูนาเชื่อถือของ
เจาหนาที่ Social Engineering จะขึ้นอยูกับการไมมีความสามารถในการรูเทาทันวัฒนธรรมซึ่งขึ้นอยูกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ น่ันคือไมทราบวาขาวสารที่รูน้ันมีความสําคัญมาก เลยไมไดระมัดระวังในการ
ปองกันขาวสารนั้น จุดออนที่เกิดจาก Social Engineering น้ีจะเปนการเกิดขึ้นทั่วไป เม่ือไมรู ไมแนใจวา
จะไดขาวสารโดยวิธี Social Engineering ก็ใหทําทาทางเปนมิตรที่ดีกับผูที่ตองการขาวสารนั้นมาเพราะ
ผูคนทั่ว ๆ ไปมักจะเชื่อบุคคลทางโทรศัพทและตองการชวย ถาบุคคลที่ถามนั้นทําตัวนาเชื่อถอืและบคุคล
ทั่ว ๆ ไปก็มักจะตอบสนองดวยความสุภาพตอผูหญิง อาจจะยกยอง ชมเชยหรือลอเลนบาง ก็อาจจะชวย 
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ผูถูกถามใหออนลง ไมแข็งขืน ถาจนใจจริง ๆ ก็อาจพูดวา “ผมสับสน ชวยหนอยนะครับ” แต Social 
Engineer ที่ดีก็จะรูวาควรที่จะหยุดถามขาวสารเมื่อใดกอนที่ผูถูกถามจะรูตัว 
 สิ่งที่สําคัญที่สุดในการปกปองการเกิด Social Engineering คือการไมใหขาวสารที่สําคัญแกใครก็
ตามจนกระทั่งคุณแนใจแลววาเขาคนนั้นคือใครก็ตามที่เขาบงบอกวาเปนและมีสิทธิและหนาที่ที่สามารถ
เขาถึงขาวสารเหลานั้น 
 ใหพยายามนึกอยูเสมอวา “คุณจายเงินมากมายเพื่อซ้ือเทคโนโลยีและการบริการ แตโครงสราง
ของโครงขายก็ยังมีจุดออนตอการถูกโจมตีเสมอ” 
 
 
อางอิง 
๑. http://www.morehouse.org/hin/blckcrwl/hack/soceng.txt 
๒. http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-014.html 



e – Learning  คอือะไร 
 

น.อ.หญิง ยุวดี  เปรมวิชัย 
ประจําโรงเรียนนายเรือ 

 

 
“สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู”  เปนจุดมุงหมายหนึ่งของรัฐบาลไทยในการพัฒนาประเทศไทย 

ในปจจุบันนี้ โดยรัฐบาลตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาของประเทศใหเปน “สังคม
ดิจิตอล สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student 
Centered)” การกาวสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  เปนกลยุทธหน่ึงในกลยุทธ ๕ e ซ่ึง
ประกอบดวย  e – Government,  e – Education,  e – Society,  e – Commerce   และ   e – Industry   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑  สงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 
โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันหลักดานการศึกษาของกองทัพเรือ จึงตองมีสวนเกี่ยวของกับกลยุทธ 

ดาน  e – Education โดยตรง    ซ่ึง e – Education  หมายถึงการนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ      
มาใชกับระบบการศึกษาทัง้หมด ตลอดทุกขั้นตอนการศึกษา จนจบหลักสตูรการศึกษา ไดแก การบริหาร
จัดการดานการศึกษา ประกอบดวย หลกัสูตร  บคุลากรดานการปกครอง คร-ูอาจารย  วธิีการเรยีนการสอน  
ระบบหองสมุด หนังสือและตํารา ฯลฯ จะเห็นวาการเรียนการสอนประกอบอยูเปนสวนหนึ่งในระบบ
การศึกษา e – Education  เชนเดียวกบัระบบหองสมุด (e-Library ) หนังสือและตํารา (e-Book)  ที่มี    
มากอนแลว จึงเรียกเฉพาะสวนการเรียนการสอนวา  e –Learning   น่ันเอง 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  หมวด ๙  เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา  กําหนดดังน้ี 
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สังคมแหงภมิูปญญา 
และการเรียนรู 
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“……มาตรา  ๖๓  รัฐตองจัดหาคลื่นความถี่  สื่อตวันําและโครงสรางพื้นฐานอ่ืน ๆ พ้ืนฐานอ่ืนที่

จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอ่ืนใชประโยชน
สําหรับการศกึษาระบบศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
ตามความจําเปน 

  มาตรา ๖๔  รัฐตองสงเสรมิและสนับสนนุใหมีการผลติและพัฒนาแบบเรียนตํารา  หรือ  สื่อทาง
วิชาการ สื่อสิง่พิมพอ่ืน  วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่น  โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลติ และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยกีารศึกษา  
ทั้งน้ี  โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม……. ” 

 
ความหมายของ   e – learning  
     e – Learning คือ การเรียนรูแบบออนไลน (Online  Learning)  พัฒนาการเรียนรูผานเครือขาย
คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต (Internet)  หรือ อินทราเน็ต (Intranet)  ซ่ึงตองประกอบดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสอน เทคโนโลยีเครือขาย เปนการเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนจะไดเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบดวยขอความ,  รูปภาพ,  วิดีโอ  และ 
มัลติมีเดียอ่ืน ๆ ถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web - browser  โดยผูเรียน ผูสอน  และเพื่อนรวมชั้นทุกคน 
สามารถติดตอปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได เหมือนกับอยูหองเรียนจริงตามปกติ  โดย
อาศัยการสื่อสารทาง  e – Mail, Web-board ,  Chat  จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน ทุกเวลา  ทุกสถานที่  
(Learn for all, anyone  anywhere  and anytime)  

Online Learning  มีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวธิีในการ Online เชนอาจเปน Video  Conference  
System คือการเรียนผาน Video หรือ Distance Learning  คือการเรียนการสอนทางไกลผาน TV, วิทยุ  
เปนตน เชน ระบบการเรยีนของ มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)  ซ่ึงการ Online  Learning  
ทั้งสองชนิดนี้ยังไมใช  e – Learning  เพราะมีผูใหคําจํากัดความ e –Learning  ไวหลายทานดงัน้ี 

อ.ไพฑูรย  ศรีฟา Srithai.com …..“e – Learning  คือ  การเรียนการสอนทางไกลที่ใชสือ่
อิเล็กทรอนิกสผานทาง World Wide Web ซ่ึงผูเรียนและผูสอนใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลมากมายที่มีอยูทั่วโลกอยางไรเขตจํากัด ผูเรียนสามารถ   
ทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดตาง ๆ แบบออนไลน  โดยใชเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกอยูใน  WWW  
อยางไมมีขีดจํากัดทั้งดานระยะทาง ระยะเวลา สถานที่  ตอบสนองตอศักยภาพและความตองการของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี”  

ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์…… “e – Learning  หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี 
(Technology – based  Learning)  ซ่ึงครอบคลุมถึงการเรียนรูหลากหลายรปูแบบ  อาทิ  การเรียนรู    
บนคอมพิวเตอร  (Computer  -  based  Learning)   การเรียนรูบนเว็บไซต  (Web – based Learning)  
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หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) และความรวมมือดิจิตอล (Digital Collaboration) เปนตน  ผูเรียน
สามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท อาทิ  อินเทอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet)  
การถายทอดผานดาวเทียม  แถบบันทกึเสียงและโทรทัศนที่สามารถโตตอบกันได (Interactive TV) และ
ซีดีรอม (CD – ROM)” 

ผศ.ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสง .... “คําวา e –Learning โดยทั่ว ๆ ไปครอบคลุมความหมายที่
กวางมากหมายถึงการเรียนลักษณะใดก็ได ซ่ึงใชถายทอดเนื้อหาผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงใช
เทคโนโลยีของ  Web (Web Technology)   ในการถายทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการจัดการ
คอรส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานดานตาง ๆของการเรียนการสอน  โดย
ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะ Online จากแผนซีดีรอม ก็ได  และเนื้อหาสารสนเทศของ e – 
Learning  ตองสามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia  Technology)  และ
เทคโนโลยีเชงิตอบโต (Interaction Technology) ” 

จากคําจํากัดความทั้งหลายทําใหสรุปไดวา e – Learning  คือ ระบบการเรียนการสอนโดยอาศัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมาเกี่ยวของ  โดยมีระบบที่สาํคัญประกอบเขาดวยกัน ๒ ระบบคือ 

๑) ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร (Course Management System หรือ Learning 
Management System: CMS/LMS)  เปนระบบการจัดผูเรียน  โดยมุงสรางสภาพแวดลอมใหเหมือนกับ
เปนหองเรียนจริงตามปกติ (Virtual Classroom)  ไดแก มีการตรวจสอบการเขาเรียน  ชื่อผูเรียน  ความ 
กาวหนาในการเรียน การถามตอบ การประเมินผลการเรียน หองสมุดหรือแหลงคนควา  เอกสารอางอิง  
เปนตน 

๒) ระบบการจัดหาเนื้อหาการสอน (Learning Content Management System : LCMS)  เปน
สวนควบคุมเน้ือหาวิชาในการเรียนการสอนแตละรายวิชา  เปนหนาที่โดยตรงของอาจารยประจําวิชาที่
ตองทําหนาทีเ่ปนผูเชี่ยวชาญในการจัดเนื้อหา  (Subject Management  Expert : SME) ของวิชาทีต่น
รับผิดชอบ  และมีทีมงานในการพัฒนาเนื้อหาวิชา (Content Development) ใหสมบูรณพรอมสําหรับ    
การนําเสนอ 

โดยทั้ง ๒ สวน คือ CMS/LMS  และ  LCMS  ที่ประกอบเปนระบบ e – Learning  ตองใช
ชองทาง (Learning Tool) ตาง ๆ ของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือนําเสนอไมวาโดย  WWW 
Intranet, ซีดีรอม  เปนตน  ขณะเรียนตองสามารถโตตอบสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน และ ผูเรียนกับ
ผูเรียนได  จึงตองมี e – Mail,  Web-board,  Chat  อยูในระบบ   e – Learning  น้ัน ๆ  โดย    ไมตอง
พ่ึงภายนอก   การนําเสนอเนื้อหาตองนําเสนอไดทั้งขณะ  Online   บน  Internet   และ  Offline  ที่
ผูเรียนสามารถ  Extract  File   ไปเรียนเองโดยไมตองใช Internet  ได  
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รูปที่ ๒  ระบบ e-Learning 
 

 
ความแตกตางของ  e – Learning  กับ  WBL,  WBI  และ  WBT 

การเรียนรูผาน WWW มีหลายรูปแบบ   ดังน้ี 
WBL  (Web – based Learning)  หมายถึงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งหมดที่มีการนําเสนอบน 

WWW  ตาง ๆ  
WBI  (Web – based Instruction) หมายถึงการเรียนรูเฉพาะการศกึษาของสถานศึกษาเทานัน้  

เชน การเรียนของมหาวิทยาลัยระดับ ปริญญาโท – เอก  ทาง Internet  
WBT  (Web – based Training)  หมายถึงการฝกฝนเฉพาะดาน (on  the  Job) ที่องคกร

ตองการใหผูปฏิบัติรู  จึงสรางแบบฝกฝนไวบน  WWW ซ่ึงผูสนใจอื่น ๆ ที่ไมใชบุคลากรขององคกรก็
ศึกษาได ผานเว็บไซตน้ัน 

 
 

Web-board 

ระบบ e-Learning 

                                              
 
 
 
 

                  Tool 

การถามตอบ 

-WWW 
-Intranet 
-Multimedia 

การประเมินผล 

CMS/
LMS 

การเขาเรียน 

e-mail chat 

 

LCMS 

เน้ือหาวิชา 
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e – Learning  จึงเปนพัฒนาการรูปแบบการเรียนการสอนมาจาก  WBT  น่ันเองโดยมีสวนที่
เพ่ิมเติมมาจาก  WBT  คือระบบ  LMS/CMS   ที่ใชบริหารจัดการการเรียนการสอน  ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบขอแตกตางของ e – Learning  และ  WBT  ไดดังน้ี 

 
ขอแตกตางของ e – Learning  และ  WBT 

e – Learning 
(มีระบบ LMS/CMS) WBT 

๑.  คัดเลือกหรือจํากัดผูเรียนตามระดับความรู
        

๑.  ไมจํากัดผูเรียน 

๒.  มีระบบ  e – Mail,  Web- board, Chat   
อยูในระบบ (Internal)           

๒.  ผูเรียนตองมี  e – Mail  เอง (External) 

๓.  มีการควบคุมเน้ือหาการเรียน เชน จาก     
บทที่ ๑  ตองสอบจึงเปดดู บทที่ ๒ ได  ถาสอบ
ไมผานตองเรียนบทที่ ๑ ใหม         

๓. ไมควบคุมเน้ือหาแลวแตผูสนใจ จะเปดดูเรื่องใด
กอนก็ได 

๔. มีระบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 
มีรายชื่อผูเรียน  จํานวนครั้งที่เขาเรียน   โดย 
อาจารยผูสอน (Instructor) เปนผูตรวจรายชื่อได  

๔. ไมรูเกี่ยวกบัผูเรียนเพราะไมมีระบบ 
  LMS / CMS 
 

๕. ผูเรียน-ผูสอน หรือ ผูเรียน-ผูเรียน สามารถ
โตตอบสื่อสารกันได 

๕. ไมมีระบบโตตอบ 

 
กรณีที่มีผูสงสัยวา  e – Learning  พยายามทําใหเปนหองเรียนเสมือนจริงอยางยิ่ง  แลวทําไมไม

ใชการเรียนจริงทางหองเรียนแบบเดิม    สวนที่  e – Learning  ตางจากการเรียนในหองเรียนจริงพอจะ
สรุปไดดังน้ี 
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ขอแตกตางของ e – Learning  และ หองเรียนจรงิ 

e – Learning หองเรียน 
๑.  ไมจํากัดจํานวนผูเขาเรยีน ๑.  จํากัดจํานวนผูเขาเรียนดวยขนาดของหอง  

(ขนาดมาตรฐาน คือ ผูเรียนไมเกิน ๓๐ คน / 
หอง)  

๒.  การทําการสอนทุกครั้งเนื้อหาตรงกันเสมอ 
เรียนซ้ําไดตามตองการ 

๒.  เม่ือครูทําการเรียนการสอนซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
ไดคุณภาพเนื้อหาผิดกัน เชน ครูสอนหลายหอง  
แตละหองอาจสอนแตกตางกัน  

๓.  การวัดผลเปนแบบอัตโนมัติ 
 

๓.  การวัดผลอาจมีความไมยุติธรรม(เปนระบบ
อุปถัมภ )   

๔. มีความสามารถในการใชมัลติมีเดียมา
ประกอบเพิ่มความคงทนในการจําใหผูเรียน 

๔.  ความคงทนในการจําจากครูสอนมีความ   
ผันแปรตาง ๆ  เชน ขณะสอนนักเรียนหลับ 

๕. เม่ือมีการเรียนการสอนหลายหอง จะมี
จํานวนผูเรียน-ผูสอนมาก  ใชคาใชจายในการ
เรียนการสอนมีจํานวนสูง       

๕. คาใชจายเฉพาะครั้งแรก  ถึงผูเรียนมาก
เพียงใดก็มีคาใชจายเทาทีล่งทุนครั้งแรก 
คาใชจายจึงต่าํกวาหองเรียนจริง 
 

๖. ผูเรียนและผูสอนไมตองกําหนดเวลาเรียนให
ตรงกัน 

๖.ผูเรียนและผูสอนตองมีเวลาตรงกัน 
  

 
แตอยางไรก็ตาม  e – Learning ก็ไมไดเหมาะกับผูเรียนทุกคน เพราะผูเรียนบางคนหรือบาง

ระดับการเรียนไมสามารถเรียนจาก  e –Learning  ไดทั้งหมด 
 

อาจารยกับ  e – Learning  เก่ียวของกันอยางไร? 
จากที่ไดกลาวแลววา  e – Learning  ประกอบดวย ๒ ระบบ  คือ  LMS / CMS  และ  LCMS  

โดยระบบ  LMS / CMS มาจากการวิเคราะหจัดการของนักวางระบบ  (System Analysis)  ซ่ึงปจจุบัน
สถานศึกษาทีต่องการระบบ  LMS / CMS  สามารถมีหนทางเลือกได ๒  หนทาง คือ   

หนทางแรก สรางระบบเองโดยการวเิคราะหเขียนโปรแกรมโดยบุคคลในหนวยหรือจางนักวเิคราะห 
ออกแบบระบบจากบริษทัรบัออกแบบระบบตาง ๆ ตองมีการสิ้นเปลืองทรัพยากร เปนคาใชจายทั้งดาน
บุคลากร  เวลา  และจํานวนเงินงบประมาณ  แตมีขอดี คือระบบที่เสร็จสมบรณูซ่ึงไดจากการสรางระบบ
เอง จะตรงตามวัตถุประสงคของสถานศกึษานั้น ๆ ทกุประการ และปรับแกไดตามตองการ 
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หนทางที่สอง ใช Software ที่เปดใหใชเปนสาธารณะ (Open Source  e – Learning  System)  

เน่ืองจากปจจุบันหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ทั้งตางประเทศ และในประเทศไทย ไดสนใจทําการศึกษา
และวิจัยระบบ e-Learning  จึงมีหลายหนวยงานที่พัฒนาระบบขึ้นมา ระหวางการศึกษาวิจัยจึงทําการ
เปดเปน Open Source  ใหผูที่สนใจ Download ไปใชได ตัวอยางไดแก  ระบบ  e – Learning  ของ  
www.atutor.com, www.moodle.org หรือ www.learnsquare.com โดยศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาต ิ (NECTEC)  หรือ  Software ชื่อ  maxlearn  ที่โรงเรียนนายเรอืไดรับจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใชอยูที่กองวิชาวิศวกรรมศาสตร ฝายศึกษา เปนตน ซ่ึงก็จะไมเสียคาใชจาย
ใด ๆ  หนทางนี้ประหยัดแตมีขอจํากัดดานการใชงานที่อาจไมตรงตามวัตถุประสงคของแตละสถานศึกษา 
และไมสามารถปรับแกได 

เม่ือสถานศึกษา มีระบบ LMS / CMS  เรียบรอยแลวไมวาโดยวธิใีดที่กลาวมาขางตน  ก็ตองมี
เน้ือหาวิชา (Content) อยูในระบบ  e – Learning ดวย   อาจารยคือสวนประกอบที่สําคัญที่จะทําใหเกิด
เน้ือหาวิชาทีท่ําการสอน ใน สวน LCMS  น่ันเอง  และเปนสวนประกอบที่สําคัญในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญ 
เน้ือหาวิชา  (Subject Matter Expert  :  SME)    โดยอาจารยเปนผูรางเนื้อหาบทเรียนแลวสงใหฝาย
พัฒนาเนื้อหาในการนําเสนอ (Script and Story Development)  หรืออาจารยที่มีความสามารถดาน
พัฒนาเนื้อหาในการนําเสนอดวยก็จะเปนการดียิ่งขึ้น ซ่ึงมีระบบ  LMS / CMS  ควบคุมอยูภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
    
 
                                                                                             
 

รูปท่ี ๓  อาจารยกับ  LCMS 

 

LCMS 
-นําเสนอเปน
รูปภาพ 
-animation 
-เสียง 
-video  

LMS / CMS

 

ผูเรียน 

อาจารย 

เนื้อหาวิชา 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๘ 

                                                                                              ๒๘  
 
          

เหตุที่ LCMS  ตองมีสวนประกอบอื่น ๆ นอกจากเนื้อหาที่ไดรับจากอาจารย  เพราะตองนําไป
สรางรูปแบบเพ่ือนําเสนอ โดยอาศัยมัลตมีิเดียใหผูเรียนเขาใจงาย  ดึงดูดความสนใจ  เพ่ิมความสามารถ
ดานการจดจํา ใหแกผูเรียน   โดยใชการออกแบบ  Script มาประกอบกับ  Content  ที่มีอยู     จึงจะได
เปนเนื้อหาวิชาที่พรอมสําหรับการเรียนการสอนในระบบ  LCMS ของการเรียนในระบบ e-Learning  ซ่ึง
ไมไดมีแตอาจารยผูสอนเทานั้น  จําเปนตองมีฝายพัฒนาเนื้อหาในการนําเสนอดวย 

การออกแบบการเรียนการสอน หรือการพัฒนาเนื้อหาในการนําเสนอ ควรยึดหลักการนําเสนอ
เน้ือหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ ตามหลักการ ๙ ประการตามหลักการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกาเย Kagne ไดแก 
 เรงเราความสนใจ  (Gain  Attention ) 
 บอกวัตถุประสงค  (Specify  Objective)  

ทบทวนความรูเดิม  (Activate Prior Knowledge) 
นําเสนอเนื้อหาใหม  (Present New Information) 
ชี้แนะแนวทางการเรียนรู  (Guide Learning) 
กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit  Response) 
ใหขอมูลยอนกลับ  (Provide Feedback) 
ทดสอบความรูที่ได  (Assess Performance) 

 สรุปและนําไปใช   (Review and Transform) 
 

บทเรยีนที่ผานการออกแบบการเรยีนการสอนไปแลว บทเรยีนใดที่จะมีสภาพตามแนวคิดดังกลาว  
จึงตองผานและประเมินบทเรียนนี้เปนขั้นสุดทายกอน  นําเสนอในระบบของ e – Learning     

 
มาตรฐานของ  e – Learning 

ในเม่ือระบบ  e – Learning  มีระบบยอย ๒ ระบบ  คือ  LMS / CMS  และ  LCMS  องคกรตาง ๆ 
ก็พัฒนาระบบ  e – Learning  ไปตาง ๆ กัน  ในอนาคตทีต่องมีการใชองคความรูรวมกัน  องคกรตาง ๆ 
คงไมสามารถเรียกดูขอมูลการเรียนการสอนที่พัฒนาไปคนละทิศทางได  การรักษามาตรฐานของ    
e – Learning  เริ่มจากหนวยงาน  AICC  (Airline Industry Computer – Based Training Committee 
: www.aicc.org) ของสหรัฐอเมริกาโดยมีประเด็นของการรักษามาตรฐานของ e – learning  วามีเพียง 
LCMS เทานั้นที่ตองรักษามาตรฐานเพราะมีสวนทีต่องใชรวมกันในการเรียนการสอน ไดแก ชื่อหัวขอ       
การเรียน การสอน,  เน้ือหาการเรียนการสอน  ฯลฯ  ซ่ึงเกี่ยวของในลักษณะ Meta – data  ใหสามารถ
สื่อกันไดทั่วโลก  และตองเขาถึงขอมูลไดงาย  จึงเปนการใชเน้ือหารวมกัน  (Sharable Content Object)  
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ที่ตองกําหนดใหอยูในมาตรฐานเดียวกนั มาตรฐานนี้เรยีกวา “SCROM” (Sharable Content Object  Reference 
Model)  ซ่ึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวเพ่ือให  e – Learning  ขององคกรตาง ๆ ใชทํางานรวมกันได   

SCROM  จึงเปนมาตรฐานที่ใชกับ LCMS  เทานั้น  และเพียง LCMS  มุงใหเขาถึงขอมูลไดงาย  
และสืบคนขอมูลไดทั่วโลกมาตรฐาน  SCORM ของ e – Learning  จึงแบงเปน ๒ มาตรฐาน  อธิบายใน
ขั้นตนเพ่ือใหงายตอการเขาใจคือ  

มาตรฐานที่ ๑)  e – Learning  ตองมีลักษณะเขามาตรฐาน  SCORM  ดาน  Content Package  
คือการรวมเอกสาร,  รูปภาพ, มัลติมีเดีย เขาเปนกอนเดียวกัน  มาตรฐานสวนนี้จะชวยรักษาสิทธิตาง ๆ เชน  
รักษาความถูกตองของขอมูลไมใหถูกแกไขไดโดยงาย  ปองกันลขิสทิธิ์  ปองกันการปฏิเสธวาเปนผูรับสงขอมูล 
และรักษาสทิธิสวนตัว ปกปองขอมูลจากการลอบดูจากผูไมมีสิทธิใ์นการใชขอมูลหรือถูกคัด แปลงขอมูล  
โดยสรุปคือบทเรียนที่เปน  e – Learning  ตองปองกันการลอกเรียนโดยการคัดลอก (Copy) ไดอยางคอนขาง
สมบูรณ  ซ่ึงลักษณะนี้สนับสนุนดานการเขาถึงขอมูลของผูเรียน เพราะขอมูลเปนกอนเดียวกัน 

มาตรฐานที่ ๒)  e – Learning  ตองมีลักษณะ  SCORM  ดาน    API  (Application Program 
Interface) ซ่ึงหมายถึงขอกําหนดตาง ๆ ที่ตองเหมือน ๆ กัน  เพ่ือใหทุกโปรแกรมบทเรียนมีการสงขอมูล
ไดเร็วและเขาถึงขอมูลไดงายเหมือน ๆ กัน  เพ่ือความสะดวกของผูเรียน  e – Learning  ดังแผนภาพ
ของ  Content Package  และ  API  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔ แผนภาพของ  SCORM Content Package  และ  API 
ที่มา เอกสารประกอบการสอน  Instruction  Design  for  e – learning  ของ  บุญเลิศ  อรุณพิบูลย  NECTEC 
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สําหรับในประเทศไทยหนวยงานที่ทําหนาที่รักษามาตรฐาน  SCORM  ของ  e – Learning  คือ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช : NSTDA   National  Science  and 
Technology Development Agency)  โดยหนวยงานที่ทําหนาที่รักษามาตรฐานนี้  เปนหนวยงานที่
ตั้งขึ้นในลักษณะโครงการพิเศษ  ชื่อ  “การเรียนรูแบบออนไลน แหง สวทช.( NSTDA Online Learning 
Project ; NOLP)  โดยใชมาตรฐาน SCORM  จากสหรัฐอเมริกา  ที่เรียกวา  ADL SCORM (Advanced 
Distributed Learning  SCORM) 

 
ทีมงานของ e - Learning 
   ภาพลักษณของ e - Learning เปนสิ่งที่แสดงความเห็นพองรวมกันของสถานศึกษา  ตั้งแต 
การสรรหา ระบบ LMS/CMS มาใชรวมกนัในองคกรเดียวกัน  การพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนารูปแบบ
การนําเสนอ การทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนใหเขาใจความสําคญัการราง Script ฯลฯ ประการสําคัญ
ตองเร่ิมจากผูบริหารระดับสงูเห็นความสําคัญของ e – Learning  แลวจึงนาํไปสูการพัฒนาไปถงึการเรียน 
การสอนแบบ  e – Learning  ที่สมบูรณได   โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพเรือ  
การเตรียมการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู e - Learning คงจะเปนสิ่งที่ตองเขามาเกี่ยวของกบังานดาน
การศึกษาในอนาคตอันใกลน้ี    และสิง่ที่ตองพิจารณาคือ e – Learning  มิใชสิ่งที่อาจารยผูสอนเปนผู
สามารถทําแตโดยลําพัง  
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รูปท่ี ๕ การพัฒนาการเรียนการสอนไปสู e – Learning ของโรงเรียนนายเรือ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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วาดวยเรื่องของพมา 
น.ท.หญิง ผศ.ขนษินาฏ  รัตนพฤกษ 

ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 
 
 
 ถึงแมวาสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อไทยและสื่อตางชาติจะไดลงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศพมาออกมา
เปนระยะ ๆ ในชวงหลายปที่ผานมา แตผูเขยีนเห็นวาเรายงัรูจักพมาเพียงผวิเผินเนื่องจากพมาใชนโยบาย 
ปดประเทศมาตั้งแต ค.ศ.๑๙๖๒ จนกระทั่งปลายทศวรรษที ่ ๑๙๘๐ รัฐบาลทหารพมาจึงเริ่มใชนโยบาย
เปดประเทศมากขึ้นเพ่ือรับการลงทุนจากตางชาต ิ โดยขาวสวนใหญก็จะมีลักษณะซ้ํา ๆ วนเวียนอยูไม   
กี่ขาว อาทิ ขาวการกักตัวสลับกบัการปลอยตวันางอองซาน ซูจี ผูนําพรรคฝายคาน ขาวการปะทะกัน
ระหวางกลุมผูสนับสนุนนางอองซาน กับกลุมผูสนับสนนุรัฐบาลทหารพมา ขาวการจับตวั กักขังกลุมผู
เรียกรองประชาธิปไตยในพมา และขาวเกี่ยวกบัการทีพ่มาเปนแหลงผลิตยาเสพติดอันดับตน ๆ ของโลก  
นอกจากนั้นในสวนที่กระทบกับประเทศไทยก็มักจะเปนขาวเกีย่วกบัแรงงานชาวพมาลักลอบเขามาอาศัย
อยูในประเทศไทย และนํามาซึ่งปญหาแกสังคมไทยในหลาย ๆ เรื่อง ซ่ึงขาวเหลานั้นทําใหภาพลักษณ
ของพมาในสายตาของคนทัว่ไป เห็นถึงความถดถอยตาง ๆ ในสังคมพมา เปนเพราะการที่พมาเปน
ประเทศปด และระบอบเผด็จการทหารของพมาเปนสาเหตุหลักทีท่ําใหปญหาตาง ๆ เปนปญหาเรื้อรังที่
ยังมองไมเห็นวาอนาคตของพมาจะเปนอยางไรตอไป 
 อยางไรก็ตามขาวทีผ่านสื่อตาง ๆ ออกมา ก็ยังนับวานอยมาก และยงัอาจไมไดใหขอมูลเชงิ
กายภาพและเปนกลางพอทีจ่ะทําใหเรารูจักประเทศพมาไดอยางแทจริง ยังมีชาวไทยอีกจํานวนมากที่ยัง
ขาดความรูความเขาใจในสังคมพมา โดยที่หากเราพิจารณาพมาจากสื่อแตเพียงอยางเดียว อาจทําใหการ
วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกดิขึ้นไดไมถูกตองนัก และการทําความเขาใจในสังคมของพมานับวาเปน
สิ่งจําเปน ในฐานะที่พมาเปนหนึ่งในประเทศที่มีประวตัิศาสตรรวมกับไทย และเปนเพ่ือนบานใกลชิดทีสุ่ด
ประเทศหนึ่งของไทยเนื่องจากมีพรมแดนประชิดติดกบัประเทศไทยถึงกวา ๒๐๐๐ กิโลเมตร 
 ขอเท็จจริงประการหนึ่งที่เราปฏิเสธไมไดก็คือในทางความสัมพันธระหวางประเทศนั้น 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ไมราบรื่นกับประเทศพมานัก อันเนื่องจากความทรงจําทางประวัติศาสตรก็
ดี รวมทั้งเหตุการณที่กลุม God Army ยึดโรงพยาบาลราชบุรีก็ดี  เหตุการณยึดสถานทูตพมาในประเทศ
ไทย และกรณีตําราเรียนประวัติศาสตรของพมา และอ่ืน ๆ โดยที่ในปจจุบันความสัมพันธไทย – พมาก็
จะเนนหนักไปในเรื่องของเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนเปนหลัก ในขณะที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ
อันดีกับประเทศตะวันตก เห็นความสําคัญของประเทศตะวันตกมาชานานจนอาจกลาวไดวาเราละเลยที่
จะสนใจประเทศเพื่อนบาน นําไปสูความหวาดระแวงและความไมไววางใจระหวางกันในภูมิภาค นอกจากนั้น 
ขอเท็จจริงที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราคงไมสามารถยกดินแดนไทยหนีไปจากพมาหรือเพ่ือนบานอ่ืน ๆ  
เชน   ลาว  กัมพูชา  หรือมาเลเซียได  ดังนั้นจึงมีหนทางเดียวที่จะทําใหเราอยูกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง 
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สันติก็คือการเรียนรูซ่ึงกันและกันใหมากที่สุด ทั้งจุดดอย จุดเดน จุดออน จุดแข็ง เพ่ือความสัมพันธที่
ยั่งยืนในอนาคต 
 อะไรที่มาปดกั้นการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เปนเรื่องทีต่องศึกษาคนควา เหตุปจจัยดังกลาวมา
จากปจจัยภายในของประเทศเพื่อนบานเอง หรือมาจากประเทศไทย หรือทั้งสองปจจัยเปนเหตุปจจัย
รวมกัน ที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูและทําความเขาใจ? 
 หากเราพิจารณาคราว ๆ วาถาตนเหตุของความไมเขาใจกันมาจากปจจัยภายในของประเทศพมา 
น้ันเอง เปนที่แนชัดวาปญหาภายในของพมานั้นมีมากมายเหลือเกิน ซ่ึงในทีสุ่ดแลวนํามาซึ่งความขาด
เอกภาพ ขาดความปรองดองภายในชาติอยางรุนแรง เน่ืองจากประชากรมีหลายเชื้อชาต ิ กอปรกับ     
การปกครองแบบเผด็จการของรัฐบาลทหารของพมาที่ไมยอมใหมีการเปดเสรีทางการเมือง ทําใหสังคม
พมาเรียกไดวาไมเคยอยูในสถานการณปกต ิ หรือกลาวไดวาสถานการณความรุนแรงในพมาไมวาจะเปน
ความขัดแยงทางการเมือง ความตกต่ําทางเศรษฐกิจ ประชาชนยากจนขนแคน และการกดขี่ขมเหงชน
กลุมนอยเปนสถานการณปกติในสังคมประเทศพมา 
 สภาพการณดังกลาว ทําใหรัฐบาลพมาไมมีเวลาปกติที่จะสามารถพัฒนาประเทศไดเลย 
รัฐบาลทหารพมายังใชนโยบายปดประเทศตั้งแตรัฐบาลทหารไดยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรือนที่เขามา
ปกครองพมาภายหลังจากการไดรับเอกราชจากอังกฤษ เม่ือ ค.ศ.๑๙๔๘ ทําใหพมาเองก็ขาดการติดตอ
กับโลกภายนอก ขาวสารตาง ๆ ที่ออกมาจากพมาใหโลกรับรูจึงมีนอยมาก และที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ
แมแตระหวางชนกลุมตาง ๆ ภายในพมาเองก็ขาดการติดตอสัมพันธหรือไปมาหาสู เพ่ือสรางความรูจัก
คุนเคย ความเขาใจอันดีตอกันและกันใหดีขึ้นอันเนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เปนภูเขาไดแบงแยกชนกลุม
ตาง ๆ ออกจากกัน  
 การสูรบระหวางชนกลุมตาง ๆ กับกองทัพพมา ความตกต่ําทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความ
ย่ําแยทางสังคมของพมา ในที่สุดก็นําไปสูความยากจนขนแคน ขาดแคลนอาหารและปจจัยพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต ชีวิตความเปนอยูเปนไปดวยความยากลําบาก  ประชาชนไมเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
ทําใหประชาชนชาวพมาจํานวนมหาศาลลักลอบหลบหนีเขามาแสวงหาโอกาสที่ดีกวาในประเทศไทย ซ่ึง
แนนอนที่สุดวาจํานวนผูหลบหนีเขาเมืองกวาลานคนไดสรางปญหาสังคมและความเสียหายแกประเทศ
ไทยและสังคมไทยเปนอยางมาก จากการที่ผูหลบหนีชาวพมา เม่ือเขามาอยูในประเทศไทย และไดสราง
ปญหามากมายแกสังคมไทย ซ่ึงนับวาเปนภาระที่หนักหนาของรัฐบาลไทยที่จะตองตามแกปญหาที่
เกิดขึ้นไมเวนแตละวัน 
 หากมองเหตุปจจัยที่มาจากประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศเปดรบัแนวทางการพัฒนาแบบ
ตะวนัตก โดยการพึ่งตนเองและพึ่งพาประเทศพัฒนาแลว ไดทาํใหมีความเจริญทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 
ถึงแมวาประเทศไทยบางครั้งจะเคยมีระบอบการปกครองแบบเผด็จการ แตก็เปดประตูรับอารยธรรม
ตะวันตกและแนวคิดตาง ๆ  จากตะวนัตก   และถึงแมวาในชวงที่มีการปฏิวตัิรัฐประหารเกิดขึ้น  แตการเมือง  
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กับเศรษฐกิจก็แยกออกจากกัน กลาวคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไมกระทบบรรยากาศของการ
ลงทุนจากตางชาต ิที่ผานมารัฐบาลไทยอาจจะละเลยความสัมพันธในระดับภูมิภาค ตอเม่ือกระแสโลกาภิวัตน 
ที่พัดเขาสูประเทศตาง ๆ อยางรุนแรงโดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศกาํลังพัฒนา และตกอยูใน
ฐานะเปน “ฝายรับ” แตเพียงอยางเดียว (One – way Globalization) รัฐบาลไทยเห็นวาการพึ่งพา
ตางชาตติะวนัตกไมไดนํามาซึ่งผลประโยชนสูงสุดแกประเทศชาต ิ ดังนั้น รัฐบาลจึงไดหันมาใหความสําคญั 
กับความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และเปนความสัมพันธที่อยูในระดับเดียวกันกับ 
ประเทศเพื่อนบาน คือ พมา ลาว และกมัพูชา อยางจริงจังมากขึ้น รวมทั้ง พมา ซ่ึงเปนเพ่ือนบานที่
ใกลชิดทีสุ่ดดวย 
 อยางไรก็ตาม ภาพรวมของการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง บทบาทตาง ๆ ของรัฐบาลของ
ประเทศไทยในสังคมโลก นาจะทําใหไทยดูโดดเดนเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบาน ดังน้ัน จึงอาจจะทําให
ไมเปนที่นาพอใจของประเทศเพื่อนบาน ทัง้นี้ ประเทศเพือ่นบานของไทยนาจะมีความตองการความสัมพันธ 
ที่เทาเทยีม และอยูในระดับเดียวกันมากกวา 
 และสุดทายเม่ือมองเหตุปจจัยที่เปนปจจัยรวมจากทั้งสองฝาย คือไทยและพมา ที่ทําใหทั้ง
สองฝายขาดความรูความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูความสัมพันธที่ยั่งยืนนั้น มีความเปนไป
ไดอยางยิ่งวา นาจะมาจากความบาดหมางในประวัติศาสตรที่สูรบกันมา โดยตางฝายตางเขียนประวัติศาสตร 
ในสวนที่เกี่ยวของกันไปคนละทาง และยังไมพรอมที่จะชําระประวัติศาสตรรวมกัน จึงทําใหขาดความ
ไววางใจและละเลยที่จะใหความสนใจในการแสวงหาลูทางในการลดความรูสึกที่เคยเปนศัตรูตอกันมา
ตั้งแตอดีตใหหมดไป 
 ความจริงแลว ประวัตศิาสตรพมาในยุคอาณานิคม พมาไมเพียงแตสูญเสยีเอกราชทางการ
ปกครองแกอังกฤษ หากชาวพมายังสูญเสยีโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกชนตางชาติไปเกือบหมดสิ้น  จิตสํานึก 
เชิงประวัตศิาสตรของพมาจึงไมใชเรื่องของสงครามพมารบไทย แตเปนเรื่องพมารบกับอังกฤษ ซ่ึงใน
ที่สุดพมาก็เปนฝายพายแพจากการรบหลายครั้งหลายครา พมาซาบซึ้งถึงผลรายตาง ๆ ทีเ่คยเผชญิ  
กําลังเผชิญ และจะตองเผชิญตอไปในอนาคต โดยที่ไมรูวาจะพบกบัความสงบหรือสันติภาพเมื่อใด และ
ยังจดจําสภาพที่ถูกกอบโกยผลประโยชนในแผนดินตนโดยชนตางชาติไดเปนอยางดี ประวัตศิาสตรของ
พมาจึงเปนประวตัิศาสตรอันขมขื่นจากการตกเปนอาณานิคม ซ่ึงสงผลสําคัญตอทัศนคต ิและการกําหนด
นโยบายทั้งภายในและระหวางประเทศในเวลาตอมา 
 ผูเขียนเห็นวาการศึกษาเรื่องของพมามีแงมุมมากมาย และเห็นวากอนที่จะศึกษาวิเคราะห
พมาในประเดน็อ่ืน ๆ น้ัน เราควรจะไดมาดูขอมูลทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญและสงผลกระทบ
โดยตรงตอการดําเนินนโยบายทั้งภายในและระหวางประเทศของพมา 
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การยึดมั่นในเผาพันธุและลัทธิของชาวพมา  
 จากการที่พมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ ทําใหชาวพมารูสกึหวาดกลัวโลกภายนอก 
และมีการตอตานวัฒนธรรมตางชาต ิ ทีมั่กสะทอนใหเห็นไดอยูบอย ๆ ทางสื่อตาง ๆ ของรัฐบาลทหาร
พมา และสิง่พิมพทั่วไป รวมถึงนักเขียนของฝายรัฐบาลหรือแมแตนักเขยีนอิสระก็ตาม ตางไดเสนอ
มุมมองแสดงความหวงใยตอการที่ชาวพมารุนใหมละทิ้งจารีตประเพณีไปติดบวงวิถวีัตถุนิยมและเสรีนิยม
กันมากขึ้น  ดังปรากฏเปนความเปลีย่นแปลงทางเสรีนิยมที่ผิดไปจากเดิม เชน การแตงกาย ความ
บันเทิง ตลอดจนความสัมพันธระหวางหนุมสาว ประเด็นเหลานีมั้กถูกหยิบยกมาวิพากษวจิารณกันอยู
เสมอ และทีม่องวากําลังเปนปญหาทางสังคมในปจจุบันคือการที่ผูหญิงพมามีสามีเปนชาวตะวนัตกหรือ
คนตางศาสนา ซ่ึงก็มีนักเขียนพมาที่เขยีนนิยาย เพ่ือทั้งเตือนสตแิละเสยีดสีผูหญิงพมาที่ขาดการยึดม่ัน
ในเผาพันธุ โดยเฉพาะตอผูหญิงพมาบางสวนที่จากบานเกิดไปแตงงานกับชาวตางชาติแลวหวนกลับมา 
ซ่ึงผูหญิงอยางนางอองซาน ซูจี ผูนําประชาธิปไตยฝายตอตานรฐับาลพมาก็รวมอยูดวย 
 นอกจากพมาจะตอตานการแตงงานกบัชนตางชาตแิลว พมายังไมสามารถทีจ่ะสรางความ
ปรองดองกบัคนตางศาสนาอกีดวย ในทศันะของชาวพมาที่มีตอคนตางศาสนานั้น ชาวพุทธพมามองวาการ
ที่หญิงพมาไดแตงงานและตองถูกเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นน้ัน ถือเปนการรกุทางศาสนา ถึงขนาดมีโวหาร
ไวพูดขมคนตางศาสนา เชน แขกหรือกะลา๑ วา “หากสูแขกไมไหว ใหถามพวกยะไข” ยะไขเปนชนรวมเชื้อ
สายกบัพมาและเปนเมืองพุทธที่มีพ้ืนทีช่ดิกับคนตางศาสนา กลาวกันวาพวกยะไขไมคอยยอมออนขอให
ผูอ่ืน และรายจนพวกแขกไมกลามาตอแยดวย บางกว็าพวกยะไขมักรูเห็นเปนใจกับพวกแขกดวยซ้ํา และ
ดวยความมีนิสัยรอบจัดของพวกยะไข พมาจึงแตงโวหารไวกระทบพวกยะไขวา “หากเจองูกบัยะไข ใหตยีะ
ไขกอนตีงู” เห็นไดวาแมชาวพมาจะพ่ึงยะไขไวเปนกนัชนกับพวกแขกก็ตาม แตพมาก็รังเกยีจยะไขยิ่งกวาง ู
พมากับยะไขจึงเขากนัไดแบบไมสนทิใจ ชาวพมาบางคนยังใหทศันะวา ผูหญิงยะไขมักไมอยากแตงงานกบั
ชาวพมาแท ๆ สวนพมาเองก็ไมชอบยะไข เพราะมองวายะไขมักมีนิสยัใจคอไปทางพวกแขกมากกวาพมา 
 เพียงแคพิจารณาระหวางพมา ยะไข และคนตางศาสนา ก็พอจะบอกไดวาสังคมพมามีรอย
ราวจากความขัดแยงทั้งในทางศาสนาและเผาพันธุ สวนการตอตานชาตติะวันตกก็มีมานานและเปนปมที่
ผูกไวอยางแนนหนา แมแตการแตงงานกับคนตางศาสนา ตางเผาพนัธุ หรือตางชาต ิ ยังถูกยกขึ้นมาเปน
ประเด็นใหไดคัดคานและตอตานกันอยูไมขาด  จนนาจะถือไดวาความกลัวสูญชาต ิสูญเผาพันธุ  และสูญ
เอกลักษณทางวัฒนธรรมนัน้ เปนมรดกทางความรูสกึนึกคิดของชาวพมาที่ยังคงสรางความหวาดระแวง
ตอกันไดอยางไมรูจบ 

                                             
๑  พมาเรียกแขกหรือฝรั่งวา “กะลา” ซึ่งแฝงนัยที่คอนขางดูแคลน เนื่องจากพมาไมคอยชอบกะลาจากความทรงจําที่สั่งสมมาแต
อดีต และความแตกตางทางวัฒนธรรม 
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การสรางความปรองดองแหงชาติ 
 พมาเปนดินแดนแหงชาติพันธุ  ระบุวามีจํานวนทั้งหมด ๑๓๕ เผาพันธุ (เปนขอมูลจากการ
สํารวจคราว ๆ โดยจําแนกพื้นที่ตามรฐัและภาคตาง ๆ ทั้ง ๑๔ แหง) จํานวนกลุมชาติพันธุมาก แสดงให
เห็นภาพของการกระจายตวักันของกลุมวัฒนธรรมตาง ๆ ในประเทศพมา กลุมชนที่มีจํานวนประชากร
คอนขางมากและมีความเปนมาทางประวตัิศาสตรเดนชดั มีเพียง ๘ กลุมคือ พมา ยะไข มอญ ฉาน       
คะฉิ่น กะเหรี่ยง ฉิ่น และคะยา  ซ่ึงแตละกลุมมีภาษาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุม  และแม
ประเทศพมาจะมีภาษาทองถิ่นมากมาย แตภาษาพมาของคนพื้นราบถือเปนภาษาราชการและเปน
ภาษากลางของคนทุกเผาพันธุ  พมามองวาความแตกตางหลากหลายของประชากรในประเทศเปนเพียง
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ซ่ึงทุกเผาพันธุตางมีสายเลือดเดียวกันและตางเปนพันธมิตรรวมแผนดิน  
ในตําราเรยีนของพมาชื่อ “จิตใจแหงสหภาพ” ซ่ึงเปนตําราสอนหนาที่พลเมืองเลมหน่ึง มีเน้ือหาสาระ
ตอนทายเลมเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานกึของเยาวชนใหมีความปรองดองในชาติ ถึงแมพมาจะมีหลาย
ชนเผา แตจําเปนตองมีความมั่นคง  ตําราหลายเลมจะสอดแทรกการปลูกฝงจิตสาํนึก  ซ่ึงความรูเกี่ยวกบั
พมาในเรื่องของการปลูกฝงความรักชาตดิวยอุดมการณ “จิตใจแหงสหภาพ” น้ัน บงบอกถึงทิศทางทาง
การเมืองของสหภาพพมาไดเปนอยางดีวา กองทัพจะยังเปนหัวใจของประเทศในการสรางความปรองดอง 
ในชาต ิ เพ่ือใหเกิดสันติภาพอยางถาวร  และชาตนิิยมจะยังเปนแนวทางทางการเมืองสําหรับตานทาน
ภาวะคุกคามและการแทรกแซงจากภายนอก  ดังน้ัน เอกภาพ (สหภาพ) ภราดรภาพ(ความปรองดอง) 
และอธิปไตย (การไมถูกแทรกแซงทางการเมือง) จึงเปนเจตจํานงแหงชาติทีรั่ฐบาลพมาใหความสําคัญ 
และนํามาปลกูฝงเยาวชนพมาใหเปนพลังเดียวกบักองทัพ  และใหตระหนักวากองทัพเขามาทําหนาที่ก็
เพราะเปนภารกิจที่ประวัตศิาสตรมอบหมาย 
 ความพยายามในการปลูกฝง “จิตสํานึกแหงสหภาพ” ของรัฐบาลพมาสูเยาวชนโดยการ
สอดแทรกประเด็นเหลานี้ไวในตําราเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา ไดแสดงใหเห็นถึง
ความรุนแรงของปญหาความขัดแยงระหวางชนกลุมนอยในพมามากขึ้น ซ่ึงในมุมมองของรัฐบาลทหาร
พมา เห็นวาปญหาที่พมากําลังเผชิญอยูทุกวันนี ้ เปนผลมาจากลทัธิลาอาณานคิมของประเทศตะวันตก 
และถูกกระตุนใหรุนแรงขึ้นโดยชาวไทย 
 ประวตัศิาสตรพมากลาวไดวา ประเทศพมานั้นเคยปกครองโดยระบอบกษตัริยมาตั้งแตยคุ
โบราณเปนพัน ๆ ป แตยุคประวตัศิาสตรซ่ึงเปนยุคของการสรางอาณาจักรนั้น พมาถือวาพระเจาอโนรธา
เปนปฐมกษตัริยแหงราชอาณาจักรเมียนมาร โดยชนชาติพมาไดสรางความเปนปกแผนใหปรากฏเปน  
ครั้งแรกเม่ือป ค.ศ.๑๐๔๔  จากนั้นราชอาณาจักรเมียนมารไดผานกาลเวลาทีต่องประสบกบัความรุงเรือง
และความเสื่อมถอยเปนระยะ สิ่งบงชีถ้ึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรเมียนมารในยุคนั้นคือ ความ     
มีสันติภาพ  ความมีเอกภาพ  และความมีแสนยานุภาพ   สวนสิ่งบงชี้ถึงความเสือ่มถอยก็คือการไรในขอ 
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ดังกลาว พมามองวาการทีอ่าณาจักรพมาดํารงอยูไดเปนเวลายาวนานนั้น ก็เน่ืองจากวีรบรุุษของชาวพมา 
สามารถสยบภัยในแผนดิน และสามารถปองกัน ปราบปรามภัยจากภายนอกไวได  แตกระนัน้ก็ตาม  ใน
ที่สุดราชอาณาจักรเมียนมารก็ถึงกาลตองสิ้นสถาบนักษตัริย และอธปิไตยในป ค.ศ.๑๘๕๕ เจาอาณานิคม 
อังกฤษไดเขามาลมเลิกระบอบการปกครองเดิมของพมา และครอบครองแผนดินเมียนมารอยางเบ็ดเสร็จ 
พมาถือวาแมจะสิ้นอาณาจักรของตนที่เคยสรางไวในยุคราชวงศไปแลวกต็าม แตก็ถือวายุคราชวงศซ่ึง  
กินเวลานานกวา ๘๐๐ ป เปนยุคแหงการสรางชาต ิและการสั่งสมอารยธรรมของชาวเมียนมาร โดยแทบ
ไมมีกลิ่นไอของความแตกแยกในลทัธิและเผาพันธุ เฉกเชนทีเ่ปนอยูทุกวันน้ี 
 ในมุมมองของพมา เจาอาณานิคมอังกฤษมิไดตั้งใจนําความผาสกุมาสูดินแดนเมียนมาร หาก 
แตเจาอาณานิคมไดนําระบบทุนนิยมผกูขาดเขามาใชตักตวงผลประโยชนไปจากแผนดินของตน  อังกฤษ
ไดทําใหชาวพมาซึ่งเปนเจาของแผนดินกลายเปนคนทีด่อยโอกาสในเกือบทุกดาน ไมวาจะเปนดานการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมพมาถูกละเลย  ชาวพมาถูกจํากัดโอกาสทางการศกึษาและ
อาชีพ อีกทั้งอังกฤษยังไดสรางความแตกแยกทางชนชาติจนเกิดเปนสงครามกลางเมืองระหวางชนตาง
เผา ซ่ึงเปนปญหาตกคางมาจนปจจุบัน  เคยมีคํากลาววา “กอนที่พวกขยายดินแดนจะกลับคืนแผนดินตน 
ยังไดสาดทรายลงบนชิ้นเนือ้ที่ตนไมกินแลว” ชิ้นเนื้อเปอนทรายนัน้ก็คือเอกราชที่พมาไดรับ ชาวพมา  
ทั้งประเทศไมเคยไดลิ้มรสแหงเอกราชที่ไดมาดวยความยากลําบากนั้นอยางมีความสุข นอกจากนี้ระบบ
การเมืองแบบทุนนิยมที่เปนมรดกสืบทอดจากเจาอาณานิคมไดเขาแทรกปนอยูในระบบสังคมนยิมที่เปน
แนวทางหลักของกลุมการเมืองในการตอตานเจาอาณานิคมมาแตแรก จนเกิดเปนความแตกแยกทางลทัธ ิ
เปนฝายซายและฝายขวา และที่สดุไดเอนเอียงไปสูวิถีการแกงแยงผลประโยชนระหวางกลุมนักการเมือง    
ทั้งที่เคยรวมในลัทธิและตางลัทธิกัน ดวยเหตุน้ีแนวทางการแกไขปญหาดวยวถิีทางทางการเมืองจึงมิอาจ
เยียวยาปญหาความไรเอกภาพของชาตใินขณะนั้นได 
 
รากเหงาของปญหาในแผนดินเมียนมาร 
 รากเหงาของปญหาในแผนดินเมียนมารในชวงแรกทีไ่ดเอกราชใหม ๆ น้ัน (ค.ศ.๑๙๔๘ – 
๑๙๖๒) จึงถูกมองวามี ๒ เรื่องสําคัญคือการยึดติดในเผาพันธุ และการยึดติดในลทัธ ิ
 กรณียึดติดในเผาพันธุน้ัน ในอดีตประชาชนที่อาศัยอยูในดินแดนบริเวณที่เปนประเทศพมา
ขณะน้ีน้ัน ประกอบดวยผูคนหลายเชื้อชาต ิ ที่มีภาษา วัฒนธรรม และประเพณีตางกันไป ประกอบกบั
สภาพภูมิประเทศของดินแดนในแถบนี ้ มีลักษณะเปนเทือกเขา ที่ราบสูง และปาไมเปนสวนใหญ การ
ติดตอสื่อสารกันระหวางคนตางกลุมตางเชื้อชาต ิ จึงเปนไปดวยความยากลําบาก ดังน้ันผูคนตางกลุม จึง
ตางแยกกันอยูอยางเปนเอกเทศ ไมขึน้ตอกันมาเปนเวลานาน นอกจากนั้น เหตุผลในการยึดติดใน
เผาพันธุ   พมาอางวาเกิดจากวิธีการปกครองของเจาอาณานิคมอังกฤษที่เรียกวา    “Divide and Rule”  
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ระบบน้ีถูกมองวาแบงแยกเอาใจชนกลุมนอย และกดขี่ชนชาติพมา โดยเฉพาะกลุมกะเหรี่ยงถกูประณาม
วาเปน “สมุนรับใชพวกขยายดินแดน” อังกฤษใหการสนับสนุนกะเหรี่ยงดานการศึกษา อาชีพ และยัง
สนับสนุนใหยายถิน่ฐานไปอยูยังพ้ืนทีร่าบอันอุดมสมบูรณทางตอนลาง  อีกทั้งยังมีการชกัชวนชาวกะเหรี่ยง 
ตลอดจนชนบนพื้นที่สูงใหหันไปนับถือศาสนาคริสต  ทั้งน้ีเพราะอังกฤษไมสามารถเผยแผศาสนาของตน
ในพ้ืนที่ราบได  เน่ืองเพราะคนสวนใหญบนพ้ืนที่ราบเปนชาวพมาที่สวนมากดาํเนินชีวติตามวิถีทางพุทธ
ศาสนาอยางเครงครัด ดังน้ัน อังกฤษจึงขึ้นไปเผยแผศาสนาของตนกับคนในพืน้ที่สูง เชน ในเขตของ    
คะฉิ่น ฉิ่น และกะเหรี่ยง เปนตน  นอกจากนี้ อังกฤษยงัไดปลูกฝงความรูสึกเกลยีดชังพมาขึ้นมา  ดังน้ัน
ความชิงชังกนัระหวางเผาพันธุที่อังกฤษกอขึ้น จึงกลายเปนชนวนกอใหเกิดการตอสูเพ่ือแบงแยกดินแดน 
นับตั้งแตสหภาพพมาไดรับเอกราช 
 สวนการยึดตดิในลัทธิน้ัน ในยุคนั้น ลัทธิการเมืองที่เขามามีบทบาท ไดแก ลัทธิสังคมนิยม 
ลัทธคิอมมิวนิสต และลทัธทิุนนิยมแบบอาณานิคม  ฝายพมากลาววาในชวงของการตอสูขับไลฟาสซิสต
ญ่ีปุน๒ และการเรียกรองเอกราชจากอังกฤษนั้น ทุกฝายลัทธิตางพยายามประนีประนอมกันเพ่ือตอสูกับ
กองกําลังฟาสซิสต และเรยีกรองเอกราชจากเจาอาณานิคม  แตพอไดรับเอกราชแลวตางฝายกลบัแยงชิง
อํานาจทางการเมือง ฝายตาง ๆ อันไดแก บรรดาชนกลุมนอยชาวพมา และกลุมคอมมิวนิสต ซ่ึงแยกตวั
ไปตอสูในปา กลุมสังคมนิยม ซ่ึงมีความออนดอยในสภา และกลุมทุนนิยมซึ่งเปนพรรคแกนนําในการ
เตรียมการจัดตั้งรัฐบาล ภายใตชื่อ พรรค “สันนิบาตอิสรภาพของประชาชนตอตานฟาสซิสต” (Anti – 
Facist of People’s Freedom Leaque – AFPFL)  ซ่ึงมีกลุมอูนุ เปนผูนํา๓ 
 เน่ืองจากกลุมเหลานี้มีความเห็นไมลงรอยกันเกี่ยวกับวิธีการปกครองประเทศ และไมสามารถ 
ประสานประโยชนของแตละกลุมได  ผลของความขัดแยงกัน ถึงกับเปนเหตุใหอู ออง ซาน๔ หัวหนา
รัฐบาลชั่วคราวในขณะนั้น  ถูกลอบสังหารเสียชีวิต   อังกฤษจึงเชิญให  อูนุ  ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
                                             
๒ ตําราเรียนทางประวัติศาสตรของพมาไดกลาวประณามคนตางชาติวาเปนเหตุแหงความทุกขยากของประชาชนและความไม
มั่นคงของประเทศ อังกฤษซึ่งเปนเจาอาณานิคมและญี่ปุนซึ่งเคยยึดครองแผนดินพมาชั่วขณะ มักถูกเอยถึงในประวัติศาสตร
แหงชาติ โดยพมาจะประณามอังกฤษวาเปน “พวกขยายดินแดน” เรียกญี่ปุนวา “พวกฟาสซิสต”  
๓ อันที่จริงพรรคการเมืองนี้กอต้ังโดยนายพล ออง ซาน และเปนพรรคที่มีแนวคิดสังคมนิยมมากอน แตดวยความแตกแยกภายใน
พรรค จึงไดเกิดการเอนเอียงออกจากวิถีสังคมนิยม ผูนําหันมาสนใจในอํานาจและเอื้อประโยชนเฉพาะกับพวกพอง  การตอสูทาง
การเมืองในระบบพรรคจึงถูกวิจารณวาเปนระบบที่มิไดมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และพอเกิดความออนแอใน
พรรค ก็หันไปใชอุบายทางการเมืองในการเรียกรองคะแนนเสียง เชน การใหสัญญาวาจะใหอิสระทางการปกครองตอกลุม
แบงแยกดินแดน และการใหสัญญาวาจะกําหนดใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ดังนั้น ความขัดแยงทางการเมืองจึงยิ่ง
ซ้ําเติมปญหาความไรเอกภาพ  นักการเมืองในยุคนั้นจึงถูกกลาวหาวาเลนการเมืองเพียงเพ่ือสนองตัณหาของตน โดยมิได
คํานึงถึงความอยูรอดของชาติ 
๔ คําวา “อู” ใชนําหนาชื่อชาวพมา แปลวา “นาย” หรือ “ทาน” ชาวพมายังเรียกขานคํานําหนาดวยความเคารพวา “โบโจะ”  ออง 
ซาน ซึ่งหมายถึงจอมพล ออง ซาน ที่ชาวพมาใหความเคารพไมเสื่อมคลายในฐานะที่เปนวีรบุรุษในการตอสูเพ่ือเรียกรองเอกราช 
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ขณะนั้นขึ้นมาดํารงตําแหนงแทนออง ซาน เพ่ือเตรียมการใหพมาเปนเอกราช และในเดือนกันยายน 
๑๙๔๗ รางรัฐธรรมนูญก็ไดถูกประกาศใชอยางเปนทางการ ในเดือนตุลาคมตอมา อังกฤษและพมาจึงได
เซ็นสัญญากัน ใหพมาเปนเอกราชอยางเปนทางการในวันที่ ๔ มกราคม ๑๙๔๙ โดยมีอูนุ เปน
นายกรัฐมนตรีคนแรก 
 ภายหลังไดรับเอกราช เกิดความขัดแยงขึ้นมากมายภายในประเทศพมา ที่สําคัญไดแก 
ความขัดแยงระหวางพรรคคอมมิวนิสตธงแดง และพรรคคอมมิวนิสตธงขาว๕ การเรียกรองอิสรภาพของ
องคกรกะเหรี่ยงเพ่ือปองกันตนเองแหงชาต ิ(KNDO) มีการใชความรุนแรงมากขึ้น และติดตามดวยการใช
ความรุนแรงของชนกลุมนอยอ่ืน ๆ  เน่ืองจากไมไดรับความยตุิธรรมในการดํารงชีวติ  และไมไดรับความ
คุมครองทางวฒันธรรม  เหตุการณวุนวายตาง ๆ ทําใหประเทศตกอยูในอันตราย ดังน้ัน ทหารจึงตองเขา
มาทําหนาที่ของตนรวมกับรัฐบาลในการโตตอบฝายตรงขาม  ในชวงครึ่งปหลังของป ค.ศ.๑๙๔๙ ซ่ึงเปน
ชวงที่เนวินไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตร ี เพ่ือชวยปราบปรามการกอความไมสงบ 
จนกระทั่งเหตกุารณเริ่มคลีค่ลาย และสถานการณตาง ๆ เริ่มดีขึ้น นายพลเนวินจึงลาออกจากตําแหนงใน
คณะรัฐมนตร ีแตยังคงดํารงตําแหนงทางทหารตอไป 
 อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ.๑๙๕๑ – ๑๙๖๒ ซ่ึงเปนชวงที่พมาใชระบอบการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยแบบหลายพรรค ก็ยังคงมีปญหาทั้งเรือ่งเอกภาพระหวางชนเผา และระหวางกลุมลัทธิ
การเมือง มีการตอสูของผูกอการรายที่เรียกรองอิสระทางการเมอืงการปกครอง และยังมีการแตกแยก
ระหวางนักการเมืองภายในพรรค  พรรครัฐบาลอูนุไมสามารถสรางความเชื่อม่ันในการแกปญหาได วันที ่
๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ นายพลเนวินจึงเขายึดอํานาจการปกครองมาอยูในมือทหารตั้งแตน้ันมา และทํา
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารประเทศ สรางสถาบันการบริหารขึ้นมาใหม มีลักษณะรวบอํานาจ
การตัดสินใจทั้งหมดไวที่สวนกลาง โดยมีทหารเปนแกนนํา๖ 
 ความลมเหลวของระบบเศรษฐกิจของพมาเปนตวัชีว้ัดที่สําคัญ ระบบเศรษฐกิจของพมาอยู
บนหลักการ “วิถทีางของพมาสูสังคมนิยม” (Burmese Way to Socialism) เปนการรวมแนวความคิด
ชาตินิยม สังคมนิยม และศาสนาพุทธเขาไวดวยกัน โดยทหารเปนผูกุมอํานาจทางเศรษฐกิจ การกําหนด
นโยบายและการสั่งการมาจากสวนกลางเทานั้น ซ่ึงโดยปกต ิ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมัก
ตองการการตดัสินใจที่รวดเร็ว หากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนยน้ันไดทําใหเกดิความลาชา และไมมี
ประสิทธิภาพ เกิดตลาดมืดขึ้นทัว่ไปในพมา จนกระทั่งป ค.ศ.๑๙๘๗ รัฐบาลจึงไดเร่ิมปรับตวั และยอมให 

                                             
๕ พรรคคอมมิวนิสตธงขาว ไดรับการสนับสนนุจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
๖ พลเอก เนวินและคณะทหารพมา ไดนําพมาเขาไปสูยุคสังคมนยิมภายใตพรรคการเมืองช่ือ “พรรคโครงการสังคมนิยมพมา” 
(Burma Socialist Program Party – BSPP) ทําใหพมาประสบปญหาทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
อยางหนัก 
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เอกชนดําเนินการผลิตไดเอง และปจจุบันก็ไดพยายามชักชวนชาวตางชาติใหเขามาลงทุนในพมามากขึ้น 
 ความลมเหลวของระบบการปกครองของพมา เห็นไดจากการเกิดเหตุการณจลาจลหลายครั้ง 
ซ่ึงความกดดันตาง ๆ  เกิดขึ้นจากการจํากัดเสรีภาพของประชาชน  ไมยอมใหมีการแสดงความคิดเห็น
มาเปนเวลานาน ทําใหนายพลเนวินตองลาออกไป ในป ค.ศ.๑๙๘๘ พลเอกซอหมอง ผูบัญชาการ       
ทหารสูงสุดและรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหมทําการรัฐประหาร โดยอางความจําเปนในการรักษา 
ความสงบเรยีบรอยและความมั่นคงของประเทศ แตผูนํารัฐบาลทหารพมายังคงเปนผูใกลชิด พลเอก เนวนิ๗ 
โดยคณะทหารพมาไดจัดตั้ง “สภาปฏิรูปกฎหมายและระเบียบของรฐั” (SLORC) และ ๑๐ ปตอมาเปลี่ยน
ชื่อเปน “สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ” (SPDC) และไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึ้น 
แตการใชความรุนแรงในการเรียกรองอิสรภาพของชนกลุมนอยก็มีมากขึ้น ซ่ึงรัฐบาลทหารไมสามารถ
ปราบปรามไดสําเร็จ จึงกลายเปนสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมากวา ๕๐ ปจนปจจุบัน  ความลมเหลว
ของระบบการปกครองของพมาไดเปนที่ประจักษชัดอยูทุกวันนี้ ตลอดเวลาของการปกครองประเทศ
ระบอบเผด็จการทหาร ไดทําใหศักยภาพในการพัฒนาประเทศลดลงอยางมาก มีแตปญหาการใชความ
รุนแรงทางการเมือง การละเมิดสทิธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ความเสื่อมโทรมและความลมเหลวทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพต่ํา  
 

ชนกลุมนอยในพมา 
 ในประเทศพมามีชนกลุมนอยมากมายหลายกลุม  ชนกลุมนอยเหลานีป้ระกอบดวยชนเชื้อชาต ิ
มอญ กะเหรีย่ง คะยา ฉิ่น  คะฉิ่น ยะไข นอกจากนี้ก็ยังมีอีกเปนรอย ๆ เผาทีอ่าศัยกระจัดกระจายอยู
ทั่วไป  ชาวพมาแทสวนใหญจะอยูในภาคกลาง และบริเวณสามเหลีย่มปากแมนํ้าอิระวดี ในขณะที่บรรดา
ชนกลุมนอยอาศัยอยูในพ้ืนที่ปาเขาตามชายแดน ชาวมอญ กะเหรี่ยง คะยา ไทใหญอาศัยอยูทาง
ชายแดนดานตะวันออกซึ่งติดตอกับประเทศไทย ชาวคะฉิ่นอาศัยอยูในพ้ืนที่ทางดานเหนือ ซ่ึงมีเขตแดน
ติดตอกับประเทศจีนและอินเดีย ชาวฉิ่นและยะไขอาศยัอยูในพ้ืนทีต่ดิตอกับอินเดียและบังกลาเทศ 
 ชนกลุมนอยเหลานี้ มีสวนในการเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ และเม่ือพมาไดรับเอกราช 
ชนกลุมนอยกต็องการแยกตัวออกจากพมา จัดตั้งเปนรัฐอิสระขึน้ อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยง
ระหวางชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมาไดเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลว มิใชเพ่ิงจะมาเกิดในสมัยที่พมาไดรับ
เอกราชจากอังกฤษแลว  จากประวตัิศาสตรของพมามีหลักฐานแสดงถึงการรบราฆาฟนเพ่ือชวงชิงความ
เปนใหญเหนือดินแดนพมาระหวางชนชาติตาง ๆ  โดยเฉพาะพมา มอญ ยะไข ไทใหญ และกะเหรี่ยง
ปญหาชนกลุมนอยเปนปญหาสําคัญที่สุดอยางหนึ่งซ่ึงเผชิญหนารัฐบาลทหารของพมาตลอดมา นับตั้งแต 

                                             
๗ พลเอก เนวิน ยอมใหพลเอก ซอหมอง ทําการรัฐประหาร แตพลเอก เนวินยังคงมอีํานาจ มีอิทธิพลอยางมากตอการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลทหารพมา 
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สหภาพพมาไดรับเอกราช พนจากการเปนอาณานิคมของอังกฤษในป ค.ศ.๑๙๔๘ เน่ืองจากชนกลุมนอย
เผาตาง ๆ ไดปฏิบัติการตอตานรัฐบาลพมาเพื่ออิสรภาพ ซ่ึงเปนเรื่องที่รัฐบาลพมายอมรับไมได เพราะ
สหภาพพมาประกอบดวยชนกลุมนอยประมาณ ๑๓๕ กลุม มีจํานวนประชากร ๔๗ ลานคน คิดเปน    
รอยละ ๓๐ ของประชากรในสหภาพพมา และครอบครองพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศ  
 
การเมืองการปกครองของสหภาพพมา 
 ในการปกครองทองถิ่นของประเทศสหภาพพมานั้น พมาแบงการปกครองออกเปนมณฑล
และรฐั พมาเรียกมณฑลวา “ตาย” และเรยีกรัฐวา “ปะหยี่แหน” สหภาพพมามีตาย ๗ ตาย และอาจเรียก
ตายทั้ง ๗ รวมกันวา “ปะหยี่มะ” ซ่ึงแปลวา “แผนดินใหญ” สวนใหญเปนพ้ืนที่อยูตอนกลางของประเทศ 
และประชากรที่อยูในปะหยีม่ะ จะเปนชนเชื้อสายพมาเปนสวนมาก สวนปะหย่ีแหนน้ัน อาจแปลวา 
“แผนดินยอย” เปนพ้ืนที่ทีต่ัง้อยูรอบนอกปะหยี่มะ และประชากรสวนใหญในปะหยีแ่หนจะมิใชชนเช้ือสาย
พมา แตจะเปนชนเผาอ่ืน ๆ เชน คะฉิ่น กะเหรี่ยง ฉิ่น ฉาน คะยา มอญ ยะไข เปนตน พมามีปะหยี่แหน
ทั้งหมด ๗ ปะหยี่แหน  ในภาษาอังกฤษเรียก “ตาย” วา “Division” และเรยีก “ปะหยี่แหน” วา “State” 
สวนภาษาไทย เทียบ “ตาย” กับ “มณฑล” และเทยีบ “ปะหยี่แหน” กับ “จังหวัด” 
 การเมืองการปกครองของพมาแบงออกเปน ๗ รัฐ ๗ มณฑล ดังน้ี 
 ๑. รัฐคะฉิ่น (Kachin State) ตั้งอยูบนสดุของประเทศ มีพ้ืนที่ทางดานเหนือและดาน
ตะวันออกติดกับประเทศจีน ดานใตติดกับรัฐฉาน และดานตะวันตกติดกบัมณฑลสะกาย รัฐคะฉิ่นมีพ้ืนที ่
๓๔,๓๗๙ ตารางไมล ในรัฐคะฉิ่น แบงพ้ืนที่ปกครองออกเปน ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอมิตจินา (Myitkyina) 
อําเภอบะมอ (Bhamo) และอําเภอปูตาโอ (Putao) รัฐคะฉิ่นมีประชากร ๑.๒ ลานกวาคน ความหนาแนน
ของประชากร  ๓๔ คนตอตารางไมล ประกอบดวยชนเผาคะฉิ่น  พมา  ไทใหญ (ฉาน) ฉิ่น และนาคา  
นับถือศาสนาพุทธรอยละ ๕๗.๘ และ นับถือศาสนาคริสตรอยละ ๓๖.๔ นอกนั้นนับถอืศาสนาฮินดู 
อิสลาม และนบัถือผ ีประชากรสวนใหญพูดภาษาพมา 
 ๒. รัฐคะยาห (Kayah State) ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของสหภาพพมา ติดกบัไทยทาง
จังหวัดแมฮองสอน ตอนเหนือติดกับรัฐฉาน และดานใตติดกับรฐักะเหรี่ยง รัฐคะยาหมีพ้ืนที ่ ๔,๕๓๐ 
ตารางไมล ในรัฐคะยาหแบงการปกครองออกเปน ๒ อําเภอ ไดแกอําเภอ ลอยกอ (Loikaw) และอําเภอ
บอลาแค (Bawlakhe) ในรัฐคะยาหมีประชากรประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ คน ความหนาแนนของประชากร  
๕๓ คนตอตารางไมล (เมืองลอยกอและเมืองดีมอโซ (Dimawhso) มีความหนาแนนของประชากรถึง 
๑๐๐ คนตอตารางไมล) ประกอบดวยชนเผาคะยา ปะดอง (Paduang หรือ Kayan) ปะเย (Paye) ยินบอ 
(Yinbaw) ยินกะเล (Yinkale) กะเหรี่ยงปะกี (Paki Kayin) และชนกลุมเล็ก ๆ เชน มะนูมะเนา (Manumanao) 
เกโค (Gaykho) และเกบา (Gaybar) สวนพวกไทใหญ  อิงตา (Intha) และพมามีจํานวนไมมากนกั 
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 ๓. รัฐกะเหรี่ยง (Kayin State) ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของสหภาพพมา ติดกับไทยทาง
ตอนลางของจงัหวัดแมฮองสอน ตาก และกาญจนบุรี ตอนเหนือติดกับรัฐฉาน รัฐคะยาห และ
มณฑลมัณฑะเลย ดานตะวนัตกและดานใตติดกับมณฑลพะโค และรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยงมีพ้ืนที ่๑๑,๗๓๑ 
ตารางไมล ในรัฐกะเหรีย่งแบงพ้ืนที่ปกครองออกเปน ๓  อําเภอ ไดแก อําเภอพะอัง (Pha-an) อําเภอ
เกาะกริก(Kawkareit) และอําเภอเมียวดี (Myawady) รัฐกะเหรี่ยงมีประชากร ๑,๔๓๑,๓๗๗ คน ความ
หนาแนนของประชากร ๑๒๒ คนตอตารางไมล ประกอบดวยชนเผากะเหรี่ยง  พมา (Bamar) ปะโอ    
(Pa – o)  ไทใหญ (Shan) มอญ (Mon) และยะไข (Rakhine) กะเหรี่ยงเปนชื่อรวม ๆ ของชนเผานี้     
ซ่ึงจําแนกไดเปน สะกอ (Sakaw/Sawhaw) โป (Poe/Sho) บเว (Bwe) ปะดอง กะเหรี่ยงแดง (Kayinni) 
และซะแยง (Zayein) และยังอาจจําแนกกลุมกะเหรี่ยงเปนกะเหรี่ยงเหนือ และกะเหรี่ยงใต บเวเปนกลุม
กะเหรี่ยงเหนอื สวนสะกอและโปเปนกลุมกะเหรี่ยงใต ศาสนาหลักในรัฐน้ีไดแก พุทธ คริสต และเลเก 
(Leke) 
 ๔. รัฐฉิ่น (Chin State) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของสหภาพพมา ทางเหนือและทางตะวันตก
ติดกับอินเดีย ทางใตติดกบัรัฐยะไข และทางตะวันออกติดกับมณฑลสะกายและมะเกว รัฐฉิ่นมีพ้ืนที ่     
๑๓,๙๐๗ ตารางไมล ในรฐัฉิ่นแบงพ้ืนทีป่กครองออกเปน ๒ อําเภอ ไดแก อําเภอมิงดัต (Mindat) และ
อําเภอฟะลัม (Falam) มีประชากร ๔๖๕,๓๖๑ คน ความหนาแนงของประชากร ๓๒ คนตอตารางไมล 
ประกอบดวย     ชนเผาฉิน่เปนสวนมาก นอกนั้นมีเผามโร (Mro/Mago) คะมี (Khami) และพมา อาศัย
ทางใตและพืน้ที่ตะวันตกของรัฐ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต และบางสวนนับถือศาสนาพุทธ มี
ความแตกตางทางภาษาทองถิ่นอยูทั่วไป เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนภูเขา 
 ๕. รัฐมอญ (Mon Satate) ตัง้อยูทางดานใตของสหภาพพมา ทิศเหนอืติดกับมณฑลพะโค 
และรฐักะเหรีย่ง ทิศตะวันตกติดกบัอาวเมาะตะมะ ทิศใตติดกบัมณฑลตะนาวศรี และมีพ้ืนทีบ่างสวนติด
กับประเทศไทยทางจังหวดักาญจนบุรี รัฐมอญมีพ้ืนที่ ๔,๗๔๗ ตารางไมล รัฐมอญแบงพ้ืนทีก่ารปกครอง
ออกเปน ๒ อําเภอ ไดแก อําเภอเมาะลําไย (Mawlamyine) และอําเภอทาตอนหรือตะโทง (Thaton)     
รัฐมอญมีประชากรเกือบ ๒.๔ ลานคน ความหนาแนนของประชากร ๕๐๕ คนตอตารางไมล 
ประกอบดวยชาวมอญและพมาเปนสวนมาก นอกนั้นเปนพวกกะเหรี่ยง ยะไข ฉิ่น คะฉิ่น ไทใหญ และ  
ปะโอ ศาสนาหลักคือศาสนาพุทธ และมีบางสวนนบัถอืศาสนาคริสต 
 ๖. รัฐยะไข (Rakhine State) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของสหภาพพมา ทิศเหนือติดกบัรัฐฉิน่      
ทิศตะวันออกติดกับมณฑลมะเกว ทิศใตติดกบัมณฑลเอยาวด ี และทศิตะวนัตกติดกับอาวเบงกอล รัฐ    
ยะไขมีพ้ืนที ่ ๑๔,๒๐๐ ตารางไมล ในรฐัยะไขแบงพ้ืนที่การปกครองออกเปน ๕ อําเภอ ไดแก อําเภอ
ซิจตวย (Sittway) มองตอ (Maungtaw) บตูีตอง (Buthiduang) เจากผยู (Kyaukpyu) ตั่งตแว (Tandwe) 
รัฐยะไขมีประชากร ๒.๖ ลานกวาคน ความหนาแนนของประชากร ๑๘๓ คนตอตารางไมล อยูหนาแนน
ที่สุดในเมืองซิจตวย   ยะไขและพมาอาศยัอยูบนพ้ืนราบ   เกาะยาม-บแย   (Yambye)   และเกาะมะนอง  
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(Manuang)  พวกฉิ่นอาศัยอยูทางดานเหนือของรัฐ สวนในพื้นที่ภูเขาดานตะวันตกและเหนือของซิจตวย
มีเผาอ่ืนอาศัยอยู ไดแก มโร แตะ (Thet) คามี (Khami) ไดแนะ (Dainet) มะรามะจี (Maramagyi) และ  
คะมาน (Kaman) ประชากรสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธ 
 ๗. รัฐฉาน (Shan State) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหภาพพมา ทิศเหนือติด
กับมณฑลสะกาย รัฐคะฉิ่น และประเทศจีน ทิศตะวนัออกติดกับประเทศจีนและลาว ทิศใตติดกบัประเทศ
ไทย และรฐัคะยาห สวนทศิตะวันตกติดกับมณฑลมัณฑะเลย รัฐฉานมาพื้นที่ ๖๐,๑๕๕ ตารางไมล รัฐ
ฉานแบงการปกครองออกเปน ๑๑ อําเภอ ไดแก ตองจี (Taunggyi)  ลอยลีง (Loilem) ลาโช (Lashio)  มู
แซ(Muse)  เจากแม (Kyaukme) กุนลง (Kunlong) เลากกาย (Laukkai) ไจโตงหรือเชียงตุง (Kengtung) 
มายซัต (Monghsat) มาย –พยัต (Mongkpyak)  และตาชีเละหรือทาขีเ้หล็ก (Tachilek) รัฐฉานมี
ประชากร ๔.๗ ลานกวาคน ความหนาแนนของประชากร ๗๕ คนตอตารางไมล ประชากรสวนใหญเปน
ไทใหญ อาศยัในที่ราบลุมแมนํ้าและตามหุบเขา นอกจากนี้ ยังมีชนเผาคาน ุ  ตองโย อีงตา และชาวเผา
พมาอาศัยอยูทางดานตะวนัตก ปะหลอง ลีซอ และคะฉิ่น อาศัยทางดานเหนือ  ปะโออาศัยทางดานใต วา
อาศัยที่เมืองโฮบัง ดานตะวนัออกของแมนํ้าสาละวิน  โกกั้งอาศัยในเขตปกครองโกกั้ง และอีกอกับมูเซอ
อาศัยแถบเมืองเชียงตุง ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  และมีจํานวนมากที่เปนมุสลิม คริสต  และ
ฮินดู สวนใหญพูดภาษาพมาเปนภาษากลาง 
 ๗ มณฑล ไดแก 
    ๑. มณฑลสะกาย (Sagaing Division) ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของสหภาพพมา 
มีชายแดนติดกับอินเดียและรัฐคะฉิ่น ดานตะวันออกและดานใตติดกับรัฐฉาน และมณฑลมัณฑะเลย  ดาน 
ใตติดกับมณฑลมัณฑะเลย และมณฑลมะเกว  มณฑลสะกายมีพ้ืนที ่๓๖,๕๓๕ ตารางไมล 
 มณฑลสะกายแบงพ้ืนที่การปกครองออกเปน ๘ อําเภอ ไดแก อําเภอสะกาย อําเภอชเวโบ
(Shwebo) อําเภอโมง-ยวา (Monywa)  อําเภอกะตา (Katha) อําเภอกะเล (Kale) อําเภอตะมู ((Tamu)  
อําเภอหมอไลก (Mawlaik) และอําเภอคําตี ่ (Hkamti) มณฑลสะกายมีประชากรกวา ๕ ลานคน ความ
หนาแนนของประชากร ๑๓๙ คนตอตารางไมล และหนาแนนเปนพิเศษทางตอนลาง บริเวณแมนํ้าชิดวิน
(Chindwin) กับแมนํ้ามู (Mu) ชาวพมาเปนชนสวนใหญที่อาศัยในพื้นที่แหงแลงและตลอดเสนทางรถไฟ
จากมัณฑะเลยไปถึงมิตจินา  พวกไทใหญอาศัยแถบแมนํ้าชิดวินตอนบน  พวกนาคาอาศัยตามเทือกเขา
ดานเหนือ  พวกฉิ่นอาศัยทางตอนลางของมณฑล สวนพวกกะด ู (Kadu) และกะนาง (Ganang)พบวา
อาศัยอยูตามลุมแมนํ้ามูและเมซา (Meza) 
 ๒. มณฑลตะนาวศร ี (Thaninthayi Division) ตั้งอยูทางใตสุดของสหภาพพมา ดานเหนือ
ติดรัฐมอญ ชายแดนดานตะวันตกติดกบัไทย นับจากกาญจนบุรีไปจนถึงระนอง ดานตะวนัตกติดกับทะเล
อันดามัน ซ่ึงประกอบดวยเกาะตาง ๆ เกือบ ๘๐๐ เกาะ มณฑลตะนาวศรีมีพ้ืนที่ ๑๖,๗๕๓ ตารางไมล 
มณฑลตะนาวศรีแบงเขตการปกครองออกเปน ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอทะวายหรอืตะแว (Dawei) อําเภอ 
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มะริดหรือมเยะ (Myeik) และอําเภอเกาะสองหรือเกาะตอง (Kawthoung) มณฑลตะนาวศรีมีประชากร
กวา ๑ ลาน ๒ แสนคน ความหนาแนนของประชากร ๖๔ คนตอตารางไมล  ประชากรสวนใหญอาศัยอยู
ตามที่ราบริมฝงทะเลและตามลุมแมนํ้า ในมณฑลตะนาวศรีมีประชากรเชื้อชาตติาง ๆ อาศัยอยูหลายเผา  
ไดแก  พมา กะเหรี่ยง มอญ ไทใหญ ยะไข ปะซู (มาเลย) ซะโลน ซ่ึงอยูตามเกาะมะริด ประชากรสวน
ใหญพูดภาษาพมาและนับถอืศาสนาพุทธ 
 ๓. มณฑลพะโคหรือปะโกหรือหงสาวดี (Bago Division) ตั้งอยูในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 
ดานเหนือติดกับมณฑลมัณฑะเลย ดานตะวันออกตดิกับรัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และอาวเมาะตะมะ ดานใต
ติดกับมณฑลยางกุง และดานตะวันตกตดิกับมณฑลเอยาวดี และรฐัยะไข มณฑลพะโคมีพ้ืนที ่๑๕,๒๑๔ 
ตารางไมล ในมณฑลพะโคแบงพ้ืนที่การปกครองออกเปน ๔ อําเภอ ไดแก พะโค อําเภอแปรหรือปยี 
(Pyay) อําเภอตายาวด ี (Thayawady) อําเภอตองอูหรือตองหงู (Taungoo) มณฑลพะโคมีประชากรกวา        
๔.๙ ลานคน ความหนาแนนของประชากร ๓๐๐ คนตอตารางไมล ประชากรที่อาศัยอยูในมณฑลนี้ไดแก 
กะเหรี่ยง พมา มอญ ฉิ่น ยะไข ไทใหญ และปะโอ ประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนา บางสวนนับถือ
คริสต  ฮินดู และอิสลาม ภาษาพมาเปนภาษากลาง 
 ๔. มณฑลมะเกว (Magway Division) ตั้งอยูในพ้ืนที่แหงแลงทางภาคกลางของสหภาพพมา 
ดานเหนือติดกับมณฑลสะกาย ดานตะวนัออกติดกับมณฑลมัณฑะเลย  ดานใตตดิกับมณฑลพะโค ดาน
ตะวันตกติดกบัรัฐยะไขและรัฐฉิ่น มณฑลมะเกวมีพ้ืนที่ ๑๗,๓๐๕ ตารางไมล ในมณฑลมะเกวแบงพ้ืนที่
การปกครองออกเปน ๕ อําเภอ ไดแก อําเภอมะเกว อําเภอมีนบู (Minbu) อําเภอตะแยะ (Thayet) 
อําเภอปะโกะกู (Pakokku) อําเภอกั้งกอ (Gangaw) มณฑลมะเกวมีประชากร ๔ ลาน ๒ แสนกวาคน        
ความหนาแนนของประชากร ๒๔๔ คนตอตารางไมล ประชากรสวนใหญเปนชาวพมา นอกนั้นเปนพวก
ฉิ่น ยะไข กะเหรี่ยง และไทใหญ เปนตน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีเพียงสวนนอยที่นับถือ
คริสต ฮินดู อิสลาม และนบัถือผี 
 ๕. มณฑลมัณฑะเลย (Mandalay Division) ตั้งอยูทางตอนกลางของสหภาพพมา ดาน
เหนือติดกับมณฑลสะกาย ดานตะวนัออกติดกับรฐัฉาน ดานใตติดกับรัฐกะเหรี่ยงและมณฑลพะโค ดาน
ตะวันตกติดกบัมณฑลมะเกว และมณฑลสะกาย มณฑลมัณฑะเลยมีพ้ืนที่ ๒๔,๒๓๕ ตารางไมล แบง
พ้ืนที่การปกครองออกเปน ๗ อําเภอ ไดแก อําเภอมัณฑะเลย อําเภอเจากแช (Kyaukse) อําเภอญองอู 
(Nyaung-U) อําเภอปยีงอูละวีง (Pyin-Oo-Lwin) อําเภอมิตถิลา (Meiktila) อําเภอมยีงฉั่ง (Myingin) 
อําเภอยะมีตีง(Yamethin) มีประชากรประมาณ ๖ ลาน ๓ แสนกวาคน ความหนาแนนของประชากร 
๔๒๔ คนตอตารางไมล  ประชากรสวนใหญเปนพมา นอกนั้นเปนไทใหญ ดะนุ (Danu) ลีซอ (lisu) และ
ปะหลอง(Palaung) และอ่ืน ๆ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพทุธ สวนนอยนับถือฮินดู มุสลิม และ
คริสต ภาษาพมาเปนภาษาที่ใชพูดเปนสวนใหญในรฐัน้ี 
 ๖. มณฑลยางกุง (Yangoon Division) ตั้งอยูทางภาคกลางตอนลางของสหภาพพมา  ดาน 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๓                                                                                        กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๔๘ 

                                                                       ๔๕ 
๔๕

 
 
 

เหนือและตะวนัออกติดกีบมณฑลพะโค ดานใตติดกับอาวเมาะตะมะ ดานตะวันตกติดกบัมณฑลเอยาวด ี
มณฑลยางกุงมีพ้ืนที่ ๓,๙๒๗.๕ ตารางไมล แบงพ้ืนทีก่ารปกครองออกเปน ๔ อําเภอ ไดแก อําเภอยาง
กุงตะวันออก อําเภอยางกุงตะวันตก อําเภอยางกุงเหนือ และอําเภอยางกุงใต เมืองยางกุงเปนเมืองหลวง
ของประเทศ และเปนเมืองศูนยกลางทางการคมนาคม เปนทีต่ั้งของที่ทําการรัฐบาล สถานศกึษา และ
เปนแหลงอุตสาหกรรมสําคัญ 
 มณฑลยางกุงมีประชากรมากกวา ๕ ลานคน ความหนาแนนของประชากรประมาณ ๑,๓๐๐ 
คนตอตารางไมล ประกอบดวยชนหลากหลายชาติพันธุ แตชาวพมาเปนประชากรสวนใหญของมณฑลน้ี 
และมีประชากรเชื้อสายแขกและจีนเปนจํานวนมาก ชาวยางกุงสวนใหญเปนชาวพุทธ รองลงมาเปน
มุสลิม และชาวคริสตตามลาํดับ 
 ๗. มณฑลเอยาวดี (Ayeyawady Division) ตั้งอยูทางภาคกลางตอนลางของสหภาพพมา      
ดานเหนือติดกับมณฑลพะโคและมณฑลยางกุง ดานใตและดานตะวันตกติดกบัทะเลอันดามันและอาว     
เบงกอล สวนดานตะวนัตกเฉียงเหนือติดกับรัฐยะไข มณฑลเอยาวดีมีพ้ืนที่ ๑๓,๕๖๗ ตารางไมล แบง
เขตการปกครองออกเปน ๕ อําเภอ ไดแก อําเภอพะสิมหรือปะเตง (Pathein) อําเภอฮีงตาดะ (Hinthada) 
อําเภอมยอง – มยะ (Myaung mya) อําเภอมะอูบีง (Maubin) และพยาโปง (Pyapon) มณฑลเอยาวดีมี
ประชากรมากกวา ๖.๕ ลานคน ความหนาแนนของประชากร ๔๖๖ คนตอตารางไมล ประชากรสวนใหญ
เปนชาวพมาและกะเหรีย่ง บางสวนเปนชาวยะไข  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเปน
คริสตศาสนา และบางสวนเปนมุสลิม สวนใหญใชภาษาพมาเปนภาษากลาง 
 
สงครามกลางเมืองในพมา 
 ปจจุบันสงครามกลางเมืองยังคงยืดเยื้อ ถึงแมจะมีกองกําลังชนกลุมนอยบางกลุมยอมวาง
อาวุธ และไมมีผลสรุปวาฝายใดไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด เพราะรากเหงาของปญหาอยูที่รัฐบาลพมาเอง
ที่ไมยอมใหชนกลุมนอยไดรับสทิธใินการปกครองตนเอง รัฐบาลพมาจึงตองเผชิญกับการใชกําลงัรุนแรงใน
การเรียกรอง อิสรภาพ นอกจากนั้น แรงกดดันจากตะวันตกในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธมินุษยชน 
(Human Right) ก็มีมากขึ้น พลเอก ซอหมอง ไมสามารถบริหารประเทศตอไปได จึงขอลาออกจาก
ตําแหนงตาง ๆ โดยอางปญหาเรื่องสุขภาพ พลเอก ตานฉวย รองประธานสภาปฏิรูปกฎหมายและ
ระเบียบของรฐั  รองนายกรัฐมนตร ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รองผูบัญชาการทหารสูงสุด และผู
บัญชาการทหารบก ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน  และยงัคงเนนการใชกําลังทหารปราบปราม
ชนกลุมนอยตามแนวชายแดนไทย-พมาตอไปโดยไมเปลี่ยนแปลง 
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหสงครามกลางเมืองอันเกิดจากความขัดแยงระหวางรัฐบาลพมากับ     
ชนกลุมนอยเกิดขึ้นตอเน่ือง ยืดเยื้อยาวนาน พอจําแนกได ๓ ประการ คือ 
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 ๑. ปจจัยทางดานสภาพภูมิศาสตรของพมาที่ไมเอ้ืออํานวยตอการสรางเอกภาพ ซ่ึงสวน
ใหญเปนเทือกเขาสูง ปกคลุมดวยปาทบึ และมีที่ราบสงูลอมรอบบริเวณใจกลางของประเทศ  เปนเสมือน
พรมแดนแบงแยกชนเชื้อชาติตาง ๆ ออกจากกัน และจนกระทั่งปจจุบันน้ี เสนทางคมนาคมก็ยังไมไดรับ
การพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ยังคงอาศัยเสนทางเล็ก ๆ ในการสัญจรไปมาดวยเทาอยูหลายแหง สภาพ
ภูมิศาสตรจึงเปนปจจัยที่แบงแยกชนกลุมนอยออกจากชาวพมาไปโดยปริยาย โดยชนกลุมนอยจะอยูแถว
ชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ความรูสึกคุนเคยในฐานะประชากรที่มีถิ่นที่อยู
อาศัยใกลกัน การผสมผสานระหวางวัฒนธรรม และการสรางความเขาอกเขาใจกัน จึงไมคอยเกิดขึ้นใน
ดินแดนแหงน้ี 
 ๒. ปจจัยทางดานประวตัศิาสตร ในสมัยกอนที่พมาจะตกเปนอาณานิคมของอังกฤษราชอาณาจักร 
ของพมาก็ไมสามารถแผขยายอาณาเขตเขาไปยึดครองรัฐอิสระของกลุมชาติพันธุกลุมตาง ๆ ดังที่กลาว
มาแลวไดทั้งหมด บริเวณที่อยูภายใตการปกครองของกษัตรยิพมาสวนมากคือบริเวณตอนกลางประเทศ 
ในขณะที่กลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ โดยเฉพาะไทใหญ จะมีการปกครองตนเองในลกัษณะเจาผูปกครองนคร
ตาง ๆ กลุมผูปกครองชาวคะฉิ่น ชาวฉิ่น หรือชาวคะยา เปนตน ตอมาเม่ืออังกฤษไดพมาเปนเมืองขึ้น
แลว ไดปกครองพมาโดยใชหลักการแบงแยกแลวปกครอง (Divide and Rule) กลาวคือ แบงการ
ปกครองออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งคือพมาแท (Proper Burma) ใหรวมเขากบัอินเดีย อยูภายใตการ
ปกครองของขาหลวงใหญที่เดลฮี ใชระบอบการปกครองแบบเดียวกับอินเดีย ในระบบรัฐสภา  อีกสวน
หน่ึงเปนพวกชาวเขาและพวกชนกลุมนอยที่อยูบริเวณชายแดน ซ่ึงอังกฤษปกครองโดยแบงแยกเปนรัฐ
ตามเชื้อชาต ิขึ้นตรงกระทรวงอาณานิคมที่ลอนดอน 
 การผนวกพมาเขาเปนสวนหนึ่งของอินเดีย ทําใหแรงงานชาวอินเดียหลั่งไหลเขามาแยงงาน
พมาจนหมด ชาวพมาจึงโกรธแคนอังกฤษและเกลียดชังชาวอินเดียอยางมาก ในที่สุดอังกฤษก็ยอมให
พมาแยกตัวออกจากอินเดีย ซ่ึงการใชหลกัการแบงแยกแลวปกครองนั้น อังกฤษจงใจใหเกิดความขัดแยง
และความไมไววางใจกันระหวางชาวพมาและชนกลุมนอย 
 อังกฤษสนบัสนุนใหชนกลุมนอยมีการศึกษา มีความรูความสามารถ และไดเขาทํางานใน
ตําแหนงตาง ๆ อีกทั้งยังไดเกณฑเขาเปนทหารและตํารวจเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีเพราะอังกฤษไมวางใจ
ชาวพมา และเม่ือเกิดจลาจล อังกฤษกใ็ชทหารตํารวจที่เปนชนกลุมนอยเขาปราบปราม ซ่ึงทําใหพมายิ่ง
ทวีความโกรธและเกลียดชังชนกลุมนอยจนปจจุบัน  นอกจากนั้น ในสมัยสงครามโลกครั้งที ่๒ ชาวพมา
ภายใตการนําของนายพล อู อองซาน  และพรรคพวกอีก ๓๐ คน ไดรวมมือกับชาวญี่ปุนตอตานอังกฤษ 
ระหวางที่ญ่ีปุนยึดครองพมาเปนเวลา ๓ ป เพ่ือหวังปลดประเทศของตนออกจากการเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ   ในขณะที่ชนกลุมนอยในเขตชายแดนก็ไดรวมมือกับอังกฤษและพันธมิตรใหตอสูกับทหารญี่ปุน  
ชาวพมากับชนกลุมนอยจึงถูกสถานการณทําใหเปนศตัรูกันอีกครั้งหนึ่ง 
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 ๓. ปญหาดานการเมือง โดยนับตั้งแตสงครามกลางเมืองที่ไดเริ่มกอตัวขึน้เม่ือครั้งที่พมาได      
เอกราชในป ค.ศ.๑๙๔๘ จนถึงวิกฤตใินป ค.ศ.๑๙๖๐ ทําใหคณะทหารนําโดยนายพลเนวินทําการปฏิวตัิ
รัฐบาลพลเรือนของอูนุ เพ่ือแกปญหาความวุนวายทางการเมืองของประเทศ  และตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
พมาก็ไดกลายเปนดินแดนแหงการสูรบระหวางรัฐบาลกลางกับกองกําลังชนกลุมนอยตาง ๆ มาจนถึง
ปจจุบันน้ี กอใหเกิดความเสยีหายแกชวีติของประชากรจํานวนมหาศาล ทรพัยสิน  และทรัพยากรธรรมชาต ิ
ตาง ๆ ประเทศชาติขาดการพัฒนาในดานตาง ๆ ทําใหประเทศพมาติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ประเทศยากจน
ที่สุดในโลก สงครามกลางเมืองยืดเยื้อมาเปนเวลานาน ในที่สุดตางฝายก็ตางออนลา กอปรกับการปรับ
แนวทางการแกปญหาของรัฐบาลกับชนกลุมนอย ซ่ึงไดรับการตอบสนองในทางบวกจากชนกลุมนอยดี
มากขึ้น จึงทําใหสถานการณการสูรบเบาบางไปบางในปจจุบัน 
 อยางไรก็ตามปมปญหาปจจุบันกลับกลายเปนการพยายามเขาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อันมหาศาลที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณในพ้ืนที่ครอบครองของชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ ซ่ึงหากรัฐบาลทหาร
พมายังคงใชความเหนือกวาของกองกําลังเขาดําเนินการ นาจะไมสามารถแกไขความขัดแยงและความ
ไมสมดุลในการแบงสรรผลประโยชนระหวางรัฐบาลทหารพมากับองคกรของชนกลุมนอยที่เปรียบเสมือน
องคกรสวนทองถิ่นของพมาได 

------------------------------------ 
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รัฐ 
I คะฉิ่น (เมืองหลวง : มิตจินา) 
II ฉาน (เมืองหลวง : ตองยี) 
III คะยาห (เมืองหลวง : ลอยกอ) 
IV กะเหรี่ยง (เมืองหลวง : บาอาน) 
V มอญ (เมืองหลวง : มะละแหมง) 
VI อะรากัน (ยะไข) (เมืองหลวง : เซะตวย/อัคยับ) 
VII ชิน (เมืองหลวง : พลาน) 

เขต 
1 ตะนาวศรี (เมืองหลวง : ทวาย) 
2 ยางกุง (เมืองหลวง : ยางกุง) 
3 อิระวดี (เมืองหลวง : พะสิม) 
4 พะโค (เมืองหลวง : พะโค) 
5 มะเกว (เมืองหลวง : มะเกว) 
6 มัณฑะเลย (เมืองหลวง : มัณฑะเลย) 
7 สะกาย (เมืองหลวง : สะกาย) 



การบันทกึบัญชีในชีวิตประจําวัน….....  
เพื่อการออมในอนาคต 

น.ท.หญิง  จิตตจิรา  ตั้งฐิตวงศ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 

 โลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจอยางมาก โดยเฉพาะปจจัยสําคัญ คือ
ราคาน้ํามันกําลังสูงขึ้นจนยากที่จะฉุดรั้งไวไดซ่ึงทําใหรายไดของประชาชนกาวตามไมทัน รัฐบาลของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายให ธ.ก.ส. มารวมกันรณรงคใหประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น โดยประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศนทุกวันเพ่ือสนับสนุนใหประชาชนทําบัญชีครัวเรือน 
โดยชี้ใหเห็นวาการทําบัญชีครัวเรือนจะทําใหประชาชนมีรายไดสูงกวามาตรฐานรายไดขั้นต่ําของ
ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ ซ่ึงมีขอความบางตอนจาก WWW.baac.or.th. ธ.ก.ส. เปดธนาคารหมูบาน
พรอมแจกบัญชีครัวเรือน ผูเขียนไดคัดยอมาดังน้ี 
 นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)  ไดเปดเผยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปดธนาคารประชาชน ที่ จ.อุบลราชธานี 
วา ธ.ก.ส. ไดตั้งเปาหมายจะเขาไปพฒันากองทุนหมูบาน เพ่ือยกระดับขึ้นเปนสถาบันการเงินชุมชน
จํานวน ๑๑๗ แหง ในปน้ี  และในโอกาสเดียวกัน นายวราเทพฯ ไดนําสมุดบัญชีครัวเรือนที่ ธ.ก.ส. ได  
ทําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลสงมอบใหกับสมาชิกกองทุน และประชาชนที่มารวมงานเพื่อใหนํากลับไป
บันทึกรายรับ-รายจายของครอบครัวอยางตอเน่ือง โดยย้ําวา การทําบัญชีครวัเรือนจะเปนเครื่องมือที่จะ
ชวยใหประชาชนหลุดพนจากความยากจนไดในที่สุด 
 จากขอความดงักลาวขางตน ชี้ใหเห็นวา ภาครฐับาลเลง็เห็นวา การทําบญัชีจะเปนหนทางหนึ่งใน
หลาย ๆ หนทางที่จะแกไขระบบเศรษฐกิจของชาติ ผูเขยีนจึงขอแนะนําใหผูอานไดทราบถึงหลกัการทํา
บัญชีอยางงาย ๆ ในเบื้องตนวามีความสําคัญอยางไร เหตใุดภาครฐับาลจึงไดนํามาเผยแพรประชาสัมพันธ 
ในปจจุบัน 
 ความหมายของการบัญช ี การบญัชเีปนเสมือนสื่อความหมายทางธุรกิจเพ่ือใหเขาใจวาการทํางาน 
ในรูปแบบของกิจการเล็ก ๆ หรือกิจการใหญ ๆ จะมีรายไดเทาใด คาใชจายเทาใด คุมคากับการลงทุน
หรือไม ผลงานที่ออกมาแลวมีกําไรสูงสุดหรือไม เปนการใชปจจัยการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด โดยมีขั้นตอนของการทําบัญชีดังน้ี 
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 ๑. การจดบนัทึก (Recording) เปนการกําหนดวิธีการลงบัญชีรายการที่เกิดขึน้ในแตละวัน ใน
สมุดรายงาน เพราะวา เม่ือเวลาผานไปมนุษยเราไมสามารถจดจําไดหมดวาเรามีคาใชจายตอวัน, ตอสัปดาห, 
ตอเดือน เปนจํานวนเงินเทาไร เพราะฉะนั้นการจดบันทึกตองทําอยางสม่ําเสมอและครบถวนทกุรายการ 
 ๒. การจัดหมวดหมู (Classifying) เปนการนาํขอมูลที่บันทกึไวมาจัดรวบรวมและแบงแยก เปน
หมวดหมู เชน หมวดรายได, หมวดคาใชจาย, หมวดทรัพยสิน ฯลฯ เพ่ือความสะดวกในการคนหาและ
นํามาใชประโยชนไดในโอกาสตอไป 
 ๓. การสรุปผล (Summarizing) เปนการนําขอมูลที่บนัทึกไวมาสรปุยอดรวมของผลลัพธอีกทวีา
สัปดาหน้ีหรือเดือนนี้มีรายไดทั้งสิ้นเทาไร รวมคาใชจายทั้งหมดเทาไร มีเงินเหลือ เงินติดลบเทาไร ณ 
วันที่สรุปผล หรือวาคาใชจายมากกวารายได เกิดเปนหนี้สินที่ไปยืมมาเปนจํานวนเทาไร 
 ๔. การวิเคราะหตีความ (Interpreting) เปนการนําผลสรุปขอ ๓ มาวิเคราะหวารายไดที่ไดรับ
น้ัน จะสามารถหาไดมากกวานี้หรือไม เต็มประสทิธิภาพหรือยัง คาใชจายที่เกิดขึ้นฟุมเฟอยหรือไม 
ประหยัดไดอีกหรือไม เงินที่ใชเกินไปน้ัน เปนสิ่งจําเปนหรือไม เพ่ือจะไดนําปญหามาแกไขปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น  
 ตวัอยางการจดบันทกึ, การจัดหมวดหมู, การสรุปผลและการวเิคราะห ซ่ึงเปนการทําบัญชีอยาง
งาย ๆ ในแงของประเภทรายไดและคาใชจายที่เกิดขึน้ประจําวันรวมไปถึงทรัพยสิน หน้ีสิน ทุน ซ่ึงเปน
หลักการทําบญัชีของธุรกิจซ่ึงยุงยาก และมีกฎเกณฑมากกวานี้ ยงัไมเหมาะสมสําหรับการทาํบัญชีอยาง
งาย ๆ ซ่ึงเรา   นํามาปรับปรุงใชกับชวีติประจําวัน 
ตัวอยาง  เชน  เรามีรายไดเพียงตัวเดียว คือเงินเดือน ๑๐,๐๐๐.-บาท  

คาใชจายในแตละวันทีเ่ราจดบันทึกไดดังน้ี 
วันที่ ๑  จายคาน้ํา   ๒๐๐.-  บาท 

     จายคาไฟฟา ๑,๔๐๐.- บาท 
                 ๑ - ๕  จายคารถไปทํางานวันละ ๔๐ X ๕ วัน = ๒๐๐.-บาท 

 ๗  จายคาผงซักฟอก สบู ทิชชู แชมพู ฯลฯ  ๕๐๐.-บาท 
 ๑ – ๗ จายคาอาหารวันละ ๑๒๐X๗ = ๘๔๐.-บาท 

       ๘  จายคาครีมทาผิว เครื่องสําอาง ลิปสติก ๒,๐๐๐.-บาท 
ฯลฯ 

เม่ือเราจดบันทึกไดในแตละวันจนถึงสิ้นเดือน เราก็นํามาจัดหมวดหมูก็คือรายการใดเปนรายไดก็จะอยู
รวมกันไวอยางหน่ึง รายการใดเปนคาใชจาย ก็จะรวมอยูดวยกัน แลวนํามาสรุปผลดังน้ี  
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 รายไดประจําเดือนนี้เทากับ    ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 รายจายประจําเดือนนี้ 
  คาน้ํา        ๒๐๐.-บาท 
  คาไฟฟา    ๑,๔๐๐.-บาท 
  คารถไปทํางาน     ๘๐๐.-บาท 
  คาอาหาร  ๓,๖๐๐.-บาท 
  คาใชจายเบ็ดเตล็ด    ๕๐๐.-บาท 
  คาใชจายอ่ืน   ๒,๐๐๐.-บาท 
    รวม   ๘,๕๐๐.-บาท ๘,๕๐๐.-บาท 
  เงินเหลือ ณ วันสิ้น เดือน  ๑,๕๐๐.-บาท 
จะเห็นวามีเงินเหลือ ๑,๕๐๐.-บาท เกบ็ไวใชยามจําเปน เปนเงินสํารอง เผื่อมีเหตุฉุกเฉนิและถาเรา
ประหยัดใหมากกวานี้อีก เราก็จะกลับไปที่รายละเอียดที่จดไวในแตละวันวาวันไหนมีรายการใชจายในสิ่ง
ที่ไมจําเปน เราก็สามารถปรับแตง การดํารงชีวิตในแตละวันใหมเพ่ือที่ใหมีเงินเหลอืมากขึ้น 
 จากความหมายของการบัญชีขั้นตนดังกลาวนี้ รัฐบาลไดนําหลักเกณฑของการบัญชีมาใชกับ
ประชาชน โดยประชาสัมพันธวา มีครอบครัวหน่ึงเม่ือยังไมไดทําบัญชีครวัเรือน ฐานะการเงินติดลบและ
ยากจน บานที่อยูอาศัยเลก็และแคบ  เงินในแตละเดือนไมพอใช  แตพอมีการทําบัญชีครวัเรือน ความ
เปนอยูดีขึ้นเรือ่ย ๆ การบัญชีฝกใหคนจดบันทึกรายละเอียดของคาใชจาย บนัทึกรายไดทัง้หมดที่ได 
เพราะคนเราไมสามารถจดจําไดทั้งหมดวาวันนี้จายอะไรไปบาง พอสิ้นเดือนก็รวบรวมยอดดูวาทั้งหมด
ตอเดือนจายไปเทาไร แตละรายการนํามาตรวจดูอีกครัง้ วามีรายการใดบางที่สามารถประหยัดไดอีก การ
ที่เราสามารถนํารายการที่จายไปแลวมาทบทวนดูอีกครั้ง เพ่ือสรางจิตใตสํานึกใหรูถึงการประหยัด ใน
เดือนตอไปเราก็จะไมใชจายฟุมเฟอยในรายการนั้น เม่ือฝกนิสัยในการบันทึกรายละเอียดของการใชจาย
ไดก็จะประหยัดไดมากขึ้น และทําใหในแตละเดือนมีเงินเหลือเก็บหรอืเงินออมเพ่ิมมากขึ้น หน้ีสินที่เคย
พอกพูนก็จะลดนอยลงเพราะเราจะหาสาเหตุของการใชจายเงินที่ทําใหติดลบไดวาตรงจุดไหน เราก็จะ
แกไขในจุดนั้น เปนการแกปญหาที่ตรงประเด็น อาจจะเปนหนทางหนึ่งทําใหประชาชนประหยัดและมี   
เงินออมเพ่ิมขึ้น 
 จากที่กลาวมานี้เปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยของหลักการบัญชีเบื้องตนเทานั้น ถาทานตองการทราบ
ถึงรายละเอียดของบัญชีมากกวานี้จะหาอานไดจากหนังสือหลักการบัญชีเบื้องตน หรือหลักการบัญชี ๑ 
ของหลายสํานักพิมพ ซ่ึงจะหาอานไดจากศูนยหนังสือ ฯ และหองสมุด รร.นร. 
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ที่มาของความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับเทวดาและพรหม : 
กรณีศึกษาจากประวัติของพระพาหิยทารจิุริยเถระ 

น.อ.รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร 
ประจําโรงเรียนนายเรือ 

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

ในวงวิชาการทางดานศาสนานั้นเปนที่รูกันดีวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภท อเทวนิยม 
(Atheism) ซ่ึงในพจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหนิยามศัพท 
อเทวนิยม น้ีวา เปนศาสนาประเภทที่มีหลักการและหลักคําสอนซึ่งไมมีพระเปนเจาหรือเทพเจาเปน     
จุดศูนยกลาง แตทั้งน้ีก็มิไดหมายความวา พระพุทธศาสนาปฏิเสธแนวความคิดเรื่องเทพเจาหรือเทวดา
โดยสิ้นเชิง  เพราะในคัมภีรพระไตรปฎกของพุทธศาสนา ปรากฏวามีมากมายหลายแหงที่กลาวถึงเรื่อง
เทวดาและพรหมเอาไวและก็ไดมีการแยกแยะภพภูมิของเทวดาและพรหมชั้นตาง ๆ ที่มีอยูในเทวโลก   
และพรหมโลกเอาไวเสียอีกดวย   

แตในสวนที่พระพุทธศาสนาไมยอมรับน้ัน ก็ตรงที่วามีเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหน่ึงมี
บทบาทสําคัญจนถึงกับวาทําหนาที่กุมชะตากรรมชีวิตของโลกและของมนุษยโดยเปนผูสรางโลก
(Creation) เปนผูปลดเปลื้องบาป (Salvation) ใหแกมนุษย  และเปนผูทําหนาที่พิพากษาความดีความชั่ว
(Judgment) ของมนุษยในวันอวสานของโลก   เหมือนอยางศาสนาประเภท  เทวนิยม (Theism) ตาง ๆ 
กลาวคือ ศาสนาฮินดู  ศาสนาสิข  ศาสนายิว  ศาสนาโซโรอัสเตอร  ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 

นอกจากจะรับรองวามีเทพเจาหรือพรหมประจําอยูในภพภูมิตาง ๆ แลว  พระพุทธศาสนาก็ยังมี
คติความเชื่อดวยวา  คนเราบางคนมีญาติ พ่ีนองและเพื่อนฝูงที่เคยเกิดรวมกันมาในอดีตชาติในขณะท่ี
เวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารที่ไมมีเบื้องตนและที่สุด  ในปจจุบันอยูในเทวโลกและพรหมโลกอีกมาก
หลาย  ซ่ึงบรรดาญาติพ่ีนองและเพื่อนฝูงที่อยูในเทวโลกและพรหมโลกเหลานี้บางทีก็จะมาชวย          
ดลบันดาลนําเราผูมาเกิดในมนุษยโลกไปสูแนวทางที่ถูกตอง  เชน หากเรามีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ก็
จะนําทางเราไปสูความเห็นถูก  (สัมมาทิฏฐิ)  เปนตน 

กอปรดวยเหตุที่มนุษยที่มาเกิดในมนุษยโลกไมมีความรูและไมมีฤทธานุภาพที่จะมองเห็น
อนาคตของตนเองได  แตพวกเทวดาและพวกพรหมเปนพวกโอปปาติกะสามารถมีฤทธานุภาพในเรื่องน้ี  
ชาวพุทธหลายทานจึงหวังใหเทวดาและพรหมมาใหความชวยเหลือในบางครั้งบางคราว   

ดังเรื่องที่วา มีพระพรหมองคหน่ึงลงจากพรหมโลกมาแนะนําใหทาน “พาหิยทารุจิริยะ”ไปเฝา
พระพุทธเจาและเมื่อไปเฝาแลวก็ไดบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือเปนพระอรหันตในขณะที่
ยังเปนคฤหัสถ และพระพุทธเจาก็ยังไดสถาปนาทานไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนผูเลิศกวาพวกภิกษุ     
ผูบรรลุธรรมโดยฉับพลันอีกดวย  
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เรื่องของทานพาหิยทารุจิริยะนี้ เปนเรื่องที่ทานพระพุทธโฆษาจารย นักปราชญนามอุโฆษชาว
อินเดียตอนใต ไดนํามาประกอบในอรรถกถา(คําอธิบาย) พระธรรมบท (ธัมมปทัฏฐกถา) พระคาถาที่ 
๑๐๑ ซ่ึงแสดงใหเห็นตัวอยางของการมีปฏิสัมพันธระหวางเทวดาและมนุษย ไดเปนอยางดี  และจากเรื่อง
น้ีก็ยังสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวพุทธมากหลาย ที่แมวาจะนับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ       
พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะสูงสุดแลว แตก็ไมวายที่จะใหความนับถือและขอพรจากเทวดาและ      
พระพรหมไปพรอม ๆ กันดวย 

แตที่นําเรื่องน้ีมาเสนอก็มิไดหมายความวา จะใหมนุษยเราหวังแตจะพ่ึงพาเทวดาและพรหมมา
ชวยใหเราบรรลุพระนิพพานหรือบรรลุเปาหมายใด ๆ ที่เราตั้งไวแลว  แตตองการจะบอกวาเม่ือเรารูวา
เรามีญาติและเพื่อนพองอยูในพรหมโลกและเทวโลกแลว เราจะไดมีกําลังใจมุงม่ันปฏิบัติคุณงามความดี
ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทานั้นเอง 

 ความในอรรถกถาพระธรรมบทมีวา  เม่ือพระศาสดาประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภพาหิยทารุจิริยะ แลวตรัสพระคาถาธรรมบทที่ ๑๐๑ มีความโดยพิสดารวา 

 นายพาหิยะ เกิดในวรรณะแพศย  ตระกูลกุฎมพี  แควนพาหิยะ ที่มีชื่อเชนนี้ คงจะเรียกตามชื่อ
แควน  เม่ือเจริญวัยขึ้นไดประกอบอาชีพคาขายตามบรรพบุรุษ  เน่ืองจากมีถิ่นฐานอยูแถบชายฝงทะเล 
จึงอาศัยเรือเดินทะเลบรรทุกสินคาไปตามเมืองตาง  ๆ  สถานที่ที่ติดตอคาขายเปนประจํา  ก็คือ        
แถบสุวรรณภูมิ  อันตั้งอยูในแควนกัมโพชะ  ทานจอดเรือรับสงขนถายสินคาที่ทาเรือสุปปารกะ  ใน      
อปรันตชนบท 

 การเดินเรือคาขายเปนไปตามปกติตลอดมา  แตวันหนึ่งขณะที่เรือกําลังแลนอยูในทะเล  ไดมีลม
พายุเกิดคลื่นใหญซัดเรืออับปางลง ลูกเรือตายทั้งหมด นายพาหิยะคนเดียวเทานั้นที่อาศัยเกาะแผน
กระดานสามารถพยุงกายมิใหจมนํ้าตายเปนเหยื่อปลาในทะเล  พยายามกระเสือกกระสนประคองกาย
เขาไปถึงฝงที่ทาสุปปารกะ  แตนายพาหิยะก็มาถึงทาเพียงตัวเทานั้น  เสื้อผาที่สวมใสหลุดหายไปใน
ทะเล  เหลือแตรางกายที่เปลือยเปลา   

 ณ บริเวณทาเรือสุปปารกะนั้น มีพอคาประชาชนหนาแนน  เพราะเปนศูนยกลางการขนถาย
สินคาและการคาขาย นายพาหิยะนอนหมดแรงอยูที่ชายฝง  ทั้งหิวทั้งเพลีย  นอนคิดหาหนทางเพื่อเอา
ชีวิตรอดตอไป   แตรูสึกเขินอายที่รางกายเปลือยเปลา   ไมมีสิ่งใดปดบังรางกายเลย   จึงใชเปลือกไม
บางใบไมบาง  เทาที่จะหาไดมาทําเปนเครื่องปดบังแทนเสื้อผา  และไดอาศัยรมเงาที่ศาลเทพารักษแหง
หน่ึงใกลๆ บริเวณทาเรือสุปปารกะนั้น  พอความเหนื่อยเพลียบรรเทาลงแลว  จึงถือแผนกระเบื้องเที่ยว
ขออาหารจากชาวบาน 
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 ในสมัยน้ัน  คําวา “พระอรหันต”  เปนคําที่ประชาชนกลาวขานกันทั่วไปวา  มีอยูที่โนนบาง  มีอยู
ที่ น่ีบาง  แตยังไมมีผูใดไดเคยพบพระอรหันตจริง  ๆ เลย  พอไดเห็นนายพาหิยะผูนุงเปลือกไม            
มีรางกายผายผอม ถือแผนกระเบื้องเดินมาในลักษณะอยางนั้น  ตางก็พากันเขาใจวา “น่ีแหละคือพระ
อรหันต”   

 พวกคนทั้งหลายจึงพากันใหอาหารบริโภคอยางอุดมสมบูรณ  พรอมทั้งเสื้อผา เครื่องนุงหม  ทํา
ใหนายพาหิยะรางกายแข็งแรงขึ้น  และเกิดความคิดวา  ที่ไดอาหารมาบริโภคอุดมสมบูรณเชนนี้เพราะ
การเปลือยกาย  ถาสวมใสเสื้อผาแลวจะทําใหเลื่อมจากลาภสักการะ  ดังนั้นจึงปฏิเสธที่จะยอมรับเสื้อผา
มาสวมใส  เพราะเกิดความคิดวา “ถาสวมใสเสื้อผาแลว จะทําใหเสื่อมจากลาภสักการะ”   

 อีกทั้งนายพาหิยะก็เริ่มเขาใจผิดคิดวาตนเปนพระอรหันตจริงๆ  จึงดํารงชีวิตและปฏิบัติตนไป
ตามนั้น เม่ือใบไมและเปลือกไมเกาแหงแลวก็เปลี่ยนใหมอยูเร่ือยๆ ดวยเหตุน้ีจึงไดนามตอทายชื่อวา  
“ทารุจิริยะ” และเรียกชื่อเต็ม ๆ วา “พาหิยทารุจิริยะ” ซ่ึงแปลวา  พาหิยะผูมีเปลือกไมเปนเคร่ืองนุงหม  
และไดดําเนินชีวิตโดยทํานองนี้เรื่อยมาเปนเวลานาน 

 วันหนึ่ง  ไดมีพระพรหมองคหน่ึง  ผูเคยเปนเพ่ือนเกาที่เคยปฏิบัติธรรมรวมกันมาในอดีตชาติกับ
นายพาหิยะ  และไดบรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามิผล  เม่ือตายแลวไดไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส  ได
ติดตามดูพฤติกรรมของนายพาหิยะมาตลอด  เห็นวาเพื่อนกําลังปฏิบัติผิดทาง  ดําเนินชีวิตดวยการลวง
โลก  ซ่ึงจะทําใหไปเกิดในทุคติอบายภูมิ  จึงลงมาเตือนใหสติวา 

 “พาหิยะ  ทานไมใชพระอรหันต บัดนี้ พระอรหันตที่แทจริงเกิดขึ้นแลวในโลก ขณะน้ี  พระองค
ประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร  เมืองสาวัตถี  แควนโกศล” 

 นายพาหิยะไดฟงคําเตือนของพระพรหมผูเปนเพ่ือนเกาแลวเกิดความสลดใจในการกระทําของ
ตน  รูสึกสํานึกผิดเลิกละการกระทํานั้น  และเกิดความปติยินดีที่ทราบวา  พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลวในโลก   

 เขาจึงรีบเดินทางจากทาเรือสุปปารกะ มุงมาเมืองสาวัตถี  ซ่ึงมีระยะทางถึง ๑๒๐ โยชน       
(ราว ๑๙๒ กิโลเมตร) เดินทางทั้งวันทั้งคืนอยางรีบรอน  เพ่ือเขาเฝาพระบรมศาสดาใหเร็วที่สุด  เพราะมี
ลางสังหรณวาความตายจะมาถึงตน เม่ือเดินทางมาถึงเมืองสาวัตถี  ในเวลารุงเชาแลว รีบตรงไปยัง
พระเชตวันมหาวิหาร   
 เม่ือไดทราบวา  ขณะน้ี พระบรมศาสดาเสด็จเขาไปบิณฑบาตในเมือง  จึงรีบติดตามไปในเมือง
และไดพบพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จบิณฑบาตอยู  ดวยความปติยินดีเปนอยางมาก เขาไปกราบแทบ
พระบาทแลว  กราบทูลขอใหแสดงธรรมใหฟง  พระพุทธองคตรัสหามวา “พาหิยะ เวลานี้มิใชเวลาแสดง
ธรรม” 
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 พาหิยะไดพยายามกราบทูลวิงวอนถึง ๓ ครั้ง  พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงธรรมใหฟง  โดยตรัส
สอนใหสํารวมอินทรีย คือ เม่ือเห็นรูปก็สักแตวาเห็น  ไดยินเสียงก็สักแตวาไดยิน  ไดกลิ่นก็สักแตวาได
กลิ่น ลิ้มรสก็สักแตวาลิ้มรส  และสัมผัสก็สักแตวาสัมผัส  ใจรับรูอารมณก็สักแตวารับรู อยาไดยินดียินราย
ในสิ่งเหลานั้น และหม่ันสําเหนียกศึกษาในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยูเปนนิตย 

 นายพาหิยะสงจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนา ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลในทันที  ทานไดกราบ
ทูลขออุปสมบท  แตพระพุทธองคทรงทราบดวยพระญาณพิเศษวา ในอดีตชาติ ทานพาหิยะไมเคยทํา
การสงเคราะหพระภิกษุสามเณรดวยบาตรและจีวรมาเลย เม่ือบวชแลวบาตรและจีวรที่จะเกิดดวย         
บุญฤทธิ์ก็จะไมมี   

 พระองคจึงรับสั่งใหทานไปหาบาตรและจีวรมาใหครบกอน  และในขณะที่ทานกําลังแสวงหา
บาตรและจีวรอยูน้ัน  ไดถูกอมนุษยผูเคยเปนศัตรูกันมาแตอดีตชาติ  เขาสิงรางแมโคลูกออนเขาขวิดทาน
ตาย  ทานนิพพานตั้งแตยังไมไดบวช 

 พระพุทธองคเสด็จกลับจากบิณฑบาต  ทอดพระเนตรเห็นศพของทานนอนตายอยูริมทาง  จึง
รับสั่งใหภิกษุที่ติดตามเสด็จมาจัดการฌาปนกิจใหทานและใหสรางสถูปใสอังคารธาตุของทานเอาไวให
ผูคนบูชา    

เม่ือเสด็จกลับถึงพระเชตวันมหาวิหารแลว  พระศาสดาไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา พาหิยะได
นิพพานแลว  และไดตรัสบอกภิกษุทั้งหลายดวยวา  พาหิยะเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย(เอตทัคคะ) 
ทางดานตรัสรูเร็ว(ขิปปาภิญญา)   

พระดํารัสของพระศาสดาไดสรางความงุนงงแกพระภิกษุทั้งหลายเปนอยางยิ่ง  พระภิกษุ
เหลานั้นทูลถามพระศาสดาวาพาหิยะเปนพระอรหันตไดอยางไรและเปนตั้งแตเม่ือใด พระศาสดาตรัสวา 
“พาหิยะบรรลุพระอรหัตผลเม่ือตอนที่ไดรับคําแนะนําของเราขณะยืนอยูบนถนนเม่ือตอนที่เราบิณฑบาต
อยูน้ัน”  

พวกพระภิกษุเกิดความสงสัยอยูตอไปวา เขาจะบรรลุพระอรหัตผลไดอยางไรในเมื่อเขาฟง
ธรรมะจากพระศาสดาเพียงไมกี่ประโยค  ดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสวา  ถอยคําจะเอ้ือประโยชนหรือไม
ไมไดอยูที่ปริมาณหรือความยาวของถอยคํา  แตอยูที่คุณภาพ 
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จากนั้นพระศาสดาไดตรัสพระคาถาธรรมบทนี้วา 

 

 สหสฺสํ  อป  เจ วาจา 

 อนตฺถปทสฺหิตา 

 เอกํ อตฺถปทํ เสยฺโย 

 ยํ สุตวา อุปสมฺมติ. 

 

 คําพูดที่เหลวไหลไรประโยชนตั้งพันคํา 

 ก็สูคําพูดที่มีประโยชนคําเดียวไมได 

 เพราะฟงแลวทําใหจิตใจสงบ. 
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รายงานการวจิัย 
     

 ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียน  
  เตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

          
       น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 

      ร.อ.หญิง จุฬาวลัย   สุนทรวิภาต       ร.ท.หญิง ธรรมรส   ชางไมงาม 
                    กองสถิติและวิจยั  โรงเรียนนายเรือ 
 
 

สาระสังเขป 
การวิจัยความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ

กองทัพเรือ   ปการศึกษา ๒๕๔๘  มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพการดําเนินงาน / ความพึงพอใจ
กระบวนการสอบคัดเลือก และศึกษาปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา      
การสอบคัดเลือก ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มา       
สอบคัดเลือกภาควิชาการ จํานวน ๑,๙๐๙ คน  และนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกในรอบแรก ที่มาสอบ
ภาคความเหมาะสม จํานวน ๑๒๐ คน โดยใชแบบสํารวจเชิงประเมินความพึงพอใจในกระบวน          
การสอบคัดเลือก และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ(Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)  และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)   

ผลการวิจัยโดยสรุป 

     ๑. สถานภาพผูตอบแบบสํารวจ  :   ผูเขาสอบภาควิชาการ สวนใหญจบการศึกษาชัน้      
ม.๓ (รอยละ ๕๙.๘๒) สมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทัพเรือทางไปรษณีย 
(รอยละ ๕๕.๒๖) สอบภาควิชาการที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (รอยละ ๕๑.๐๗) และที่มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑติ (รอยละ ๔๘.๙๓)  สวนใหญสอบคัดเลือกในครั้งนี้เปนครัง้แรก  (รอยละ ๖๘.๑๕) และสวนใหญ
สมัครสอบทั้ง ๔ เหลา (รอยละ ๗๓.๑๘) สําหรับ ผูผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ  สวนมาก          
จบการศึกษาระดับชั้น ม.๔  (รอยละ ๔๒.๕๐)  สวนใหญสอบคัดเลือก ในครั้งนี้เปนครั้งที่ ๒  (รอยละ 
๖๖.๖๗) สวนใหญสอบคัดเลือกเขาเปนนกัเรยีนเตรียมทหารทั้ง ๔ เหลา (รอยละ ๘๕.๘๓) และสวนใหญ
สอบผานการคัดเลือกภาควิชาการมากกวา ๑ เหลา (รอยละ  ๖๓.๓๓)  
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     ๒. ความพึงพอใจในคณุภาพการดาํเนินงานสอบคัดเลือก  :  การสอบภาควชิาการ     
กลุมตัวอยางผูสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในเรื่องการจําหนายระเบียบการรับสมัคร การรับสมัคร และการสอบคัดเลือกภาควิชาการ   โดย
มีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก  ในเรื่องการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรบัสมัคร  การสอบ 
ภาคความเหมาะสม ผูสอบผานการคัดเลือกในรอบแรก มีระดับความพึงพอใจในคณุภาพการสอบคัดเลือก 
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ภาคความเหมาะสม ในระดับมาก ในทุกขั้นตอน ทั้ง   
การตรวจสขุภาพจิต  การสัมภาษณทวงทีวาจา  การสอบพลศึกษา  และการตรวจรางกาย 

                 ๓. ปญหาและขอเสนอแนะของผูสอบในการปรับปรงุและพัฒนาการสอบคัดเลือก : ขอคิดเห็น 
ผูสอบที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ : ควรเพิ่มเจาหนาที่ดูแล ควบคุม จัดระบบการเขาอาคาร และ      
เขาหองสอบใหเปนระบบ ระเบียบมากขึน้  เพ่ือไมใหเกิดความลาชา (ตอบ ๑๐ คน)  ควรรับนักเรียนนาย
เรือ ใหมากขึ้น (ตอบ ๑๐ คน) ควรสอบครึ่งวันโดยใชขอสอบชุดเดียวรวมทุกวิชา (ตอบ ๑๐ คน) 
ขอคิดเห็นผูสอบที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง : หองสอบอากาศรอนมาก  ทําใหขาดสมาธิในการทาํ 
ขอสอบ (ตอบ ๑๔๔ คน)  ควรปรบัปรุงสถานที่สอบใหดีขึ้น (ตอบ ๒๐ คน) ควรเปลี่ยนสถานที่สอบใหม 
(ตอบ ๑๙ คน) ขอสอบยากมาก (ตอบ ๑๕ คน) ควรลดเวลาในการสอบใหเหลือครึ่งวัน (ตอบ ๑๕ คน)       
การจัดระเบียบ จัดแถวกอนเขาหองสอบไมดี  (ตอบ ๑๔ คน)  
 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 กระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ คือ 
กระบวนการที่สําคัญยิ่งในการคัดสรรปจจัยนําเขาสูกระบวนการผลตินายทหารของโรงเรียนนายเรือ ซ่ึง
ประกอบดวยกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก การประชาสัมพันธและ    
การจําหนายระเบียบการรับสมัคร การรบัสมัคร การสอบภาควิชาการ และการสอบภาคความเหมาะสม     
โดยในปที่ผานมา กองทัพเรือไดสั่งการใหโรงเรียนนายเรือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการกองทัพเรือ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๗ ดานคุณภาพการใหบริการ  เฉพาะเรื่องของระดับความพึงพอใจในการสราง
ความโปรงใสของกระบวนการคัดเลือกบคุคลพลเรือนเขาเปนนักเรยีนทหาร  โดยการออกแบบสอบถาม   
ผูไดรับบริการใหครอบคลุมดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ      
สิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงกองสถิติและวิจัยไดดําเนนิการวเิคราะหคุณภาพ / ความพึงพอใจในกระบวนการ
สอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา  ๒๕๔๗   สรุปไดวา 
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นักเรียนผูสอบคัดเลือก / ผูใชบริการ  มีความพึงพอใจในคุณภาพของกระบวนการสอบคัดเลือก อยูใน 
ระดับดีถึงดีมากในทุกกระบวนการ ทั้งในดานรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน เจาหนาที่ผู
ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความโปรงใสยุตธิรรม  รัดกุม  
เปนระบบน้ันอยูในระดับดีมาก และโรงเรียนนายเรือไดเสนอผลการประเมินใหกองทัพเรอืทราบแลว  
ดวยความสําคัญดังกลาว กองสถิติและวิจัย ไดบรรจุ การวิจัยความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก
นักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ไวในแผนปฏิบตัิงานประจําป ๒๕๔๘  เพ่ือประเมินคุณภาพ
การดําเนินงาน / ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคดัเลือก ปการศึกษา ๒๕๔๘  ตลอดจนศึกษาปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรบัปรงุพัฒนาการสอบคัดเลือกใหดียิ่งขึ้นในปตอไปอยางตอเน่ือง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

           ๑. เพ่ือประเมินคุณภาพการดําเนินงาน / ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพเรือ 
           ๒. เพ่ือศึกษาปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการสอบคัดเลือกใหมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นตอไป 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

๑.  ประชากร  ไดแก  นักเรียนที่สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ป
การศึกษา ๒๕๔๘   จํานวน   ๑๘,๗๘๒ คน 
 ๒.  กลุมตัวอยาง จํานวน ๒,๐๒๙ คน  ประกอบดวย  
     ๒.๑ นักเรยีนที่มาสอบคัดเลอืกเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทัพเรือภาควชิาการ 
ที่มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ  และมหาวทิยาลยัรามคําแหง    ในวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๘  ซ่ึงเก็บรวบรวม
ขอมูลได ๑,๙๐๙  คน   
               ๒.๒ นักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกในรอบแรก  และเขารับการสอบคัดเลือกรอบที่สอง 
(ภาคความเหมาะสม) ที่โรงเรียนนายเรือ ในวันที่ ๑๘–๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๑๒๐ คน   
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสาํรวจเชิงประเมินความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก 
เขาเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ประกอบดวย สถานภาพผูตอบ การประเมิน
คุณภาพการดําเนินงาน  /  ความพึงพอใจในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของ
กองทัพเรือ   ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการสอบคัดเลือก ฯ มีลักษณะเปนแบบตรวจรายการ 
(Check List)  แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ๔ ระดับ  คือ ดีมาก = ๔ , ดี = ๓ , พอใช = ๒ , 
ควรปรบัปรุง = ๑ และขอคาํถามปลายเปด (Opened-end Form) 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล ดวยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลีย่      
เลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ (SPSS) และการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) ในสวนของแบบสํารวจที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา  ๔ ระดับ มีเกณฑในการ
แปลความหมายดังน้ี 

  คาเฉลีย่    ๓.๕๐-๔.๐๐       หมายความวา    มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉลีย่    ๓.๐๐-๓.๔๙       หมายความวา    มีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลีย่    ๒.๕๐-๒.๙๙       หมายความวา    มีความพึงพอใจปานกลางคอนขางมาก 
คาเฉลีย่    ๒.๐๐-๒.๔๙       หมายความวา    มีความพึงพอใจปานกลางคอนขางนอย 
คาเฉลีย่    ๑.๕๐-๑.๙๙        หมายความวา    มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลีย่    ๑.๐๐-๑.๔๙        หมายความวา    มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๘ เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจในคุณภาพของการดําเนินงาน
การสอบคัดเลือก ฯ ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกใหมี    
คุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป สรุปผลไดดังน้ี 

ตาราง : สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร    
                     ในสวนของกองทัพเรือ  ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

รายการสรุป 
๑. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีน    
     เตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ ภาควชิาการ 
    ๑.๑ สถานภาพผูตอบแบบสาํรวจ  
 ๑.๑.๑ ระดับการศึกษา 
            ๑.๑.๒ วิธีการสมัครสอบคัดเลือก ฯ 
     ๑.๑.๓ สถานที่ในการสอบคัดเลือก ฯ  
                
           ๑.๑.๔ จํานวนครั้งที่สอบคัดเลือก ฯ 
            
           ๑.๑.๕  จํานวนโรงเรียนเหลาที่สมัครสอบ 

สถานภาพ 
 
 

สวนใหญจบการศึกษาชั้น ม.๓ 
สวนใหญสมัครสอบทางไปรษณีย 
สอบคัดเลือกที่ ม.รามคําแหง 
สอบคัดเลือกที่ ม.เกษมบัณฑิต 

สวนใหญสอบคัดเลือก ฯ 
 ในครั้งนี้เปนครั้งแรก 

สวนใหญสมัครสอบทั้ง ๔ เหลา  

รอยละ 
 
 

๕๙.๘๒ 
๕๕.๒๖ 
๕๑.๐๗ 
๔๘.๙๓ 
๖๘.๑๕ 

 
๗๓.๑๘ 

     ๑.๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการดําเนินงานการ  สอบคัดเลือก ฯ 
              ๑.๒.๑ การประชาสมัพันธขอมูลขาวสารการรบัสมคัร 
 ๑.๒.๒ การจําหนายระเบียบการรับสมัคร  
            ๑.๒.๓ การรับสมัครที่ โรงเรียนนายเรอื 
 ๑.๒.๔ การรับสมคัรที่ โรงเรียนนายเรอือากาศ 
            ๑.๒.๕ การรับสมัครทางไปรษณยี 
 ๑.๒.๖ การสอบคดัเลือกภาควิชาการ (ม.เกษมบัณฑิต,     
ม.รามคําแหง) 

ระดับความพึงพอใจ 
คอนขางมาก 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

คาเฉล่ีย (X ) 
X = ๒.๙๙ 
X = ๓.๑๐ 
X = ๓.๑๗ 
X = ๓.๒๖ 
X = ๓.๑๑ 

(X = ๓.๒๘, 
X = ๓.๐๕) 
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รายการสรุป 
   ๑.๓ ความคิดเห็น / ความเหมาะสมของ  การรบัสมัครรวมกัน        
   ทุกโรงเรยีน     โดยใชสถานทีข่องโรงเรียนนายเรอือากาศ 

ความคิดเห็น 
สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม 

รอยละ 
๘๓.๒๙ 

          ๑.๓.๑ ความสะดวก / ประหยัดเวลา สวนใหญเห็นดวย ๘๗.๘๕ 

          ๑.๓.๒ ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง สวนใหญเห็นดวย ๗๙.๗๘ 

    ๑.๔ ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือก  
          ๑.๔.๑ ขอคิดเห็นของผูสอบท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  :  ควรเพ่ิมเจาหนาที่ดูแล  ควบคุม จัดระบบการเขา
อาคาร และเขาหองสอบใหเปนระบบ  ระเบียบมากขึ้น  เพ่ือไมใหเกิดความลาชา (ตอบ ๑๐ คน)  ควรรับนักเรียนนายเรือให
มากขึ้น  (ตอบ ๑๐ คน) ควรสอบครึ่งวัน โดยใชขอสอบชุดเดียวรวมทุกวิชา (ตอบ ๑๐ คน)  คาสมัครแพงเกินไป (ตอบ ๘ 
คน) ควรเพ่ิมสถานที่ในการสมัครรวมทุกเหลาใหมีหลายที่   นอกเหนือจาก โรงเรียนนายเรืออากาศ เพ่ือความสะดวกและไม
เสียเวลา (ตอบ ๕ คน)  ควรลดระดับความยากของขอสอบลง (ตอบ ๕ คน) การจัดโตะสอบติดกันเกินไป (ตอบ ๔ คน)  ควร
ประชาสัมพันธการรับสมัคร ใหมากขึ้นทั้งทางโทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต (ตอบ ๔ คน) ควรเพ่ิมหองสุขาให
มากขึ้น เพราะมีนอย ไมเพียงพอ (ตอบ ๔ คน)  รานอาหาร เครื่องดื่ม ไมเพียงพอตอจํานวนผูมาสอบ (ตอบ ๔ คน) 
          ๑.๔.๒ ขอคิดเห็นของผูสอบท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ : หองสอบอากาศรอนมาก ควรมีเครื่องปรับอากาศเพราะ
ทําใหขาดสมาธใินการทําขอสอบ (ตอบ ๑๔๔ คน)  ควรปรับปรุงสถานที่สอบใหดีขึ้น   (ตอบ ๒๐ คน) ควรเปลี่ยนสถานที่
สอบใหม เชน อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี (ตอบ ๑๙ คน)  ขอสอบยากมาก (ตอบ ๑๕ คน) ควรลดเวลาในการสอบใหเหลือ
ครึ่งวัน โดยใชขอสอบชุดเดียวรวมทุกวิชาเชนเดียวกับ รร.จปร. และ รร.นรต. (ตอบ ๑๕ คน) การจดัระเบียบ  จัดแถวกอนเขา
หองสอบไมดีไมเปนระบบ (ตอบ ๑๔ คน)   พัดลมมีนอยเกินไป (ตอบ ๗ คน) ควรมีกรรมการคุมสอบมากขึ้น (ตอบ ๖ คน)  
เหมาะสมดีแลว (ตอบ ๔ คน)  จํานวนหองน้ําไมเพียงพอกับการใชของนักเรียน (ตอบ ๔ คน)  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการ
สมัครทางไปรษณียใหนานขึ้น (ตอบ ๔ คน)  
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รายการสรุป 

๒. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขา    
    เปนนักเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทพัเรอื     
    ภาคความเหมาะสม 
    ๒.๑ สถานภาพของผูสอบภาคความเหมาะสม 
         ๒.๑.๑ ระดับการศึกษา 
         ๒.๑.๒ จํานวนครั้งที่สอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทร.) 
         ๒.๑.๓ จํานวนเหลาทัพที่สมัครสอบ ฯ 
 
         ๒.๑.๔ จํานวนเหลาทัพที่สอบผานภาควิชาการ 
         ๒.๑.๕ ลําดับความยากของขอสอบคัดเลอืก 
                  ตามความคิดเห็นของผูสอบผานภาควิชาการ 
                   ความยากลําดับที่ ๑ 
                   ความยากลําดับที่ ๒ 
                   ความยากลําดับที่ ๓ 
                   ความยากลําดับที่ ๔     

สถานภาพ 
 
 
 

สวนมากจบการศึกษาระดับช้ัน ม.๔ 
สวนใหญสอบคัดเลือกในครั้งนี้เปนครั้งที่ ๒ 
สวนใหญสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.ทั้ง ๔ 

เหลา 
สวนใหญสอบผานภาควิชาการ 

 

 
ทหารอากาศ 
ทหารเรือ 
ทหารบก 
ตํารวจ 

รอยละ 
 
 
 

๔๒.๕๐ 
๖๖.๖๗ 

 
๘๕.๘๓ 
๖๓.๓๓ 

 
 

๖๑.๖๗ 
๔๑.๖๗ 
๔๕.๐๐ 
๘๓.๓๔ 

 

  ๒.๒ ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก เขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ ภาคความ
เหมาะสม 
 ๒.๒.๑  การสัมภาษณทวงทีวาจา 
 ๒.๒.๒  การสอบพลศึกษา 
 ๒.๒.๓ การตรวจรางกาย 
 ๒.๒.๔ การตรวจสุขภาพจิต 
   

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉล่ีย (X ) 
๓.๒๕ 

 
๓.๓๑ 
๓.๓๐ 
๓.๒๓ 
๓.๑๖ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ๑. การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพเรือน้ัน โรงเรียน
นายเรือไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานานในรูปของคณะกรรมการจนเปนกระบวนการ ที่เปนระบบ 
รัดกุม  โปรงใส  และยุตธิรรม  จึงทาํใหผลการวิจัยความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก ปการศึกษา 
๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ น้ี  ผูใชบริการ คือ นักเรียนผูผานกระบวนการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการและความ
เหมาะสมของโรงเรียนนายเรอื สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (การสอบภาควิชาการมี
ขั้นตอนโปรงใส รัดกุม เปนระบบมาก X = ๓.๔๓ กรรมการคุมสอบดวยความยุตธิรรมมากที่สุดX = ๓.๕๒ 
และการสอบภาคความเหมาะสมมีขั้นตอนยุติธรรมโปรงใส   รัดกุม  เปนระบบมาก X = ๓.๓๖) 
 ๒. สถานที่สอบภาควิชาการทั้ง ๒ แหง มีความแตกตางกันมากในดานสภาพแวดลอมของหอง
สอบซึง่สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ๒ (บางนา) มีอาคารรอนมากเนื่องจากไมมีเครื่องปรบัอากาศแต
ที่มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติหองสอบติดเครื่องปรับอากาศทุกหองสอบ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ความพึงพอใจดานสถานที่สอบภาควิชาการ ปรากฏวามีความพึงพอใจในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตในระดบัมาก ( X = ๓.๒๘) สวนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ (บางนา) น้ันมีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลางคอนขางนอย ( X = ๒.๓๓ ) และนักเรยีนผูสอบที่มหาวทิยาลัยรามคาํแหงให
ขอคิดเห็นวาควรปรบัปรุง / เปลี่ยนสถานที่สอบใหมใหเหมาะสมขึน้ 
 ๓. ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนปแรกที่มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารของ
ทุกเหลาทัพรวมกัน โดยใชสถานที่โรงเรยีนนายเรืออากาศ  ซ่ึงผูสอบภาควิชาการที่ตอบแบบสํารวจสวน
ใหญ (รอยละ ๘๓.๒๙) เห็นวามีความเหมาะสม  โดยใหความคิดเห็นวามีความสะดวก / ประหยัดเวลา 
(รอยละ ๘๗.๘๕) และประหยัดคาใชจายในการเดินทาง (รอยละ ๗๙.๗๘) 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
๑. การสอบคัดเลือกภาควิชาการทั้งที่สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และมหาวทิยาลัย 

รามคําแหง ๒ (บางนา)  ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องกรรมการคุมสอบดวยความยตุิธรรม และ
พึงพอใจมากในขั้นตอนในการสอบที่โปรงใส  รัดกุม  เปนระบบ  ตลอดจนปริมาณ  และ  คุณภาพของ
กรรมการและเจาหนาที่   จึงสมควรที่จะดํารงสภาพที่ดีมากนี้ใหคงอยูตอไป 

๒. ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒ (บางนา)  ซ่ึงไดรับความ   
พึงพอใจต่ําสุดอยูในระดับคอนขางนอย เน่ืองจากความไมสะดวกในการเดินทาง และสภาพหองสอบที่ไมเหมาะสม 
อากาศรอนมาก เกิดความเสยีเปรียบผูที่สอบในหองปรับอากาศที่สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 

๓. ควรดําเนินการรับสมัครรวมกับโรงเรียนเหลาทัพอ่ืน  เชนที่โรงเรียนนายเรืออากาศตอไป 
โดยไมตองมาสมัครเพิ่มเติมที่โรงเรียนนายเรือเพราะนอกจากจะประหยัดเวลา และคาใชจายของผูสมัคร
แลวยังเปนการประหยัดทั้งกําลังพล  เวลา  และคาใชจายของโรงเรียนนายเรือดวย 
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           ๔. คณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือนเขาเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร ในสวนของกองทัพเรือ 
ควรพิจารณาสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ   
คอนขางมากนั้น ใหดียิ่งขึ้นตอไป ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูสอบคัดเลอืก 

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

 
 



ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  
 

การจัดทําโครงงานทางวิศวกรรม   โครงงานวิจัยหรือโครงงานวิทยาการของ
นักเรียนนายเรือ 
 หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดให นักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๕ และชั้นปที่ ๔      
ทุกนาย  ทุกสาขาวิชา จะตองจัดทําโครงงานทางวิศวกรรม โครงงานวิจัยหรือโครงงานวิทยาการ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําความรูทางทฤษฎีและหลักการทางวิชาการที่ไดศึกษามาสรางหรือพัฒนาใหเปน
ผลผลิต โดยทําการศึกษาและวิเคราะห ในเรื่องที่มีความสําคัญ หรือมีความสนใจเปนพิเศษ เพ่ือตองการ
ผลผลิตที่เปนชิ้นงาน สิ่งประดิษฐหรือโปรแกรมประดิษฐซ่ึงจะนําไปสูการวิจัยและพัฒนาตอไปในอนาคต 
สําหรับในปการศึกษา ๒๕๔๘ กองวิชาตาง ๆ  ในฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ไดมีการจัดทําโครงงาน         
ทางวิศวกรรม โครงงานวิจัยหรือโครงงานวิทยาการของนักเรียนนายเรือ ดังน้ี :- 

การจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาของ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๕  จํานวน  
๔ โครงงาน ดังน้ี 

 ๑. โครงงานเครื่องชวยคนหาความถี่เสียงใตนํ้า 

 อาจารยที่ปรึกษา : น.อ.สมมารถ  กูบกระบี่,  น.ต.กฤษณพันธ  จันทรเต็ม  
  โครงงานนี้เปนการสรางอุปกรณตนแบบของเครื่องชวยคนหาวัตถุใตนํ้า โดยใชหลักการของ
ความถี่เสียง เพ่ือใชศึกษาและพัฒนาไปสูการใชงานจริงในการคนหาทุนระเบิดของนักประดาน้ํา ซ่ึง     
จะชวยประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือในการจัดซื้อเครื่องชวยคนหาวัตถุใตนํ้าจากตางประเทศที่มี
ราคาแพง 

 ๒. โครงงานอุปกรณชวยเดินทางดวย GPS 

  อาจารยที่ปรึกษา : น.ต.วิทยา  ปญญวรญาณ 

  โครงงานนี้เปนการสรางอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอเคร่ืองรับสัญญาณ GPS กับเครื่องคอมพิวเตอร
แบบไรสาย โดยผาน RS232 สามารถแสดงตําแหนงและติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกตใชเปนเครื่องมือชวยในการเดินเรือได 
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 ๓. โครงงานนาฬิกาดิจิตอล 

  อาจารยที่ปรึกษา : น.อ.ผศ.นพปฎล  ชะนะ 

  โครงงานนี้เปนการสรางนาฬิกาดิจิตอลขนาดใหญที่สามารถตั้งเวลา และวัดอุณหภูมิได โดย
ใชหลักการทํางานของ IC (Integrated Circuit) มาชวยในการควบคุมฐานเวลาและวัดอุณหภูมิ ซ่ึงสามารถ
ใชแสดงเวลาในหองสอบที่มีขนาดใหญ ทําใหผูสอบและผูคุมสอบสามารถบริหารเวลาในการสอบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 ๔. โครงงานระบบควบคุมการยิงแบบใชกระบวนการประมวลผลภาพดิจิตอล 

  อาจารยที่ปรึกษา : น.อ.ผศ.ภาณุวัชร ศรีโปดก 
         น.อ.ผศ.นพปฏล  ชะนะ 
         น.ต.สุรศักดิ์  พรมมาหอม 
        ร.อ.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ 
  โครงงานนี้เปนการสรางตนแบบเครื่องควบคุมการยิงแบบใชเทคนิคการประมวลผลภาพ      
โดยใชกลองบันทึกภาพดิจิตอลเปนอุปกรณในการตรวจจับและคนหาเปาเพื่อใชศึกษาและพัฒนาสรางขึ้น
ใชงานจริง ซ่ึงจะชวยประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือ ไมตองสั่งซ้ือระบบควบคุมการยิงจาก
ตางประเทศที่มีราคาแพง 
 
 การจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔  จํานวน     
๔ โครงงาน ดังน้ี 

 ๑. โครงงานวิจัยและพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกังหันลม 
  อาจารยที่ปรึกษา : น.ต.จิระวัฒน    ทองเรือง 
  โครงงานนี้เปนการสรางตนแบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันลมขนาดเล็ก โดย          
ใชพลังงานจากลมมาชวยในการผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือใชศึกษา และพัฒนาสรางใหมีกําลังในการ       
ผลิตกระแสไฟฟามากขึ้นในอนาคต ซ่ึงเปนการใชประโยชนจากพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ 
 ๒. โครงงานการศึกษาความเปนไปไดในการนําพลังงานคลื่นมาใชงานในชีวิตประจําวัน 
  อาจารยที่ปรึกษา : น.ต.ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ 
  โครงงานนี้เปนโครงงานตอเน่ือง โดยในปการศึกษานี้จะเปนการสรางอุปกรณตนแบบสําหรับ
ผลิตคลื่นเพ่ือนํามาผลิตกระแสไฟฟาเทานั้น 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒                                                                                          เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๘ 

                                                                                      ๖๙ 
 
 
 
 ๓. โครงงานการพัฒนาซอฟตแวรดาน Image Processing ในการตรวจจับวัตถุ 
  อาจารยที่ปรึกษา  :  ร.อ.โชค   แกวบุญชวย 
  โครงงานนี้เปนการสรางซอฟตแวรสําหรับตรวจจับวัตถุโดยใชกลองวีดีโอบันทึกภาพ และ     
นําภาพที่บันทึกแตละเฟรมมาวิเคราะหตามทฤษฎี Image Processing ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชงาน 
การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพเรือได 
 ๔. โครงงานการวิเคราะหชุดรับ – สง ขอมูลแบบไรสาย 
  อาจารยที่ปรึกษา :  น.ต.วิทยา  ปญญวรญาณ 
  โครงงานนี้เปนการสรางอุปกรณสําหรับรับ – สงขอมูลแบบไรสาย โดยใชคลื่นวิทยุเปนแบบ
ดิจิตอล ซ่ึงจะมีความทนทานตอสัญญาณรบกวน สามารถสงผานขอมูลไดเปนจํานวนมาก และเขารหัส
ลับได เพ่ือปองกันการควบคุมโดยผูอ่ืน 
 
งานวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ 
 พล.ร.อ.หัน  สกุลพานิช และคณะนักเรียนนายเรือที่สําเร็จการศึกษา เม่ือป พ.ศ.๒๔๙๙ ไดมา
รวมงานวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ เม่ือวันศุกรที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และไดกรุณา    
มอบเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเปนทุนการศึกษาและพัฒนาความเปนอยูของนักเรียนนายเรือ  
หลังจากนั้นไดไปเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียนนายเรือ  และรวมรับประทานอาหารกลางวัน
กับนักเรียนนายเรือดวย 
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