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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปวา

พระองคคือ ปราชญในเรื่องน้ําของแผนดินอยางแทจริง ตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานของการทรงงานหนักตรากตรําอยางไมทรงเคยหยุดหยอนนั้น งานพัฒนา
ที่สําคัญยิ่งของพระองคคือ งานที่เกี่ยวของกับ “น้ํา” ศาสตรทั้งปวงที่เกี่ยวกับน้ําไมวาจะเปนการ

พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การทําน้ําเสียใหเปนน้ําดี ตลอดจนการแกไขปญหาน้ําทวม

นั้น ยอมประจักษชัดและไดพิสูจนใหเห็นแลววาพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองคนั้นหาผูเสมอเหมือนได

ยากยิ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับน้ํานี้ใครขอหยิบยกแนวคิดทฤษฎีที่ทรงดําเนินการเกี่ยวกับน้ําในลักษณะตางๆ กัน มาแสดงให

เห็นพอสังเขป ณ ที่นี้เพียง 2-3 ประการ เชน แนวคิดเรื่อง “น้ําดีไลน้ําเสีย” ในการแกไขมลพิษทางน้ํานั้น ทรงแนะนําใหใช

หลักการแกไขโดยใชน้ําที่มีคุณภาพดีจากแมน้ําเจาพระยา ใหชวยผลักดันและเจือจางน้ําเนาเสียใหออกจากแหลงน้ําของ

ชุมชนภายในเมืองตามคลองตางๆ เชน คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศน และคลองบางลําภู เปน

ตน วิธีนี้จะกระทําไดดวยการเปด ปดประตูอาคารควบคุมน้ํา รับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในชวงจังหวะน้ําขึ้นและระบายน้ํา

สูแมน้ําเจาพระยาในระยะน้ําขึ้นลง ผลก็คือน้ําตามลําคลองตางๆ มีโอกาสไหลถายเทหมุนเวียนกันมากขึ้น น้ําที่มีสภาพ

ทรงอยูกับที่และเนาเสียก็จะกลับกลายเปนน้ําที่มีคุณภาพดีขึ้น ดวยวิธีธรรมชาติงายๆ อยางที่ไมมีผูใดคิดมากอนเชนนี้ ได

มีสวนทําใหน้ําเนาเสียตามคูคลองตางๆ ในกรุงเทพมหานคร มีสภาพดขีึ้นอยางเห็นไดชัดในปจจุบัน วิธีการงายๆ เชนนี้ คือ

การนําระบบการเคลื่อนไหวของน้ําตามธรรมชาติมาจัดระเบียบแบบแผนขึ้นใหม เปนการ “จัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

เชิงอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาที่เรียบงาย” 
  ไตธรรมชาติ ของกรุงเทพมหานคร ที่บึงมักกะสัน ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของแนวความคิดในเรื่องการ

บําบัดน้ําเสียของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไดทรงวางแนวพระราชดําริพระราชทานไววา เมืองใหญทุกแหงตองมี 

ปอด คือสวนสาธารณะไวหายใจหรือฟอกอากาศ ในขณะเดียวกันก็ควรมีแหลงน้ําไวสําหรับกล่ันกรองสิ่งโสโครกเนาเสีย 

ทําหนาที่เสมือนเปน “ไตธรรมชาติ” จึงไดทรงใช “บึงมักกะสัน” เปนแหลงน้ําที่รองรับน้ําเสียจากชุมชนในเขตปริมณฑล

และในกรุงเทพมหานคร โดยทรงเปรียบเทียบวา “บึงมักกะสัน” เปนเสมือนดัง “ไตธรรมชาติ” ของกรุงเทพมหานคร ที่เก็บ

กักและฟอกน้ําเสียตลอดจนเปนแหลงเก็บกักและระบายน้ําในฤดูฝน และที่บึงแหงนี้เองก็ไดโปรดใหมีการทดลองใช

ผักตบชวา ซึ่งเปนวัชพืชที่ตองการกําจัดอยูแลวมาชวยดูดซับความสกปรก ปนเปอน รวมตลอดทั้งสารพิษตางๆ จากน้ําเนา

เสีย ประกอบเขากับเครื่องกลบําบัดน้ําเสียแบบตางๆ ที่ ไดทรงคิดคนประดิษฐขึ้นเองโดยเนนวิธีการที่เรียบงายประหยัด 

และไมสรางความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในพื้นที่นั้น มีพระราชกระแสในเรื่องนี้วา “สวนสาธารณะ ถือวาเปนปอด 

แตนี่ (บึงมักกะสัน) เปนเสมือนไตฟอกเลือด ถาไตทํางานไมมีเราก็ตาย อยากใหเขาใจหลักการของความคิดนี้..”  บึง

มักกะสันในปจจุบันไดทําหนาที่ “ไตธรรมชาติ” ของกรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีสวนชวยบรรเทามลพิษทาง



น้ํา และเปนแหลงศึกษาทดลองดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพ และการนําของเสียมาใชใหกอ

ประโยชนไดอยางยิ่ง   

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีอยูมากและหลายหลายดังได

กลาวไวแลวเปนปฐม โดยนับตั้งแตแนวความคิดในโครงการเก็บกักน้ําขนาดใหญของประเทศ เชน โครงการพัฒนาลุม

น้ําปาสัก อันเกิดจากน้ําพระราชหฤทัยที่ทรงหวงใยถึงปญหาวิกฤตการณน้ําที่จะเกิดขึ้นแกประเทศไทยในอนาคต  คือ

ปญหาน้ําทาวมกับปญหาน้ําแลง ซึ่งเกิดขึ้นสลับกันอยูตลอดเวลา สรางความสูญเสียอันยิ่งใหญแกเกษตรกรและ

ประชาชนโดยทั่วไปอยูเปนประจํา จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดสรางโดยเรงดวน  

 

 
เพื่อเปนแหลงตนทุนน้ําชลประทานในการเกษตรกรรมในฤดูแลง เพื่อ

ปองกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุมน้ําปาสักและลุมน้ําเจาพระยาตอนลางใน
ฤดูน้ําหลาก เพื่อบรรเทาปญหาน้ําเนาเสียในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ
ในภาคกลาง และเพื่อผลประโยชนทางออมนานัปการที่จะบังเกิดขึ้น สําหรับใน
เรื่องนี้ไดเคยมีพระราชกระแสไวดวยความหวงใยวา 
  “...หากประวิงเวลาตอไปไมไดทํา เราก็ตองอดน้ําแน จะกลายเปนทะเลทราย และเราก็จะอพยพไปไหน

ไมได โครงการนี้คือ สรางอางเก็บน้ํา 2 แหง แหงหนึ่งคือที่แมน้ําปาสัก อีกแหงหนึ่งคือ ที่แมน้ํานครนายก 2 แหงรวมกันจะ

เก็บน้ําเหมาะสมพอเพียงสําหรับการบริโภค การใชน้ําในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกลเคียงในที่ราบลุมของประเทศไทย...” 

  แนวความคิดหลักในเรื่องที่จะตองมีแหลงเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลงและปองกันบรรเทาน้ําทวมในฤดูน้ํา

หลากนั้น ก็เนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วา แมน้ําปาสักมีปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 2,400 ลานลูกบาศกเมตร 

เฉพาะปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีถึงประมาณ 1,600 ลานลูกบาศกเมตร เนื่องจากเปนฤดูฝน 

แตก็เปนที่นาเสียดายวาปริมาณน้ําเหลานี้ถูกปลอยทิ้งลงทะเลโดยเปลาประโยชน แทนที่จะไดเก็บกักไวใชเพื่อการ

เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และอื่นๆ ในฤดูแลงและชวยลดความสูญเสียจากอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําได ทั้งนี้

เนื่องจากไมมีระบบเก็บกักน้ําที่สมบูรณนั่นเอง 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเนนย้ําหลายครั้งและใหความสําคัญแกโครงการนี้เปนอยางมาก 

ทั้งนี้เนื่องจากหากดําเนินการไดสําเร็จโดยเร็ว ปญหาและวิกฤตการณเกี่ยวกับน้ําในทุกรูปแบบของประเทศไทย ก็จะ

บรรเทาเบาบางลงไดแนนอน  นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักแลว ทางภาคใตของประเทศไทยก็ประสบกับ

ปญหาของน้ําทวม น้ําจืด น้ําเปร้ียว น้ําเค็ม อันเปนผลทําใหเกษตรกรรมไมไดผลดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่โดยรอบเขตพรุ

และที่ใกลกับเขตดนิพรุและที่ใกลกับเขตดินพรุ เชน บริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง และบริเวณลุมน้ําบางนรา เปนตน โดยมี

หลักการสําคัญใหวางโครงการและกอสรางระบบแยกน้ํา 3 รส ออกจากกันคือ สรางระบบปองกันน้ําเปรี้ยวจากพรุท่ําให

พื้นที่เกษตรกรรามเปนกรด ระบบปองกันน้ําเค็มบุกรุก และระบบสงน้ําจืดชวยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อการ

อุปโภคบริโคค เกี่ยวกับโครงการฯ นี้ไดทรงวางแนวคิดและวิธีการในเรื่องการแยกน้ําแตละประเภทในพื้นที่เดียวกนัใหแยก

ออกจากกันดวยวิธีการที่แยบยล อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในศาสตรของน้ําอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอระดับน้ําทะเลและพื้นที่ชายฝง 

  
 ประเทศไทยเปนตัวอยางของประเทศที่มีชายฝงทะเลยาวราว 2,490กิโลเมตร และเปนแหลงที่มี
ความสําคัญเปนอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
ความไมแนนอนของฤดูการที่สงผลกระทบตอการเกษตรกรรม มีการคาดการวาหากน้ําทะเลสูงขึ้น 1 เมตร 
ภายในทศวรรษหนา หาดทรายและพื้นที่ชายฝงในประเทศไทยจะลดนอยลง รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
เชนพัทยา ระยอง จะไดรับผลกระทบโดยตรง แมแตกรุงเทพมหานครก็ไมสามารกหลีกเลี่ยงจากผลกระทบ
ของระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเชนกัน 

มีการคาดการวา ระดับน้ําทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตรภายในป พ.ศ. 2563  (แตมีความ
คลาดเคลื่อนของการคาดการขอนขางสูง คือ ประมาณ 15 – 95 เซนติเมตร) สาเหตุที่สําคัญที่ระดับของน้ํา
ทะเลสูงขึ้น คือ การขยายตวัของผิวน้ําทะเล และการละลายของภูเขาน้ําแข็ง บริเวณขั้วโลกอันเนื่องมาจาก
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้น ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ การตัง้ถ่ินฐานของมนุษย 
บริเวณชายฝงทะเล โดยพืน้ที่บริเวณชายฝงจะถูกน้ําทวมและถูกกดัเซาะมากขึ้น เกิดการสูญเสียที่ดนิ
ตัวอยางเชนประเทศ สหรัฐอเมริกาที่ไดสูญเสียเกาะเวลสเกท(Whale Skate) ในบริเวณหมูเกาะฮาวาย จาก
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ประชาชนของประเทศตูวาลูที่กําลังเดือดรอนจากการหาที่อยูใหมเนือ่งจาก
แผนดินกําลังจะจมหายไปเชนเดียวกนั ทั้งนี้มีการคาดการวาหากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีก 1 เมตร พืน้ที่ชายฝง
ของประเทศอุรุกวัยจะหายไป รอยละ 0.05 ประเทศอียิปต รอยละ 1 ประเทศเนเธอรแลนด รอยละ 6 ประเทศ
บังคลาเทศ รอยละ 17.5 และบางประเทศในหมูเกาะมารแชลอาจสูญเสียรอยละ 80 
 สําหรับประเทศไทย ชายฝงบริเวณอาวไทยไดรับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลมากกวา
ชายฝงอันดามนัโดยบริเวณชายฝงที่ประสบปญหารุนแรง
คือ กรุงเทพมหานคร รวมทัง้บริเวณใกลเคยีง ไดแก
สมุทรปราการ ระยอง เพชรบุรี ลงไปถึงนราธิวาส กําลัง
ประสบกับปญหาชายฝงทีถู่กกัดเซาะและน้ําทวมบริเวณ
พื้นที่ที่เคยอาศยักันมากอน ทาํใหตองโยกยายบานเรือน
กันหลายครั้ง ทั้งนี้ชายฝงบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาฝง



ตะวนัตกและชายหาดหัวหนิไดถูกกดัเซาะเขาไปเปนระยะทางหลายรอยเมตร กอใหเกิดความเสียหายตอทั้ง
การประมงชายฝงและการทองเที่ยว ทําใหสูญเสียรายไดจากกจิกรรมดงักลาวและสิ้นเปลืองงบประมาณของ
ประเทศในการปองกันแกไขเปนมูลคามิใชนอย 

 
ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามไปดวย เชน 
การมีฤดูหนาวที่ส้ันลง การมีฤดูรอนที่ยาวนานมากขึ้น แตผลกระทบอีกประการณหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนมาก
คือ การเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะวาตภยัที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงทั่วโลก 
ตัวอยางเชน พ.ศ.2541 เกิดพายุเฮอริเคนมิตช ทําใหประชาชนในแถบอเมริกากลางเสียชีวิตกวา 75,000 คน 
หรือการเกิดพายุเฮอริเคยแคทรีนา ที่พัดกระหน่ําชายฝงของรัฐหลุยเซียนา ประเทศอเมริกา สงผลใหมีผูสูญ
หายลมตาย ละไรที่อยูอาศยัเปนจํานวนมาก  
 สําหรับในประเทศไทยเอง ไดประสบกับวาตภยัและอุทกภยัที่สงผลเยหายอยางรุนแรงขึ้นทั้งตอ
ชีวิตและทรัพยสินหลายครั้งตัวอยางเชน เหตุการณน้ําทวม โคลนถลมที่บานน้ํากอ จงัหวัดเพชรบูรณ และที่
บานแมระมาด จังหวดัตาก หรือเหตุการณฝนตกหนักตดิตอกันเปนระยะเวลานาน จนทาํใหเกิดน้ําทวมใน 
47 จังหวดัของประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2549เปนตน  ภาวะเชนนี้ นอกจากจะทําใหรับบาลหลายประเทศ
ตองสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศไปกับการฟนฟูบูรณะบานเมือง ยังเกิดผลกระทบตอสภาพจิดใจของ
ประชาชนในประเทศนั้นๆจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ซ่ึงการฟนฟูผลกระทบ ประการหลงันี้ยากกวา
การฟนฟูสภาพทางกายภาพและสภาพเศรษฐกิจหลายเทา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอสุขภาพอนามัยของมนุษย 
 
 ภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนการเพิม่ขึ้นของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก นั่นยอมหมายถึง มีจาํนวนวันที่
รอนเพิ่มมากขึน้ตอปดวย ภาวะเชนนี้ไมเพยีงแตสงผลกระทบตอสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศแลว ยัง
สงผลกระทบอยางมากตอสุขภาพกายและใจของมนุษยอีกดวย ตวัอยางเชนคนที่อาศัยอยูในประเทศเขต
หนาวมกัเกดิภาวะ “โรคเครียดจากความรอน”หรือการเกดิ”คล่ืนความรอนสูง”ขึ้นในป พ.ศ. 2546 โดยมี
อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ในประเทศแถบทวีปยโุรป สงผลใหคนชราและเดก็กวา 35,000 คนเสียชีวิต
จากการที่ไมสามารถปรับตัวเขากับภาวะดังกลาวได แมแตในประเทศอินเดียซ่ึงเปนประเทศในเขตรอนไดมี
ประชาชนกวาพันคนเสียชีวติจากอุณหภูมทิี่เพิ่มสูงขึ้นถึง 47.5 องศาเซลเซียส การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีผล
ตอสุขภาพอนามัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การแพรระบาดของโรคติดตอทั้งโรคที่เคยสูญหายไปแลวใน
อดีตและโรคที่อุบัติขึ้นใหม โดยแพรระบาดไปถึงพื้นทีท่ี่ไมเคยพบการแพรระบาดมากอนทั้งนี้
นักวิทยาศาสตรไดอธิบายภาวะเชนนีว้า การที่มีอุณหภูมสูิงขึ้นทําใหเกดิภาวะเหมาะสมสําหรับการ
เพาะพนัธุและเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะทําโรคตางๆ ตัวอยางที่เห็นชัดเจนคอืป พ.ศ.2547 ไดพบ
ผูปวยเปนไขเลือดออกในประเทศอินโดนเีซียเปนจํานวนสูงถึง 59,000 คนโดยเพิ่มขึ้นจากสถิติของปกอน
หนานัน้ถึงรอยละ18 
 สวนผลกระทบทางออมของภาวะโลกรอนตอสุขภาพอนามัยนั้นคือ การประสบภาวะขาดแคลนน้ํา
และอาหาร อันเนื่องมาจากภาวะแหงแลงโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนทําใหเกิดการระบาดของโรคทางเดิน
อาหารจากการบริโภคอาหารและน้ําไมสะอาดรวมทั้งยังเกดิภาวะขาดสารอาหาร หรือภาวะทุพพโภชนาการ
ขึ้นในเด็กอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 



 
บานกาแฟ... 

MR. T 

 

 

สวัสดีครับสมาชิก More to it ทุกทาน ฉบบันี้ก็คงเปนฉบับสุดทายแลว โอะ! อยาพ่ึงตกใจครับ
ท่ีวาฉบับสุดทายอะ คือ ฉบับสุดทายของปนี้ ^^.  อีกไมกีว่ันกจ็ะถึงปใหมแลว ดูแลสุขภาพตัวเองใหดี
นะครับ ชวงนีอ้ากาศเย็นลงเรื่อยๆเลย ไมรูวาท่ีตางจังหวดัอากาศจะหนาวเหมือนที่ กรุงเทพฯ มากนอย
แคไหนก็ Mail มาคุยกันไดนะครับ หรือคนไหนที่พลาดฉบับไหนก็เมลลมาขอยอนหลังไดนะครบั  
 ฉบับนี้เรามาพดูถึงเรื่องของประชาการและการสุมตัวอยางกันตอนะครบั 

 
 ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 ประชากร (Population) หมายถึง กลุมของสิ่งท่ีตองการศึกษาหาขอเท็จจริงทั้งหมด 
เชน ตองการศกึษาผลประกอบการของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ประชากร คือ ธนาคารพาณชิยที่
มีอยูในประเทศไทยทั้งหมด 
 ตัวอยาง คือ ตัวแทนของประชากร ซึ่งไดมาโดย “การสุมตัวอยาง (Sampling)”  เทคนิค
หรือ วิธกีารสุมตัวอยางแบงเปน 2 วิธี คือ 
 
การสุมตวัอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) 
 1. การสุมตวัอยางโดยบังเอญิ (Accidental Sampling)  
 เชนผูรวบรวมขอมูลไดยืนอยูหนาศูนยการคาเจอคนเดินผานไปมาก็เขาไปสัมภาษณ 
 2.การสุมตวัอยางตามโควตา (Quota Sampling) 
 คือ การเลือกตวัอยางโดยกําหนดลงไปวาจะเลือกประชากรจากกลุมใด ประเภทใด  
 3. การสุมตวัอยางตามจุดมุงหมาย (Purposive Sampling) 
 คือ การเลือกตัวอยางตามจุดมุงหมายของการศกึษา เปนวธิีที่ไมมีกฎเกณฑแนนอน 
ข้ึนอยูกับเหตผุลของผูศึกษา 
 
 
 
 
 



การสุมตวัอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability Sampling) 
 1.  การสุมตวัอยางเชิงเดียว (Simple Random Sampling) 
  เปนวิธีสุมตัวอยางที่นิยมใช โดยหนวยตวัอยางแตละหนวยในประชากร
เปาหมายมีโอกาสตกเปนกลุมตัวอยางเทากนั อาจใชวธิีจบัฉลากในกรณีที่จํานวนประชากรเปาหมายไม
มากนัก  แตถาจํานวนประชากรเปาหมายมมีากอาจใชตารางเลขสุม 
   
กฎเกณฑการใชตารางเลขสุม  
เปนตารางทีนั่กสถิติทําขึ้นเพื่อใหทุกตัวเลขมีโอกาสจะไดรับเลือกเทากันทุกตวัมีวธิกีารคือ 
1. กําหนดจุดเริ่มตน ในแถวนอนแถวใดแถวหนึ่ง กับแถวตั้งใดแถวตั้งหนึ่ง  ตามปกติมักเริ่มทีหั่วมุม
ดานซายมือเพือ่ความสะดวก แลวเลื่อนตวัเลขจากซายไปขวา หรือจากบนลงลาง จะเลื่อนไปทางใดก็ได
แตใหเปนระบบเดียวกันจนกวาจะไดขอมลูครบ 
2. เลือกจํานวนหลักใหสอดคลองกับขนาดของประชากร  เชน  ขนาดประชากร 1,000  ดังนั้นจํานวน
หลักท่ีใช คือ 4 หลัก 
3. คัดเลือกตัวอยางจากตารางเลขสุม เชน ขนาดประชากร 1,000 พิจารณาเฉพาะตวัเลขท่ีอยูระหวาง 1 
ถึง 1,000 เทานั้น  เลือกตวัอยางจนกระทั่งครบขนาดตวัอยางที่ตองการ 
 จะเห็นไดวาหากขนาดของตวัอยางมีจํานวนมาก การใชตารางเลขสุมจะไมเหมาะสม  
การสุมตวัอยางตัวอยางอาจเปลี่ยนเปนวิธกีารสุมตวัอยางแบบมีระบบ     
 2.  การสุมตวัอยางแบบมรีะบบ (Systematic Sampling) 
  เปนวิธีการสุมตัวอยางในทุกๆ k หนวย ใชในกรณีท่ีประชากรมีขนาด
ใหญ และตวัอยางของประชากรเปาหมายจะมีตัวอยางที่สุมได 1 หนวยตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบมี
ระบบจะพบบอยในกรณีที่ประชากรเปาหมายมีบัญชรีายชื่อของหนวยตัวอยางอยูแลว 

  ข้ันตอนในการสุมตัวอยางทําไดดังนี ้
1. ตองทราบขนาดประชากร ใหเปน N 
2. กําหนดขนาดของตัวอยาง ใหเปน n 
3. หาชวงการสุม ใหเปน k  
 

  ดังนั้นไดสูตร  ชวงการสุม คือ     
n
Nk =  

        เชน  ขนาดตัวอยาง คือ 100 คน จากประชากร 1,000 คน   

        ดังนั้นชวงการสุมคือ 10
100
000,1k ==  

 



4. เลือกตวัอยางหนวยแรกโดยการสุมตวัอยางเชิงเดียว ระหวาง
หมายเลข 1 ถึง k  เชน  ไดหมายเลข 5 

5. เลือกตวัอยางหนวยถัดไป โดยนําหมายเลขแรกบวกกบัคา k    ไป
เรื่อยๆ จนครบตามจํานวนที่ตองการ  

  เชน k  =  10  หมายเลขแรก คือ 5  หมายเลขลําดับตอไป คือ 15, 25, 35, - - - , 995 
 
 3.  การสุมตวัอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 

 ใชในกรณีที่ประชากรมีลกัษณะทีแ่ตกตางกันมาก การสุมตัวอยางแบบนี้
จะแบงประชากรออกเปนกลุมๆ ตามลกัษณะทีแ่ตกตางกัน  เชน  แบงตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา  
ประชากรที่อยูภายในกลุมเดยีวกันจะมีลกัษณะคลายคลงึกัน แตประชากรตางกลุมกนัจะมีความแตกตาง
กัน  เมื่อแบงกลุมแลวใหสุมตัวอยางแตละกลุม โดยใชกระบวนการสุมตัวอยางเชิงเดียว หรือการสุม
ตัวอยางแบบมรีะบบก็ได  สําหรับขนาดตวัอยางที่จะไดในแตละชั้นภูมอิาจกําหนดเปนสัดสวนกับขนาด
ประชากรเปาหมาย  หรืออาจใชเกณฑอ่ืนก็ได 
 
 4.  การสุมตวัอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 
   เปนการสุมตัวอยางจากประชากรเปาหมายท่ีแบงเปนกลุม  โดยภายใน
กลุมลักษณะของประชากรมคีวามหลากหลาย   แตระหวางกลุมประชากรมีความคลายคลึง   
 
การกําหนดขนาดตวัอยาง 
 ปญหาอีกประการหนึ่งทีผู่ทาํวิจัยมกัพบ คือ จะกําหนดตวัอยางเทาไรจงึเหมาะสม 
 การกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro  Yamane 
 สูตรการกําหนดขนาดตวัอยางที่พบบอยในการวิจยัเปนสตูรของ  
Taro Yamane คือ 

   
2Ne1

Nn
+

=  

 
 เม่ือ     n   =    ขนาดตัวอยาง 
           N  =    ขนาดประชากร 
       e   =    ระดบัความคลาดเคลื่อน 
 



 ในทางปฏิบตัผิูศึกษาไมจําเปนตองคํานวณสูตรดงักลาวเพราะมตีารางสําเร็จรูปของ
Taro Yamane  ดังนี ้
 

ตารางกาํหนดขนาดตวัอยางของ Taro Yamane  
 

 ขนาดตัวอยางความคลาดเคลื่อน (e) 
 ± 3% ± 5% ± 10% 

500 ∗ 222 83 
1,000 ∗ 286 91 
2,000 714 333 95 
3,000 811 353 97 
4,000 870 364 98 
5,000 909 370 98 

    
6,000 938 375 98 
7,000 959 378 99 
8,000 976 381 99 
9,000 989 383 99 

10,000      1,000 385 99 
    

15,000      1,034 390 99 
20,000      1,053 392        100 
25,000      1,064 394        100 
50,000      1,087 397        100 

100,000      1,099 398        100 
   

 ∗ หมายถึงขนาดตัวอยางไมเหมาะสม 
 
 
 
 

ขนาดประชากร 



 แบบจําลอง (Model) 
แบบจําลอง หมายถึง หุนหรอืแบบที่ลอกเลียนจากของจริง เปนปรากฏการณที่เปนจรงิ หรือจากแนวคิด  
การแสดงแบบจําลองอาจแสดงไดในหลายลักษณะ คือ อาจแสดงเปนวัตถุสิ่งของ แสดงเปนภาพ เปน
เสน เปนสัญลกัษณ เปนสมการ หรือเปนขอความพรรณนากไ็ด 
 
องคประกอบของแบบจําลอง 
 การสรางแบบจําลองก็มลีักษณะเหมือนกับการวางแผนสรางบานของวศิวกร คือ 
จะตองรูจักวาจะทําอะไร  จะใชอะไรทํา และจะทําอยางไร ในการสรางแบบจําลองการวิจยัก็เชนกัน
วัสดุที่สําคัญในการสรางแบบจําลอง คือ ปรากฏการณ ทฤษฎี และเครือ่งมือในการจดัการ 
ปรากฏการณ 
     ปรากฏการณ หมายถึงส่ิงที่เกิดขึ้นและสังเกตเห็นได  ซึ่งหมายถึงองคกรทางเศรษฐกิจ กระบวนการ
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจ  
ทฤษฎี 
     ทฤษฎีเปนแกนกลางของศาสตร จะทําใหนักวจิัยเขาใจระบบของปรากฎการณ คือ เขาใจ
ความสัมพันธของปรากฏการณตางๆ  ทฤษฎีเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยใหนักวิจยัสรางแบบจําลองที่
ประกอบดวยหลักวิชา และเหตุผล   
เครือ่งมือหรอืวธิกีารวัด 
      แบบจําลองการวิจยัจะตองแสดงวธิีการวัด การทดสอบตัวแปรตางๆ  ท้ังนี้เพ่ือจะใชเปนแนวทางใน
การศกึษาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ในบางครั้งเรยีกวา แบบจําลองทางสถิติ (Statistical Model)  
แบบจําลองท่ีสรางขึ้นนั้นจะตองแสดงใหเห็นเครื่องมือในการวดั คือ จะตองแสดงใหเห็นวา วดัอะไร  
วัดอยางไร  หรือทดสอบอยางไร 
 การประมวลผลขอมลู 
     เมื่อผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมลูไดแลว ไมวาขอมูลนั้นจะเปนขอมูลปฐมภูมิ หรือขอมูลทุติย
ภูมิ  ข้ันตอไปผูวจิัยจะตองนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือทดสอบ หรือพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งไว  
หรือเพ่ือเปนเหตุผลสนับสนุนตามที่ตั้งคาํถามไวสําหรบัการวิจยั  โดยทั่วไปแลว   ผูวิจยัจะมีการ
วางแผนและกาํหนดวิธกีารวิเคราะหขอมูลทางสถิติไวลวงหนา ตั้งแตการเขียนโครงรางการวิจยั  ดงันั้น
ผูที่จะทําวจิัยไดดีและมีความนาเชื่อถือ จะตองมีความรูทางดานสถิติพอสมควร  
 
 
 
 



    คุณธรรมจริยธรรม  
 
 
จิต คืออะไร  
จิต หรือ มโน คือ สภาวะทีท่ําหนาทีร่ับรู ... ทาํ
หนาทีเ่ปน ผูรู 

• รูสึก รูการกระทบ (วิญญาณ) ... รูวามี
การกระทบเกิดขึ้นทางตา ห ูจมูก ลิ้น 
กาย และใจ เมื่อกระทบแลวรูวามี
ความรูสึก (เวทนา) เกิดขึ้นอยางไร 

• รูจํา (สัญญา) ... สั่งสม จดจํา กําหนด
หมายรูการกระทบตางๆ รวบรวม
ประสบการณตางๆ เก็บเอาไว 

• รูคิด รูปรุงแตง (สังขาร) ... ใหความสนใจ ใหคณุคา ใหความสาํคัญ เขาไปยึด 
เขาไปเกีย่วของ กําหนดความชอบใจ ไมชอบใจตางๆ 

• รูสั่งการ (เจตนา) ... เปนผูบงการใหเกิดการกระทําตางๆ ทางกาย วาจา ใจ 

จิตรูอยางไร 
• รูจริง(ปญญา) ... รูดวยสติ รูเทาทนัการกระทบ รูดวยใจทีเ่ปนกลาง ไมเขาไปเกาะ 

ไมเขาไปยึดดวยความชอบใจ ความไมชอบใจ รูเหตุรูปจจัยและรูผล รูดวยปญญาที่
แทงทะลุเหน็จริง รูเทาทนัโลก (โลกธรรม) รูเทาทันสมมุติตางๆ รูความเกดิขึ้น 
ความตัง้อยู ความสืบตอเน่ือง ความแปรเปลี่ยน ความเสื่อมและความดับไป (ไตร
ลักษณ) 

• รูไมจริง(อวิชชา) ... ไมรูเทาทันการกระทบ ขาดสติ 
เผลอตัว เผลอใจ หลงไปตามอารมณ หลงเขาไปคิด คิด
ปรุงแตงดวยความหลง (โมหะ) เขาไปยึด เขาไปเก่ียวพัน
ไว (อุปทาน) กอหรือสรางสมนิสัยความเคยชินทีไ่มดีงาม 
(อนุสัย/สังโยชน) มีความติดใจ ความปรารถนาหรือ
ความอยาก (ตัณหา/โลภะ) เม่ือไมไดดังใจ ไมเปนดังใจ 
ก็เกิดความโกรธ ความขัดเคือง (โมโห/โทสะ) 

 

 

 

 



เรื่องเกาเลาความหลัง  
 

 



ป. ปลานารู 
คูมือการจาํแนกปลาหมูสีในภาคสนาม 
ครอบครัว Lethrinidae  สกุล Lethrinus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lethrinus microdon  
 Smalltooth emperor 
 

เสนสีดําพาดออกจากตาเปนรัศมี 3 เสน 

 
Lethrinus olivaceus 
Longface emperor     
 

ฐานครีบอกดานใน ไมมเีกลด็ ฐานครีบอกดานใน ไมมเีกลด็ 

แถบลักษณะเปนคลื่นสีดําบน snout 

 
 
Lethrinus erythracanthus      
Orange-spotted emperor     

 
Lethrinus harak      
Thumbprint emperor     

จุดสีดํา จุดสีสมขนาดเล็กจํานวนมากที่แกม 



 
  

 
 
Lethrinus nebulosus      
Spangled emperor     

แถบสีฟาพาดจากขากรรไกรบนถึงตา 

บางเกล็ดมีจุดสีฟา  

 
 
Lethrinus obsoletus      
Orange-striped emperor     
 

แถบสีเหลืองสมพาดยาวตามลําตัวในแนวครีบอก 

 

 
 
Lethrinus ornatus      
Ornate emperor     

แถบสีเหลืองสม 4-5 แถบ พาดตามลําตัว 

 
 
 
Lethrinus lentjan      
Pink ear emperor     

ขอบฝาปดเหงอืกและฐานครีบอก มีสีแดง 
ขอบกระดูกแกมและฝาปดเหงือกมีสีแดง 



...ทาทาย...สมอง… 
 

 
 

 3 7    1  9
1     5    7  
   9  2  4  3
3   2   6   1
    1    2  
 1     7  3  
6     3  2   8
7   5    3   
 9   4   7  2

 
 

คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
o ในตารางใหญ  ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน 
o ทุกตารางยอย 3 x 3  ใชตัวเลข  1 ถึง  9 ที่ไมซ้ํากัน 

 
 

 

เฉลยทาทายสมองฉบับเดือนพฤศจิกายน 
5 6 9 7 2 1 4 8 3
2 3 7 8 6 4 1 5 9
1 8 4 5 3 9 2 7 6
4 5 6 1 8 3 9 2 7
3 7 2 9 5 6 8 4 1
9 1 8 2 4 7 6 3 5
8 9 3 4 1 5 7 6 2
6 4 1 3 7 2 5 9 8
7 2 5 6 9 8 3 1 4

 



อานดีๆ มรีางวัล 
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พ่ี นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา  ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ 

1.พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ําชายฝงของรัฐหลุยเซียนาในปที่แลว ประเทศอเมริกามีช่ือวาอะไร 
2.บอกลักษณะเดนและชื่อวิทยาศาสตรของปลาตัวนี้ 
 

 
 
  
 

             
 
 
 
 
กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุช่ือ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th 
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ  และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่  25 ธันวาคม 2550  และฉบับสุดทายกอนหมดเขต

วันที่ 28 ธันวาคม  2550 
 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรบัPCของคุณ 

โปรแกรมที่คุณใชงานอยูเปนประจําทํางานชาลงหรือเปลา? หรือพีซีอายุใชงาน 4 เดอืนของคุณมีอาการ
งอแงหรือไม? ตอไปนี้คือวิธีการแกปญหาและเพิ่มความเร็วใหกับฮารดดิสกตัวเกงของคุณ  
การเปนเจาของและใชงานฮารดดิสกโดยไมเคยสแกนตรวจ สอบก็เหมอืนกับการมีรถยนตคันหรูทีเ่อาแต
ขับอยางเดยีวไมเคยเขาศูนยบริการ ซ่ึงทิปตอไปนี้สามารถกระทําไดโดยไมตองลงแรงมากนัก เพียงแค
เจียดเวลาสักนดิในการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็เพื่อใหฮารดดสิกของคุณกลับมามีชีวิตชีวา เหมือนใหมและ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

1. สแกนหาไวรัส จัดเปนขอควรปฏิบัติที่สําคัญเปนอันดับตนๆ ที่คุณควรใหความสําคัญและหมัน่ทํา
เปนประจํา เราคงไมตองบอกคุณแลววาไวรัสในปจจุบนันัน้มีฤทธิ  เดชรายแรงแคไหน เอาเปนวา
ใหคุณลองนกึถึงตอนที่ไฟลขอมูลสําคัญในฮา รดดิสกถูกทําลายหรือเสียหายเพียงแคเพราะวาคณุ
ไมไดติดตั้งโปรแกรมปองกนัไวรัสเอาไวในเครื่อง หรือใครที่ติดตั้งเอาไวแลวก็ไมควรชะลาใจ 
ลองตรวจสอบวันที่ของฐานขอมูลไวรัส (Virus Definition) ถาเกาเกนิกวา 30 วันก็ควรรีบทําการ
อัพเดตใหเปนเวอรชันปจจุบนัเพื่อ การปองกันที่เต็มประสิทธิภาพ จากนั้นทําการสแกนฮารดดิสก
ทั้งหมดที่ติดตัง้อยูในระบบ ถาเปนไปไดแนะนําใหกําหนดตารางเวลาในการสแกนเปนประ จํา
ทุกสัปดาห    ติดตามทิปตอไปในฉบับหนานะ คราบ 

 
 
 



เฉลยคําตอบฉบับที่แลว 

ในฉบับที่แลวเราไดถามไปกับคําถามที่งายงายเลยใชมั๊ยหละครับ  เรามาเฉลยกันเลยดีกวา และมาดูวาผูที่โชคดี
ไดรับรางวัลกับเรานั้นเปนใครกันบาง 
1. พิษของปลาปกเปามีช่ือวาอะไร และ พบ ในสวนในของปลา 
ตอบ  พิษของปลาปกเปานั้นมีชื่อวา Tetrodotoxin จะพบในสวน อวัยวะภายใน เชน ลําไส ไข กระเพาะอาหาร ตับ 
และผิวหนังของปลาก็มี 
2.  บอกโทษของปรากฏการณปะการังฟอกขาว 
ตอบ  ปะการังแหลงอาศัยของปลานานาชนิดหากเกิดการฟอกขาวของปะการังแลวจะทําใหสัตวน้ําหลายชนิดไมมี
ท่ีอยูอาศัยละปริมาณของสัตวน้ํา ลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง 
คุณ พรพิลัย  สงแกว  จาก สงขลา 
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ 

 

 
“คุณรูไหมวา” 

คอมพิวเตอรต้ังโตะที่เราใชกันอยูขนาดมาตรฐาน  จะกินไฟประมาณ 400-500 วัตต โดยจะแบงไดเปน 2 
สวนคือ  จอมอนิเตอร และ ตัวซีพียูเอง ตัวจอมอนิเตอรนั้นขนาดมาตรฐานก็จะกินไฟประมาณ 330 วัตต ซึ่งถาจอ
มีขนาดใหญมากกวานี้ก็จะกินไฟมากขึ้นครับ  คนสวนใหญนะครับเวลาไปทําธุระอยางอื่นก็มักจะเปดหนาจอ
เครื่องทิ้งไวเพราะคิดวาหนาจอ SCREEN SAVER สามารถที่จะลดการใชพลังงานไดแตที่จริงแลว..มันไมไดชวย
อะไรเลยซักนิด เพราะหนาจอมอนิเตอรก็ยังเปดอยูเหมือนเดิม (แลวมันจะชวยลดไดยังไงกันละนี่) ดังนั้นเวลาจะ
ไปไหนมาไหนวิธีที่ดีที่สุดคือ ปดหนาจอมอนิเตอรครับเพราะจอมอนิเตอรจะกินไฟมากกวาตัวซีพียูซึ่งกินไฟแค 
150 วัตต เทานั้น (นอยกวาตั้งครึ่ง) ซึ่งเมื่อปดหนาจอก็จะเหมือนกับวาหนาจอไมไดทํางานอยู ทําใหประหยัดไฟ
ไดมากขึ้นนั่นเอง สมมุติวา ถาเราชวยกัน ปดจอมอนิเตอรวันละ 1 ช่ัวโมงในชวงเวลาพักกลางวันก็สามารถ
ประหยัดเงินไปได = ((180 x 1 x 22) / 1000) x 2.83 = 11.2 บาทเครื่อง/เดือน เลยทีเดียว 


