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พฤษภาคม 2549
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ครัวบําบัดโรค(ตอนจบ)
โฉมหนาของโลกใหม...เตรียมความพรอมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
ความเปนผูนํา (Leadership)
สเกลของการวัด (Scales of measurement)
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก (Length –weight
relationships)
อัตราสวนเพศ (Sex ratio)
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ครัวบําบัดโรค (ตอนจบ)
โยเกิรต
ทราบหรือไมวาในรางกายเรามีแบคทีเรียจํานวนมากกวาเซลลรางกาย
จุลินทรียสวนใหญที่อยูในลําไสเรานั้นเปนสิ่งมี
ประโยชน แตแบคทีเรียบางชนิดก็กอใหเกิดปญหาได จุลินทรียในโยเกิรตชีวภาพที่เรียกวาสารเสริมชีวนะหรือโปรไบโอติกชวยคุม
กันรางกายเราใหพนจากแบคทีเรียที่เปนอันตราย เชื้อราแคนติตา อัลบิแคนสซึ่งมักเกิดที่ชองคลอดปกติจะถูกจุลินทรียอีกชนิดคอย
ควบคุม ยกเวนเวลามันแบงตัวทวีคูณเทานั้นที่เชื้อราชนิดนี้จะกอใหเกิดอาการคันการศึกษาของสหรัฐฯพบวาอัตราการติดเชื้อลด
นอยลงอยางมากในผูหญิงที่กินโยเกิรตชีวภาพวันละ 250 มก. หรือสองกระปุกเล็กการกินโยเกิรตในปริมารนี้สามารถยกระดับเซลล
แกมมาอินเตอรเฟอรอลซึ่งเปนโปรตีนที่เซลลเม็ดเลือดขาวผลิตขึ้นเพื่อชวยคุมกันตอสูกับเชื้อราไดเพิ่มขึ้นถึงสี่เทา
โยเกิรตมีแคลเซียมมากกวานม โดยมีแคลเซียมกวา 400 มก. ในโยเกิรต 225 มล. (ราวครึ่งกระปุก) แมคนที่กินน้ําตาลแล็ก
โตสไมไดก็ยอยโยเกิรตสดได เพราะจุลินทรียในดยเกิรตยอยน้ําตาลแล็กโตสใหคุณเรียบรอยแลวกอนที่คุณจะกิน
เลือกผลิตภัณฑที่มีคําวา “live” , “active” หรือ “bio” อยูบนฉลากบรรจุ และเพื่อใหแนใจวาคุณ
ไดรับ
จุลินทรียเพียงพอกับที่ตองการ เลือกซื้อและกินโยเกิรตใหเร็วกวาวันที่ “ควรบริโภคกอน” ไดมาก
เทาไหรยิ่งดี

น้ําสมสายชู
รสชาติของน้ําสมสายชูที่เปรี้ยวจัดนั้นเกิดจากกรดอะซิติก หรือกรดน้ําสมเขมขน ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียยอยสลายของเหลวที่
ถูกหมัก น้ําสมสายชูเปนอาวุธที่มีประโยชนในการตอสูกับแบคทีเรีย และใชเปนยาฆาเชื้อโรคไดหากคุณเปนแผลขีดขวนหรือรอย
ถลอก
น้ําสมสายชูสามารถขจัดกลิ่นบุหรี่ออกจากเสื้อผา ทําใหผาออมเด็กมีกลิ่นสดชื่นขึ้นเมื่อผสมน้ําสมสายชูลงในน้ําสุดทายของ
การซักผา หรือขจัดกลิ่นเหม็นที่ซอกรักแรหรือที่เทา
ทั้งแมงกะพรุนตําและยุงกัดสามารถบรรเทาอาการไดดวยน้ําสมสายชู โดยทําใหสารที่กออาการปวดเขาไปในผิวหนังนั้นมี
ฤทธิ์เปนกลาง
บางคนแนะนําวีแกเจ็บคอโดยการกลั้วคอดวยน้ําสมสายชูหนึ่งชอนโตะผสมกับน้ําอุนหนึ่งแกว อีกตําราบอกวิธีทํายาแกไอ
น้ําเชื่อมโดยผสมน้ําสมไซเดอรซึ่งทําจากแอบเปลกับน้ําผึ้งปริมาณเทาๆกัน
น้ําสมสายชูที่มจี ําหนายทั่วไป (มอลต,ไซเดอร,ไวน หรือน้ําสมสายชูขาวธรรมดาที่ไดจากการกลั่น) ใชเปนยาในบานได
ทั้งนั้นแตน้ําสมไซเดอรมักเปนที่แนะนําสําหรับการใชเพื่อประโยชนตอสุขภาพ เพราะในแอปเปลมีกรดมาลิกซึ่งรวมตัวกับ
แมกนีเซียมในรางกายเราเพื่อเยียวยาบาดแผลและความเจ็บปวด

วานหางจระเข
นักวิทยาศาสตรไมแนใจนักวา เพราะเหตุใดวานหางจระเขจึงใชไดผล แตเนื้อวุนใสที่คุณไดเมื่อ
ตัดใบของพืชที่มีหนามแหลมนี้อุดมดวยสารประกอบที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบ และมีสารเคมีชื่อบราดิ
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ไคนิเนส ซึ่งทําหนาที่ระงับปวดเฉพาะที่ คุณจะซื้อผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของวานหางจระเขมาใชก็ได แตไมมีอะไรดีเทากับการใช
วานสด วานชนิดนี้ปลูกงายและไมตองดูแลมาก
ถาจะใชบรรเทาอาการผิวไหมแดด แผลถูกบาด ริดสีดวงทวาร หรือแผลไหมเล็กนอย ลางแผลใหสะอาดดวยน้ําเปลาและสบู
ตัดวานใบใหญๆ ผาตามยาวแลวขูดเนื้อวานนํามาพอกลงบนแผลวันละสองถึงสามครั้ง

เกลือเอปซอม
ชื่อเอปซอมมาจากน้ําพุแรในเมืองเอปซอม มณฑลเซอรเรย แตดีเกลือชนิดนี้พบไดทั่วไปในที่ซึ่งมีเกลือแร หรือน้ําทะเล
ระเหยเปนไอ และมีสวนผสมของแมกนีเซียมซัลเฟต สมัยกอนใชเกลือเอปซอมเปนยาระบาย แตไมกี่สิบปมานี้ไมแนะนําใหใชกัน
อีกตอไป ในทางตรงกันขามการใชเกลือเอปซอมเปนยาภายนอกนั้นปลอดภัยและมีประโยชนอยางนาอัศจรรย
เกลือเอปซอมที่ทําเปนยาพอกสามารถถอนพิษแมลงกัดตอย และชวยดันเสี้ยนที่ตําผิวใหขึ้นสูผิวหนังชั้นบนได
เติมเกลือเอปซอมหนึ่งชอนชาลงในน้ําอุนครึ่งแกวใชขัดผิวเพื่อกําจัดสิวเสี้ยนทําความสะอาดรูขุมขนที่เปดกวางและทําให
ผิวพรรณสดชื่นขึ้น
สารละลายเกลือเอปซอมดึงของเหลวออกจากรางกายและลดอาการบวมของเนื้อเยื่อตางๆ ขณะเดียวกันยังดึงเอากรดแล็กติ
กซึ่งอาจกอใหเกิดการปวดเมื่อยกลามเนื้อออกมาดวย รวมทั้งชวยบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกและฟกช้ําไดโดยเติมเกลือเอปซอมสอง
ถวยลงในอางน้ําอุน แลวแชสวนที่มีอาการ
เนื่องจากเกลือเอปซอมชวยลดอาการบวมของเนื้อเยื่อ การแชเกลือเอปซอมจึงดีมากตอ
ริดสีดวงทวาร โดยเติมเกลือเอปซอมเล็กนอยลงในน้ําอาบ

เบคกิงโซดา
เปนที่รูจักกันดีวาเบคกิงโซดาหรือโซดาไบคารบอเนต เปนสารที่ใชทําความสะอาดบาน และ
ชวยใหขนมอบขึ้นฟู เบคกิงโซดามีสภาพเปนดางออนๆชวยลดความเปนกรดอันกอใหเกิดอันตราย
ได เชน กรดไฮโดรคลอริกที่เกิดในชองทองและทําใหเกิดอาการจุกเสียดทอง
เติมเบคกิงโซดาหนึ่งชอนชาลงในน้ําเปลาหนึ่งแกวผสมกับน้ํามะนาวสองถึงสามหยด ชวยบรรเทาอาการจุกเสียดทองได น้ํา
มะนาวชวยกําจัดแกสที่เกิดจากการรวมตัวกันของเบคกิงโซดากับกรดในกระเพาะอาหาร เมื่อดื่มยาตํารับนี้จะชวยปรับสภาพกรด
ไฮโดรคลอริกใหเปนกลาง กลายเปนสารโซเดียมคลอไรดและคารบอนไดออกไซดซึ่งไมมีอันตราย ฤทธิ์ยาลดกรดนี้ออกฤทธิ์ทันที
แตฤทธิ์จะคงอยูเพียง 30 นาที
กรดที่เกิดจากแบคทีเรียในชองปากจะกัดกรอนสารเคลือบฟน คุณปรับสภาพกรดใหเปนกลางไดโดยใชน้ํายาบวนปากที่ผสม
เบคกิงโซดาบวนปากวันละสองถึงสามครั้งหรือใชแปรงสีฟนจุมน้ําเล็กนอยนําไปแตะผงเบคกิงโซดาแลวใชแปรงฟนเบาๆจะชวยขัด
ฟนใหเงางามโดยไมทําลายสารเคลือบฟน
เติมเบคกิงโซดาลงในน้ําแชเทาจะชวยปรับสภาพการเปนกรดของแบคทีเรียซึ่งทําใหเทามีกลิ่น เมื่อถูกแมลงหรือยุงกัดใช
โซดาไบคารบอเนตผสมกับน้ําเล็กนอยและทาบรรเทาอาการคัน ผสมเบคกิงโซดาลงในน้ําอุน
สําหรับอาบจะชวยบรรเทาอาการปวดแสบปวดรอนที่เกิดจากผิวไหมแดดและเด็กออนที่ถูกผาออม
กัดจะรูสึกสบายตัวขึ้นถาไดแชในน้ําผสมเบคกิงโซดา
แบคทีเรียเติบโตไดดีในกระเพาะอาหารที่มีสภาพเปนกรดออนๆ และเมื่อเกิดการติดเชื้อใน
กระเพาะปสสวะ เบคกิงโซดากับน้ําเปลาเปนเครื่องดื่มหลังอาหารที่เยี่ยมที่สุด
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บัวบก
ไมเลื้อยขนาดเล็กชนิดนี้ขึ้นงอกงามดีตามที่ชื้นแฉะ เนื่องจากมีใบกลมและหยักตื้นตรงขอบ บางทองถิ่นจึงเรียกวา ผักแวน
หรือผักหนอก ทั้งตนและใบของบัวบกมีสารออกฤทธิ์หลายชนิด ซึ่งมีสรรพคุณทางยาและรักษาบาดแผลไดดี
ตนและใบของบัวบกมีสารไตรเทอรปนหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์กระตุนการสรางเนื้อเยื่อและยับยั้งแบคทีเรียที่ทําใหเกิดอาการ
อักเสบจึงมีประโยชนในการรักษาแผลถาเปนแผลบาดเล็กๆใชตนและใบตําพอแลกนํามาพอกแผลจะชวยใหเลือดหยุดไหลเร็วขึ้น
จากนั้นใชบัวบกสดหนึ่งกํามือและลางใหสะอาด ตําคั้นเอาแตน้ําทาแผลบอยๆหรือใชครีมบัวบกทาแผลวันละหนึ่งครั้ง
สําหรับแผลอักเสบเรื้อรัง ใชบัวบกสดหนึ่งกํามือตําคั้นเอาแตน้ําทาบริเวณที่เปนแผล หรือใชครีมบัวบกชนิด 1% ทาแผลวัน
ละครั้งจะชวยลดการอักเสบและการเกิดแผลเปน
แผลไฟไหมน้ํารอนลวก ใชตนและใบบัวบกสดหนึ่งกํามือ ลางน้ําใหสะอาด ตําใหละเอียด แลว
คั้นเอาน้ํามาชะโลมแผลใหชุมตลอดหนึ่งชั่วโมงแรก และอาจใชกากพอกแผลดวย จากนั้นใชน้ําคั้นจาก
บัวบกทาวันละสามถึงสี่ครั้งจนกวาแผลหาย แตถาแผลมีจุดที่ผิวหนังเปดไมควรใชวิธีนี้
บัวบกมีสรรพคุณในการรักษาอาการช้ําในหรือฟกช้ําเปนที่เชื่อถือกันมานานนิยมใชทั้งตนนํามา
ตําหรือปนแลวคั่นเอาน้ําดื่มหรืออาจใชตนและใบบัวบกหนึ่งกํามือตําพอแลก นํามาพอกบริเวณที่ฟกช้ํา
จะชวยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณนั้น จึงลดอาการอักเสบและฟกช้ํา
ตามตําราอายุรเวทของอินเดียเชื่อวาการกินใบบัวบกเปนประจําชวยบํารุงสมอง งานวิจัยลาสุด
พบวา เมื่อใหเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูกินบัวบกเปนเวลา 12 สัปดาหเด็กมีความสนใจและสมาธิในการเรียนรูมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
เชื่อกันวา น้ําบัวบกชวยใหรูสึกสดชื่นและบรรเทาอาการออนเพลียไดดี การกินบัวบกสดๆยังดีตอกระเพาะและลําไส ชวยบรรเทา
แผลในกระเพาะอาหาร แกรอนใน และบรรเทาอาการทองผูกดวย

ที่มา : สรรสาระ. มีนาคม 2549
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โฉมหนาของโลกใหม...เตรียมความพรอมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
ปเตอร เอฟ ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ปรมาจารยดานการจัดการคนสําคัญของโลกทาน
หนึ่งไดเคยวิเคราะหไววาทุกสองหรือสามรอยปจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่มีผลตอ
ประวัติศาสตรโลก และชวงเวลาทุกยี่สิบหรือสามสิบป ในสังคมแตละแหงทั่วโลกจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเองซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยมสังคม โครงสรางเศรษฐกิจ โครงสราง
การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ และสถาบันหลักทางสังคมที่สําคัญอื่น ๆ ผลที่ตามมาก็คือ ในเวลาเพียง
50 ป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถจะทําใหเกิดโลกใหมที่ผูคนรวมสมัยในชวงนั้นไมมีทางที่
จะจินตนาการภาพของโลกสมัยที่คนรุนกอนหรือยุคสมัยพอแมของตนเองเคย ดํารงอยูวาเปนอยางไร และหากประวัติศาสตรคื อสิ่ง
ชี้นําแลว ชวงบรรจบของการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรโลกจะสิ้นสุดในระหวางป ค.ศ.2010-2020 นั่นคือชวงเวลาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเรากําลังจะกาวเขาไปนั่นเอง
เมื่อเรากาวเขาสูปลายศตวรรษที่ 20 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงเปนไปในอัตราที่เรงทวีขึ้น นําเราทะยานสู
โลกยุคใหม - โลกในศตวรรษที่ 21 - โลกที่ผูมีวิสัยทัศนจําเปนตองพยายามทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อปรับ
ตนเองในปจจุบัน ใหพรอมรับกับสิ่งที่จะตามมาในอนาคต เพื่อกาวไปสูประตูแหงความสําเร็จที่เปดรับสําหรับผูที่มีความพรอม
เทานั้น ดังนั้นคําถามสําคัญที่เราจะตองรวมกันแสวงหาคําตอบก็คือ โลกในศตวรรษที่ 21 จะมีโฉมหนาเปนอยางไร
การที่เราจะทําความเขาใจกับโฉมหนาในศตวรรษที่ 21 ได จําเปนตองเขาใจอดีต วิเคราะหปจจุบัน และคาดการณอนาคต ในฐานะ
ของผูที่สนใจศึกษาเรื่องอนาคต ผมขอฉายภาพของสังคมโลกที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยหลักการวิเคราะหเชิงอนาคต
ศึกษา (Future Studies) ภาพเหลานี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคหนา เปนภาพหลายภาพที่ซอนทับ เหลื่อมล้ํา และเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธระหวางกันและกันอยู
และนี่คือสิ่งที่เราจะตองเผชิญในอนาคต
ยุคของเทคโนโลยีขั้นสูง
(The Age of High Technology)

เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดรูปแบบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรรษที่ 20 และสิ่งนี้จะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นในศตวรรษหนา ความรวดเร็ว
ของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เห็นไดชัดเจนในศตวรรษที่ 20 นั่นคือ การที่มนุษย
สามารถบินขึ้นสูอากาศไดเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรโลกดวยเครื่องบินของพี่นอง
ตระกูลไรท (Wright) ในป ค.ศ. 1901 แตเพียง 68 ปหลังจากนั้น มนุษยสามารถทะยานไกลไปสูอวกาศและเหยียบพื้นผิวของ
ดาวเคราะหดวงอื่นในระบบสุริยจักรวาลได การพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในชวงที่ผานมาไดพามนุษยชาติกาวขามขีดจํากัดและ
จินตนาการหลายอยาง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนี้ไดขยายไปสูพรมแดนของวิทยาการดานอื่น ๆ และจะยังคงพัฒนาตอไปดวย
อัตราเรงอยางรวดเร็วในโลกยุคหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาการดานคอมพิวเตอร วิทยาการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร รวมทั้งวิทยาการดานอวกาศและวิทยาการใตทะเล การพัฒนาสูเทคโนโลยีขั้นสูงนี้จะมีผลทําใหวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในทุกสังคมแปรเปลี่ยนไปอยางมากในศตวรรษใหมนี้
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ยุคของขอมูลขาวสารสนเทศ
(The Age of Information Technology)

ควบคูไปกับยุคแหงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในศตวรรษที่ 20 การพัฒนาวิทยาการ
ดานคอมพิวเตอร ในป ค.ศ.1946 และการพัฒนาเครือขายขอมูลของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกาในปค.ศ.1969 ไดนําไปสูการสรางระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
ในชวงทศวรรษที่ 1980 และ World Wide Web ในชวงทศวรรษที่ 1990 เมื่อ
ผสมผสานกับความกาวหนาของสื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพตาง ๆ วิทยาการดังกลาวพา
เราไปสูการปฏิวัติระบบขอมูลของโลกทําใหเกิดการถายโอนและเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
บุคคล องคกร และประเทศ อยางสะดวกรวดเร็ว ผูคนในซีกโลกหนึ่งสามารถติดตอรับรูการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ
การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม คานิยม ความคิด และวิถีชีวิตของคนในแตละประเทศทั้งดานบวกและดานลบ เครือขายสารสนเทศ
จะกลายเปนเครื่องมือสําคัญของการสรางความสามารถการแขงขัน (competitiveness) ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ความสําเร็จและอํานาจของบุคคลจะอยูที่ความสามารถในการเขาถึง การจัดการ และประยุกตใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูมากมาย
เหลานี้
ยุคของสังคมแหงความรู
(The Age of Knowledge Society)

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปดโลกการเรียนรูของมนุษยออกไปอยางไร
ขีดจํากัด และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะนําเราไปสูการปฏิวัติระบบการศึกษา
ของมนุษยชาติ สังคมโลกจะกาวไปสูสังคมแหงความรู ความรูจะกลายเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงไดหมด มนุษยสามารถเรียนรูจากการศึกษาอยางไมเปนทางการไดมากมาย การศึกษาจะ
กลายเปนศูนยกลางของสังคมแหงความรู และความรูจะกลายเปนศูนยกลางของอํานาจใหมใน
ศตวรรษที่ 21 สังคมในศตวรรษหนาจึงเปนสังคมที่กําลังกาวไปใกลกับประโยคอมตะของ
Francis Bacon ที่วา "ความรูคืออํานาจ (Knowledge itself is power)" ความรูจะ
กลายเปนตัวกําหนดระดับความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับบุคคล ระดับหนวยงาน และ
ในระดับประเทศ จนในที่สุดจะไมมีการเรียกประเทศไหนวาเปนประเทศยากจนอีกแลว แตจะ
เรียกวา "ประเทศที่ไมรู" แทน ดังนั้นบุคคลที่ทรงความรูอยางหลากหลายและมีความสามารถในการจัดการนําขอมูลมาใชประโยชน
ได จะกลายเปนคนกลุมใหมที่ทรงพลังในสังคมอนาคต
ยุคของสังคมประชาธิปไตย
(The Age of Democracy)

กระแสของประชาธิปไตยจะเบงบานกระจายอยูทั่วไปในแตละชุมชนของสังคมโลก ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยหลัก
3 ประการ
ประการแรก เกิดจากการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตในชวงศตวรรษที่ 20
ประการที่สอง คือ การเรียกรองของกลุมประเทศมหาอํานาจทางการคาภายใตเครือขายของความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะมีบทบาทในการกําหนดรูปแบบประชาธิปไตยในแนวทางที่เอื้อประโยชนสูงสุดตอกลุมตนเอง
โดยใชผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนของตอรองและเงื่อนไขที่ประเทศเล็ก ๆ ตองปฏิบัติตาม
และประการสุดทาย คือ การเรียกรองจากภายในแตละประเทศอันสืบเนื่องมาจากการที่ประชาชนมีความรู
การศึกษาเพิ่มขึ้น และการมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารผานระบบสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัย สิ่งนี้จะสงผลใหเกิดกระแสความ
ตองการอยากมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน
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ในขณะเดียวกัน ประชาชนในประเทศสวนใหญในโลกมีแนวโนมที่จะไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะไมเพียงแตสงผลให
เกิดกระแสเรียกรองประชาธิปไตยในประเทศที่ยังไมเปนประชาธิปไตยเทานั้น
สําหรับประเทศที่เปนประชาธิปไตยแตเพียงใน
รูปแบบจะถูกเรียกรองใหปรับเปลี่ยนประเทศใหเกิดความเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในดานของวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนดวย อาทิ การเรียกรองสิทธิเสรีภาพ การตองการความเสมอภาคและความเปนธรรมของรัฐ ความตองการไดรับการ
ปกปองสิทธิมนุษยชนเปนตน กระแสประชาธิปไตยนี้จะไมเพียงพัดผานระดับประเทศเทานั้น แตจะไหลซึมลงสูหนวยงานและ
องคการตาง ๆ ในระดับจุลภาคดวย โดยสะทอนเปนภาพของประชาธิปไตยในโรงงาน ประชาธิปไตยในบริษัท ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ฯลฯ
ยุคของสังคมเครือขาย
(The Age of Networks)
ระเบียบโลกใหม (New World Order) จะทําใหไมมีประเทศหรือองคการใดสามารถดํารงตนเองอยูโดดเดี่ยวโดยมิตองขึ้นกับ

ใครไดอีกตอไป แตตองสรางการประสานความรวมมือในการดําเนินงานเพื่อการอยูรอดและเพิ่มความแข็งแกรงของประเทศและ
องคการ โดยเหตุนี้ สังคมเครือขายจึงเปนภาพที่เห็นไดอยางชัดเจนมากในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสรางเครือขายระดับนานาชาติลงไป
จนถึงระดับองคการและระดับบุคคล ซึ่งสะทอนออกมาในลักษณะของเครือขายดานเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี
วัฒนธรรม โดยมีจุดหมายเพื่อการเสริมสรางความแข็งแกรงระหวางสมาชิกในเครือขาย เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
แบงปนและจัดสรรทรัพยากรรวม และเพื่อการสรางอํานาจการตอรองแกกลุมของตนเอง
ยุคของการบูรณาการและการขัดแยงทางวัฒนธรรม
(The Age of Cultural Integration and Cultural Conflict)

สภาพการไรพรมแดนและการเปดกวางในมิติของขอมูลขาวสาร การคาการลงทุน การ
คมนาคม และการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นจะสงผลตอมิติของวัฒนธรรมของแตละสังคม การแพรกระจายวัฒนธรรมขามพรมแดน
จะเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และจะเปนการยากอยางยิ่งที่สังคมใดสังคมหนึ่งที่ไดเชื่อมตอกับโครงสรางของระบบโลกแลวจะ
สามารถสกัดกั้นหรือหลีกหนีจากผลกระทบของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมได ผลที่ตามมาคือ เอกลักษณทางวัฒนธรรมของบาง
สังคมจะแปรเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในสวนของสังคมที่เปดกวางหรือมีวัฒนธรรมแบบออนจะไดรับอิทธิพลไดงาย และจะยอมรับ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผลดีในแงของการชวยใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางความเปนทองถิ่น และความ
เปนสากลไดอยางดี ขณะเดียวกันหากสังคมใดที่ไมมีลักษณะดังกลาว แตมีความยึดมั่นถือมั่นในวัฒนธรรมของตนเอง ขาด
ความสามารถในการประยุกตปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสม ผลที่ตามมาจะเกิดปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางสังคมหรือ
ระหวางกลุมชนในวัฒนธรรมนั้นได
ยุคของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
(The Age of Environmental Concern)

ผลจากการใชทรัพยากรของโลกอยางขาดความระมัดระวัง และขาดวิสัยทัศนของผูคนในศตวรรษที่ 20 จะสรางใหเกิดความขาด
แคลนของทรัพยากรโลกอยางรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ภาวะการขาดแคลนนี้จะนําไปสูกระแสการเรียกรอง
อยางเขมขนในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการกําหนดกติการะหวางประเทศเรื่องการธํารงรักษา
สิ่งแวดลอม เพื่อปองกันมิใหเกิดสภาพของการแยงชิงทรัพยากรระหวางประเทศ ขณะเดียวกันกระแสการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมจะกลายเปนประเด็นสําคัญในระดับโลก ซึ่งมีผลทั้งทางดานการกําหนดเงื่อนไขของการ
ดําเนินเศรษฐกิจและธุรกิจการคา ตลอดจนประเด็นทางการเมืองดวย

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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ยุคของสังคมเมือง
(The Age of Urbanization)

ความหนาแนนจนเกินความเหมาะสมของประชากรในชุมชนเมืองใหญของแตละประเทศทั้งเมืองใน
เอเชีย อเมริกาใต และยุโรป ไดกอใหเกิดปญหามากมายในเมืองเหลานั้นทั้งคนวางงาน อาชญากรรม
มลภาวะเปนพิษ ครอบครัว เด็กเรรอน ฯลฯ ซึ่งจะมีผลใหในที่สุดจะตองมีการสรางเมืองในสวนภูมิภาคของแตละประเทศขึ้นเพื่อ
ถายเทประชากรไปสูในภูมิภาคนั้น เมื่อประกอบกับความเจริญของการคมนาคมสื่อสารจึงสงผลใหสังคมในชนบทหลายสวนจะ
พัฒนาเกิดความเปนสังคมเมืองขึ้นเพื่อรองรับประชากรที่ลนจากเมืองใหญ ๆ ในแตละภูมิภาค การขยายตัวของธุรกิจการคาจะ
หลั่งไหลไปสูสวนภูมิภาคเชนกัน ขณะเดียวกัน ถาหากขาดการวางแผนจัดการที่ดี ปญหาที่เคยเกิดขึ้นในเมืองใหญก็จะเกิดขึ้นใน
เมืองสวนภูมิภาคเชนกัน
ยุคของการแขงขันอยางรุนแรง
(The Age of High Competition)

เครือขายของระบบสารสนเทศทําใหแตละบุคคลสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น และเทาเทียมกันซึ่งเปนผลดีในแงของการ
ขยายขอบเขตความรูและการเรียนรูของมนุษยชาติ ขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็กลายเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของความสามารถทางการ
แขงขันของประเทศที่จะเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ เมื่อผสานกับสภาพไรพรมแดนในระดับประเทศและระดับชุมชน ทํา
ใหคูแขงขันจากภายนอกประเทศหรือขามชุมชนสามารถเขาสูตลาดภายในไดอยางงายดาย สงผลใหการพยายามชวงชิงความ
ไดเปรียบในการแขงขันจะยังคงอยูและดําเนินตอไป รวมทั้งจะขยายความเขมขนจากระดับ
ระหวางประเทศลงสูระดับชีวิตประจําวันของประชาชนดวยในลักษณะการแขงขันทาง
การศึกษา การแขงขันในการทํางาน โดยเปนการแขงขันที่วางอยูบนรากฐานของการใช
ความรูเปนเครื่องมือในการตอสู
ยุคของการแสวงหาความเติมเต็มในจิตวิญญาณ
(The Age of Spiritual Awareness)
สภาพสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการแขงขันอยางรุนแรงทั้งในระดับประเทศและใน

ระดับวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล สภาพของการหาทุกหนทางเพื่อชัยชนะในการแขงขัน
จนอาจนําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ และการทํารายกันดวยวิธีการรุนแรงและไมถูกตอง สงผลใหความตึงเครียดทั้งสวนบุคคลและ
ระหวางบุคคลทวีรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อผสานกับสภาพปญหาของความเปนสังคมเมือง ที่มีทั้งปญหาสิ่งแวดลอม อาชญากรรม
ยาเสพยติด สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต รวมทั้งความแหงแลงในความสัมพันธของสังคมเมือง สภาพความกดดันเหลานี้จะผลักดันให
เกิดการเรียกรองในเรื่องจริยธรรมคุณธรรม และการแสวงหาความเติมเต็มในจิตวิญญาณ ผูคนจะหันกลับสนใจแสวงหาศาสนามาก
ยิ่งขึ้น
สิบภาพที่ไดกลาวไปแลว
คือ ลักษณะของโลกในศตวรรษที่ 21 เปนสภาพที่มนุษยชาติตองเผชิญในเร็ว ๆ นี้ เปนสภาพที่จะสงผลกระทบทั้งในระดับโลก
ระดับประเทศ ระดับสังคมสวนยอย และในระดับปจเจกบุคคล การลวงรูเขาใจสภาพเหลานี้ยอมนําเราไปสูคําถามตอไปที่จะตอง
ตอบ นั่นคือ เราจําเปนตองทําอยางไรเพื่อเตรียมตัวเองและเตรียมประเทศใหพรอมรับสิ่งใหมที่กําลังจะเขามาทาทายใหเราตองยอม
จํานนในอนาคต
ที่มา : www.bangkokcity.com
กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

พฤษภาคม 2549

10

ความเปนผูนํา (Leadership)
Leading with vision,
Leverage
(นําดวยวิสัยทัศน มีวิสัยทัศน

รวมกัน มีกําลังอํานาจกํากับ
ทิศทาง)

Efficiency &
Effectiveness,
Excellence promotion
(ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Inspiring,
Innovative,
Impress, Intuitive
(กระตุนจูงใจ ริเริ่ม สราง

สงเสริมเพื่อความมีคุณภาพเปน
เลิศ)

ความประทับใจ มี
สัญชาติญาณที่ดี)

Attainable attitude,
Accountable,
Accessibility

Synergy, Strategist,
Simple,
Solution provider

(ทําได ไมทอ รับผิด/รับ
ชอบ และเขาถึงไดงาย)

(ผนึกกําลัง นักวางแผน
งายๆ และใหขอสรุป แกไข
ปญหาได)

LEADERSHIP
Decisiveness,
Driving force,
Decisions maker,
Dedication,
Devotion
(แนวแน แนนอน ชัดเจน มี

แรง กระตุนผลักดันตนเอง
และผูอื่น ตัดสินใจ ทุมเท

Enthusiastic, Enabler,
Energetic,
Encouragement,
Engagement
(กระตือรือรน ขยัน ผลักดัน

สงเสริม มีสวนรวม)

Humor, Healthy,
Happiness,
Heartily
relationship
(มีอารมณขัน สุขภาพดี

มีความสุข ผูกใจผูอื่น)

Respect, Representing,
Realistic, Reliability,
Rewarding

(ไดรับการนับถือยกยอง เปนตัวแทนทีม
ไมเพอฝน ไววางใจ นาเชื่อถือ และให
กําลังใจ)

Persuasive,
Perseverance,
Presentable,
Persistence,Patience,
Passion for Excellence
(จูงใจผูอื่น อดทนเพื่อผลระยะ

ยาวที่ดีกวา เสนอตนเองใหเปนที่
รูจัก แนนอนแนวแน สงเสริม
ผลักดัน และมุงมั่นเพื่อความเปน
เลิศ)

ที่มา ดร. สมโภชน นพคุณ
กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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สเกลของการวัด (Scales of measurement)
“การวัด” คือการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณอยางมีระบบใหกับสิ่งของหรือเหตุการณเพื่อแทนปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งที่

ตองการวัด คาที่วัดไดแบงไดเปน 4 ชนิด เรียงลําดับจากมาตราวัดสูงสุด ไปหามาตรวัดต่ําสุด ดังนี้
o มาตรอัตราสวน (Ratio Scale) : มาตรของการวัดที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ คือ 1) เปนตัวเลขที่แสดงปริมาณมาก
นอย (Magnitude) 2) ความแตกตางระหวางแตละหนวยเทากัน(Equal intervals) 3) มีศูนยแท (Absolute zero)
เชน ความสูง ความยาว น้ําหนัก
o มาตรอันตรภาค (Interval Scale) : มาตรของการวัดที่มีคุณสมบัติเพียง 2 ประการ คือ 1) เปนตัวเลขที่แสดงปริมาณมาก
นอย (Magnitude) 2) ความแตกตางระหวางแตละหนวยเทากัน(Equal intervals) เชน อุณหภูมิ วันในปฏิทิน
o มาตรเรียงลําดับ (Ordinal Scale) : มาตรของการวัดที่มีคุณสมบัติเพียงประการเดียว คือ เปนตัวเลขที่แสดงปริมาณมาก
นอย (Magnitude) เชน ยศทหาร ผลการประกวด
o มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) : มาตรวัดที่กําหนดสัญลักษณขึ้นเพื่อเรียกชื่อหรือเพื่อจําแนก หรือจัดประเภทสิ่งของ
ตามคุณลักษณะ เชน เพศ ; ชาย หญิง เชื้อชาติ สถานภาพสมรส เลขทะเบียนรถยนต
ระดับขอมูล
Ratio Scale
Interval Scale

Ordinal Scale

ตัวอยางสถิติตางๆ ที่เหมาะสม
ใชไดกับสถิติทุกตัว

การทดสอบนัยสําคัญที่เหมาะสม
ใชไดทุกชนิด

Mean,
Standard deviation ,
Pearson product-moment,
correlation
Median ,

Parametric statistical test

Nonparametric statistical test

เปอรเซ็นตไทล,
Nominal Scale

Rank correlation
Mode ,
Frequency distribution,
Contingency coefficient

Nonparametric statistical test

ที่มา ชูศรี วงศรัตน. 2541. เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.
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ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก
(Length –weight relationships)
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก ในกรณีที่
สัตวน้ํามีการเจริญเติบโตแบบ isometric คือการเติบโตในทุก
สวนของรางกายจะมีการเติบโตอยางเปนสัดสวนกันโดยตรง
น้ําหนักจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความยาวยกกําลัง 3(L3) แต
ในกรณีสัตวน้ํามีการเจริญเติบโตแบบ allometric การเติบโต
จะไมเปนสัดสวนโดยตรง (b ≠ 3)
รูปแบบทั่วไปของสมการ
หรือ

W =
ln(W) =

qLb
ln(q) + b x ln(L)

เมื่อ W คือน้ําหนัก และ L คือความยาว
q คือคาคงที่เกี่ยวกับการถวงน้ําหนัก และ b เปนคาคงที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ปจจัยที่สงผลใหคา q และ b มีความแตกตางกัน
- ชนิดสัตวน้ํา
- สัตวน้ําตาง stock กัน
- กรณี stock เดียวกันปจจัยที่สงผลใหมีความแตกตางของคา q : เพศ การตาย ฤดูกาล
และของคา b : การเปลี่ยนแปลงรูปรางในแตละชวงอายุ
ขอควรระวังในการวิจัย
o
กลุม Stock สัตวน้ํา
o
ครอบคลุมความยาวสัตวน้ําที่อยูในขายการประมงตลอดชวงอายุ (เครื่องมือประมง)
o
ในแตละความยาวควรมีจํานวนตัวอยางเพียงพอ
o
ครอบคลุมฤดูกาล : โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีฤดูกาลมีความแตกตางกันมากซึ่งจะสงผลตอการเจริญเติบโต
o
ควรระวังหนวยของความยาวและน้ําหนักของสมการที่นํามาพิจารณาใช
อางอิง
ธนิษฐา ทรรพนันทน . 2543. ชีววิทยาประชากร II : อายุของสัตวน้ํากับการเติบโต. ใน : ธนิษฐา ทรรพนันทน (บรรณาธิการ).
ชีววิทยาประมง. สํานักพิมพรั้วเขียว. กรุงเทพมหานคร. หนา 43-64.
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การทดสอบ Comparing Simple Linear Regression Equations กรณี 2 เสน
Start Test

Test H 0 : β 1 = β 2

H0

not rejected

H0

1.compute common slope

rejected

STOP

2. Test H 0 : Both population
elevations are equal

H0

not rejected

Compute common
Regression equation

ที่มา

H0

rejected

STOP

Zar, J.H. 1984. Biostatistical Analysis. The United States of America : Prentice-Hall,Inc
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อัตราสวนเพศ (Sex ratio)
อัตราสวนเพศเปนอัตราสวนเพศผูและเพศเมียของประชากร (Population)
Sex ratio = จํานวนประชากรเพศผู/จํานวนประชากรเพศเมีย

ปจจัยที่สงใหอัตราสวนเพศไมเทากับ 1 : 1
o
o
o

มีการเปลี่ยนเพศของชนิดสัตวน้ํา
อัตราการตายของเพศผูไมเทากับเพศเมียในแตละชวงความยาวหรืออายุ
การ Migration ตามฤดูกาลในแตละพื้นที่อาจจะสงผลตอสัดสวนเพศ

การทดสอบทางสถิติ
Goodness of Fit Test : การทดสอบวาสัดสวนประชากร เทากับสัดสวนที่คาดไวหรือไม

กรณีสัดสวนเพศ
b
k

χ2 =X

i =1

c2

Oi @E i
ffffffffffffffffffffffffffffffff
Ei

โดยที่
Oi (Observed Frequency)=จํานวนของเพศผูหรือเพศเมียที่สํารวจพบจริงของขนาดตัวอยาง n
E i (Expected Frequency)= จํานวนของเพศผูหรือเพศเมียที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ภายใต H 0 )
k = จํานวนตัวแปรหรือลักษณะที่สนใจศึกษา (เพศผู , เพศเมีย)
n = ขนาดตัวอยาง หรือจํานวนครั้งที่ทดลอง

เมื่อ H 0 : pi = pi 0 โดยที่คา Pi 0 เปนคาคงที่ที่กําหนดไวหรือคาดวาจะเปน
และถา H 0 เปนจริง จะได E i = npi 0
ขอจํากัดในการใชสถิติ Goodness of Fit Test
1. ความถี่ที่คาดไว E i ไมควรต่ํากวา 5
2. กรณีที่ระดับของขอมูลมีเพียง 2 ระดับ (k=2) เชน สัดสวนของเพศผูและเพศเมีย จะตองปรับคา χ 2 เปน
k

χ2 =X

i=1

dL
e2
M
L
M
LOi @E iM@0.5
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Ei

ยกเวนขนาดตัวอยางมากกวา 50 (n > 50) ไมจําเปนตองมีการปรับคา χ 2
ขอควรระวังในการวิจัย
o
จํานวนตัวอยางที่เพียงพอและครอบคลุมประชากร
o
ครอบคลุมฤดูกาล
o
ครอบคลุมชวงอายุของประชากร
อางอิง : กัลยา วานิชยบัญชา. 2542. การวิเคราะหสถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร. 550 หนา.
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คานิยมเปนเรื่องของจิตใจ ใจจะชื่นชอบ ซาบซึ้งและเปนคุณคาในสิ่งใดขึ้นกับเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก
เหตุปจจัยภายใน
ก็คือ “ใจ” ของเรานั้นเอง เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “ใจเปนใหญ ใจประธาน ใจเปนผู
กําหนดพฤติกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการกระทําหรือคําพูด” ถาใจไมเห็นคุณคาแหงคานิยมสรางสรรคฯ ถึงแมเหตุปจจัยภายนอกจะ
มีความเอื้ออํานวยเพียงใดก็ตามใจที่ไมเห็นคุณคา
จะชักพาใหเกิดการประพฤติปฏิบัตินอกลูนอกทางและพยายามหลบเลี่ยง
กฎระเบียบอยูนั้นเอง ใจจะตระหนักในคุณคาของสิ่งใด เพียงการ รับรู วาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามอาจไมเปนการเพียงพอ แตหากไดคิด
พิจารณา ไตรตรอง จนเขาใจในคุณคา และทดลองนําไปปฏิบัติ อยางมากพอและตอเนื่อง ใจจะซาบซึ้งในคุณคาของสิ่งนั้นเพิ่มขึ้น
โดยลําดับ
การรับรู ไตรตรอง และปฏิบัติ เปนปจจัยที่สงเสริมซึ่งกันและกันและอาจเริ่มตนที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได เชนลองปฏิบัติดูแลว
นําไปคิดไตรตรองจนเห็นคุณประโยชนก็จะเกิดการรับรูวาเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา และจะนําไปปฏิบัติดวยความเต็มใจ เปนตน ถา
กระบวนการดังกลาวนี้ เกิดขึ้นอยาง มากพอและตอเนื่อง เจตนคติที่ดีงามก็จะเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจโดยลําดับ ดังแผนภูมิตอไปนี้
(เอื้อพงศ จตุรธํารง และ ทวี เลาหพันธุ, การสอนเจตคติ, ๒๕๓๔. หนา ๕-๖)

แผนภูมแิ สดงกระบวนการเสริมสรางเจตคติ
รับรู

ใจ
ไตรตรอง

มากพอ ตอเนื่อง

ปฏิบตั ิ

(จากเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแพทยศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๓๕)
ถาเจาหนาที่ของรัฐทุกคนศึกษาและพิจารณาไตรตรองถึงความสําคัญของคานิยมสรางสรรคฯ ตั้งใจยึดมั่นในความถูกตอง
อดทนอดกลั้นตอสิ่งเยายวนและปญหาอุปสรรคทั้งปวง
และเพียรพยายามปฏิบัติตามหลักการดังกลาวขางตนอยางมากพอและ
ตอเนื่อง คานิยมสรางสรรคจะเจริญงอกงามขึ้นในใจของทุกคน แมเหตุปจจัยภายนอกจะดีหรือรายอยางไร เหตุปจจัยภายในคือใจที่
เห็นคุณคาก็จะเปนเครื่องปองกันคุมครองใหเรายึดมั่นในคานิยมสรางสรรค ไดตลอดไป
เหตุปจจัยภายนอก ก็คือสภาพแวดลอม อันไดแกครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนรวมงาน กฎระเบียบและบรรยากาศในการ
ทํางานรวมทั้งสภาพของสังคมรอบขางถาเหตุปจจัยภายนอกดี
ใหความสําคัญและปกปองเชิดชูผูที่ยึดมั่นในคานิยมสรางสรรคฯ
อยางจริงจัง ก็จะสงเสริมใหผูปฏิบัติมีขวัญมีกําลังใจและเชื่อมั่นที่จะยึดถือคานิยมสรางสรรคฯ ตอไป
เพื่อใหการปฏิบัติตามหลักคานิยมสรางสรรคฯ เกิดผลคณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่ของ
รัฐไดกําหนดแนวทางในการทําคานิยมสรางสรรคฯ ไปเปนหลักในการบริหารงานรวม ๘ ประการ โดยหนวยงานตางๆ สามารถใช
ดุลยพินิจในการนําคานิยมสรางสรรคฯ ไปเปนหลักปฏิบัติในการบริหารงานในขั้นตอนใดก็ได ดังนี้
๑. การสรรหาบุคคลเขาทํางานในองคการ โดยอาจใชเปนเกณฑในการคัดเลือกหรือสอบบรรจุ
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๒. การปลูกฝงคานิยมสรางสรรคฯ ใหแกขาราชการใหมในการปฐมนิเทศ
๓. สอดแทรกคานิยมสรางสรรคฯ ไวในหลักสูตรการพัฒนาเจาหนาที่รัฐ
๔. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนตําแหนงโดยใชผลการปฏิบัติงานตามหลักคานิยมสรางสรรคฯ
เปนองคประกอบในการพิจารณา
๕. ใชเปนหลักการสําคัญในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ในแตละองคการ
๖. เชิดชูเกียรติผูปฏิบัติตามคานิยมสรางสรรคฯ
๗. ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมขององคการ
๘. ใชเปนหลักปฏิบัติตนของผูบังคับบัญชาในฐานะตนแบบ
ทั้งนี้ แตละสวนราชการอาจมีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อใหคานิยมสรางสรรคฯ บังเกิดผลในหมูเจาหนาที่ของตนอยางเปน
รูปธรรมไดตามความเหมาะสม เชน อาจมีกลยุทธในการสรางเครือขายกับประชาชน ใหมีสวนรวมในการคัดเลือกเจาหนาที่ของรัฐ
ดีเดน หนวยงานของรัฐดีเดน ผูบริหารองคการที่เปนแบบอยางที่ดีและมีมาตรการปองกันคนดีในหนวยงาน การจัดชมรม หรือ
กิจกรรมเสริมคานิยมสรางสรรคฯ เปนตน
เอกสารฉบับนี้ เปนเพียงการแนะนําใหทราบถึงคานิยมสรางสรรคฯ สวนจะทําใหเกิดผลไดจริง ขึ้นอยูกับแตละหนวย
ราชการจะตองนําไปขยายผลใหเกิดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับลักษณะงานในองคการ ซึ่งควรใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในองคการ เปน
ผูมีสวนรวมในการสรางขอกําหนด หรือขอพึงปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการยอมรับ และถือปฏิบัติรวมกันเปนวัฒนธรรมองคการตอไป
หากเจาหนาที่ของรัฐแตละคนมีวัฒนธรรมการทํางานโดยยึดคุณคาหลักของคานิยมสรางสรรคฯ ผลดีก็จะขยายไปสูครอบครัวและ
สังคมโดยรวม และจะนําพาประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรืองอันถาวรสืบไป
ที่มา: ที่มา: คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ
ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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คูมือการจําแนกปลาตาหวานในภาคสนาม

2. ปลายหางเวา 2 เวา
(Double-emarginate)

1. ไมมีจุด
Priacanthus hamrur
Moontail bullseye

2. ปลายหางตัด (Truncate)

1. จุดสีเหลืองที่ครีบหลัง ครีบทองและครีบกน
Priacanthus macracanthus
Red bigeye

2. ปลายหางเวาลึก (Deeply emarginated)
และขอบหางดานบน-ลางแหลม (Pointed)

1. จุดสีน้ําตาลเขมที่ครีบทอง
Priacanthus tayenus
Purplespotted bigeye

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

พฤษภาคม 2549

