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การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ปรีชา วัชราภัย
เลขาธิการ ก.พ.
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
ระบบการบริหารจัดการที่ดีเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการบริหารจัดการใน
องคกร เพราะเมื่อระบบไดถูกจัดวางอยางดีแลว ผลที่ตามมาก็จะดีตามไปดวย
แตก็ปฏิเสธไมไดเชนกันวา
แมจะมีระบบที่ดีเพียงใด
แตหากไมสามารถตรวจสอบหรือวัดผลไดก็ไมอาจดึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือผลงานนั้นมาใชประโยชนไดอยางสูงสุด
แนวคิดดังกลาวจึงเปนที่มาของความพยายามที่จะวัดประสิทธิภาพของผลงานของแตละบุคคลใหเห็นเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน เพื่อเปนตัวชี้วัดวา บุคลากรในองคกรนั้นมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในดานใดใครสามารถผลิตผลงานใดใหมีคุณภาพ
ในระดับดีเยี่ยม ใครจําเปนไดรับการพัฒนา-ในดานใด-อยางไร หรือ
ผลงานนั้นจะเปนประโยชนตองานราชการอยางไรผลที่ไดจากการดําเนินงานตามแนวทางนี้ จะชวยเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรทั้งในระดับบุคคลทีมงาน และสงผลใหภารกิจขององคกรบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management
หรือ PM) จึงเปนเครื่องมือทางการบริหาร ที่จะสรางความเชื่อมโยงและ
ความชัดเจนใหกับเปาหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับในองคกร เพื่อให
คนทั้งองคกรปฏิบัติงานมุงไปในทิศทางเดียวกัน
PM ยังเปนหลักการบริหารที่มุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่
สามารถวัดได และที่สําคัญคือ สมาชิกในองคกรทุกคนจะตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ของตนที่มีตอความสําเร็จขององคกร และรูวาตนเองจะตอง
ทําอะไรและอยางไร เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตองการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ PM จึงมีประโยชน
นานัปการในการนําพาองคกรสูความสําเร็จ
กลไกที่สําคัญประการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ การจดบันทึกผลงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปน
หลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของตัวเองอยางชัดเจน การบันทึกผลงานดังกลาวนั้น ตองเปน
การบันทึกลงในแฟมผลงานสวนบุคคล (Personal Portfolio) หรือในรูปแบบอื่นที่เทียบเคียงกันไดและตองบันทึกอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา
การบันทึกผลงานอยางเปนรูปธรรม จะเอื้อประโยชนใหการบริหารองคกรในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขาราชการผูปฏิบัติงานจะมีบันทึกผลงานของตนเองที่เปนรูปธรรม
และเปนเอกสารที่ผูบังคับบัญชาสามารถใชสําหรับระบุ
ความสามารถของทีมงานไดอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อมอบหมายภารกิจใหไดอยางเหมาะสม เปนเครื่องมือรับประกันความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงานที่มิอาจโตแยงได ชวยใหการบริหารคาตอบแทนและการใหความกาวหนาแกผูบังคับบัญชาดําเนินไปอยาง
เปนธรรมตามผลงานของแตละบุคคล รวมทั้ง ยังชวยใหขาราชการสามารถประเมินตนเองไดดวยวา ผลงานที่ปฏิบัติมาทั้งหมดและ
ไดบันทึกไวอยางเปนหลักฐานนี้ มีผลงานใดบางที่ควรแกความภาคภูมิใจ หรือมีผลงานใดบางที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง
นอกจากจะชวยใหขาราชการประเมินตนเองไดอยางเหมาะสมแลว คุณประโยชนของการบริหารผลการปฎิบัติงานยัง
ชวยใหนักบริหารทรัพยากรมนุษยทราบถึงจุดออนจุดแข็งของแตละบุคคลในองคกร โดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่กําหนดไวเปน

เปาหมายกับผลงานที่ปฏิบัติไดจริง จะใหคําตอบไปถึงการจัดทํา“แผนพัฒนารายบุคคล” หรือ Individual Development Plan (IDP)
ของขาราชการแตละคนไดอีกดวย
สํานักงาน ก.พ. ไดทดลองใชระบบนี้ในสวนราชการมาตั้งแตป 2548 และไดเห็นผลการดําเนินการที่นาพอใจ จึงได
นําหลักการและแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติราชการหรือ PM มาเปนกรอบในการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ฉบับใหม ดวยความเชื่อมั่นวา หากไดนําการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชในระบบราชการอยางจริงจังแลว จะชวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานและสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์หรือ มุงผลงาน สรางบรรยากาศในการทํางานที่
สรางสรรค ยืดหยุน และมีความหลากหลาย เนื่องจากใหความสําคัญกับผลงานของขาราชการมากกวากรอบกระบวนการทํางาน
แบบเดิมนอกจากนี้ การบริหารผลการปฏิบัติงานยังชวยสงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางหัวหนากับลูกนอง อันเนื่องมาจาก
กระบวนการติดตามและพัฒนาขาราชการอยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยมีกระบวนการสื่อสารภายในองคกรอยางทั่วถึงเปนเครื่องมือ
สําคัญ และชวยสรางสภาพแวดลอมรวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่สนับสนุนใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานอยามีประสิทธิภาพสูงสุด
-----------------------------

เมื่อ “ซี” เปลี่ยนเปน “แทง”
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Multi Classification Scheme
ปรีชา วัชราภัย
เลขาธิการ ก.พ.
พลันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... เสนทางตอไปของราง
พ.ร.บ. นี้คือการเดินหนาเขาสูสภานิติบัญญัติ เชื่อวาไมเกินปลายปนี้ เรา ๆ ทาน ๆ คงจะไดเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงขนานใหญใน
ระบบราชการ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนระบบจําแนก “ตําแหนง” จากเดิมระบบ “ซี” ไปสูระบบ “แทง”… และผมก็เชื่ออีกเชนกัน
วาหลายทานคงมีคําถามในใจที่วา เราจะปรับเปลี่ยนระบบ “ซี” กันไปทําไม ระบบ “ซี” ในปจจุบันมี ปญหาอะไร และหากมีปญหา
จริง เราจะแกไขระบบเดิมนี้ใหดีขึ้นไมไดเชียวหรือ
ระบบ PC ยังคงใชไดหรือไม
ระบบราชการไทย นําระบบ “พี.ซี.” มาใชตั้งแตป 2518
ระบบจําแนกตําแหนง (Position Classification) หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา P.C. มุงเนนจําแนกตําแหนงตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ และความยากงายของงาน ภายใตโครงสรางมาตรฐานกลาง 11 ระดับ มีโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนเพียงบัญชีเดียวที่
ใชกับทุกตําแหนงในราชการพลเรือน
หากจะเปรียบเทียบกับระบบ “แทง” ที่จะนํามาใช ระบบ P.C. ก็เปนระบบ “แทง” นั่น แหละ แตเปนระบบ “แทง
เดียว” หรือเรียกวา ระบบ Single Classification Scheme ที่ครอบทุกตําแหนงงาน
ในราชการ ใหอยูแทงใหญ เพียงแทงเดียว
สวน “ซี” มาจากคําวา Common Level เรียกตามภาษาราชการวา
ระดับมาตรฐานกลาง เพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่อยูใน “แทง” นั้น ระบบราชการ
ไทยจึงใชมาตรฐานกลาง 11 ระดับ หรือมี “ซี” 11 ระดับ ตั้งแตนับเปนตนมา
การคิด และทําเชนนั้น ในอดีต เปนสิ่งที่ถูก เพราะหากมองยอนกลับ
ประมาณ 30-40 ปที่ผานมา ภาคราชการถือเปนแหลงนายจางงานที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ ผูจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไมวาจะเปนวิศวกร แพทย สถาปนิก
นักกฎหมาย ฯลฯ ลวนมุงหนาเขาสูอาชีพราชการ ในขณะที่ภาคเอกชนอยูในระดับเริ่มตนที่ยังไมเขมแข็ง มหาวิทยาลัยเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน บริษัทกอสรางขนาดใหญ รวมถึงบริษัทขามชาติ ที่บริหารโดยภาคเอกชนขนาดใหญมีนอยจนนับจํานวนได ภาค
การผลิตและบริการตาง ๆ สวนใหญลวนแตเปน “ของราชการ” แทบทั้งสิ้น ภาคเอกชนจึงไมอาจเขามามีบทบาทในการกําหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของประเทศไดมากนัก
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของภาคเอกชนในเวลานั้น มักดําเนินการตามอยางที่ราชการทํา แตสรางเงื่อนไข
เพื่อการแขงขันในการจางงานกับภาคราชการดวยการใหผลตอบแทนที่เทียบกับราชการแลวสูงกวาเล็กนอย เพื่อชดเชยกับสวัสดิการ
หรือบําเหน็จบํานาญที่ผูเปนขาราชการจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งภาคเอกชนไมสามารถใหในสิ่งเหลานั้นได จึงนับไดวาภาค
ราชการเปนตลาดการจางงานที่ใหญและเขมแข็งมาก ในครั้งนั้น อาชีพราชการจึงเปนตัวเลือกแรก (Employer of Choices) ของคน
ไทย
ตรงขามกับสถานการณปจจุบัน ภาคเอกชนมีความเขมแข็งมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เห็นไดชัดคือ จํานวนกิจการที่เคย
ดําเนินการโดยภาคราชการ ไดเปลี่ยนมาบริหารโดยเอกชนมากขึ้น ไมวาจะเปนโรงพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน สํานักงานที่
ปรึกษากฎหมายและบัญชีระดับอินเตอรบริษัทกอสรางขามชาติ บริษัทรวมลงทุนขามชาติ ฯลฯ ซึ่งเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว การ

จัดการทรัพยากรบุคคลของภาคเอกชนแขงขันกันเองมากขึ้น ไมเพียงแตเปรียบเทียบการจางงานระหวางภาคเอกชนดวยกันเอง แตยัง
รุนแรงถึงขนาดเทียบอัตราคาจางกันแบบวิชาชีพตอวิชาชีพ ตําแหนงตอตําแหนง เห็นไดจากยุคที่เศรษฐกิจเฟองฟู ภาคเอกชนมีการ
ซื้อตัวหรือดึงตัวผูมีศักยภาพสูงกันในราคาที่สูงลิ่ว
มิเพียงภาคราชการจะสูญเสียบทบาทในการเปนแหลงอางอิงตลาดการจางงาน แตภาคราชการยังเสียโอกาสในการชัก
จูงคนเกงและคนรุนใหมเขาสูระบบ ดวยไมอาจแขงขันในเรื่องการจายคาตอบแทน
แมภาคราชการจะพยายามปรับตัว และหามาตรการ วิธีการตาง ๆ เพื่อชักจูงใจใหคนเขารับราชการ แตหากระบบ
จําแนกตําแหนง ยังคงเปน ระบบ Single Classification Scheme ก็ยากที่จะแขงขันกับภาคเอกชนได
การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม จึงเกิดขึ้นภายใตแนวคิดที่
จะทําใหระบบจําแนกตําแหนงเปนระบบ Multi Classification Scheme แบงประเภทตําแหนงออกเปนหลายประเภท
หรือหลายแทง เพื่อแยกบัญชีเงินเดือนแตละประเภทออกจากกัน ทําใหเกิดความยืดหยุนในการปรับอัตราเงินเดือนใหสอดคลองกับ
ตลาดและการบริหารผลงาน การจายคาตอบแทนตามความรูความสามารถของขาราชการแตละประเภท รวมทั้งสะทอนคางานของ
ตําแหนงในแตละประเภทไดอยางแทจริง
หากจัดระบบจําแนกตําแหนงเปนหลายแทงดังกลาวแลว ก็จะใหภาคราชการสามารถ “แขงขันในสิ่งที่ควรแขงขัน”
และ “ไมแขงขันในสิ่งที่ไมควรแขงขัน” ได
การยกเลิกระบบ “ซี” จึงเปนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อยางหนึ่งที่ตองทํา
ระบบ “แทง” ดีจริงหรือ
อยางที่ไดกลาวไปแลววา ระบบ “แทง” เปนเพียงระบบ Multi Classification Scheme ที่ภาคราชการพยายามแบง
ประเภทตําแหนงจากแทงเดิมออกเปน 4 ประเภท หรือ 4 แทงในครั้งนี้ และจะแยกบัญชีเงินเดือนแตละประเภทออกจากกัน เพื่อให
เกิดความยืดหยุนในการปรับอัตราเงินเดือนใหสอดคลองกับตลาดและการบริหารผลงาน
แตระบบ “แทง” จะสัมฤทธิ์ผลไดหรือไม จะตองประกอบดวย การนําระบบ “สมรรถนะ” (Competency) และ “การ
ประเมินผลงาน” (Performance Management) มาใชในการบริหารผลงานของขาราชการ
ระบบสมรรถนะ คือ กลุมพฤติกรรมในการทํางานที่เกี่ยวของกับผลสําเร็จของงานความรู ทักษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะสวนบุคคล ที่จําเปนสําหรับการทํางานใหประสบความสําเร็จ
สวน การประเมินผลงาน คือ การวัด “ผลงาน” ของขาราชการ
ซึ่งทั้งสองเรื่อง เปนสิ่งที่ตองดําเนินควบคูไปกับการปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม ที่กําลัง
เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติในไมชา
ทั้งหมดนี้คือ สวนหนึ่งของยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สํานักงาน ก.พ. กําลังดําเนินการ
เพื่อใหระบบราชการมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูด จูงใจและรักษาขาราชการที่มีคุณภาพสูง ขณะเดียวกัน ก็ไดเสนอกลไกในการ
สงเสริมใหขาราชการมุงเนนผลงานและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
โดยนําหลักการของการจายคาตอบแทนตามผลงานและ
สมรรถนะมาใช และยึดโยงกับระบบจําแนกตําแหนงใหมที่จะจัดประเภทของขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม ยืดหยุนตามลักษณะ
งาน และตําแหนงที่รับผิดชอบ
------------------------------------

เรื่องโดย เคนเนดี วอรน
พืชชายเลนที่หยั่งรากอยูในน้ําทะเลลึกระดับเขา ชวยประคองสรรพชีวิตแหงทองทะเล พืชเหลานี้ เจริญเติบโตไดใน
บริเวณที่ไมอื่นไมอาจรอดชีวิตได พืชชายเลนมีชีวิตอยูบนความเสี่ยง เทาขางหนึ่งหยัดอยูบนผืนดิน สวนอีกขางหยั่งอยูในทะเล พืช
สะเทินน้ําสะเทินบกเหลานี้ครอบครองดินแดนเขตรอน รองรับคลื่นโคลนที่ถาโถม และระดับเกลือที่อาจทําใหพืชธรรมดาๆลมตาย
ภายในไมกี่ชั่วโมง ปาที่เกิดจากพืชชายเลนนับเปนระบบนิเวศหนึ่งที่ใหผลผลิตสูงสุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดของ
โลก นกรองบนยอดไม สัตวน้ําจําพวกมีเปลือกเกาะอยูที่รากไม งูและจระเขเขามาหาอาหาร ปาชายเลนเปนแหลงวางไขของปลา
เปนแหลงอาหารของลิง กวาง ปูแสม หรือกระทั่งจิงโจ ทั้งยังเปนแหลงน้ําตอยของคางคาวและผึ้งอีกดวย พืชชายเลนนั้นยาตอการ
จําแนกชนิด ไดงายๆ มีพืชชายเลนราว 70 ชนิดพันธุจากประมาณ 20 วงศ ซึ่งในจํานวนนั้นประกอบดวยปาลม ไมสกุลพูระหงหรือ
ชบา ตนฮอลลี่ ไมสกุลพยับหมอก ไมสกุลเหงือกปลาหมอ ไมสกุลถั่ว และตนเมอรเทิล พืชชายเลนมีตั้งแตพุมเตี้ยติดดินไปจนถึงไม
ตนสูง 60 เมตร
แมปาชายเลนจะพบมากที่สุดในเอเชียอาคเนยซึ่งเชื่อกันวาเปนแหลงกําเนิดของปาชนิดนี้ แตปาชายเลนก็มีอยูทั่วโลก
สวนใหญจะอยูในละแวกเสนศูนยสูตรหรือไมเกิน 30 องศา แตชนิดพันธุที่ทรหดสามารถปรับตัวเขากับสภาวะอากาศได แมกระทั่ง
ในประเทศนิวซีแลนดซึ่งอยูไกลจากแสงอาทิตยเขตรอน ไมวาจะอยูที่ไหน ปาชายเลนก็มีความสามารถในการปรับตัวชั้นเยี่ยม
เหมือนกัน พืชชายเลนจะมีระบบกรองพิเศษเพื่อไมใหเกลือซึมเขามามากเกินไป และมีระบบรากอันซับซอนที่ชวยใหอยูรอดในเขต
ชายฝง บางตนมีรากคลายทออากาศของนักประดาน้ํา เรียกวารากหายใจ (pneumatophores) ที่โผลพนโคลนและชวยใหตนไมมี
อากาศหายใจ สวนบางตนมีรากค้ํา (prop roots) หรือพอน (buttresses) ชวยพยุงลําตนใหตั้งตรงบนดินตะกอนที่นุมหรือมี
คลื่นซัดถึง พืชเหลานี้ยังเปนผูสรางแผนดินชั้นยอดดวย ชาวอะบอริจินที่อาศัยอยูทางเหนือของออสเตรเลียเชื่อวา พืชชายเลนชนิด
หนึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับบรรพบุรุษยุคตนๆของพวกเขาที่ชื่อ กีอาบารา ผูเดินขามดินเลนและนําตนไมมาสูโลก รากระโยงระยาง
ของพืชชายเลนชวยกันไมใหตะกอนจากแมน้ําไหลลงสูทะเล สวนลําตนและกิ่งกานทําหนาที่เหมือนรั้วไมที่ลดแรงเซาะของคลื่น แม
จะมีความสําคัญในเชิงนโยบาย แตปาชายเลนก็ตกอยูในภาวะเสี่ยงทั่วโลก ปาชายเลนถูกถากถางเพื่อทํานาเกลือ บอเลี้ยงสัตวทะเล
โครงการบานจัดสรร ถนน ทาเรือ โรงแรม สนามกอลฟ และเกษตรกรรม ทั้งยังลมตายดวยผลกระทบทางออม เชน น้ํามันรั่วไหล
มลพิษทางเคมี ตะกอนดินปริมาณมากเกินพิกัด ความสมดุลของน้ําและระดับความเค็มเปลี่ยนแปลง
การรณรงคใหอนุรักษปาชายเลนไดรับความสนใจอยางมากแตก็เปนเพียงชั่วระยะสั้นๆ หลังเกิดสึนามึในมหาสมุทร
อินเดียเมื่อป 2004 ปาชายเลนที่ยังมีสภาพสมบูรณจะชวยเปนเขื่อนกั้นคลื่นตามธรรมชาติซึ่งชวยลดความแรงของคลื่น บรรเทา

ความเสียหายของทรัพยสิน หรืออาจชวยชีวิตมนุษยได การยอมให "เกราะชีวภาพ" อยางปาชายเลนถูกคุกคามภายหลังเหตุการณสึ
นามิจึงไมเพียงเปนการกระทําที่ไมถูกตอง แตเขาขั้นนาตําหนิเลยทีเดียว บังกลาเทศยังพอจะมีสํานึกโดยการลงทุนกอนใหญในการ
อนุรักษปาชายเลน เพื่อปกปองชายฝงและกรองตะกอนไมใหหายไปในทะเล บังกลาเทศนั้นตั้งอยูบนที่ราบลุมต่ําซึ่งมีแนวชายฝงยาว
และเปราะบาง มีแผนดินนอยเมื่อเทียบกับประชากรที่หนาแนนในอัตราสวน 875 คนตอตารางกิโลเมตร
การปลูกปาชายเลนบนดินดอนสามเหลี่ยมเพื่อดักตะกอนที่ถูกพัดพามาจากเทือกเขาหิมาลัย ชวยใหเกิดแผนดินใหม
ขนาด 1,250 ตารางกิโลเมตรบนอาวเบงกอล ตนไมพวกนี้เพิ่งปลูกใหม แตปาชายเลนมีอยูนานพอๆกับแมน้ําคงคา พรหมบุตร และ
เมฆนะ ไหลลงสูอาว พื้นที่ปาน้ําทวมถึงอันกวางใหญที่เกิดจากพืชชายเลนเหลานี้มีชื่อวา ซุนดารบันส หรือ "ปาอันงดงาม" ซึ่งครอง
ตําแหนงปาชายเลนที่สมบูรณและใหญที่สุดที่เหลืออยูเพียงแหงเดียวของโลกในปจจุบัน ในเขตเขียวชอุมที่สุดของปาซันดารบันสมี
พืชชายเลนราว 10 ชนิด ตั้งแตปาลมโกลปาตามีขนไปจนถึงหงอนไกใบเล็กตนสูงตระหงานที่ขึ้นรกทึบเปนเขาวงกตสูง 18 เมตร
โคลนเหนียวๆที่โคนตนเปนฟองผุดพรายเพราะรากหายใจสูง 30 เซนติเมตรและหนาพอๆกับเขากิ่งของกวาง ซึ่งงอกและเกี่ยวกัน
แนนจนไมมีที่ใหวางเทาลงได เขตที่แหงแลงจะเปนปาละเมาะที่พืชชายเลนกึ่งผลัดใบจะเปลี่ยนเปนสีแดงเพลิงในชวงหลายเดือน
กอนฤดูมรสุม กวางจุดวิ่งผานรมเงาไม และหยุดชะงักเมื่อฝูงคางกรีดเสียงแหลมเตือน นกหัวขวานเจาะกิ่งไมสูง ขณะที่ใบไมแหงบน
พื้นดินสงเสียงดังกรอบแกรบเมื่อปูทะเลวิ่งผาน
ผีเสื้อซันดารบันสโครวสีดําลายขาวเกาะกิ่งไมพลางขยับปกไปมาดูคลายหนา
หนังสือสวดมนตที่พลิกพลิ้ว
อานเรื่องราวทั้งหมดอยางจุใจไดจาก นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก ฉบับภาษาไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2550

-

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดีครับนองๆ เดือนนี้จะนําเอาคําที่เขียนไมคอยถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕

(ตอ) นะครับ

คําที่ถูกตอง
สกัด
สกาว
สดับ
สถานการณ
สถิต
สบง
สบาย
สบู
สไบ
สมดุล
สรางสรรค
สวมกอด
สอบเชาวน
สะกด
สะคราญ
สะดวก
สะพรึงกลัว
สะพาน
สะอาด
สักการบูชา
สังเกต
สังเกตการณ
สังวร
สังวาล
สังสรรค
สัญลักษณ
สัณฐาน
สับปะรด

มักเขียนเปน
สะกัด
สะกาว
สะดับ
สถานะการ, สถานะการณ
สถิตย
สะบง
สะบาย
สะบู
สะไบ
สมดุลย
สรางสรร
สรวมกอด
สอบเชาว
สกด
สคราญ
สดวก
สพึงกลัว, สะพึงกลัว
สพาน
สอาด
สักการะบูชา
สังเกตุ
สังเกตุการ, สังเกตการ
สังวรณ
สังวาลย
สังสรร, สังสันทน
สัญญลักขณ, สัญญลักษณ, สัญลักขณ
สันฐาน, สันฐาณ
สับปะรส, สัปรส, สัปรด

คําที่ถูกตอง
สัปหงก
สัมมนา
สาธารณชน
สาธารณประโยชน
สาธารณสถาน
สาธารณสุข
สาบสูญ
สาปแชง
สาร (หนังสือ)
สารประโยชน
สาระบันเทิง
สาระสังเขป
สาระสําคัญ
สารัตถประโยชน
สารัตถะสําคัญ
สําอาง
สิงโต
สีสัน
สุดสวาท
เสกสรร
เสบียง
เสื้อเชิ้ต

มักเขียนเปน
สับปะหงก
สัมนา
สาธารณะชน
สาธารณะประโยชน
สาธารณะสถาน
สาธารณะสุข
สาปสูญ
สาบแชง
สาสน
สาระประโยชน
สารบันเทิง
สารสังเขป
สารสําคัญ
สารัตถะประโยชน
สารัตถสําคัญ
สําอางค
สิงหโต
สีสรร, สีสรรค, สีสรรพ
สุดสวาสดิ์
เสกสรรค
สะเบียง
เสื้อเชิ๊ต

หมวด ห
คําที่ถูกตอง
หนาปด
หยักศก
หลักการ
หวนคะนึง
หอมหวน
เหม็นสาบ
แหลกลาญ
โหยหวน

มักเขียนเปน
หนาปทม
หยักโศก
หลักการณ
หวลคนึง, หวลคะนึง
หอมหวล
เหม็นสาป
แหลกราญ, แหลกราน
โหยหวล

หมวด อ
คําที่ถูกตอง
อนุญาต
อเนก
อเนจอนาถ
อภิเษก
อวสาน
อะลุมอลวย, อะลุมอลวย
อะไหล
อัตคัด
อานิสงส
อาเพศ
อารมณ
อาวรณ
อาสนสงฆ
อํานาจบาตรใหญ
อํามหิต
อินทรธนู
อินทรียวัตถุ
อิริยาบถ
อิสรภาพ
อิสรเสรี
อุดมการณ
อุบัติการณ
อุปารคุณ
โอกาส
ไอศกรีม
ที่มา อานอยางไร และเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
http://www.royin.go.th/

มักเขียนเปน
อนุญาติ
เอนก
อะเน็จอนาถ, เอนจอนาถ
อภิเศก, อภิเสก
อวสานต
อลุมอลวย, อะลุมอะหลวย
อาหลั่ย, อาไหล
อัดตะคัด, อัตคัต
อานิสงฆ
อาเพท
อารมย
อาวร
อาสนสงฆ
อํานาจบาทใหญ
อํามะหิต
อินทรธนู
อินทรียวัตถุ
อิริยาบท, อริยาบท, อริยาบถ
อิสระภาพ
อิสระเสรี
อุดมการ
อุบัติการ
อุปการะคุณ
โอกาส
ไอศครีม, ไอสครีม, ไอสกรีม

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกหมึกครอบครัว Loliginidae ภาคสนาม
วงแหวนของปุมดูดบนแขน
มีฟนรูปกรวยแหลม
จํานวน 10-15 อัน

วงแหวนของปุมดูดอันใหญบนมือ
มีฟนรูปกรวยแหลม ยาว
สลับกับฟนซี่เล็ก ๆ

ครีบเปนรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูนความยาว
มากกวา รอยละ 50
ของความยาวลําตัว

ชื่อวิทยาศาสตร: Photololigo chinensis Gray,1849
ชื่อสามัญ: หมึกกลวย, หมึกศอก, หมึกโกเนื้อหนา
Common Name: Mitre squid

วงแหวนของปุมดูดบนแขนคูที่ 3
เปนฟนตัด ซี่ใหญ

วงแหวนของปุมดูดอันใหญบนมือ
มีฟนรูปกรวยแหลม ยาว
อยูรอบวง 14-17 ซี่ ไมมีฟนเล็กสลับ

ครีบเปนรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปยกปูน ยาวประมาณ
รอยละ 50 ของความยาว
ลําตัว

ชื่อวิทยาศาสตร: Photololigo duvauceli Orbigny,1848
ชื่อสามัญ: หมึกกลวย, หมึกจิ๋กโก, หมึกหลอด
Common Name: Indian squid

วงแหวนของปุมดูดบนแขนคูที่ 3
มีฟนรูปสามเหลี่ยม 16-24 ซี่

วงแหวนของปุมดูดอันใหญบนมือ
มีฟนรูปกรวยแหลม อยูรอบวง 16-20 ซี่
ไมมีฟนเล็กสลับ

ครีบกวาง มียาวมากกวา
รอยละ 90 ของความยาว
ลําตัว

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepioteuthis lessoniana Lesson,1830
ชื่อสามัญ: หมึกหอม, หมึกตะเภา
Common Name: Bigfin reef squid

บานเราจะนาอยู
ทําอยางไรจะพบความสุข
พระพุทธองค ไดทรงแสดงเหตุที่จะใหเกิดความสุขไวมากมายหลายแหง และหลายระดับ
ตั้งแตระดับความสุขของผูครองเรือนจนถึงระดับความสุข ของผูไมครองเรือนคือนักบวชทั้งหลาย
ในบรรดาคําสอนอันมากมาย ทีจ
่ ะเปนบันไดไปสูความสุขนั้น มีอยูขอ
 หนึ่ง ที่ผูเขียนเห็นวารัดกุม
และสามารถครอบคลุมความหมายของปญหาขางตนไดครบถวน ไดแกพุทธวจนะที่มาในพระธรรมบท
(๒๕/๕๐) ทีว่ า
เวนเหตุแหงทุกข ยอมมีสุขในที่ทง
ั้ ปวง
เมื่อทานไดอานพุทธภาษิตนี้แลว บางทานอาจจะรอง "วา...มันกวางเกินไป จนจับหลัก
ไมได" ก็ถูกละ...ความทุกขนั้นมีมากมาย เราก็ควรที่จะตองหาทางเวน "ตนเหตุ" ที่จะใหเกิดความ
ทุกขตาง ๆ เหลานั้นใหมากที่สุด"
เทานั้น

ถาเราสามารถเวนเหตุแหงความทุกข ไดมากเทาไหร ? เราก็ยอมจะไดรับความสุขมากขึ้น

นี่จัดวาเปนหลักการ เหมือนกําปนทุบดิน แตปญหามีตอไปวา เราจะรูไดอยางไร ? วาตนเหตุ
แหงความทุกขนั้นมีอยางไรบาง ?
การที่คนเราจะรูวา อะไรจะเปน "ตนเหตุ" ของความทุกข และอะไรจะเปน "ตนเหตุ" ของ
ความสุขนั้น ไมมีเครื่องมืออะไร ที่จะไปวินิจฉัยไดเลย นอกจาก "ปญญา" เพียงตัวเดียวเทานั้น
ในพระธรรมบท (๒๕/๕๐) ที่เดียวกัน พระพุทธองค จึงไดตรัสไวอีกวา
มีปญญา พาใหบรรลุความสุข
ก็เปนอันวา ทางพระพุทธศาสนา ทานเนนที่ตัวปญญา วาสามารถใชไดทั้งดับทุกข และใชสราง
ความสุขไดดวย หรือจะวาใหตรงก็วา เมื่อเวนเหตุแหงทุกขแลว ก็ยอมจะพบความสุขเอง ก็ไมผิดหรอก
เอาละ, ที่นี้เราก็มีความจําเปน ที่จะตองมา "ปลูกปญญา" กันละวา ปญญานั้นเกิดขึ้นได
อยางไร ?
คือ

ในสังคีติสูตร (๑๑/๑๙๙) ทานพระสารีบุตร ไดแสดงถึงเหตุที่จะใหเกิดปญญาได ๓ ทางดวยกัน

๑. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากความคิด การคิดหรือพิจารณาทบทวนเหตุผล เรียกวาตอง
ใชสมอง ปญญาจึงจะเกิด
๒. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการฟง การอาน การเลาเรียนศึกษา การคนควาหาความรู การ
สอบถามทานผูรู

๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการฝกฝนอบรม การลงมือกระทําหรือปฏิบัติ การทดลอง
ปฏิบัติดวยตนเองเนือง ๆ
มีขอที่ควรสังเกต ระหวางคนที่มีความคิด กับคนที่มีปญญานั้น อยาไดเอาไปปะปนกัน มันจะ
แกปญหาในการดับทุกขไมได หรือแมจะใชแกปญหาเล็กนอย ในชีวิตประจําวันก็ยังยาก
จริงอยู แมวาความคิดจะเปนตนเหตุ ใหเกิดปญญาก็จริง แตถาคิดเพียงตื้น ๆ หรือผิวเผิน ก็ไม
เกิดปญญา ก็เรียกไดเพียงวา มีแตความคิด แตไมมีปญญา คือไมอาจที่จะแกปญหาในชีวิตได หรือใช
ดับทุกขไมได
คนมีความคิด คิดอะไรเกง ทําอะไรเกง แตขาดปญญานั้น ยิ่งคิดอะไรมาก ทําอะไรมากขึ้น
เทาไร ? ก็ยิ่งก็จะเพิ่มปญหา กอความทุกขใหเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น !
ดังนั้น ความคิดกับปญญาจึงไมเหมือนกัน แตวาความคิดนั้นอาจเปนบอเกิดของปญญาได ถาจะ
เกณฑใหความคิดเปนปญญาดวย ก็ยอมจะได โดยจะตองแยกวาเปนปญญาฝายโลก ไมใชปญญาฝาย
ธรรม เพราะปญญาฝายธรรมนั้น ใชดับทุกขได
เมื่อเรามีปญญาแลว ก็เสมือนวามีดวงตา หรือมีแสงสวางที่จะใชสองนําทาง ใหชีวิตเกิดความ
ปลอดภัย และบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง คือความดับทุกขตามลําดับขั้นจนถึงพระนิพพาน อันเปน
จุดหมายปลายทางของทุกชีวิต

เรื่องเกา...เลาความหลัง

...ทาทาย...สมอง…

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

เฉลย ทาทายสมองฉบับเดือนกรกฎาคม

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ
1.กลไกที่สําคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร
2.ระบบ “แทง” จะสัมฤทธิ์ผลไดจะตองประกอบดวยปจจัยอะไรเขามาชวยบริหารผลงานของขาราชการ
3. จับคูลักษณะของฟนในวงแหวนของปุมดูดของหมึกจากภาพใหถูกตอง

1

2
A

B

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 มิถุนายน 2550
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 มิถุนายน 2550)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
เรงความเร็ว start menu ใหเร็วทันใจ
ไปที่ start >run พิมพ regedit
เลือก HKEY_CURRENT_ USER\Control Panal\Desktop ดูกรอบขวามือ
ดับเบิ้ลคลิก MenuShowDelay ปรากฏ edit string ในกรอบ value data ใหใสไป 0
ไปเลย ถาอยากใหเร็วสุดๆ ^^

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
เดือนพฤษภาคมนี้เริ่มจะเขาฤดูฝนกันแลวนะครับอยางไรก็ตามดูแลสุขภาพตัวเองใหดีนะครับ เรา
มาเฉลยคําตอบกับคําถามของฉบับที่แลวกันจากคําถามที่ถามไปนะครับ จากที่ถามไปในฉบับที่แลว
1. มารโก โดรีโก นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยลีบรในบรัสเซลส ใชความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของสัตวประเภทใดมาสรางกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาซับซอนของมนุษย
เชน การกําหนดเสนทางรถบรรทุก การจัดตารางสายการบิน หรือการทํางานของหุนยนตทหาร

ตอบ มด
2. ใหบอกลักษณะเดนของหมึก 2 ตัวนี้มีอะไรบาง
ขนาดของปลาหนวดหรือมือเรียวยาว
ปุมดูดมีขนาดเกือบเทากัน
กระดองแข็งมีรองลึกตรงกลาง

มีลายเปนเสนพาดขวางลําตัว
ปุมดูดตรงกลางมีขนาดใหญกวาดานขาง

รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง

คุณ พนิดา ชาลี

จาก ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน

ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
โคอาลาเปนสัตวในตระกูลจิงโจ ไมใชสัตวในตระกูลหมีเหมือนที่เขาใจกัน
โคอาลา (Koala) เปนสัตวในกลุมสัตวจําพวกจิงโจ (มิใชหมี) ตัวเมียจะมีกระเปาหนาทอง
สําหรับใหลูกออนอาศัยอยู จากการที่มันมีลักษณะรูปราง หนาตาคลายสัตวในตระกูลหมี ทํา
ใหคนสวนมากเรียกมันวา หมีโคอาลา (Koala bear)

