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กรกฎาคม 

 
“ กรกฎาคม” เปนเดือนที่ 7 ของป ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเปนหนึ่งในเดือน 7 เดือนที่มี 31 วัน 
ตามหลักโหราศาสตร เดือนกรกฎาคมเริ่มตนขึ้นเมื่อดวงอาทิตยยกเขาสูราศีกรกฎ และสิ้นสุดเมื่อยกเขาสูราศี

สิงห แตในทางดาราศาสตร ตนเดือนกรกฎาคมดวงอาทิตยอยูในกลุมดาวคนคูและปลายเดือนไปอยูในกลุมดาวปู 
เดิมเดือนนี้ใชช่ือวา Quintilis ในภาษาละติน และเปนเดือนที่ 5 ในปฏิทินโรมันดั้งเดิมที่เริ่มปในเดือนมีนาคม 

ตอมาเปลี่ยนช่ือเปน "July" ตามชื่อของจูเลียส ซีซาร ซึ่งเกิดในเดือนนี้ และอานออกเสียงวาจูลีจนถึงคริสตศตวรรษที่ 18 
ประเทศไทยเริ่มใชช่ือเดือนกรกฎาคมในป พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทว
วงศวโรปการ เปนผูเสนอใหใชราศีกําหนดชื่อเดือน 
 
วันสําคัญ 
1 กรกฎาคม - วันลูกเสือแหงชาติ  
4 กรกฎาคม - วันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
11 กรกฎาคม - วันประชากรโลก  
13 กรกฎาคม - วันประสูติ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  
28 กรกฎาคม - วันประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
29 กรกฎาคม - วันภาษาไทยแหงชาติ  
วันอาสาฬหบูชา - วันเพ็ญเดือน 8 (เดือน 8 หลัง ในปที่มีอธิกมาส) ตามปฏิทินจันทรคติไทย  
วันเขาพรรษา - หลังวันอาสาฬหบูชา 1 วัน  
 
เกร็ดนารู 
วันในสัปดาห ของวันแรกในเดือนกรกฎาคม ตรงกับเดือนเมษายนเสมอ และตรงกับเดือนมกราคมในปอธิกสุรทิน  
ดอกไมประจําเดือนกรกฎาคม คือ ดอกบัว  
อัญมณีประจําเดือนเกิดของเดือนกรกฎาคม คือ ทับทิม 
 

 
 
ที่มา : www.dek-d.com 
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6 วิธีถนอมผิวอยางงาย 
 

อากาศชวงนี้เริ่มแปรปรวน  เดี๋ยวก็มีแดดรอน  เดี๋ยวฝนก็เทกระหน่ําลงมา  หลายคนมั่วแตหวงเรื่องเรียนจน
อาจลืมดูแลเรื่องราวของสุขภาพของตัวเองไป  วันนี้เรามาเอาใจสาวๆ กันบาง (หนุมๆ จะทําตามบางก็ไมผิดกติกาแตอยาง
ใด)  ดวย 6 วิธีการในการชวยถนอมผิวพรรณของตนเอง  วาแลวก็ไปดกูันเลยดีกวา 
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วิธีท่ี 1 คือการใชครีมกันแดดอยางสม่ําเสมอ  
ไมวาจะฤดูกาลไหน ครีมกันแดดก็เปนสิ่งสําคัญในการชวยปกปองผิว

จากแสงแดดซึ่งมีสวนทําลายผิวใหเกิดความเหี่ยวยน การทาครีมกันแดดเปนประจําทุก
วันจึงเปนเสมือนการสรางเกราะคุมกันใหกับผิวหนา ถาหากวาคุณไมคอยไดเผชิญกับ
แสงแดดแรง ๆ ครีมกันแดดที่มีคา SPF 15 ก็ถือวาเพียงพอแลวละคะ ในชวงกลางวันที่
แดดจา การหลบแดดถือวาเปนวิธีปองกันผิวที่ดีที่สุด หรือถาตองไปเผชิญแสงแดดใน
ตอนกลางวันกันจริง ๆ คุณควรสวมหมวก ปกกวาง สวมแวนกันแดด และใสเสื้อผาโทนสีเขม เนื้อหนา ซึ่งจะชวยปองกัน
การทะลุผานของรังสี UV ทั้ง UVA ที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดผิวคล้ําและริ้วรอย UVB ที่ทําใหผิว ไหมเกรียมไดใน
ระดับหนึ่ง 
 
วิธีท่ี 2 อยารบกวนผิวมากเกินไป  

เพราะไมเปนผลดีตอสุขภาพผิวเลย การลางหนาบอย ๆ หรือขัดถูผิวหนา อยางรุนแรง ถือวาเปนการทําลาย
ผิวอยางไมรูเนื้อรูตัวและอาจเปนสาเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหผิวเกิดริ้วรอยและหยาบกรานได โดยเฉพาะกับคนที่มีผิวแหง การ
ลางหนาอยางถูกวิธีนั้นตองทําอยางนุมนวล คุณควรเช็ดผิวอยางเบามือ เพื่อปองกันริ้วรอยกอนวัย นอกจากนี้คุณควร
เลือกใชผลิตภัณฑที่ออนโยนตอผิวดวยเชนกัน 
 
วิธีท่ี 3 ควรเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของ AHA หรือ Alpha Hydroxy Acid  

ซึ่งมีคุณสมบัติในการชวย ผลิตเซลลผิวใหขาวขึ้น และยังชวยรักษาริ้วรอยจากแสงแดด ไดอีกดวย ใน
ปจจุบันเครื่องสําอางสวนใหญก็มีสวนผสมของ AHA ในปริมาณ 2-15% ซึ่งไมเปนอันตรายตอผิว แตอยางไรก็ตามคุณก็
ควรหลีกเลี่ยงการตากแดดแรง ๆ เพราะ การใช AHA จะทําใหผิวหนาไวตอแดดมากขึ้น ดังนั้นเพื่อปองกันการแพ ควรใช
ครีมกันแดดรวมดวยเสมอ 
 
วิธีท่ี 4 การลดริ้วรอยบาง ๆ ใตตาดวยเรตินอล  

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ริ้วรอยใตตาอาจเปนสัญญาณเตือนถึงความรวงโรยของผิวได โดยเฉพาะผิวใตตา ซึ่งจะ
เปนบริเวณที่คอนขางบอบบาง จึงทําใหเกิดริ้วรอยไดงาย หากทิ้งไวก็อาจกลายเปนรอยตีนกาได ดังนั้นคุณควรที่จะตอง หา
ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของเรตินอล ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยจาง ๆ ไดดี นอกจากนี้เรตินอลยังชวย กระตุนการ
เสริมสรางคอลลาเจนซึ่งทําใหผิวหนามีความเตงตึงขึ้นได 
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วิธีท่ี 5 การทานอาหารที่มีคุณสมบัติในการตอตานริ้วรอย  

จากการวิจัยพบวาอาหารที่อุดมไปดวยผัก ผลไม และอาหารที่มีไขมันตํ่า จะชวยใหผิวพรรณของเราแข็งแรง
พอที่จะตอตานสิ่งที่มาทําลายผิวใหออนแอจนทําให เกิดริ้วรอย โดยเฉพาะแสงแดด อาหารที่ควรรับประทานเพื่อ ตอตาน
ริ้วรอย คืออาหารที่มีไขมันตํ่า ลดการรับประทานเนื้อแดงและของหวาน นอกจากนี้ก็ควรเพิ่มการรับประทาน ผักใบเขียว 
ผลไม เมล็ดถั่วตาง ๆ น้ํามันมะกอกซึ่งเปนไขมัน ไมอิ่มตัว รวมทั้งเมล็ดธัญพืชตาง ๆ ซึ่งอาหารเหลานี้มีคุณสมบัติในการ
ตอตานอนุมูลอิสระ วิตามินเอ ซี และอี จะชวยใหผิวของคุณแข็งแรงและเปนการปกปองผิวไมใหถูกทําลายจากสิ่งแวดลอม
และมลภาวะภายนอก 
 
วิธีท่ี 6 การใชชีวิตอยางสมดุล 

ผูหญิงทั้งหลายมีสิทธิ์ผิวหยอนยาน ไมสดใสไดเร็วขึ้นเนื่องจากการเรียนหรือทํางานหนัก และไมมีเวลา
พักผอน นอกจากรางกายจะออนลาแลว ผิวพรรณก็ดูหมองคลํ้าลง ทําใหดูโทรมคุณควรบริหารเวลาทั้งเวลางานและเวลา
สวนตัวใหมีความสมดุล และควรหาเวลาในการออกกําลังกายบาง รวมถึงการพักผอนอยางเต็มที่ ซึ่งจะเปนการชวยใหเซลล
ผิวแข็งแรง หากคุณไมหาเวลาคลายเครียดเสียบาง เมื่อปลอย ไปนาน ๆ ผิวพรรณของคุณก็จะรวงโรย หมดความสดใสและ
ความเปลงปลั่งของผิวสาวก็มิอาจกลับคืนมาไดอีก 
 

ไดรู 6 เคล็ดลับดีๆ กันแลวก็อยางลืมไปปฏิบัติตามกันดวยละ  เพราะถาสุขภาพผิวของเราแยแลว  จะทําให
เราดูโทรมจนอาจไมมีใครกลาเขามาหาก็เปนไดนะ 
 
 
ที่มา : www.dek-d.com 
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รมญ่ีปุน (Karakasa) 
สวัสดีจา นองๆทุกคน หลังจากที่พูดเรื่องเกี่ยวกับฤดูฝนของญี่ปุนไปแลว คราวนี้พ่ีขอเลาเรื่องเกี่ยวกับ

สิ่งจําเปนที่ตองมีในหนาฝนกันบาง นั่นก็คือ "รม" ไงจะ รมญี่ปุน กับ รมแบบไทยๆของเรานี่ จะเหมือนหรือตางกันมั้ยนะ 
ไปดูกันเลยดีกวา 

รมญี่ปุน หรือ ที่เรียกวา คาระคาซา ถาแปลตามตัวจะแปลวา "รมจีน" แคนี้ก็พอจะเดาออกวารมญี่ปุนในอดีต
นั้นนําเขามาจากประเทศจีนอยางแนนอน ซึ่งปจจุบันจะยังเห็นภาพตามกําแพงของหลุมฝงศพกอนประวัติศาสตร จะมีรูป
ขุนนางติดตามดวยคนรับใชสองคนคอยถือรมใหเจานายของตน หรือจะเปนในนวนิยายของญี่ปุนก็ยังมีการบรรยายถึงรม
ของเจานายแตละองค ดวย จึงเห็นไดวารมในญี่ปุนนั้นเปนอุปกรณสําคัญมากในชีวิตประจําวันของขุนนาง และคนญี่ปุนใน
ยุคเกา 

ในสมัยกอนรมทําดวยผา ซึ่งจะเปนผาไหมซะสวนใหญ และไมสามารถหุบรมมาเก็บไวได ซึ่งจะไมไดใชรม
นี้กันแดดหรือฝน แตกลับมีไวเพื่อแสดงอํานาจและฐานะของขุนนางในสมัยนั้น แมแตพระก็ยังตองมีรมไวแสดงยศศักดิ์ รม
บางคันก็จะมีตราประจําตระกูล ซึ่งญี่ปุนใชสืบเนื่องกันมานานนับพันป เมื่อเวลาผานไปรมญี่ปุนที่ไมสามารถเปดปดได ก็
ไมเปนที่นิยมใชกันอีกตอไป ในสมัยเอโดะ หรือโตเกียวเกาไดมีการพัฒนาใหงดงาม ทําโดยชางฝมือ จนทําใหรมกันแดด
กันฝนไดดีขึ้น มีการนํารมที่ทําดวยผา หรือกระดาษมาชุบน้ํามัน เพื่อใหกันฝนได สีของรมญี่ปุนในสมัยนั้นจะจัดจาน และ
ยังมีน้ําหนักเบาอีกดวย 

 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการผลิตรมขึ้นในรูปแบบอุตสาหกรรม จากผาและกระดาษ กลายเปนรม

พลาสติก เนนสีเขม และใชกันอยางแพรหลาย จนกระทั่งรมแบบญี่ปุนที่มีความงดงามสีจัดจาน หายไปจากทองถนนญี่ปุน
ในวันฝนตก แตกลับเห็นรมสีดําจํานวนมาก พรอมกับคนที่อยูในชุดสูทผูกไทย เดินกันขวักไขวบนถนนญี่ปุนในวันฝนตก 
สวนภาพของรมญี่ปุนที่ทําอยางปราณีตกลับไปอยูในพิพิธภัณฑแทน หรือเวลาไปดูคาบูกิ ก็จะเห็นนักแสดงถือรมญี่ปุน 
และเดินอยางเชื่องชาสงางามเขากับทาทางการรายรําแบบญี่ปุน ภาพของหญิงชาวญี่ปุนในชุดกิโมโนถือรมญี่ปุนดูงดงาม
นั้นชางหาชมไดยาก นักในปจจุบัน 
ขอขอบคุณขอมูลจาก http://www.japankiku.com คะ  
และภาพประกอบสวยๆ จาก 
wings.buffalo.edu 
www.mable.ne.jp 
www.shashinkan.ne.jp
ที่มา : www.dek-d.com 
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ทําไมกบถึงมีสีเขียวแถมยังเปลี่ยนสีไดอีกดวย?? 

สวัสดี Happy rainy day กันดีรึเปลาจะ?? พ่ีไมไดพูดถึงคอนเสิรตของหนุมเกาหลีสุดฮอตที่เพิ่งมีไปนะ แต
หมายถึงวันฝนตกจริงๆจา เขาหนาฝนแลว สิ่งหนึ่งที่พ่ีเห็นอยูบอยๆ และก็รูสึกกลัวทุกครั้งก็คือพวกสัตวตางๆ ทั้งแบบครึ่ง

บกครึ่งน้ํา & เลื้อยคลานที่มาพรอมกับหนาฝน...คิดแลวก็...อึ๋ยย - -"   

พูดถึงสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา มีอยูตัวนึงที่เปนขาประจําของฤดูฝน 
นั่นก็คือ "กบ" อบๆไงละ ฮ่ีฮ่ี...ถึงแมวาพี่จะไมคอยถูกชะตากับมันซักเทาไหร 
แตวันนี้พ่ีมีความรูดีๆเกี่ยวกับเจาตัวเขียวนี่มาเลาใหฟงจา  เคยสงสัยกันบางรึ
เปลาวา "ทําไมกบตองมีสีเขียวดวย?" นอกจากนี้แลว "ทําไมกบถึงเปลี่ยนสีได
ตามสภาพแวดลอมที่มันอยู?" (นองๆ : ไมสงสัยเลย!! ) อาจะๆ จะสงสัย

หรือไมก็ตาม พ่ีมีที่มาของปรากฎการณนี้มาเฉลยละ : D 
ที่ช้ันผิวหนังของกบนั้น จะมีเม็ดสีอยู 3 แบบดวยกัน เรียกรวมๆวา "โครมาโตโฟร (chromatophores)" ซึ่ง

ทํางานรวมกันเพื่อใหเจากบออกมาเปนสีเขียวได โครมาโตโฟรแตละชนิดจะเรียงซอนกันอยูเปน 3 ช้ัน ช้ันลางสุดเคา
เรียกวา "เมลาโนโฟร (melanophores)" ช้ันนี้จะประกอบดวย "เมลานิน" ซึ่งก็คือเม็ดสีที่ใหสีน้ําตาลเขมหรือดํา เมลานินนี้
ยังมีอยูในชั้นผิวหนังของคนอีกดวย (คุนๆช่ือจากโฆษณาไวทเทนนิ่งบางเปลา?) 

ถัดจากชั้นเมลาโนโฟรขึ้นไปเคาเรียกวา "เออริโดโฟร (iridophores)" ช้ันนี้ไมไดใหแสงสีอะไรออกมา
มากมาย แตเมื่อแสงผานผิวหนังกบลงมาถึงช้ันนี้ แสงจะไปสะทอนกับผลึก purine ซึ่งอยูภายในเจาเออริโดโฟรอีกที ทําให
เกิดแสงสะทอนแบบสีเงินวาว นี่แหละที่ทําใหเรามองเห็นผิวของพวกกบ รวมถึงสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และปลาตางๆมีความ
มันวาวไง  

สําหรับกบตัวเขียวๆทั้งหลายแลว แสงแดดจะสองทะลุผิวหนังของพวกมันลงไปถึงกระจกสะทอนแสงเล็กๆ
ในเออริโดโฟรนี้ และแสงที่สะทอนกลับออกไปจะเปนสีน้ําเงิน แสงสีน้ําเงินจะเดินทางกลับไปถึงเม็ดสีที่อยูช้ันบนสุด ที่
เรียกวา "แซนโตโฟร (xanthophores)" ซึ่งเปนเม็ดสีที่ใหสีเหลือง เพราะฉะนั้นแลวเมื่อแสงสีน้ําเงิน (ที่สะทอนขึ้นมาจากเอ
อริโดโฟร) มาว่ิงผานสีเหลือง (ในชั้นแซนโตโฟร) เลยทําใหไดสีเขียวออกมานั่นเอง ทําใหกบบางประเภทที่ไมมีช้ันแซน
โตโฟรจึงมีผิวเปนสีน้ําเงินวาวเฉยๆ 

นอกจากนี้แลวกบสวนมากสามารถปรับเปลี่ยนสีผิวของมันไดเพื่อปองกัน
ตัวจากศัตรูตางๆ เพราะวาความหนาแนนของเม็ดสีแตละช้ันสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
การทํางานของฮอรโมนในตัวกบ ทําใหกบมีสีไดต้ังแตสีเขียวออนไปจนถึงน้ําตาลเขมเลย
ทีเดียว เชน ถามเีม็ดสีช้ันบนสุดเยอะมากๆ กบก็จะออกมาเปนสีเขียวออน แตถามีช้ันบนสุด
นอยๆเลย กบก็จะออกมาเปนสีน้ําเงิน หรือถามีทั้งช้ันบนและชั้นกลางนอย กบก็จะออกมา
เปนสีน้ําตาลไงจะ 

ดวยความสามารถแบบนี้นี่เองทําใหกบสามารถซอนตัวไดต้ังแตบนใบไมสีเขียวๆไปจนถึงในโคลนตมสี
น้ําตาลเขมเลยทีเดียว ....วาว!! นาทึ่งมั้ยละ ^  ^ 
ขอขอบคุณความรูดีๆแบบนี้จาก www.livescience.com คะ 
ที่มา WWW dek-d.com 
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การธํารงรักษาความรู (Knowledge maintenance) 
ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  

http://www.ifd.or.th  

 
ในยุคปจจุบันที่สังคมโลกตางใหความสําคัญกับกระแส

สิทธิมนุษยชนและกระแสประชาธิปไตย คนทุกคนมีสิทธิไดรับความ
เปนธรรมในสิทธิที่ตนเองควรจะไดรับ ต้ังแตแรกเกิดคือสิทธิที่จะตอง
อยูรอด สิทธิในการไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และสิทธิที่จะไดรับ
การศึกษาและฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพวิวัฒนาการของสังคม
เศรษฐกิจใหมที่เปนสังคมแหงการเรียนรู ที่ความรูคืออํานาจ การเรียนรู
จึงกลายเปนเรื่องที่มีความสําคัญและมีความจําเปนตอคนทุกคนอยาง
ทวีคูณ ผูที่เขาถึงความรูไดมากกวาจึงไดเปรียบคนที่เขาถึงความรูไดนอยกวา ผูคนทั่วโลกมีความตองการการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการประชุมการศึกษาโลกที่เมืองดาการ ประเทศเซเนกัล เมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ผานมา ไดมีการกําหนด
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการเสนอจุดหมายหรือหลักชัย (Goals) 6 ขอ ซึ่งจุดหมายทั้งสามขอใน 6 ขอนั้น ได
ช้ีใหเห็นวาประเด็นในเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาเปนประเด็นที่มีความสําคัญเปนอยางมาก  

กอนที่เราจะทําใหบรรลุเปาหมายเรื่องการเสมอภาคทางการศึกษานั้น การมีความเขาใจแนวคิดเรื่องความ
เสมอภาคทางการศึกษาที่ตรงกันเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ในบทความนี้ผมขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อเปนฐานในการสรางความเขาใจในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และระดับ
สถานศึกษา  
ประการแรกคือ บุคลากรขององคกร (individuals)  

บุคลากรเปนทรัพยากรทางความรูที่มีความสําคัญที่สุดขององคกร โดยความรูตาง ๆ จะถูกเก็บรักษาไวใน
ความทรงจํา ความคิด ความเขาใจ และประสบการณในการทํางาน พนักงานจึงเปรียบเหมือนคลังทางความรูขององคกร 
หากพนักงานโยกยายไปทํางานที่อื่น เขาจะนําเอาความรูและประสบการณในการทํางานติดตัวเขาไปดวย ซึ่งจะกลายเปน
ความสูญเสียขององคกร โดยนัยนี้ การรักษาความรูที่ดีที่สุด คือ การรักษาพนักงานเกง ๆ พนักงานที่มีความรู ใหอยูกับเรา
นานที่สุด องคกรจึงตองมีระบบเพื่อรักษาคนที่มีความรูใหอยูในองคกรอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนระบบการใหผลตอบแทน
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและในเชิงสังคมอยางเหมาะสม โดยขึ้นกับปริมาณและคุณคาของความรูที่เขาเพิ่มเขาไปในขุมความรู
ขององคการ การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน และมีการพัฒนา
พนักงานเพื่อชวยใหเขาเพิ่มพูนความรูใหมแกองคการเสมอ เชน ระบบการฝกอบรม ระบบการสอนงาน เพราะถาความรูที่
อยูกับพนักงานไมถูกพัฒนาใหเหมาะสมกับการสภาวการณในปจจุบัน ความรูที่อยูในตัวพนักงานก็จะไมสามารถกอใหเกิด
มูลคากับองคกร  
ประการที่สองคือ วัฒนธรรมขององคกร (culture)  

วัฒนธรรมในที่นี้ครอบคลุมทั้งคานิยม วิถีการปฏิบัติ กรอบความคิด และมุมมองที่ถูกถายทอดสูคนใน
องคกร ทั้งโดยตั้งใจและโดยไมเจตนา การรักษาความรูไวในวัฒนธรรมขององคกร อาจฝงตัวอยูในประวัติความเปนมาของ
องคกร เรื่องเลา (stories) ภาษาเฉพาะขององคกร หรือสัญลักษณตาง ๆ (symbols) ที่ใชในองคกร ที่เราจะตองรักษาไวอยาง
เหมาะสมและสามารถนําออกมาใชได เชน อาจบันทึกเปนลายลักษณอักษรเพราะถาคนที่รูประวัติความเปนมา เรื่องเลา 
ฯลฯ ออกจากองคกรไป วัฒนธรรมองคกรนี้จะหายไปดวย และจําเปนตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกรใหมและทิ้ง
วัฒนธรรมองคกรบางอยางเสีย เมื่อวัฒนธรรมนั้นไมเอื้อตอเปาหมายขององคกร  
กลุมวิชาการ  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กรกฎาคม 2549 7
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ประการที่สามคือ กระบวนการทํางานขององคกร (processes)  
เราอาจนําความรูที่ไดประยุกตใหเหมาะสมกับองคกรแลว 

มาปรับเขากับกระบวนการทํางานตาง ๆ เกิดเปนกระบวนการทํางานของ
องคกรขึ้น เชน ผูบริหารเสนอใหนําความรูเรื่องการจัดการความรูมา
ประยุกตใชในองคกร โดยใหมีการเก็บความรูที่องคกรมีไวที่ศูนยขอมูล
ขององคกร ทุกคนสามารถเขาถึงความรูนั้นได เมื่อใครมีความรูใหมตอง
นําความรูที่ไดมาเก็บไวในศูนยขอมูล เกิดกระบวนการทํางานวาทุกครั้งมี
ความรูใหมตองนํามาเก็บไวที่ศูนยขอมูล ความรูในการจัดการความรูก็จะ
แทรกอยูในกระบวนการทํางานในแตละกระบวนการ โดยการทําให
ความรูฝงตัวอยูในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการทํางาน รวมไปถึงเทคนิคหรือกลเม็ดในการปฏิบัติงานดวย  
ประการที่สี่คือ โครงสรางขององคกร (structure)  

โดยการเอาความรูที่ไดไปสอดแทรกไวในรายละเอียดของหนาที่การปฏิบัติงาน (job description) บทบาท 
(roles) และความรับผิดชอบ (responsibilities) ของแตละบุคคล และใหพนักงานไดซึมซับความรูผานการทํางาน เปนการ
ธํารงรักษาความรูโดยใหอยูในโครงสรางองคกรเพื่อความรูจะไมไดอยูที่พนักงานเทานั้น เพราะไมวาพนักงานคนไหนเขา
มารับผิดชอบงานเขาก็จะไดรับความรูนี้ไปดวย  
 
สรุปโดยรวมแลวการธํารงรักษาความรู เปนสิ่งท่ีองคกรตองใหความสําคัญมากขึ้น เพราะถาองคกรมีการธํารงรักษาความรู
ท่ีดี ก็จะชวยใหความรูไมหายไปจากองคกร โดยเฉพาะที่เปนความรูโดยนัย (tacit knowledge) ซึ่งจะชวยใหองคกรพัฒนา
ไดอยางกาวกระโดด ไมตองเสียเวลาเริ่มตนใหม แตสามารถตอยอดความรูเดิมได  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ประชากร (Population) : ทุกหนวยในเรื่องที่สนใจศึกษา 
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ตัวอยาง (Sample) : บางสวนของประชากร 

การเก็บรวบรวมขอมูล (Data  Collection) 

• การเก็บรวบรวมขอมูลจากงานทะเบียนหรือการบันทึก  
• การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ  : การเก็บขอมูลโดยการส

ตองมีกรอบตัวอยาง (Sampling Frame) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
ํารวจ

o การสํามะโน (Census) : การเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกๆ หนวยในประชากรที่สนใจศึกษา 
o การสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey) : การเก็บรวบรวมขอมูลเพียงบางหนวยของประชากร 

• การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง : ในบางครั้งเรื่องที่สนใจไมสามารถที่จะทําการสํารวจไดแตจะตองเก็บ
ขอมูลโดยการทําการทดลองขึ้นมา 

แผนการเลือกหนวยตัวอยาง 

• การเลือกตัวอยางที่ทราบความนาจะเปน (Probability  Sampling) 

o การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย (Sample  Random  Sampling) : เปนการเลือกตัวอยางที่ใหแตละหนวย
ในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กัน 

o การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic  Sampling) : เปนการเลือกตัวอยางโดยมีระบบในการเลือก 
เชนมีการเลือกหนวยตัวอยางแตละหนวยมีชวงหางเทากัน 

o การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified  Sampling) : กรณีที่ประชากรที่ตองการศึกษามีลักษณะ
หรือตัวแปรอื่นๆ มีอิทธิพลตอลักษณะที่สนใจศึกษา อาทิเชน เครื่องมือประมง ความยาวเรือ ในกรณีนี้ตองทําการแบง
ประชากรออกเปนกลุมๆ โดยนําลักษณะหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลมาใชจัดกลุม ซึ่งจะเรียกแตละกลุมวาช้ันภูมิ (Stratum) โดย
ใหแตละหนวยตางๆ ที่อยูในชั้นภูมิเดียวกันมีลักษณะที่สนใจศึกษาเหมือนกัน แตละหนวยที่อยูตางชั้นภูมิกันมีลักษณะ
แตกตางกัน 

o การเลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) : เปนการเลือกตัวอยางโดยการแบงประชากรออกเปน
กลุมยอยๆ โดยใหแตละกลุมยอยประกอบดวยหนวยที่มีลักษณะที่สนใจคละกันอยู  ซึ่งโดยสวนใหญมักจะเปนการเลือก
ตัวอยางโดยพื้นที่ (Area  Sampling) 

o การเลือกตัวอยางแบบมีหลายชั้น (Multistage  Sampling  or Multistage  Cluster Sampling)  : เปน
การเลือกตัวอยางที่ขยายตอจากการเลือกตัวอยางแบบกลุม นั่นคือ มีการแบงกลุมยอยใหมีความแตกตางกันภายในแตละ
กลุมยอย 

• การเลือกตัวอยางที่ไมทราบความนาจะเปน (Non Probability  Sampling) 
เปนการเลือกตัวอยางที่ไมทราบโอกาสหรือความนาจะเปนที่แตละหนวยประชากรจะถูกเลือก หรือไมจําเปนที่

ตองสรางกรอบตัวอยาง  
o การเลือกตามความสะดวก (Convenience  Sampling) : เปนการเลือกตัวอยางที่ไมมีกฎเกณฑใดๆ ผู

เลือกเพียงแตเลือกหนวยตัวอยางตามความสะดวกจนครบตัวอยางตามที่ตองการ 
o การเลือกตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ (Judgement  Sampling) : เปนการเลือกตัวอยางโดยไมตองสราง

กรอบตัวอยาง แตจะพิจารณาถึงกลุมเปาหมายที่สามารถใหขอมูลในเรื่องที่สนใจได 
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o การเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota  Sampling) : เปนการเลือกโดยใชหลักเกณฑของการเลือก
ตัวอยางแบบชั้นภูมิที่กําหนดใหขนาดของตัวอยางแตละช้ันภูมิเปนสัดสวนกับขนาดประชากรแตละช้ัน
ภูมิ แตการเลือกตัวอยางแบบโควตาไมตองสรางกรอบตัวอยาง เพียงแตกําหนดลักษณะตัวอยางไว
ลวงหนา เมื่อพบหนวยตัวอยางที่มีลักษณะตามที่กําหนดจะเลือกเปนตัวอยาง 

สรุป :  
 ในกรณีที่ไมสามารถสรางหรือหากรอบตัวอยางไดหรือไมทราบขนาดประชากร
อาจจําเปนที่ใชแผนการเลือกตัวอยางที่ไมทราบความนาจะเปน 

 ขอมูลที่ไดจากการเลือกตัวอยางตามสะดวกจะมีความนาเชื่อถือนอยที่สุด 
 การเลือกตัวอยางโดยใชวิจารณญาณเปนวิธีการเลือกตัวอยางที่เหมาะสมในกรณี
ที่ประชากรเปาหมายมีจํานวนจํากัดหรือมีลักษณะพิเศษ 

 การเลือกตัวอยางที่ไมทราบความนาจะเปนทุกวิธีจะไมสามารถคํานวณหาความ
ผิดพลาดในการประมาณคาพารามิเตอร หรือลักษณะที่สําคัญของประชากรได 

 
อางอิง : กัลยา  วานิชยบัญชา. 2542. การวิเคราะหสถิติ :  สถิติเพื่อการตัดสินใจ.  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร. 550 หนา. 
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Data analyses and Stock assessment 
 
 

 
 
A Flow chart  for the collection and analysis of fisheries data ; example based on baitfish surveys in the Vava’u Islands 
of  Tonga  
ที่มา : King, Michael. 1995.  Fisheries Biology, Assessment  and Management. Fishing  News  Books. Blackwell  

Science Ltd.  
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ป.ปลานารู 
คูมือการจาํแนกปลาปากคมในภาคสนาม 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Saurida elongata         Saurida tumbil 
Slender lizardfish         Greater lizardfish 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Saurida undosquamis        Saurida micropectoralis
Brushtooth lizardfish         Shortfin lizardfish 
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Saurida isarankurai            Trachinocephalus myops     

เมื่อเปด operculum จะพบเปนแตมสีดําขนาดใหญ 

จุดสีดําที่ครีบหางดานบน 

ครีบอกยาวเลยจุดเริ่มตนฐานครีบทอง 
ครีบอกสีดํา 

จุดสีออนขนาดใหญ 9-10 จุด บนเสนขางตัว 

จุดสีดําชัดเจนตามแนวนอน 

ขากรรไกรลางยาวกวาขากรรไกรบนมาก 

จุดสีดําที่ขอบดานบนของ operculum 

ปากเฉียงลงมาก 

ฐานครีบกน ยาวกวา ฐานครีบหลัง 

แถบสีฟา-เหลืองตามแนวนอน 

ครีบอกยาวไมถึงจดุเร่ิมตนฐานครีบทอง 

Shortjaw saury         Snakefish 
 

http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=59119
http://filaman.ifm-geomar.de/Photos/PicturesSummary.cfm?StartRow=1&ID=2724&what=species
http://filaman.ifm-geomar.de/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=4467


กระแสพระราชดํารัส 
วันมงคลในวโรกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
ทรงเสวยสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ป ในวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพรั่ง
ดวยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอวยพร
และเฉลิมฉลองยิ่งใหญ ที่ทุกคนตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลที่ไดจัดงานครั้งนี้
ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกันแสดงออกทั่วทั้ง
ประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ และตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึง
ขอขอบใจทุกๆ คนที่มีจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถงึคุณธรรมเปน
ที่ตั้งของ ความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา และ
พัฒนาชาติบานเมือง ใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง 
 ประการแรก  คือ  การที่ทกุคน คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 
 ประการที่สอง คือ การที่แตละคนใหการชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน 
ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และแกประเทศชาติ 
 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา 
และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 
 ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง 
เที่ยงตรง และมั่นคง อยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติ ลงรอย
เดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวา
ประเทศไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได 
 จึงขอใหทานทั้งหลาย ในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ได
รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยา
ใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งใน
ปจจุบันและในภายภาคหนา... 

ที่มา: ทรงพระเจริญ ทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรเฉลิมพระเกียรติ  
ในมหามงคลวโรกาสฉลอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  
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