






 

 

 

 

  

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับน้ีมีเร่ืองราวที่มีสาระและเปนประโยชนในหลาย ๆ ดาน
นําเสนอตอทานผูอานเชนเคย      เริ่มตนดวยบทความเร่ือง  การคํานวณหาตําบลที่เรือดวยวิธีทาง
คณิตศาสตร โดย น.อ.วินัย มณีพฤกษ นําเสนอวิธีการหาตําบลท่ีเรือดวยวิธีการทางคณิตศาสตร     
ซ่ึงเปนวิธีที่สามารถใชยืนยันตําบลที่เรือที่ชัดเจนไดเปนอยางดี     ตอดวยเร่ือง รายงานการวิจัยใน    
ชั้นเรียน เรื่อง การวัดระดับความรูพื้นฐานเตรียมอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส    
และเคมี ของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ชวงเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๕๒ โดย น.อ.สบสุข      
ลีละบุตร  จัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียนนําเสนอขอมูลเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานของนักเรียนนายเรือ 
ชั้นปที่ ๑ ในวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสและเคมี ระดับเตรียมอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาปรับปรุง แนวทางการสอนหรือการเสริมพ้ืนฐานความรู ใหแกนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๑ ตอไป     

ตอดวยบทความเรื่อง  GMOs ดีจริงหรือ  โดย  น .ต .หญิง  นภสจันทร   วีร ะประจักษ 
นําเสนอเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีดานพันธุกรรมที่ใชในการถายฝากหรือตัดแตงยีนในสิ่งมีชีวิต 
(GMOs) ขอมูลของนักวิชาการตาง ๆ เก่ียวกับ GMOs รวมทั้งขอดีและขอเสียตาง ๆ          ตอดวยเรื่อง 
ปลูกจิตปนรักจากโครงการ  “คายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรมและบริการสังคม 
(ตอนที่ ๑) โดย น.อ.หญิง นงเยาว  ศิริสนธิ นําเสนอความเปนมาในการจัดทําโครงการคายพัฒนา
จิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม ซ่ึงเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะผูนําทาง
ทหารในดานคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกบริการสังคมของนักเรียนนายเรือ      ตอจากน้ันเปนเรื่อง 
ประสบการณครั้งหน่ึงในโครงการคายพัฒนาจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม โดย 
นนร.กีรติ ภาณะพิจารย ชั้นปที่ ๑ เลาประสบการณในการเขาคายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม
และบริการสังคมที่ทําใหไดรับทั้งความรูและประสบการณนาประทับใจ     ตอดวยเรื่อง ศัพทเฉพาะ         
ทางการวิจัย (๑๑) Research Terminology โดย น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต นําเสนอศัพท
เฉพาะทางการวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนโครงรางการวิจัย และคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับประเภทการวิจัย
ที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร      และสุดทาย ขาวนายเรือ ยังคงนําเสนอเรื่องราวความเปนไปใน
โรงเรียนนายเรือใหทานผูอานไดทราบอยางตอเน่ือง พบกันใหมฉบับหนา……สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 

 

 

 



การคํานวณหาตําบลท่ีเรือ 
ดวยวิธีทางคณิตศาสตร 

น.อ.วินัย  มณีพฤกษ 
ผูอํานวยการ กองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 การเดินเรือเปนศาสตรและศิลปในการหาตําบลที่แนนอนของเรือ และการนําเรอืจากที่หน่ึงไปยัง
อีกที่หน่ึงโดยปลอดภยัและตรงตามเวลาที่กําหนด สิ่งที่สําคญัที่สุดในระหวางการเดินเรือก็คือตองรูวาเรืออยู
ที่ใด เพ่ือไมใหหลงทาง การหาตําบลที่เรือมีดวยกันหลายวธิีในปจจุบันขึ้นอยูกับประเภทของการเดินเรือ 
ไดแก 
 เดินเรือนํารอง (Pilot) เปนการเดินเรือที่มีการหาตําบลที่เรือแนนอนอยางตอเน่ือง ดวยการให 
เสนตําบลที่ซ่ึงมีความถูกตองสูง ทีไ่ดมาจากความสัมพันธกับภูมิประเทศชนิดตาง ๆ บนผวิโลก การเดินเรือ 
ใกลฝงจึงมีวิธหีาตําบลที่เรือไดหลายวิธ ี เชน การหาที่เรือดวยวธิีใชเสนแบริ่ง เสนแบริ่งและระยะทาง  
การวัดมุมแนวนอน ๒ มุม ดวยเครื่องวัดแดดแลวพล็อตดวยโปรแทรกเตอร ๓ ขา เปนตน 
 เดินเรือรายงาน (Dead Reckoning-DR) เปนการเดินเรือดวยวธิีการคํานวณตําบลที่เรือลวงหนา 
จากตําบลที่เรอืแนนอนครั้งสุดทาย ตามเข็มและความเร็วที่กําหนด การเดินเรือรายงานตามปกติจะไมนํา
อิทธิพลกระแสลมหรือกระแสนํ้ามารวมพิจารณา  ดังนั้นความถูกตองจึงขึ้นอยูกับอิทธิพลของลมและกระแสน้ํา 
 เดินเรือดาราศาสตร (Celestial Navigation) เปนการเดินเรือดวยการหาตําบลทีเ่รือซ่ึงไดมา
จากวัดวัตถุทองฟาตาง ๆ เชน ดวงอาทติย ดวงจันทร ดาวเคราะห และดาวฤกษตาง ๆ  
 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Navigation) เปนการเดินเรือโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ในการหาตําบลท่ีเรือแนนอน โดยมีอุปกรณที่เปนที่นิยมมากท่ีสุดในขณะนี้ ก็คือเคร่ืองหาตําบลท่ีเรือดวย
ดาวเทียม (Global Positioning System-GPS)  
 สิ่งที่สําคัญในการหาตําบลที่เรือก็คือแผนที่ ซ่ึงมีมาตราสวนแตกตางกันออกไปตามความตองการ
และความเหมาะสมในการใช ซ่ึงไดแก 
 แผนที่ทาเรือ (Harbour Chart)    เปนแผนที่มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ หรือใหญกวา 
 แผนที่ใกลฝง (Coast Chart) เปนแผนที่มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ หรือ ๑๐๐,๐๐๐ ใชวางแผน
เดินเรือใกลฝง เดินเรือเขาอาวและทาเรือ 
 แผนที่ทั่วไป (General Chart) เปนแผนที่มาตราสวน ๑:๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๑:๖๐๐,๐๐๐ ใชสําหรับ
วางแผนการเดินเรือหางฝง 
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 แผนที่ทะเลลกึ (Sailing Chart) มาตราสวน ถึง ๑ : ๖๐๐,๐๐๐ หรือ เล็กกวา ใชสําหรับการ
วางแผนและลงตําบลที่เรือ ขณะเดินทางจากทะเลเปดเขาหาฝง หรือการเดินเรือระยะไกล 
 มาตราสวนของแผนที่มีความสําคัญอยางมากในกรณีแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ น้ัน 
หมายความวาระยะทางในแผนที่ ๑ ซม. เทากับระยะทางบนพื้นโลก ๕๐,๐๐๐ ซม. ดังนั้นถาหากใชหัวดินสอ
ขนาด  ๑  มม. กําหนดจุดลงบนแผนที่ขนาด ๑ : ๕๐,๐๐๐ หัวดินสอจะครอบคลุมความกวาง ๕,๐๐๐ ซม. 
หรือ ๕๐ เมตร ในพ้ืนที่จริง ดังนั้น ถาหากหัวดินสอขนาด ๑ มม. จุดลงบนแผนที่ครอบคลุมความยาวถึง    
๕๐ เมตร ในพ้ืนที่จริง และมีความจําเปนตองชี้ชัดไปวาอยูในเสน บนเสน หรือนอกเสนทะเลอาณาเขต 
ยอมบงบอกถึงวาจะสามารถใชกฎหมายบงัคับไดหรือไม ดังน้ันการนําคาแลตตจูิด ลองจิจูดที่หาไดจาก
เคร่ืองหาตําบลท่ีดวยดาวเทียมนํามาลงในแผนที่เดินเรอืหรือที่เรียกวาการพล็อตตาํบลที่เรือ ดังกลาวมา 
แลวขางตนอาจไมสามารถยืนยันตําบลท่ีแนนอนได จึงยอมมีทั้งผลดีและผลเสียตอคูกรณีในการใชบังคับ
กฎหมายภายในประเทศ 
 แผนที่เดินเรือที่ใชสําหรับการเดินเรือในทะเลเปดในนานน้ําไทยนั้น ไดแก แผนที่อาวไทย ระวาง 
๐๔๕ มาตราสวน ๑ : ๑,๕๕๐,๐๐๐ แผนที่อาวไทย ระวาง ๒๔๑๔ (แผนที่อังกฤษ) มาตราสวน            
๑ : ๑,๕๐๐,๐๐๐ และแผนที่อาวไทย (แผนที่อเมริกา) ระวาง ๙๓,๐๑๐ มาตราสวน ๑ : ๑๐๘,๓๙๓ ถา
หากใชแผนที ่ ๐๔๕ และใชดินสอหัวขนาด ๑ มม. กําหนดจุดตําบลทีบ่นแผนที่แลวจะครอบคลุมความ
กวางถึง ๑,๕๕๐ เมตร ในพ้ืนที่จริง จึงเปนปญหาหน่ึงในการพล็อตตําบลทีเ่รือที่เปนแลตติจูด และ
ลองจิจูด ที่ไดจากเคร่ืองหาตําบลที่เรือดวยดาวเทียม นอกจากนี้แลวคาแลตตจูิดและลองจิจูดที่ไดจาก
เคร่ืองหาตําบลท่ีเรือดวยดาวเทียม กอนนํามาพล็อตตองดูใหละเอียดรอบคอบวาใชแผนที่ทีต่องมีการปรบั
คาแกดาวเทยีมของตําบลที่เรือหรือไม เน่ืองจากในกรณีแผนที่ ๐๔๕ ตําบลที่ไดจากเคร่ืองตองนําไปแก  
คาดาวเทียมโดยคาแลตติจูด ตองนําไปลบจาก ๐.๑๓ ลิปดา คาลองจิจูดตองนําไปบวก ๐.๒๑ ลิปดา ซ่ึง
คาแกดังกลาวจะเขียนใหไวในแผนที่ 
 กรณีตัวอยางที่เปนเรื่องจริง ในการพล็อตตําบลท่ีของหนวยราชการแหงหน่ึงในการจับกุมเรือ
กระทําผิดกฎหมายทางดานศุลกากร ในบริเวณ แลตติจูด ๘ องศา ๐๐ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา 
๕๐ ลิปดาตะวันออก แลวพล็อตลงในแผนที่ไทยหมายเลข ๐๔๕ แผนที่เดินเรืออังกฤษ หมายเลข ๒๔๑๔ 
และแผนที่เดินเรืออเมริกา หมายเลข ๙๓๐๑๐ การพล็อตดวยวิธีกําหนดจุดบนแผนที่ทั้ง ๓ หมายเลข มี
ระยะหาง ๒๓.๘, ๒๓.๕ และ ๒๔ ไมลทะเล จากเสนฐานตรงเกาะกระ-เกาะโลซิน ซ่ึงจากระยะหาง
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาเรือลําดังกลาวสามารถถูกดําเนินคดีในฐานกระทําความผิดทางดานศุลกากร
(หลีกเลี่ยงภาษี) ไดเน่ืองจากอยูในเขตตอเน่ือง ๒๔ ไมลทะเล แตเหตุการณไมเปนไปอยางที่คิดเม่ือ
จําเลยพิสูจนไดวาตําบลที่ดังกลาวเลยเสนเขตตอเน่ือง ๒๔ ไมลทะเลไปเพียงเล็กนอย ดวยวิธีการหา
ตําบลท่ีเรือดวยวิธีทางคณิตศาสตร ทําใหอัยการยกฟอง แลวกลับเปนโจทยยื่นฟองหนวยราชการนั้น 
เน่ืองจากเกิดไฟไหมระหวางการกระทําการยึดเรือดังกลาวแลวเกิดความเสียหายเก่ียวกับตัวเรือหลายลานบาท  
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 การคํานวณตาํบลที่เรือดวยวิธีคณิตศาสตรแทนการพลอ็ตตําบลท่ีเรือในแผนที่น้ัน สิ่งที่ตองทราบ 
คือตําบลที่ทางภูมิศาสตรทีแ่นนอน ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี เรื่อง  เสนฐานตรงและ
นานน้ําภายในของประเทศไทย ปจจุบันมีดวยกัน ๔ พ้ืนที่ ตําบลที่ภูมิศาสตรดังกลาวจะนําไปเปนเสน
ฐานในการคํานวณดวยวิธีทางคณิตศาสตร จะใชตําบลที่ใดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของตําบลทีเ่กิดเหต ุ
 สําหรับคาพิกัดทางภูมิศาสตรอยางนอย ๒ จุด เม่ือใชเปนตําบลทีใ่นการคาํนวณหาจุดตําบล      
ที่เรือ น้ันไดมาจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๗ ตอนที่ ๕๒ ลง ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓     
เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๘๙ ลง ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ และ เลม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๘ ลง ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๖ 
เปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองเสนฐานตรงและนานน้ําภายในประเทศไทย เม่ือ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓, 
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศยกเลิกและแกไขใหมในบริเวณที่ ๓ จํานวน ๓ ลําดับ เม่ือ         
๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๖ ดังน้ี 
 

บริเวณที่ ๑ 
ตําบลที่ภูมิศาสตร 

ลําดับที ่ ชื่อภูมิศาสตร 
ละติจูด เหนือ ลองจิจูด ตะวันออก 

๑. แหลมลิง ๑๒  ํ - ๑๒/.๓ ๑๐๒  ํ -๑๖/.๗ 
๒. เกาะชางนอย ๑๒  ํ - ๐๙/.๖ ๑๐๒  ํ -๑๔/.๙ 
๓. หินราบ ๑๒  ํ - ๐๓/.๑ ๑๐๒  ํ -๑๔/.๕ 
๔. หินลูกบาต ๑๑ - ๕๖/.๗ ๑๐๒  ํ -๑๗/.๒ 
๕. เกาะรัง ๑๑  ํ - ๔๖/.๖ ๑๐๒  ํ -๒๓/.๒ 
๖. หินบางเบา ๑๑  ํ - ๓๕/.๘ ๑๐๒  ํ -๓๒/.๐ 
๗. เกาะกูด ๑๑  ํ - ๓๓/.๖ ๑๐๒  ํ -๓๕/.๗ 
๘. หลักเขตแดนไทย-เขมร - - 

   

บริเวณที่ ๒ 
ตําบลที่ภูมิศาสตร 

ลําดับที ่ ชื่อภูมิศาสตร 
ละติจูด เหนือ ลองจิจูด ตะวันออก 

๑. แหลมใหญ ๑๐  ํ - ๕๓/.๗ ๙๙  ํ -๓๑/.๔ 
๒. เกาะรานไก ๑๐  ํ - ๔๗/.๘ ๙๙  ํ -๓๒/.๖ 
๓. เกาะรานเปด ๑๐  ํ - ๔๖/.๕ ๙๙  ํ -๓๒/.๒ 
๔. เกาะไข ๑๐  ํ - ๔๑/.๘ ๙๙  ํ -๒๔/.๘ 
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ตําบลที่ภูมิศาสตร 

ลําดับที ่ ชื่อภูมิศาสตร 
ละติจูด เหนือ ลองจิจูด ตะวันออก 

๕. เกาะจระเข ๑๐  ํ - ๓๓/.๖ ๙๙  ํ -๒๓/.๒ 
๖. หินหลักงาม ๑๐  ํ - ๓๐/.๐ ๙๙  ํ -๒๕/.๖ 
๗. เกาะเตา ๑๐  ํ - ๐๗/.๕ ๙๙  ํ -๕๐/.๗ 
๘. หินใบ ๐๙  ํ - ๕๖/.๖ ๙๙  ํ -๕๙/.๗ 
๙. เกาะกงธารเสด็จ ๐๙  ํ - ๔๕/.๘ ๑๐๐  ํ -๐๔/.๗ 
๑๐. เกาะพงัน ๐๙  ํ - ๔๔/.๐ ๑๐๐  ํ -๐๕/.๒ 
๑๑. เกาะกงออก ๐๙  ํ - ๓๖/.๑ ๑๐๐  ํ -๐๕/.๘ 
๑๒. เกาะมัดหลัง ๐๙  ํ - ๓๒/.๐ ๑๐๐  ํ -๐๕/.๓ 
๑๓. เกาะสมุย ๐๙  ํ - ๒๘/.๓ ๑๐๐  ํ -๐๔/.๗ 
๑๔. หินอาววัง ๐๙  ํ - ๒๓/.๔ ๑๐๐  ํ -๐๑/.๘ 
๑๕. เกาะราบ ๐๙  ํ - ๑๗/.๙ ๙๙  ํ -๕๗/.๘ 
๑๖. แหลมหนาถ้ํา ๐๙  ํ - ๑๒/.๔ ๙๙  ํ -๕๓/.๒ 

 
บริเวณที่ ๓ 

ตําบลที่ภูมิศาสตร 
ลําดับที ่ ชื่อภูมิศาสตร 

ละติจูด เหนือ ลองจิจูด ตะวันออก 
๑. เกาะภูเก็ต ๐๗  ํ - ๔๖/.๕ ๙๘  ํ -๑๗/.๕ 
๒. เกาะแกวนอย ๐๗  ํ - ๔๓/.๙ ๙๘  ํ -๑๘/.๐ 
๓. เกาะฮี ๐๗  ํ - ๔๔/.๐ ๙๘  ํ -๒๑/.๗ 
๔. เกาะไมทอน ๐๗  ํ - ๔๔/.๙ ๙๘  ํ -๒๘/.๗ 
๕. เกาะไก ๐๗  ํ - ๔๔/.๖ ๙๘  ํ -๓๗/.๑ 
๖. เกาะบิดะนอก ๐๗  ํ - ๓๙/.๒ ๙๘  ํ -๔๖/.๒ 
๗. เกาะหมา ๐๗  ํ - ๓๖/.๖ ๙๘  ํ -๕๒/.๑ 
๘. เกาะลันตาใหญ ๐๗  ํ - ๒๗/.๘ ๙๙  ํ -๐๖/.๐ 
๙. เกาะไหง ๐๗  ํ - ๒๓/.๙ ๙๙  ํ -๑๒/.๑ 
๑๐. เกาะกระดาน ๐๗  ํ - ๑๗/.๗ ๙๙  ํ -๑๕/.๔ 
๑๑. เกาะกวาง ๐๗  ํ - ๑๓/.๓ ๙๙  ํ -๒๑/.๗ 
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ตําบลที่ภูมิศาสตร 
ลําดับที ่ ชื่อภูมิศาสตร 

ละติจูด เหนือ ลองจิจูด ตะวันออก 
๑๒. เกาะเบ็ง ๐๗  ํ - ๐๔/.๓ ๙๙  ํ -๒๓/.๗ 
๑๓. หินแบวะ ๐๗  ํ - ๐๓/.๗ ๙๙  ํ -๒๔/.๐ 
๑๔. เกาะตลูุยใหญ ๐๗  ํ - ๐๐/.๙ ๙๙  ํ -๒๖/.๘ 
๑๕. เกาะตาใบ ๐๖  ํ - ๕๘/.๘ ๙๙  ํ -๒๘/.๗ 
๑๖. เกาะอายํา ๐๖  ํ - ๔๗/.๖ ๙๙  ํ -๓๐/.๑ 
๑๗. หินออสบอน ๐๖  ํ - ๓๘/.๘ ๙๙  ํ -๓๒/.๕ 
๑๘. เกาะตะรเุตา ๐๖  ํ - ๓๐/.๒ ๙๙  ํ -๓๙/.๑ 
๑๙. หินใบ ๐๖  ํ - ๓๐/.๐ ๙๙  ํ -๔๒/.๑ 
๒๐. เกาะโกยใหญ ๐๖  ํ - ๓๓/.๙ ๙๙  ํ -๕๐/.๗ 
๒๑. เกาะลิมา ๐๖  ํ - ๓๒/.๒ ๙๙  ํ -๕๗/.๔ 
๒๒. เกาะคูนิง ๐๖  ํ - ๒๖/.๗ ๑๐๐  ํ -๐๓/.๗ 
๒๓. เกาะปรัศมานา ๐๖  ํ - ๒๕/.๔ ๑๐๐  ํ -๐๕/.๒ 
๒๔. พรมแดนไทย-มาเลเซีย - - 

 
หมายเหตุ  ตําบลที่ลองจิจูดลําดับที่ ๕, ๑๒, ๒๓ ไดแกไขใหถูกตองแลว ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี
เรื่อง เสนตรงและนานน้ําภายในของประเทศไทย ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) 
 

บริเวณที่ ๔ 
ตําบลที่ภูมิศาสตร 

ลําดับที ่ ชื่อภูมิศาสตร 
ละติจูด เหนือ ลองจิจูด ตะวันออก 

๑. เกาะกงออก ๙  ํ - ๓๖/-๐๖// ๑๐๐  ํ -๐๕/-๔๘// 
๒. เกาะกระ ๘  ํ - ๒๓/-๔๙// ๑๐๐  ํ -๔๔/-๑๓// 
๓. เกาะโลซิน ๗  ํ - ๑๙/-๕๔// ๑๐๑  ํ -๕๙/-๕๔// 
๔. พรมแดนไทย-มาเลเซีย ๖  ํ - ๑๔/-๓๐// ๑๐๒  ํ -๐๕/-๓๖// 
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ตัวอยางการหาระยะเรือประมงหางจากเสนฐานเกาะกระไปเกาะโลซิน 
๑. จุดพิกัดของเรือประมงขณะเกิดเหตุ บริเวณแลตติจูด ๘ องศา ๐๐ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา  
    ๕๐ ลิปดาตะวันออก 
๒. เม่ือพล็อตตําบลที่เรือดวยดาวเทียมในแผนที่หมายเลข ๐๔๕ มีตวัแกแลตติจูด = -๐.๑๓/   ลองจิจูด =  
    +๐.๒๑/  

๓. จุดพิกัดของเรือประมงเม่ือแกคาพิกัดดาวเทียม แลวจะอยูที่แลตตจูิด ๗  ํ ๕๙.๘๗/N  ลองจิจูด ๑๐๐  ํ      
    ๕๐.๒๑/E 
๔. เสนฐานในการคํานวณ คือเกาะกระและเกาะโลซิน 
  ๒.๑ เกาะกระ แลตติจูด  ๘  ํ  ๒๓/ ๔๙// = ๘  ํ  ๒๓.๘๑๖๖/N 
   ลองจิจูด  ๑๐๐  ํ ๔๔/ ๑๓// = ๑๐๐  ํ  ๔๔.๒๑๖๖/E 
 ๒.๒ เกาะโลซนิ แลตติจูด  ๗  ํ  ๑๙/ ๕๔// = ๑๐๐  ํ  ๔๔.๒๑๖๖/N 
   ลองจิจูด  ๑๐๑  ํ ๕๙/ ๕๔// = ๑๐๑  ํ  ๕๙.๙๐๐๐/E 
๕. สูตรทีใ่ชในการคํานวณ 
 ทฤษฎีบทของปทาโกรัส (Pythagoras)  หรือทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมฉากวา “ในรูปสามเหลี่ยมมุม
ฉากใด ๆ กําลังสองของความยาวของดานตรงขามมุมฉาก (c) เทากับผลบวกของกําลังสองของความ
ยาวดานประกอบมุมฉาก (a, b)” 
                  
       
                                          
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a 

A 

b 

C B 

c 

222 baC +=  
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รูปที่ ๑ (แผนที่บริเวณที่ ๑) 
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รูปที่ ๒ (แผนที่บริเวณที่ ๒) 
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รูปที่ ๓ (แผนที่บริเวณที่ ๓) 
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รูปที่ ๔ (แผนที่บริเวณที่ ๔) 
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 โดยปกติเม่ือทหารเรือออกปฏิบัติราชการในทะเล การหาตําบลที่เรือดวยวิธีการพล็อตคาแลตติจูด 
ลองจิจูด บนแผนที่เดินเรือ เพ่ือใหทราบวาตําบลที่เรืออยูในบริเวณใดของแผนที่น้ันถือวาเหมาะสมในขณะนั้น  
แตถาหากมีกรณีพิเศษในกรณีปฏิบัติหนาที่ที่กฎหมายไดมอบอํานาจใหทหารเรือบางตําแหนงมีอํานาจ
เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการตรวจคน จับกุม ยึดส่ิงของผิดกฎหมาย การหาตําบล
ที่เกิดเหตุที่แนนอนดวยวิธีการคํานวณตําบลที่เรือดวยวิธีทางคณิตศาสตรจะชวยใหการปฏิบัติการตาง ๆ 
ในการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความรอบคอบ ถูกตอง และรัดกุมและที่สําคัญจะไดไมตกเปนผูตองหา
เสียเอง 
 

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

เอกสารอางอิง 
จรินทร  บุญเหมาะ, นาวาเอก.  เดินเรือ. สมุทรปราการ, กองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝายศึกษา  
 โรงเรียนนายเรือ (ม.ป.ป.) 
ศิริชัย  เนยทอง, นาวาเอก.  กรณีศึกษาแนวทางการตอบปญหาเขตแดนทางทะเล.  
 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 



รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
เร่ือง การวัดระดับความรูพื้นฐานเตรียมอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสและ

เคมี ของ นักเรียนนายเรือช้ันปที่ ๑  ชวงเปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

น.อ. สบสุข  ลีละบุตร 
ผูอํานวยการกองวิชาฟสิกสและเคมี ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
       

 
ความเปนมาของการวิจัย 

การวิจัยในชั้นเรียน เปนวิธีการหรือกระบวนการ หาความรูหรือวิธีการใหม ๆ   รวมทั้งการประดิษฐคิดคน 
สิ่งใหม ๆ เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ
ตนเอง หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน กระบวนการวิจัยสามารถวิเคราะห และหาคําตอบในสิ่งที่
ตองการทราบได เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่สําคัญในการที่จะนํามาใชแกปญหาในชั้นเรียนรวมถึงการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอนไดเปนอยางดี หากไดมีการวิเคราะหปญหา วางแผนการแกปญหา 
ดําเนินการแกปญหา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปแนวทางแกปญหาหรือการพัฒนาในสิ่งที่
ตองการ 

การวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ี ตองการทราบระดับความรูพ้ืนฐานเตรียมอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร 
สาขาฟสิกสและเคมี ของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ เพ่ือที่จะเปนขอมูลในการปรับพ้ืนฐานความรูให
เหมาะสมกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑. เพ่ือวัดระดับความรูพ้ืนฐานเตรียมอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส และเคมี ของ

นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  ชวงสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคตนปการศึกษา ๒๕๕๒ 
๒. เพ่ือเปนแนวทางในการเสริมพ้ืนฐานความรูใหแกนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 
๓. เพ่ือเปนสถิติขอมูลในการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยกระทําโดยใชขอสอบแบบปรนัย เพ่ือมุงศึกษาความรูพ้ืนฐานของนักเรียนนายเรอืชัน้ปที ่ ๑ 

ในวิชาวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและเคมีระดับเตรียมอุดมศึกษา ดังน้ี 
กลุมตวัอยาง  นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ จํานวน ๕๗ นาย  
ระยะเวลาทดสอบ   ดําเนินการจัดสอบ  ในชวงสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา  

ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
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เครื่องมือในการวิจัย   
๑. ขอสอบแบบปรนัยวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส และเคมี ระดับเตรียมอุดมศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๕๒ ใชเปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลอืก พรอมใบตอบ จํานวน ๑๒๐ ชุด 
๒. ขอสอบแบบปรนัยวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส และเคมี ระดับเตรียมอุดมศึกษา แบงไดตาม

สาขาดังตอไปนี้ 
 ๒.๑  สาขาฟสิกสแบงออกเปน ๑๐ กลุมความรูจํานวน ๕๐ ขอ กลุมละ ๕ ขอ ไดแก 
  ๒.๑.๑ การเคลื่อนที่ การขจัด ความเร็ว ความเรง   
  ๒.๑.๒ แรงและสมดุล การเคลื่อนทีต่ามกฎของนิวตัน 
  ๒.๑.๓ การดล โมเมนตัม งานและพลังงาน 
  ๒.๑.๔ คลื่น การส่ันแกวงและการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 
  ๒.๑.๕ แสงและเสียง    

 ๒.๑.๖  ความรอน อุณหภูมิ ปริมาตร และความดันของกาซ 
 ๒.๑.๗ กลศาสตรตอเน่ือง และของไหล  
 ๒.๑.๘ ไฟฟาและแมเหล็ก 
 ๒.๑.๙ วงจรไฟฟา 
 ๒.๑.๑๐ ฟสิกสยุคใหมและกัมมันตภาพรังสี 

       ๒.๒ สาขาเคมีแบงออกเปน ๑๓ กลุมความรูจํานวน ๓๐ ขอกลุมละ๒- ๔ ขอ ไดแก 
 ๒.๒.๑ อะตอมและตารางธาต ุ    ๒.๒.๒. พันธะเคมี 
 ๒.๒.๓ โมลและปริมาณตอโมล   ๒.๒.๔. ปริมาณสารสัมพันธ 
 ๒.๒.๕. กาซ ของเหลว ของแข็ง  ๒.๒.๖.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

  ๒.๒.๗. สมดุลเคมี    ๒.๒.๘. กรด-เบส 
 ๒.๒.๙. เคมีอินทรีย    ๒.๒.๑๐. สารชีวโมเลกุล 

  ๒.๒.๑๑.ผลติภัณฑปโตรเลยีม   ๒.๒.๑๒.ไฟฟาเคมี 
  ๒.๒.๑๓.ธาตแุละสารประกอบในอุตสาหกรรม 
 ๓. ขอสอบวิชาวทิยาศาสตรสาขาฟสิกส และเคมี ระดับเตรียมอุดมศึกษา เปนแบบปรนัย ๔ 
ตัวเลือกเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

  ถาตอบผิด ใหคะแนน   -๑ คะแนน 
  ถาไมตอบ ใหคะแนน         ๐   คะแนน   
  ถาตอบถูก ใหคะแนน    ๒ คะแนน 
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การรวบรวมขอมูล 

๑. ผูวิจัยไดรวบรวมใบตอบขอสอบวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส และเคมี ระดับเตรียม
อุดมศึกษา นักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ ในชวงสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒  
จํานวน ๕๗ นาย 

๒. จํานวนชุดขอสอบไดรวบรวมจาก นักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ ตามหองตาง ๆ ดังน้ี 
 ๒.๑ สาขาฟสิกส 

       ๒.๑.๑ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑/๑ จํานวน ๑๗  นาย 
  ๒.๑.๒ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑/๒ จํานวน ๒๐  นาย 
  ๒.๑.๓ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑/๓ จํานวน ๑๙  นาย 
                       รวม ๕๖  นาย 

 ๒.๒ สาขาเคมี 
  ๒.๒.๑ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง  ๑/๑    จํานวน ๑๙  นาย 

  ๒.๒.๒ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑/๒    จํานวน ๑๙  นาย 
  ๒.๒.๓ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง  ๑/๓    จํานวน ๑๙  นาย 

                                                 รวม ๕๗  นาย 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
๑. คาสถิติรอยละ ใชในการอธิบาย จํานวนของกลุมตัวอยาง (นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑) 
๒. คาความถี่ (Frequency) หมายถึงจํานวนความถี่ของนักเรียนที่เลือกตอบ (ตอบผิด ไม

ตอบและตอบถูก) ในแตละขอ 
๓. คาเฉลี่ย (Mean) สําหรับพิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาฟสิกสและ

เคมีในกลุมความรูตางๆโดยคะแนนเฉลี่ยในแตละกลุมความรู คือคาที่ไดจากการรวมคะแนนในแตละขอ
หารดวยจํานวนขอในแตละกลุมความรูน้ัน ๆ ซ่ึงมีชวงคะแนนแบงออกเปน ๒ กลุม ๓ ระดับไดแก 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุม ชวงคะแนน ระดับ 
-๑.๐ ถึง  -๐.๕ ตํ่า ตอบผิดถึงไมตอบ 
-๐.๔  ถึง   ๑.๔ ปานกลาง 

ตอบถูก ๑.๕  ถึง    ๒.๐ สูง 
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๔. ขอสอบวิชาวทิยาศาสตรสาขาฟสิกสและเคมี จํานวน ๕๐ ขอ และ ๓๐ ขอ ตามลําดับ 

คะแนนเต็มขอละ ๒ คะแนน นําคะแนนและจํานวนนกัเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ ทีต่อบแบบทดสอบจํานวน 
๕๗ นาย มาวิเคราะหหาความถี่และรอยละ ตามตาราง ดานลางน้ี  
สาขาฟสิกส จํานวนผูทดสอบ ๕๖ นาย 
ตัวอยางชวงคะแนน ความถี ่รอยละ วิชาฟสิกส 
ขอสอบ ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๓ ขอที่ ๔ ขอที่ ๕ 
ชวง

คะแนน 
-๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ 

ความถี ่ ๐ ๐ ๕๖ ๑ ๑๓ ๔๒ ๓ ๑๗ ๓๖ ๑ ๑ ๕๔ ๒ ๒๕ ๒๙ 
รอยละ ๐ ๐ ๑๐๐ ๒ ๒๓ ๗๕ ๕ ๓๑ ๖๔ ๒ ๒ ๙๖ ๓ ๔๕ ๕๒ 

 
ขอสอบ ขอที่ ๖ ขอที่ ๗ ขอที่ ๘ ขอที่ ๙ ขอที่ ๑๐ 
ชวง

คะแนน 
-๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ 

ความถี ่ ๓ ๒๒ ๓๑ ๖ ๓๑ ๑๙ ๓ ๔ ๔๙ ๓ ๑๓ ๔๐ ๑๘ ๒๖ ๑๒ 
รอยละ ๖ ๓๙ ๕๕ ๑๑ ๕๕ ๓๔ ๕ ๗ ๘๘ ๕ ๒๓ ๗๑ ๓๒ ๔๖ ๒๑ 

 
สาขาเคมี จํานวนผูทดสอบ ๕๗ นาย 
ตัวอยางชวงคะแนน ความถี ่รอยละ วิชาเคมี 
ขอสอบ ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่๓ ขอที่ ๔ ขอที่ ๕ 
ชวง

คะแนน 
-๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ -๑ ๐ ๒ 

ความถี ่ ๐ ๐ ๕๗ ๑๓ ๔ ๔๐ ๑๐ ๓ ๔๔ ๒๕ ๑ ๓๑ ๑๘ ๗ ๓๒ 
รอยละ ๐ ๐ ๑๐๐ ๒๓ ๗ ๗๐ ๑๘ ๕ ๗๗ ๔๔ ๒ ๕๔ ๓๒ ๑๒ ๕๖ 

 
๕. จัดกลุมชวงคะแนนของนักเรียนออกเปน ๒ กลุมคอื  
ตอบผิดถึงไมตอบ (-๑ คะแนน ถึง ๐ คะแนน) และตอบถูก ๒ คะแนน ไดดังน้ี   
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สาขาฟสิกส จํานวนผูทดสอบ ๕๖ นาย 
ตัวอยางชวงคะแนน ความถี ่รอยละ วิชาฟสิกส 

ขอสอบ ขอที่ ๑ ขอที่๒ ขอที่ ๓ ขอที่ ๔ ขอที่ ๕ 
ชวง

คะแนน 
-๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ 

ความถี ่ ๐ ๕๖ ๑๔ ๔๒ ๒๐ ๓๖ ๒ ๕๔ ๒๗ ๒๙ 
รอยละ ๐ ๑๐๐ ๒๕ ๗๕ ๓๖ ๖๔ ๔ ๙๖ ๔๘ ๕๒ 

 
ขอสอบ ขอที่ ๖ ขอที่๗ ขอที่ ๘ ขอที่ ๙ ขอที่ ๑๐ 
ชวง

คะแนน 
-๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ 

ความถี ่ ๒๕ ๓๑ ๓๗ ๑๙ ๗ ๔๙ ๑๖ ๔๐ ๔๔ ๑๒ 
รอยละ ๔๕ ๕๕ ๖๖ ๓๔ ๑๓ ๘๗ ๒๙ ๗๑ ๗๙ ๒๑ 

 
 
สาขาเคมี จํานวนผูทดสอบ ๕๗ นาย 
ตัวอยางชวงคะแนน ความถี ่รอยละ วิชาเคมี 

ขอสอบ ขอที่ ๑ ขอที่๒ ขอที่ ๓ ขอที่ ๔ ขอที่ ๕ 
ชวง

คะแนน 
-๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ -๑ - ๐ ๒ 

ความถี ่ ๐ ๕๗ ๑๗ ๔๐ ๑๓ ๔๔ ๒๖ ๓๑ ๒๕ ๓๒ 
รอยละ ๐ ๑๐๐ ๓๐ ๗๐ ๒๓ ๗๗ ๔๖ ๕๔ ๔๔ ๕๖ 

 
๖. นําขอมูลที่ไดมาพิจารณาวิเคราะหในเชิงสถิติ เพ่ือคนหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ตอไป 

 
ผลการวิจัย 
 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  จํานวน ๕๖ นาย ทําการทดสอบวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสทั้งฉบบั
จํานวน ๕๐ ขอโดยวิเคราะหคารอยละระหวางกลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ และตอบถูก พบวา กลุมที่ตอบผิด
ถึงไมตอบ คิดเปนรอยละ ๖๓ (หรือ ๓๑ ขอ) และกลุมที่ตอบถูก คิดเปนรอยละ ๓๗ (หรือ ๑๙  ขอ)  ตาม 
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ตารางที่ ๑ ดังน้ี 
ตารางที่ ๑.   ตัวอยางเปรยีบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑  

     ระหวางกลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
กลุมตอบผิดถึงไม

ตอบ 
กลุมตอบถูก 

 
ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 
๑. ๐ ๐ ๕๖ ๑๐๐ ๒. ๑๔ ๒๕ ๔๒ ๗๕ 
๓. ๒๐ ๓๖ ๓๖ ๖๔ ๔. ๒ ๔ ๕๔ ๙๖ 
๕. ๒๗ ๔๘ ๒๙ ๕๒ ๖. ๒๕ ๔๕ ๓๑ ๕๕ 
๗. ๓๗ ๖๖ ๑๙ ๓๔ ๘. ๗ ๑๓ ๔๙ ๘๗ 
๙. ๑๖ ๒๙ ๔๐ ๗๑ ๑๐. ๔๔ ๗๙ ๑๒ ๒๑ 

   

นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  จํานวน ๕๗ นาย ทําการทดสอบวิชาวทิยาศาสตรสาขาเคมีทั้งฉบบั
จํานวน ๓๐ ขอโดยวิเคราะหคารอยละระหวางกลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ และตอบถูก พบวา กลุมที่ตอบผิด
ถึงไมตอบ คดิเปนรอยละ ๕๑ (หรือ ๑๖ ขอ) และกลุมที่ตอบถูก คดิเปนรอยละ ๔๙ (หรือ ๑๔  ขอ) ตาม
ตารางที่ ๒ ดังน้ี 

 
ตารางที่ ๒.  ตัวอยาง เปรียบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑  

     ระหวางกลุมที่ตอบผิดถึงไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 
 

กลุมตอบผิดถึงไม
ตอบ 

กลุมตอบถูก 
 

กลุมตอบผิดถึงไม
ตอบ 

กลุมตอบถูก 
 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 

ขอสอบ 
ขอที่ 

(ƒ) (%) (ƒ) (%) 
๑. ๐ ๐ ๕๗ ๑๐๐ ๒. ๑๗ ๓๐ ๔๐ ๗๐ 
๓. ๑๓ ๒๓ ๔๔ ๗๗ ๔. ๒๖ ๔๖ ๓๑ ๕๔ 
๕. ๒๕ ๔๔ ๓๒ ๕๖ ๖. ๔๒ ๗๔ ๑๕ ๒๖ 
๗. ๔๐ ๗๐ ๑๗ ๓๐ ๘. ๒๘ ๔๙ ๒๙ ๕๑ 
๙. ๓๐ ๕๓ ๒๗ ๔๗ ๑๐. ๔๓ ๗๕ ๑๔ ๒๕ 

 
 
 
 
 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔                                      ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

                                                                    ๒๓ 
 
 

การวิเคราะหเปนรายหองเรียน 
วิชาฟสิกส 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๑ จํานวน ๑๗ นาย พบวา ขอสอบทั้งฉบับ จํานวน  ๕๐ ขอ 

กลุมที่ตอบผิด คิดเปนรอยละ ๒๘ (๑๔ ขอ)ไมตอบ คิดเปนรอยละ ๓๐ (๑๕ ขอ) และกลุมทีต่อบถูก คิด
เปนรอยละ๔๒ (๒๑ ขอ)  (ตามตารางที่ ๓) 

ตารางที่ ๓.  ตัวอยางเปรยีบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑ หอง ๑  
    ระหวางกลุมที่ตอบผิด ไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 

 ชวงคะแนน  ชวงคะแนน ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

f ๐ ๐ ๑๗ f ๐ ๒ ๑๕ ๑. 
% ๐ ๐ ๑๐๐ 

๒. 
% ๐ ๑๒ ๘๘ 

f ๒ ๖ ๙ f ๐ ๐ ๑๗ ๓. 
% ๑๒ ๓๕ ๕๓ 

๔. 
% ๐ ๐ ๑๐๐ 

f ๒ ๘ ๗ f ๑ ๒ ๑๔ ๕. 
% ๑๒ ๔๗ ๔๑ 

๖. 
% ๖ ๑๒ ๘๒ 

f ๑ ๖ ๑๐ f ๐ ๓ ๑๔ ๗. 
% ๖ ๓๕ ๕๙ 

๘. 
% ๐ ๑๘ ๘๒ 

f ๐ ๖ ๑๑ f ๒ ๗ ๘ ๙. 
% ๐ ๓๕ ๖๕ 

๑๐. 
% ๑๒ ๔๑ ๔๗ 

 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๒ จํานวน ๒๐ นาย พบวา แบบทดสอบทั้งฉบบั จํานวน ๕๐ ขอ 
กลุมที่ตอบผิด คิดเปนรอยละ ๕๒ (๒๖ ขอ)ไมตอบ คิดเปนรอยละ๑๔(๗ ขอ) และกลุมทีต่อบถกู คิดเปน
รอยละ ๓๔ (๑๗ ขอ)  (ตามตารางท่ี ๔) 
 

ตารางที่ ๔.  ตัวอยางเปรยีบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑ หอง ๒  
    ระหวางกลุมที่ตอบผิด ไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 
 

 ชวงคะแนน  ชวงคะแนน 
ขอท่ี 

 -๑ ๐ ๒ 
ขอท่ี 

 -๑ ๐ ๒ 
f ๐ ๐ ๒๐ f ๐ ๒ ๑๘ 

๑. 
% ๐ ๐ ๑๐๐ 

๒. 
% ๐ ๑๐ ๙๐ 

f ๑ ๓ ๑๖ f ๐ ๐ ๒๐ 
๓. 

% ๕ ๑๕ ๘๐ 
๔. 

% ๐ ๐ ๑๐๐ 
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 ชวงคะแนน  ชวงคะแนน 
ขอท่ี 

 -๑ ๐ ๒ 
ขอท่ี 

 -๑ ๐ ๒ 
f ๐ ๔ ๑๖ f ๑ ๗ ๑๒ 

๕. 
% ๐ ๒๐ ๘๐ 

๖. 
% ๕ ๓๕ ๖๐ 

f ๐ ๔ ๑๖ f ๑ ๐ ๑๙ 
๗. 

% ๐ ๒๐ ๘๐ 
๘. 

% ๕ ๐ ๙๕ 
f ๒ ๔ ๑๔ f ๑๔ ๓ ๓ 

๙. 
% ๑๐ ๒๐ ๗๐ 

๑๐. 
% ๗๐ ๑๕ ๑๕ 

 

นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๓ จํานวน ๑๙ นาย พบวา แบบทดสอบทั้งฉบบั จํานวน  ๕๐ ขอ 
กลุมที่ตอบผิดคิดเปนรอยละ ๒๐ (๑๐ ขอ)   กลุมที่ไมตอบคิดเปนรอยละ ๔๒ (๒๑ ขอ)  และกลุมที่ตอบ

ถูก คิดเปนรอยละ ๓๘  ( ๑๙ ขอ) (ตารางที่ ๕) 
 

ตารางที่ ๕.  ตัวอยางเปรยีบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑ หอง ๓ 
    ระหวางกลุมที่ตอบผิด ไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 
 

 ชวงคะแนน  ชวงคะแนน ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

f ๐ ๐ ๑๙ f ๑ ๙ ๙ ๑. 
% ๐ ๐ ๑๐๐ 

๒. 
% ๖ ๔๗ ๔๗ 

f ๐ ๘ ๑๑ f ๑ ๑ ๑๗ ๓. 
% ๐ ๔๒ ๘๕ 

๔. 
% ๕ ๕ ๙๐ 

f ๐ ๑๓ ๖ f ๑ ๑๓ ๕ ๕. 
% ๐ ๖๘ ๓๒ 

๖. 
% ๕ ๖๘ ๒๗ 

f ๓ ๘ ๘ f ๒ ๑ ๑๖ ๗. 
% ๑๖ ๔๒ ๔๒ 

๘. 
% ๑๑ ๕ ๘๔ 

f ๑ ๓ ๑๕ f ๒ ๑๖ ๑ ๙. 
% ๕ ๑๖ ๗๙ 

๑๐. 
% ๑๑ ๘๔ ๕ 

 

 ขอสอบทั้งฉบบัจํานวน ๕๐ ขอ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หากพิจารณาคะแนนเฉพาะขอทีต่อบ
ถูก พบวานักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ จํานวน ๕๖ นาย สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๓๘ คะแนน         
จากคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๔๒ คะแนน 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔                                      ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

                                                                    ๒๕ 

 
 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๒ สามารถทาํคะแนนเฉลีย่ได  ๓๔  คะแนน และนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑
หอง ๓ สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๓๘  คะแนน 
 ขอสอบทั้งฉบบัจํานวน ๕๐ ขอ หากพิจารณาการคิดคะแนนตามเง่ือนไข คือ ตอบผิด ขอละ  -๑  
คะแนน ไมตอบขอละ  ๐ คะแนน และตอบถูกขอละ ๒ คะแนน สามารถหาคาเฉลี่ย (Mean) สําหรับ
พิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาฟสิกสในกลุมความรูตาง ๆ โดยคะแนนเฉลี่ยในแตละ
กลุมความรู คือคาที่ไดจากการรวมคะแนนในแตละขอ หารดวยจํานวนขอในแตละกลุมความรูน้ัน ๆ ซ่ึง
แบงออกไดเปน ๑๐ กลุม ๆ ละ ๕ ขอ  ไดแก 

สาขาฟสิกสแบงออกเปน ๑๐ กลุมความรูจํานวน ๕๐ ขอ กลุมละ ๕ ขอ ไดแก 
๑.  การเคลื่อนที่ การขจัด ความเร็ว ความเรง   
๒.  แรงและสมดุล การเคลือ่นที่ตามกฎของนิวตัน 

  ๓.  การดล โมเมนตัม งานและพลังงาน 
๔.  คลื่น การส่ันแกวงและการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 
๕.  แสงและเสียง    
๖.  ความรอน อุณหภูมิ ปริมาตร และความดันของกาซ 

  ๗. กลศาสตรตอเน่ือง และของไหล  
๘. ไฟฟาและแมเหล็ก 

  ๙. วงจรไฟฟา 
  ๑๐. ฟสิกสยุคใหมและกัมมันตภาพรังสี 

พบวา ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาฟสิกสใน ๑๐ กลุมความรู สามารถ เรียงจาก
คาเฉลี่ย (Mean) ตามเง่ือนไข จากมากไปหานอย โดยไดคาเฉลีย่ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตร
สาขาฟสิกส เทากับ ๐.๓๙๘๙ (ตามตารางที่ ๖) 
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ตารางที่ ๖.  ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑   
       ชวงเปดภาคเรียน 

ระดับความรูพ้ืนฐาน 
วิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย(คะแนน) 
 (  -๑       ๐        ๒)   

๑ การเคล่ือนท่ี การขจัด ความเร็ว ความเรง 
๒. แรงและสมดุล การเคล่ือนท่ีตามกฎของนิวตัน 
๓. ความรอน อุณหภูมิ ปริมาตร และความดันของกาซ 
๔.คล่ืน การส่ันแกวงและการเคล่ือนท่ีแบบฮารมอนิก 

๕. วงจรไฟฟา 
๖.  แสงและเสียง 
๗. ฟสิกสยุคใหมและกัมมันตภาพรังสี 
๘. การดล โมเมนตัม งานและพลังงาน 
๙. กลศาสตรตอเนื่อง และของไหล 
๑๐. ไฟฟาและแมเหล็ก 

๑.๕๒๕ 
๐.๙๖๐๗ 
๐.๗๘๙๓ 
๐.๕๐๗๑ 
๐.๓๑๐๗ 
๐.๒๓๙๓ 
๐.๒๑๔๓ 
๐.๒๐๗๑ 
-๐.๓๒๘๖ 
-๐.๔๓๕๗ 

๐.๔๒๙๔ 
๐.๖๓๒๘ 
๐.๗๗๗๑ 
๐.๕๖๙๘ 
๐.๗๖๘๑ 
๐.๓๙๗๔ 
๐.๗๕๒๔ 
๐.๒๐๒๒ 
๐.๔๑๙๑ 
๐.๒๓๑๐ 

สูง 
ปานกลางคอนขางสูง 
ปานกลางคอนขางสูง 

ปานกลาง 
 ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 
ปานกลางคอนขางต่ํา 

ตํ่า 
เฉลี่ย ๐.๓๙๘๙ ๐.๕๘๔๘ ปานกลางคอนขางต่ํา 

 
การพิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาฟสิกส เปนรายหอง พบวา สวนใหญมีแนวโนม
ความรูใกลเคยีงกัน เชน นักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ หอง ๑ หอง ๒ และหอง ๓  จะมีความรูกลุมไฟฟาและ
แมเหล็กระดับ ต่ํา มีความรูกลุมวงจรไฟฟาปานกลางคอนขางต่ํา และ มีความรูกลุมการเคลื่อนที่ การ
ขจัด ความเรว็ ความเรง  สูง (ตารางที๗่) 
 
ตารางที่ ๗.  ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 

                        หอง ๑-๓ 
ระดับความรูพ้ืนฐาน 

วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี 
คาเฉล่ีย 
หอง ๑ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๒ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๓ 

ความหมาย(คะแนน) 
   ( -๑      ๐      ๒)   

๑.  การเคล่ือนท่ี การขจัด ความเร็ว ความเรง 
๒.  แรงและสมดุล การเคล่ือนท่ีตามกฎของนิวตัน 
๓.  การดล โมเมนตัม งานและพลังงาน 
๔.  คล่ืน การส่ันแกวงและการเคล่ือนท่ีแบบฮารมอนิก 
๕.  แสงและเสียง 
๖.  ความรอน อุณหภูมิ ปริมาตร และความดันของกาซ 

๗. กลศาสตรตอเนื่อง และของไหล 

๑.๔๘๒๔ 
๑.๒๙๔๑ 
๐.๖๓๕๓ 
๐.๘๑๑๘ 
๐.๖๕๘๘ 
๐.๙๘๘๒ 
๐.๐๗๐๖ 

๑.๗๙๐๐ 
๐.๗๘๐๐ 
-๐.๖๑๐๐ 
-๐.๐๑๐๐ 
-๐.๔๗๐๐ 
๐.๗๘๐๐ 
-๐.๘๓๐๐ 

๑.๒๘๔๒ 
๐.๘๕๒๖ 
๐.๖๘๔๒ 
๐.๗๗๘๙ 
๐.๖๑๐๕ 
๐.๖๒๑๑ 
-๐.๑๕๗๙ 

สูง 
ปานกลางคอนขางสูง
ปานกลางคอนขางต่ํา 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลางคอนขางสูง 
ตํ่าถึงปานกลาง 
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ระดับความรูพ้ืนฐาน 

วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี 
คาเฉล่ีย 
หอง ๑ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๒ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๓ 

ความหมาย(คะแนน) 
   ( -๑      ๐      ๒)   

-๐.๕๒๙๔ 
๐.๓๐๕๙ 
-๐.๒๓๕๓ 

-๐.๙๐๐๐ 
๐.๒๒๐๐ 
๐.๖๖๐๐ 

๐.๑๓๖๘ 
๐.๔๑๐๕ 
๐.๑๔๗๔ 

ตํ่าถึงปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

๘. ไฟฟาและแมเหล็ก 
๙. วงจรไฟฟา 
๑๐. ฟสิกสยุคใหมและกัมมันตภาพรังสี 

เฉลี่ย   
S.D.   

๐.๕๔๘๒ 
๐.๖๔๗๖ 

๐.๑๔๑๐ 
๐.๘๖๙๑ 

๐.๕๓๖๘ 
๐.๔๑๖๕ 

 

 
การวิเคราะหเปนรายหองเรียน 

วิชาเคมี 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๑ จํานวน ๑๙ นาย พบวา ขอสอบทั้งฉบับ จํานวน  ๓๐ ขอ 

กลุมที่ตอบผิด คิดเปนรอยละ ๓๑ (๙ ขอ) ไมตอบ คิดเปนรอยละ ๑๕ (๕ ขอ) และกลุมทีต่อบถกู คิดเปน
รอยละ ๕๔  (๑๖ ขอ) (ตามตารางที่ ๘) 

 
ตารางที่ ๘.  ตัวอยางเปรยีบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑ หอง ๑  

    ระหวางกลุมที่ตอบผิด ไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 
 ชวงคะแนน  ชวงคะแนน 

ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

f ๐ ๐ ๑๙ f ๓ ๐ ๑๖ 
๑. 

% ๐ ๐ ๑๐๐ 
๒. 

% ๑๖ ๐ ๘๔ 
f ๒ ๐ ๑๗ f ๕ ๐ ๑๔ 

๓. 
% ๑๑ ๐ ๘๙ 

๔. 
% ๒๖ ๐ ๗๔ 

f ๕ ๐ ๑๔ f ๙ ๓ ๗ 
๕. 

% ๒๖ ๐ ๗๔ 
๖. 

% ๔๗ ๑๖ ๓๗ 
f ๘ ๕ ๖ f ๕ ๒ ๑๒ 

๗. 
% ๔๒ ๒๖ ๓๒ 

๘. 
% ๒๖ ๑๑ ๖๓ 

f ๔ ๕ ๑๐ f ๕ ๑๐ ๔ 
๙. 

% ๒๑ ๒๖ ๕๓ 
๑๐. 

% ๒๖ ๕๓ ๒๑ 
 

นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๒ จํานวน ๑๙ นาย พบวา แบบทดสอบทั้งฉบบั จํานวน ๓๐ ขอ 
กลุมที่ตอบผิดคิดเปนรอยละ ๓๗ (๑๑ ขอ) กลุมที่ไมตอบ คิดเปนรอยละ ๑๔ (๔ ขอ) และกลุมทีต่อบถูก  
คิดเปนรอยละ ๔๙ (๑๕ ขอ) (ตามตารางที่ ๙) 
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ตารางที่ ๙.  ตัวอยางเปรยีบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑ หอง ๒  
     ระหวางกลุมที่ตอบผิด ไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 

 ชวงคะแนน  ชวงคะแนน 
ขอท่ี 

 -๑ ๐ ๒ 
ขอท่ี 

 -๑ ๐ ๒ 
f ๐ ๐ ๑๙ f ๖ ๐ ๑๓ 

๑. 
% ๐ ๐ ๑๐๐ 

๒. 
% ๓๒ ๐ ๖๘ 

f ๔ ๑ ๑๔ f ๑๐ ๑ ๘ 
๓. 

% ๒๑ ๕ ๗๔ 
๔. 

% ๕๓ ๕ ๔๒ 
f ๘ ๓ ๘ f ๑๓ ๓ ๓ 

๕. 
% ๔๒ ๑๖ ๔๒ 

๖. 
% ๖๘ ๑๖ ๑๖ 

f ๗ ๔ ๘ f ๓ ๖ ๑๐ 
๗. 

% ๓๗ ๒๑ ๔๒ 
๘. 

% ๑๕ ๓๒ ๕๓ 
f ๕ ๔ ๑๐ f ๔ ๘ ๗ 

๙. 
% ๒๖ ๒๑ ๕๓ 

๑๐. 
% ๒๑ ๔๒ ๓๗ 

 

นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  หอง ๓ จํานวน ๑๙ นาย พบวา แบบทดสอบทั้งฉบบั จํานวน ๓๐ ขอ 
กลุมที่ตอบผิดคิดเปนรอยละ ๓๐ (๙ ขอ) กลุมที่ไมตอบ คิดเปนรอยละ ๒๗ (๘ ขอ) และกลุมที่ตอบถกู  
คิดเปนรอยละ ๔๓ (๑๓ ขอ) (ตามตารางที ่๑๐) 

 
ตารางที่ ๑๐.  ตัวอยางเปรียบเทียบจํานวนรอยละและความถีข่องนักเรียนชั้นปที่ ๑ หอง ๓ 

       ระหวางกลุมที่ตอบผิด ไมตอบ และกลุมที่ตอบถูก 
 ชวงคะแนน  ชวงคะแนน 

ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

ขอท่ี 
 -๑ ๐ ๒ 

f ๐ ๐ ๑๙ f ๔ ๔ ๑๑ 
๑. 

% ๐ ๐ ๑๐๐ 
๒. 

% ๒๑ ๒๑ ๕๘ 
f ๔ ๒ ๑๓ f ๑๐ ๐ ๙ 

๓. 
% ๒๑ ๑๑ ๖๘ 

๔. 
% ๕๓ ๐ ๔๗ 

f ๕ ๔ ๑๐ f ๙ ๕ ๕ 
๕. 

% ๒๖ ๒๑ ๕๓ 
๖ 

% ๔๘ ๒๖ ๒๖ 
f ๑๑ ๕ ๓ f ๓ ๙ ๗ 

๗. 
% ๕๘ ๒๖ ๑๖ 

๘. 
% ๑๖ ๔๗ ๓๗ 

f ๓ ๙ ๗ f ๗ ๙ ๓ 
๙. 

% ๑๖ ๔๗ ๓๗ 
๑๐. 

% ๓๗ ๔๗ ๑๖ 
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  ขอสอบทั้งฉบบัจํานวน ๓๐ ขอ คะแนนเตม็ ๖๐ คะแนน หากพิจารณาคะแนนเฉพาะขอที่ตอบถกู 
พบวานักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ จํานวน ๕๗ นาย สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  ๔๘.๖๗ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได  รอยละ ๕๔ (๑๖ ขอ) 
นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๒ สามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ  ๔๙  (๑๕ ขอ) และนักเรียนนายเรือ
ชั้นปที่ ๑ หอง ๓ สามารถทําคะแนนเฉลีย่ไดรอยละ  ๔๓  (๑๓ ขอ) 
 ขอสอบทั้งฉบบัจํานวน ๓๐ ขอ หากพิจารณาการคิดคะแนนตามเง่ือนไข คือ ตอบผิด  
 ขอละ  -๑  คะแนน ไมตอบขอละ  ๐ คะแนน และตอบถูกขอละ ๒ คะแนน สามารถหาคาเฉลี่ย (Mean) 
สําหรับพิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสในกลุมความรูตาง ๆ โดยคะแนนเฉลี่ย
ในแตละกลุมความรู คือคาที่ไดจากการรวมคะแนนในแตละขอ หารดวยจํานวนขอในแตละกลุมความรู  
น้ัน ๆ ซ่ึงแบงออกไดเปน ๑๓ กลุม ๆ ละ ๒-๔ ขอ  ไดแก 

๑ อะตอมและตารางธาต ุ   ๒. พันธะเคมี 
  ๓. โมลและปริมาณตอโมล  ๔. ปริมาณสารสัมพันธ 
  ๕. กาซ ของเหลว ของแข็ง  ๖. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
  ๗. สมดุลเคมี    ๘. กรด-เบส 
  ๙. เคมีอินทรีย    ๑๐. สารชีวโมเลกุล 
  ๑๑.ผลติภัณฑปโตรเลียม  ๑๒.ไฟฟาเคมี 
  ๑๓.ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 

พบวา ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาเคมีใน ๑๓ กลุมความรู สามารถ เรียงจาก
คาเฉลี่ย (Mean) ตามเง่ือนไข จากมากไปหานอย ไดคาเฉลี่ยระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขา
เคมี เทากับ ๐.๖๒๐๖ (ตามตารางที่ ๑๑)  

๑ อะตอมและตารางธาต ุ  ๒. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  ๓. เคมีอินทรีย    ๔. กรด-เบส   

๕. ผลิตภัณฑปโตรเลียม   ๖. กาซ ของเหลว ของแข็ง   
๗. สารชีวโมเลกุล   ๘. โมลและปริมาณตอโมล  

  ๙. สมดุลเคมี    ๑๐. ปริมาณสารสัมพันธ 
๑๑.พันธะเคมี    ๑๒.ธาตุและสารประกอบ 
๑๓.ไฟฟาเคมี 
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ตารางที่ ๑๑.  ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมีของนักเรียนนายเรือชั้นปที ่๑  
          ชวงเปดภาคเรียน 

ระดับความรูพ้ืนฐาน 
วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย(คะแนน) 
 (-๑        ๐         ๒)   

๑ อะตอมและตารางธาตุ  
๒. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๓.เคมีอินทรีย 
๔. กรด-เบส  
๕. ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
๖.กาซ ของเหลว ของแขง็ 
๗. สารชีวโมเลกุล 
๘. โมลและปรมิาณตอโมล 
๙. สมดุลเคมี 
๑๐. ปริมาณสารสัมพันธ 
๑๑.พันธะเคมี 
๑๒.ธาตุและสารประกอบ 
๑๓. ไฟฟาเคมี 

๑.๒๙๘๒ 
๑.๐๗๘๙ 
๐.๘๕๙๖ 
๐.๗๕๔๔ 
๐.๗๑๐๕ 
๐.๖๗๘๔ 
๐.๕๘๗๗ 
๐.๔๘๒๕ 
๐.๔๘๒๕ 
๐.๔๗๓๗ 
๐.๓๙๔๗ 
๐.๓๒๔๖ 
-๐.๐๕๘๕ 

๐.๕๕๗๙ 
๐.๔๓๔๒ 
๐.๐๙๙๒ 
๐.๑๙๘๕ 
๐.๑๑๑๖ 
๐.๑๒๙๓ 
๐.๓๕๙๘ 
๐.๔๘๓๘ 
๐.๑๖๑๓ 
๐.๓๗๒๒ 
๐.๕๘๓๐ 
๐.๑๓๖๕ 
๐.๒๕๘๖ 

ปานกลาง 
 ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลางคอนขางตํ่า 

เฉลี่ย ๐.๖๒๐๖ ๐.๓๔๓๖ ปานกลาง 
  

การพิจารณาระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขาเคมี เปนรายหอง พบวา สวนใหญมี
แนวโนมความรูใกลเคียงกนั เชน นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ หอง ๒ และหอง ๓  จะมีความรูกลุม
ไฟฟาเคมี  ระดับ ปานกลางคอนขางต่ํา มีความรูกลุม อะตอมและตารางธาตุปานกลาง คอนขางสูง และ
กลุมความรูอ่ืน ๆ ในระดับปานกลาง (ตารางที่ ๑๒) 
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ตารางที่ ๑๒.  ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมีของนักเรียนนายเรือชั้นปที ่๑  
                            หอง ๑-๓ 
 

ระดับความรูพ้ืนฐาน 
วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี 

คาเฉล่ีย 
หอง ๑ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๒ 

คาเฉล่ีย 
หอง ๓ 

ความหมาย(คะแนน) 
   (-๑       ๐        ๒)   

๑.๖๐๕๓ 
๑.๕๗๘๙ 
๑.๐๗๘๙ 
๐.๖๘๔๒ 
๑.๐๗๘๙ 
๐.๖๓๑๖ 
๐.๗๓๖๘ 
๐.๖๐๕๓ 
๐.๔๒๑๑ 
๐.๕๐๐๐ 
๐.๗๓๖๘ 
๐.๒๖๓๒ 
-๐.๒๔๕๖ 

๑.๑๕๗๙ 
๐.๘๔๒๑ 
๐.๖๐๕๓ 
๐.๖๘๔๒ 
๐.๒๓๖๘ 
๑.๐๗๐๒ 
๐.๗๖๓๒ 
๐.๖๘๔๒ 
๐.๔๗๓๗ 
๐.๖๕๗๙ 
๐.๐๒๖๓ 
๐.๔๔๗๔ 
-๐.๐๕๒๖ 

๑.๑๓๑๖ 
๐.๘๑๕๘ 
๐.๘๙๔๗ 
๐.๘๙๔๗ 
๐.๘๑๕๘ 
๐.๓๓๓๓ 
๐.๒๖๓๒ 
๐.๑๕๗๙ 
๐.๕๕๒๖ 
๐.๒๖๓๒ 
๐.๔๒๑๑ 
๐.๒๖๓๒ 
๐.๑๒๒๘ 

ปานกลางคอนขางสูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง  
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลางคอนขางตํ่า 
 

๐.๗๔๔๓ ๐.๕๘๔๓ ๐.๕๓๓๑ 

๑. อะตอมและตารางธาตุ  
๒. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๓.เคมีอินทรีย 
๔. กรด-เบส  
๕. ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
๖.กาซ ของเหลว ของแขง็ 
๗. สารชีวโมเลกุล 
๘. โมลและปรมิาณตอโมล 
๙. สมดุลเคมี 
๑๐. ปริมาณสารสัมพันธ 
๑๑.พันธะเคมี 
๑๒.ธาตุและสารประกอบ 
๑๓. ไฟฟาเคมี                                   
                       

                            เฉลี่ย  
S.D. ๐.๕๐๖๑ ๐.๓๖๐๓ ๐.๓๓๖๗ 

ปานกลาง 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหผลการวัดระดับความรูพ้ืนฐานเตรยีมอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส 

ในชวงเปดภาคเรียนโดยใชขอสอบ น้ัน ทําใหทราบวา คาเฉลี่ย(Mean)ของนักเรียนชั้นปที่ ๑ ใน ๑๐ กลุม
หัวขอความรู คือ ๐.๓๙๘๙ อยูในเกณฑปานกลางคอนขางต่ํา (ตามตารางที ่ ๖ และตามผังกราฟ 
ดานลาง)โดยทําคะแนนเฉลี่ยได  ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของ
ขอสอบ แสดงวามีความไมแนใจในการตอบและตอบผิดถึง ๒ ใน ๓ ของขอสอบ 
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กราฟแสดงคาเฉล่ียกลุมความรูวิชาฟสิกส
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นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ หอง ๓ และ หอง ๒ ทําคะแนนเฉลี่ยเรยีงจากมากไปหานอย
โดยคิดเฉพาะขอที่ตอบถูก เทาน้ันคือ ๔๒ คะแนน ๓๘ คะแนน และ ๓๔ คะแนน  ตามลําดับ 
 จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยทัง้ ๓ หอง ตามตารางที่ ๗ ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตรสาขา
ฟสิกสของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ - ๓ พบวา คาเฉลี่ย(Mean) ของหอง ๒       มีคา นอย กวา
หอง ๑ และหอง ๓ เน่ืองจาก หอง ๒ มีจํานวนนักเรียนนายเรือที่ตอบขอสอบผิด มากที่สุดคือ ๒๖ ขอ ใน 
๕๐ ขอ ซ่ึงหอง ๑ มีจํานวนขอสอบที่ตอบขอสอบผิด คือ ๑๔ ขอ ใน ๕๐ ขอ หอง ๓ มีจํานวนขอสอบที่
ตอบขอสอบผดิ คือ ๑๐ ขอ ใน ๕๐ ขอ ตามลําดับ เพราะเน่ืองจากการไมตอบขอสอบจะไดคะแนน ๐ 
คะแนน ตอบผิด -๑ คะแนน จึงทําใหคาเฉลี่ย (Mean) ของหอง ๒ มีคา นอยกวาหอง ๑ และหอง ๓ 
 จากการตอบขอสอบทําใหทราบวาพฤตกิรรมของนักเรียนนายเรือชัน้ปที่ ๑ หอง ๒ มีความสุม
เสี่ยงในการตอบแบบทดสอบมากที่สุดและทําคะแนนเฉลี่ยไดนอยที่สดุคือ ๓๔ คะแนน เน่ืองจากตอบผิด
เสียเปนสวนใหญ 
 กลุมความรูทีมี่คาเฉลี่ยติดลบคือ หอง ๑ จํานวน ๒ กลุมความรู หอง ๒ จํานวน ๕ กลุมความรูและ 
หอง ๓ จํานวน ๑ กลุมความรู ตามลําดับ(ตามตารางที่ ๗) แสดงพฤติกรรมของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 
หอง ๓ มีกลยุทธในการตอบขอสอบตามเงื่อนไข ไมแนใจไมตอบขอสอบสูงกวาอีกสองหองคือ๒๑ ขอจาก 
๕๐ ขอ และตอบผิดนอยที่สุดเชนกันคือ ๑๐ ขอจาก ๕๐ ขอ  มีพฤติกรรมสุมเสี่ยงหรือคาดเดาในการตอบ
ขอสอบนอย แตมีขอที่ตอบถูกนอยกวาหอง ๑ 

กลุมความรูทีจั่ดอยูในคะแนนปานกลางคอนขางต่ําเรยีงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  กลุม ตาม
ตารางที่ ๖. ซ่ึงเปนความรูพ้ืนฐานที่ตองศกึษาตอในระดับอุดมศึกษา  
 จากการวิเคราะหผลการวัดระดับความรูพ้ืนฐานเตรยีมอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมี 
ในชวงเปดภาคเรียนโดยใชขอสอบ น้ัน  ทําใหทราบวา  คาเฉลี่ย (Mean)  ของนักเรียนชั้นปที่  ๑ ใน ๑๓  
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กลุมหัวขอความรู คือ ๐.๖๒๐๖ อยูในเกณฑปานกลาง (ตามตารางที่ ๑๑ และตามผังกราฟ ดานลาง)โดย
ทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ  ๔๘.๖๗ (๒๙.๓๓ คะแนน จากคะแนนเตม็ ๖๐ คะแนน) คิดเปน หรือประมาณ 
๑ ใน ๒ ของขอสอบ แสดงวามีความไมแนใจในการตอบและตอบผิด ประมาณ ๑ ใน ๒ ของขอสอบ
เชนกัน 

 

กราฟแสดงคาเฉล่ียกลุมความรูวิชาเคมี
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 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๑ หอง ๒ และ หอง ๓ ทําคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย
โดยคิดเฉพาะขอที่ตอบถูก เทาน้ันคือ ๕๔ คะแนน ๔๙ คะแนน และ ๔๓  คะแนน  ตามลําดับ 
 จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยทัง้ ๓ หอง ตามตารางที ่ ๑๒ ระดับความรูพ้ืนฐานวิชาวทิยาศาสตร
สาขาเคมีของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ พบวา คาเฉลีย่ (Mean) เรยีงลําดับตามคะแนนที่ตอบถูก จาก
หอง ๑ ถึงหอง ๓        
 จากการตอบขอสอบทําใหทราบวาพฤตกิรรมของนักเรียนนายเรือชัน้ปที่ ๑ หอง ๒ มีความสุม
เสี่ยงหรือคาดเดาในการตอบแบบทดสอบมากที่สุด(ตอบผิด ๑๑ ขอ) หอง ๑ และหอง ๓  ตอบขอสอบผิด
จํานวนเทากันคือ ๙ ขอ แสดงวานักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๒ มีพฤติกรรมในการทําขอสอบทั้งสอง
วิชาในลักษณะคลายคลึงกันคือการคาดเดาขอสอบผิดสูงทั้งสองวิชาเม่ือเทียบกับหอง ๑และหอง ๓ 
 กลุมความรูทีมี่คาเฉลี่ยติดลบคือ หอง ๑ จํานวน ๑ กลุมความรู หอง ๒ จํานวน ๑ กลุมความรูและ 
หอง ๓ ไมมีติดลบ (ตามตารางที่ ๑๒) แสดงพฤติกรรมของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ หอง ๓ ไมมีความ
แนใจในการตอบขอสอบ(จํานวนขอที่ไมตอบขอสอบสูงกวาอีกสองหอง) คาเฉลี่ยจึงไมติดลบ 
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ขอเสนอแนะ 
 ๑. ขอมูลการตอบขอสอบ ของนักเรียนชัน้ปที่ ๑ จะเปนประโยชนกับ ครู-อาจารยเพ่ือนําไป
พิจารณา ปรับปรุงแนวทางการสอนใหการสอนเสริมหรือเนนเนื้อหาในสวนที่นักเรียนสวนใหญยงัไม
เขาใจหรือมีความรูนอยในหัวขอเรื่องนั้นๆ 
 ๒. ควรใหนักเรียนไดทราบผลการทดสอบ เพ่ือเปนขอมูลแจงเตือน ใหทราบวานักเรียนควรปรบั
ความรูของตนเองในเรื่องใดบาง กอนที่จะมีการสอบกลางภาค 
 ๓. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนภายหลังที่ไดรับทราบผลของคะแนน วามีการตอบสนองตอผล
คะแนนที่ไดรับทราบ หรือมีความกระตอืรือรน มากนอยเพียงใด ที่จะพยายามปรับความรูของตนเองให
สามารถผานเกณฑการทดสอบในกลางภาคหรือปลายภาคของการศึกษา และพยายามสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียนใหมากย่ิงขึ้น 
 ๔. เก็บเปนสถิติขอมูลเพ่ือการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบกับการสอบของนักเรียนในรุนตอๆไป 
วามีแนวโนมไปในลักษณะเชนใด หากใชแบบทดสอบชุดเดียวกนัหรือใชขอสอบกลางของระดับเตรียม
อุดมศึกษาเปนเกณฑวัด 
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 GMOs ดีจริงหรือ? 
น.ต.หญิง นภสจันทร วีระประจักษ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 ปญหาจํานวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองขณะที่พ้ืนที่การเกษตรมีจํานวนเทาเดิมสราง
แรงกดดันตอทรัพยากรที่มีอยูรอบ ๆ ตัว ความไมสมดุลที่วาน้ีจึงนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีดาน
พันธุกรรมที่ใชในการถายฝากหรือตัดแตงยีนในสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่มีการปรับปรุงหรือแปรพันธุดังกลาว 
เรียกวา Genetically Modified Organism (GMOs) น้ันกอใหเกิดส่ิงมีชีวิตพันธุใหมที่มีลักษณะสมบูรณ
กวาที่มีอยูตามธรรมชาติ โดยมีความสามารถในการผลิตสูง คุณภาพดี มีความตานทานโรคมาก๑ 
ถึงแมวา GMOs จะมีขอดีตามที่ไดมีการกลาวอางกัน แต ผูเขียนก็ยังคงเชื่อวา GMOs มีขอเสียมากกวา
ขอดี บทความนี้จะชี้ใหเห็นถึงขอเสียของ GMOs โดยจะเริ่มจากการอธิบายวา GMOs คืออะไร ตอดวย
ความเชื่อในเรื่องประโยชนของ GMOs สลับกับขอมูลของนักวิชาการที่กลาวถึงโทษของ GMOs ในบท 
GMOs ดีจริงหรือ? และบทสรุปวาทําไมผูเขียนจึงเชื่อวาGMOs มีขอเสียมากกวาขอดี 
 

GMOs คืออะไร? 
 GMOs ยอมาจากคําวา Genetically Modified Organism แปลตรงตัววา สิ่งมีชีวิตที่มีการ
ดัดแปลงพันธุกรรม วิธีการดัดแปลงพันธุกรรมคือการดึงเอา DNA ที่มีคุณสมบัติทีต่องการออกมาจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึง ไมวาสิ่งมีชีวิตชนิดน้ันจะเปนแบคทีเรีย ไวรัส รา ปลา สัตวเลี้ยงลูกดวยนม หรือ พืช 
แลวนําเอา DNA น้ัน ไปใสไวยังเซลลของสิ่งมีชีวิตที่เปนเปาหมาย ดังน้ันสวนประกอบของสัตวอาจถกู
นําไปปนกับพืช เปนนวตกรรมใหมในการดัดแปลงพันธุกรรมขามชนิดและขามสายพันธุ   
 ปจจุบันนี้นักวจัิยสามารถนํายีนที่มีสารพิษที่มีฤทธิ์ฆาแมลงตามธรรมชาติเชน จากแบคทีเรยี 
แมลงปอง งู และ ตวัตอ นํามาใสในพืชเพ่ือที่จะทําใหพืชมีพิษกันแมลงโดยที่ไมจําเปนตองใชยาฆาแมลง
อีก๒ เชน พืช Round-Up Ready ที่สามารถตานพิษยาฆาหญาของบริษัทมอนซานโต (Monsanto) หรือ
ฝาย บีที๓ ของบริษัทเดียวกัน ไดถูกนําไปขายในประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทยโดยเชื่อวาจะชวยลด
ปญหาสิ่งแวดลอมถูกทําลาย เพราะเทคโนโลยี GMOs จะทําใหพืชและสตัวมีความตานทานตอเชื้อโรค 
ตอสภาพแวดลอมสูง ไมจําเปนตองใชยาฆาแมลง และเชื่อวาจะชวยใหเกษตรกรเพิ่มผลผลติซ่ึงจะทําให
ประเทศกําลังพัฒนาไดรับประโยชนดวย GMOs จะเปนการปฏิวตัทิางเกษตรกรรมรอบที่สอง หลังจาก
การปฏิวตัิเขียว (การปฏิวตัเิขียว หมายถงึ การนําเอาเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร เชน   
ใชเครื่องจักร ใชปุยเคมี ใชยาฆาแมลงแทนการเกษตรแบบดั้งเดิม) ในป ๒๕๐๓  ที่เกษตรกรไดรับผลตอบแทน  
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ทางการผลิตสงูขึ้นเพราะใชยาฆาแมลงและปุยเคมีจากตะวันตกแทนการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม ปญหาก็
คือ พืช GMOs เหลาน้ีใหผลตอบแทนเชนนั้นจริงหรือ? 
 

 GMOs ดีจริงหรือ? 
  Vandana Shiva แยงวาคํากลาวอางเหลาน้ัน  ไมเปนความจริง การที่นํายีนที่มีพิษมาใชจะ
กอใหเกิดอันตรายตอสายพันธุที่ไมใชศัตรูพืช และสามารถนําไปสูการด้ือยาในแมลงศัตรูพืชเกิดเปน 
super-pests๔ ในอินเดียเกษตรกรตองลมละลายถึงขั้นฆาตัวตายเนื่องจากกูเงินมาซ้ือฝายบีทีแตไม
สามารถปองกันหนอนฝายไดตามที่บริษัทอาง สําหรับประเทศไทยมีการนําฝายบีทีของบริษัทมอนซานโต 
เขามาทดลองปลูกเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๘ พบวา นอกจากผีเสื้อและแมลงชางนับรอยสายพันธุจะ
ไดรับผลกระทบจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมแลว สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่มีหวงโซอาหารที่สัมพันธกับผีเสื้อและ
แมลงเหลาน้ีก็จะไดรับผลกระทบตอเน่ืองไปดวย 
 ในสหรัฐอเมรกิา ขอมูลการวิจัยที่พิสูจนวา  GMOs ปลอดภัยไดถูกนําเสนอโดยบริษทัผูผลติที่  
ทําการทดลองในหนูและไกที่มีวงจรชีวติสั้นกวาคน๕ บริษัทที่ผลติ GMOs เชน คารกิล (Cargill) และ 
มอนซานโตอางวา GMOs น้ันมีคุณประโยชนดังตอไปน้ีคือ ๑) สามารถวางขายไดนานกวา ๒) มีคุณคา
ทางอาหารมากกวา เชน ขาวสีทองที่ตัดแตงพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมวิตามิน A ๓) สามารถใชเปนยา ๔) สามารถ 
ปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ๕) ตานทานแมลงศัตรูพืชไดมากกวา ๖) มีศักยภาพ
ในการกําจัดพิษใหกับสิ่งแวดลอม เชนมีการปลูกมันฝรัง่ดัดแปลงพันธุกรรมที่ปลูกเพ่ือดูดซับสารพิษ๖ 

 อยางไรก็ตามนักวิชาการอยาง Kerry Whiteside แยงวาการสราง GMOs เปนศลิปะที่ไมแนนอน
เพราะวาเซลลเปาหมายถกูสุมยิงดวยยนีหลากชนิด เชน ยีนที่มีสารกระตุนทางเคมี (promoter genes) 
ยีนที่ทําใหเปนหมัน (terminator genes) และ ยีนที่ใชเปนตวับงชี้ (marker genes เปนยีนทีใ่สไปเพ่ือให
ทราบวา การตัดแตงพันธุกรรมนั้นสาํเร็จหรือไม เชน การนําเอายนีที่มีคุณสมบัตทิี่ตองการใสสารเรืองแสง 
หากการตัดแตงสําเร็จผลติผลน้ันก็จะมีการเรืองแสง)๗  ทําใหเกิดประเด็นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 
เพราะเม่ือองคประกอบโดยธรรมชาติของพชืและสตัวถูกระดมยิงโดยปนยีน ที่มีกระสุนเปนยีนหลากรูปแบบ
ทําใหมีการกลายพันธเกิดเปนพืชและสตัวที่ไมสมประกอบ เม่ือผูบริโภคไดรับยีนเหลาน้ันเขาไป DNA ที่
ถูกตัดแตงพันธุกรรมเหลาน้ีจะแตกตวัแทรกซึมเขาไปในกระแสเลือด จากการทดลองกับหนูทีใ่หทานอาหาร
ที่มีสวนประกอบจาก DNA แบคทีเรีย ไวรสั (Bacterial Virus) พบวาก๋ึนไมสามารถยอยสลาย DNA ไดทัน
อยางที่เคยเขาใจ มี DNA หลายสวนผานเขามาในกระแสเลือด ความไมสมประกอบท้ังหลายจะถูกฝงอยูใน
รางกายซึ่งทายที่สุดแลวจะสงผลในทางลบออกมา จากการทดลองตอเน่ืองไดชี้ใหเห็นวา  DNA ที่ไมถูกยอย
สลายจะไปสะสมที่มาม  เซลลตับ  และเม็ดเลอืดขาว๘ 

 นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากอาการภูมิแพ เม่ือผูบริโภครับประทานอาหารที่มีสวนประกอบของ 
GMOs  เขาไปโดยไมรูวามีสิ่งที่ตัวเองแพอยู   ยกตัวอยางเชน    เม่ือผูบริโภครับประทานมะเขอืเทศหรือ     
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สตรอเบอรรี่ที่นําสวนประกอบของปลาทะเลน้ําลึกมาใส๙ และผูบริโภคแพอาหารทะเล ผลลัพธที่ไดคือ
ผูปวยอาจมีอาการแพจนทําใหเสียชีวิตได รวมทั้งยังมีความเสี่ยงตอปญหาการด้ือยาปฏิชีวนะจากการใช
ยีนของจุลินทรียหรือแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติตานยาปฏิชีวนะเปน marker gene เพ่ือทดสอบและคนหา
ยีนที่ถูกดัดแปลงจุลินทรียหรือแบคทีเรียที่ เปนอันตรายสามารถรั่วไหลไปสูแม นํ้าลําคลองและ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ไดตลอดเวลา การรั่วไหลของสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีจะกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง 
เพราะจุลินทรียและแบคทีเรียสามารถขยายจํานวนเพ่ิมขึ้นไดเร่ือย ๆ ทําใหเกิดปญหาการควบคุมและ
ทําลาย เม่ือพืชและสัตวที่ไดรับยีนเหลาน้ีเขาไปไดถูกนํามาบริโภค กอใหเกิดความเสี่ยงในการดื้อยาใน
กลุมเสี่ยงคือ เด็ก ผูสูงอายุ ผูมีภูมิคุมกันบกพรอง และผูปวยดวยโรครายแรง 
 ผลิตภัณฑ GMOs เปนผลผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ หากมีการ
พิสูจนแลววา พืช GMOs มีความปลอดภัยตอชีวิตมนุษยและระบบนิเวศของพืชโดยรอบในระยะยาว  
การปลูกพืช GMOs ก็เปนหนทางที่ชวยพัฒนาระบบเกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เม่ือ
ผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของ GMOs เพ่ิมมากขึ้นในตลาดของผูบริโภค อยางไรก็ดี ยุโรปก็เร่ิมมี
ความเคลือบแคลงในที่มาและความปลอดภัยของสินคาชนิดน้ี พรอมกันน้ีก็มีการรณรงคโจมตีผลิตภัณฑ
เหลาน้ี โดยมุงเปาไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผูผลิตสินคาชนิดน้ีจําหนายมากที่สุดในโลกโดยประณาม
บรรษัทขามชาติที่เปนผูพัฒนาและจําหนายเมล็ดพันธุเหลาน้ีแกเกษตรกรทั้งในสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอ่ืน ๆ โดยมุงไปที่การผูกขาดทรัพยสินทางปญญา และความไมแนใจในผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
สถานการณความขัดแยงทางการคาระหวางประชาคมยุโรป และสหรัฐอเมริกากลายเปนขอพิพาทที่ตอง
ฟองรองตอองคการการคาโลก (WTO) สหรัฐอเมริกาถือวาการตอตานสินคาตัดแตงพันธุกรรมนี้เปน
มาตรการสกัดก้ันสินคาเกษตร๑๐ 

   เม่ือกระแสคัดคานอาหาร GMOs (โดยมีที่มาจากความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของผูบริโภค
และความจําเปนในการแขงขันทางการคา) ไดรับการผลักดันจนขึ้นไปถึงระดับนโยบาย จึงทําให EU 
(European Union หรือสหภาพยุโรป เปนองคการระหวางประเทศ ประกอบดวยสมาชิก ๒๗ ประเทศมี
การกอตั้งเม่ือ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ภายใตสนธิสัญญามาสทริชต แทนที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป/EEC 
สํานักงานใหญ อยูที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม) ออกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอสินคาเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงมีสวนผสมที่เปน GMOs ปนอยู) โดยเล็งเห็นวา สินคาเหลาน้ีมีทีทาวาจะเขามาตีตลาด
ในยุโรปดวยอํานาจการแขงขันที่เหนือกวาเน่ืองจากราคาถูก โดยการจํากัดการนําเขาสินคา GMOs ชนิด
ใหมดวยการออกกฎหมายบังคับใหมีการติดฉลากหรือแยกอาหาร GMOs ออกจากอาหารปกติ ประเด็น
น้ีจึงนําไปสูความขัดแยงทางการคาระลอกใหม๑๑ นอกจากน้ัน GMOs ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
โลกอยางรุนแรง เพราะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนควบคุมผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอชีวิต
มนุษยทั้งโลก ไมวาจะเปนยา อาหาร สัตว พืช และเมล็ดพันธุ โดยอาศัยการเปนผูนําทางเทคโนโลยีกับ
การใชสิทธิในทางทรัพยสินทางปญญาเปนเคร่ืองมือทางการตลาด ทําใหบริษัทเอกชนสามารถทําการ 
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ผูกขาดสินคาการเกษตร ซ่ึงจะกอความเดือดรอนตอมนุษยชาติไปทั่วโลก๑๒ 

 นอกจากน้ันรัฐบาลไทยควรยึดถือตามหลักการของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity --CBD) ตามมาตรา ๘ วรรค (h) ที่กําหนดไววา          
ให “ปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น ซ่ึงคุกคาม ระบบนิเวศ ถิ่น   
ที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุอ่ืน” และ วรรค (j) “ใหความเคารพ สงวนรักษา และรักษาไวซ่ึงภูมิปญญา 
ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติของชุมชนพ้ืนเมืองและ ทองถิ่น และสนับสนุนการแบงปนอยางเทา
เทียม ซ่ึงผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนภูมิปญญา  ประดิษฐกรรม  และการถือปฏิบัติน้ัน ๆ”๑๔ 

และปฏิบัติตามพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on 
Biosafety) ที่เนนเรื่องความปลอดภัยของชีวภาพ มากกวาที่จะคิดถึงผลประโยชนของชาติในแงมุมของ
เศรษฐกิจหรือความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแตเพียงอยางเดียว 
 พิธีสารคารตาเฮนา วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Bisafety) หรือ
ที่เรียกสั้น ๆ วา พิธีสารคารตาเฮนา เปนความตกลงตอทายอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึง
รัฐสภาไทยใหความเห็นชอบใหสัตยาบันไปเม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ พิธีสารน้ีมีความมุงหมายที่จะ
วางกฎเกณฑกํากับควบคุมการเคลื่อนยายขามพรมแดน ซ่ึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เน่ืองจากการคา
ระหวางประเทศเกี่ยวกับสินคา GMO ขยายตัวมากขึ้นในปจจุบัน ซ่ึงสินคาเหลาน้ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขอนามัยของมนุษย 
 หลักการสําคัญของพิธีสาร ไดแก การสรางระบบบอกกลาวและใหความยินยอมลวงหนา 
(Advanced informed consent) ในการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจากประเทศหนึ่ง เพ่ือ
นําไปปลอยสูสภาพแวดลอมในอีกประเทศหนึ่ง โดยประเทศสงออกมีหนาที่ตองแจงใหประเทศนําเขา
ทราบถึงการขนสงครั้งแรกของสินคา พิธีสารรับรองสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะปฏิเสธการนําเขาสินคา
จีเอ็มโอ โดยอาศัยหลัก “Precautionary principle” ซ่ึงการจํากัดการนําเขาอาจอาศัยเพียงเหตุเพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากสินคานําเขา โดยไมจําเปนตองใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรใด ๆ เชน อาจ
หามนําเขาปลาจีเอ็มโอ ที่ไมมีหลักฐานพิสูจนแสดงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคและระบบนิเวศ 
หลักการ “Preceautionary” ใหความสําคัญกับการปกปองสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยยิ่งกวาการคาขาย 
หลักการน้ีถูกคัดคานจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศผูสงออกสินคาจีเอ็มโอรายใหญ แตไดรับการ
สนับสนุนจากสหภาพยุโรปและประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ 
 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนถึงขอเสียของ GMOs ผูเขียนจึงเชื่อวานวตักรรมนี้ยังไมเหมาะสม
กับการนํามาใชในประเทศไทย ถึงแมวาขอคิดเห็นน้ีจะทําใหประเทศไทยตกรถดวนสายพันธุวศิวกรรม 
ทวาหากพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องของความเสี่ยงและความรุนแรงของปญหาแลว ประเด็นเรื่อง
ความม่ันคงทางอาหาร ความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ และผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมได  
ทําใหผูเขียนเชื่อวา นํ้าหนักของความปลอดภัยทางชีวภาพและการรกัษาไวซ่ึงภูมิปญญาชาวบานในเร่ือง 
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การเก็บรักษาเมล็ดพันธุสายพันธุพ้ืนเมือง จะสําคัญตอความกินดีอยูดีของประชาชนมากกวา การนําเอา 
GMOs มาใชโดยไมรูเทาทันถึงภัยอันตรายของมัน 
 

บทสรุป 
 ปจจุบันประเทศไทยยังไมอนุญาตใหมีการปลูกพืช GMOs เพ่ือการพาณิชย นอกจากทดลอง 
ทางวิชาการเทาน้ัน ทวามีพืช GMOs วางขายในทองตลาด เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด มันฝรั่ง มะเขือเทศ 
คาโนลา มะละกอ ฝาย ฯลฯ และมี GMOs อยูในสวนประกอบของอาหารสําเร็จที่นําเขาจากตางประเทศ 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูผลิตพืช GMOs รายใหญของโลก การเปดประเทศใหนําพืชดัดแปลง
พันธุกรรมเขามาจะเปนการอนุญาตใหบรรษัทขามชาติเขามาผูกขาดระบบเกษตรกรไทย อาจทําให
การเกษตรของไทยตองพ่ึงพาตางชาติตลอดไป การที่พืชดัดแปลงพันธุกรรมจะผสมขามพันธุพืชทองถิ่น 
พันธุพืชพ้ืนเมืองที่เกษตรกรไดคัดเลือก พัฒนา และใชประโยชนมายาวนานนับรอยนับพันปหลายชนิดจะ
สูญพันธุ พืชของไทยก็จะมียีนบีที ยีนตานทานราวดอัพ และรวมไปถึงมารเกอรยีน ซ่ึงตองจายคานําเขา
พืช GMOs พันธุไทยมาปลูกในประเทศไทย๑๓    เพ่ือไมใหมีปญหาเร่ืองการแบงปนผลประโยชนหรือการ
ขออนุญาตผูถือสิทธิในตางประเทศ ประเทศไทยควรเตรียมความพรอมในการตั้งรับกับการเขามาของ
ผลิตภัณฑ GMOs จากกระแสโลกาภิวัตนและกฎระเบียบของการคาเสรี โดยภาครัฐจําเปนจะตองกําหนด
นโยบายสําหรับพืช GMOs เพ่ือไมใหเสียเปรียบทางการคากับบรรษัทขามชาติจากตางประเทศ และ 
ทําลายพันธุพ้ืนเมืองและระบบเกษตรธรรมชาติที่มีอยูแตเดิมจนหมดสิ้นโดยรูเทาไมถึงการณ  ทายที่สุด
แลวนโยบาย GMOs จะเปนตัวบงชี้ถึงความสามารถในการที่ประเทศไทยจะสามารถคงไวซ่ึงความมั่นคง
ทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพไดเหมือนที่ประเทศนิวซีแลนดทําไดหรือไม ตองติดตาม
การตอสูในเรื่องน้ีตอไป 
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ระบบนิเวศในบริเวณนั้นๆ ได 

๔Vandana Shiva, opt.cite. p.16. 
๕Kerry H. Whiteside, Precautionary Politics : Principle and Practice in Confronting  

Environmental Risk,  (Cambridge, MA : MIT Press. 2006.) 
๖Ibid. p. 4 
๗Ibid. 
๘Vandana Shiva, opt.cite. p. 102-103. 
๙เพราะปลาเหลาน้ีมีคุณสมบัติสามารถทนทานตอความหนาวเย็นได ทําใหสามารถปลูกผลิตผลเหลาน้ี 

ไดแมเม่ือมีหิมะ  
๑๐นเรศ ดํารงชัย, "GMOs ในบริบทการคาโลกและการเตรียมความพรอมของไทย" จุฬาลงกรณ 

วารสาร Vol.12  No.47 (April-June 2543) : ๖๐ 
๑๑Council Regulation (EC) No 1139/98 of 26 May 1998 concerning the compulsory indication  

of the labeling  of certain foodstuffs produced from genetically modified organisms of  
articulars other than those  provided for in Directive 79/112/EEC เขาถึงไดจาก  
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1998/en398R1139.html. (วันที่คนขอมูล : ๒๙  
ตุลาคม ๒๕๕๒) 

๑๒นเรศ ดํารงชัย, opt.cite.หนา ๖๓ 
๑๓มนรัสม์ิ จิตพิทักษ, "GMOs และปญหาท่ีเกิดขึ้นกับสินคาไทยในตลาดตางประเทศ" วารสารปาริชาต  

Vol.14  No.1 (April-September ๒๕๔๕) : ๘๕ - ๘๗. 
๑๔____, อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เขาถึงไดจาก : 

www. infoterra.deqp.go.th/modules.php? name=News&fi le. (วันที่คนขอมูล : ๒๖  
ตุลาคม ๒๕๕๒ ) . 



  ปลูกจิตปนรักจากโครงการ 
“คายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรมและบริการสังคม” 

(ตอนท่ี  ๑) 
        น.อ.หญิง นงเยาว    ศิริสนธิ 

        นายทหารปฏิบัติการประจํา  รร.นร. 

        

“ลูกใครไมสําคัญ   ศิษยของฉันน้ันคือลูก 
             ฟูมฟกรักพันผูก  จะสอนลูกเปนคนดี” 
  
 บทกลอนนี้มีความไพเราะและมีความหมายจับใจมาก  ขาพเจาไปพบในแผนพับโฆษณา
ของโรงเรียนแหงหน่ึงและขอนํามาเปนบทเกริ่นนําของเร่ืองนี้ ขาพเจาม่ันใจวาทุกทานที่ไดอานบทกลอน
น้ีสามารถเขาใจเนื้อความไดเปนอยางดีเพราะเหตวุาทกุถอยคําที่ใชมีความหมายอยูในตัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับบุคคลท่ีประกอบอาชีพเปนผูถายทอดวชิาความรูใหแกนักเรียนหรือลูกศษิย ซ่ึงก็คือ “คุณครู”  
ทั้งหลายน่ันเอง   น่ีคือจิตวิญญาณหรือจรรยาบรรณของครูโดยแท ถึงแมวันเวลาจะผานไปหลายยุคหลาย
สมัยก็ตาม ครูก็ยังเปนผูให ใหทั้งความรู ความรัก ความเมตตา ดวยความผูกพัน อีกทั้งมีความปรารถนา
เปนอยางยิ่งที่จะเห็นลูกศษิยทุกคนเปนคนดี มีความรู เพ่ือนําไปดําเนินชีวติและประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวไดในภายหนา ไดเห็นลูกศษิยเรียนจบไปรุนแลวรุนเลา เปนความสุขและความภาคภูมิใจ 
ที่หลอเลี้ยงจิตใจของคุณครูไดเปนอยางดีตลอดเวลาทีผ่านมา 
 นอกเหนือไปจากงานสอนหนังสือเพ่ือถายทอดวิชาความรูใหแกนักเรียนนายเรือแลว คุณครู   
ทุกทานยังไดรับมอบหมายภารกิจพิเศษ กลาวคือ ใหพยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในกระบวน 
การเรียนการสอน ดวยวิธีการหรือเทคนิคการสอนใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้โดยหวังผลใหนักเรียนนายเรือเปนคนเกง 
และคนดี อาจจะเปนความเกงนําความดี หรือความดีนําความเกงอยางไรก็แลวแต  ซ่ึงภารกิจน้ีเปนที่
หนักใจของขาพเจาพอสมควร  และจากการท่ีไดสอบถามและพูดคุยกับครูอาจารยทานอ่ืน ๆ ก็เปนที่
หนักใจดวยเหมือนกัน  เน่ืองจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งจํากัดดวยเนื้อหาวิชาทีต่องสอนใหครบ
ตามหลักสูตร  ชั่วโมงเรียนที่ลดนอยลงไปบางจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน  ดวยสภาพ
ความพรอมของตัวนักเรียนเอง และการรับรูขาวสารดานคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนที่มีไมมากนัก  จึง
เปนอุปสรรคตอภาระหนาทีน้ี่ของครูอาจารยเปนอยางยิง่ หลังจากที่ฝายศึกษาไดจัดสัมมนาครูอาจารยใน
หัวขอหนึ่ง ซ่ึงเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก นักเรียนนายเรอืเม่ือประมาณกลางภาค
เรียนที่  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ที่ผานมา ขาพเจาจึงคิดวานาจะใชโอกาสน้ีจัดทําโครงการเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรมขึ้น  โดยคอนขางม่ันใจวาถาผูบังคบับัญชาใหความสําคัญในเรื่องนี้   การดําเนินโครงการ 
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ก็นาจะประสบความสําเร็จเกิดประโยชนไดอยางแนนอน 
 เวลาผานไปไมนานนัก ขาพเจาไดพูดคุยสอบถามความคิดเห็นจากครูอาจารย ผูรวมงาน  
รวมทั้งอนุศาสนาจารย เพ่ือพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งเชิญชวนใหมาทํางานรวมกัน ซ่ึงก็
ไดรับการตอบรับวาเปนสิ่งดีที่สมควรจัดทาํและยินดีมารวมงานกบัขาพเจา ขาพเจาจึงไดรางโครงการขึ้นมา 
เปนกําหนดการคราว ๆ  เก่ียวกับแนวทางปฏิบัต ิ  ลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม สถานที่  วันเวลาและ
นักเรียนนายเรอืที่เขารวมโครงการ โดยไดหารือในขั้นตนกับ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค โรงเรียนนายเรือ 
ซ่ึงไมพบวามีปญหาอุปสรรคใด ๆ  เวนแตชวงวันและเวลาที่จัด  ซ่ึงจะตองรวมกันพิจารณาวาควรจะเปน 
เสาร-อาทิตย  ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  หลังจากนั้นขาพเจาจึงไดนํารางโครงการนี้เสนอตอผูบังคับบญัชา
ของฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุญาตจัดทําโครงการ หลังจากผูบังคบับัญชา 
ไดพิจารณาแลว ทานใหความเห็นชอบและกรุณาใหคําแนะนําที่เปนประโยชน รวมทั้งตั้งชื่อโครงการ
กําหนดวันและเวลาในการจดัโครงการเพ่ือไมใหมีผลกระทบตอการเรียนการสอน  และสรุปไดวาควรจะ
จัดทําโครงการหลังจากที่นักเรียนนายเรอืสอบเสร็จและปลอยกลบับานแลว  ซ่ึงเปนวันเสาร-อาทติย กอน
เปดภาคเรียนที่  ๒   เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุด 
 ในวันที่จัดใหมีการปฐมนิเทศโครงการนี้ ไดมีการเชิญชวนใหนักเรียนนายเรอื ชัน้ปที ่๑ ทีเ่ขารวม
โครงการเขียนเลาเรื่องประสบการณ ความรูสึก ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการเขารวมกิจกรรม เพ่ือ
เปนการฝกทักษะการเขียนใหแกนักเรียนนายเรือเร่ืองใดที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับรางวัลและไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานลงในวารสารตาง ๆ ของโรงเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรือ กีรติ  ภาณะพิจารย หัวหนา
หอง ๑/๑  ใหความสนใจเขียนเลาเรื่องที่เปนประสบการณของตนเองเพื่อเผยแพรตอไปดวย   
 โครงการ “คายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
ไดรับการอนุมัติจากโรงเรียนนายเรือใหดําเนินการไดโดยโรงเรียนนายเรือ สนับสนุน งบประมาณเกี่ยวกับ 
คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในงานประชาสมัพันธ และพาหนะในการเดินทาง       
ซ่ึงการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ผานไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จเปนอยางดี พรอม 
กันนี้ขาพเจาไดจัดทํางานวิจัย เรื่อง “การประเมินโครงการคายพัฒนาจิตสํานึกคณุธรรม  จริยธรรมและ
บริการสังคม” โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนของ การเสนอโครงรางการวิจัย (Research Proposal) ตอ
คณะทํางานสงเสริมงานวิจัยและสรางสรรค ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เม่ือไดรับอนุมัติใหจัดทําและ
ดําเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว จะไดนํารายงานผลการวจัิยการประเมินโครงการมาเสนอใหผูอานไดรับทราบ
ตอไป 
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โครงการ “ คายพัฒนาจิตสํานึกคณุธรรม จริยธรรมและบริการสังคม” 
รุนที่  ๑  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  ( ๓ – ๔  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ) 
ณ  วัดอโศการาม  และมูลนิธิสิริวัฒนา  เชสเชียร  จ.สมุทรปราการ 

     
_________________________ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนนายเรือเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางระดับอุดมศึกษา ใหการศึกษาและฝกอบรม 
นักเรียนนายเรือ  ใหเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรูความสามารถ  มีความเปนผูนํา  เพียบพรอม
ดวยคุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับปฏิบตัริาชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย  โดยมีวัตถปุระสงคของหนวยคือการใหความรูดานวิชาการระดับปริญญาตรี  ให
ความรูและประสบการณในการเดินเรือและพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรือ   อีกทั้งพัฒนารางกายและจิตใจให
นักเรียนนายเรือ   มีความเปนผูนํา   มีสุขภาพแข็งแรง   มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ  มีปฏิภาณไหวพริบดี  มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความซื่อสัตยสุจริต 

ในการสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมนั้น   โรงเรียนนายเรือ    ไดจัดใหมีการอบรมศีลธรรมและ
จริยธรรมใหแกนักเรียนนายเรืออยางสมํ่าเสมอ  ไดเชิญพระเถระชัน้ผูใหญมาบรรยายธรรม ปลูกจิตสํานึก 
ใหนักเรียนนายเรือยึดม่ันในหลักธรรมะ  มีหลักศีลธรรมในการดําเนินชีวติ  อีกทั้งครู/อาจารยทุก ๆ ทาน
ยังไดสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอนภาควิชาการอีกดวย และเพื่อใหเกิดผล 
อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโรงเรียนนายเรือจึงริเร่ิมจัดทําโครงการ “คายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม 
และบริการสังคม” ใหแกนักเรียนนายเรือ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒    โดยใชระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ  ๒  วัน  คือ วันที่  ๓ – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ณ  วัดอโศการาม  และมูลนิธิสิริวัฒนา  เชสเชียร
ในพระบรมราชินูปถัมภ  จ.สมุทรปราการ 

๒.  วัตถุประสงคของโครงการ ฯ 
 การจัดดําเนินโครงการ ฯ มีวัตถุประสงคดังน้ีคือ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะผูนําทางทหารในดานคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกบริการ
สังคมของนักเรียนนายเรือ 
              ๒.๒ เพ่ือสงเสริมงานดานการประชาสัมพันธหนวยและเปนการตอบสนองตอการดําเนินงาน 
ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
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๓.  เปาหมาย 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ เปนนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  จํานวน  
๕๙  นาย 

๔.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ใชระยะเวลา  ๒ วัน  คือวนัเสารที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒  จัดกิจกรรมที่วัดอโศการามและวัน
อาทิตยที่ ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๒  จัดกิจกรรมที่มูลนิธสิิริวัฒนา  เชสเชียรในพระบรมราชินูปถมัภ ตาม
ตารางการปฏบิัติที่แนบทายโครงการ ฯ 

๕.  แนวทางการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานในรปูแบบของการพัฒนาจิต และจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน  
ดังน้ีคือ 
 ๕.๑ จัดอบรมเรียนรูหลักธรรมะที่สําคัญสาํหรับชาวพุทธโดยเนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกบริการสังคมและผูดอยโอกาส เพ่ือใหเขาใจและสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัตตินใน
ฐานะผูนําทางทหารที่ดีตอไป 
 ๕.๒  จัดอบรมการฝกปฏิบตัิธรรมเบื้องตน (การเจริญสติ  ดวยการนั่งสมาธิ และเดินจงกรม)  
เพ่ือเปนแนวทางของการพัฒนาจิตและเปนสวนหนึ่งของการทําบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐  ประการ 
 ๕.๓  จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน  ในลักษณะของจิตอาสา  เพ่ือชวยเหลือผูที่ดอย
โอกาสและเปนการแบงปนความสุขใหแกผูอ่ืน 

๖.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๖.๑ นักเรียนนายเรือที่ไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม  และจริยธรรม  จะมีการประพฤติและ
การปฏิบัตทิี่ดีทั้งตอตวัเอง  ตอผูอ่ืน  และตอสังคม มีพัฒนาการดานภาวะผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสํานึกบริการสังคม 
             ๖.๒ เปนการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมของหนวยโรงเรียนนายเรือและพัฒนางานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ในองคประกอบที่เก่ียวของกับการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

๗. คาใชจาย 
คาใชจายที่ใชในโครงการ ฯ วงเงินทั้งสิ้น  ๑๗,๔๐๐.- บาท ประกอบดวย คาอาหาร คาวิทยากร

อบรมธรรมะ (พระสงฆและผูชวย) คาวัสดุอุปกรณในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน คาดําเนินงาน
ดานประชาสมัพันธและคาแกไขปญหาเฉพาะหนา 
               ๗.๑  คาอาหาร  แบงเปน 
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 ๗.๑.๑  คาอาหาร  ของนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  จํานวน  ๕๙  นาย   (ขอรับการสนับสนุน 

จากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค โรงเรียนนายเรอื)  รวม  ๕  ม้ือ 
   ๗.๑.๒  คาอาหารสําหรับคณะทํางานและเจาหนาที่  ซ่ึงเปนนายทหารและนักเรียนนายเรือ 

พ่ีเลี้ยง  รวม  ๒๐  นาย  วงเงิน  ๔,๐๐๐  บาท (๕  ม้ือ x ๔๐ บาท x ๒๐ นาย) 
  ๗.๑.๓  คาอาหารซ่ึงเปนเงินบริจาคสาํหรับผูพิการและเจาหนาทีข่องมูลนิธิ ฯ ประมาณ  
๓๕  คน  วงเงิน  ๓,๐๐๐  บาท ( อัตราของมูลนิธิ ฯ ) 
 ๗.๒ คาวิทยากรอบรมธรรมะ (พระสงฆและผูชวย) จํานวน  ๕  รูป  คาดอกไม  ธูปเทียน
และคาสถานที่อบรม  วงเงิน  ๓,๘๐๐ บาท 
               ๗.๓ คาวัสดุอุปกรณในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน   เชน   ปายผาประชาสมัพันธ  
๒ ปาย (ตดิขางรถของโรงเรียนและหนาเวทีการแสดง)  ปายไมปกในบริเวณสวนผักที่ทาํการพัฒนา  
ปายชื่อคลองคอผูเขารวมกิจกรรม  อุปกรณการเกษตร เมล็ดพันธุพืชผัก ปายบอกแตมคะแนนที่สนามเปตอง  
อุปกรณทําความสะอาดอาคารสถานที่และอื่น ๆ วงเงิน  ๑,๖๐๐  บาท 
 ๗.๔ คาดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ  เชน การจัดทําแผนผา  vinyl  การบันทึกภาพ
และอ่ืน ๆ  วงเงิน  ๒,๐๐๐  บาท 
    ๗.๕ วงเงินสําหรับแกปญหาเฉพาะหนา  วงเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  โดยใหหัวหนาฝายศกึษา
เปนผูอนุมัติเบิกจาย 

๘.  คาใชจายตามขอ ๗. เพ่ือใหขาราชการโรงเรียนนายเรือ และผูมีจิตศรัทธาไดมีสวนรวมใน
โครงการ ฯ ทางคณะผูดําเนินการจะเชิญผูสนใจเขามามีสวนรวมในคณะทํางาน และเชญิชวนผูมีจิต
ศรัทธาบริจาคคาใชจายสมทบ  ทั้งน้ีเม่ือมีเงินคงเหลือจากคาใชจายจากการดําเนินโครงการ ฯ คร้ังน้ีแลว  
จะสะสมไวเปนเงินทุนในโครงการ “คายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม” ในครั้ง    
ตอ ๆ ไป 

๙. คณะทํางานของโครงการ ฯ ประกอบดวย ขาราชการฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ขาราชการ 
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค และนักเรียนนายเรือที่อาสาสมัครเปนคณะทาํงาน 

รอง หน.ฝศษ.รร.นร.  ประธานคณะทํางาน 
ผบ. กรม นนร.รอ.  รองประธานคณะทํางาน 
น.อ.หญิง นงเยาว  ศิริสนธ ิ เลขานุการ ฯ 
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.  ผช.เลขานุการ ฯ 
อศจ.รร.นร.   คณะทํางาน 
น.อ.สมมารถ  กูบกระบี ่  คณะทํางาน 
ผบ.พัน ๑ ฯ   คณะทํางาน 
น.ต.พิพัฒพงษ  คําพรัด  คณะทํางาน 
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ร.ต.กนก  บุนนาค  คณะทํางาน 
ร.ต.รัฐ  กาญจนโชติ  คณะทํางาน 
ร.ต.มนัสชัย  ฟงสุวรรณรักษ คณะทํางาน 
พ.จ.อ.สิรวิชญ  แตมแกว  เจาหนาที่ 
พ.จ.ท.ฐิติกร  จันทรวิเศษ เจาหนาที่ 
จ.อ.จาฏวัจน  รุดเครือ  เจาหนาที่ 
นนร.รุนพ่ี (อาสาสมัคร)  จํานวน  ๖  นาย 

 ๑๐. พาหนะในการเดินทาง  ขอรับการสนับสนุนจาก  ฝายบริการ โรงเรียนนายเรือ จัดรถ
รับ – สง ดังน้ี 

 ๑๐.๑  รถโดยสารปรับอากาศ  จํานวน  ๒  คัน 
 ๑๐.๒  รถตูปรับอากาศ  จํานวน  ๑  คัน 
 ๑๐.๓  รถกระบะมีหลังคา  จํานวน  ๑  คัน (ขนอุปกรณการเกษตร)  

   

 



ประสบการณคร้ังหน่ึงใน.... 
“คายพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรมและบริการสังคม” 

        นักเรียนนายเรือ กีรติ  ภาณะพิจารย 

        หัวหนาหอง ๑/๑ 

        
 

 กระผมไดมีโอกาสที่ดีในชวงปดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ หลังจากใชชวีติอยางสุขสบายอยูเกือบ
หน่ึงสัปดาห ผมไดมีโอกาสไปเขาคายพัฒนาจิตสํานึกคณุธรรม จริยธรรม และบริการสังคม ณ วัดอโศการาม 
และมูลนิธิสิริวฒันา เชสเชยีร ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางวันที่  ๓ - ๔  
ตุลาคม ๒๕๕๒  ในตอนแรกตองบอกเลยวาผมรูสึกไมอยากไป เพราะเปนชวงปดเทอมพอดีอยากจะอยู
บานมากกวา เม่ือถึงวันศุกรที่ ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ ผมกลับมาถึงโรงเรียนในตอนบายจึงจัดเตรียมขาวของ 
เคร่ืองใช จัดกระเปาเตรียมไปเขาคายเชาวันเสารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ออกเดินทางไปที่วดัอโศการาม 
ซ่ึงอยูไมไกลจากโรงเรียนมากนัก เดินทางแคประมาณ ๒๐ นาทีก็ถึง เปนวัดที่พัฒนาแลวมีพ้ืนที่
กวางขวางใหญโต มีผูคนมาทําบุญและมาพักผอนหยอนใจกันมากพอสมควร เม่ือไปถึงวัดพวกกระผมได
จัดเก็บกระเปาสัมภาระไวบนศาลาทรงไทยหรือศาลาสําหรับปฏบิัตธิรรม และ เตรียมที่สําหรับนอน และ    
ที่สําหรับน่ังฟงธรรมและ  ฝกสมาธิ จากน้ันก็ไปอาบนํ้า แตงตัว นุงขาวหมขาว (กางเกงวอรมกับเสื้อยืด   
สีขาว) เสร็จแลวก็รับประทานอาหารเย็น เม่ือทําธุระสวนตัวเสร็จ พวกกระผมไดพบกับพระอาจารย       
๒  รูป  ทําหนาที่เหมือนพระพ่ีเลี้ยง คอยดูแลตลอดเวลาที่เราพักอยูที่วัด พระอาจารยทั้งสองใจดีมาก พูด
ไปก็สอนไป จนกระผมลืมความนาเบื่อที่คิดในครัง้แรกไปเลย รูสึกสนุกกับการพูดการสอนของพระ
อาจารย  จากน้ันพระอาจารยไดเปดคลิปวิดีโอเก่ียวกับการรับกรรมจากการทําบาป  ฆาสัตวตัดชีวติ ไดดู
ผลกรรมตาง ๆ ที่ตามมา เชน คนที่ฆาหมู เม่ือตัวเองใกลตายก็มีอาการเหมือนหมูที่ตนเองเคยกระทําไว 
คนที่รังแกสัตว ฆาสัตวไมนานก็ไดรับผลกรรมตาง ๆ นานา ไมตองรอถึงชาติหนา เม่ือผมไดดูแลวรูสึก
เกรงกลัวตอบาป ไมอยากจะฆาสตัว ทํารายสัตวเลย  เพราะผลกรรมมันนากลัวจรงิ ๆ นอกจากนั้นยังได
ดูคลิปวิดีโอเก่ียวกับศพ  การตายจากอุบัติเหตตุาง ๆ สภาพศพที่ไมสวยงาม พวกน้ีก็เกิดจากกรรมเกา
ทั้งน้ัน และทําใหกระผมคิดไดอีกวา ความประมาทเปนหนทางสูความตาย 
 จากน้ันกระผมก็น่ังสมาธิ ดวยจิตใจสงบ ทําจิตใจใหปลอดโปรง ไมคิดฟุงซาน  การน่ังสมาธิ
ที่น่ีจะทําประมาณ ๒๐-๓๐ นาที  จากน้ันก็สวดมนตกอนนอนแลวก็เขานอนกันประมาณสี่ทุมกวาเพราะ
พรุงน้ีตองตื่นนอนแตเชา เม่ือถึงวันใหมพวกกระผมตืน่กันแตเชามืดรีบทําภารกิจสวนตวัจากนั้นจึงรีบไป
ประจําที่เพ่ือจะทําวตัรเชา หลังจากนั้นพระอาจารยใหเราฝกน่ังสมาธแิละพาไปเดินจงกรมทีบ่ริเวณรอบ ๆ 
พระธุตังคเจดีย นอกจากทําวัตรเชาแลวยงัไดอาราธนารับศีล ๘  ดวย ศีล ๘ น้ัน ตางจากศีล  ๕   ตรงที่มี
เพ่ิมขอปฏิบัติมาอีก  ๓  ขอ  คือ  ๑. หามรับประทานอาหารหลังจากรับประทานมื้อกลางวันแลวตั้งแตเที่ยงวัน 
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ถึงเชา ๒. หามทาเคร่ืองหอม หามแตงตวัหรือประดับเครื่องประดับใด ๆ และ ๓. หามนอนบนทีน่อนหนานุม 
คือตองนอนกับพ้ืนนั่นเอง สวนศลีขอที่เหลือ จะเหมือนกับศีล ๕ ทุกประการ เม่ือรับศีลเสร็จ ก็รับประทาน
อาหารเชา กอนรับประทานอาหารนั้น มีการกลาวบทสวดมนต พิจารณาอาหารกอน เพ่ือใหรูคุณคาของ
อาหาร รูถึงการกินเพ่ืออยู ไมไดอยูเพ่ือกิน เม่ือรับประทานอาหารเสร็จในชวงเชาไดน่ังฟงพระอาจารย
เทศนและสอนหลักธรรมความรูใหฟง ซ่ึงเปนประโยชนแกการนําไปใชในชีวติ ประจําวันมาก และยังได
ความรูถึงการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีดวย ซ่ึงหลักสําคัญสามารถสรุปได ดังน้ี 
 การเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีน้ันตองรักษาศีล  ๕  ซ่ึงไดแก 

๑. หามฆาสัตว และจางวาน 
๒. หามลกัทรัพย ยักยอกทรัพยของผูอ่ืน 
๓. เวนจากการประพฤตผิิดในกาม ทําใหเปนพรหมจรรยทั้ง กาย วาจา  ใจ 
๔. เวนจากการพูดเท็จ พูดปด เพอเจอ เหลวไหล 
๕. เวนจากการด่ืมสุรา บุหร่ี สิ่งเสพติดและการพนัน 

 การเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะรูถึงความรูพ้ืนฐานของพุทธศาสนาดังน้ี 
 การกราบ  ๓  คร้ัง  หมายถึง 
  ๑.   กราบพระพุทธ : พระพุทธเจาเปนที่พ่ึงของขาพเจา 
  ๒.  กราบพระธรรม : พระธรรมเปนที่พ่ึงของขาพเจา 
  ๓.  กราบพระสงฆ : พระสงฆเปนที่พ่ึงของขาพเจา 
 ไตรสิกขา  ประกอบดวย    ศีล   สมาธิ    ปญญา 
 หลักของพระพุทธศาสนา คือ พระรัตนตรัย  อันไดแก  พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ 
 หลักคําสอนทีเ่ปนหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาท  ๓  ขอ 
  ๑.  งดการทําทุจริต  ทางกาย   วาจา   ใจ 
  ๒.  ทําสุจริตทุกอยางทั้ง กาย วาจา  ใจ 
  ๓.  ทําจิตใจใหบริสุทธิ ์

 แมแบบของศาสนาพุทธ คอื อริยสัจ  ๔  อันไดแก 
 ทุกข   :  การเกิดทุกข 
 สมุทัย    :  สาเหตุทีเ่กิดทุกข 
 นิโรธ   :  หนทางดับทุกข 
 มรรค :   ขอการดับทุกข 
                     ทางดําเนินของศาสนาพุทธ  คือ  มรรค  ๘ 
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 เม่ือเสร็จการฟงเทศนจากพระอาจารยในชวงเชาแลว พวกเราก็พักรับประทานอาหารกลางวนั 
ซ่ึงทุกคนตางก็รับประทานอาหารกันอยางมากเพราะ เย็นน้ีหามรบัประทานอาหารแลว เน่ืองจากถือศลี ๘ 
อยู  จากน้ันชวงบายพระอาจารยใหแบงกลุมกันเพ่ือออกไปทัศนศกึษาภายในวดั และบริเวณปาชายเลน  
ภายในวัดจะมีปายคําคมหรือขอคิดติดอยูที่ตนไม ตามเสาไฟ ตามอาคารที่พัก ซ่ึงมีบางสวนกระผมประทับใจ 
จึงคัดลอกมา  ดังน้ี 
  -  ศีลธรรมไมไดเสื่อม   คนตางหากทีเ่สื่อมจากศีลธรรม 
  -  จิตที่คิดจะให  ยอมดีกวาจิตที่คิดจะเอา 
  -  รับศีลไปก็ไรคา    ถาไมรักษาปฏิบัตติาม 
  -  คิดทุกคําทีพู่ด      แตอยาพูดทุกคําที่คิด 
  -  อวดดี....   ไมใชการอวดที่ดี 
  -  เสียงหัวเราะภายในบาน มีความสําคัญตอเด็ก ๆ 
  -  โกรธเขา เราก็รู อยูวารอน 
 จะนั่งนอน ก็เปนทุกข ไมสุกใส 
 แลวยังด้ือ ดานโกรธ จะโทษใคร 
 นาแคนใจ จริงหนา ไมนาชม 
 

  - เม่ือรักกัน สรรเสริญ จนเกินหนา 
 เกลียดนินทา ลับหลัง ฟงไมไหว 
 ทั้งสรรเสริญ นินทา วากันไป 
 ตามวิสัย โลกา ประสาคน 
 

  -  อยากไดดี ไมทําดี น้ันมีมาก 
 ดีแตอยาก หากไมทํา นาขําหนอ 
 อยากไดดี ตองทําดี อยารีรอ 
 ดีแตขอ รอแตดี ไมดีเลย 
 

  - เพ่ือนชวนไปเลี้ยง          ควรไปชา 
 เพ่ือนมีทุกข  มีปญหา          ควรไปเร็ว 
 จากน้ันไดไปทัศนศึกษาทีป่าชายเลน กระผมไดเห็นธรรมชาตทิี่คงความอุดมสมบูรณไปดวย
ตนไมตาง ๆ เชน  ตนโกงกาง ตนแสม  ซ่ึงเปนไมปาชายเลน มีรากระโยงระยางเพื่อยึดเกาะดินไว และมี
สัตวในปาชายเลน เชน ปลาตีน ปูเปรี้ยวหรือปูกามดาบ เปนตน ซ่ึงกระผมเพ่ิงเคยมาปาชายเลนเปนครั้งแรก  
จึงรูสึกวาตนเองไดความรูใหม  ๆ  เก่ียวกบัปาชายเลนอยางมากและไดเห็นสิ่งแปลกใหมมากมาย   หลังจากได  
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ทัศนศึกษาภายในวัดและปาชายเลนเสร็จ พระอาจารยก็ใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขอมูล ความรู 
ที่ไดรับและยังใหแตงบทความหรือคํากลอน มีการโหวตใหคะแนน ซ่ึงกลุมของกระผมไดรับรางวัลดวย  
จากน้ันพระอาจารยไดเปดคลิปวิดีโอเก่ียวกับการผาตัดศพใหดูเพ่ือใหรูสึกปลง และยังถือเปนหนึ่งในวิธีการ 
ทําสมาธิอีกดวย  ไมใชเปดใหดูเพ่ือใหเกิดความกลัว จากน้ันก็ไปอาบนํ้าและทําภารกิจสวนตัวกอนจะไป
ฟงเทศนศึกษาธรรมะในชวงหัวค่ําตอ ซ่ึงเย็นนี้จะไมไดกินขาวเพราะถือศีล  ๘  อยู  ในชวงนี้พระอาจารย
กําหนดใหเปนชวงสนทนาธรรม เปดโอกาสใหสอบถามปญหาหรือขอสงสัยตาง ๆ  ซ่ึงพวกกระผมได
สอบถามปญหาเก่ียวกับธรรมะกันหลายคนเปนแถวยาวทั้งปญหาของตัวเองและเพื่อนฝากมาถาม    พระ
อาจารยไดตอบคําถามทุกขอมีประโยชนกับพวกกระผมเปนอยางมาก 
 เชาวันตอมา พวกเราตื่นมา ทําวัตรเชา และถือโอกาสลาศีล ๘  และรับศีล ๕ เปนฆราวาส
ปกติ จากน้ันไดไปทําบุญตักบาตรภายในวัดอโศการาม เน่ืองจากเปนวันออกพรรษาพอดี เม่ือทําบุญ
เสร็จ พวกเรารับประทานอาหารเชาก็เตรียมตัวเก็บขาวของ ทําความสะอาดที่พักเพ่ือจะไปบําเพ็ญ
ประโยชนที่มูลนิธิสิริวัฒนา  เชสเชียร ฯ กันตอไป  ใชเวลาเดินทางเพียง  ๑๕ - ๒๐ นาที  ก็ถึง  เม่ือไปถึง 
เจาหนาที่ของมูลนิธิ ฯ ใหการตอนรับพวกเราเปนอยางดี และดีใจที่เห็นพวกเรามาชวยกันในครั้งนี้ 
เพราะปจจุบันคนในสังคมคิดวาผูพิการเปนผูที่ไรคา ไมสนใจใยดีตอผูคนเหลาน้ี แตเม่ือกระผมไดมาที่
มูลนิธิน้ีทําใหรูสึกวาผูพิการเหลาน้ี เปนผูที่มีความสามารถทั้งนั้น  บางคนมีความสามารถดีกวาคนปกติ
ทั่วไปเสียอีก ผูพิการเหลาน้ีทั้งทํางานได  เลนกีฬาได  เลนดนตรีรองเพลงได กระผมรูสึกชื่นชมกับพวก
เขามาก 
 ในการบาํเพ็ญประโยชนไดมีการแบงเปนกลุม ๆ  ซ่ึงกลุมของกระผมมหีนาที่ จัดสวน ตัดวชัพืช 
และตนไมที่ขึ้นรกรุงรังอยูภายในสวน ซ่ึงพวกเราก็ชวยกันทาํอยางขยันขันแข็ง นอกจากน้ียังมีพ่ี นักเรียนนายเรือ 
ชั้นปที่ ๓ ทีเ่ปนพ่ีเลี้ยงและคนอ่ืน ๆ มาชวยกันทําดวย พวกเราใชเวลาในการจัดสวนประมาณครึ่งวัน    
จึงเสร็จเรียบรอย ในขณะทีก่ลุมอ่ืน ๆ ก็บําเพ็ญประโยชน โดยการทําความสะอาดภายในอาคาร ที่พัก    
ผูพิการ อาคารรับรอง ทําสวนผักดานหลังมูลนิธิ ฯ ทําความสะอาดบริเวณสระน้ํา ทําสนามเปตองให      
ผูพิการ  ดูแลชวยเหลือผูพิการ หลังจากน้ัน พวกเรามารับประทานอาหารกลางวันพรอมกับผูพิการและ
คนอ่ืน ๆ พวกเรามีวงดนตรีมาเลนเพ่ือใหความบันเทงิ และความสนุกสนานกับผูพิการ และหลงัจากนั้นก็
มีการเลนเปตองแขงกับผูพิการ ซ่ึงผลการแขงขันนั้นสูสีกันมาก หลังจากบําเพ็ญประโยชนเสร็จและรวม
กิจกรรมตาง ๆ แลว พวกเราไดเดินทางกลับโรงเรียน ซ่ึงกระผมคิดวาการมาพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรม 
จริยธรรมและบริการสังคมครั้งน้ีเปนสิ่งทีดี่มาก ไมไดนาเบื่ออยางที่คิด มีทั้งความรู ขอคิดดี ๆ ที่จะ
นําไปใชในชีวติประจําวันและการรับราชการตอไปได  และมีความสนุกสนานเฮฮา  ความสามัคคีรวมแรง
รวมใจของเพือ่น ๆ ทุกคน และกระผมยงัรูสึกภูมิใจที่ไดสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนของตัวเอง เพราะเรา
คงไมมีโอกาสท่ีจะสรางชื่อใหโรงเรียนของเราแบบนี้บอยนัก กระผมคิดวาการจัดคายนี้ขึ้นเปนสิง่ที่ถูก และ
อยากจะใหมีคายแบบน้ีตอไปเรื่อย ๆ นักเรียนนายเรือจะไดมีความรูความสามารถไปพรอมกับการกระทํา 
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ความดี มีคุณธรรม เพ่ืออนาคตจะไดออกไปรับใชประชาชนและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ร้ัวที่แข็งแรงของชาติอีกดวย 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔                                      ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

                                                                     ๕๒ 

๕๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔                                      ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

                                                                     ๕๓ 

๕๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ศัพทเฉพาะทางการวิจัย(๑๑) 
(Research   Terminology)                                               

                                              
                                                                 
                                                      

                                                                   น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
                                                             หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือ 

   
 
 
 ๒ คําแรกในฉบับน้ี คือ Definition of Term  และ  Dependent Variables  เปนสวนสําคัญ
ที่ตองกําหนดใหชัดเจนตั้งแตการเขยีนโครงรางการวิจัยและอีก ๒ คาํหลัง  คือ  Delphi Technique  และ  
Descriptive  Research  น้ัน เปนรูปแบบวธิีวิจัยที่ใชกันมากในการวิจัยทางสังคมศาสตร 

คําที่ ๒๘  Definition of Term  :  คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

 Definition of Term  หมายถึง  คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย หรือ นิยามศัพทที่ใชในการ
วิจัย / คําจํากัดความของศัพทเฉพาะของการวิจัย 

คําศัพททีใ่ชในการวิจัยอาจคลุมเครือ และตคีวามหมายไดหลายอยาง หรืออาจเปนคําศัพทเฉพาะ 
ทางวิชาการ  ซ่ึงผูอานงานวิจัยทัว่ๆ ไปอาจไมเขาใจ  จึงจําเปนตองใหนิยามศัพทไวใหชัดเจน  เพ่ือความ
เขาใจทีถ่กูตองตรงกันทั้งในโครงรางงานวจัิย และในเอกสารการวิจัย  ซ่ึงจะมีความเฉพาะเจาะจงของคําตาม
ความหมายโดยทั่วไปของคําน้ัน 

ตัวอยางนิยามศัพทเฉพาะ ในเอกสารวิจัย   “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายเรือ” (น.อ.หญิง ประอร  สุนทรวิภาต,  ๒๕๔๔) 

  โรงเรียนนายเรือ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของกองทัพเรือ ซ่ึงมีหนาที่ใหการฝกอบรม 
 วิชาการทหารเรือ   ปกครองบังคบับญัชา  ปลกูฝงคณุลักษณะ 

  ผูนําทหาร และใหการศึกษาภาควิชาการชัน้อุดมศึกษาถงึ 
  ระดับปริญญาตรีแกนักเรียนนายเรือ 

      คุณภาพของโรงเรียนนายเรอื  หมายถึง   การปฏิบตัิงานของโรงเรียนนายเรือที่เปนระบบ    
                                                  แบบแผนตอบสนองภารกิจ  และไดผลผลิตคือ 
    นายทหารสัญญาบัตรที่มีคณุสมบัตติรงตามวัตถุประสงคและ 
    ความตองการของกองทัพเรือ 
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 การประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ  หมายถงึ  การรับรองวาหากโรงเรียนนายเรือ 
       ไดปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ แบบแผน และตอบสนองภารกิจหลัก 
  แลวจะไดผลผลิต   คือ   นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติตรง 
  ตามวตัถปุระสงค  และความตองการของกองทัพเรือ 

     ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  หมายถึง  โครงสรางของการประกัน 
       คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือที่ประกอบดวย 
  หลักการวธิีการปฏิบตัิ องคประกอบ และเกณฑในการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 
 

 

 

 

 

คําที่ ๒๙  Dependent Variables  :  ตัวแปรตาม 

 ตัวแปรทีศ่ึกษาในการวิจัยน้ันจะแบงเปน ๒ ประเภท  คือ  ตวัแปรตาม (Dependent  Variable)  
และตวัแปรอิสระ  (Independent Variable)  สวนตวัแปรที่ไมไดศึกษาจะเปนตวัแปรภายนอก (Extraneous 
Variable)  ซ่ึงมีทั้งที่ควบคุมไดและควบคมุไมได 

 Dependent Variable  หมายถึง  ตัวแปรตาม  คือตัวแปรที่เปนผลตามมา / แปรผันตามตวัแปร
อิสระ  (Independent  Variable) 

 Dependent Variable  :  A variable affected or expected to be affected by the independent 
variable ;  also called “outcome variable” 

 The relationship between independent and dependent variables can be portrayed 
graphically as follows (Fraenkel & Wallen, 1993) 

 

    Independent     Dependent 

    Variable (s)     Variable (s) 

 

   affects 
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 ตัวอยางเชน  ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนายเรือที่เปลีย่นแปลง / 
แปรผันตาม  ตัวแปรตน  คือ  วิธีการสอนที่แตกตางกันระหวางแบบผูเรยีนเปนศูนยกลาง  และวิธีการ
สอนแบบครูเปนศูนยกลาง หรือผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ (ตวัแปรตาม) 
ยอมแตกตางกัน ในชวงกอนฝกภาคทะเลตางประเทศกับหลังจากการฝกภาคทะเลตางประเทศ ๗๕ วัน  
(ตัวแปรตน)    

คําที่ ๓๐  Delphi  Technique   :   เทคนิคเดลฟาย 

 Delphi  Technique  :  เทคนิคเดลฟาย  คือรูปแบบวธิวีิจัยแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือ 

  ๑. เปนการคนควาหาขอเท็จจริงที่อาศัยวิธีระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ในเร่ือง 
ที่ตองการศึกษาวิจัย  และใหผูเชีย่วชาญแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางอิสระ  โดยไมตองคํานึงถึง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ซ่ึงไมตองมีการประชุมรวมกัน 

  ๒. เปนการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใหผูเชี่ยวชาญแตละคนแสดงความ
คิดเห็นดวยการตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปใหซํ้า ๆ หลาย ๆ คร้ัง  โดยการเวนระยะเวลาระหวาง
แตละครั้งใหเหมาะสมและยึดถือความคดิเห็นครั้งสุดทายเปนหลัก 

  ๓. เก็บขอมูลโดยการใหผูเชี่ยวชาญตอบในแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปให 

  ๔. การวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยจะวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละครั้ง  
แลวหาขอสรุปความเหมือน  ความตาง  และสอบถามกลับไปใหมจนกวาจะไดขอสรุปสุดทาย 

 จุดเนนที่สําคญั  คือ  การเลือกกลุมตวัอยางผูเชี่ยวชาญ  ในประเด็นปญหาวิจัยซ่ึงมีความสําคัญ
มาก  เพราะผลการวิจัยจะถูกตองเพียงใดนั้น    จะขึน้อยูกับกลุมผูเชี่ยวชาญทีใ่ชซ่ึงจะตองระมัดระวังใน
การเลือกเปนพิเศษ  โดยมีขนาดที่เหมาะสม ๑๗ – ๒๐ คน 

คําที่ ๓๑  Descriptive Research / Study  : การวิจยัเชงิบรรยาย 

 Descriptive Research / Study  :  Research that attempts to describe  existing conditions 
without analyzing relationships among variables 

 Descriptive Research : การวิจัยเชิงบรรยาย เปนการเร่ิมที่มุงอธิบายหรือบรรยาย
สถานภาพปจจุบันของสิ่งตาง ๆ  เพ่ือนําไปสูแนวทางในการพัฒนาสําหรับอนาคต  เชน  การวิเคราะห
สถานภาพการประเมินโครงการฝกอบรมในประเทศไทย (น.อ.หญิง ประอร สุนทรวิภาต, ๒๕๒๖)  ผล
การวิเคราะหชี้ใหเห็นถึงสถานภาพของการประเมินโครงการฝกอบรมในประเทศไทยวาเปนเชนไร  มี
ปญหาและอุปสรรคในการประเมินโครงการฝกอบรมอยางไรบาง เพ่ือจะเปนหนทางแกปญหาไดอยาง
ตรงจุดและไดขอเสนอแนะ 
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แนวทางในการปรับปรุงการประเมินโครงการฝกอบรมใหดียิ่งขึ้นตอไป  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของการฝกอบรมในที่สุด 

    : เปนรูปแบบการวิจัยที่ใชกันโดยทั่วไป  ในการวิจัยทางสังคมศาสตร  
ซ่ึงเปนการศึกษาหาขอเท็จจริงโดยธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทํา (Manipulated)  เพ่ือควบคมุตัวแปร 
ที่เก่ียวของดังเชนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  จึงถือไดวาการวิจัยเชิงบรรยายนั้นเปน
การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research)  ที่ผูวจัิยมิไดเขาไปมีบทบาทตอผลท่ีเกิดขึ้น  ปลอยใหผล
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซ่ึงแตกตางจากการวิจัยแบบทดลองที่ผูทดลองเขาไปมีบทบาทในการจัดกระทํา 
หรือควบคุมตวัแปรตางๆ โดยสรปุการวิจัยเชิงบรรยายจะเกี่ยวของกับสภาพปจจุบนั  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ
เพ่ือบรรยายสถานภาพ  (Status)  ของปรากฏการณปจจุบันที่สนใจศึกษา  อันกอใหเกิดความรู 
ความเขาใจในปรากฏการณเหลาน้ันอยางกระจางแจง (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, ๒๕๒๗) 

------------------------------------------------------ 
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  งานวันนทิรรศการวิชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๒๕๕๒ 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

 

 

 

 
 
 คณะขาราชการโรงเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรือ รวมงานวันนิทรรศการวิชาการ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๒๕๕๒ ระหวาง ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดบอรดนิทรรศการ บทความและ
รายงานว ิชาการ  ร วมกับสถาบันทางการศ ึกษาในระดับอ ุดมศึกษา  ทั ้งภายในและภายนอก 
กระทรวงกลาโหม 
 โรงเรียนนายเรือมีผลงานวิจัยที่สงเขารวมแสดง จํานวน ๖ โครงการคือ 

๑. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าในอาวไทยและทะเลจีนใตจากขอมูลดาวเทียม 
๒. การพัฒนาเรือดํานํ้าขนาดเล็กควบคุมดวยคลื่นวิทยุ 
๓. การพัฒนาตนแบบระบบวัดมุมอางอิง 
๔. อากาศยานไรนักบินสําหรับปฏิบัติการทางเรือ 
๕. การควบคุมที่จอดรถยนตดวยไมโครคอมพิวเตอร 
 

   
 
     พล.ร.ต.ศ.ณเรศ  ชุมกมล 
พรอมคณะอาจารยและ
นักเรยีนนายเรือ รวมแสดง  
ผลงานวิชาการของโรงเรยีน
นายเรอื ในงานวันนิทรรศการ
วิชาการ ๒๕๕๒ ณ โรงเรยีน
นายรอยพระจุลจอมเกลา      
จ.นครนายก ระหวาง ๒๕ – 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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  KM Team สัญจร 

 
 
๖. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ

กองทัพเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตามแผนงานการจัดการความรู ของโรงเรียนนายเรือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
กําหนดให คณะทํางานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือจัดตั้งคณะ KM Team ออกเยี่ยมเยียน
หนวยตาง ๆ ในโรงเรียนนายเรือ เพื่อสรางความเขาใจ กระตุน และใหคําปรึกษาแนะนําแกกลุม/
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ตาง ๆ ใหสามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูตอไปไดอยางตอเนื่อง 
เชน การใหคําปรึกษาแนะนําแกกลุ ม/ชุมชนนักปฏิบัติเดิมใหสามารถตอยอดองคความรูเดิมหรือ
กระตุนใหสรางองคความรูใหมแลวแตกรณี เปนตน 
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     การดูงานดานการจัดการความรู 

 
 
 คณะทํางาน KM Team เริ่มดําเนินการ KM Team สัญจร ตั้งแต ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดย
ไปพบปะพูดคุยสรางความเขาใจแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม  CoPs ตาง ๆ ในโรงเรียนนายเรือเพ่ือสราง
ความเขาใจ รวมทั้งกระตุนการเตรียมการเสนอองคความรูตามแผนงานดาน KM ของโรงเรียนนายเรือ 
และใหกลุม CoPs สามารถนําเสนอผลงานในงาน RTNA Show & Share 2010 ที่จะจัดในประมาณ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้ สําหรับการดําเนินการของคณะ KM Team ไดยึดถือตามแนวทาง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ที่วา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ซึ่งนอกจากจะเปน       
การสรางความเขาใจในกลุม CoPs แลวยังเปนการรักษาเครือขายเดิม และเปนการสรางเครือขาย
ใหมอีกดวย 
 ผลจากการดําเนินงานของคณะ KM Team ในเบื้องตน ทําใหกลุม CoPs ตาง ๆ มีความ
เขาใจและมีความพยายามที่จะพัฒนางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยใหสามารถพัฒนาความสามารถของตนเอง 
 

 
 
 
 นาวาเอก ไตรรัตน  รัชไชยบุญ ผูอํานวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ฝายศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ นําคณะทํางานการจัดการความรูของโรงเรียนนายเรือ ดูงานและรับฟงการบรรยายสรุป 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพ่ือนําความองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาดูงานมาประยุกตใชและเปนขอมูลนํามาพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการความรู และการ
บริหารจัดการดานตาง ๆ ของโรงเรียนนายเรือตอไป โดยมี ศาสตราจารย รังสรรค เนียมสนิท รอง
อธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหการตอนรับ 
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   การแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจําป ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 โรงเรียนนายเรือจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจําป ๒๕๕๒ เม่ือวันพุธที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ระหวาง ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายเรือ 
 การแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจําป ๒๕๕๒ มีขาราชการจากหนวยขึ้นตรง
โรงเรียนนายเรือเขารวมการแขงขันเปนประจําทุกป กีฬาที่กําหนดใหมีการแขงขนัเพ่ือเชื่อมความสามัคคี
คร้ังน้ีประกอบดวย ฟุตบอล ๗ คน เปตอง กีฬาในรม (สนุกเกอร สกา หมากรุก) แบดมินตัน กอลฟ 
ตะกรอ เทนนิส กีฬาทหารเรือ และการแขงขันฟุตบอลระหวางผูบังคับบัญชา นายทหารอาวุโสกับ
ขาราชการหญิง 
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