






 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับน้ี มีเร่ืองนาสนใจนําเสนอตอทานผูอาน ดังน้ี     เร่ือง  
วิวัฒนาการของอุปกรณเดินเรือ   โดย  น.อ.จรินทร  บุญเหมาะ  เลาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของอุปกรณการเดินเรือที่มนุษยสรางขึ้นอยางหยาบ ๆ จนพัฒนาตอมาถึงอุปกรณการเดินเรือที่สามารถ     
บอกตําบลที่แนนอนแมนยําของเรือไดตลอดเวลาและในทุกสภาพอากาศ      เรื่อง  Maxwell’s 
Equation ตอนที่ ๑  โดย   น.ท.ศักดา  นฤนิรนาท   นําเสนอในหัวขอสมการของแม็กซเวลลซ่ึงเปน
หัวใจของการตอยอดในวิชาตาง ๆ ของสาขาวิศวกรรมไฟฟา โดยใชภาษางาย ๆ และอธิบายทีละ
ขั้นตอนในแตละสมการ         ตอดวย การศึกษาสภาพการทําวิจัย ปญหา/อุปสรรคและความ
ตองการในการทําวิจัยของบุคลากรโรงเรียนนายเรือ   โดย  น.ต.หญิง จุฬาวลัย  สุระอารีย  ซ่ึง     
ทําการวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย ความตองการในการทําวิจัย เจตคติตอการวิจัย   
ของบุคลากรโรงเรียนนายเรือ รวมทั้งเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคและความตองการในการทําวิจัย     
ของบุคลากรโรงเรียนนายเรือ      ตอดวยบทความเร่ือง  ความ “เกง ดี และมีสุข   เก่ียวของกับ
โรงเรียนนายเรืออยางไร”  โดย  น.อ.หญิง ผศ. ยุวดี  เปรมวิชัย  แนะนําแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่จะชวยใหโรงเรียนนายเรือผลิตนายทหารเรือที่ เกง ดี และมีสุข ได       เร่ือง  เคมีกับชีวิตประจําวัน   
ตอน สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ  โดย  น.อ.หญิง ก่ิงแกว  แกวกรรณ  
นําเสนอแงมุมของพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับความรูทางพิษวิทยาที่เก่ียวของกับสุรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง       
การด่ืมสุราทําใหเกิดพิษตอรางกาย และนําไปสูกรรมที่เกิดจากการด่ืมสุรา       เร่ือง  ปวดหลัง โดย       
น.ต.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน  นําเสนอความรูเก่ียวกับกระดูกสันหลัง อวัยวะสําคัญของรางกาย  
มนุษย สาเหตุที่ทําใหปวดหลัง รวมถึงแนะนําการปรับทาทางของเราเพื่อใหมีสุขภาพหลังที่ดี     ตอดวย    
ศัพทเฉพาะทางการวิจัย (๗)  โดย น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต ในฉบับน้ียังคงอยูในหมวด
ตัวอักษร C ซ่ึงเก่ียวของกับเครื่องชวยในการวิจัย การสุมตัวอยางการวิจัยและการออกแบบการวิจัย และ
ทานผูอานสามารถติดตามขาวตาง ๆ ภายในโรงเรียนนายเรือไดจาก        ขาวนายเรือ   โดย                  
กองบรรณาธิการโรงเรียนนายเรือ และพบกันใหมฉบับหนา.....สวัสดีครับ 
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วิวัฒนาการของอุปกรณการเดินเรือ 
น.อ.จรินทร  บุญเหมาะ 

ผูอํานวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

 

เกิดขึ้นเพราะความจําเปน 
 การเดินทางออกไปในทะเลครั้งแรกของมนุษยอาจเกิดจากการเห็นทอนไมลอยนํ้าอยูในทะเล 
ดวยความอยากรูอยากเห็นเปนแรงผลักดัน มีการสรางแพขึ้นเปนพาหนะสําหรับเดินทางลัดเลาะไปตาม

ชายฝงในชั้นแรก จนตอมาไดเดินทางไกล
ออกไปในทะเลลึกในที่สุด ศิลปของ การ
เดินเรือ ( Navigation) จึงเกิดขึ้น ในการนี้เพ่ือ
มิใหหลงทางและสามารถกําหนด ตําบลที่ 
(Position) แนนอนขณะอยูในทะเล นักเดินเรือ
ไดพัฒนา อุปกรณการเดินเรือ (Navigational 
Aids) ขึ้นมาใชงาน เร่ิมจากทักษะในการจดจํา
ภูมิประเทศชายฝงดวยสายตาซ่ึงเปนอุปกรณ
การเดินเรือชิ้นแรกที่ติดตัวมาแตกําเนิด ตอมา
มีการสรางเครื่องมือหยาบ ๆ ขึ้นมาชวยใหการ
เดินเรือมีความแมนยําขึ้น เชน เข็มทิศแมเหล็ก  
ด่ิงนํ้าตื้น เปนตน สําหรับการเดินเรือทะเลลึก มี
การพัฒนาเคร่ืองวัดมุมสูงของวัตถุทองฟา
ขึ้นมาหลายแบบเพ่ือใชสําหรับหา ละติจูด 

(Latitude) เชน ไมกางเขน (Cross - Staff) และ แอสโตรแลบ (Astrolabe) เปนตน  
นับจากยุคแพลูกบวบเปนตนมายานพาหนะทางน้ําก็ไดมีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งขนาดที่ใหญ

และความเร็วที่สูงมาก เม่ือมีอุบัติภัยเกิดขึ้นทางทะเลแตละครั้งไดนําความสูญเสียอยางมากมายตอทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน  ซ่ึงบอยครั้งมีสาเหตุจากการไมทราบ ตําบลที่แนนอน (Fix) นานเกินไป ทําใหตอง
เดินเรือไปตามที่ไดขีดเข็ม เดินเรือรายงาน (Dead Reckoning) จนเขาสูที่ตื้นอันตราย  อุปกรณการ
เดินเรือจึงไดรับพัฒนาขึ้นใหสามารถหาที่เรือไดบอยคร้ังดวยความแมนยําที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเขาสูยุคของ
อุปกรณการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส เชน เรดาร (Radar) ลอแรน (Loran) และ โอเมกา (Omega)      
เปนตน และลาสุดที่ไดกลายเปนอุปกรณหลักสําหรับการเดินเรือในปจจุบัน คือ เครื่องหาตําบลที่     
ดวยดาวเทียม (Global Positioning System – GPS) ซ่ึงบอกตําบลท่ีแนนอนท่ีแมนยําของเรือได
ตลอดเวลาในทุกสภาพอากาศ 
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การเดินเรือในอดีต 
 ตามบันทึกทีส่บืคนได มีการตอเรือขนาดใหญสําหรับการขนสินคาขึ้นเม่ือราว ๓,๐๐๐ ปกอน
พุทธศักราช ซ่ึงเปนจุดสําคัญของกําเนิดศิลปการเดินเรือ นักเดินเรือยุคแรกเดินเรือไมไกลจากฝงมาก 
โดยใชที่หมายภูมิประเทศบนฝงในการนําและหาตําบลทีเ่รือ    การเดินทางกระทําในเวลากลางวันเม่ือ
อากาศแจมใส และจอดทอดสมอในเวลากลางคืน  บุคคล
เหลาน้ีเดินเรอืโดยไมตองใชแผนที่แตมีสมุดบันทึกทิศและ
รายละเอียดสาํหรับการเดินเรือที่เรียกวา หนังสือนํารอง 
(Pilot Book) สําหรับเดินทางไปที่ตาง ๆ  ทํานองเดียวกับ
หนังสือนําเที่ยวในยคุปจจุบัน หนังสือนํารองฉบับแรกที่มี
บันทึกไวเปนหลักเปนฐานคือ Periplus of Scylax   
 เม่ือมีการเดินเรือไกลหางฝงมากจนลับจากสายตา 
นักเดินเรือสามารถหาละติจูดซ่ึงเปนระยะหางจาก  
เสนศูนยสูตร (Equator) ไปทางเหนือหรือใตได โดยวัด
สูงดวงอาทิตยในตอนกลางวัน และวัดสูงดาวเหนือในตอน
กลางคืน นอกจากนั้นยังใชกลุมดาวตาง ๆ เปนเคร่ืองนํา
ทาง  เรือเดินทางไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกตาม
เสนทางการเคลื่อนตวัของดวงอาทิตยหรือดาวฤกษ อยางไรก็ตาม นักเดินเรือยังไมสามารถหา ลองจิจูด 
(Longitude) ซ่ึงเปนระยะหางไปทางตะวันออกหรือตะวันตกไดอยางถูกตอง เม่ืออยูในทะเลจึงไมอาจ
ทราบไดวาเรอืหางจาก เมริเดียนแรก (Prime Meridian) ที่ใชเปนหลักในการวัดลองจิจูดไปทาง
ตะวันออกหรอืตะวันตกเปนระยะทางเทาใด การกําหนดตาํบลที่ของเรือใชวธิีการเดินเรือรายงาน  ซ่ึงเปน
การคํานวณตาํบลทีล่วงหนาของเรือจากเข็มและความเร็วเรือ ที่ยังคงใชสําหรับการวางแผนการเดินเรือที่
เรียกวา ขีดเข็ม มาจนถึงปจจุบันน้ี  โดยนักเดินเรือคํานวณระยะทางที่เดินทางไปไดดวยการคูณ
ระยะเวลาทีล่วงไปเขากับความเร็วเรือ 

 นักเดินเรือชายฝงในอียิปตเม่ือราว ๑,๐๐๐ ปกอน
พุทธศักราชใชสายด่ิงหยั่งสอบความลึกนํ้า และใชแปดทิศทาง
ลมที่พัดมาจากแผนดิน รวมกับการดูตําแหนงดวงอาทิตย
หรือดาวฤกษในการประเมินเพ่ือนําและหาตําบลที่เรือใน
ขณะที่ ไ ม เ ห็ นฝ ง  ชาว ไ ว กิ ง  (Viking) ใ นค าบส มุท ร
สแกนดิเนเวียน้ันใชเพียงดวงอาทิตย ดาวฤกษ และลม
เทานั้นในการเดินเรือ  ทั้งน้ีเ พ่ือชดเชยความดอยดาน
เทคโนโลยี  ชาวไวกิงไดคิดคนวิธีการนําทางเรือโดยนํานกกา 

 

 

 

 
ตําบลที่ภูมิศาสตร 
ของดาวเหนือบนผิวโลก 

 

เสนศูนยสูตร 

ขั้วโลกเหนือ 

 

ดาวเหนือ 

 

ขอบฟา 
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ใสกรงติดไปกับเรือ เม่ือคาดหมายวาอยูใกลฝงก็จะปลอยกาหนึ่งตัวออกไป ถากาบินวนอยูรอบเรือแสดง
วาฝงยังอยูอีกไกล แตถาบินตรงไปยังทิศใดแสดงวามันมุงสูฝง ก็จะนําเรือตามไปทิศทางน้ัน วิธีการ
ดังกลาวเปนทีม่าของคําวา ยามรังกา ซ่ึงหมายถึงยามตรวจการณยอดเสากระโดงที่มีรังกาผูกติดอยู 
 
วิวัฒนาการของอุปกรณการเดินเรือ 
 สิ่งประดิษฐชิน้แรกที่สรางขึน้เพ่ือชวยในการเดินเรือในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ คือเข็มทิศ
แมเหล็ก ซ่ึงทําขึ้นอยางหยาบ ๆ เพียงการนําเอาหินแมเหล็กถูเขากับเข็ม แลวนําไปลอยในอางนํ้า เข็มน้ี
ก็จะชี้ไปทางทิศเหนือ ในชั้นแรกนี้นักเดินเรือจะใช   
เข็มทิศแมเหลก็ก็ตอเม่ือทองฟาปดไมสามารถมองเห็น
ดวงอาทิตยและดาวฤกษเทาน้ัน  นักเดินเรือยังพบวา
เข็มทิศน้ีไมมีความแนนอนในการชี้ทศิ เน่ืองจากยัง
ขาดความรูวาทิศทีช่ี้น้ันคือทิศเหนือแมเหล็กมิใชทศิ
เหนือภูมิศาสตร ความแตกตางน้ีเรียกวาคา วาริเอชั่น 
(Variation)  ซ่ึงทําใหไมอาจเชื่อถือเข็มทิศไดมากเม่ือ
เดินเรือในนานน้ําที่ไมคุนเคย  ในทางปฏิบัติแลวนักเดินเรือยุคน้ีใชเข็มทศิแมเหล็กเพ่ือการกําหนดทิศ
หลักทั้งแปดทีล่มพัดมา ทําใหเขม็ทิศแมเหล็กในสมัยน้ันไมมีคุณคามากนักเม่ือเทียบกับยุคปจจุบนั 

สิ่งประดิษฐที่นับวามีคุณคามากที่สุดในศตวรรษนี้คือ 
ด่ิง (Lead Line) ซ่ึงสรางขึ้นจากแทงตะกั่วผูกตอเขากับเชือก
ที่หมายความยาวไวเปนระยะ ๆ ใชสําหรับทั้งหยั่งสอบความ
ลึกนํ้าและตรวจลักษณะพื้นทองทะเลไดในขณะเดียวกันดวย
การอัดจาระบีเขาที่รูกนลูกด่ิง 
 ตัวการสําคัญที่กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุปกรณการ
เดินเรือในครั้งแรกคือการคาขาย ชาวฟนิเชียน และ กรีกเปน
ชนกลุมแรกที่เดินเรือเวลากลางคืนในทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

โดยการกอกองไฟบนยอดเขาสูงเปนที่หมายในการนําเรือ อันเปน
จุดเร่ิมตนของงาน เครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation) ใน
สมัยตอมา เชน การสรางกระโจมไฟ Pharos ที่มีชื่อเสียง ณ เมือง 
Alexandria อียิปต ในราวปพุทธศักราช ๒๕๐  
 มาถึงจุดน้ีนักเดินเรือเริ่มตระหนักวาแผนที่เดินเรือเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยใหการเดินเรือมีความสะดวกขึ้น จึงเปนจุดเร่ิมตนของ
การเก็บรายละเอียดของดินแดนที่ไดไปเยือน   โดยใชแผนที่บกเปน 
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ฐานในการสรางแผนที่เดินเรือขึ้น  แผนที่เดินเรือแผนแรก
ที่สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ คือแผนที่ Portolan ซ่ึง
เขียนลงบนหนังแกะหรือแพะ  นับเปนสิ่งหายาก มีราคาสูง 
และถูกเก็บงําไวเปนความลับมิใหแพรงพรายสูนักเดินเรือ
คนอ่ืน ๆ  แผนที่เหลาน้ีแมไมมีความละเอียดถูกตองเทา
แผนที่ยุคปจจุบัน แตทวามีความวิจิตรบรรจงอยางยิ่งใน
การสรางขึ้น  ความสําคัญของเมืองทากําหนดดวยขนาด

ซ่ึงไมไดสัดสวนกับขอเท็จจริง ยิ่งสําคัญมากขนาดก็ใหญขึ้น  และเขียนลงไวในรูปของอาคารที่ประดับ
ดวยธงทิวสวยงาม  แผนที่ยังไมมีการแสดงคาพิกัดดวยละติจูดและลองจิจูด แตมีวงเข็มทิศซ่ึงแสดง
ทิศทางเชื่อมตอระหวางเมืองตาง ๆ เขาดวยกัน  สําหรับการวัดระยะทางยังคงขาดความแมนยํา 
เน่ืองจากวิธีการวัดระยะทางในทะเลยังไมไดรับการคิดคนขึ้น  อีกทั้งวิธีการเขียนถายทอดผิวโลกที่เปน
ทรงกลมลงบนพื้นระนาบใหไดสัดสวนถูกตองก็ยังไมไดพัฒนาขึ้น  
 นักเดินเรือในสมัยน้ีใชไมกางเขนและแอสโตรแลบ  ที่มีขนาดคอนขางใหญเทอะทะและไมสะดวก
ในการใชงานขณะที่เรือโคลงเคลงไปมา ในการวัดมุมสูงวัตถุทองฟา

จากขอบฟาเพ่ือการหาละติจูด
ของเรือในทะเล  อุปกรณการ
เดินเรือเหลาน้ีคือบรรพบุรุษของ 
เครื่องวัดแดด (Sextant) ในยุค
ปจจุบันที่มีขนาดกะทัดรัดและให
ความแมนยําสูงในการวัดมุมสูง
วัตถุทองฟา   
 

อุปกรณสําหรับหาลองจิจูด 
 ประสบการณของโคลัมบัสในการเดินเรือหาแผนดินใหม แสดงใหเห็นวาการเดินเรือสมัยน้ันมี
อันตรายยิ่ง ทั้งน้ีนอกจากวาไมอาจหาคาละติจูดที่แมนยําแลว ยังไมสามารถหาคาลองจิจูดไดอีกดวย  
ดังน้ันเม่ือตอนเดินทางไปถึงทวีปอเมริกาโคลัมบัสเชื่อวาตนเองเดินทางไปถึงอินเดีย จึงเรียกคนพ้ืนเมือง
วาอินเดียน และตั้งชื่อแผนดินวาอินดีส  ลองจิจูดจึงเปนปญหาที่สําคัญยิ่งของการเดินเรือในสมัยน้ัน 
 ในชวงเวลาเพียง ๒ – ๓ สัปดาหที่เรอืเดินทางในทะเลนาฬิกาจะเกิดความคลาดเคลื่อนสะสมที่
ทําใหคาลองจิจูดผิดไปนับเปนพันไมลทะเล นาฬิกาทีดี่ที่สุดในยุคน้ันมีความคลาดเคลื่อนถึง ๑๐ นาทีตอ

วันและทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของระยะทางถึง ๑๗๕ ไมลทะเล นอกจากนั้นความคลาดเคลื่อนแตละ
วันก็ยังไมคงที่ ทําใหไมสามารถหาคาชดเชยที่ถูกตองได 
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 วิวัฒนาการที่กาวหนาของอุปกรณการเดินเรือ ซ่ึงชวยใหเดินเรือรายงานมีความถูกตองสูงขึ้นคือ
การประดิษฐ แผนล็อก  (Chip Log)    สําหรับวัดความเร็วเรือเม่ือราวพุทธศักราช ๒,๑๐๐ – ๒,๒๐๐ 
เคร่ืองมือชิ้นนี้สรางขึ้นอยางหยาบ ๆ ดวยแผนไมรูปสามเหลี่ยมฐานโคงถวงดวยตะกั่วที่ฐานผูกสายซุงตอ
เขากับรนเชือกที่หมายระยะดวยปม (Knot) เปนชวง ๆ ตลอดความยาวเชือก เม่ือจะวัดความเร็วก็หะเรีย

แผนล็อกน้ีออกไปทางทายเรือใหลากกับนํ้า นับ
จํานวนปมเชือกที่โรยตัวออกไป จับเวลาโดยใช
นาฬิกาทราย คํานวณออกมาเปนความเร็วเรือ ดวย
วิธีการที่กลาวมาน้ีประกอบกับการใชดวงอาทิตย
และดาวฤกษเปนเคร่ืองนําทาง ชวยใหนักเดินเรือ
สามารถประเมินระยะทางไปทางตะวันออกหรือ
ตะวันตก (ลองจิจูด) ได  เปนที่นาสนใจวาคําวา 
นอต (Knot) ซ่ึงหมายถึงปมเชือกไดกลายมาเปน

หนวยวัดความเร็วเรือในปจจุบัน ซ่ึงหมายถึง ไมลทะเล/ชั่วโมง 
 

อุปกรณการเดินเรือที่มีความแมนยํา 
 แผนทีเ่ดินเรือที่มีความถกูตองและแมนยาํมีขึ้นในป พ.ศ.๒๑๑๒ 
เม่ือ Geradus Mercator ชาวเฟลมมิชไดคิดคน โครงสรางแผนที่ 
(Chart Projection) สําหรับถายทอดผวิโลกซึ่งเปนทรงกลมลงบน
พ้ืนระนาบ โดยมีสัดสวนและทศิทางที่ถกูตองที่เรียกวา โครงสราง
เมอเคเตอร (Mercator Projection)  แผนที่ชนิดน้ีมีคุณคาสูงยิ่งแก
นักเดินเรือ เน่ืองจากสามารถขีดเข็มซ่ึงเปนทิศจริงลงดวยเสนตรงใน
แผนที่ได แตเน่ืองจากวาปญหาของลองจจูิดยังคงไมไดรับการแกไข 
ดังน้ันกวาจะมีการใชประโยชนจากแผนที่น้ีไดเต็มที่ก็กวา ๗๐ ป
ตอมา 
 แตทวากุญแจสําคัญในการแกไขปญหาลองจิจูดคือเคร่ืองบอกเวลาทีมี่ความเที่ยงตรงแมนยํา ซ่ึง
เปนที่ทราบกนัดีในหมูนักเดินเรือวา โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบกินเวลา ๒๔ ชัว่โมง หรือเปนมุม ๓๖๐ 
องศา และยงัทราบอีกดวยวาดวงอาทิตยอยูสูงสุดบนทองฟาขณะอยูบนเสนเมริเดียนของผูตรวจในเวลา
เที่ยงวันไมวาที่ใดในโลก ดังน้ันถาทราบเวลาทีล่องจิจูดศูนยองศา (ปจจุบันอยูที่เมืองกรีนิชประเทศ
สหราชอาณาจักร) ก็สามารถคํานวณหาความตางเวลาระหวางตําบลที่เรืออยูกับเมืองกรีนิชแลวแปลง 
เปนคาลองจิจูดของเรือในทะเลได (เวลา ๑ ชั่วโมง = ๑๕ องศาของลองจิจูด) หลักการดังกลาวถอืกันวามี 
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ความสําคัญมาก ประเทศมหาอํานาจทางทะเลตางเสนอรางวัลอยาง
งามใหแกผูใดก็ตาม ที่สามารถสรางเคร่ืองบอกเวลาที่ มีความ
เที่ยงตรงสูงซ่ึงเรียกวานาฬิกา โครโนเมตร (Chronometer) สําหรับ
การใชหาลองจิจูดในทะเล อังกฤษเปนประเทศแรกที่ประดิษฐนาฬิกา
โครโนเมตรไดสําเร็จในป พ.ศ.๒๓๐๗ โดย John Harrison นาฬิกาน้ี
มีความคลาดเคลื่อนเพียงหนึ่งในสิบของวินาทีตอวันเทาน้ัน 
 เม่ือ James Cook แหงราชนาวีอังกฤษออกเดินทางสํารวจ
ทําแผนที่รอบโลกเที่ยวที่ ๒ ในป พ.ศ.๒๓๑๕ น้ัน ไดนําเอานาฬิกา    
โครโนเมตรที ่ John Harrison ประดิษฐขึ้นไปใชสําหรับการคํานวณ 
หาลองจิจูดดวย และเม่ือเดินทางกลับมายังอังกฤษในป พ.ศ.๒๓๑๘ 
นาฬิกามีความคลาดเคลื่อนตลอดการเดินทางไมเกิน ๘ วินาทตีอวัน อุปกรณการเดินเรือชิ้นนี้ทําใหเขา
สามารถสํารวจและสรางแผนที่ไดอยางถูกตองแมนยําอยางที่ไมมีผูใดทําไดมากอน นาฬิกาโครโนเมตร จึง
เปนการปฏิวตัิดานอุปกรณการเดินเรือที่สําคัญ และสงผลใหแผนที่เดินเรือมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
 ในป พ.ศ.๒๔๒๗ นานาชาติไดรวมประชุมตกลงกัน กําหนดใหเสนเมริเดียนที่ผานเมือง กรีนิช 
(Greenwich) ประเทศอังกฤษเปน เมริเดียนแรก (Prime Meridian) โดยมีคาลองจิจูดศูนยองศา ซ่ึงกอน
หนาน้ันชาติที่มีการเดินเรือตางกําหนดเมริเดียนแรกใหอยูในประเทศของตน เปนสาเหตุใหตําบลที่
เดียวกันในแผนที่ของแตละประเทศมีคาลองจิจูดตางกัน 
 นาฬิกาโครโนเมตรเปนอุปกรณการเดินเรือที่มีราคาสูง เปนเคร่ืองมือที่
สําคัญยิ่งสําหรับการเดินเรือดาราศาสตรมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน จนกระทั่งมีการ
ตั้งสถานีวิทยุสําหรับการถายทอดสัญญาณเทียบเวลาขึ้นทั่วโลก และมีการประดิษฐ
นาฬิกาขอมือแบบควอทซที่มีความเที่ยงตรงสูง ทนทาน และราคายอมเยาขึ้น  ดวย
การเทียบเวลาของนาฬิกาขอมือดังกลาวกับสัญญาณเทียบเวลาที่สงมาจากสถานี
วิทยุที่เมืองกรีนิชทุกวันในเวลาเดียวกัน ทําใหนักเดินเรือสามารถใชนาฬิกาดังกลาว
น้ีทดแทนนาฬิกาโครโนเมตรได  
 

อุปกรณการเดินเรือยคุอิเล็กทรอนิกส 
 เม่ือยางเขาสูพุทธศตวรรษที่ ๒๔ อุปกรณการเดินเรือก็เขาสูยุคอิเลก็ทรอนิกส ซ่ึงตัวการทีก่ระตุน
ใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเรว็ในครั้งน้ี มิใชเพ่ือการคาเชนในอดีตแตวาเปนดานการทหาร อยางไรกต็าม
เทคโนโลยีน้ีสดุทายก็ไดผองถายมาใชประโยชนพลเรือน ระหวางป พ.ศ.๒๔๔๘ – ๒๔๕๑ Hermann 
Anschütz-Kaempfe นักประดิษฐชาวเยอรมันไดสราง เข็มทิศไจโร (Gyrocompasses)  ที่ชี้ทิศจริงขึ้นเปน 
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คร้ังแรก โดยปราศจากความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากวาริเอชั่น  ในป 
พ.ศ.๒๔๗๘ Robert Watson – Watt นักฟสิกสชาวอังกฤษไดประดิษฐ 
เรดาร (Radar = Radio detection and ranging) ซ่ึงเปนอุปกรณใช
สําหรับการจับเปาวัตถุที่อยูนอกระยะสายตาได ดวยการสงคลื่นวิทยุ
ความถี่สูงออกไปกระทบเปาหมายแลวคลื่นสะทอนกลับมาเคร่ืองรับ
ปรากฏเปนภาพบนจอ ทําใหสามารถทราบรูปทรง ขนาด ทิศทาง 
ความเร็ว และระยะหางของวัตถุน้ันจากเรือ  อุปกรณการเดินเรือชิ้นนี้ชวย
ใหการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศมีความ
ปลอดภัย  

 ในระหวางป พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๘๖ ในประเทศสหรัฐฯ มีการพัฒนาระบบชวยหาตําบลที่เรือ
ระยะไกลในทะเลที่ใช เสนตําบลที่ (Line of Position) แบบไฮเปอรโบลา ที่เรียกวา ลอแรน (Loran = 
Long range navigation) ซ่ึงใชวิธีการตั้งสถานีสงวิทยุ หลัก (Master) และสถานีสงวิทยุ รอง (Slave) ที่
แพรคลื่นวิทยุสงออกไปยังเครื่องรับบนเรือซ่ึงจะวัด
ความตางเวลาของคลื่นวิทยุที่ไปถึงเรือระหวาง
สถานีสงคูหน่ึง ๆ แลวแปลงใหอยูในรูปของเสนโคง
ไฮเปอรโบลา ซ่ึงตําบลที่ของเรือหาไดจากจุดตัด
ของเสนโคงตั้งแตสองเสนขึ้นไปมาตัดกัน อุปกรณ
การเดินเรือชนิดน้ีใหความละเอียดถูกตองของตําบล

ที่ ในยาน  ๒๐๐  – ๓๐๐  เมตร   ระบบนี้ มี พ้ืนที่
ใหบริการคอนขางจํากัด และคาดวาจะถูกแทนที่
โดยสิ้นเชิง ดวยระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทียม (GPS) ในที่สุด 

ระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทียม หรือที่นิยมเรียกกันวา GPS ริเริ่มขึ้นในป พ.ศ.๒๕๑๖ ดําเนินการ
โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  ระบบประกอบดวยดาวเทียมจํานวน ๒๔ ดวงโคจรอยูรอบโลก เคร่ืองรับที่

อยูบนผิวโลกจะรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวเทียมอยางนอย ๔ ดวง
ในเวลาเดียวกัน วัดความตางเวลาของคลื่นวิทยุที่ไปถึง แปลงเปน
ระยะทางระหวางดาวเทียมและเครื่องรับออกเปนพิกัดตําบลที่ในรูปคา 
ละติจูด ลองจิจูด ซ่ึงใหคาความละเอียดถูกตองสูงถึง ๑๐ เมตร ระบบนี้
ใหบริการครอบคลุมทั่วโลก ๒๔ ชั่วโมงในทุกสภาพอากาศ ซ่ึง
นอกจากขอมูลตําบลที่อยางตอเน่ืองแลว ยังใหขอมูลเวลากรีนิชและ
ความเร็วเรืออีกดวย อุปกรณการเดินเรือชนิดน้ีไดกลายเปนเคร่ืองมือ 



ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔                                              ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

                                                                     ๘ 

 

 
 
หลักสําหรับการเดินเรือในปจจุบันเนื่องจากใชงานงาย ราคาไมแพง และใหขอมูลตําบลที่แนนอนท่ีมี
ความแมนยําสูงอยางตอเน่ือง 

 

บทสงทาย 
 จนถึงปจจุบันน้ี อุปกรณการเดินเรือมีวิวัฒนาการมานับเปนเวลายาวนานตั้งแตการใชสายตาใน
การตรวจภูมิประเทศชายฝงเพ่ือประมาณตําบลที่ของเรือในทะเล ตอมาเม่ือมีการเดินทางในทะเลเปน
ระยะทางที่ไกลและออกหางจากฝงมากขึ้น เกิดความจําเปนที่นักเดินเรือตองประดิษฐอุปกรณการเดินเรือ
ขึ้นมาใชงาน จากอุปกรณที่สรางขึ้นมาอยางหยาบ ๆ เชน แผนล็อก และดิ่งน้ําตื้น เปนตน ไดมีการ
พัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ จนไดอุปกรณที่มีความซับซอน และใหความละเอียดถูกตองเพ่ิมมากขึ้น  ใน
ปจจุบันอุปกรณการเดินเรือไดเขาสูยุคอิเล็กทรอนิกส ที่อุปกรณแตละชนิดใชงานไดสะดวก แมนยํา ชวย
ใหนักเดินเรือมีความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินเรือสูงกวาในอดีต อยางไรก็ตาม อุปกรณ
เหลาน้ีตองใชพลังงานไฟฟา และมีโอกาสที่จะเกิดขอขัดของ หรือหยุดทํางานไดเสมอเม่ือใชกับ
สภาพแวดลอมในทะเล ดังน้ันความรูพ้ืนฐานและทักษะของการเดินเรือยังคงมีความจําเปน เชน หลักการ
เดินเรือนํารอง หรือเดินเรือดาราศาสตร เปนสิ่งที่นักเดินเรือทุกคนตองทบทวน และฝกฝนไวเสมอ เพราะ
ทายที่สุดแลวความปลอดภัยของการเดินเรือ ก็ยังคงอยูภายใตการควบคุมและตัดสินใจของนักเดินเรืออยู
น่ันเอง ไมวาอุปกรณการเดินเรือในอนาคตจะมีความทันสมัยมากเพียงใดก็ตาม  
 



Maxwell’s Equation 
ตอนท่ี ๑ 

น.ท. ศักดา นฤนิรนาท 
อาจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

 

 สาเหตุทีต่ัดสินใจเขียนเร่ืองนี้ เพราะเม่ือสมัยผูเขียนเร่ิมเรียนวิชาวิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 
โดยเฉพาะหัวขอน้ี สมการของแม็กซเวลล ซ่ึงเปนหัวใจของการตอยอดในวิชาอ่ืน ๆ ของสาขาวศิวกรรม 
ไฟฟา เชน วศิวกรรมสายอากาศ การแพรกระจายคลื่นวิทยุ แลวบอกไดคําเดียววา “มึน” แตก็ไมละความ
พยายาม จนกระทั่งจบปรญิญาตรี ก็ยังไมเขาใจหัวขอน้ีอยูดี สาเหตุเพราะเคร่ืองหมายตาง ๆ ที่ปรากฏอยู
ในสมการ น้ี ดูแลวชวนใหเวียนศีรษะแลวเกิดอาการเมาคลื่นไดงาย ๆ แตผูเขียนก็ยังไมยอมแพ ถึงกับ
เอาเวลาวางมานั่งขบคิด และหาหนังสืออานเพ่ิมเติม โชครายตรงที่หัวขอน้ีมักจะเปนเพียงแคบทหรือ
หัวขอยอยในหนังสือเทาน้ัน ไมไดอธิบายละเอียดมาก เน่ืองจากมันมีพ้ืนฐานมาจากวชิาพ้ืนฐานอ่ืน ๆ และ 
แคลคลูัส ดังน้ัน สมการแม็กซเวลลน้ีจึงเหมือนกับเปน application ของวิชาในวิศวกรรมไฟฟาแลว      
การที่จะเขาใจสมการนี้ไดถองแท พ้ืนฐานจะตองแนนปกพอสมควร จนวันหนึ่งผูเขียนไดพบกับศาสตราจารย 
ทางฟสิกส ซ่ึงทานเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยางดีเยี่ยม ทานไดกรุณาอธิบายพรอมทั้งไดแนะนําหนังสือที่  
เจาะตรงประเด็นใหอาน ก็ยังใชเวลาพอสมควรในการทําความเขาใจ ผูเขียนจึงอยากที่จะเขียนบทความนี้ 
ใหนักเรียนนายเรือหรือผูสนใจไดอาน เพ่ือที่จะเปนทางลัดใหผูอาน ไดเขาใจหัวขอน้ีงายขึ้น โดยเฉพาะ 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๓ ที่กําลังเริ่มตนมึนกับวิชาตาง ๆ ในกองวิชาวศิวกรรมศาสตร และจะตองนํา
สมการน้ีไปใชตอในวชิาชั้นปที่ ๔ ดวยแลวแทนที่จะตองเสียเวลาไปอานตําราหลาย ๆ เลมเพ่ือใหเขาใจ
ในเรื่องเดียว อยางที่ผูเขยีนเคยทํามา ผูเขยีนไดพยายามใชภาษาเขยีนงาย แตไมถึงกับเปนภาษาพูด 
(เพราะเกรงจะถูกตําหนิวา โตจนปานนี้ยังใชภาษาเขยีนไมเปนอีก) และอธิบายไปทีละขั้นตอนในแตละ
สมการ ซ่ึงถาผูอานไดลองอานและพยายามทําความเขาใจในแตละขั้นตอน และอยาเพ่ิงตืน่กลัวกับตวั
สัญลักษณแลว เชื่อแนวาจะเขาใจ สมการแม็กซเวลลไดดียิ่งขึ้น   
 

สมการแม็กซเวลล เก่ียวของกับคล่ืนแมเหล็กไฟฟาอยางไร ?  
 คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic wave) ชื่อก็บอกความหมายอยูในตวัแลววาตองมีอะไรที่
เก่ียวกับไฟฟา (Electro) และแมเหล็ก (Magnet) ซ่ึงพูดใหงาย ๆ ก็คือเม่ือเวลาผานไปแลวสนามไฟฟา
เปลี่ยนแปลงความแรงของมัน จะกอใหเกิดสนามแมเหล็กขึ้น  ยิ่งสนามไฟฟาแรงเทาไหรสนามแมเหล็กจะย่ิง 
 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาเกิดการเหน่ียวนําของ "สนามไฟฟา" และ "สนามแมเหล็ก" ที่เปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ ตามเวลา 
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จะยิ่งแรงตามเทาน้ันแลวสนามแมเหล็กน้ีก็จะกอใหเกิดสนามไฟฟาอีก และเกิดแบบน้ีไปเร่ือยๆ สลับกัน
ไปมา ในทางฟสิกสมีสมการหลักๆ อยูสีส่มการ ที่ใชอธิบายพฤติกรรมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาน้ี เรียกวา 
สมการแม็กซเวลล (Maxwell's Equations) ซ่ึงเปนสมการที่ประกอบดวยคณิตศาสตรชั้นสูง คงจะอธิบาย
ใหเขาใจภายในบทความเดียวไมได ผูอานคงจะตองตดิตามอานไปเร่ือย ๆ จนกวาจะจบเนื้อหา แตสรุป
ใจความของสมการไดดังน้ี๑ 
 ๑. กฎของเกาสในสนามไฟฟา : ประจุไฟฟาสามารถมีขั้วเดียวโดด ๆ ได สนามไฟฟาเกิด
จากประจุ 
 ๒. กฎของเกาสในสนามแมเหล็ก : ไมมีประจุแมเหล็กขั้วเดียว (แมเหล็กตองมีสองขั้วเสมอ
คือ บวกกับลบ) 
 ๓. กฎของฟาราเดย : การหมุนวนของสนามไฟฟากอใหเกิดสนามแมเหล็ก 
 ๔. กฎของแอมแปร (ถูกแกไขเพ่ิมเติมโดยแม็กซเวลล) : การหมุนวนของสนามแมเหล็กกอใหเกิด 
สนามไฟฟา 
 ในความเปนจริงแลว แม็กซเวลลไมไดคนพบสมการทั้งสี่โดยตรง แตเขาทํานายไววา   คลื่น
แมเหล็กไฟฟามีอยูจริง ๆ (สมัยน้ันยังไมมีมือถือใช) แลวตอมาก็มีนักวิทยาศาสตรหลายทานพิสูจนวา คํา
ทํานายของแมกซเวลลเปนจริง และจากการแกสมการแม็กซเวลลจะพบ คาคงตัวคาหน่ึงคือ ความเร็ว
แสง (c) ซ่ึงมีความสัมพันธกับ “สภาพความยอมทางไฟฟา (Permittivity)” กับ “สภาพซึมซับไดทาง
แมเหล็ก (Permeability)” ดังน้ี 

  c = 1/√ (ผลคูณของ "สภาพความยอมทางไฟฟา" กับ "สภาพซึมซับไดทางแมเหล็ก")  
 ซ่ึงคําตอบของมันเทากับ ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ เมตรตอวนิาที กับจุดทศนิยมอีกหนอย สําหรับ
คา “สภาพความยอมทางไฟฟา” กับ “สภาพซึมซับไดทางแมเหล็ก” ที่เอามาคํานวณนั้นเปนคาใน
สุญญากาศ เพราะฉะนั้นถาหากแสงวิ่งผานตัวกลางอ่ืนๆ คาพวกนี้จะไมเทากัน ทําใหความเรว็ของแสงใน
แตละตวักลางไมเทากันนั่นเอง 
 พอจะมองเห็นคราว ๆ แลววา ทําไม นักเรียนนายเรอืควรตองเขาใจสมการแม็กซเวลลน้ีใหดี 
ถึงแมจะจําสูตรไมได แตอยางนอย ควรเขาใจวา สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสมการนั้นสัมพันธกันอยางไร และ
ทํางานอยางไร เพราะเม่ือขึ้นไปศึกษาชัน้ปที่ ๔ แลว จะตองเจอะเจอกับสมการเหลาน้ีอีก ไมวาจะเปน
วิชา โครงขายระบบสื่อสารและสายสง การแพรกระจายคลื่นวิทยุ และวศิวกรรมสายอากาศ ก็ตองอาศัย
สมการน้ีเปนตัวตั้งตนทั้งสิ้น 
 
 

                                                 
๑ http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's_equations 
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๑. Gauss’s law for electric fields 
 ในสมการ Maxwell สมการแรกน้ันจะเก่ียวของกับสนามไฟฟา โดยจะมีสนามไฟฟาอยู      
๒ ประเภท คือ สนามไฟฟาสถิตซึง่เกิดจากประจุไฟฟา และสนามไฟฟาเหนี่ยวนําซ่ึงเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็ก ในกฎของเกาสสําหรับสนามไฟฟา จะเก่ียวของกับสนามไฟฟาสถิต และ
เราจะพบวา กฎน้ีเปนเคร่ืองมือที่มีความสามารถสูงมาก เพราะวามันสามารถอธบิายใหเห็นถงึคณุลักษณะ 
เฉพาะ ที่เก่ียวของกับพฤตกิรรมของสนามไฟฟาสถิตในเชิงระยะทาง ที่เกิดจากการกระจายตวัของประจุ
ไฟฟาได กฎของเกาสสามารถที่จะแสดงใหอยูในรูปแบบตาง ๆ กันได แตในที่น้ี เราสามารถทีจ่ะแสดงให
อยูในรูป อินทิกรัล (Integral) และ ดิฟเฟอรเรนเชียล (Differential)  

 ๑.๑ กฎของเกาสในรูปของอินทิกรัล 

 กฎของเกาสของสนามไฟฟา ในรูปของอินทิกรัล แสดงไดโดย 
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ฝงดานซายของสมการขางตน เปนการอธิบายในเชิงคณิตศาสตรเก่ียวกับ ฟลกัซไฟฟา(Electric flux)๒ 
น่ันคือ จํานวนของเสนสนามไฟฟา ที่ผานพ้ืนผิวปด S ในขณะที่ดานขวาของสมการ คือ จํานวนประจุ 
ที่อยูภายในพื้นผิวน้ัน หารดวยคาคงที่ ที่เรียกวา Permittivity of Free Space ดังน้ัน เราตองทําความ
เขาใจนิยามขัน้ตนกอนวา กฎของเกาส น้ันคืออะไร 
 

ถาสนามไฟฟาที่มีอยูในพ้ืนผิวปดใด ๆ ก็ตามเกิดจาก ประจุไฟฟา แลว  ดังน้ัน ฟลักซของสนามไฟฟา ที่
วิ่งผานพ้ืนผิวปดน้ัน จะแปรตามกับจํานวนของประจุ ที่มีอยูในพ้ืนทีน้ั่น ๆ 

 
 หรือในอีกนัยหนึ่ง เรากลาวไดวา ถาเรามีพ้ืนผิวปดใด ๆ ที่ไมมีประจุอยูเลย ฟลกัซไฟฟาที่
ผานพ้ืนผิวน้ัน มีคาเทากับศูนย  แตถาเราหยอดประจุบวกลงไปในพื้นผิวปดน้ัน  ฟลักซไฟฟาที่ผาน
พ้ืนผิวปดมีคาเปนบวก หลงัจากนั้นถาเราหยอดประจุลบ ที่มีจํานวนเทากับประจุบวกลงไปในพื้นผิวเดิม  
จะทําใหประจุรวมภายในทั้งหมดมีคาเปนศนูย ฟลักซไฟฟารวมก็จะมีคาเทากับศูนยเชนกัน จําไววา
ผลรวมของประจุที่พูดถึงในกฎของเกาสน้ี เราพิจารณาเพียงแคประจุสทุธิภายในพื้นผิวปดที่เราสนใจเทาน้ัน 
 
 

                                                 
๒ ฟลักซ (flux) คอื อัตราของปริมาณ(มวล จํานวนอนุภาค จํานวนเสนที่แทนปริมาณ ฯลฯ)ที่ผานผิวหนึ่ง เชน น้ําท่ีไหลไปตามทอ ก็สามารถ
พิจารณาไดวา ฟลักซของน้ํา คือ อัตราที่ปริมาณหรือมวลของน้ําซ่ึงไหลผานพื้นที่ภาคตัดขวางของทอ เปนตน ดังน้ัน ฟลักซไฟฟา คือ จํานวนเสน
สนามไฟฟาท่ีผานผิวผิวหน่ึง นั่นเอง 
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 เพ่ือใหเขาใจความหมายของสัญลักษณ แตละตวัในสมการของ กฎของเกาสของสนามไฟฟา 
งายขึ้นเรามาพิจารณาตามแผนภาพขางลางน้ี  

   
กฎของเกาส มีประโยชนอยางไร ?  เราสามารถใชกฎน้ี ในการแกปญหาในวศิวกรรมแมเหลก็ไฟฟาได  
๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 
 ๑. เม่ือกําหนดขอมูลเก่ียวกับ การกระจายของประจุไฟฟามาให เราสามารถหา ฟลักซไฟฟา 
ที่พุงผาน พ้ืนผิวปดที่ลอมรอบประจุเหลาน้ัน 
 ๒.  เม่ือกําหนดขอมูลเก่ียวกับ ฟลักซไฟฟาที่พุงผานพ้ืนผิวปด เราสามารถหา จํานวนประจุ
ทั้งหมด ที่มีอยูในพ้ืนผิวปด 
 โปรดสังเกตวา เม่ือกําหนดพ้ืนผิวปดใด ๆ มาให สิ่งที่เราตองการคาํนวณหาโดยกฎนี้ มีอยู 
๒ อยางคือ ฟลักซไฟฟาที่พุงผาน พ้ืนผิวปด และ จํานวนประจุทัง้หมด ที่มีอยูในพ้ืนผิวปดน้ัน 
ถึงแมวากฎของเกาสในรูปของอินทิกรัลจะดูคอนขางซับซอน แตถาเรามาลองไลพิจารณา สัญลักษณทลีะตวั
แลว เราก็อาจจะเขาใจวากฎของเกาสน้ันเปนอยางไรไดงายขึ้น โดยเริม่จากสนามไฟฟา  
          E

ur
 สนามไฟฟา 

เพ่ือใหเขาใจ กฎของเกาสไดดีขึ้น สิ่งแรกที่เราจะตองทําความเขาใจกอนก็คือ นิยามของสนามไฟฟา ใน
หนังสือเรียนฟสิกสและวิศวกรรมไฟฟาโดยทั่วไปแลว คงกลาวไวเพียงวา สนามไฟฟาน้ันมีอยูในพ้ืนที่ 
ทั่ว ๆ ไปที่มีแรงกระทําทางไฟฟาเกิดขึ้น ซ่ึงในอดีต Michael Faraday ใหคํานิยามสนามไฟฟาก็คือ 
“สนามของแรงทางไฟฟา”  สวน James Clerk Maxwell ก็กลาวไววามันคือ “พ้ืนที่วางรอบ ๆ ที่มีแรงทาง
ไฟฟากระทําอยู”  อยางไรก็ตาม ในการแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา เรากําหนดใหสนามไฟฟา ณ 
ตําแหนงใด ๆ คือ ปริมาณของแรง (ในหนวยนิวตัน) ที่กระทําตอประจุในแตละคูลอมบ ณ ตําแหนงน้ัน ๆ  
ดังน้ัน สนามไฟฟาสามารถแสดงใหอยูในรูปของสมการโดยทั่วไปไดโดย 

     e

o

FE
q

≡

uur
ur

                (๑.๑) 
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โดยที่ eF

uur
คือ แรงทางไฟฟาบนประจุเลก็ ๆ oq  สมการขางตนน้ีแสดงใหเห็นถึงความสําคญัของ

คุณลักษณะของสนามไฟฟาไดอยางชัดเจนอยู ๒ ประการคือ  
 ๑) E

ur
 เปนปริมาณทางเวคเตอร ที่ประกอบดวย ขนาดที่แปรผันตามแรง และทิศทางที่

เปนไปตามแรงบนประจุบวกที่ทดสอบ 
 ๒) E

ur
 มีหนวยเปน นิวตันตอคูลอมบ (N/C) ซ่ึงเปนหนวยเดียวกันกับ โวลตตอเมตร (V/m) 

โดยที่ โวลต=นิวตันxเมตร/คูลอมบ 
 ประโยชนของกฎของเกาสน้ัน มันจะชวยทําใหเราเห็นภาพของสนามไฟฟาในบริเวณพื้นที ่   
ที่มีวตัถุทีถู่กประจุอยู ซ่ึงเราทําไดโดยการสรางภาพของสนามไฟฟาดวยรปูลกูศรหรือเสนของสนามไฟฟา 
ที่ชี้ไปยังทศิทางของสนามไฟฟาในแตละจุดบนที่วางทีเ่รากําลงัศึกษา ถาเราใชรูปลูกศร เราใชความยาว
ของลกูศรแทนความเขมของสนามไฟฟา แตถาเราใชเสนของสนามไฟฟา เราใชระยะหางระหวางเสน ของ 
สนามไฟฟาแทนความเขมของสนามไฟฟา (ยิ่งเสนสนามไฟฟาใกลกันมากเทาไร ความเขมของสนามไฟฟา  
ก็มากขึ้นเทาน้ัน) แตเราตองไมลืมวาภาพรางของสนามไฟฟาน้ัน ชองวางระหวางเสนของสนามไฟฟา หรือ 
ลูกศรก็มีสนามไฟฟาอยูดวยเสมอ ตัวอยางของสนามไฟฟาที่เก่ียวของกับ กฎของเกาสแสดงในรูปที่ ๑.๑  
 

    

รูปที่ ๑.๑ ตัวอยางของสนามไฟฟา 
 
กฎทองที่ชวยใหเราเห็นภาพของสนามไฟฟาที่เกิดจากประจุได ดังน้ี 

• เสนของสนามไฟฟา จะตองมีจุดเร่ิมตนบนประจุบวก และสิ้นสุดบนประจุลบ 

• สนามไฟฟาสุทธิที่จุดใด ๆ ก็ตาม ก็คือผลรวมของเวคเตอรของสนามไฟฟาทั้งหมดที่ปรากฏอยู
บนจุดน้ัน 

• เสนของสนามไฟฟาไมสามารถขามกันได น่ันคือที่จุดเดียวกันน้ัน สนามไฟฟาจะตองชี้ไปยัง
ทิศทางทีต่างกัน 

• เสนของสนามไฟฟาจะตั้งฉากกับพ้ืนผิวของตัวนําในสภาวะสมดุลเสมอ 



ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔                                              ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

                                                                     ๑๔ 

 
 

o  dot product (ผลคูณจุด หรือ ผลคูณเชิงสเกลาร ๓ ) 
 เม่ือเราตองเขาไปเก่ียวของกับสมการที่ประกอบดวยสญัลักษณการคูณ ไมวาจะเปนจุดวงกลม 
หรือกากบาท เราควรจะตองตรวจดูตวัแปรทั้งสองขางของสัญลกัษณน้ัน ถาเปนตวัพิมพเขมหรือสวม
หมวกเวคเตอรดวยแลว (เชนใน กฎของเกาสก็จะเปน E

ur
 และ n̂ ) สมการน้ันก็จะเก่ียวของกับการคูณกัน

ของเวคเตอร ซ่ึงจะมีหลายวิธีดวยกัน 
 ในกฎของเกาสน้ัน ตัววงกลมระหวาง E

ur
 และ n̂  แสดงถึงผลคูณจุดระหวางสนามไฟฟา E

ur
 

และเวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวย n̂  ถาเรารูองคประกอบของเวคเตอรในระนาบ Cartesian เราสามารถ
คํานวณผลคณูเวคเตอรไดโดย 
    x x y y z zA B A B A B A B= + +

ur ur
o              (๑.๒) 

หรือ ถาเรารูมุม θ ระหวางเวคเตอรสองตวั เราสามารถคํานวณไดโดย 
    cosA B A B θ=

ur ur ur ur
o               (๑.๓) 

โดยที่ A
ur
และ B

ur
คอืขนาด(ความยาว) ของเวคเตอร ซ่ึงผลลัพธที่ไดจะเปนคา สเกลาร (คือมีเพียงแค

ขนาดแตไมมีทิศทาง) เพ่ือที่จะเขาใจถึงนัยทางกายภาพของผลคูณจุด ใหเรามาลองพิจารณาเวคเตอร A
ur

และB
ur
ทีมีทิศทางตางกันและทาํมุม θ ดังแสดงในรูปที่ ๑.๒(a)  

 

 
รูปที่ ๑.๒ ความหมายของ dot product 

  
 เราจะเห็นวาถาเราฉายภาพเวคเตอร A

ur
ไปบนB

ur
ภาพที่ไดคือ cosA θ

ur
 ดังแสดงในรูปที่ ๑.๒(b) 

เม่ือเรานําไปคูณกับความยาวของเวคเตอร B
ur
เราจะได cosA B θ

ur ur
 ดังนั้น dot product ของ A B

ur ur
o   ก็คือ

ภาพฉายของเวคเตอร A
ur

 ไปบนทศิทางของเวคเตอร  B
ur

 คูณดวยความยาวของเวคเตอร B
ur ๔ ประโยชน

จาก dot product ของกฎของเกาสจะชัดเจนยิ่งขึ้น เม่ือเราเขาใจถึงความหมายของเวคเตอร n̂  
 
    n̂  unit normal vector (เวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวย) 

                                                 
๓ ในทางคณิตศาสตร ผลคูณจุด หรือ ผลคูณเชงิสเกลาร คือการดาํเนินการทวิภาคบนเวกเตอรสองอัน ซ่ึงใหผลลพัธเปนปริมาณสเกลารท่ีเปนจํานวนจรงิ ตางกับผลคูณไขวซ่ึง

ใหผลลัพธเปนเวกเตอรอีกอันหนึ่ง http://th.wikipedia.org/wiki/ผลคูณจุด 
๔ เราสามารถทํากลับกันโดยการฉายภาพเวคเตอร B

ur
ไปบน A

ur
และไดผลลัพธเหมือนกัน 
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เวคเตอรที่มีความยาวหนึ่งหนวย ที่ชี้ไปในทิศทางตั้งฉากกับพ้ืนผิวใด ๆ เราเรียกวา Unit Normal Vector 
ดังแสดงในรูปที่ ๑.๓(a) และแนนอน เราสามารถที่จะกําหนดทิศทาง ของเวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวยนี ้ให
อยูในทิศทางตรงกันขามได เพราะไมมีกฎตายตวัใด ๆ ในการเลือกเวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวยนี ้ แต
สําหรับพ้ืนผิวปดแลว (ตามคํานิยามแลว คือ พ้ืนผิวที่แบงพ้ืนที่วางออกเปน “ภายใน” และ “ภายนอก”) 
เรามักจะกําหนดใหทิศทางของเวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวย มีทิศพุงออกจากพ้ืนผิวที่ปกคลุมปริมาตร
จํานวนหนึ่งไว ดังเชน เวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวย ของทรงกลมที่แสดงในรูปที่ ๑.๓(b)  
 ในตําราบางเลม อาจกําหนดรูปแบบเวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวยเปน da

r
 แทนที่จะเปน n̂da  

ซ่ึงที่จริงแลว เวคเตอรตั้งฉากหน่ึงหนวย น้ันแทรกอยูในเวคเตอรของพ้ืนที่น้ันแลว น่ันคือมีขนาดเทากับ
พ้ืนที่ da  และเวคเตอรตั้งฉากหน่ึงหนวยของพื้นที่ น้ันอยูในทิศ n̂ น่ันเอง 
 

 
รูปที่ ๑.๓ เวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวยสําหรับพ้ืนผิวระนาบและพื้นผวิทรงกลม 

 
ˆE n

ur
o  สวนประกอบของ E

ur
ที่ตั้งฉากกับพ้ืนผิว 

 ถาเราเขาใจความหมายของผลคูณจุดและเวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวยแลว เรากน็าจะเขาใจ
มากขึ้นวา ˆE n

ur
o  ก็คือสวนประกอบของเวคเตอรสนามไฟฟา ที่ตั้งฉากอยูกับพ้ืนผิวที่เรากําลังศึกษาอยู 

ยังจําไดหรือไมวา ผลคูณจุดระหวางเวคเตอรสองตัว เชน E
ur

 และ n̂ น้ันก็คือการฉายภาพของเวคเตอรตัว
แรกไปยังเวคเตอรตวัที่สอง แลวคูณดวยความยาวหรือขนาดของเวคเตอรตวัที่สองนั่นเอง  ดังน้ัน  
   ˆ ˆ cos cosE n E n Eθ θ= =

ur ur ur
o               (๑.๔) 

 โดยที่ θ คือมุมระหวาง  E
ur

 และ n̂  และ เวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวย น้ันมีขนาดหรือความยาว 
เทากับ ๑ละผลที่ไดก็คือสวนประกอบของเวคเตอรสนามไฟฟา ที่ตั้งฉากกับพ้ืนผิวดังแสดงในรูปที่ ๑.๔  

 
รูปที่ ๑.๔ การฉายภาพของ E

ur
 ไปยังทิศทางของ  n̂  
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• ในกรณีที่ 90oθ = แลว E
ur

 จะตั้งฉากกับ n̂  น่ันหมายถึงสนามไฟฟาน้ันขนานกับพ้ืนผิว และ 
ˆ cos90 0oE n E= =

ur ur
o  แสดงวาในกรณีน้ี สวนประกอบของ E

ur
 ที่ตั้งฉากกับผวิมีคาเทากับ 0 

• ในกรณีที่ 0oθ = แลว E
ur

 จะขนานกบั n̂  น่ันหมายถึงสนามไฟฟาน้ันตั้งฉากกับพ้ืนผิว และ 
ˆ cos 0oE n E E= =

ur ur ur
o  แสดงวาในกรณีน้ี สวนประกอบของ E

ur
 ที่ตั้งฉากกับพ้ืนผิวมีคาเทากับ

ความยาวของ E
ur

 
 
 ความสําคัญของหัวขอน้ี จะทําใหเราเขาใจความหมายของฟลักซไฟฟามากขึ้น แตกอนอ่ืน
เราควรจะเขาใจความหมายของอินทิกรัลพ้ืนผิว  ในกฎของเกาสเสียกอน  

()
S
da∫  surface integral (อินทิกรัลพ้ืนผิว) 

 กฎของเกาสจะเก่ียวของกับการอินทิกรัลของฟงกชั่นสเกลาร หรือสนามเวคเตอรบนพ้ืนผิว
ซ่ึงเรารียกวา อินทิกรัลพ้ืนผวิ เพ่ือความเขาใจความหมายของอินทิกรัลพ้ืนผิวน้ี ใหเราพิจารณารูปที่ ๑.๕ 
โดยเราสมมติวา ความหนาแนนพ้ืนผิว (มวลตอพ้ืนทีห่น่ึงหนวย) แปรไปตามแกน x และ y และเรา
ตองการคํานวณหา มวลทั้งหมดที่มีอยูในพ้ืนที่ที่เราสนใจอยูน้ี เราเริ่มตนโดยการแบงพ้ืนที่ออกเปนหนวย
ยอย ๆ ขนาดสองมิติและมีความหนาแนนพ้ืนผิวคงที่  

 
รูปที่ ๑.๕ การหามวลของพื้นผิวที่มีความหนาแนนไมคงที่ 

 
 ถาเรากําหนดใหแตละหนวยยอย มีความหนาแนน iσ และมีพ้ืนที่ idA  ฉะนั้น มวลของแตละ
หนวยยอยมีคาเทากับ i idAσ  ถาเราตองการหามวลทั้งหมดของพื้นผิวซ่ึงมีจํานวน N หนวยยอย เรา
สามารถนํามวลในแตละหนวยยอยมารวมกันก็จะได 

1

N
i ii
dAσ

=∑ คราวนี้เรามาลองจินตนาการตอวา ถา

เราทําใหแตละหนวยยอยหดเล็กลงกวาเดิมมากเทาใด มวลตอหนวยก็จะยิ่งมีคาใกลเคยีงกับคาจริงมาก
ขึ้นเทาน้ัน  ฉะนั้น ถาเรากําหนดใหพ้ืนที่ในแตละหนวยยอย dAหดเล็กลงจนมีคาเขาใกลศูนย และจํานวน
หนวยยอยมีคามากขึ้นจนเขาใกลคาอนันต (หวังวาผูอานคงจิตนาการตามได เพราะพ้ืนผิวทีเ่รากําหนด
ไวมีพ้ืนที่จํากัดคาหน่ึง ถาหนวยยอยมีขนาดเล็กลงมากจนเกือบเขาใกลศูนย  จํานวนหนวยยอยก็ตองมี
จํานวนมากขึ้นจนเกือบเปนคาอนันต เพ่ือใหเต็มพ้ืนผิวรวมนั้น) เคร่ืองหมาย Σ จะกลายเปนเคร่ืองหมาย  
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∫ ดังน้ัน  

   มวลพ้ืนผวิทั้งหมด = ( , )
S

x y dAσ∫  

สมการน้ีคือ การอินทิกรัลของสมการสเกลาร ( , )x yσ  บนพ้ืนที่ S เปนวิธีการรวมคาการกระจายฟงกชัน
ของหนวยยอยเล็ก ๆ ซ่ึงในที่น้ีคือ ความหนาแนนพ้ืนผิว จากหลกัการน้ีจะนําไปสูความเขาใจกฎของ
เกาสในรูปอินทิกรัล แตเราจะตองมาศึกษากันกอนวา การอินทิกรัลพ้ืนผิวของสนามเวคเตอร เปนอยางไร
ในหัวขอตอไป 

    ˆ
S
A nda∫
ur
o  ฟลักซของสนามเวคเตอร 

 การอินทิกรัลพ้ืนผิวในกฎของเกาสน้ัน จะใชไมไดกับฟงกชันที่เปนสเกลาร (ในที่น้ีคือ ความ
หนาแนนของพื้นผิว) แตใชกับฟงกชันที่เปนสนามเวคเตอร แลวสนามเวคเตอรคืออะไร? ถาวากันตาม
นิยามแลว สนามเวคเตอรก็คือการกระจายของปริมาณหนึ่ง ๆ ในพ้ืนที่ใด ๆ (สนาม) และปรมิาณเหลาน้ี
มีทั้งขนาดและทิศทาง (เวคเตอร) ยกตวัอยางเชน การกระจายของอุณหภูมิภายในหองคือสนามสเกลาร
(ปริมาณทางสเกลาร) แตในขณะที่ ความเร็วและทิศทางการไหลของของเหลวที่จุดตาง ๆ ในลําธารนั้น
คือสนามเวคเตอร 
 ในการเปรียบเทียบการไหลของของเหลว จะชวยใหเราเขาใจความหมายของฟลักซของ
สนามเวคเตอรไดดีขึ้น ถึงแมวาในบางขณะสนามเวคเตอรน้ีจะอยูน่ิงหรือไมมีการไหลเลยกต็าม เรา
สามารถจินตนาการฟลักซของสนามเวคเตอรบนพ้ืนทีใ่ด ๆ ไดกับ “ปริมาณ” ของสนามนั้น “ไหล” ผาน
พ้ืนที่ตัดขวางนั้น ดังแสดงในรูปที่  ๑.๖ 
 ตัวอยางที่งายที่สุดที่จะแสดงใหเห็นถึงความหมายของ ฟลักซของสนามเวคเตอร คือ สนาม
เวคเตอร A

ur
และพ้ืนผิว S ที่ตัง้ฉากกับสนามเวคเตอรน้ัน และ ฟลักซ Φ ก็คือผลคูณของขนาดของสนาม

เวคเตอร และพื้นที่ของพื้นผิวน้ัน 
    AΦ = ×

ur
พ้ืนที่ของพื้นผิว            (๑.๕) 

 ซ่ึงในกรณีน้ีแสดงในรูปที่ ๑.๖(a) สังเกตวา A
ur

 น้ันตั้งฉากกับพ้ืนผิว และขนานกับ n̂  แตถา
สนามเวคเตอรน้ันไมไดตั้งฉากกับพ้ืนผิว ดังแสดงในรูปที่ 1.6(b) แลว เราสามารถคํานวณหาฟลักซ ได
โดยการหาสวนประกอบของ A

ur
 ที่ตั้งฉากกับพ้ืนผิวและนาํไปคูณกับพ้ืนที่ของพื้นผิว 

    ˆA nΦ = ×
ur
o (พ้ืนที่ของพื้นผิว)            (๑.๖) 

 
รูปที่ ๑.๖ ฟลักซของสนามเวคเตอรไหลผานพ้ืนผิว 
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 จากสมการขางตน เรากําหนดใหสนามเวคเตอรน้ันคงที่และพ้ืนผวิน้ันแบนราบ แตในการ
แกปญหาทางวิศวกรรมแมเหล็กไฟฟาน้ัน พ้ืนผวิสวนใหญจะมีลกัษณะไมราบเรียบเสมอไป แตจะมีสวนโคง
ดวย อีกทั้งสนามเวคเตอรก็ไมจําเปนตองคงทีเ่สมอไป กลาวคือมีขนาดเปลีย่นแปลงไปตามตาํแหนงตาง ๆ 
การแกปญหาเหลาน้ี เราจะตองเขาใจเพิ่มเติมเก่ียวกับการอินทกิรัลพ้ืนผิวกับสนามเวคเตอรมากกวาน้ี  

 
  

รูปที่ ๑.๗ สวนประกอบของเวคเตอร A
ur

 ตัง้ฉากกับพ้ืนผวิ 
 
 ประเด็นที่เราใหความสนใจตอนนี้ คือ การคํานวณหาอัตราการไหลของของเหลว หรือ
จํานวนของอนุภาคที่ไหลผานพ้ืนผิวในแตละวินาทีเปนเทาใด ซ่ึงประเด็นที่สามารถนําไปประยุกตใชกับ
การหาฟลักซของสนามไฟฟา ที่ไหลผานพ้ืนผิวใด ๆ ได เรามาลองจินตนาการดูวา A

ur
 เปนของเหลวที่

ไหลผานแผนเยื่อบาง ๆ S ที่มีพ้ืนผิวที่มีลักษณะโคงจากรูปที่ ๑.๗(a) โดยเรากําหนดให A
ur

 เปนผลคูณ
ระหวางปริมาณสเกลารและเวคเตอร น่ันคือความหนาแนนของของเหลว(จํานวนอนุภาคตอลกูบาศกเมตร) 
กับความเรว็ทีข่องเหลวน้ันไหลผาน (เมตรตอวินาท)ี ดังน้ัน A

ur
 จึงเปนปริมาณทางเวคเตอร ที่มีทิศทาง

ไปทางเดียวกบัการไหลของของเหลวซึ่งมีหนวยเปน “จํานวนอนุภาคตอตารางเมตร วินาที ”  ดังน้ันจาก
ประเด็นที่เราตองการหาคือ อัตราการไหลของของเหลวที่มีหนวย “จํานวนอนุภาคตอลูกบาศกเมตร”  เรา
จะตองนํา A

ur
 น้ีไปคูณกับ พ้ืนที่ของพื้นผิว (ตารางเมตร) ที่ของเหลวน้ีไหลผานน่ันเอง 

 ยอนกลับไปดูรูปที่ ๑.๗(a) อีกคร้ังจะพบวา ลูกศรมีความยาวไมเทากัน น่ันหมายถึง
ความเร็วในการไหลของของเหลวนี้ไมสมมูลกันทั่วทั้งพ้ืนผิว บางสวนของพื้นผิวจึงมีปริมาณของเหลวที่
ไหลมากกวาสวนอ่ืน และมุมของการไหลผานพ้ืนผิวก็เปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาดวยเชนกัน เพราะถา
พ้ืนผิวชวงใดที่ขนานไปกับการไหลของของเหลว ก็จะมีปริมาณของอนุภาคของเหลวผานพ้ืนผวิชวงนั้น
เปนศูนยดวย เราไดทราบการหาสวนประกอบของสนามเวคเตอรที่ไหลผานตั้งฉากกับพ้ืนผิวจากหัวขอที่
ผานมา น่ันก็คือ ผลคูณจุดของ A

ur
 และ n̂  แตในกรณีน้ีพ้ืนผิวมีลักษณะโคง ทิศทางของ n̂  จึงขึ้นอยูวา

เรากําลังสนใจสวนใดบนพื้นผิวโคงน้ัน ดังน้ันเราจะแบงพ้ืนผิวโคงออกเปนพ้ืนที่หนวยยอย ๆ ดังแสดงใน
รูปที่ ๑.๗(b) และถาเราทําใหพ้ืนที่ยอยนี้เล็กเพียงพอ ทั้ง A

ur
และ n̂  ก็จะคงที่ตลอดทั้งพ้ืนผิวยอย 

 กําหนดให ˆin เปนเวคเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวย ของพื้นที่สวนยอยที่ i  (มีพ้ืนที่ ida ) และอัตรา 
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การไหลของของเหลวผานสวนยอย i ก็คือ ( )ˆi i iA n da

uur
o ดังน้ันผลรวมของอตัราการไหลทัง้พ้ืนผิวจึง

เทากับ  ˆi i i
i
A n da∑
uur
o  

 เริ่มจะมองเห็นหรือยังวาเราจะลงเอยอยางไร ถาเรากําหนดให พ้ืนที่ยอยนี้หดลงจนมีขนาด
เล็กมากจนมีคาเขาใกลศูนย เคร่ืองหมาย ∑ ก็จะกลายเปนเคร่ืองหมาย ∫ ดังน้ัน 

    อัตราการไหลทั้งพ้ืนผิว =  ˆ
S
A nda∫
ur
o             (๑.๗) 

 สําหรับพ้ืนผิวปดแลวเครื่องหมาย ∫ ก็จะมีวงกลมลอมรอบดวย 

    อัตราการไหลทั้งพ้ืนผิวปด = ˆ
S
A nda∫
ur
o             (๑.๘) 

 อัตราการไหลของของเหลวนี้ก็คือ ฟลักซของอนุภาคที่ไหลผานพ้ืนผิวปด S ที่คลายกับ
ดานซายของกฎของเกาส เพียงแคเราแทนที่ A

ur
 ดวยสนามไฟฟา E

ur
ก็จะทําใหสมการเหมือนกัน 

 
    ˆ

S
E nda∫
ur
o  ฟลักสไฟฟาที่ไหลผานพ้ืนผิวปด 

จากผลของสมการในหัวขอที่แลว เราควรจะเขาใจไดในระดับหน่ึงแลววา ฟลักซ EΦ ของสนามไฟฟา E
ur

 
ที่ไหลผานพ้ืนผิว S สามารถแสดงใหอยูในรูปของสมการ  

E EΦ = ×
ur

พ้ืนที่ผิว   E
ur
สมมูลและตั้งฉากกับพ้ืนผิว S                     (๑.๙) 

ˆE E nΦ = ×
ur
o พ้ืนที่ผิว  E

ur
สมมูลและทํามุมกับพ้ืนผิว S                   (๑.๑๐) 

ˆE S
E ndaΦ = ∫
ur
o   E

ur
ไมสมมูลและทํามุมตาง ๆ กับพ้ืนผิว S                  (๑.๑๑) 

 จากสมการแสดงความสัมพันธขางตน แสดงใหเห็นวาฟลักซไฟฟาน้ันเปนปริมาณสเกลาร 
และมีหนวยเปนสนามไฟฟาคูณกับพ้ืนที ่ หรือ Vm แตจากการเปรียบเทยีบของหัวขอที่แลวกับสมการ
ขางตน ทําใหเกิดคําถามตามมาวา เราควรคิดวาฟลักซไฟฟาก็คือการไหลของอนุภาค และสนามไฟฟาก็
คือผลคูณของความหนาแนนกับความเรว็ใชหรือไม? คําตอบก็คือ “ไมใชเสียทเีดียว” จําไววา เม่ือเรา
เปรียบเทียบกับตวัอยางในเชิงกายภาพนั้น เราเพียงแคตองการศกึษาเก่ียวกับ “ความสัมพันธระหวาง
ปริมาณ” แตไมใชเพียงแคปริมาณของมันเองเทาน้ัน ดังน้ันเราสามารถหาคาฟลักซไฟฟาไดจากการอินทิ
เกรตสวนของสนามไฟฟาที่ตั้งฉากกับพ้ืนผิว แตเราไมควรคดิวาฟลักซไฟฟาเปนการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในทางกายภาพเด็ดขาด ถาอยางน้ันแลวเราจะคิดวาฟลกัซไฟฟาเปนอะไรไดบาง? วิธีการที่ดี
อันหนึ่งก็คือ การใชเสนของสนามไฟฟาเพ่ือแทนสนามไฟฟา น่ันคือความเขมของสนามไฟฟาที่ตําแหนง
ใดก็ตาม แทนดวยชองวางระหวางเสนสนามไฟฟาในตําแหนงน้ัน หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ความเขมของ
สนามไฟฟาน้ันแปรตามความหนาแนนของเสนสนามไฟฟา (จํานวนเสนสนามไฟฟาตอตารางเมตร) ใน
ระนาบตั้งฉากกับสนามที่จุดน้ันนั่นเอง เม่ือทําการอินทิเกรตความหนาแนนเสนสนามไฟฟาน้ันตอพ้ืนผิว
ทั้งหมด  เราก็จะไดจํานวนเสนสนามไฟฟาทั้งหมดที่ไหลทะลุผานพ้ืนผิว และนี้ก็คือคํานิยามของฟลักซไฟฟา 
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ที่ถูกตองอยางไรก็ตามในการใชคํานิยามของฟลักซไฟฟาขางตน มีขอกําหนดที่สําคัญ ๒ ประการ 
 ประการแรก เสนสนามไฟฟาที่เราใชแทนสนามไฟฟาน้ันก็เพ่ือความสะดวกในการอธิบาย
และจะตองมีความตอเน่ืองในทุก ๆ ที่ จํานวนของเสนสนามไฟฟาจะเปนเทาใดก็ตามไมสําคัญ แตจะตอง
มีความสอดคลองกันระหวางความเขมสนามไฟฟาที่ตางกัน น่ันคือชวงที่สนามไฟฟาที่มีความแรงเปน
สองเทาจะตองแทนที่ดวยจํานวนเสนสนามไฟฟาเปนสองเทาตอพ้ืนที่หน่ึงหนวย ประการที่สองการทะลุ
ผานพ้ืนผิวของสนามไฟฟาเหมือนกับถนนสองเลน น่ันคือเม่ือเราไดกําหนดทิศทางของ n̂ แลว เสน
สนามไฟฟาที่มีทิศไปทางเดียวกับ n̂  จะมีคาฟลักซเปนบวก สวนเสนสนามไฟฟาที่มีทิศตรงขามจะ      
มีคาฟลักซเปนลบ เชน เสนสนามไฟฟาหาเสนทะลผุานพ้ืนผิวในทศิทางเดียวกัน เม่ือรวมกับเสนสนามไฟฟา 
อีกหาเสนทิศตรงกันขาม จะใหคาฟลักซไฟฟาสุทธิเทากับศูนย ดังน้ันเราควรจะคิดวา ฟลักซไฟฟาก็คือ
จํานวนเสนสนามไฟฟาสุทธิที่ไหลผานพื้นผิว โดยคํานึงถึงทศิทางการไหลเปนหลัก 
 ตัวอยางในรูปที่ ๑.๘(a) จํานวนเสนสนามไฟฟาที่ไหลผาน “กลอง”(ไมใชพ้ืนผิวระนาบ) โดย
มีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดภายนอกกลอง ดังน้ันฟลักซสุทธิที่ไหลผานกลองจึงมีคาเทากับศูนย  ทั้งน้ีเพราะ
เวคเตอรตั้งฉากหน่ึงหนวยสําหรับพ้ืนผิวปดจะมีทิศพุงออกจากปริมาตรที่พ้ืนผวิน้ันคลุมอยู เราจึงเห็น
วาฟลักซที่ไหลเขาไปในกลองมีคาเปนลบเนื่องจากผลของ ˆE n

ur
o  และคาฟลักซลบนีถ้กูหักลางดวยฟลักซ

ที่ ไหลออกจากกลองที่มีคาเปนบวกนั่งเอง 
 

 
รูปที่ ๑.๘ เสนฟลักซที่ทะลผุานพ้ืนผิวปด 

 
 ในรูปที่ ๑.๘(b) นอกจากจะมีเสนสนามไฟฟาที่ไหลผานเขาและออกจากกลองแลว ยังมี  
กลุมของเสนสนามไฟฟาที่มีแหลงกําเนิดจากภายในกลองพุงออกนอกลองอีกดวย ซ่ึงในกรณีน้ีจํานวน
เสนสนามไฟฟาสุทธิไมเปนศูนยแตมีคาเปนบวก ดังน้ันเรากลาวไดวาถาฟลักซของสนามไฟฟาที่ไหลผาน
พ้ืนผิว ปดใด ๆ มีคาเปนบวก พ้ืนผิวน้ันบรรจุแหลงกําเนิดเสนสนามไฟฟาเอาไว และในทางตรงกันขาม
ในรูปที่ ๑.๘(c) คงมีแคฟลกัซไหลผานเขาไปในกลอง เรากลาวไดวาถาฟลักซของสนามไฟฟาที่ไหลผาน
พ้ืนผิวปดใด ๆ มีคาเปนลบ พ้ืนผิวน้ันดูดเสนสนามไฟฟาเอาไว  
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 คราวนี้ขอยอนไปที่กฎทองที่กลาวไวแลวเก่ียวกับ การวาดภาพของเสนสนามไฟฟา ซ่ึงเสน
สนามไฟฟาเริ่มตนจากประจุบวก และมีจุดส้ินสุดที่ประจุลบ ดังน้ันในรูปที่ ๑.๘(b) แสดงใหเห็นวามีกลุม
ของประจุบวกอยูภายในกลองที่เปนแหลงกําเนิดของเสนสนามไฟฟา และในขณะเดียวกันในรูปที่ ๑.๘(c) 
ก็แสดงใหเห็นวามีกลุมของประจุลบที่อยูภายในกลองเชนกัน ดังน้ันถาจํานวนของประจุที่อยูในตําแหนง
เหลาน้ีมีคามากขึ้น จํานวนของเสนสนามไฟฟาและฟลักซก็จะมีมากขึ้นเชนกัน และถาจํานวนของปะจุ
บวกและลบมีคาเทากันภายในกลองนี้ ฟลักซบวกที่เกิดจากประจุบวกก็จะหักลางกับฟลักซลบที่เกิดจาก
ประจุลบ ดังน้ันฟลักซสุทธมีิคาเปนศูนย เชนเดียวกันกับประจุสุทธิภายในกลองก็มีคาเปนศูนย 
 มาถึงตรงนีเ้ราพอจะเริ่มเห็นแลววา ความหมายทางกายภาพที่ซอนอยูใน กฎของเกาส (ฟลักซ 
ไฟฟาทีไ่หลผานพ้ืนผวิปด) ที่วาจํานวนของเสนสนามไฟฟาจะแปรผนัตามจํานวนประจุทั้งหมดที่อยูภายใน 
พ้ืนผิวน้ัน กอนที่จะนําขอสรุปน้ีไปใช เรามาดูดานขวาของกฎของเกาสกันกอน 
 

encq ประจุที่บรรจุภายใน 
 ถาเราเขาใจความหมายของฟลักซที่ไดอธิบายมาแลวจากหัวขอที่ผานมา เราก็จะเขาใจอยาง
ชัดเจนเลยวา ทําไมทางดานขวาของกฎของเกาส จึงเก่ียวของกับประจุที่บรรจุภายใน (Enclosed Charge : 
ประจุที่อยูภายในพื้นผิวปดที่เรากําลังศึกษาเกี่ยวกับฟลักซน้ันอยู) ทั้งน้ีเพราะวา ไมวาประจุใด ๆ ก็ตาม 
ที่อยูภายนอกพื้นผิว จะผลิตฟลักซลบและฟลักซบวก ทําใหฟลักซสุทธิที่ไหลผานพ้ืนผิวมีคาเปนศูนย 
ดังน้ันเราจะมีวิธีการกําหนด ประจุที่บรรจุภายในพื้นผิวปดไดอยางไร? 
 ในบางปญหาเราสามารถเลอืกพ้ืนผิวที่บรรจุจํานวนประจุที่แนนอนได ดังเชนในรูปที่ ๑.๙ 
เราสามารถกําหนดจํานวนประจุที่บรรจุภายในพื้นผิวปดที่มีทรงเรขาคณิตชัดเจนได แตในความเปนจริง
น้ัน ประจุที่ถกูลอมรอบดวยพ้ืนผิวใด ๆ จะอยูกันเปนกระจุก ภายใตพ้ืนผวิปดที่มีรูปแบบตางกันไป ซ่ึง
เราสามารถหาจํานวนประจุไดจากการรวมกลุมประจุเหลาน้ันเขาดวยกัน 
   จํานวนประจุบรรจุภายในทั้งหมด= i

i
q∑  

 ซ่ึงกลุมประจุเหลาน้ีอาจกระจายกันอยู ตลอดทั้งสาย หรือระนาบเปนชั้น ๆ ภายในปริมาตร
หน่ึง การนับประจุรวมเหลาน้ันคงเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ แตถาเรารูความหนาแนนของประจุเราก็
สามารถหาประจุรวมทั้งหมดได ความหนาแนนของประจุน้ีอาจอยูในลักษณะ ๑, ๒ หรือ ๓ มิติก็ได 

 
รูปที่ ๑.๙ พ้ืนผิวลอมรอบประจุที่ทราบคา 
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มิติ ความหมาย สัญลักษณ หนวย 
๑ 
๒ 
๓ 

ความหนาแนนเชิงเสน 
ความหนาแนนเชิงพ้ืนที ่
ความหนาแนนเชิงปริมาตร 

λ 
σ 
ρ 

C/m 
C/m2 
C/m3 

 
ถาปริมาณดังแสดงตารางเหลาน้ีคงที่ตลอดทั้งเสน พ้ืนที่ และปริมาตรแลว การหาประจุรวมที่บรรจุ
ภายในทําไดโดยการเอาตัวแปรที่เก่ียวของมาคูณ เชน 
 ๑ มิติ :  encq Lλ=  (L = ความยาวของเสนที่ประจุอยู)          (๑.๑๒) 
 ๒ มิติ : encq Aσ=  (A = พ้ืนที่ของพื้นผิวที่มีประจุอยู)          (๑.๑๓) 
 ๓ มิติ : encq Vρ=  (V = ปริมาตรที่ครอบคลุมประจุ)                    (๑.๑๔) 
 ในกรณีที่ความหนาแนนของประจุไมคงที่ตลอดทั้ง เสน พ้ืนที่ และปริมาตร  เราจะตองทํา
การอินทิเกรตที่ไดอธิบายในหัวขอ อินทิกรัลพ้ืนผิว มาแลวในการหาประจุ คือ 
 ๑ มิติ :  enc L

q dlλ= ∫  (λ  ไมคงที่ตลอดทั้งเสน)         (๑.๑๕) 

 ๒ มิติ : enc S
q daσ= ∫  (σ ไมคงที่ตลอดทั้งพ้ืนที่)         (๑.๑๖) 

 ๓ มิติ : enc V
q dVρ= ∫  (ρ  ไมคงที่ตลอดทั้งปริมาตร)         (๑.๑๗) 

 เม่ือเราทราบจํานวนประจุที่บรรจุอยูภายในพื้นผิวปดแลว เราสามารถคํานวณหาฟลักซที่
ไหลผานพ้ืนผวิน้ันโดยการหารจํานวนประจุดวยคา oε (permittivity of free space) ซ่ึงความหมายของ
คาคงที่น้ีจะอธิบายในหวัขอตอไป 

    oε  Permittivity of Free Space 

 คา permittivity หรือสภาพความยอมทางไฟฟาของวัตถุใด ๆ เปนคาที่แสดงใหเห็นถึงการ
ตอบสนองตอสนามไฟฟาที่ทํากับวตัถุโดยเฉพาะในวัตถุที่ไมใชตัวนําที่เรียกวา ฉนวน หรือ ไดอิเล็กตริก 
ประจุไมสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ แตอาจจะเคลือ่นที่จากจุดสมดุลเดิมไดเพียงเล็กนอย ซ่ึงในกฎ
ของเกาสน้ันเรากําลังพูดถึง คา Permittivity ของสูญญากาศ (Free Space) ที่มีคาประมาณ 

128.854 10 /o C Vmε −= ×  
 จากคาคงที่น้ีแสดงใหเห็นวา กฎของเกาสใชไดกับสนามไฟฟาในสูญญากาศเทาน้ันหรือ? 
คําตอบคือ “ไมใช” กฎของเกาสน้ันใชไดทั้งในไดอิเล็กตริกและสญูญากาศ โดยมีขอแมวาเราจะตอง
พิจารณาประจุที่บรรจุภายในพื้นผิวปดทั้งหมดของวัตถไุดอิเล็กตริก รวมถึงประจุทีเ่กาะอยูกับอะตอมของ
วัตถุไดอิเล็กตริกน้ัน หากเรานําวัตถไุดอิเล็กตริกไปวางไวในสนามไฟฟา ขนาดของสนามไฟฟาทั้งหมด
ภายในวตัถุไดอิเล็กตริก   โดยทั่วไปจะนอยกวาสนามไฟฟาภายนอกอยูเล็กนอย  ทั้งน้ีเกิดจากการที่วตัถ ุ
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ไดอิเล็กตริกจะเกิดขั้วไฟฟาขึ้นเม่ือนําไปวางในสนามไฟฟา ประจุบวกและประจุลบภายในอะตอมจะ
เคลื่อนที่จากตําแหนงเดิมและแยกออกจากกัน จึงทําใหเกิดสนามไฟฟาภายในอะตอม และมีทิศตรงขาม
กับสนามไฟฟาภายนอก ดังแสดงในรูปที่ ๑.๑๐ ทําใหสนามสุทธิภายในอะตอมนอยกวาภายนอก 

 
รูปที่ ๑.๑๐ สนามไฟฟาเหนี่ยวนําในวัตถุไดอิเล็กตริก 

 จากความสามารถในการลดขนาดสนามไฟฟาของวัตถุไดอิเล็กตริกน้ีเองจึงนําไปสูการใชงาน
สําหรับอุปกรณพ้ืนฐานนั่นคือ การเพ่ิมขึ้นของคาการเก็บประจุ (capacitance) และการเพ่ิมขึ้นของ operating 
voltage ของตัวเก็บประจุ ถาเรายังจําไดวาคา capacitance ของตัวประจุแบบแผนเพลตขนาน คือ 

     AC
d
ε

=  

 โดยที่ A คือพ้ืนที่หนาตัดของเพลต  d คือระยะหางระหวางเพลต และ ε คือคา permittivity ของ
วัตถุระหวางเพลต ยิ่งวัตถุที่มีคา ε สูงเทาใด ก็จะมีความสามารถในการเกบ็ประจุมากขึ้นโดยไมตองทําใหหนาตัด 
เพ่ิมขึ้น หรือระยะระหวางเพลตลดลง  คา permittivity ของวตัถไุดอิเล็กตรกิ น้ันมักแสดงอยูในรปูของ คา relative 

permittivity(คาสัมพัทธ) น่ันคอืคา permittivity ของวตัถทุี่มากกวาคา permittivity ของสญูญากาศ   r oε ε ε=  
 สําหรับตวัอยางของการคํานวณกฎของเกาสสําหรับสนามไฟฟา สามารถหาอานไดเพ่ิมเติม
จากเอกสารอางอิง  
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บทคัดยอ 
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ความตองการในการทําวจิัย เจตคตติอการวิจยัของบุคลากรโรงเรียนนายเรือ  และเปรียบเทยีบปญหา
และอปุสรรค  และความตองการในการทําวิจัยของบุคลากรโรงเรียนนายเรือ จําแนกตามเพศ อายุ  ชั้น
ยศ วฒุิการศกึษา ตําแหนง  และประสบการณในการทําวจิัย ในการวิจยัครั้งน้ีใชประชากรทั้งหมดเปน
ผูใหขอมูล ไดแก บุคลากรโรงเรียนนายเรอื (เฉพาะนายทหารสัญญาบัตร) จํานวน ๒๑๑ นาย เคร่ืองมือที่
ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล  ไดแก แบบสอบถาม  วเิคราะหขอมูลดวยสถติิบรรยาย ไดแก การแจกแจง
ความถี ่  รอยละ และคาเฉลี่ย (X ) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows และการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis)   ผลการวจิัย พบวา  

  ๑. บคุลากรโรงเรียนนายเรอืสวนใหญไมมีประสบการณดานการวจิยั รอยละ ๕๑.๗๗  ผูที่มี
ประสบการณดานการวจิัย สวนมากเคยทาํวจิัยและวทิยานิพนธในขณะศกึษา  รอยละ ๓๕.๔๖ ทาํงานวิจยั
ประเภทงานวจิัยพืน้ฐาน รอยละ ๔๑.๐๗  โดยจะทําวจิยัในลักษณะทาํคนเดียว รอยละ ๕๑.๗๙  และไดรับ
ทุนสนับสนุนการวจิยั จากทัง้ในและนอกหนวยงาน รอยละ ๔๖.๔๓   มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  รอย
ละ ๖๖.๐๗ และไดเผยแพรผลงานวิจยั รอยละ ๔๘.๒๑ โดยเผยแพรในรปูแบบรายงานการวจิัย สงใหตาม
หองสมุด/ หนวยงานทีอ่ยูภายในสถาบัน 
  ๒. บุคลากรโรงเรียนนายเรือสวนมากมีความตองการทําวิจัย รอยละ ๔๘.๒๓ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รอยละ ๗๑.๐๑ และผูที่ไมตองการทําวิจัย ไมตองการ
ทําวิจัย เน่ืองจากขาดความรูและประสบการณในการทําวิจัย รอยละ ๕๑.๗๙ รองลงมา ไมมีเวลา รอยละ 
๔๘.๒๑  และมีความตองการทําวิจัยเปนรายบุคคล หรือเปนทีม/คณะ รอยละ ๕๒.๙๔ แตยังมีความรูในการทํา
วิจัยไมเพียงพอ  รอยละ ๖๐.๙๙ 

  ๓. ความตองการในการทําวิจัย  พบวา เพศชายมีความตองการทําวิจัยมากกวาเพศหญิง  ผูที่มี
อายุ ๓๑-๔๐ ป  มีความตองการในการทําวิจัยมากที่สุด รอยละ ๖๘.๕๗  และผูที่มีอายุ ๕๑-๖๐ ป   ไมตองการ
ทําวิจัยมากที่สุด รอยละ  ๕๔.๑๗   ผูทีมี่ชั้นยศ น.ต.-น.อ. มีความตองการทําวิจัยมากที่สุด รอยละ ๖๓.๘๙  
และชั้นยศ  ร.ต.-ร.อ. ไมตองการทําวิจัยมากที่สุด รอยละ ๖๗.๕๗ ผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความ
ตองการทําวิจยัมากที่สุด รอยละ ๘๕.๗๑ และผูที่มีวฒุิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ไมตองการทําวิจัยมาก
ที่สุด รอยละ  ๘๑.๘๒   ผูที่เปนครู-อาจารย  มีความตองการในการทําวิจัยมากที่สุด  รอยละ ๗๗.๗๘ และ      
ผูที่มีตําแหนงประจําแผนกไมตองการทําวิจัยมากที่สุด  รอยละ  ๗๘.๕๗   ผูที่มีประสบการณในการทําวิจัย  มี 
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ความตองการในการทําวิจัยมากที่สุด  รอยละ  ๗๕.๙๓  

  ๔.ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนนายเรอื มีปญหาและอปุสรรคในการทาํวจิัยอยูในระดับปาน
กลาง (X= ๓.๒๕) เม่ือพจิารณารายดาน พบวา ดานความรูเก่ียวกับการวจิยั  ดานตวัผูทาํวจิัย  ดาน
บรรยากาศการวจิัย  มีปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางเชนกัน (X=๒.๙๘, X=๓.๐๐ และX=๓.๓๗  
ตามลําดับ)  ยกเวน ดานทุนวิจยั มีปญหาและอปุสรรคในระดับมาก (X=๓.๖๕) 

  ๕. ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนนายเรือ เพศหญิง และชาย  ทุกชวงอายุ   ทุกชั้นยศ   ทุกระดับ
การศึกษา    ทุกตําแหนง  และทั้งผูมีและไมมีประสบการณวิจัย  มีปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย ในระดับ
ปานกลาง    ยกเวน ผูที่มีวฒุิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   ผูที่มีตําแหนงหัวหนาแผนก  และผูที่มีอายุ ๕๐-
๖๐ ป  ที่มีปญหาและอุปสรรคในระดับมาก (X=๓.๖๖ ,X=๓.๖๐ และ X=๓.๕๓)    

  ๖.ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนนายเรอืมีเจตคตติอการวจิัยอยูในระดับดี-ดีมากรอยละ ๔๓.๙๗ 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาในระดับสูงสุด มีหนาที่และความรับผดิชอบในการผลิต
บัณฑิตใหมีความรู  ความสามารถ  สตปิญญา   คุณธรรม  และจริยธรรม  เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพฒันา
ประเทศ  โดยสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก ๔  ประการ คือ  การจัดการเรียนการสอน  การวิจยั การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม (ทบวงมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓)  โดยเฉพาะ
การวิจยั เปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา  ควบคูไปกับภารกิจอืน่ ๆ  อันไดแก การสอน 
เพือ่ผลติบัณฑิตและการเผยแพรวิชาการแกสังคม การวิจยันับเปนสิ่งสําคัญเน่ืองจากเปนวิธีการสรางฐาน 
ความรู  เพื่อดําเนินการสอน หรือเผยแพรวิทยาการ (Kerr,1982) อีกทัง้ การวจิัยยังเปนเครื่องมือสาํคัญอยาง
หน่ึงในการแกปญหาและพฒันาส่ิงตาง ๆ ใหเกิดความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวย
ขยายความรู  ความเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึน้ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสทุธิ,์ ๒๕๔๐) 
อีกดวย 

ดังน้ัน บุคลากร  อาจารย  นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองทํางานวิจยั  โดยถือ     
เปนหนาที่หลกัที่ตองกระทาํอยางจริงจัง เพือ่จะไดมีสวนคนควาหาคาํตอบในการแกไขปญหาตาง ๆ และ
นอกจากน้ีแลวยังสามารถนาํผลการวจิัยและความรูใหม ๆ มาประยุกตใชในการดําเนินงานหรอืหรือบริหาร 
งานเพือ่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูง  เชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาคม การทาํประชาพิจารณกอนการ
ดําเนินงาน โดยใชความคดิเห็น และขอเสนอแนะของประชาคมเปนพื้นฐานในการปรับเปลี่ยน เปนตน  
เพือ่ใหการจัดการดําเนินงานบรรลเุปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ลวนตองใชกระบวนการวจิัยทั้งสิน้ (สุกัญญา  
โฆวิไลกูล, ๒๕๔๓)  จะเห็นไดวา การวจิยักอใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง และสวนรวม  ไมวาจะปฏิบัติงาน
ในหนาที่ใด ตาํแหนงใด รวมทั้งมีประโยชนตอการพฒันางานประจําทีท่าํอยูทุกวันดวย  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
งานที่ทาํอยูเปนประจําทุกวัน    สามารถนํามาใชเปนแหลงขอมูล    สําหรับวางแผนวจิัยเปรยีบเทียบระหวาง 
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วิธีการทีใ่ชกันอยูเดิม  กับวธิีใหมที่คิดขึ้น    โดยเชือ่วานาจะเปนวธิีที่ดีกวาเดิมในดานในดานหนึ่ง  เชน  
ประหยัดคาใชจายกวา  ใชเวลานอยกวา  ปลอดภัยกวา เปนตน (วจิารณ พานิช, ๒๕๔๐)  สิ่งตาง ๆ เหลาน้ี
หรือผลทีไ่ดจากการวิจยั  จะสามารถชวยแกปญหาในการปฏิบัติงานใหแกสถาบนัไดเปนอยางดีอีกดวย 

 โรงเรียนนายเรือ  เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศกึษาของกองทพัเรอื  มีภารกิจ หนาที่ให
การศึกษา  ฝกอบรมนักเรียนนายเรือดานวิทยาการ  วิชาทหาร  จริยศึกษา  และพลศึกษา  เพือ่ใหมีความรู 
ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมที่จะเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทพัเรือ  นอกจากนี้โรงเรียน
นายเรือยังมีปณิธานของโรงเรียนนายเรือ คือ ใหการศกึษา  และฝกอบรมนักเรียนนายเรอื  เพือ่ใหเปน
นายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู  ความสามารถ  ความคิดริเร่ิม  มีความเปนผูนํา  เพียบพรอมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม  สําหรับปฏิบตัริาชการในกองทัพเรือ  รวมทั้ง มีความจงรักภักดีตอชาต ิ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย (หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕ , ๒๕๔๕) 

 การจัดการศกึษาใหมีคุณภาพ ประสบความสําเร็จ เปนไปตามปณิธาน และภารกจิของโรงเรยีนนายเรือ 
น้ัน จําเปนตองอาศัยปจจยัหลายประการ  เชน การบริหารจัดการ  หลักสูตรการศึกษา  ครู-อาจารย 
อุปกรณและสือ่การศึกษา รวมทัง้การวจิัยก็เปนกระบวนการหนึ่งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  เน่ืองจาก 
ครูผูสอนสามารถใชกระบวนการวิจยัในการพฒันาการเรียนรูของผูเรยีน เพือ่ใหผูเรียนไดมีความรู ความ
เขาใจ ในวชิาตาง ๆ  ประกอบกับใน มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๐ ของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ          
พ.ศ.๒๕๔๒ ยังไดกําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถใชกระบวนการวิจยั เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  และใหผูสอนสามารถวจิัย เพื่อพฒันาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดับการศึกษาอีกดวย (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, ๒๕๔๒) นอกจากน้ี 
พ.ร.บ.ดังกลาวยังไดกําหนดใหทุกสถาบนัการศึกษาตองมีการประกนัคุณภาพการศึกษา ดังน้ันโรงเรียน
นายเรือจึงไดดําเนินการ จดัทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือขึ้น  โดยมีองคประกอบ
ทั้งหมด ๑๐ องคประกอบ  และมีองคประกอบดานการวิจยัและงานสรางสรรคเปนองคประกอบหนึ่งใน
การควบคุมคณุภาพฯ อีกดวย (คูมือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรอื, ๒๕๔๗) จะเห็นไดวา 
การวิจยัเปนงานที่มีความสาํคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการสอน  และยังเปนสวนเสริมใหสมบูรณซ่ึงกันและ
กันอีกดวย   

 ปจจุบัน โรงเรียนนายเรือมีบุคลากรจํานวนมาก  ตั้งแตระดับผูบริหาร  ครู-อาจารย  ขาราชการ
ประจําที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณในแตละดาน  แตละสาขาวิชาที่หลากหลาย  ทัง้ทางดาน
วิชาการ  และดานวิชาชพีตาง ๆ   บางคนเคยทําวจิัย  บางคนยังไมเคยทําวจิัย แตสนใจที่จะทําวจิัย  
หรือบางคนอาจจะไมสนใจที่จะทําวจิัย ซ่ึงที่ผานมายังไมเคยมีการศึกษา  คนควา หรือรวบรวมขอมูล     
มากอน  จึงควรจะตองศึกษาสภาพการทําวจิัย ปญหา/อุปสรรค และความตองการในการทํางานวิจัยของ
บุคลากรโรงเรยีนนายเรือ รวมทั้งเจตคติเก่ียวกับการวจิัย เพือ่นําขอมูลมาใชเปนประโยชนในการกําหนด 
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นโยบาย จุดมุงหมาย  การวางแผน  และการบริหารงานวิจัย และการสงเสริม / สนับสนุน การทํางาน
วิจยัในโรงเรียนนายเรือใหเปนรูปธรรมตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.  เพือ่ศึกษาสภาพการทําวจิัย  ปญหาและอปุสรรคในการทําวจิัยของบุคลากรในโรงเรียนนายเรอื 
๒.  เพือ่ศึกษาความตองการในการทําวจิยัของบคุลากรในโรงเรียนนายเรือ 
๓.  เพือ่ศึกษาเจตคตติอการวิจยัของบุคลากรในโรงเรยีนนายเรือ 
๔. เพือ่เปรียบเทยีบปญหาและอุปสรรค  และความตองการในการทําวจิยัของบคุลากรใน 

โรงเรียนนายเรือ  จําแนกตามเพศ  อาย ุ ชั้นยศ   วฒุกิารศึกษา  ตาํแหนง  และประสบการณในการทํา
วิจยั   

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. คณะกรรมการวิจัยโรงเรียนนายเรือ   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ   

สามารถนําขอมูลไปประกอบการพจิารณากําหนดนโยบาย  แนวทางในการวางแผนการดําเนินงานดาน
การวิจยั ใหเปนรูปธรรมตอไป 

๒.หนวยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรอื สามารถนําผลการวจิยัไปเปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน 
การทํางานวิจยัของบคุลากรภายในหนวย  

๓. ผลการวิจยั / ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลการวิจัยของโรงเรียนนายเรือตอไป    

ขอบเขตของการวิจัย 
๑. ผูวจิัยใชประชากรทั้งหมดเปนผูใหขอมูล  เฉพาะนายทหารสัญญาบัตร  จํานวน ๒๑๑ นาย  

จําแนกตามหนวยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรอื   
๒. ตัวแปรทีศ่กึษา คอื  สภาพการทําวจิยั  ปญหาและอุปสรรค และความตองการในการทําวจิยั  

รวมทั้งเจตคตทิี่มีตอการวจิยัของบคุลากรในโรงเรียนนายเรือ  
๓.  การวจิัยครั้งน้ีมุงศึกษาสภาพปญหาและอปุสรรค ในการทําวจิัยของบคุลากร ใน  ๔  ดาน  

คือ   ดานความรูเก่ียวกับการทําวจิัย  ดานตัวผูวจิัย   ดานทุนวิจยั  และ ดานบรรยากาศการวจิยั 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  และเปนขอคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)  ๕ ระดับ  เก่ียวกับสภาพการ      
ทําวิจัย   ปญหา /อุปสรรค   ความตองการในการทําวิจยั   เจตคตติอการทําวิจัย    และแบบสอบถามชนิด 
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ปลายเปด ในเร่ืองขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการทําวิจัย    

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวจิัยครัง้น้ี ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี คอื 
    ๑) ผูวิจัยดําเนินการรางหนังสือถึงโรงเรียนนายเรือ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลกับบุคลากรโรงเรียนนายเรือ 
     ๒) ผูวิจัยแจกแบบสอบถามตามหนวยขึ้นตรงตาง ๆ   
     ๓) รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลว มาตรวจสอบ เพื่อเตรียมบันทึกขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล   

เม่ือรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวจิยัวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows  ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหหาจาํนวน (Frequency)  รอยละ (Percentage)  และ
คาเฉลี่ย (Mean : X )  สวนขอมูลเชิงคุณภาพ   วิเคราะหดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวจิัย 

ตารางสรุป 

๑. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพ รอยละ 

 ๑.๑ เพศ สวนใหญเปนเพศชาย ๗๕.๑๘ 

 ๑.๒ อาย ุ สวนมากอาย ุ๔๑-๕๐ ป ๔๕.๓๙ 

 ๑.๓ ชั้นยศ สวนใหญเปน น.ต.-น.อ. ๕๘.๑๖ 

 ๑.๔ สังกัด สวนใหญสังกัดฝายศึกษา ๕๒.๔๘ 

 ๑.๕ วฒุิการศกึษา สวนมากมีวฒุกิารศึกษาปรญิญาตรี ๔๓.๙๗ 

 ๑.๖ ตําแหนงปจจุบัน สวนมากมีตําแหนงครู-อาจารย ๒๗.๖๖ 

 ๑.๗ ประสบการณทํางาน สวนมากมีประสบการณทํางาน ๒๑-๓๐ ป ๓๓.๓๓ 

 ๑.๘ ตําแหนงทางวิชาการ สวนใหญไมมีตําแหนงทางวิชาการ ๙๕.๗๔ 

๒. ประสบการณดานการวิจัย สภาพการทําวิจัย และความตองการในการทําวิจัย รอยละ 

 ๒.๑ ประสบการณดานการวิจยั สวนใหญไมมีประสบการณดานการวิจัย ๕๑.๗๗ 

 ๒.๒ สภาพการทําวจิัย 

   ๒.๒.๑ ประเภทของงานวิจยัที่ทํา สวนมากเปนงานวิจัยพื้นฐาน ๔๑.๐๗ 

   ๒.๒.๒ ลักษณะงานวิจัยทีท่ํา สวนใหญเปนงานวิจัยที่ทําคนเดียว ๕๑.๗๙ 
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ตารางสรุป 

๒. ประสบการณดานการวิจัย สภาพการทําวิจัย และความตองการในการทําวิจัย รอยละ 

   ๒.๒.๓ การไดรับทุนวจิัยสนับสนุน สวนมากไดรับทุนสนับสนุนการวิจยั ๔๖.๔๓ 

   ๒.๒.๔การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

สวนใหญมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ๖๖.๐๗ 

   ๒.๒.๕ การเผยแพรผลงานวิจยั สวนมากไดเผยแพรผลงานวิจยั ๔๘.๒๑ 

สวนมากตองการทําวจิัย เน่ืองจาก ๔๘.๒๓ 

เพือ่ประโยชนตอการพฒันาและปรับปรุง  
การปฏิบัติงาน 

๗๑.๐๑ 

บางสวนไมตองการทําวจิัย  เน่ืองจาก ๔๐.๔๒ 

๑. ขาดความรูและประสบการณในการทําวิจยั         ๕๑.๗๙ 

 ๒.๓ ความตองการในการทําวิจัย 

๒. ไมมีเวลา ๔๘.๒๑ 

 ๒.๔ ลักษณะงานวิจัยที่ตองการทํา/สนใจ
ที่จะทํา 

สวนใหญตองการทําวจิัยเปนรายบุคคล หรือ
เปน ทีม / คณะ 

๕๒.๙๔ 

 ๒.๕  ความเพียงพอของความรูในการทําวิจัย สวนใหญยังมีความรูไมเพียงพอ ๖๐.๙๙ 
๓. เปรียบเทยีบความตองการในการ
ทําวิจัย จําแนกตามเพศ  อายุ  ชั้นยศ  
วุฒิการศึกษา  ตําแหนง และ
ประสบการณในการทําวิจัย 

ความตองการในการทําวิจัยสูงสุด รอยละ 

 ๓.๑ เพศ เพศชาย ๕๖.๕๒ 

 ๓.๒ อาย ุ อาย ุ๓๑-๔๐ ป  ๖๘.๕๗ 

 ๓.๓ ชั้นยศ น.ต.-น.อ. ๖๓.๘๙ 

 ๓.๔ วฒุิการศกึษา ปริญญาเอก ๘๕.๗๑ 

 ๓.๕ ตําแหนง ครู-อาจารย ๗๗.๗๘ 

 ๓.๖ ประสบการณในการทําวิจยั มีประสบการณวิจัย ๗๕.๙๓ 

๔. ปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยของ
บุคลากรโรงเรียนนายเรือ ระดับปญหาและอุปสรรค คาเฉลีย่ 

 ๔.๑ ดานความรูเก่ียวกับการทําวิจัย ปานกลาง X =๒.๙๘ 

 ๔.๒ ดานตวัผูทําวจิัย ปานกลาง X = ๓.๐๐ 

 ๔.๓ ดานทุนวิจยั มาก X =๓.๖๕ 

 ๔.๔ ดานบรรยากาศการวจิยั ปานกลาง X =๓.๓๗ 
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๕. เปรียบเทยีบปญหาและอุปสรรคใน
การทําวิจัย  จําแนกตามเพศ อายุ ชั้น
ยศ วุฒิการศกึษา  ตําแหนง และ
ประสบการณ 

ปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย 

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ระดับ  

คาเฉลีย่ 

 ๕.๑ เพศ เพศชาย  ปานกลาง (X = ๓.๓๒) 

 ๕.๒ อาย ุ ๕๑-๖๐ ป มาก  (X = ๓.๕๓) 

 ๕.๓ ชั้นยศ ร.ต.-ร.อ. ปานกลาง (X = ๓.๔๐) 

 ๕.๔  วฒุิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตร ี มาก  (X = ๓.๖๖) 

๕. เปรียบเทยีบปญหาและอุปสรรคใน
การทําวิจัย  จําแนกตามเพศ อายุ ชั้น
ยศ วุฒิการศกึษา  ตําแหนง และ
ประสบการณ 

ปญหา / อุปสรรคในการทําวิจัย 

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ระดับ  

คาเฉลีย่ 

 ๕.๕ ตําแหนง หัวหนาแผนก มาก (X = ๓.๖๐) 

 ๕.๖ ประสบการณวิจัย ไมมีประสบการณวิจัย ปานกลาง (X = ๓.๔๓)   

๖. เจตคตติอการวิจัย สวนมากมีเจตคตทิี่ดี-ดีมาก รอยละ ๔๓.๙๗ 

๗. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการแกปญหา/อุปสรรคในการทําวิจยัของบุคลากรโรงเรยีนนายเรือ : 
ดานความรูเก่ียวกับการทําวิจัย -ควรจัดสัมมนา  อบรมใหความรู หรือแนวทางในการทําวจิัยใหกับทุกระดับ  
หรือผูที่สนใจ  เพือ่ใหเขาใจในการทําวิจยั และสามารถทําการวิจยัได โดยอาจแยกเปนการวจิยัทางสังคมศาสตร 
และวทิยาศาสตร (ตอบ ๑๘ นาย) ดานตวัผูทําวิจยั - ควรสรางแรงจงูใจในการทํางานวจิยั และสรางทัศนคติที่วา  
“การทําวิจยัไมใชเรือ่งยาก” (ตอบ ๑๕ นาย) ดานทุนวิจยั -ควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับเง่ือนไข  ระเบียบ 
กฎเกณฑ การใหทุน  เพือ่เปนแนวทางในการทําวจิัย  (ตอบ    ๗ นาย) - ควรจัดสรรงบประมาณ /ทนุสนบัสนุนการ
วิจยัใหมากขึ้น (ตอบ ๖ นาย ) - โรงเรยีนนายเรอืควรจัดหาทุนสนับสนุนการวจิัยของตนเอง  ทั้งในรูปของการการทํา
วิจยัคนเดียว  และทําวจิยัเปนหมูคณะอยางจริงจัง ตอเน่ือง และเพียงพอตอการทําวจิัย (ตอบ ๔ นาย) ดาน
บรรยากาศการวิจยั - ควรจดัตั้งคณะทํางานสนับสนุนงานวิจยัทีใ่หคําปรกึษา  แกปญหา  ชวยเหลอืดานตาง  ๆ 
อํานวยความสะดวกในการประสานงานกบัหนวยตาง  ๆ ที่เก่ียวของใหกับผูทําวจิยั (ตอบ ๔ นาย) - ควรสราง
บรรยากาศในการสนบัสนุนและกระตุนใหทํางานวจิัยใหมากขึ้น (ตอบ ๓ นาย) - ควรสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากร
เขารวมการสัมมนาการวจิยักับสถาบันอุดมศกึษาอืน่ ๆ  หรือมีการดําเนินงานวจิัยรวมกัน (ตอบ ๓ นาย) - ผูบริหาร
ควรใหความสําคัญและสนับสนุนการวจิัยอยางจริงจงั (ตอบ ๓ นาย) ดานอ่ืน  ๆ- โรงเรยีนนายเรอืควรพฒันาการ
วิจยัใหมีมากขึน้  โดยใหการสนับสนุนแกผูทีส่นใจในการทําวิจยัใหมีเพิ่มขึน้ (ตอบ ๒ นาย) ผลงานวจิัยที่ผานการ
ตรวจสอบแลว  ควรมีการประชาสัมพนัธ  เผยแพร  ตพีิมพ  ทั้งใน โรงเรียนนายเรือ และกองทพัเรอื (ตอบ ๒ นาย) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนนายเรือมีปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยอยูในระดับปานกลาง 

(X=๓.๒๕) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนนายเรือไดใหความสําคัญกับการวิจัย และสนับสนุนใหบุคลากรใน
โรงเรียนนายเรือทุกหนวยไดมีโอกาสทําวิจัย โดยสามารถเสนอโครงการวิจัยผานคณะกรรมการวิจัย
โรงเรียนนายเรือได อีกทั้งหองสมุดโรงเรียนนายเรือก็ยังสามารถใหบริการสืบคนขอมูลไดอยางกวางขวาง 
และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิศิษฐ  หิรัญกิจ  (๒๕๔๔) ที่
พบวา อาจารย  ผูชวยวิชาการและธุรการในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีปญหาและความตองการในการ
ทําวิจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ ฐิติพร  ตันติศรียานุรักษ และคณะ (๒๕๔๘)        
ศรีสุพรรณ  ภิรมยทอง (๒๕๔๑)  อรุณ  บัวจีน (๒๕๔๘) ชุติมา  มุตตาหารัช และ นวพร  หอมจันทร 
(๒๕๔๘) ที่พบวา มีปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยอยูในระดับปานกลาง   และทบัทมิ  นิลวรรณ (๒๕๓๘) 
ที่พบวา ปญหาการทําวิจัยของอาจารย  ดานความรู  ดานงบประมาณ  ดานเวลา  ดานวัสดุอุปกรณ ทั้ง     
๔ ดาน  ความเห็นของอาจารยสวนใหญมีปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน 

๒. ความตองการในการทาํวจิัยของบคุลากรโรงเรียนนายเรอื สวนใหญตองการทําวจิยั  เพราะ    
เห็นวา การทําวจิัยจะมีประโยชนตอการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบัติงาน  รอยละ ๗๑.๐๑ ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของนิภา  ศรีไพโรจน (www.watpon.com/Elearning/res9.htm)  ที ่กลาววา  ประโยชนของการ
วิจยั  ขอหน่ึงคือ  การวจิัยจะทําใหทราบขอเทจ็จริงตาง ๆ ซ่ึงนํามาใชเปนประโยชนเพือ่การปรับปรุงหรอื
พฒันาบคุคลและหนวยงานตาง ๆ ใหเจรญิกาวหนาดียิง่ขึ้น  รองลงมา ตองการความรูและประสบการณ
ดานการวจิัย  รอยละ ๖๐.๘๗   สวนผูที่ไมตองการทําวจิัย  มีความคิดเห็นวา เพราะขาดความรูและ
ประสบการณในการทําวิจยั  รอยละ  ๕๑.๗๙  รองลงมา ไมมีเวลา  รอยละ  ๔๘.๒๑  และยงัสอดคลองกับ
ปญหาและอุปสรรคในการทาํวจิัย  ทีพ่บวา ในดานตัวผูวิจยั ปญหาและอปุสรรคที่มีคาเฉลีย่สูงสุด คอื ขาด
แรงจูงใจ / แรงกระตุน / ความตื่นตวัในการทําวิจยั (X=๓.๔๓)  รองลงมา  มีภาระงานสอน / ชั่วโมงสอน
มาก / ภาระหนาที่งานประจํามาก (X=๓.๓๑) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของ สุภัทรา  ปานสวุรรณจติร 
(๒๕๔๒) และปทมาภรณ  อุปโยคิน (๒๕๔๘)  ทีพ่บวา อปุสรรคในการทําวจิัยอยูในระดับมาก  ในดานเวลา
เน่ืองจากอาจารยมีภาระงานสอนและงานอืน่มาก ทาํใหไมมีเวลา และอาจารยไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจยัการวจิัยในปจจบุัน การวิจยัเปนภาระหนาทีข่องอาจารย แตขาดแรงจูงใจจากหนวยงาน และ
สอดคลองกับผลการวจิัยของ ทบัทมิ  นิลวรรณ (๒๕๓๘) ทีพ่บวา  อาจารยเห็นวา ปญหาการทําวจิัยอยูใน
ระดับมาก และปญหาการไมมีเวลาในการทําวิจยั เพราะมีภาระงานอื่นทีต่องรบัผดิชอบ และสอดคลองกับ
ผลการวจิัยของ พงษพัชรินทร  พธุวฒันะ (๒๕๔๕) ทีพ่บวา  อาจารยสวนใหญยงัใหความสําคญักับงาน
สอนมากกวางานวจิัย  อาจารยใหเหตผุลในการไมทําวจิยัหรอืไมคิดจะทําวจิัยวา เพราะไมมีเวลา    รวมทั้ง
ผลการวจิัยของ  อมรา  นาวารวงศ (๒๕๓๗)  ทีพ่บวา ปญหาและอปุสรรคในการทําวจิัยที่สําคญั คอื ขาด
ประสบการณในการทําวิจยั  ขาดความรูในการวเิคราะหขอมูล   ไมมีเวลา  ขาดเงินทุนสนับสนุน  สิ่งอํานวย 
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ความสะดวกพื้นฐานไมเพยีงพอ 

 ๓. ความเพียงพอของความรูในการทาํวจิยั สวนใหญยงัมีความรูไมเพียงพอถึงรอยละ ๖๐.๙๙ ซ่ึง
สอดคลองกับปญหาและอุปสรรคในการทาํวจิัยในดานความรูเก่ียวกับการทาํวจิัยทีมี่คาเฉลี่ยสูงสดุ  ทีเ่ห็น
วา ขาดการจดัฝกอบรม  สมัมนาใหความรูเก่ียวกับการทําวจิัย (X=๓.๓๑) และสอดคลองกับผลการวิจยัของ 
อมรา  นาวารวงศ (๒๕๓๗) ทีพ่บวา  ปญหาและอุปสรรคในการทาํวจิัยทีส่ําคญั คอื ขาดประสบการณใน
การทาํวจิัย ขาดความรูในการวิเคราะหขอมูล และยังสอดคลองกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการแก 
ปญหาและอุปสรรคในการทาํวจิัยของบคุลากรในโรงเรียนนายเรอื  ดานความรูเก่ียวกับการทําวจิยั  ควรจัด
สัมมนา  อบรมใหความรู หรือแนวทางในการทาํวจิัยใหกับทุกระดับ  หรือผูทีส่นใจ เพือ่ใหเขาใจในการทํา
วิจัย และสามารถทําการวิจยัได โดยอาจแยกเปนการวิจยัทางสังคมศาสตร และวิทยาศาสตร (ตอบ ๑๗ นาย)  
อีกทัง้ยังสอดคลองกับ พรอมพรรณ  อดุมสิน  (๒๕๒๘) ทีพ่บวา  ควรมีการสงเสริมสมรรถภาพการวจิยั
การศกึษาแกอาจารยอุดมศึกษา ควรเนนรูปแบบการใหการอบรมและสรางบรรยากาศในการวิจัยเพื่อสงเสริม 
ใหอาจารยทุกคนทาํงานวจิัย  และสอดคลองกับผลการวิจยัของ ศวิไลซ  คนฉลาด (๒๕๔๗) ทีพ่บวา 
มหาวทิยาลยัหรือหนวยงานควรมีการจัดฝกอบรมในเรือ่งของการเขยีนและการจัดรูปแบบโครงการ 

๔. ดานทุนวิจยั บคุลากรสวนใหญเห็นวา ปญหาและอุปสรรคในการทาํวจิัยในดานทนุวจิยั มีปญหา
และอปุสรรคในระดับมาก (X=๓.๖๕) ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสดุ และยังเปนปญหามากกวาปญหาอื่น ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวจิัยของ ทพิวรรณ บุณยเพิ่ม และคณะ  (๒๕๔๐) ทีพ่บวา  ดานเงินทนุสนับสนุนมี
ปญหา คอื เงินทุนอดุหนุนจากหนวยงานภายในมีจํานวนนอยเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับเงินสนับสนุนจาก
แหลงทนุภายนอก และอาจารยเกือบทั้งหมดเห็นวาสิ่งที่มหาวทิยาลัยควรสนับสนุนเปนอนัดับแรกคอื  
จํานวนเงินทุน   และสอดคลองกับ   สุภัทรา  ปานสวุรรณจติร (๒๕๔๒)  ทีพ่บวา อปุสรรคในการทําวจิัยอยู
ในระดับมาก ไดแก หนวยงานขาดงบประมาณสนบัสนุนดานการวจิยั และมีความตองการใหสนับสนุนดาน
งบประมาณอกีดวย นอกจากนี ้สุภาพ  คัมภิรานนท (๒๕๔๐) กลาววา แนวทางการแกปญหาการทาํวจิัย
ของอาจารย คือ กระตุนใหอาจารยทําวจิยัโดยจัดหางบประมาณใหพอเพียง จัดแหลงวชิาการใหเพียงพอใน
การศึกษาคนควา   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของ พรเพญ็  ปฏสิัมพทิ (๒๕๓๒) และ ศวิไลซ  คนฉลาด 
(๒๕๔๗) ทีพ่บวา มหาวิทยาลัยหรอืหนวยงานควรจัดหาเงินทนุสนับสนุนงานวจิัยใหเพยีงพอ  และ
สอดคลองกับผลการวจิัยของ ทบัทิม  นิลวรรณ (๒๕๓๘) ที่พบวา อาจารยเห็นวา ปญหาการทาํวิจยัอยูใน
ระดับมาก ในดานงบประมาณ คอื  หนวยงานขาดงบประมาณสนบัสนุนดานการวจิยัหนวยงานไมไดตั้งเงิน
สํารองจายสําหรับวิจยั  โดยความตองการมากท่ีสุด ไดแก  ตองการใหคณะ / มหาวทิยาลัยจัดหา
ทุนอุดหนุนการทําวิจยัจากแหลงทนุภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศใหมากขึน้    

๕. บรรยากาศการวิจัย  ถึงแมในภาพรวมจะมีปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง  แตเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ปญหาและอุปสรรคที่อยูในระดับมาก คือ  การไมมีหนวยงานสนับสนุน  
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ประสานงาน / รับผิดชอบดานการดําเนินการวิจัย (X=๓.๖๕)  และการไมมีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากร
เขารวมสัมมนาการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ( X=๓.๖๓)  ซ่ึงปจจุบัน โรงเรียนนายเรือไดมี
คณะกรรมการวิจัยที่มีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรไดทําวิจัย  แตเน่ืองจากขาดการ
ประชาสัมพันธหรือแจงขอมูลขาวสารไปยังผูที่สนใจ  และยังขาดองคกร และบุคลากรที่จะมาดําเนินการ  
ประสานงาน รับผิดชอบในการทําวิจัยโดยตรง จึงทําใหยังไมสามารถดําเนินงานดานการวิจัยไดอยาง
ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพเหมือนกับหนวยงาน สถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ที่ไดมีการจัดตั้งสถาบันวิจัย  
หรือศูนยวิจัย ที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการวิจัย    ศิวไลซ  คนฉลาด (๒๕๔๗) ใหขอเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหาการทําวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวา  มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหชัดเจน และควรกอตั้งอาคารศูนยเคร่ืองมือวิจัย
กลาง และมีระบบการบริหารจัดการที่เปนระบบโดยนักวิทยาศาสตรที่มีเวลาใหการบริการ ไมควรใหอาจารย
ที่มีภาระงานสอนเปนผูดูแล  

ขอเสนอแนะ 

 ๑. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
  ๑.๑ โรงเรยีนนายเรือควรใหการสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรโรงเรียนนายเรอืสนใจใน
การทําวจิัยมากขึ้นโดย 

 ๑.๑.๑ กําหนดนโยบาย หรือมาตรการในการสงเสริมการทําวจิัยใหชดัเจนและจริงจัง
มากขึ้น รวมทั้งผูที่มีหนาที่เก่ียวของ  เชน  หัวหนาหนวยขึ้นตรง หรือผูอํานวยการกองวิชาตาง ๆ ควร
สรางบรรยากาศทางวชิาการหรือทางการวจิยั  โดยอาจจัดสงบคุลากรที่สนใจจะทําวจิัยไปรวมสัมมนา  
อบรมกับหนวยงานตาง ๆ เพือ่พฒันาความรู ประสบการณและทักษะดานการทาํวิจัย รวมทั้ง ลดภาระ
งานสอน  หรือภาระงานอื่น ๆ ใหกับผูที่กําลังทําวจิัย และการใหเวลาไปศึกษาคนควาตําราทีเ่ก่ียวของกับ
เรื่องทีว่ิจยั  เก็บขอมูล และอื่น ๆ  โดยไมคิดเปนวันลา  และไมมีผลตอขั้นเงินเดือน   สิทธ ิ และ
ผลประโยชนอื่น ๆ   
   ๑.๑.๒ จัดประชุม  อบรม สัมมนา  ใหความรูดานการวิจยัอยางตอเน่ืองและทัว่ถึง 
เพือ่ใหบุคลากรโรงเรียนนายเรือไดมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการทําวจิัย  และข้ันตอนในการทําวจิัย 
    ๑.๑.๓  จัดสรรทุนในการทําวิจยัใหกับบุคลากรที่มีความสนใจที่จะทําวจิัยอยางเพียงพอ  
รวมถึงนําผลงานวิจัยมาใชประกอบการพจิารณาความดีความชอบหรือประกาศยกยองชมเชยใหกับผูที่มี
ผลงานวจิัย 
   ๑.๑.๔ จัดกิจกรรมวิจัยแบบกลุมผสม (ทําวิจัยเปนทมี) โดยมีนักวิจัยอาวุโสเปน
หัวหนาโครงการและเปดโอกาสใหนักวจิัยรุนใหมเขามามีสวนรวม เพื่อใหมีการเรียนรูทักษะและประสบการณ 
ในการทําวิจัยในโครงการขนาดใหญ ระหวางผูที่มีประสบการณในการทําวิจัย เพือ่เปนพี่เลี้ยงกับผูที่ไมเคย 
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มีประสบการณในการทําวิจัยไดมีโอกาสในการทําวิจัยรวมกัน โดยเสนอแนวคิดและผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ 
ตาง ๆ เอกสารเก่ียวกับการสอน  กิจกรรมทางวิชาการ  อันจะนําไปสูการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและ
หนวยงาน โดยผลงานดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปดวย  
     ๑.๑.๕ สรางเจตคติที่ดีใหแกบุคลากรโรงเรียนนายเรือ เพื่อใหรูสึกวาการทํางานวิจัย
เปนภาระหนาที่หน่ึงที่สําคัญ และมีประโยชนตอการพัฒนาการฝกศึกษา โดยอาจเชิญผูที่ประสบความสําเร็จ
ในการทํางานวิจัยมาบรรยายใหแกบุคลากรไดทราบและเขาใจเทคนิควิธีการทํางานวิจัยที่ทําใหประสบ
ผลสําเร็จ 
    ๑.๑.๖ สงเสริมใหบุคลากรที่มีผลงานวิจัยทีมี่คุณภาพไดเผยแพรผลงานสูวงการวิชาการ 
ในระดับชาติและระดับสากล ทั้งการนําเสนอในทีป่ระชุมวิชาการนานาชาติ และการตพีิมพในวารสาร 
วิชาการในระดับนานาชาต ิ
     ๑.๑.๗ จัดตั้งเครือขายการวิจยั  โดยมีความรวมมือทางวิชาการระหวางนักวจิัย
ภายในหนวยและระหวางสถาบันตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 

  ๑.๒ ควรจัดตั้งศูนยวิจยัโรงเรียนนายเรอื  เพือ่ทําหนาที่เปนองคกรในการกําหนดนโยบาย  
วางแผน  ประสานงาน  รับผิดชอบ การดําเนินการวจิัย แสวงหางบประมาณสนบัสนุนการวจิยัจากแหลง
ตาง ๆ เชน ภาคเอกชน  ชมุชน และตางประเทศ  ประชาสัมพันธขอมูลวจิัยตาง ๆ ภายในโรงเรียนนายเรอื 
เพือ่ใหการดําเนินการวจิัยเปนไปอยางเปนรูปธรรม  รวมทั้งจัดใหมีผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจยัที่คอยให
คําปรกึษากับผูที่กําลังจะเร่ิมทําวิจยัอีกดวย 
 ๒. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
    ๒.๑  ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางานวิจยัของบุคลากรโรงเรียนนายเรอื 
    ๒.๒  ควรมีการศึกษาถงึปจจัยที่สงผลตอการผลติผลงานวจิัยของบุคลากรโรงเรียนนายเรอื 
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ความ “เกง  ดี  และมีสุข” 
 เก่ียวของกับโรงเรียนนายเรืออยางไร ? 

 น.อ.หญิง ผศ. ยุวดี   เปรมวิชัย 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ วา
ดวยการศึกษา  ....“การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การ ถายทอด ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุน
ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่ สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขภายใตการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”...  
 นอกจากน้ี แผนการศึกษาแหงชาติ ปจจุบัน กลาวถึงเจตนารมณของการศึกษามุงไปท่ี
เปาหมายคือ (๑) พัฒนาชีวิตใหเปน " มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข "  
  (๒) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพของสังคม ๓ ดาน 
คือ   สังคมคุณภาพ   สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู   และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 
 ดังน้ัน เน้ือหาโดย สรุปของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และแผนการศึกษาแหงชาติจึง
เนนถึงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  
และคุณธรรม  เพ่ือสรางคนใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข      แตหากยอนคิดถึงตั้งแตเร่ิมที่จะ
พัฒนาคนแลวรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนามนุษยคือการศึกษา    ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตั้งแตการ
เรียนรูของชีวิตชวงแรกเกิดเปนตนมา   หากชีวิตไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพทั้งดานรางกาย  
จิตใจ  สติปญญา  และสังคม  ก็จะเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข   
สามารถสรางพลังใหแกครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  รวมทั้งประชาคมโลกใหอยูรวมกัน
ไดอยางสันติ    แตในความเปนจริงของประเทศไทยตลอดระยะที่ผานมาสภาพการจัดการศึกษามุงเนน
ดานสติปญญาเพ่ือใชในการสอบแขงขันมากเกินไป    เพราะสถานศึกษามุงเห็นแตตัวเลขของระดับผล
การเรียน  (GPA.) เพียงอยางเดียว  บางครั้งทําใหเกิดความเครียด  และความวิตกกังวลในการเรียนของ 
ผูเรียน  สรุปไดวา๑  “ระบบการศึกษาไทยเนนใหคนเปนเลิศทางวิชาการ  ขาดการรูรักษาตนเอง ครอบครัว 
 

                                                 
๑

 วัลลภ ปยะมโนธรรม  (อางอิงจาก ชอลดา ขวญัเมือง, ๒๕๔๒)   
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และทองถิ่น  ทําใหไมมีความม่ันคงทางจิตใจไหวเอนงายตอส่ิงเราภายนอก ทําใหคนในสังคมปจจุบันมี
ปญหาทางอารมณเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในสถานศึกษา  ครอบครัว  และชุมชน  ดังน้ัน การพัฒนาสติปญญา
หรือเชาวปญญาแตเพียงอยางเดียวนั้นจึงไมเพียงพอที่จะทําใหบุคคลหนึ่ง ๆ  ประสบความสําเร็จไดทุก
ดาน  เพราะในสภาพความเปนจริงของชีวิตตองการทักษะและความสามารถในดาน    อ่ืน ๆ  อีกที่เหนือ
ไปจากการจําเกง  หรือเรียนเกง  ซ่ึงรวมกันแลวเรียกวา  เชาวอารมณหรือความฉลาดทางอารมณ  
(Emotional Quotient)”   

ความหมายของ “ เกง ดี และมีสุข”  และ “เชาวอารมณ” 

เชาวอารมณ๒ เปนความสามารถของบุคคลในการตระหนักถึงความรูสึก ความคิดและอารมณ
ของตนเอง และของผูอ่ืน  สามารถควบคุมอารมณ  และแรงกระตุนภายใน  ตลอดจนสามารถรอคอยการ
ตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม   สามารถเผชิญกับอุปสรรค  และขอขัดแยงตาง ๆ   
รูจักขจัดความเครียดที่ขัดขวางความคิดริเริ่มสรางสรรคอันมีคาของตนได  รวมทั้งชี้นําความคิดและการ
กระทําของตนในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    สําหรับองคประกอบของเชาวอารมณน้ัน  
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ไดเสนอไววา  เชาวอารมณประกอบดวยปจจัยสําคัญ  ๓  
ประการ  คือ    เกง ดี และสุข    ซ่ึงความหมายของความ เกง ดี และสุข    มีผูใหความหมายไวทั้งใน
ความหมายดานการศึกษา  และในความหมายดานสุขภาพจิต  ดังน้ี 

ความหมายดานการศึกษา  คําวา เกง   ดี  และ มีสุข  มีความหมายดังน้ี 
เกง หมายถึง ความสามารถทางพุทธิปญญา คือ ความรูความเขาใจที่แจมแจงสามารถ

นําไปใชได วิเคราะหเปน สังเคราะหได ประเมินไดอยางเขาใจ และรูแจงตามศักยภาพ 
ทางทักษะปฏิบัติ  เกง หมายถึง  มีความรูแจงแลวยังมีความชํานาญปฏิบัติไดเปนอยาง

ดี ทั้งที่เปนทั้งทักษะฝมือและทักษะทางปญญา 
ดี หมายถึง เปนผูมีเจตคตินิยมที่ดีทั้งตอการเรียน ความเปนอยูตอบุคคล ตอสังคม 

ชุมชน และประเทศ 
มีสุข หมายถึง สนุกกับการเรียนและใครเรียนรูตลอดชีวิต 

ความหมายดานสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใหความหมายของคําวา เกง 
– ดี – มีสุข กับความฉลาดทางอารมณไวดังน้ี 

ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสรางสรรคและมีความสุข โดยมีองคประกอบความฉลาดทางอารมณดังน้ี 

เกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหา
และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดีกับผูอ่ืน ประกอบดวยความสามารถดังตอไปน้ี 

                                                 
๒

 ทศพร ประเสริฐสุข, ๒๕๔๓ 
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๑. รูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง  
(๑) รูศักยภาพตนเอง  
(๒) สรางขวญัและกําลังใจใหตนเองได  
(๓) มีความมุมานะไปสูเปาหมาย 

๒. ตัดสินใจและแกปญหา  
(๑) รับรูและเขาใจปญหา  

 (๒) มีขั้นตอนในการแกปญหา  
 (๓) มีความยืดหยุน 
๓.  มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  

 (๑) สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  
 (๒) กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  

๔. แสดงความคิดเห็นขัดแยงอยางสรางสรรค 
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการตนเอง รูจักเห็นใจ

ผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ประกอบดวยความสามารถตอไปน้ี 
๑. ควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง  

(๑) รูอารมณและความตองการของตนเอง  
(๒) ควบคุมอารมณและความตองการได 

๒. เห็นใจผูอ่ืน  
(๑) ใสใจผูอ่ืน  
(๒) เขาใจยอมรับผูอ่ืน  
(๓) เห็นแกประโยชนสวนรวม 

สุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวติอยางมีสุข ประกอบดวย 
๑. ภูมิใจในตนเอง  

(๑) เห็นคุณคาในตนเอง  
(๒) เชื่อม่ันในตนเอง 

๒. พึงพอใจในชีวติ  
(๑) มองโลกในแงดี  
(๒) มีอารมณขัน  
(๓) พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

๓. มีความสงบทางใจ  
(๑) มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข  
(๒) รูจักผอนคลาย มีความสงบทางจิตใจ 
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ความเก่ียวของของความ “เกง ดี และมีสุข” กับสถาบันอุดมศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษา ที่มุงผูเรียนเปนสําคัญใหคนเกง-ดี-มีสุข  ทําใหคนสวนใหญตางเขาใจวา  
“การศึกษามีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคเพียงเพ่ือทําใหบุคคล (ผูเรียน) เกง-ดี-มีสุขเทาน้ัน”  ซ่ึงเปน
ความเขาใจที่ไมถูกตองทั้งหมด  เพราะการศึกษายังมีวัตถุประสงคปลายทางหรือผลลัพธสุดทาย
(Learning outcomes) คือการเปนเครื่องยึดเหน่ียวสังคมเขาดวยกัน นําพาสังคมของประเทศใหกาวไป
พรอมกัน ดวยความรูของประชาชนที่มีการศึกษา จนเกิดเปนองคกรชุมชนที่มีพลัง มีความเขมแข็งและ
พ่ึงพาตนเองได   และยิ่งในวงการศึกษาหากมีผูเขาใจไมลึกซ้ึงพอเพียงก็ยิ่งนึกเพียงวา ความเกง ดี มีสุข  
เปนเรื่องของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนระดับมัธยมเทาน้ัน   สถาบันอุดมศึกษาไมจําเปนตอง
สนใจ ความเกง ดี มีสุข     หรือแมคิดวา “สถาบันอุดมศึกษาของตนเองมีหนาที่ผลิตกําลังคน พัฒนาคน
ใหเกง ดี มีสุขก็พอแลว”  ก็ยังไมเพียงพอ   เพราะการจัดการศึกษาที่สมบูรณแบบ  นอกจากจะยึดความ
มุงหมายและหลักการ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษาในมาตรา ๑๐-๑๒ และโดยเฉพาะแนวทางการศึกษา
ในมาตรา ๒๙ แหง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  กลาววา... “ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมชุมชนอ่ืน ๆ รวมกัน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดย
การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน”... เปนการย้ําเนนใหคํานึงถึงวัตถุประสงคปลายทางของการศึกษาใน
สวนที่ตองทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ในเบื้องตนคงใหสถาบันการศึกษาทุกระดับทุกสถาบัน ซ่ึงมี
หนาที่โดยกฎหมายชัดเจนไดทําหนาที่ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามความหมายของการศึกษาที่สมบูรณแบบ 

 การขาดความเช่ือมโยงระหวางกระบวนการจัดการศึกษา  เพ่ือใหผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัด
การศึกษาไดเชื่อมโยงกับสังคมชุมชนกับวิถีชีวิตของสังคมชุมชน   เปนผลทําใหในทุกระดับการศึกษามี 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองกับผูเรียน   และปญหาที่เกิดขึ้นนี้ทําใหเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาใหผูเรียนมีความรู   ที่จะไดนําไปพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติ   ตลอดจนนําไปพัฒนา
ระบบตาง ๆ ที่คนกําหนดขึ้นและพัฒนาสภาวะแวดลอมที่ดํารงอยู เพ่ือใหไดผลลัพธสุดทายที่ทําใหเกิด
ชุมชนที่เขมแข็ง  เกิดสังคมชุมชนที่ใชฐานความรูไดอยางมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได 

   ความไมเชื่อมโยงระหวางกระบวนการจัดการศึกษานี้มิใชเชื่อมโยงระหวางหนวยงานหรือ
กระทรวงที่เปนหนวยใหญ  เพราะแมในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเดียวกันก็ยังไมอาจเชื่อมโยง 

กระบวนการจัดการศึกษาใหเปนแนวทางเดียวกันได 
สถาบันระดับอุดมศึกษาเปนสถานที่ที่มีความรูอุดม   มีบุคลากรระดับมันสมองของประเทศ  มี

เทคนิควิธชีั้นสูง เปนแหลงทายสุดของการคัดกรองการศึกษาของบัณฑิต  มีความสามารถผลิตบัณฑติที่
มีคุณภาพ มีความรูใหเขาสูสังคม ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถเขาไปชวยแกปญหา
หรือมีสวนเขาไปชวยสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการแกปญหาและพัฒนาขึ้นในชุมชนไดอยางมากท่ีสุดกวา 
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สถาบันระดับอ่ืนๆ     เห็นไดวาหนาที่สรางคนใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข  จึงเปนหนาที่สําคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง   

  
แผนภาพที่  ๑  หนาที่ ของสถาบันอุดมศึกษาตอความ เกง ดี และมีสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดังน้ันจึงเปนหนาที่ที่แทจริงของสถาบันการศึกษาทุกระดับตองทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่
เรียน  ผูสอนหรือครูอาจารยเปนผูจัดการใหเกิดการเรียนรู   ศูนยกลางของการเรียนรูในปจจุบันจึงอยูที่
ผูเรียนมิใชผูสอน    เรียกวาเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม คือการที่ผูเรียนเอาจิตใจรวม  ทําใหตัวเขาเองเกิด
การเรียนรูในสิ่งที่ครูอยากใหรูทั้งโดยทาง ตรงและทางออม    กลไกของการเรียนรู เร่ิม ตนจากการรับขอมูล 
จากส่ิงเราภายนอกและ ภายในรางกาย ผานประสาท รับรูทั้ง ๕ อยาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย เขาสู
สมองและจิต   จิตที่ทุกขหรือจิตที่สุข   จะมีผลควบคูไปกับขอมูลที่ไดรับเขามาจะประทับในความ  ทรงจําได 

 
ครอบครัว 

 
ครอบครัว 

 
ครอบครัว 

สังคมชุมชนท่ีมีความรู มีคุณภาพและพึง่พาตนเองได 

 
ครอบครัว 

สถาบันอุดมศึกษา

โรงเรียน โรงเรียน 
คนเกง 

 
คนดี 

 
และคนมี
ความสุข 



ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔                                                                                             ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

                                                                                            ๔๒                                                                    
 

รวดเร็วและทนนานกวาขอมูลอ่ืน  เน่ืองจากธรรมชาติของจิตมักจะจดจออยูกับการแสวงหาความสุข  และ
หลีกหนีความทุกขอยูเสมอ  พ้ืนฐานการเรียนรูเปนไปตามสภาพความเปนจริงของชีวิตโดยธรรมชาติ  ถา
มนุษยถูกบังคับหรือถูกส่ังใหทํากิจกรรมอันใด โดยตนเองไมรูที่มาที่ไปของกิจกรรมน้ัน  เขาผูน้ันยอมไมมี
ความสุขที่จะทํากิจกรรมน้ัน   จึงทํากิจกรรมอยางเสียไมได  ขาดความเอาใจใส  ขาดความใชความคิด  ใช
เหตุผล  และถาถูกส่ังใหทํา  หรือถูกบังคับใหรับฟงแตเพียงอยางเดียวเปนระยะเวลานานก็จะขาด
ความสามารถที่จะคิดไดดวยตนเอง  ขาดความสามารถและความมั่นใจที่จะทํากิจการงานของตนเอง  การ
เรียนรูจะกลายเปนการเรียนแบบฝนทน    พยายามหาหนทางนอกรูปแบบการเรียนรูที่แทจริงเพียงเพ่ือให
สอบไดเทาน้ัน   

ความ “เกง ดี และมีสุข” กับโรงเรียนนายเรือ 

 โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางระดับอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงกลาโหม  มี
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐ   การจัดการเรียนการสอนจึงสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษาที่สําคัญ คือ การมีอิสระในการดําเนินการและการมีเสรีภาพทางดานวิชาการ เพ่ือ
วัตถุประสงคหลักของการกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ในสาขาวิชาที่ทาง
สถาบันรับผิดชอบทั้งทางดานวิชาการระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพทหาร    การจัดการเรียนการสอนจึง
เปนไปในแนวทางเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  คือผลิตบัณฑิตใหกาวไปสูการเปนผูมีความสามารถ
ในการเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีความสุข ภายใตหลักการ เกง ดี  และมีสุข  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ซ่ึงการจัดระบบการบริหารองคกรใหผลผลิตเปนนายทหารเรือที่  เกง ดี  
และมีสุข  น้ันมิใชการสอบคัดเลือกใหไดนักเรียนมัธยมที่เรียนเกงเขามาเทาน้ัน   การจัดระบบในองคกร
ที่ประกอบกันหลายสวนเพื่อใหไดมาซ่ึงผลผลิตเปนนายทหารเรือน้ี  ประกอบทั้งการบริหารจัดการองคกร  
ยุทธศาสตรองคกร  การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ  เปรียบไดกับ ปจจัยนําเขา(Input) ของกระบวนการผลิต
สินคา  หรือจําแนกเปนกระบวนการ  ไดเปนระบบสนับสนุน  และระบบหลักในการเรียนการสอนของการ
ผลิตนักเรียนนายเรือที่ เกง ดี และมีสุข     สรุปดังน้ี 
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แผนภาพ ๒  สวนประกอบของระบบในองคกรเพ่ือใหไดผลผลิตเปนนายทหารเรือ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซ่ึงในทางธรรมชาติถึงหากถึงแมองคกรมีการจัดการครบถวนทั้งระบบแลว  ก็ยังเกิดปญหาวา
คุณภาพบัณฑิตจะไดเกง  ดี และมีสุข หรือไม   และสงสัยตอไปวาถาบัณฑิตเกง  ดี และมีสุข แลวจะมี
ระดับความเกง  ดี และมีสุข เพียงใด    หรือในทางกลับกันองคกรอาจยอนกลับใชระดับความเกง  ดี และ
มีสุขของบัณฑิตเปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณของการจัดการระบบขององคกร โดยดูจากคาระดับความเกง  
ดี และมีสุขเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร    การวัดระดับความเกง  ดี และมีสุข  
แบบยอนกลับน้ีอาจนําใหองคกรพบปจจัยการจัดการองคกรที่ไมเหมาะสมในดานตางๆที่ดูเหมือนไม
เก่ียวของกับการเรียนการสอนเชนพบความไมสมบูรณของระบบสนับสนุนทั้งๆที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับ
การเรียนการสอน   แตทุกๆปจจัยประกอบเปนหนาที่ของการใหการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น   
โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการระบบขององคกรละเอียดกวาสถาบันการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพราะนักเรียนนายเรือเปนนักเรียนที่อยูประจําในโรงเรียน ระบบหลักของการ
เรียนการสอนประกอบดวยระบบการปกครองดูแลนอกเวลาเรียนดวย  ประกอบกับตารางกิจกรรมที่เต็ม
เวลาตั้งแตเชาถึงเขานอน   การปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารจัดการตางๆของโรงเรียนนายเรือจึงตองมี 
 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต

๑.ระบบการนําองคกร 
๒.ระบบยุทธศาสตร 
๓.ระบบบริหารจัดการ
องคกร 
๔. ระบบการดูแล
คุณธรรมและ
จริยธรรมขององคกร 

๕.ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

๖.ระบบชุมชน
สัมพันธและการทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

  ระบบสนับสนุน 

๗.ระบบการจัดการ
เรียนการสอน 
๘.ระบบการดูแล
ชวยเหลือใหคําปรึกษา
แกนักเรียนนายเรือ 
๙.ระบบกิจกรรมของ
นักเรียนนายเรือ 
 
 

            ระบบหลัก 

นักเรียนนายเรือที่ 
 เกง-ดี- และมีสุข 
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พ้ืนฐานมาจากความเกง-ดี-และมีสุขของนักเรียนนายเรือ    การศึกษาขอมูลดาน ความเกง ดี และมีสุข  
ของนักเรียนนายเรือ จึงเปนสิ่งสําคัญที่โรงเรียนนายเรือควรทําการศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน ใน
การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น  แลวจึงกําหนดเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารจัดการตางๆ
ของโรงเรียนนายเรือเพ่ือแกปญหาอยางจริงจังตอไป    
 

***************************** 
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เคมีกับชีวิตประจาํวัน  
ตอน สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี สกฺิขาปทํ สมาทิยาม ิ

นาวาเอกหญิง ก่ิงแกว  แกวกรรณ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ  

 

 
ในชวงใกลเทศกาลฉลองปใหม เม่ือ ๒ ปท่ีผานมา ลูกนองตางแผนกท่ีไดเคยชวยเหลืองานบางอยาง 

กลาวแกผูเขียนวา 

“หัวหนาครับ...ปใหมนี้....ขอรับบริจาคเหลาใหพวกผมสักขวด...นะครับ...”  

ในตอนนั้นผูเขียนตอบตกลง ดวยคิดแตเพียงวา เปนการตอบแทนใหเขาไดมีความสุขกันในชวงป
ใหม  นาจะดีที่ใหในสิ่งที่เขาตองการ  หลังจากนั้นผูเขียนก็ไดแวะซื้อเหลาในหางสรรพสินคา  แตวาในการ
เขาไปซื้อ ถึง  ๒  ครั้ง  ไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจาก ไมใชเวลาขาย  ทําใหไดความรูใหมวา มีการ
กําหนดเวลาขายเหลาแลว  คร้ังท่ี ๓ นั้น ผูเขียนกําหนดเวลาซื้อเปนชวงหัวค่ํา ซื้อไดแลว ก็ใหพนักงานหอ
ของขวัญหอให  ผลปรากฏวา ขณะหอ พนักงานทําหลุดมือ ตกลงพื้น เหลาขวดนั้นแตก ตองหอขวดใหมให
แทน  ในตอนนั้น ผูเขียนมีความรูสึกวา จะซ้ือเหลาสักขวด ทําไมมันชางยากเย็นเสียจริงๆ  ไมไดเอะใจ
วา ตลอดหลายปท่ีผานมา ผูเขียนถือศีล ๕ แตไมทันไดนึกวา การซ้ือเหลาใหผูอื่นด่ืม จะเปนการละเมิดศีล ๕  
ตอมาภายหลัง ไดศึกษาขอกําหนดของศีล ๕ โดยละเอียด จึงทําใหทราบวา ในศีลขอ ๕ นั้น นอกจาก ไมด่ืม
เหลาแลว ยังหมายรวมถึง การไมนําเหลาไปกํานัลคนอื่น  รวมท้ังการจําหนาย หรือสงเสริมใหผูอื่นด่ืมดวย 
 ตอมา ผูเขียนไดมีโอกาสยายมาประจําที่โรงเรียนนายเรือ  และสอนวิชาเคมีท่ัวไป ใหแกนกัเรยีนนาย
เรือชั้นปที่ ๑ ทุกพรรคเหลา หัวขอหน่ึงท่ีตองสอน คือ สารอินทรีย และสารเคมีพิษทางทหาร  ซึ่งจะมีเร่ือง
ของสุรา หรือแอลกอฮอล ในหัวขอสอนดวย  บทความน้ี  จึงมีแรงบันดาลใจ มาจากการไดเขามาศึกษาพุทธ
ศาสนามากขึ้น  รวมกับความรูในดานพิษวิทยา ท่ีตองศึกษาคนความาใชในการสอน โดยตองการให 
นักเรียนนายเรือ ไมเพียงมีความรูในทางวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เทานั้น แตหากตองการใหรูในองคความรู
รอบตัว ที่เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานในอนาคตดวย  
 บทความนี้ มีวัตถุประสงคในการเสนอแงมุมของพุทธศาสนา กับความรูทางพิษวิทยา ท่ีเก่ียวของกับ
สุรา ใหผูอานไดรับทราบ และเปรียบเทียบ ซึ่งพระพุทธองค ไดทรงมองเห็นโทษของการด่ืมสุรา จึงไดบัญญตัิ
ไวในขอหามหนึ่งของศีล ๕  อันนับเปนศีลพื้นฐานท่ีมนุษยควรปฏิบัติ  

 

 



ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔                                               ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

                                                                      ๔๖ 

 

กําเนิดของสุราในพุทธศาสนา 

 ในอรรถชาดก สมัยของพระพุทธเจาเรื่องหนึ่ง กลาวถึงกําเนิดของสุรา วา นายพรานปาชื่อสุระ ได
เขาปาไปพบแองน้ําฝนแหงหนึ่งบนโพรงตนไม  ซ่ึงมีเมล็ดขาวสาลีและเศษผลไมที่นกคาบมาจิกกินทิ้งไว 
และแชหมัก เขาสังเกตวา บรรดานกที่มากินนํ้าในโพรงไมนั้นตางมีอาการราเริง บางตัวมึนเมาจนตกรวงจาก
ตนไม เชนเดียวกับลิงปาที่มากินนํ้านั้น  เขาจึงลองตักชิมดู ก็เกิดการติดใจในรสประหลาดและเกิดอารมณรา
เริง  นายพรานจึงนําน้ําวิเศษน้ันไปเผยแพรแจกจายและหาวิธีผลิตตามสูตรน้ําผลไมที่แชนํ้าในโพรงใหแก
ชาวเมือง จนเปนที่เลื่องลือ และพากันเรียกน้ําเมาน้ันวา สุรา ตามชื่อของนายพราน  พระพุทธเจา ไดตรัส
สอนชาดกเรื่องนี้ใหแกสาวก และย้ําถึงโทษของการด่ืมสุราเมรัย  ทานไดทรงบัญญัติไวเปนขอหามหนึ่งใน
เบญจศีล มานานถึง ๒,๖๐๐ ปมาแลว 

สุราในทางเคมี 

สุรา ในทางเคมี คือ เอทิลแอลกอฮอล หรือเอทานอล (Ethyl Alcohol or Ethanol)  ซึ่งเปน
สารประกอบอินทรียที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ มีหมูฟงกชั่น คือ  มีหมูไฮดรอกซิล ( - OH)   

สูตรทั่วไป C2H5-OH   เอทานอลมีประโยชนมาก  โดยใชเปนตัวทําละลายสารเคมีตางๆ  เปนสาร
ต้ังตนในการผลิตสียอม ยา เครื่องสําอาง วัตถุระเบิดฯลฯ เปนสวนผสมของเครื่องด่ืมตางๆ และเปนสวนผสม
ของเชื้อเพลิงในปจจุบัน ไดแก น้ํามัน Gasohol ออกเทน 91 และ ออกเทน  95 ทั้งสูตร E-10 และสูตร E-20       

แอลกอฮอลทุกชนิดเปนสารพิษ  สําหรับสุราชนิดตางๆ หรือเอทานอลที่ความเขมขนตางๆ น้ัน 
เปนแอลกอฮอลโซตรงชนิดเดียวเปนพษินอยที่สุด แตอยาเพิ่งดีใจนะวา มันมีพษินอยที่สุด เพราะวา อยางไร   
ก็ตามมัน คอื สารเคมีท่ีมีพษิตัวหนึ่ง 

พิษของเอทานอล 

ในขณะเขียนบทความในฤดูหนาวอยางนี้  ผูเขียนนึกถึงขาวท่ีมีมาทุกป  ในฤดูหนาว  มีผูเสียชีวิต
เพราะด่ืมสุราเปนขาวเร่ือยๆ  นอกจากนี้ ยังเคยมีพี่นายทหารที่เปนเหลานาวิกโยธิน เลาวา มีนักเรียน
หลักสูตรหนึ่งเสียชีวิตในวันแรกท่ีเปดหลักสูตร เพราะด่ืมสุรามากอนเขารับการฝก ที่ประสบมากับการรับนอง
ของบางสถาบัน  นักเรียนใหมตองด่ืมสุราแบบเพียวๆ ไมมีการผสม ก็ปวยคออักเสบเปนหนอง ไขขึ้น ตอง
ไปใหหมอฉีดยาแกอักเสบให  อาการขณะหลังด่ืมอื่นๆ ก็ไดแก อาเจียน  เจ็บคอ คอแหง  ปวดศีรษะ เปนไข  
เปนตน  ทั้งนี้ยังไมนับรวมถึง ผูท่ีเมาแลวขับ ที่ทําความเดือดรอนไมเฉพาะผูด่ืม แตยังลามไปถึงผูบริสุทธิ์ที่
ไมรูอิโหนอิเหนดวย 
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ถาจะวากัน โดยทั่วไปแลว เหลาเปนของผสมชนิดหนึ่งท่ีมีแอลกอฮอล ไมใชอาหาร ไมใชสารที่

จําเปนตอรางกาย  แตกลับมีโทษ  คอเหลาหลายคนติดมันทั้งกายและใจ การด่ืมเหลานานๆ อาจทําให
เจ็บปวยดวยโรคหลายโรค  การเรียนรูผลกระทบตอรางกายในทางชีวเคมีของสุรา จึงเปนประโยชนในการ
อธิบายกลไก ซึ่งอาจไดนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

การดูดซึมเขารางกาย เม่ือสุราผานเขาปากจะสามารถดูดซึมไดทันที ตั้งแต เน้ือเยื่อบุผิวชองปาก 
หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร  แอลกอฮอลสวนใหญ ๙๐-๙๘% จะถูกดูดซึมระหวางท่ีจะผานสูลําไสเล็ก  
ท่ีเปนเชนน้ี เพราะแอลกอฮอลสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bond) กับสารโปรตีนและ
สารอินทรียอื่นไดงาย  จากนั้น แอลกอฮอลในรางกายจะถูกเปลี่ยนแปลง ไดหลายทาง ดังน้ี 

๑. ถูกกระบวนการเมแทบอลิซึม (Matabolism กระบวนการสกัดและสลาย) โดยเฉพาะที่ตับ 
กลายเปน อะเซตัลดีไฮด (Acetaldehyde) และกรดแอซีติก(Acetic Acid หรือกรดน้ําสม)  

๒. ถูกขับออกมาทางเหง่ือและลมหายใจ 
๓. ถูกขับออกมาทางปสสาวะ 
 
ปฏิกิริยาเกิดขึ้น ดังนี้ 
                                        O  
C2H5OH      +     NAD+                                         CH3-C-H     +   NADH,H+ 

เอทิลแอลกอฮอล         โคเอนไซม    เอนไซมแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส     อะเซตัลดีไฮด 
 
      O         O 
CH3-C-H   +     NAD+                                       CH3-C-OH     +    NADH,H+ 

        อะเซตัลดีไฮด           กรดแอซีติก 
 
 กรดแอซีติกจะถูกเปลี่ยนตอไป ในวัฏจักรเครบส (Kreb’s cycle) จนได คารบอนไดออกไซด น้ําและ
พลังงาน อะเซตัลดีไฮดเปนสารพิษอยางมากตอเซลล  ละลายไดในไขมัน และถูกขับออกจากรางกายได
อยางชาๆ ปกติตับสามารถออกซิไดสแอลกอฮอลดวยอัตราเร็วคงที่ คือ ๑ ออนซตอชั่วโมง (น้ําหนัก ๑ 
ออนซ เทากับ ๒๘.๓๕ กรัม) 
 ตับมีหนาที่สําคัญในการทําลายพิษของแอลกอฮอล  โดยเปลี่ยนอะเซตัลดีไฮดที่เปนพษิมากตอเซลล 
มันละลายไดในไขมันและถกูขบัออกจากรางกายไดอยางชา ๆ  ตับจะทําหนาที่ทาํลายอะเซตลัดีไฮดโดยเปล่ียน  



ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔                                               ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

                                                                      ๔๘ 

 
 
เปนกรดแอซตีิกที่ไมเปนพษิแตใหพลังงาน  เราจึงพบเอมไซมอะเซตัลดีไฮดดีไฮโดรจีเนสมากท่ีสุดในตบั ถึง
ตอนนี้แลว ผูเขียนมักชอบพูดเลนๆเสมอวา เม่ือบริโภคสารพษิเขาสูรางกาย ทาํใหตบัไตไสพงุทํางานหนัก  
ตอนนีต้ับก็ทํางานหนัก เชนกัน  แตถาเปนเหลาเถือ่น ซึ่งไดแอลกอฮอลอกีชนิดหนึ่ง คือ เมทานอล (CH3-
OH) ตับจะเปลี่ยนเปน ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) และกรดฟอรมิก (Formic Acid)  แตวาปฏิกิริยาเกิด
ชากวาของเอทานอลมาก ทําใหเกิดการสะสมฟอรมาลดีไฮดซึ่งเปนพษิกวามาก จึงมีอันตรายรายแรงตามมา 
คือ ตาบอด และเสียชีวติได  
 สําหรับอะเซตัลดีไฮด นั้น มีพิษ คือ  

๑. จะไปรวมตัวกับสารพวกชีวแอมมีน ไดสารประกอบใหมที่มีผลตอการสงขาวของระบบประสาท
สวนกลาง ซึ่งมีฤทธิ์ทําใหผูด่ืมสุรามีอาการ ติดสุราเรื้อรัง   

๒. ไปยับยั้งการทํางานของโคเอนไซม เอ (Coenzyme A) และขบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชั่น 
(Oxidative Phosphorylation)  ในเซลลสมอง ทําใหสมองขาดพลังงาน และขาดการสลายตัวของกรดไขมัน 
ซ่ึงมีผลกระทบตอเซลลที่ตองการพลังงานสูง เชน สมอง กลามเนื้อ และหัวใจ 

๓.  ไปกระตุนเมแทบอลิซึมของสารแคททีคอล (Catecal) และสารชีวแอมมีน ทําให สารพวกตัวนํา
กระแสประสาท (Neurotransmitters) ลดลงจากระดับปกติ 

ยังพบอีกวา แอลกอฮอลสวนหนึ่ง จะถูกเปลี่ยนเปนเอสเทอรของกรดไขมัน ไดในเนื้อเยื่อไขมัน ตับ
ออน หัวใจและสมอง  สารเอสเทอรนี้จะตรวจพบไดในอวัยวะของผูตายจากอุบัติเหตุทางรถยนตจากการด่ืม
สุรา  เอสเทอรทําใหเกิดความเสียหายกับเซลล โดยทําใหเซลลขาดพลังงาน ไมสามารถแบงตัว ผิดปกติ และ
ตาย  จะพบเซลลท่ีเสียหายและตายเหลานี้ไดใน กลามเนื้อหัวใจ และสมอง ของผูด่ืมสุราเปนประจํา  

จากท่ีกลาวมาแลว จะเห็นวา ตับ หัวใจ กลามเนื้อ สมอง ระบบประสาท ไดรับผลกระทบจากการดื่ม
สุราอยางมาก  นอกจากนี้  อวัยวะตาง ๆ ในรางกายยังไดรับผลกระทบอีกมากมาย ดังตอไปน้ี 

๑.  ทางเดินอาหาร  สุราไปกระตุนตอมน้ํายอย ทําใหเรงการขับกรดเกลือในกระเพาะอาหารออกมา
มากขึ้น ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และลําไส หรือแผลเดิมกําเริบขึ้นอีก ถาด่ืมแบบเพียวๆ(ความ
เขมขนสูง)  จะทําใหเยื่อบุกระเพาะอักเสบเฉียบพลัน หรือเปนแผลตื้น หรือมี เลือดออกในกระเพาะ  ดังน้ัน 
จึง ไมควรดื่มสุราขณะทองวาง  หลังการด่ืมสุราอยางหนัก อาจมีอาการแนนทอง อาเจียนเปนเลือด 
อุจจาระเปนสีดํา หรือบางรายอาจเลือดออกไมหยุด จนตองมีการใหเลือด   

     ถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง ๑๒๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต อาจทําใหอาเจียน เนื่องจาก
ศูนยเก่ียวกบัการอาเจียนในสมองถูกกระตุน  การขยอนอาเจียนเปนการทําใหแผลในกระเพาะฉีกขาดมากขึน้ 
อาจรุนแรงจนตองผาตัดรักษาทันที  
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     นอกจากนี้ ยังมีผลตอตับออน กระตุนตับออนหลั่งน้ํายอยเพิ่มขึ้น แตขณเดียวกันก็ทําใหเกิดการ

อุดตันของทอหลั่งในตับออน  เอมไซมที่ออกจากตับออนไมไดจะยอยตัวตับออนเอง จนเกิดการตับออนเกิด
การอักเสบ และอาจตกตะกอนเปนกอนนิ่วในตับออนดวย   

๒.  ตับ  พิษของสุรามีผลตอตับมากท่ีสุด โดยทําใหเกิดการคั่งของไขมันในตับ  ตับอักเสบเนื่องจาก
พิษสุรา ตับแข็ง และมะเร็งตับ    

การด่ืมสุรามีผลทํากระทบตอขบวนการสลายตัวของคารโบไฮเดรท  ระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือด 
ลดลง  การชวยเหลือผูปวยท่ีหมดสติเนื่องจากสุราใหฟนตัวไดเร็วทําโดยฉีดสารละลายกลูโคส(Glucose) 
หรือ ฟรักโทส (Fructose) ๑๐% เขาทางเสนเลือด  

๓. หัวใจและหลอดเลือด สุรามีผลใหกลามเน้ือหัวใจทํางานผิดปกติ เนื่องจากการสะสมไขมันใน
เซลลกลามเนื้อหัวใจและการขาดแคลนสารสําคัญบางตัว เชน นอรอิปเนฟริน , แมกนีเซียม แคลเซียม และ
เอนไซมท่ีจําเปนตอการหดตัวของกลามเน้ือหัวใจ  มีผลทําให หัวใจโต บวม เตนผิดปกติ และเปน
โรคหัวใจ  หากเปนเร้ือรัง อาจหัวใจวายถึงแกชีวิตได 

สาเหตุท่ีคนท่ีชอบดื่มเหลาแกหนาวแลวเสียชีวิต ก็เนื่องจาก สุราทําใหรางกายเกิดความอบอุน
ช่ัวคราวจากการขยายตัวของหลอดเลือด ความดันเลือดเพิ่ม หัวใจเตนเร็วขึ้น ผิวหนังอบอุนหรือรอน เกิด
จากการที่รางกายไมเก็บพลังงานในรูป ATP (Adenosine Triphosphate)  และ รางกายไมสามารถปรับตัว
เพื่อเก็บความอบอุนไวได  ทําใหผูดื่มที่อยูในอากาศเย็นจัดอาจเกิดอันตรายตัวเย็นลงและแข็งตาย
ได  

๔. ไต  สุรา มีผลทําใหรางกายขบัปสสาวะมากขึ้น  เนือ่งจากมันไปยับยั้งการหลั่งฮอรโมน แอนติไดยูเรติก 
(Antidiuretic,ADH)  เกิดการคั่งของกรดแล็กติก (Lactic Acid) ในเลือดและเนือ้เยือ่  การละลายของกรดยูรกิ
(Uric Acid) นอย และถูกขับออกทางปสสาวะนอย จงึอาจตกตะกอนตามขอกระดูกทําใหอักเสบและปวดตาม
ขอแบบโรคเกาต (Gout)   กรดยูริกยังอาจตกตะกอนในไต ทอไต ทาํใหเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ 
 ๕.  ภูมิคุมกัน สุรามีผลทําใหรางกายออนแอ ภูมิคุมกันต่ํา ติดเชื้องายขึ้น  สมรรถภาพในการฆาเชื้อ
ของเซลลเม็ดเลือดขาวลดลง  จํานวนเม็ดเลือดขาวลดลง  ดังนั้นเราจึงมักพบวาหลังงานเลี้ยงสังสรรคตาง ๆ 
ท่ีมีการด่ืม เชาวันรุงขึ้นบางทานอาจมีอาการไมสบาย เจ็บคอ เปนหวัดได 
 ๖. ตา สุรามีผลทําใหเกิดอาการ ตาฟาง ในท่ีมืดสลัวในเวลากลางคืน (Night Blindness) เน่ืองจาก
แอลกอฮอล ไปแยงใชเอนไซมแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส และสังกะสี ซึ่งเปนสารท่ีตองใชในกลไกปฏิกิริยา
ชีวเคมีการเปล่ียนสารเรตินอล เปนสารเรตินัล ในการมองเห็นของตา ทําใหกลไกนี้เกิดชาลง จึงเกิดอาการ   
ตาฟางคลายขาดวิตามินเอ  ซึ่งมีอันตรายตอการขับขี่พาหนะในเวลากลางคืนเปนอยางยิ่ง   
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 ๗.  ระบบประสาท การเปลี่ยนแปลงสารพวกตัวนํากระแสประสาท ทําใหรางกายสูญเสียการ
ควบคุมการทํางานประสานรวมกันระหวางกลามเนื้อในอิริยาบถตางๆ พูดไมชัด มีอารมณรุนแรง  ความนึก
คิด สับสนเลอะเลือน บาระหํ่า และขาดสติ  เซลลประสาทในสมองและเสนใยประสาทลดลงเน่ืองจากขาด
พลังงานและตาย สมองของผูปวยพิษสุราเรื้อรังฝอและเหี่ยวเล็กกวาปกติ ขาดสารสําคัญในเซลลประสาท  
เชน แมกนีเซียม , ATP และวิตามิน B1 จากการไมไดรับอาหารอยางสมดุลและเพียงพอ การขาดวิตามิน B1 
ทําใหเซลลไมสามารถสงกระแสประสาทได ผูปวยจึงมีอาการ ความจําเสื่อม ข้ีลืม สับสน ทําอะไรไมถูก 
เพราะขาดการประสานกันระหวางประสาทกับกลามเนื้อ 
 ถากลาวโดยทั่วไปแลว แอลกอฮอลมีผลกดการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง   
ถาปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเพิ่มเปน ๐.๐๑๕ – ๐.๐๕๕% ทําใหขอบเขตการ มองเห็นชัดนอยลง 
ถาระดับแอลกอฮอลในเลือดเพิ่มเปน ๐.๐๓๕% ทําให พูดไมชัด เดินโซเซ  ขับรถสายไปมา  
ถาระดับแอลกอฮอลในเลือดเพิ่มเปน ๐.๑% ทําใหการตัดสินใจตาง ๆ ชาลง จึง มักเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต 
ถาระดับแอลกอฮอลในเลือดเพิ่มเปน ๐.๕% ทําใหเกิดการ หมดสติ และเสียชีวิตได 
 นอกจากที่กลาวมาแลว ผลของการด่ืมสุรายังทําใหเปน โรคขาดสารอาหาร เน่ืองจากรับประทาน
อาหารไดนอยลง เบื่อรสอาหาร เพราะขาดธาตุสังกะสี ปุมรับรสจึงไมทํางานตามปกติ นักด่ืมมักรับประทาน
กับแกลม ซึ่งทําใหไมไดอาหาร เกลือแร และวิตามิน ครบตามหลักโภชนาการ  นอกจากนี้ การดูดซึม
สารอาหารในลําไสเล็กลดลง เนื่องจากเยื่อบุผิวลําไสถูกทําลายดวยแอลกอฮอล และถูกยับยั้งการดูดซึม 
ทองเสีย และมีไขมันในอุจจาระ  ตับเสียหายทําใหการนําสารอาหารไปใชในเนื้อเยื่อตางๆ ลดลง ขาด
เอนไซมที่จําเปนในกระบวนการเมแทบอลิซึม เนื่องจากมีการยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน  อยางไรก็ตาม      
ถาด่ืมแอลกอฮอลเพียงเล็กนอย กลับชวยกระตุนการหลั่งของน้ํายอยและความอยากอาหาร   

อานถึงตรงนี้แลว นักด่ืมคงบอกวา คอยยังชั่ว ที่มียังขอดีของการด่ืมอยูบาง  แตวายังไมหมดเสีย
ทีเดียว  ยังมีเร่ืองของการทําใหเกิด โรคมะเร็ง โดยพบวา การด่ืม มีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็ง
หลอดอาหาร ชองปาก กลองเสียง ตับ  ทางเดินอาหาร และมะเร็งอื่น ๆ  ตัวแอลกอฮอลเอง ไมไดเปนสารกอ
มะเร็ง (Carcinogen)  แตเปน สารรวมหรือสารเสริมการกอมะเร็ง (Cocarcinogen หรือ Tumor 
Promoter)  

และสุดทายทีจ่ะกลาวถึง   คอื   การด่ืมกบัการรบัประทานยา   จะมีผลในการเกิดปฏิกิริยาเมแทบอลิซมึ 
ในรางกาย แอลกอฮอลอาจไปเรงการละลายยา อาจสงเสริม หรือยบัยั้งฤทธิ์ของยา หรือทําใหเกิดการด้ือยา 
ท่ีนาเปนหวงมาก คอื การรับประทานยานอนหลับหรือยากลอมประสาท ยาแกปวดแอสไพริน หรือยาเสพตดิ
ประเภทกดประสาท  หรอืยาอื่น ๆ พรอมกับการด่ืม  (แอลกอฮอลเองก็มีฤทธิ์กดประสาทอยูแลว)    สําหรบั 
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แอสไพรินกับแอลกอฮอลน้ัน แอสไพรินเปนกรด ทําใหมีความเสี่ยงที่จะทําใหเลือดออกในกระเพาะอาหารและ
ลําไส ขณะที่แอลกอฮอลทําใหเลอืดแข็งตัวชาลง  ผลของการด่ืมและรับประทานยาชนิดตาง ๆ โดยภาพรวม 
คือ อาจทําใหเกิดอยางใดอยางหน่ึง หรือมากกวา ไดแก  ความเปนพษิทางภาวะกรดเกินทางเมแทบอลิก  
ฤทธิข์องยาตอระบบประสาทหัวใจและหลอดเลือด  ความเปนพษิตอตับเพิ่มขึ้น  ยาบางชนดิหมดฤทธิ์ใน
ขนาดปกต ิเชน ยานอนหลบั  จนตองเพิม่ขนาดยาใหมากขึ้น  ซ่ึงอาจมีอันตรายถึงแกชีวติได  
 อานไป คิดตามไปแลว ผูเขียนรูสึกวา ขอเสียของการด่ืมมีมากมาย  แตทําไมรอบ ๆ ตัวเราจึง
ยังมีผูด่ืมอยู  ท้ังคนแก เด็กรุนใหม บอกกันประมาณวา หัดไวบางก็ดี จะไดด่ืมเปน ไมถูกใครเขามอมเหลา  
ขณะเดียวกัน ก็ยังมีอีกหลายทานที่ด่ืมเปนประจํา แตไดงดการด่ืมในชวงเขาพรรษาของทุกป เปนระยะเวลา 
๓ เดือน ซ่ึงนับวาเปนส่ิงท่ีดีมาก  
 ตอไป เรามาลองศึกษาเร่ืองของผลกรรมของการละเมิดศีลขอ๕ ในทางพุทธศาสนาบาง  ซึ่งมี
ประเด็นที่ผูเขียนคิดวาสอดคลองกับผลตอรางกายในทางวิทยาศาสตรเปนอยางยิ่ง 

พุทธศาสนากับศีลขอที่ ๕ 

คนโดยทั่วไปรูกันอยูวา ความตาย คือ หมดลมหายใจ หัวใจหยุดเตน รางกายหยุดการทํางาน  
ในทางพุทธศาสนานั้น ความตาย คือ การละรางกายมนุษย ที่เปนสสาร  แตยังมีจิตที่ยังคงอยูไมสูญสลาย จติ
ท่ีวานี้จะไปเกิดในภพภูมิตางๆตามคุณภาพของจิตดวงนั้น ๆ  ภพภูมิท่ีสัตวโลกไปเกิดน้ัน มีอยู ๓๑ ภพภูมิ 
และมีอยู ๗ สายทาง คือ   

๑. นิรยภูมิ  โลกของสัตวนรก ๑ 
๒. ติรัจฉานภูมิ   โลกของสัตวเดรัจฉาน ๑ 
๓. เปตติภูมิ  โลกของเปรต ๑ 
๔. อสุรกายภูมิ โลกของอสุรกาย ๑ 
๕. มนุสสภูมิ โลกของมนุษย ๑ 
๖. เทวภูมิ โลกของเทวดา มีอยู ๖ ชั้น 
๗. พรหมภูมิ โลกของพรหม มีรูปพรหม ๑๖ และ อรูปพรหม ๔ 

 ภพภูมิขอ ๑-๔ ไดชื่อวา อบายภมูิ เพราะเปนสถานที่ไมเจริญ สัตวทั้งหลายที่ยงัมีกิเลสอยู จะ
ไปเกิดในภพภูมิเหลานี้  ซึง่ยอมไดรับความทุกข ถูกทรมาน ประสบความลําบากยากแคน ตามกําลังกรรมที่
ส่ังสมมาของตนเอง     
 ภพภูมิท่ี  ๖  คือ โลกของเทวดา หรือสวรรค เปนโลกที่อยูอาศัยแหงสัตวซ่ึงเปนทิพยมีแสงรุงเรือง  
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มนุษยและสัตว หากไดสรางบุญกุศล  ก็จะไดมาใชบุญในเทวโลกได แตเม่ือหมดบุญแลวยังตองไปเกิด หรือ
ใชกรรมตอไปอีก 
 ภพภูมิท่ี ๗ คือ โลกของพรหม คือสถานที่อยูของผูประเสริฐ มีความเพียรกลา ทรงไวซ่ึงปญญาเกนิ
สามัญชน ปรารถนาจะพนจากกิเลสานุสัย 
 สําหรับภพภูมิที่เราอยูกันในปจจุบัน คือ ภพภูมิท่ี ๕ ภพภูมิมนุษย   เปนโลกท่ีอาศัยของสัตวท่ีมี
จิตใจสูง  การตายแลวจะไดกลับมาเกิดเปนมนุษยนั้น นับวายากยิ่ง ดังสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา กลาวไววา 
 “การกลับไดเกิดเปนมนุษยไดอีกนั้น เปนของหาไดยาก  ทุกโข มนุสฺสปฏิลโภ”  
 คราวหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงชอนฝุนเล็กนอยไวที่ปลายพระนขา(เล็บ) ตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา  
 “ดูกร  เธอผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลาย  เธอจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ฝุนเล็กนอยไว
ในเล็บนี้ กับฝุนท่ีมีอยู ณ ผืนปฐพีแผนดินใหญทั้งหมด ขางไหนจะมากกวากัน ” 
 ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ฝุนที่มีอยู ณ ผืนปฐพีแผนดินใหญน้ันมีมากกวา  
ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนไวในปลายพระนขา มีประมาณนอย เม่ือเทียบกับที่มีอยู ณ ผืน
ปฐพีแผนดินใหญ ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมแตเส้ียวหน่ึง พระเจาขา ” 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีพระพุทธฏีกาตรัสวา  
 “ดูกอน เธอผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลาย เหมือนกันนั่นเอง คือ สัตวที่กลับมาเกิดในหมู
มนุษยมีนอย โดยที่แท สตัวพากันไปเกิดนอกจากเปนมนุษยมีมากกวา” 

การเวียนวายตายเกิด  แลวไดเกิดมาเปนมนุษย แตละครั้ง จึงนับวาโชคดีอยางมาก 
เพราะมีโอกาสไดทําความดี  ส่ังสมบารมีมากกวาเหลาสัตวอื่น มนุษยสามารถทําบุญ ทําทาน รักษาศีล 
ปฏิบัติธรรม จนเกิด สมาธิและปญญา  เพื่อใหลวงถึงความหลุดพน ไมตองมาเวียนวายตายเกิดในภพ
ภูมิตาง ๆ อีกตอไป   การกอกรรมในแตละชาติ  เม่ือส้ินอายุขัย หากเรากอกรรมมาในทางบุญกุศล ดวงจิต
ท่ีสวางไสว จะไปเกิดในภพภูมิอันสวางไสว   หากเรากอกรรมมาในทางบาป ดวงจิตที่มืดมน จะไปเกิดในภพ
ภูมิที่มืดมน  สอดคลองกับสภาพวิญญาณนั้นๆ  พระพุทธองคทรงตรัสเปนใจความวา  

ความเปนเทวดาก็ดี ความเปนมนุษยก็ดี หรือแมสุคติภูมิอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมปรากฏ
เพราะกรรมที่เกิดแตโลภะ โทสะ  โมหะเลย  

หรือกลาวอยางเขาใจงายๆวา ถาอยากเกิดเปนเทวดา หรือมนุษย ตองไมมีความโลภ โกรธ หลง  
หากอยากเปนมนุษย ไมอยากตกลงไปสูภพภูมิอื่นที่ต่ํากวา ควรมีการคิด การพูด การกระทํา ในทางหักหาม
กิเลส มีความเสียสละ  มีเมตตา  มีสติปญญาพิจารณาตามความเปนจริงไมบดบังดวยกิเลส  ตลอดจน  มีการ 
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ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูปราศจากความเบียดเบียน   
สําหรับ ศีล ในทางพระพุทธศาสนามีอยูหลายอยางดวยกัน ไดแก ศีล ๕  ศีล ๘  ศีล ๑๐  ภิกษุณี

วินัย (ศีล ๓๑๑ ขอ) และภิกษุวินัย (ศีล ๒๒๗ ขอ)  พระพุทธองคไดทรงกําหนดศีล ๕ ไวเปนแนวทาง
ปฏิบัติแกมนุษย  ศีล ๕ ถือเปนศีลพื้นฐานของความเปนมนุษย  หากใครไดปฏิบัติไดครบถวนแลว อาจ
นับไดวาเปนหลักประกันพื้นฐานวา อยางนอยในชาติตอไป มีโอกาสเกิดเปนมนุษยไดอีก คงไมตองกลาวลง
ไปในรายละเอียดของศีล ๕ ทุกขอ เพราะสามารถหาอานไดทั่วไป บทความนี้เพียงประสงคใหผูอานไดรับรู
แงมุม ในสวนของศีลขอที่ ๕    

พระพทุธเจาตรัสจําแนกวบิากของการละเมิดศีลขอท่ี ๕ ไวดังนี ้
การดืม่น้าํเมา คือ สุราและเมรัย เมื่อเสพแลว เจรญิแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสัตวให

เปนไปในนรก  ในกําเนิดสัตวเดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วบิากแหงการด่ืมสุราและเมรัยอยางเบาที่สุด 
ยอมยังความเปนบาใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนษุย 

ขอขยายความตอไปวา สตัวในนรก คอื สัตวท่ีอยูในนรก ไมมีความสุข มีแตความทุกขทรมาน  
เดรัจฉานภูม ิ คือ โลกของสัตวที่มีความยินดีอยู ๓ ประการ คอื การกิน การนอน และการสืบพนัธุ  สวน
เปรตวิสัย คอื ภพภูมิท่ีหางไกลจากความสุข สวนใหญมีความหิวกระหาย อดอยากอาหาร เปนอยางมาก  
สําหรับผลกรรมเบาท่ีสุด คอื ไดเกิดเปนมนุษยอีก แต มีสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ คอื เปนบา นัน้เอง 

การเปรียบเทียบ 

คนท่ัวไป อาจมีความเชื่อทางศาสนา หรือเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายท่ีแตกตางกันไป บางคนเชื่อวา
ตายแลวสูญ  บางคนเชื่อวา ตายแลวไปเกิดใหมตามกรรมที่กระทํามา  คงเปนเรื่องยากที่จะพิสูจน เพราะคน
ท่ีตายแลวไมไดกลับมาบอกเราได  หรือบางทานตายแลวฟนกลับมาเลา ก็อาจมีทั้งคนเชื่อและไมเช่ือ  

ในทางวิทยาศาสตร   มีหลายอยางที่มนุษยมองไมเห็น แตพสูิจนไดวามีอยูจริง  เชน แสง
อัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Light) และแสงอินฟราเรด(Infrared Light)   มนษุยไมไดยิน แตสัตวไดยิน เชน 
คลื่นเสียงอัลตราโซนิก (Altrasonic)  มนุษยอาจไมไดกลิ่น แตสุนขัดมกลิ่นไดละเอียดกวา จึงไดกลิ่น แมแต
ภพภูมิอื่น ก็เชนกัน มนุษยมองไมเห็นจุลนิทรียดวยตาเปลา แตสามารถประดิษฐกลองจุลทรรศนขึ้นมาสองดู
ได  จติ เปนพลังงาน ท่ีนกัวิทยาศาสตรพยายามพิสูจนอยูเร่ือยๆ  ขอบเขตการรับรูของมนุษยทาง ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ น้ันมีขีดจาํกัด  การมองไมเหน็ ไมไดยิน ไมไดกลิ่น  ไมไดหมายความวาไมมี หากแตมี
อยูและสัมผัสได  ผูทีฝ่กจติจนมีพลัง  จติที่สวางไสว วาง บริสุทธิ์ มิไดถูกบดบังดวยความหลงผิด มัวเมาและ
กิเลสทั้งปวง  ยอมมีการรับรูที่ไดมากกวาผูที่ไมไดรับการฝกมา   การพิสูจนในเรื่องตายแลวสูญ   หรือตาย 
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แลวไปเกิดใหมตามกรรมที่กระทํามา  คงเปนเรื่องท่ีผูท่ีตองการพิสูจน ตองปฏิบัติ ตองฝกหัดเอาเอง จึงจะ
สัมผัสได เพราะแมไดรูเห็นแลว นํามาเลา อาจมีท้ังผูท่ีเชื่อและไมเชื่อก็ได   

ในทางพิษวิทยา พิสูจนวาสุรามีโทษตอของรางกาย  อวัยวะตางๆตองทํางานหนักเพื่อขับสารพิษ 
ขณะเดียวกันก็มีผลตอระบบตางๆของรางกาย  ทําใหมึนเมา ขาดสติ   ซ่ึงสอดคลองกับทางพุทธศาสนาท่ีวา
ผลกรรมของการด่ืมสุรา  วิบาก คือ จะเปนผูฟุงซานจัด หามยาก หยุดยาก คนมักเขาใจวาถาเมามายแลวมี
ผลเสียเฉพาะกับสุขภาพ  แตความจริง คือ มีผลขามภพขามชาติทีเดียว เนื่องจาก จิตวิญญาณจะมีคุณภาพ
ตํ่า หาความสงบสุขไมคอยได  สติปญญายอมไมเกิด   

พระพุทธองคทรงเล็งเห็นโทษของสุราในขอนี้ จึงกําหนดการหามด่ืมสุราไวในศีลขอท่ี ๕ เนื่องจาก 
การด่ืมสุราจนมึนเมา อาจเปนจุดเริ่มตนของการผิดศีลในขออื่นๆ ตามมา ไมวาจะเปนการเบียดเบียนชีวิต  
การลักขโมย  การประพฤติผิดในกาม  และการพูดจาโกหก  หยาบคาย สอเสียด เพอเจอ  เน่ืองจากการขาด
สติ  ซึ่งหากละเมิดก็จะมีวิบากกรรม ไดแก กรรมนี้มีผลทําใหการเกิดในชาติตอไป  มีสติปญญานอย วิกลจรติ 
หรอืตกลงไปในภพภูมิที่เปนทุคติ   

บทสรุป  

กวาผูเขียนจะตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ได ก็คิดอยูนาน ดวยเกรงวาจะสรางความกระทบกระเทือนใจหรือ
ความไมพอใจใหกับผูอานบางทาน  ขณะเดียวกัน  ก็คิดวาตองมีประโยชน และมีผูอานสวนใหญที่เห็นดวย  
เนื่องจาก อาจเคยประสบปญหาในการปกครองบังคับบัญชา กรณีลูกนองไมมาทํางานเพราะไปด่ืมสุรา  ปวย
หรือขาดงาน  เพราะด่ืมมาหนัก  หรืออาจเคยเปนหวงเปนใยคนใกลตัวเม่ือเขาด่ืม  ผูเขียนเขาใจดีวา  การงด
ด่ืมสุรา  คงไมใชเรื่องงายนักในสําหรับการตองเขาสังคม  การรวมงานเลี้ยงสังสรรคตางๆ  ลวนมีแนวในการ
สนับสนุนใหด่ืมเปนสวนใหญ   เพียงหวังวา   การเขียนบทความนี้  เพื่อใหผูอานไดมองเห็นโทษภัยของสุรา 
ไดถายทอดใหคนใกลตัวทราบ ใหมีความรัก ความหวงใยในรางกายหรือกายหยาบของตน  ไมทําใหกายน้ี
ตองไดรับความทุกขเวทนาจากการดื่มสารพิษเขาสูรางกาย  มีความยับยั้งชั่งใจ พิจารณาไตรตรองใน
สถานการณท่ีจําเปนหรือหลีกเลี่ยงไมไดในการด่ืมแตละครั้ง  ไมวาจะเปนโทษภัยทั้งในแงความเปนพิษตอ
รางกาย และตอกรรมที่เกิดขึ้นจากการดื่ม  

หรือหากจะด่ืมแลว  ก็ขอใหด่ืมอยางผูมีความรู  เชน ด่ืมแลว ควรด่ืมน้ําสะอาดตามไปจํานวนหน่ึง 
เพือ่ชวยในการขับและเจือจางสารพิษในรางกาย  อยาด่ืมดวยความเขมขนมากในเวลาอันสั้น และตอเน่ือง
เพือ่ใหรางกายมีระยะเวลาในการขับสารพษิออกทัน    ควรรับประทานอาหารรองทองกอน จะไดไมเกิดอันตราย 
แกกระเพาะอาหาร  สําหรบัทหารอาชพี และนกัเรียนทหาร   ถาทราบวาจะตองเขารบัการฝกท่ีหนัก ก็ไม 
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ควรดื่มในชวงกอน หรือในขณะเขารับการฝก เพราะจะมีผลตอความพรอม ความแข็งแกรง ทนทานของ
รางกาย ซึ่งเคยเกิดเหตุถึงแกชีวิตมาแลวดังกลาวไวในตอนตนเรื่อง หรือในการไปฝกภาคทะเลตางประเทศ 
หรือการไปเที่ยวในสถานท่ีที่มีอากาศหนาวเย็น ก็ไมควรด่ืมแกหนาว เพราะจะทําใหรางกายไมสามารถเก็บ
ความอบอุนไวได  นอกจากนี้แลว การรับนองของของสถาบันตางๆ มักมีเร่ืองสุราเขามาเกี่ยวของเสมอ  
หากมีโอกาสไดใหความรูกับคนใกลชิด ที่อาจเขาไปเกี่ยวของวา ใหระมัดระวังในการใหรุนนองด่ืม 
โดยเฉพาะกรณีด่ืมแบบเพียว ๆ ที่มีความเขมขนสูงในปริมาณคราวเดียวมากๆ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม
ผสมหรือเจือจางเลย แลวใหไปออกกําลังกายหนักๆ ก็อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพได หากโชครายไปเจอกับ
รุนนองที่แพแอลกอฮอลก็อาจปวยหนักจนเกิดเร่ืองเกิดราวตามมาได  เปนตน 

ผูเขียนเคยมีลูกนองเสียชีวิตเพราะเมาแลวขับ  บางนายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ บางนายเปนอัมพาต 
นอนปวยเปนปแลวจึงเสียชีวิตภายหลัง ท้ิงลูกท่ียังเล็กและภรรยาที่เปนแมบานใหเผชิญชีวิตตอไปตามลําพัง  
เชื่อวาผูอานก็คงเคยมีประสบการณนี้มาบางเชนกัน  การด่ืมในปริมาณที่สูงเกินไป มีผลตอการมองเห็น 
การทรงตัว การทํางานของกลามเนื้อไมประสานกัน แลวมาขับข่ียานพาหนะ    จะกอใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน  ทั้งตอตนเองและตอผูบริสุทธิ์ที่ไมรู อิโหนอิเหน ตองมาพลอยรับเคราะหไป
ดวย   

อันกายหยาบของเรานี้ ควรแลวหรือที่จะตองถูกนํามาใชงานหนักในการรับสารพิษเขารางกาย 
แทนท่ีจะนํามาใชประโยชน ในการสรางคุณงามความดี  การสะสมอริยทรัพยและเสบียงบุญ  สําหรับใชใน
โลกหนา หรือสําหรับการเขาสูมรรคผลนิพพาน ไมตองมาเวียนวายตายเกิดอีกตอไป   สุดทายนี้  ผูเขียนขอ
จบบทความดวยคํากลาวของ พระอาจารยมหาบุญสง วิสุทโธ ที่วา.... 

“ ขอพวกเราจงใชรางกายที่ไมใชของเรานี้  ที่จะแหลกลาญเปนผุยผงในเบื้องหนา ใหมัน   
รับใชเรามุงหนาสูอริยธรรมใหจงได ” 

......ขอทานผูอานเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม.... 

ขอผลานสิงสนี ้จงเปนเครือ่งบูชาแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา กับท้ังพระธรรม และพระอรยิสงฆ  
บิดามารดา ครูบาอาจารย สรรพสตัวท้ังหลาย ทานท่ีไดทุกขขอใหพนจากทุกข ทานท่ีไดสุขขอใหสุขยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 
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ปวดหลัง 
น.ต.หญิง พนอขวัญ เภกะนันทน 

หัวหนาแผนกสถิติและประวัติ กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 

 

หากคุณไมเคยตองทุกขทรมานจากอาการปวดกลามเนือ้ในบริเวณตาง ๆ อาทิ คอ บา ไหล สะบัก 
หลัง ฯลฯ นับวาคุณเปนคนหนึ่งที่โชคดีมาก เพราะโดยเฉลี่ยแลว คนในวัยผูใหญถึง ๘๐ % ตองทรมานจาก
การปวดหลัง คนวัยหนุมสาวยังติดอันดับมากถึง ๓๐ % แตถามีอาการปวดหลังอยางตอเนือ่งและเพิม่    
ความรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ คุณอาจมีอาการของ “โรคปวดกลามเน้ือเร้ือรัง” ซึ่งหากปลอยไวนานโดยไมรักษาให
ถูกวิธ ีจะทําใหมีอาการมากขึ้น จนเกิดโรคอื่น ๆ ตามมา เชน โรคปวดศีรษะเรือ้รงั โรคไมเกรน โรคความดัน
โลหิตสูง อาการนอนไมหลบั กลามเนื้อออนแรง โครงสรางรางกายผิดปกติ เปนตน 

“หลัง” เสาหลักของรางกาย 

หลังหรือกระดูกสันหลังที่มีสภาพดี เม่ือมองดูทางดานหลังตองอยูใน
ลักษณะเปนแนวตรงไมคดงอ แข็งแรง เคลื่อนไหวไดคลองตัว ไมมีอาการ
เจ็บปวดขณะเคลื่อนไหว มีหนาทีสํ่าคัญคือ ชวยรองรับลําตัวสวนบน 
คุมครองไขสนัหลัง และมีการเคลือ่นไหวท่ีดี  

หลังสวนลาง (สวนบ้ันเอว) ประกอบดวยกระดูกสันหลัง ๕ ชิ้น หมอน
รองกระดูก เสนประสาท กลามเนื้อ และเอ็นขอตอที่เก่ียวของ (Cervical, 
Thoracic, Lumbar, Sacrum and Coccyx) 

กระดูกสันหลงัและหมอนรองกระดูกสวนบั้นเอว (Lumbar) เปนสวน
ที่รับน้ําหนักมากที่สุด ดังนั้น หลังที่แข็งแรง จะตองมีกลามเนื้อหลังและ
กลามเนื้อหนาทองที่แข็งแรงมาก 

นายแพทยนันทเดช หิรณัยัญฐติ ิ ศัลยแพทยปวดหลังและขอ 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อนิเตอรเนชั่นแนล ไดกลาววา เหตุผลหนึง่ที่ทําให
อาการปวดหลังนั้นหายยาก เนื่องจากหลังเปรียบเสมือน “เสาหลัก” ของรางกาย 

โดยมีกลามเน้ือหลังและเสนเอน็ตาง ๆ ทําหนาที่รับน้าํหนักสวนใหญเรียกวา ทกุการเคลือ่นไหวลวนเก่ียวของ
กับหลงัท้ังส้ิน “แทงกระดูกสันหลังประกอบไปดวยกระดูกสันหลังเรียงตวัซอน ๆ กันมากกวา ๓๐ ปลอง เกิด
เปนชองซึ่งลอมรอบและปกปองไขสันหลัง และมีเสนประสาทโยงใยเขาออกจากไขสันหลังผานทางชองกระดูก
สันหลัง กระดูกสันหลังแตละปลองถูกยึดติดกันดวยกลามเนือ้และเสนเอ็นตาง ๆ โดยระหวางกระดูกแตละปลอง
น้ันจะมีหมอนรอง    ซึ่งทาํหนาที่เปนตวัรับแรงกระแทกไมใหกระดูกแตละปลองกระทบกันเม่ือเดินหรือกระโดด” 
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กลไกของการปวดหลัง 

อาการเจ็บปวดเกิดขึ้นเนื่องจากปลายเสนประสาทไดรับการกระตุนหรือระคายเคอืง จึงสงสัญญาณ
ไปยังไขสันหลังและสงตอเขาสูสมอง ซึ่งเปนแหลงรับและสงความรูสึกไปทั่วรางกาย 

สมองเมื่อรบัความรูสึกเจ็บปวด จะสงสัญญาณไปยงัอวัยวะสวนที่เก่ียวของในการทําใหเกิดความ
เจ็บปวด เพือ่ยับยั้งการเคลือ่นไหว ในขณะเดียวกันจะเกิดการเกร็งตัวของกลามเนื้อหลังรวมดวย เปนผลให
หลังเคลือ่นไหวอยางยากลําบาก 

เนื่องจากกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดกู เอ็นขอตอและกลามเน้ือมีปลายประสาทมาเล้ียงมากมาย 
ดังนั้น โอกาสเกิดปวดหลังจึงมีไดหลายสภาวะ เชน จากความเครียด ความวติกกังวล ปญหาใน
ชีวติประจําวัน กลามเน้ือลําตัวออนกําลัง หรือการทํางานในทาที่ไมถกูตอง 

สาเหตุของการปวดหลัง 
๑. อิริยาบถหรือทาที่ไมถูกตอง ขาดการออกกําลังกาย หรืออวนเกินไป 
๒. หลังเคล็ด หลงัแพลง 
๓. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน 
๔. การเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลัง 
๕. การเกิดพังผืดยึดกระดูกสันหลัง (หลังแขง็) 
๖. กลุมอาการเจบ็ปวดเนือ้เยือ่กลามเนื้อ 
๗. อารมณตึงเครียด 
๘. สาเหตุอื่น ๆ เชน มีโรคเกีย่วกับอวยัวะภายในบางอยาง เชน โรคไต มดลูกอักเสบ ตอมลูกหมากโต 

กระดูกสันหลงัคด หรือทานท่ีมีโครงสรางกระดูกสันหลงัพิการมาแตกําเนิด 

การรักษา 

การรักษาโรคปวดหลังและคอสวนใหญ อาจรกัษาใหหายไดโดยไมตองใชวิธีท่ีซับซอนนกัเพยีงพกัผอน 
ประมาณ ๒-๓ วัน รบัประทานยาแกอกัเสบรวมกบัการประคบเยน็เพือ่ลดอาการบวม และการหดเกร็งของ
กลามเนื้อก็จะดีขึ้นภายใน ๒ สัปดาห สําหรับอาการปวดหลังเรื้อรัง แพทยจําเปนตองใชวิธีรักษา ที่
ครอบคลุมหลายดานมากขึ้น โดยอาจรวมการทํากายภาพบําบัด และการจัดการความปวดเขาไวเปนสวน
หนึ่งของแผนการรักษาดวย  
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ในภาวะปกติกระดูกสันหลังจะมีความยืดหยุนและโคงงอได แตการบาดเจ็บที่หลังและภาวะ

หมอนรองกระดูกเส่ือม เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหหลังแข็ง ขาดความยืดหยุน สงผลใหปวดรุนแรงและเรื้อรัง 
ซ่ึงในกรณีนี้แพทยอาจทําการผาตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังใหผูปวย 

 

คน (นั่งโตะ) ทํางานเส่ียงกับโรคปวดหลังเร้ือรัง 

นายแพทยนภดล ไชยเชื้อ ผูอํานวยการศูนยรักษาไมเกรนและ
โรคปวดเรือ้รัง Docter Care กลาววา เม่ือกอนโรคปวดหลังมักเปน
เฉพาะคนแก แตตอนนี้ ๓๐% ในคนหนุมสาว วัยทํางาน มีอาการปวด
หลัง สาเหตุเกิดจากการหดเกร็งของกลามเนื้อเปนกอนเล็ก ๆ ขนาด 
๐.๕-๑ เซนตเิมตร ที่เรียกวา “Trigger Point” หรือจุดกดเจบ็จํานวน
มากซอนอยูในกลามเนื้อ หรือเยือ่พังผืด ซึ่งจะทําใหกลามเนื้อนัน้ขาด

เลือดและออกซิเจนเขาไปเลีย้ง เกิดการอักเสบและการเกร็งของกลามเน้ือบริเวณนั้น สวนสาเหตุท่ีคนหนุม
สาวเปนกันมาก และโรคนีไ้มไปสําแดงตอนอายุมาก นัน่เพราะการใชคอมพวิเตอรของคนในยุคปจจบุนั
เปนตัวเรงใหเกิดโรค เพราะลักษณะงานทําใหกลามเนื้อเกร็งตัวตอเนื่องนาน ๆ  

อาการที่แสดงออกเดนชัดของโรคกลามเน้ืออักเสบเรือ้รังคือ มีอาการปวดราวลกึ ๆ ของกลามเนื้อ 
สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย โดยอาจปวดตลอดเวลา หรือปวดเฉพาะเวลาทํางาน ความรุนแรงของ
การปวด มีไดตั้งแตแคเม่ือยลาพอรําคาญ ไปจนถึงปวดทรมานจนไมสามารถขยบักลามเนือ้บริเวณที่ปวดได 
บางกรณีมีอาการชามือและขารวมดวย บางรายมีอาการปวดศีรษะเร้ือรัง อาการนอนไมหลับ มีอาการ
ผิดปกติของโครงสรางรางกาย เชน ไหลสูงต่ําไมเทากัน หลังงอ คอตก ขาส้ันยาวไมเทากัน 

ปจจุบันมีการคิดคนวิธีรักษาที่เรียกวา “Trigger Point Therapy” โดยแบงการรักษาออกเปน         
๓ ขั้นตอน คอื การสอบถามประวัติการปวด และการตรวจหาทริกเกอร พอยต ท่ีซอนอยูในกลามเน้ือและเยือ่
พังพืด ตอดวยการทําใหกลามเนื้อสวนบนเหนือทริกเกอร พอยต ทีมี่การหดเกร็ง คลายตวัลงเพือ่ลดอาการ
ปวด และสุดทายเมื่อการเกร็งคลายลง แพทยจะใชการกดจุดกดไปที่จุดทริกเกอร พอยตที่อยูบริเวณที่ปวด 
เพือ่ทําใหเกิดการคลายตวัและเพือ่นําเลอืดและออกซิเจนไปที่ทริกเกอร พอยตเพือ่ลดการอักเสบ ใชเวลา
อาทติยละครั้ง จํานวน ๔-๖ ครั้ง ทริกเกอร พอยตจะคลายตัวลง จนไมสามารถใชมือตรวจเจอได ทําให       
วัฏจักรการปวดส้ินสุดลง 
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ปรับทาทางใหถูกตองเพื่อสุขภาพหลัง 

การปองกนัในกรณีที่ยังไมมีอาการปวดหลงัและคอ การบริหารรางกายที่ชวยยืดและสรางความแข็งแรง 
ใหแกหลังเปนสิ่งที่ดีท่ีสุดที่ชวยใหหลังของเรามีสุขภาพดี เส่ียงตอการบาดเจบ็และปวดบริเวณหลังนอยลง ทา
บริหารตอไปนีทํ้าไดงาย ๆ โดยไมตองอาศยัอุปกรณพิเศษใด ๆ 

 
การยกของหนัก-เบา 

ขอควรทํา 

ขณะยกสิ่งของจากพื้น คอย ๆ ยอเขา อยากมตวั พยายามรักษาแนวกระดูกสันหลังสวนเอวใหตรง
อยูเสมอ ใชกําลังขอเขายนืขึ้นโดยใหส่ิงของอยูชิดกับลําตวัมากท่ีสุด เพือ่กระจายน้ําหนัก ถาของหนักมาก
ควรชวยกันยกและระวังการลื่นลม เม่ือจะวางของใหยอเขาลง ใชกลามเน้ือขา อยาใหหลังงอ 
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ขอควรหลีกเลี่ยง 

• ไมควรกมตวั เขาเหยียดตรง ในขณะยกของ  

• หลีกเลี่ยงการหยิบยกส่ิงของท่ีอยูสูงเหนือศีรษะมาก ๆ 

• ไมบิดหรือเอี้ยวตวัขณะยกของหนัก เพราะลักษณะเหลานี้อาจทําใหเกิดอันตรายทีห่ลังได 

การยนื การเดินนาน ๆ 

ขอควรทํา 

• ขณะยืน ขาขางหนึ่งควรวางบนทีพ่ักขา หรือยืนพักขาสักครูหน่ึง สลับกับยืนทิ้งน้าํหนักตัวบนขาสอง
ขาง (ยืนรีดผา) 

• ยอเขาเล็กนอยหลังตรง แทนการกมตัวเม่ือตองการทํากิจกรรมตาง ๆ (เชน ยืนแปรงฟน) 

• การเดิน ตองเดินตัวตรง ศีรษะตรง หลังตรง กาวเทาตรงไปขางหนา และสวมรองเทาที่สวมสบาย ๆ 

ขอควรหลีกเลี่ยง 

• ไมยืนตรงในทาเดียวนิ่ง ๆ เม่ือตองทํางานท่ีใชเวลานาน ควรเปลีย่นอิริยาบถบาง เชน กมตัว แอน
ตัว บิดลําตวัไปทางซาย หรือขวาทุกชัว่โมง 

• ไมโนมตัวไปขางหนาเพือ่ทํากิจกรรมใด ๆ นาน ๆ โดยไมยอเขา 

• ไมสวมรองเทาสนสูงมาก ๆ เม่ือตองยืนหรือเดินนาน ๆ  

การขบัรถ 

ขอควรทํา :: ขยับเกาอี้นั่งใหใกลพวงมาลัยพอสมควร ใหขอเขาอยูระดับเสมอขอสะโพก น่ังตวัตรง หรอืใช
หมอนบาง ๆ หนุนรองที่บริเวณดานหลังสวนเอว มือสองขางวางบนพวงมาลัยตามสบาย 

ขอควรหลีกเลี่ยง :: อยานั่งหางจากพวงมาลัยมากเกินไป จนขาตองเหยียดตรงเพือ่เหยียบคนัเรงหรือเบรก 
เพราะจะทําใหกลามเน้ือหลังถูกยืดมากเกินไป และกระดูกสันหลงัอยูในแนวโคง เกิดแรงกดท่ีหมอนรอง
กระดูกสันหลงัมากขึ้นทําใหปวดหลังได 

การนอน 

ขอควรทํา  

• ที่นอนตองแขง็พอสมควร สามารถรองรับสวนเวา สวนโคงของกระดูกสันหลังไดพอดี เม่ือนอนแลว
ไมยุบลงหรือทําใหลําตัวงอโคงไปตามน้ําหนักของรางกาย  
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• ทานอนตะแคง งอเขาเล็กนอย มีหมอนบาง ๆ หนุนรองรับสวนเวาของเอวดานขาง หรือนอนกอด
หมอนขาง 

• ทานอนหงาย มีหมอนรองใตเขาสักครูใหญ เพื่อใหหลังสวนบั้นเอวราบกับพื้น ใชในกรณีทีย่ืนหรือ
เดินทํางานมากในแตละวัน แตไมควรนอนดวยทานี้ตลอดท้ังคืน เพราะจะทําใหมีอาการปวดหลังใน
เวลาตอมา 

• แตถาตองนั่งทํางานกมตัวมากในแตละวนั ใหนอนหงายราบตามสบาย มีหมอนขนาดหมอนขางเด็ก
รองดานหลังสวนเอวรับกับสวนเวาของกระดูกสันหลัง 

ขอควรหลีกเลี่ยง 

• ไมควรนอนบนที่นอนท่ีนุมมากเกินไป และไมควรนอนคว่ําทั้งคืน เพราะจะทําใหเกิดแรงเครียดที่ขอ
ตอกระดูกสันหลังได การนอนคว่ําควรทําเปนครั้งคราว ใชระยะเวลาไมนานนกั สลับกับการนอน
หงาย 

• ไมควรนอนบนพื้นกระดานเพราะแข็งเกนิไป และพื้นกระดานไมสามารถรับนํ้าหนักรางกายตามสวน
โคงสวนเวาของกระดูกสันหลังสวนอกและเอวได 

เฟอรนิเจอร และลกัษณะทาทางในการนั่งทํางาน (Furniture & Posture)  

ไมวาจะเปนการนั่งทํางาน ในระยะสั้น ๆ หรอืใช
เวลาทั้งวัน อาการบาดเจบ็ทางรางกายที่เกิดจากการทํางาน
ยอมมีโอกาสเกิดขึ้นไดท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากลักษณะทาทาง
การน่ังทํางานที่ไมถูกตอง การเคลือ่นไหวอยางรวดเร็วหรือ
ผิดจังหวะ หรือการน่ังเกาอี้กับใชโตะทาํงานที่ไมไดสัดสวน
สมดุล นอกจากน้ี ยังมีคนอีกเปนจํานวนไมนอย ที่เลือกจะ

ทํางานท่ีบานดวยเหตุผลนานาประการ จึงมีโอกาสเพิ่มความผิดพลาดจากลักษณะทานั่งทํางานที่ไมถูกตอง
ยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน การนั่งทํางานท่ีโตะระดับต่ํา เชน โตะกาแฟ หรอืการนั่งทํางานกับแล็ปทอปบนตัก ขณะ
น่ังบนโซฟาตวันุมสบาย แตหารูไมวาลักษณะของรูปรางทีจ่มไปกบัโซฟาน้ัน จะกอใหเกิดอาการปวดกลามเนือ้ 
ในสวนตาง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณคอ 
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ดังน้ัน หากตองนั่งทํางานเปนเวลานานหลาย
ช่ัวโมงตอวัน การลงทนุกับเกาอี้น่ังจึงเปนเรือ่งสําคญัไมนอย 
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกาอี้น่ังทาํงานของคุณอาจ
ตองใชรวมกบัผูอื่น การเลือกเกาอี้ปรับระดับไดจึงเปน
ส่ิงจําเปน  ขอแนะนําสําหรับเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใช
สําหรับการทาํงาน คือ 

โตะทํางาน ควรมีขนาดที่เหมาะสม มีพืน้ท่ีกวางมากพอสําหรับ
เอกสารตาง ๆ อุปกรณเคร่ืองเขียนที่จําเปน และอุปกรณตาง ๆ เกีย่วกับ
คอมพิวเตอร หากตองพมิพเอกสารไปดวย ควรใชแทนวางหรือคลิปติด
เอกสารในตําแหนงที่มองงายตอระดับสายตา นอกจากนี้ ระดับความสูง
ของโตะท่ีนั่งทํางานไมควรต่ําเกินไปจนหัวเขา
ชนเขากับสวนใดสวนหน่ึงของโตะ  

เกาอ้ีนั่ง ควรมีความม่ันคงแข็งแรง ไมเลือ่นไปเลื่อนมางายเกินไป เกาอี้นั่ง
ท่ีดีควรมีสวนหนุนบริเวณหลังสวนลาง มีพนักเทาแขนเพือ่ผอนคลายกลามเนื้อ 
และจะยิ่งดี หากเกาอี้นั่งทํางานนั้นสามารถปรับระดับพนักพิงเอนได และปรับระดับ
ความสูงของสวนท่ีนั่งไดดวย 

จอมอนเิตอร ควรตั้งอยูบนฐานท่ีสามารถปรับขึ้นลงไดอยางสะดวก และอยูใน
มุมองศาท่ีเหมาะสมกับระดับสายตา คอืประมาณเหนือก่ึงกลางหนาจอ นอกจากนี้ ควร
ปรับระดับความเขมและความจาของแสงหนาจอใหพอดี เพือ่ปองกนัอาการเกร็งและออน
ลาของสายตา 

แปนคยีบอรด ควรแยกอสิระจากหนาจอ มิเชนน้ันศรีษะจะกมองศาตํ่าอยู
ตลอดเวลา หากนานเกินไปอาจปวดบริเวณคอได นอกจากนี ้ จากแปนคียบอรด 
ควรมีระยะท่ีวางเพือ่วางพักขอมือและบริเวณขอศอกพอสมควร 

นอกจากเลอืกเฟอรนิเจอรเครื่องใชแลว สําคัญคือการปรับทานั่งทํางานให
ถูกตองเหมาะสม โดย 
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ขอควรทํา :: นั่งเกาอี้ท่ีสูงพอดีที่เทาทั้งสองแตะพื้น (เทาไมควรลอยจากพื้น) เกาอี้ท่ีดีควรมีพนักใหหลังพิง
ไดเต็มหลัง สวนของพนักพงิควรโคงนูนเล็กนอย เพือ่รองรับกับสวนเวาของบั้นเอวของผูนั่ง และพนักพิงควร
เอนไปขางหลงัเล็กนอย บางครั้งอาจเปลีย่นเปนนั่งไขวหางสลับบาง 

ขอควรหลีกเลี่ยง :: ไมกมตัวมาก ไมน่ังเกาอี้ท่ีเตี้ยหรอืสูงหรือหางจากโตะทํางานมากเกินไป โดยเฉพาะ
หลีกเลี่ยงการนั่งดวยหลังแทนกน 

 

 

น่ัง (อยูหนาคอมพิวเตอร) ก็บริหารรางกายได 

เชื่อขนมกินไดเลยวา อาการปวดหลังจากการน่ังทํางานสัก ๒ ชั่วโมงผานไป (บางคนอาจเกิดอาการ
เร็วกวาน้ี) จะรูสึกปวดเม่ือยตนคอ ไหล หลัง ตองไดบิดตัว ไดทุบตนคอ แผนหลงักันบาง อาการเหลานี้ เปน
สัญญาณรายบงบอกถึงโรคปวดหลัง หากปลอยท้ิงไวนาน ก็จะกลายเปนปวดเรือ้รัง ดังนั้น เรามีทาบริหาร
การยืดกลามเนื้อบริเวณลําตัวบน ตนแขนและคอ แบบงาย ๆ (ยืดเสน ยืดสายแบบเจานายไมวาวาอูงาน
ดวย) 
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การบริหารรางกายแบบงาย ๆ ที่ชวยปองกันโรคปวดกลามเนือ้เรือ้รังสําหรับท่ีทํางาน ทาบริหาร
เหลานี ้ ยังสามารถชวยบําบัดบรรเทาความเจ็บปวดไดดวย และเพือ่ไมใหกลบัมาเปนอีก เราตองดูแลและ
บริหารกลามเนื้ออยางสมํ่าเสมอ 

๑. ยืดแขนไปขางหนา กางน้ิวมือออก เกร็งไวสักครู สลับกับกํามือ ประมาณ ๑๐ ครั้ง 

๒. ทาบริหารหลงัสวนบนและสะบัก ประสานมือไวดานหลังศีรษะ ศอกทั้งสองขางและลําตัวสวนบน
ตั้งตรง ดันศอกทั้งสองขางออกไปดานหลังตรง ๆ จนรูสึกตึงบริเวณหลังสวนบน และสะบักคาง
ไวประมาณ ๘-๑๐ วินาที ทําแบบนี ้๕-๑๐ คร้ัง 

๓. ทาบริหารคอดานขาง ตั้งศรีษะตรง เอยีงศีรษะไปดานซายชา ๆ จนกระท่ังกลามเนื้อคอดานขาง
รูสึกตึง คางไวประมาณ ๑๐-๒๐ วินาท ีจากนั้นสลบัไปทําดานขวาแบบเดียวกัน ทําซ้ําขางละ ๒-
๓ คร้ัง 

๔. ตั้งศีรษะตรง หันหนาไปทางหัวไหลดานซาย จนกระทัง่คางเปนแนวเดียวกับหัวไหล จนรูสึกตึงที่
ดานขางของคอดานขวาคางไว ๑๐-๒๐ วนิาที จากน้ันสลับไปทําดานขวาแบบเดยีวกันทําซํ้าขาง
ละ ๒-๓ ครั้ง ทาชวยบริหารคอดานขางเหมือนกัน 

๕. ทาบริหารคอดานหลัง กมศีรษะจนจรดหนาอก และรูสึกตึงบริเวณคอดานหลัง คางไว ๕-๑๐ 
วินาท ีทําซํ้า ๓-๕ คร้ัง 

๖. ประสานมือและเหยียดแขนไปขางหนา จนรูสึกตึงที่แขนและไหล คางไวประมาณ ๒๐-๓๐ วินาที 
ทําซ้ํา ๒-๓ ครั้ง ทานี้ชวยบริหารแขนและไหลสวนบน 

๗. ยกหัวไหลขึ้นไปจนจรดหู จนกระท่ังรูสึกตึงที่คอและไหล คางไวประมาณ ๓-๕ วินาที จากน้ัน
ปลอยไหลลงในทาปกติ ทําทานี้ ๒-๓ คร้ัง จะเปนการบริหารการเกร็งบริเวณหัวไหลและคอ 

๘. ทาบริหารหัวไหล ใชมือซายจับที่ขอศอกขวา ดึงขอศอกขวามาดานซาย จนรูสึกตึงที่หัวไหลขวา 
คางไวประมาณ ๑๕-๒๐ วนิาที จากนั้นสลับไปทําดานซาย ทําซ้ําขางละ ๒-๓ ครั้ง 

๙. ทาบริหารแขนและไหลสวนลาง ประสานมือและเหยยีดแขนขึ้นไปขางบนจนตึง คางไวประมาณ    
๑๐-๒๐ วินาท ีทําซ้ํา ๒-๓ ครั้ง 

อานไปบริหารไปก็ไมผิดกติกา อยางนอยอาจชวยใหคณุผูอานทุกทานมีสุขภาพ (หลัง) ที่แข็งแรง 
พรอมรับมือกับชีวติประจําวนัไดเปนอยางดี  
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ศัพทเฉพาะทางการวิจัย(๗) 
(Research   Terminology)                                               

                                              
                                                                 
                                                      
                                                                                 น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
                                                                          หัวหนากองสถิตแิละวิจยั  โรงเรียนนายเรือ 

   

 ศัพทเฉพาะทางการวิจัยในหมวดตวัอักษร C ๔ คํา ในฉบับน้ี ไดแก Closed Form  Questionnaire, 
Cluster Random Sampling, Conceptual Framework และ Correlation Studies เก่ียวของกับเครื่องมือใน
การวิจัยการสุมตวัอยางในการวิจัยและการออกแบบการวิจัย  ซ่ึงมีความสําคญัในขัน้ตอนการวิจัย  ผูเขยีน
จึงไดยกตัวอยางประกอบมากขึ้น 

คําที่ ๑๗ Closed Form Questionnaire :  แบบสอบถามชนิดปด  

Closed Form Questionnaire : แบบสอบถามชนิดปด / ปลายปด  หมายถึง  แบบสอบถาม / 
สํารวจซึ่งมีรูปแบบชนิดใหเลอืกตอบจากตวัเลือกที่กําหนดใหมา แบบสอบถามชนิดน้ี ผูตอบแบบสอบถาม
ชอบที่จะตอบมากกวาแบบสอบถามชนิดเปด/ปลายเปด  (Open – Ended Form Questionnaire) เพราะ
มีคําตอบ / ตัวเลือกใหเลอืกตอบอยูแลว ผูตอบคําถามไมตองเขียนตอบเอง แบบสอบถามชนิดน้ีเปนได    
ทั้งแบบสํารวจรายการ (Checklist)  และแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale)  ขอมูลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามชนิดปดน้ี จะงายและรวดเร็วในการวเิคราะหผล แตการสรางแบบสอบถามชนิดน้ี จะยาก 
ลําบากกวา ตรงทีต่องสรางตัวเลือก / คําตอบใหครอบคลุมและเปนที่เขาใจตรงกัน  น่ันคือ มีความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงก็คลายกับการสรางขอสอบชนิดปรนัย (Objective Test) แบบ
เลือกตอบ (Multiple Choices)  จะสรางยากกวาขอสอบอัตนัย (Subjective Test)  ที่เปนเขียนตอบ  แต
การตรวจขอสอบปรนัยจะงายและรวดเรว็กวาขอสอบอัตนัยมาก 

ตัวอยางแบบสอบถามชนดิปดในการวจิัย “ความพงึพอใจในการจัดงานประเพณีชาวเรือ – 
ชาวไร  ประจาํป ๒๕๕๑”  
 ในงานวิจัยเชิงสํารวจนี้   ใชแบบสอบถาม / แบบสํารวจความพึงพอใจในการจัดงานประเพณี
ชาวเรือ – ชาวไร ประจําป ๒๕๕๑  เปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถาม / สํารวจ ประกอบดวย 
๓ ตอน  คือ    

ตอนที่ ๑  :  สถานภาพสวนตัวของผูตอบ  เปนชนิดปด (Checklist) 
 ตอนที่ ๒  :  ความพงึพอใจในการจัดงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร เปนชนิดปด (Rating Scale) 
 ตอนที่ ๓  :  ปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานฯ   ใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป  เปนชนิดเปด  (เขียนตอบ) 
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 แบบสํารวจความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร ประจําป ๒๕๕๑  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

     ณ  โรงเรียนนายเรือ    สมุทรปราการ    

 
คําชี้แจง  แบบสํารวจความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานดานตาง ๆ ในการจัดงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร  
ตลอดจนปญหา อุปสรรค เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานคร้ังตอไปให
ดียิ่งขึ้น    จึงขอความรวมมือทานผูรวมงานทั้งชาวเรือ – ชาวไร   ไดกรุณาตอบแบบสํารวจฯ  
โดยทําเครื่องหมาย   หรือเขียนขอความลงในชองที่กําหนดให  ตามความเปนจริง 

ตอนที่ ๑    สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสํารวจ 

          ๑. เพศ           ชาย          หญิง 
     ๒. สถานภาพ   อาจารย / ขาราชการ / เจาหนาที่   นักเรียน / นิสิต   อ่ืน ๆ ................. 
     ๓. สังกัด         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          โรงเรียนนายเรือ  อ่ืน ๆ ................. 

ตอนที่ ๒     ความพึงพอใจในการจัดงานประเพณชีาวเรือ – ชาวไร  ประจําป ๒๕๕๑ 

ระดับความพึงพอใจ 

                   รายการประเมิน มากที่สุด 

      ๕ 

    มาก 

๔ 

   ปานกลาง 

๓ 

    นอย 

๒ 

   นอยท่ีสุด 

๑ 

๑. ดานการจดัการแขงขันกีฬา      
     ๑.๑ รูปแบบการจัดการแขงขัน...................... ............ ............ ............ ............ ………. 
     ๑.๒ สนามแขงขัน......................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
     ๑.๓ กรรมการตัดสิน..................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
     ๑.๔ ระยะเวลาแขงขัน................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
     ๑.๕ ประเภทกีฬาที่จัดแขงขัน ...................... ............ ............ ............ ............ ………. 
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ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน มากที่สุด 

 ๕ 

    มาก 

๔ 

   ปานกลาง 

๓ 

    นอย 

๒ 

   นอยท่ีสุด 

๑ 

๒. ดานการจัดเลีย้งและเครื่องดื่ม      
      ๒.๑ ความพอเพียง / ปริมาณ...................... ............ ............ ............ ............ ………. 
      ๒.๒ คุณภาพของอาหารและเครื่องด่ืม......... ............ ............ ............ ............ ………. 
      ๒.๓ เจาหนาที่บริการ.................................. ............ ............ ............ ............ ………. 
๓. ดานการจัดสถานที่  แสง สี เสยีง  และการ
ขนสง 

     

       ๓.๑ ความเรียบรอย  สวยงาม  คมชัด......... ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๓.๒ การขนสงสะดวก และพอเพียง............ ............ ............ ............ ............ ………. 
๔. ดานการประชาสัมพันธ  และปฏคิม      
       ๔.๑ การไดรับขอมูลขาวสาร...................... ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๔.๒ สูจิบัตร............................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๔.๓ ของที่ระลึก / ของรางวัลนักกีฬา.......... ............ ............ ............ ............ ………. 
๕. ดานการบันเทงิและการแสดง      
       ๕.๑ พิธีกร/การดําเนินรายการ.................... ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๕.๒ ดนตรี/นักรอง..................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๕.๓ การแสดงบนเวท.ี................................ ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๕.๔ ระยะเวลา........................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
๖. ดานการแพทย       
       ๖.๑ ยาเวชภัณฑ........................................ ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๖.๒ ความพรอมของเจาหนาที่และรถพยาบาล 
ฉุกเฉิน .............................................................. 

............ ............ ............ ............ ………. 

 ๗. ดานการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

     

       ๗.๑ มาตรการรักษาความปลอดภัย/เจาหนาที ่  ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๗.๒ เสนทางจราจร................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๗.๓ ปายจราจร......................................... ............ ............ ............ ............ ………. 
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ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน มากที่สุด 

 ๕ 

    มาก 

๔ 

   ปานกลาง 

๓ 

    นอย 

๒ 

   นอยท่ีสุด 

๑ 

๘. กิจกรรมอ่ืน ๆ       
       ๘.๑ การทัศนศึกษาทางเรือ ........................ ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๘.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ............ ............ ............ ............ ............ ………. 
       ๘.๓ ประโยชนที่ไดรับ / ความคุมคา / สัมพันธภาพ ............ ............ ............ ............ ………. 

ตอนที่ ๓    ปญหา / อุปสรรค  และ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานประเพณี 
                 ชาวเรือ –  ชาวไร  ในโอกาสตอไปใหดียิ่งขึน้ 
 ๑............................................................................................................................................ 
 ๒............................................................................................................................................ 
 ๓............................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณในความรวมมือ  คณะอนุกรรมการประเมินผล ฯ  
 

คําที่ ๑๘ Cluster Random Sampling  :  การสุมตวัอยางแบบกลุม 
 Cluster Random Sampling  :  การสุมตวัอยางแบบกลุมหรือตามพ้ืนที่  หมายถึงการสุมตวัอยาง
จากประชากรที่แบงเปนกลุมแทนหนวยประชากร  กลาวคือ  เม่ือจะสุมตวัอยางแบบกลุม  ผูวจัิยตองแบง
ประชากร (Populations)  ออกเปนกลุม ๆ โดยใหทกุกลุมที่แบงออกมานั้น  ตองมีคณุลักษณะตามตวัแปรที่
ศึกษาครบถวนเหมือนกัน  สวนใหญจะเปนการแบงกลุมตามพืน้ที่ภูมิศาสตร  เขตการปกครอง  เขตการ
บริหาร หรือใชหนวยงานองคกรที่มีประชากรอยูรวมกันเปนเกณฑในการแบง  หลังจากนั้นจะสุมเลือกกลุม
โดยวธิีการสุมตวัอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  หรือแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling)  ก็ได  เม่ือไดกลุมแลวใหถอืวาประชากรทุกหนวยที่อยูในกลุมน้ัน  เปนกลุมตวัอยางที่ตองการ 
ศึกษาเชน การสุมตวัอยางนกัเรยีนนายเรอื  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชัน้ปที ่๑ – ๔  
ปการศึกษาปจจุบัน  จํานวน ๒๗๐ นาย  ซ่ึงแยกกนัอยูเปน ๒ กองพัน  เราสามารถสุมตวัอยางแบบกลุม
ดวยวิธกีารสุมตวัอยางแบบงาย  โดยจับสลากกลุมกองพันที่ ๑ และกลุมกองพนัที่ ๒  ซ่ึงมีนักเรียนนายเรือ
ชั้นปที ่๑ – ๔ คละกันอยู  จํานวนกองพนัละประมาณ ๑๓๕ คน  ถาจับสลากไดกลุมกองพันที ่๑  นักเรียน
นายเรือทกุนายในกองพนัที่ ๑  ก็จะเปนกลุมตวัอยางที่ไดจากการสุมตวัอยางแบบกลุม 
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Random Sampling Methods  (Fraenkel & Wallen, ๑๙๙๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพขางบน  แสดงวธิกีารสุมตวัอยางที่ทุกหนวยประชากรมีโอกาสไดรับเลือกเปนตวัแทนของ
ประชากรเทา ๆ กันไดแก  การสุมตวัอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  การสุมตวัอยางแบบ
จําแนกชัน้ (Stratified  Random Sampling) การสุมตวัอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  และ
การสุมตวัอยางแบบสองชัน้ (Two – Stage Random Sampling)   
 
คําที่ ๑๙  Conceptual Framework :  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 Conceptual Framework  คือ กรอบแนวคิดในการวิจัย  หมายถึงภาพแนวความคิด / แนวทาง
ในการวิจัยซ่ึงเปนรูปธรรมทีช่ัดเจน  โดยการศกึษา / ทบทวนขอมูลเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัย
ที่เก่ียวของ (Review Literature)  ซ่ึงมักจะเขียนเปนแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางตวัแปรที่ศึกษา  
ประกอบการอธิบาย (บญุธรรม  กิจปรดีาบริสุทธิ์, ๒๕๔๐)  ผูเขียนขอยกตัวอยางกรอบแนวคิดในการ
วิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลาทัพ (ประอร  สุนทรวิภาต, ๒๕๔๓)  ซ่ึง
เปนกรอบแนวคิดส้ัน ๆ เฉพาะหัวเรื่องและรายการอางอิง  เน่ืองจากตองการแสดงแผนภูมิใหจบในหนา
เดียวกัน  โดยคําอธิบายนั้นไดจัดทําขยายไวในหนาตอไป 
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แผนภูมิ : กรอบแนวคิดในการวิจัยระบบประกันคุณภาพการศกึษาโรงเรียนเหลาทัพ 
 

 
 
 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนเหลาทัพ 

 

การประกันคุณภาพการอุดมศึกษา และ 
องคประกอบของมาตรฐานการศึกษา 

-วิจิตร  ศรีสอาน (๒๕๑๘)          - อมรวิชช  นาครทรรพ (๒๕๔๐) 
-ทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๐)     - สมหวัง   พิธิยานุวัฒน (๒๕๔๑) 
- อดุลย  วิริยเวชกุล (๒๕๔๑) 
- N .A.S.C.   (1988)                         -W.A.C.S. (1988) 
- C.N.A.A. (1990)  -A.E.C. (1991) 
- M.S.A.C.S.  (1991)  - A.V.C.C (1992) 
- Dow (1992)  - Williams (1997) 

การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.เหลาทัพตางประเทศ 
- U.S.N.A (1993 ) / (สหรัฐอเมริกา) 
- R.M.C.C (แคนาดา) : M.A.G (เยอรมนี) : R.J.M.A (ญี่ปุน  :   
  R.M.M.A (มาเลเซีย) (1997) 
- A.D.F.A (1997) / (ออสเตรเลีย) 
- รร.จปร. : รร.นร. : รร.นอ. (2542) 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2540)      - มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) 
- สจ.เจาคุณทหารลาดกระบัง (2540) - มหาวิทยาลัยมหิดล (2540) 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540) 
- มหาวิทยาลัยบูรพา (2540)    - มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี (2540) 

การสรางเกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลาทัพ 
- Webster (1981)  - Levine (1982) 
- N .A.S.C.   (1988)                         -W.A.C.S. (1988) 
- M.S.A.C.H.E.  (1994)   
- ทบวงมหาวิทยาลัย (2541)  
- อุทุมพร  จามรมาน  (2542) 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลาทัพ 
1. หลักการ : จิตสํานึกใฝคุณภาพและการทํางานที่เปนระบบ 
     ของคนในโรงเรียนเหลาทัพ 
2. องคประกอบของระบบ  :  การสรางเกณฑคุณภาพ / มาตรฐาน  
    การควบคุม ตรวจสอบและประเมินตามเกณฑ 
3. แนวทางการดําเนินงาน 
    3.1 มีหนวยเฉพาะกิจในการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
          เหลาทัพ 
    3.2 มีเกณฑในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
          ของ รร.เหลาทัพ 
    3.3 มีรายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report) 
    3.4 มีการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการภายนอก 
          (Auditors) 

 

แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
- วันชัย  ศิริชนะ (2536)                - อมรวิชช  นาครทรรพ (2540) 
- ทบวงมหาวิทยาลัย (2540)         - อุทุมพร  จามรมาน  (2541) 
- อดุลย  วิริยเวชกุล (2541)           - พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (2542) 
- Q.A Agency for H.E. (1998) 
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คําที่ ๒๐  Correlation  Studies  :  การศึกษาเชงิสหสัมพันธ 
 
 Correlation Studies : การศึกษาเชิงสหสัมพันธ  เปนวธิีการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตวัแปร  
เชน  ศึกษาวาลําดับที่การเกิดเก่ียวของกับการเปนยวุอาชญากรหรือไม  (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, ๒๕๒๗)  
หมายถึงการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป วามีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไร  
โดยการหาปริมาณความสัมพันธดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation) 
เชน การหาความสัมพันธระหวางคะแนนสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือของ
นักเรียนนายเรือกับระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ขณะเรียนอยูในโรงเรียนนายเรือ  หรือกับระดับคะแนน
เฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษากอนเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 
 การศึกษาเชิงสหสัมพันธ  เปนแบบการวิจัยที่ทําไดงาย  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลสองชุดหรือ
มากกวาสองชุด จากกลุมตวัอยางเดียวกันแลวคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธระหวางชุดขอมูล
เหลาน้ัน  กรณีที่เปนคะแนนสอบซ่ึงมีอยูแลว  (ขอมูลปฐมภูมิ  :  Primary Data)  ผูวิจัยก็ไมตองไปเก็บ
รวบรวมขอมูลใหม  แตถาหากไมมีขอมูลอยูเดิม เชน “การศึกษาความสัมพันธของเจตคตติอการเรียน
ภาษาอังกฤษกับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT)  ของนักเรียนนายเรือ”  ผูวิจัยก็ตองนําแบบวัด
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  และแบบทดสอบภาษาอังกฤษไปสอบวดักับนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ – ๔  
กลุมเดียวกัน  แลวนําคะแนนผลสอบวัดของแตละคนทีไ่ด (ขอมูลทุตยิภูมิ : Secondary  Data)  ไปหาคา
สัมประสทิธิส์หสัมพันธระหวางคะแนนเจตคตติอการเรียนภาษาอังกฤษและคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนนายเรือวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด 

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

รายการอางอิง 
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  พิธีประกาศผลสอบความรู ประดับเคร่ืองหมายยศ และมอบปริญญาบัตรใหแก  
  นักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พลเรือเอก กําธร  พุ มหิร ัญ ผู บ ัญชาการทหารเร ือ เปนประธานในพิธ ีประกาศผล        
สอบความรู ประดับเครื่องหมายยศ มอบปริญญาบัตรและเข็มสามสมอใหแกนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๔ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ จํานวน ๗๖ นาย เมื่อวันศุกรที ่ ๒๖ ธ.ค.๕๑ ณ หอประชุมภูติอนันต 
โรงเรียนนายเรือ โดยมีนายทหารชั้นผูใหญ ครู – อาจารย และญาติของนักเรียนนายเรือ เขารวมพิธี ฯ 
และแสดงความยินดี 
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     กีฬาสามัคคี ๔ หนวยงาน 

  พิธีเปดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ  
  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 

 พลเรือโท สุรศักดิ์  แกวแกมทอง ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปนประธานในพิธีเปด
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ (รุนที่ ๔) ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๒ เม่ือวันจันทรที่ ๕ ม.ค.๕๒ ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ 
 กองทัพเรืออนุมัติใหนายทหารสัญญาบัตรที ่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ พุทธศักราช ๒๕๔๕ เขารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการทหารเรือ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๑ ป โดยใหโรงเรียนนายเรือเปนหนวยควบคุม
หลักสูตรและเปนสถานศึกษาหลักในการจัดการศึกษา หลักสูตรดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
นายทหารสัญญาบัตรที ่สําเร ็จการศึกษาจากโรงเร ียนนายเร ือใหม ีความรู  ความสามารถและ        
ความชํานาญดานวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค – เหลา คือ พรรคนาวิน พรรคกลิน และพรรค     
นาวิกโยธิน ใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดเปนอยางดี 
 สําหรับในปการศึกษา ๒๕๕๒ น้ี เปนการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาการทหารเรือ รุนที่ ๔ มีนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษา เขารับการศึกษา จํานวน 
๗๗  นาย ประกอบดวย  พรรคนาวิน  ๕๐  นาย  พรรคกลินเหลาชางกล จํานวน ๑๖ นาย พรรคกลิน
เหลาไฟฟาอาวุธ ๒ นาย และพรรคนาวิกโยธิน ๙ นาย โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต ๕ ม.ค. – 
๓๐ ธ.ค.๕๒ 
 
 
 

 

 พลเรือโท สุรศักด์ิ  แกวแกมทอง ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปนประธานในการตอนรับ คณะ
ของนายขวัญชัย  วงศนิติกร ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ เม่ือ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เน่ืองในวันกีฬา
แหงชาติ โดยศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแขงขันกีฬาแหงชาติสามัคคี ๔ 
หนวยงาน เพ่ือกระชับความสัมพันธอันดี ระหวางหนวยงานราชการ เพ่ือประโยชนในการประสานงานระหวาง
กันในอนาคต โดยใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อ ประกอบดวย ทีมรวมสวนราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ทีมองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ทีมสื่อมวลชน และทีมโรงเรียนนายเรือ เขาแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนายเรือ ในโอกาสนี้ทีมเปตองโรงเรียนนายเรือไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ 
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  การฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนักเรียนนายเรือ ช้ันปที่ ๑ - ๓ 

  และนักเรียนนายเรือช้ันใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  Mind Map 

   การประกวดคําขวัญ ๕ ส.ของโรงเรียนนายเรือ 

 

 

 

 โรงเรียนนายเรือดําเนินการฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศใหแกนักเรียนนายเรือขั้นปที่ 
๑ – ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ระหวาง ๒๕ มี.ค. – ๙ พ.ค.๕๒ โดยมี 
พลเรือตรี มนตรี  สระแกว หัวหนาฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เปนผูบังคับหมูเรือฝกนักเรียนนายเรือ มี
เสนทางการฝกจากโรงเรียนนายเรือ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – มะนิลา – พียองเท็ก – ชิงเตา – ฮองกง – 
ฐานทัพเรือสัตหีบ – โรงเรียนนายเรือ 
 การฝกภาคปฏิบัติในทะเลตางประเทศคร้ังน้ี เพื่อใหนักเรียนนายเรือมีความรูพ้ืนฐานใน
วิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานในเรือหลวงได และมีประสบการณเพียงพอที่จะสําเร็จการศึกษาเปน
นายทหารเรือที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานของกองทัพเรือ 
 
 

 

  คณะกรรมการจัดการความรูโรงเรียนนายเรือ จะจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
Mind Map : การถายทอดความรูอยางเปนระบบ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พ.ค.๕๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ 
หองอเนกประสงค สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ โดยแบงผูเขารับการอบรมเปน ๒ วัน ๆ ละ ๓๐ นาย 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกําลังพล ใหสามารถถายทอดองคความรูที่เขารับการอบรมได
อยางเปนระบบ และสามารถนําไปเผยแพรในงานนิทรรศการการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ ซ่ึง
จะจัดใหมีขึ้นในระหวาง ๔ – ๕ ส.ค.๕๒ ณ อาคาร ๖ ชั้น ๑ ตอไป 
 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู คือประตูสูนวัตกรรมใหม” 
 
 
 
 
 คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม ๕ ส. ของโรงเรียนนายเรือ จัดประกวดคําขวัญ ๕ ส. ในการ
ดําเนินกิจกรรม ๕ ส. ของโรงเรียนนายเรือ การจัดประกวดคําขวัญ ๕ ส. ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือให
กําลังพลของโรงเรียนนายเรอืไดมีสวนรวมในการรณรงคสงเสริมกิจกรรม  ๕  ส.  ใหเปนที่แพรหลายและ 
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   โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูนักเรียนนายเรือภาคฤดูรอน 
   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
ดําเนินไปอยางตอเน่ือง หลังจากที่ไดมีการอบรมความรูความเขาใจ ๕ ส. และหลังจากจัดทําความสะอาด
ใหญ เม่ือ ๒๔ ธ.ค.๕๑ 
 คําขวัญที่ชนะการประกวดจะไดรับการพิมพเปนสติกเกอร ติดรณรงคบริเวณโรงเรียนนาย
เรือตามความเหมาะสม สําหรับหลักเกณฑในการตัดสินมีดังน้ีคือ ตองมีการส่ือความหมาย การใชภาษา
งายตอการจดจํา มีการปลุกใจใหทํา ๕ ส. และแสดงความเปนโรงเรียนนายเรอื และมีความยาวไมเกิน 
๒๐ คํา คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม ๕ ส. ไดมีการพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑที่กําหนดไว มีผลการ
ตัดสินดังน้ี 
 รางวัลชนะเลศิ  นายเรือรวมใจ ๕ ส. นําชัย พัฒนางาน พัฒนาคน 
     ผูสง รอย รปภ.ที่ ๖ 
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๑  ๕ ส. เดินหนากาวไกล นายเรือรวมใจพัฒนา 
     ผูสง นาวาโทหญิง สุณีพร  อมตพร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๒  ๕ ส. เรงสรางสรรค นายเรือมุงม่ันพัฒนา 
     ผูสง เรือเอกหญิง สุปราณี  สุขมณี 
รางวัลชมเชยอันดับ ๑   ๕ ส. มุงยืนหยัด รวมเรงรัดพัฒนานายเรือ 
     ผูสง พันจาเอก ธงชัย  แสนแกว 
รางวัลชมเชยอันดับ ๒   โรงเรียนนายเรือ จะกาวไกล ตองรวมใจ สรางนิสัย เสริม 
     วินัย ใสใจ ๕ ส. 
     ผูสง เรือเอก เวก ศรีเมือง 
 
 
 
 
 

 ชมรมพุทธศาสนโรงเรียนนายเรือ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือ และ
ขาราชการในชวงเสร็จสิ้นภาคการศึกษาของนักเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการปลูกฝงและ
เสริมสรางนักเรียนนายเรือใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหดํารง
อยูตอไป 
 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูของนักเรียนนายเรือ มีระยะเวลาดําเนินการตัง้แต ๕-๒๑   
มี.ค.๕๒ สําหรับพิธีการในการดําเนินการแบงเปน ๔ ขั้นตอน คือ 
 พิธีขอขมาผูบงัคับบัญชา ครู – อาจารย  ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  มี.ค.๕๒ ณ  หอประชุมภูติอนันต  
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โรงเรียนนายเรือ 
 พิธีถวายตวัและขลิบผม ในวันศุกรที่ ๖ มี.ค.๕๒ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
 พิธีบรรพชาหรืออุปสมบทนักเรียนนายเรอื ในวันเสารที่ ๗ มี.ค.๕๒ ณ วัดพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก 
 การศึกษาปฏบิัตธิรรม ระหวาง ๘ – ๑๑ มี.ค.๕๒ ณ วดัถ้ําวฒันมงคล ตําบลเขานอย อําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 
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