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ทะเลทรายซาฮาราก็เคยเขียวชอุมและเต็มไปดวยผูคนเหมือนกัน
ยุคน้ําแข็งครั้งลาสุด ไดทําใหทะเลทรายซาฮารากลายเปนที่ที่แหงแลงอยางที่เราเห็นกันทุกวันนี้ แตเชื่อหรือไมวา ระหวางยุค
น้ําแข็งทั้งสองครั้งนั้น ผืนทรายอันกวางใหญก็เคยเปนสถานที่ที่เขียวชอุมและชุมชื้นไปดวยสายฝนเชนกัน
ชวงเวลาอันชุมฉ่ํานี้ยาวนานหลายพันป และนานพอที่จะทําใหเหลามุนษยในยุคกอนประวัติศาสตรยายออกจากหมูบานที่แออัด
ริมแมน้ําไนลมาตั้งรกรากยังดินแดนแหงนี้

ฝนเริ่มตกลงมาเมื่อไหรกัน
ประมาณ 12,000 ปที่แลว สถานที่เดียวที่มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดในทะเลทรายซาฮาราฝงตะวันออกก็คือที่ลุมริมแมน้ํา
ไนล และนั่นทําใหชุมชนแหงนี้เต็มไปดวยความแออัด คับแคบ อันนําไปสูความยากในการควบคุม "คน" ทําใหเกิดการทะเลาะเบาะ
แวงกันไปทั่วดินแดนและสุดทายก็ตองตัดสินกันดวย "กําปน" จากบันทึกของ เจเบล ซาฮาบา (Jebel Sahaba) มีผูคนมากมายที่ตาย
ในการตอสูกันเอง
แตในชวง 10,500 ปที่แลวเชนกัน อยูๆก็มีมรสุมพัดผานพื้นทรายอันกวางใหญ เปลี่ยนใหที่ดินอันแหงแลงกลายเปนชุมชื้น
ขึ้นมาในทันใด สิ่งนี้เปรียบเสมือนการเปดประตูใหกับคนริมแมน้ําไนลไดโยกยายไปอยูในบริเวณอื่น จากการวิจัย พบวามีทั้งคนและ
สัตวรวมกวา 500 ชีวิตกระจายอยูตามที่ตางๆ 150 ที่ทั่วทะเลทรายนี้
สเตฟาน โครเพลิน (Stefan Kroepelin) หนึ่งในทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยโคโลญจน ประเทศเยอรมันใหสัมภาษณวา การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งทําใหทะเลทรายซาฮารามีสภาพแวดลอมแบบซาวานนา เกิดขึ้นในชวงเวลาไมกี่รอยป บางทีอาจจะ
นอยกวา 500 ปดวยซ้ํา (ไมเห็นนอยเลย - -")

ความเริงรากลางสายฝน
ทะเลทรายซาฮาราทางฝงอียิปตมีความแหงแลงมาก ทําใหมีเฉพาะพวกหญาและตนไมพุมเตี้ยๆที่สามารถเจริญเติบโตได หรือ
หากจะมีตนไมใหญๆบาง ก็จะพบไดตามหุบเขาหรือรอบๆแหลงน้ําเทานั้น การเกษตรมีอยูนอยมาก น้ําฝนอันนอยนิดชักพาใหเหลา
สัตวทั้งหลายปรับตัวไปตามสภาพที่แหงแลง เชน ยีราฟ เปนตน
ในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต ใกลกับประเทศซูดาน การเกษตร ตนไมใหญๆรวมไปถึงทะเลสาบตางๆ คงอยูเปนระยะเวลา
ยาวนานมาก เคยมีแมกระทั่งแมน้ําสายใหญๆเกิดขึ้นดวยซ้ํา เชน วาดิโฮวาร อันเปนแมน้ําสายยอยที่แยกจากไมน้ําไนลไหลมาสูซาฮารา
เปนตน
นอกจากนี้แลว สัตวปามากมาย รวมถึงพวก ชาง แรด ฮิปโป จระเข และปลาอีกกวา 30 สายพันธุ ซึ่งมีขนาดใหญมากสุดถึง 2
เมตร ก็สามารถพบไดที่ซาฮาราแหงนี้เชนกัน
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เสนทางการเปลี่ยนแปลงของทะเลทรายซาฮารา
22000 ถึง 10500 ปที่แลว : ทะเลทรายซาฮารายังปราศจากซึ่งผูคนนอกเหนือไปจากตรงบริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน้ําไนล

และมีพื้นที่ครอบคลุมไปทางใตอีกกวา 250 ไมลเทียบกันพื้นที่ในปจจุบัน
10500 ถึง 9000 ปที่แลว : มรสุมพัดพาเอาฝนมายังทะเลทรายแหงนี้ เปลี่ยนแปลงใหพื้นที่แหงแลงกลับกลายเปนชุมชื้น และ
เปนที่อยูของผูคนที่อพยพมาจากชุมชนริมฝงแมน้ําไนล
9000 ถึง 7300 ปที่แลว : ฝนยังคงตกอยางตอเนื่อง พืชพันธุเจริญงอกงาม สัตวตางๆพากันอพยพยายถิ่นมาที่นี่ ซึ่งทําใหคนเขา
มาตั้งรกรากกันมากขึ้น และทําใหเริ่มมีการปศุสัตว เชน การเลี้ยงแพะ แกะ ในบริเวณนี้ดวย
7300 ถึง 5500 ปที่แลว : การลดลงของปริมาณฝนนําไปสูของความแหงแลงทางฝงอียิปต ทําใหผูคนพากันอพยพไปยังที่ที่
ยังคงชุมชื้นมากกวา ซึ่งก็คือทะเลทรายทางฝงซูดาน ในที่สุดฝนก็หยุดตก และทะเลทรายที่แหงแลงก็กลับมาอีกครั้ง ผูคนพากันอพยพ
กลับไปยังชุมชนริมฝงแมน้ําไนล และนั่นก็เปนชวงเวลาแหงการเริ่มตนของ "ฟาโรห" ผูปกครองชุมชน
ขอขอบคุณขอมูลจาก www.livescience.com คะ
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สรุปสาระนาสนใจจากหนังสือ
“โลกแบน: ประวัติศาสตรสังเขปของศตวรรษที่ 21”
(The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First
Century)
ผูแตง : Thomas L. Friedman (2005)
อาน & เลา โดย . ดร. ภาณุภาคย พงศอติชาต
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ.
กุมภาพันธ ๒๕๔๙
เกี่ยวกับผูแตง
Thomas L. Friedman เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 ในรัฐมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาไดรับรางวัลพู

ลิตเซอรถึง 3 ครั้ง โดยไดครั้งแรกในป 1982 ในสาขาการรายงานขาวตางประเทศ ปจจุบันเปนคอลัมนนิสต ขาวตางประเทศ หนังสือ
พิมพ New York Times นอกจากเปนผูสื่อขาว นักทําสารคดี แลว การเขียนหนังสือ ก็ยังสรางชื่อเสียงใหเขาเปนอันมาก
ตัวอยางหนังสือที่มีชื่อเสียงของเขา ไดแก
- From Beirut to Jerusalem (1989)
- The Lexus and the Olive Tree (1999)
- Longitudes and Attitudes: Exploring the World After September 11 (2002)
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻

สาระที่นาสนใจจากหนังสือ The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century
เลมนี้ อาจสรุปได 8 หัวขอใหญ ดังตอไปนี้
1. ทําไมเขาถึงวากันวาโลกแบน?????
2. โลกาภิวัตน 3 ยุค
3. แรง 10 อยาง ที่กดโลกใหแบน
4. Triple Convergence
5. อาชีพใหมๆ....บนโลกแบนๆ
6. ไชโย !!!!!!!! ดีใจจังทีฉ่ ันเปนจัณฑาล
7. ชองโหวที่กอใหเกิดวิกฤต
8. ทํายังไงจึงจะอยูรอดบนโลกแบนใบนี้
ในสวนตอไปจะกลาวถึงเนือ้ หาโดยสรุป ในแตละหัวขอตามลําดับ
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1.ทําไมเขาถึงวากันวาโลกแบน?????
คําวาโลกแบนในทัศนะของผูเขียน หมายถึง การที่โลกปจจุบันมีขอจํากัดตางๆ นอยลงๆ มีการผสมรวมกัน (integrate) มากขึ้น
อาจเปรียบเทียบไดกับโลกที่ถูกกดใหแบนดวยแรงตางๆ (ดูแรง 10 อยางที่กดทับใหโลกแบน ในหัวขอที่ 3 ขางลาง) ทําใหภูเขาสูงที่บด
บังวิสัยทัศน และปดกั้นโอกาสตางๆ ไดถูกทําลายลง ผูคนบนโลกตางมีโอกาสแขงขันกันไดมากขึ้น

2. โลกาภิวัตน 3 ยุค
ผูเขียนขนานนามยุคโลกาภิวัตน ที่ตางกัน 3 ยุค โดยเรียกเลนๆวา Globalisation 1, 2, และ 3

Globalisation 1 (ราว ค.ศ. 1429 – 1800) เปนเรื่องเกี่ยวกับการสํารวจเสนการเดินทางบนโลก เพื่อการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
และเพื่อเปนตลาดสินคา ของประเทศผูลาอาณานิคม
อํานาจที่ตนมีอยู ขยายอิทธิพลออกไป

ในยุคนี้ตัวเรงกระบวนการโลกาภิวัตน คือ การที่ประเทศตางๆพยามใชพลัง
คําถามประจํายุค---------“ประเทศของฉันจะแขงกับประเทศอื่นในโลกไดยังไง”

Globalisation 2 (ราว ค.ศ. 1800 – 2000) เปนชวงที่เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ และสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ในชวงครึ่งแรกของยุค
นี้ ตัวเรงกระบวนการโลกาภิวัตนคือ คาขนสงที่ต่ําลงอันเปนผลมาจากการประดิษฐเครื่องจักรไอน้ําและรถไฟ ในขณะที่ชวงครึ่งหลัง
ของยุค มีตัวเรงคือตนทุนการสื่อสารคมนาคมที่ต่ําลง อันเปนผลมาจากการหลอมหลวมกันของเทคโนโลยีหลายประเภท เชน โทรเลข
โทรศัพท คอมพิวเตอรสวนบุคคล เคเบิลใยแกว และอินเตอรเนตยุคตนๆ
คําถามประจํายุค---------“บริษัทของฉันจะแขงในตลาดโลกไดยังไง?”

Globalisation 3 (ตั้งแต ค.ศ. 2000 เปนตนมา) เปนยุคที่ปจเจกบุคคลมีอํานาจในการแขงขันมากขึ้นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี
คําถามประจํายุค---------“ตัวฉันจะแขงกับคนอื่นๆในโลกไดยังไง?
(ดวยเทคโนโลยีและการรวมกันทํางานกับผูอื่น)”

การเชื่อมโยงกันของความรูทั้งหมดของมนุ
หมด
ษยชาติจะกอใหเกิดการกาวกระโดดครั้งยิ่งใหญของมนุษย
3. แรง 10 อยาง ที่กดโลกใหแบน
1. การพังทลายกําแพงเบอรลิน เปนเหมือนการปลดปลอยพลังงานที่ถูกขังอยูภายใน
อาณาจักรคอมมิวนิสตมานาน
เปนการเปลี่ยนสมดุลไปสูโลกแหง
ประชาธิปไตยและการคาเสรี นับเปนการสิ้นสุดการตอสูระหวางทุนนิยมและ
สังคมนิยมดวยชัยชนะของฝายแรก เมื่อสังคมนิยมหายไป มนุษยก็ตองอยูกับทุนนิยมไมทางใดก็ทางหนึ่ง
2. การเปดตัวของ Netscape ที่เปลี่ยนแปลงการเชื่อมระบบจาก PC-based เปน Internet-based
อันกอใหเกิดผลที่สําคัญ คือการ
ขยายตัวของการใชอีเมล และ Web browser ที่สามารถหาขอมูลที่อยูบนอินเตอรเน็ตมาแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรของทุกคน
ไดอยางงายดาย นอกจากนี้ ยังตามมาดวยการเปดตัว Windows 95 ที่สามารถ support ระบบอินเตอรเนตไดในตัวมันเอง
3. Work flow software ชวยให work flow กาวกระโดดไปขางหนา ยกตัวอยาง ฝายขายของบริษัทแหงหนึ่ง รับออรเดอรลูกคาทางอี
เมล แลวก็ฟอรเวิรดตอไปยังฝายขนสงสินคา เพื่อใหจัดสงสินคาแกลูกคาพรอมกับใบเสร็จที่พิมพออกมาไดทันที และเมื่อสินค
าถูกขายไปแลวโปรแกรมเช็คสต็อคสินคา ก็จ ะรูเองโดยอัตโนมัติวาตอ งสั่ งสินคาตัวนี้ มาสต็อคเพิ่ม มันจึงสงคําสั่งไปยัง
supplier ไดเองโดยอัตโนมัติ
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อยางไรก็ดี การที่ฝายตางๆในบริษัทจะทํางานรวมกัน (interoperate) ไดโดยไมเกิดการติดขัดใน work flow ทุกฝายในบริษัท
จําตองใช ระบบ software และ hardware ที่เหมือนกันทั้งหมด ในทํานองเดียวกัน การ interoperate ขามบริษัทก็ตองใชระบบ
เดียวกันจึงจะตอกันได
ในชวงปลาย 1990s ไดมีการพัฒนาโปรแกรม work flow ใหสามารถใชงานผานอินเตอรเน็ตไดเปนครั้งแรก และก็มีการพัฒนา
โปรแกรมสําหรับงานดานตางๆมาเปนลําดับ เชน สําหรับสรางภาพยนตร animation การวินิจฉัยโรคของแพทย personal
banking และอื่นๆอีกมาก
Work flow software เปนเหมือนการทําใหคอมพิวเตอรสื่อสารกันเองได โดยเราแคบอกสิ่งที่เราตองการแลวมันก็จะหา
“เพื่อนๆ” คอมพิวเตอรของมันมาชวยทํางานจนเสร็จ (ที่สําคัญมันตองพูดกันรูเรื่อง คือ มี standard เดียวกัน)
ตัวอยางที่ทันสมัยอันหนึ่งคือ PayPal ที่ทําให eBay ทํา e-commerce ไดสําเร็จใหญหลวง PayPal เปนระบบการโอนเงินที่มี
การกอตั้งในป 1998 เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกรรมแบบ C2C (Customer-to-Customer) ของ eBay
ใครๆที่มี email
address ก็สามารถสงเงินใหผูอื่นผานบริการ PayPal ได แมวาผูรับจะมีบัญชี PayPal หรือไมก็ตาม
ในการซื้อขายสินคา ผูซื้อสามารถเลือกจายเงินผาน PayPal ได 3 แบบ คือ 1) ผานเครดิตการด 2) หักบัญชีเช็ค 3) หักจากบัญชี
PayPal ที่เปดไวลวงหนา สวนผูขายก็จะสามารถเลือกรับเงินไดหลายทาง ไดแก 1) เขาบัญชี PayPal (ถามี) 2) รับ
เปนเช็ค 3) ฝากเขาบัญชีเช็คของผูรับ
การเปดบัญชี PayPal ก็งายๆ ถาคุณตองเปนคนจายเงิน คุณก็แคแจงชื่อ e-mail address ขอมูลเครดิตการด และที่อยูตามบิลล
เครดิตการด
4. Open-Sourcing ยกตัวอยางโปรแกรม Apache (อปาเช) ที่เปน shareware โปรแกรมเกี่ยวกับ e-commerce อันหนึ่ง ที่ใครๆก็ดาวน
โหลดไดฟรีทางอินเตอรเน็ต
Apache เกิดจากการที่นักพัฒนา software หลายพันคนทั่วโลกรวมกันทํางาน on-line พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา มันเปนตัวอยาง
หนึ่งของ Open-source movement ที่ไมไดจํากัดอยูเพียงแคการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น
คําวา Open-Source มาจากแนวคิดที่บริษัทหรือกลุมคนไดเปด source code (คือคําสั่งทางคอมพิวเตอรที่ทําใหโปรแกรมหนึ่งๆ
ทํางานได บริษัทที่ทําโปรแกรมขายจะรักษาความลับของ source code ไว เพราะถือเปนหัวใจของโปรแกรมแตละโปรแกรม)
ใหทุกคนสามารถใชไดบนอินเตอรเน็ต เพื่อใหใครก็ได มาชวยกันปรับปรุง แลวก็เปดใหดาวนโหลดไปใชไดฟรี
มี Open-source movement หลักๆ 2 กระแส
1.)

การแชรความรู (intellectual commons movement) คลายกับ network ของนักวิชาการ เพียงแตเปด
กวางใหใครๆก็เขารวมได ทําใหเพิ่มโอกาสที่จะมีคนเขามาแชรความรู และการพัฒนาขององคความรู ตัวอยางเชน
การเขียน Weblog หรือการพัฒนาตัวเองอยางไมหยุดยั้งของ สารานุกรมออนไลน wikipedia (ถาคุณยังไมคอยแน
ใจวา Weblog คืออะไร ก็ลองเขาไปหาขอมูลดูไดที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page --ภาณุภาคย) ที่เปดโอ
กาสใหทุกคน สามารถสงขอมูลเกี่ยวกับทุกๆหัวเรื่องเขามาเพิ่มเติม

2.) การรวมกันพัฒนา free software (ดูตัวอยาง Apache ที่กลาวไปแลว) เปาหมายแรกเริ่มคือ ใหมีคนจํานวนมากที่สุดเทาที่
จะเปนไปไดมารวมกันเขียน ปรับปรุง เผยแพรโปรแกรมออกไปสูผูใชโดยไมคิดเงินซึ่งเปนการทําใหปจเจกบุคคลมี
พลังมากขึ้นดวยการรวมมือกันกับใครๆก็ไดในโลกนี้
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ตัวอยางของ open-source free software ที่โดงดังและประสบความสําเร็จที่สุด จนโคตรยักษอยาง Microsoft ยังตอง
ปรายตามาดู ก็คือ Linux Operating System (ระบบปฏิบัติการลีนุกส) หรือที่กําลังโดงดังอยูตอนนี้ก็คือ web
browser ที่ชื่อวา Firefox

5. Outsourcing โชคยอมเขาขางผูที่เตรียมพรอม

--หลุยส ปาสเตอร
Outsourcing คือ การมอบหมาย (จาง) ใหคนนอกบริษัททํางานบางอยาง ที่เราเคยทําเองอยูในบริษัทของเรา (เชน วิจัย, call
centre, ติดตามเก็บเงินลูกคา) แทนเรา ดังนั้นเราอาจมองไดวา Outsourcing ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการทํางานรวมกัน
ผูเขียนไดยกกรณีของอินเดีย ใหเห็นเปนตัวอยางผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ Outsource โดยเลาใหฟงวา
ความเจริญของ
อินเดีย เปนผลมาจากวิสัยทัศนที่เฉียบคมของผูนําในอดีต โดยการสงเสริมการศึกษาของประชาชน ที่เนนทางดานวิทยาศาสตร
วิศวกรรม และแพทยศาสตร เริ่มจากการตั้ง Indian Institutes of Technology (IIT) ของนายกฯเนรู
การที่อินเดียมีประชากรกวา 1 พันลานคน ทําใหเยาวชนตองแขงขันกันอยางเอาเปนเอาตาย เพื่อโอกาสเรียนตอ ใน
ระดับอุดมศึกษา ทําใหมีแตคนชั้นหัวกะทิจริงๆที่จบมาได

การสงเสริมคุณภาพคนอยางตอเนื่อง เปรียบไดกับการเตรียมความพรอมของคนไว รอเพียงแตจังหวะโอกาสเหมาะที่จะเขามา
ซึ่งในที่สุดโอกาสทองของอินเดียก็มาถึง นั่นคือ การที่อเมริกาเรงนําเขาคน IT จากอินเดียเพื่อปองกันปญหา Y2K ที่คาดกันวา
จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง ในวินาทีที่โลกกาวสูสหัสวรรษใหม
จากการมีความสามารถแตคาจางถูก ทําใหคน IT อินเดียที่อยูในอเมริกาเหลานี้หางานทําไดงาย และยังนําไปสูการ outsource
งาน IT อื่นๆจากสหรัฐไปยังอินเดีย เหตุการณนี้ทําใหอินเดียมีชื่อเสียงขึ้นมา ทาง
ดานแรงงานฝมือทาง IT ที่มีความรูความสามารถ
ผูเขียนถึงกับกลาววา ถาวันที่ 15 สิงหาคม ถือเปนวันประกาศอิสรภาพของประเทศอินเดียแลว
สหัสวรรษที่ 3 นี้ก็อาจถือไดวาเปนการประกาศอิสรภาพแกผูคนชาวอินเดีย
6. Offshoring ตางจาก outsourcing ตรงที่ outsourcing ใหคนอื่นทํางานใหเฉพาะบาง function แต
offshoring เปนการยกโรงงานทั้งโรงไปไวที่ตางประเทศ ดวยเหตุผลดานคาแรงงานที่ถูกลง
ภาษีต่ํากวา ไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศที่ไปตั้งโรงงาน และตนทุนทางดานการดูแล
สุขภาพพนักงานก็ต่ําลงดวย
การเปดประเทศและเขารวม WTO ของจีนทําให Offshoring กลับมาเปนหัวขอสําคัญอีกครั้งหนึ่ง

วินาทีที่โลกกาวเขาสู

7.

และลูกคา

Supply-Chaining

เปนการรวมมือกันทํางานรูปแบบหนึ่งระหวาง

supplier,

retailers,

ในการ

สรางมูลคาเพิ่ม
บริษัทที่บริหาร supply chain ไดดีที่สุด คือ Wal-Mart ซึ่งมีสวนทําใหเปนบริษัทคาปลีกที่ใหญ และมีกําไรสูงที่สุดในโลก ตัวอย
างของแนวทางที่ Wal-Mart ใช เชน เมื่อผูบริหารมองเห็นถึงความไมสะดวกและไมประหยัดที่จะให suppliers ทุกรายขับรถ
มาสงของที่ Wal-Mart แตละสาขา
ทําให Wal-Mart ตั้งศูนยกระจายสินคา (Distribution Centre) ขึ้นมาเปนจุดๆ เพื่อให suppliers ทุกรายขนสินคามาสงรวมกัน
ที่ศูนยนี้ เมื่อสินคามารวมกันแลว Wal-Mart ก็จะจัดแจงขนสินคาไปยังสาขาของ Wal-Mart แตละแหงในพื้นที่นั้นเอง
การทําเชนนี้ แมจะทําให Wal-Mart มีตนทุนจากการขนสงเพิ่มขึ้น แตบริษัทก็สามารถลดจํานวนเงิน ที่จะตองจายให retailers
ทุกๆเจามาสงของใหโดยตรงไดเชนกัน
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เมื่อหักกลบลบกันแลวยังทําให Wal-Mart เพิ่มกําไรขึ้นอีกถึง 2% (ฟงดูเหมือนนอย แตอยาลืมวา Wal-Mart มีรายไดเกือบ 3
แสนลานดอลลารสหรัฐ ในป 2005 ที่ผานมา ---ภาณุภาคย)

8. Insourcing บริษัทขนสงสินคาและพัสดุอยาง FedEx หรือ UPS ไมใชเพียงแตรับจางขนสงสินคาจากตนทางสูปลายทางเทานั้น
แตยังทําหนาที่เชื่อมโยงระบบ supply chains ของบริษัทตางๆทั่วโลกเขาไวดวยกัน
ยกตัวอยางเชน UPS เคยรับขน computer notebook ที่ลูกคาโตชิบาตองการสงซอมไปยังศูนยซอมของ โตชิบา แตมันก็ใช
เวลานาน กวาที่ UPS จะไปรับเครื่องเพื่อเอาไปสงศูนยซอม กวาจะซอมเสร็จ และตองไปรับมาสงคืนลูกคาอีก ทําใหไมเปนที่
ทันใจของลูกคา จึงเกิดความคิดวาใหโตชิบาบอกลูกคาวา “ถาเครื่องเสีย ใหลูกคาเอาเครื่องไปทิ้งไวที่ UPS แลว UPS จะสงเครื่
องไปซอมที่ศูนยโตชิบาแลวเอากลับมา
สงคืนให” แตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ คือ เมื่อลูกคาเอาเครื่องมาสง
แลว UPS ก็จะซอมเองเลย โดยใชพนักงานของ UPS ที่ได
รับการรับรองจากโตชิบา ซอมเสร็จก็สงคืนลูกคา โดยไมตองมีการสงเขาศูนยซอมโตชิบาแตอยางใด
การทําอยางนี้ทําใหทุกฝายไดประโยชน คือ 1) ลูกคาพอใจมากขึ้นที่สงเครื่องไปซอมแลวไดคืนเร็ว 2) UPS สรางรายไดมากขึ้น
จากการซอมคอมพที่เสียใหโตชิบา 3) โตชิบาไมตองเสียตนทุนคาขนสงและซอมเครื่องเอง
Insourcing เกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนึ่งๆสามารถมองเห็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ (ไมจํากัดพื้นที่ในโลก) ที่ตนจะขายสินคาได
ราคาดีขึ้น/มากขึ้น ผลิตสินคาไดในตนทุนที่ต่ําลง หรือซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกลง

9. In-Forming

คือการที่คนสามารถหาขอมูลความรูและติดตอสื่อสารกันไดงาย (be informed) ทางอินเตอรเนต ไมวาจะเปน
Google, Yahoo, MSN

ผูเขียนมองวา in-forming คือการที่คนๆหนึ่งสามารถประยุกตใชแนวความคิดเรื่อง open-sourcing, outsourcing, insourcing,
supply-chaining, และ offshoring ใหเปนประโยชนแกตัวเอง

10. The Steroids

หมายถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอลไรสาย ที่ผูเขียนเรียกเทคโนโลยีนี้วา steroid ก็เพราะมันเพิ่มพลัง
เสริมแรงทั้ง 9 ขางตน ใหชวยกันทําใหโลกแบนเร็วยิ่งขึ้น

4. Triple Convergence
ผูเขียนกลาวถึงการประสานกัน 3 ประการ (Triple Convergence) ที่เอื้อความสามารถใน
การแข
งขันใหปจเจกบุคคล
Workflow Technology
Productivity
New Opened Countries
Convergence I
หมายถึง การผสานรวมกันของ เทคโนโลยี workflow software และ hardware ดังตัวอยางเชน การที่บริษัทโคนิกามินอลตา (Konica
Minolta) สามารถผลิตเครื่องมือที่สามารถสแกนภาพ
สงอีเมล พิมพงาน สงแฟกซ และถายเอกสารไดในเครื่องเดียวกัน
(เครื่องนี้มีชื่อวา Bizhub)
ผลกระทบสําคัญของ Convergence I นี้คือการเกิดขึ้นของสังคมเศรษฐกิจของโลกไรพรมแดน ที่มีระบบอินเตอรเน็ตเปนตัวขับเคลื่อน
สงผลใหเกิดการรวมมือกัน (ทั้งการแบงปนความรู และการทํางาน) ของปจเจกบุคคลหลากหลายรูปแบบ ไดในเวลาเดียวกัน
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(real time) โดยปราศจากอุปสรรคทั้งทางดานภูมิศาสตร ระยะทาง หรือกระทั่ง (ในอนาคตอันใกลนี้) ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ผู
เขียนไดเนนย้ําวา นี่คือตัวอยางที่ชัดเจน ประการหนึ่งที่วาโลกกําลังแบนลง
Convergence II
หมายถึง การนําการผสานของเทคโนโลยี (convergence I) มาประยุกตเขากับวิธีการทํางาน ทําใหเกิดวิธีการทํางานใหมๆ ที่เพิ่มผลิต
ภาพ (productivity) สูงขึ้น ซึ่งทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการทํางานตางก็มสี วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นั่นคือ วิธีการ
ทํางานใหมๆ สามารถใชประโยชนจากการเทคโนโลยีไดมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีก็มีสวนชวยใหเกิดวิธีการทํางานใหมๆ
ไดหลากหลายขึ้น
ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตวาสายการบังคับบัญชา (chain of command) สําหรับการปฏิบัติงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ไดเปลี่ยนแปลงจาก
แนวตั้ง ที่เนนการสั่งการและการควบคุม (command and control) ไปเปนแนวนอนที่เนนการรวมมือกัน (connect and
collaborate) มากขึ้น
Convergence III
หมายถึง คือการที่ประชากรในประเทศตางๆ เชน จีน อินเดีย รัสเซีย ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกา และเอเชียกลาง รวม 3 พันลานคน
มีโอกาสรวมมือกันดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดงายขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้นเมื่อพิจารณาทั้ง 3 ประสาน (triple convergence) รวมกันแลวจะพบวา โลกปจจุบันมีสิ่งกีดขวาง ในการดําเนินกิจกรรมทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมนอยลง
ทําใหประชากรจากสวนตางๆของโลกที่แตเดิมมีโอกาสนอยกวาประชากรของประเทศ
อุตสาหกรรมดั้งเดิม มีโอกาสแขงขันในเวทีโลกมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการ การรวมมือกันและเทคโนโลยี ซึ่งนับเปนแรง
สําคัญที่มีสวนกําหนดลักษณะของสังคมเศรษฐกิจของโลก
ในศตวรรษที่ 21
แนวความคิดเกี่ยวกับโลกที่เล็กลงและไรพรมแดนนี้ ผูเขียนไดใหขอสังเกตวา มีมานานแลว
คือ
อยางนอยตั้งแตผลงานของ Karl Marx and Friederich Engels ที่ไดรับการตีพิมพใน
หนังสือ Communist Manifesto ในป 1848 ผลงานดังกลาว แมจะมีความแตกตางจาก
ความเห็นของผูเขียนหนังสือเลมนี้อยูบาง แตก็มีหลายสวนที่คลายคลึงกัน เชน การ
กลา
วถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีและเงินทุน ที่สามารถทําลายสิ่งกีดขวาง พรมแดน ความ
ขัดข
องตางๆ ของระบบการคาในระดับโลกโดยรวม
ขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของ Friedman ก็คือเรื่อง multiple identity disorder หรือป
ญหา
ที่คนหรือองคกรเกิดความรูสึกสับสนขัดแยงเกี่ยวกับเอกลักษณ (identity) ของตน อันเปนผลมาจากความไมชัดเจนวาตนมี
บทบาทหลัก สังกัดอยูในกลุมไหน เชน เปนการยากที่จะระบุวา บริษัท ฎ ที่มีสํานักงานใหญอยูที่สวิตเซอรแลนด เปนบริษัท
ของประเทศอะไรถาหาก บริษัท ฎ มีคนจีนเปน Chairman มีคนอเมริกันเปนประธานพนักงาน
บริหาร (Chief Executive Officer—CEO) มีคนอินเดียเปนประธานพนักงานปฏิบัติการ (Chief
Operating Officer—COO) และ มีคนญี่ปุนเปนประธานพนักงานการเงิน (Chief Financial Officer—
CFO) ในขณะที่บริษัท ฎ เปนบริษัทจดทะเบียนในฮองกง
คําถาม บริษัท ฎ จะรูสึกวามีความผูกพันกับประเทศไหนมากที่สุด (จะ) ????????

5. อาชีพใหมๆ....บนโลกแบนๆ
มีอาชีพใหมเกิดขึ้นอาชีพหนึ่ง อันเปนผลมาจากการที่โลกแบน นั่นคือ Search Engine Optimisers
(SEO) ที่มีหนาที่ดูแลทีใหการคนคํา keyword ดวย search engines ตางๆ แสดงผลลัพธที่เกี่ยวข
องกัและอยูในลําดับแรกๆของผลการคนการคน ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสธุรกิจไดอยางมหาศาล
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โดยใชตนทุนไมมาก ลองคิดดูวาถาคุณมีบริษัทขายกลองดิจิตอลบนอินเตอรเน็ต แลมาหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต ใน Google
โดยใส keyword วา มีขอมูลสินคาของบริษัทคุณโผลขึ้นมาเปนอันดับแรกๆ ก็นาจะเปนเกี่ยวกับสินคาของคุณ และอาจกลาย
มาเปนลูกคาของคุณในที่สุด

6. ไชโย !!!!!!!! ดีใจจังที่ฉนั เปนจัณฑาล
พวกเราคงเคยไดยินเรื่องราวเกี่ยวกับผูคนในวรรณะจัณฑาลในอินเดีย ในบรรดาชนในวรรณะนี้ มีอยูพวก
หนึ่งที่กันถือวาเปนพวกที่ไมมีใครสัมผัสแตะตองได หรือ the untouchable เนื่องจากถือวาจะ
เปนการอัปมงคลแกผูสัมผัสเอง ผูเขียนใหความเห็นวาในยุคโลกแบน ระบบวรรณะอาจกลับ
ตาลปตร กลายเปนใครๆตางกลับอยากทําตัวเองใหเปน the untouchable นั่นคือ ไมมีใครกลามา
แตะตอง หากคนตองการสรางความมั่นคงและความมีคุณคา ก็ตองทําตัวใหเปน the untouchable
ซึ่งหมายถึง มีความสามารถทักษะการปฏิบัติงาน ที่จะไมถูก outsourced ซึ่งผูเขียนไดจําแนกประเภทของ the untouchables นี้
ไว 4 ประเภท คือ
(1) Special เชน พวก Michael Jordan, Bill Gates, Barbra Streisand ที่งานไมมีทางถูก outsourced ได แตถาเราไมไดมีความสามารถ
พิเศษอยางคนเหลานี้ เราก็ยังมีทางเลือกอื่นอีก 3 ทาง
(2) Specialised พวกนี้รวมถึง knowledge workers ทั้งหมด ไมวาจะเปน ทนายความ นักบัญชี ศัลยแพทยสมอง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร วิศวกรซอฟทแวรคอมพิวเตอร ตําแหนงงานเหลานี้มักมีคนตองการมาก แตก็มีลักษณะพิเศษที่ผูเขียนใชคําวาไม
fungible (note: คําวา fungible นี้สําคัญ ในยุคโลกแบน ซึ่งงานที่มีลักษณะ fungible จะเปนงานที่สามารถใชเทคโนโลยีเข
ามาทําแทนได แลวก็สามารถวาจางพนักงานในสถานที่ที่มีคาแรงถูก [ที่ไหนก็ไดบนโลกนี้] ทําแทนได) ดังนั้นงานที่ไม
fungible จึงมีความมั่นคงสูง)
(3) Anchored คืองานที่ติดอยูกับสถานที่ที่ทํา มีการติดตอตัวตอตัวกับลูกคา ผูรับบริการ (สวนมากเปนงานบริการ ทําใหไมสามารถใช
คอมพิวเตอรทําไดทั้งหมด) อยางไรก็ดี บางสวนของงานที่ anchored นี้ ก็อาจเปน fungible ได เชน หมอในญี่ปุนอาจจางให
นักรังสีวิทยาที่อยูในอินเดีย (ที่เกง แตมีคาจางถูก) อานผล CAT scan ของคนไขให
(4) Really adaptable ทางเลือกสุดทายที่คุณจะทําไดหากตองการมีความมั่นคงในการงาน นั่นคือคุณตองเพิ่มเติมทักษะ ความรู ความ
เชี่ยวชาญ ใสตัวอยูเสมอ ซึ่งจะทําใหคุณสามารถสรางคุณคาใหกับงานเพิ่มขึ้น โดยผูเขียนเปรียบเทียบกับการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับไอติมวนิลาพื้นๆ โดยการใส ช็อกโกแลตชิปลงไป แปะหนาดวยวิปครีม และเชอรรี่ แลวก็ขายไดแพงกวาไอติมวนิลา
ธรรมดา (หมายเหตุ: เพื่อใหไดกลิ่นอายไทยๆ อาจจินตนาการถึงไอติมกะทิ หรือไอติมอื่นๆตามชอบ แทนไอติมวนิลาได--ภาณุภาคย)

7. ชองโหว ที่กอใหเกิดวิกฤต
ผูเขียนกลาวถึงวิกฤตการณของอเมริกา ที่กําลังเกิดขึ้นอยางชาๆ จากการถดถอยลงของความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตรของประเทศ
ซึ่งเคยถือไดวาเปนจุดกําเนิดของนวัตกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอเมริกันมา
เปนเวลาชานาน
ผูเขียนคาดวาผลของวิกฤตการณนี้อาจเผยตัวออกมาอยางชาๆในชวง 15-20 ปขางหนา โดยเขาไดกลาวถึงชองโหว (gaps) 3 ประการ ที่
สหรัฐกําลังเผชิญ
1.) The number gap (ชองโหวทางตัวเลข) มีการกลาวถึงสถิติตัวเลขที่สําคัญๆตางๆ เชน ในป 2004 ที่ NASA มีการ
ตระหนักถึงปญหาเรื่อง aging workforce มีการกลาวถึงสถิติวา พนักงานราว 40 เปอรเซ็นตมีอายุ 55 ป หรือมากกวา และ
มี เพียง 4 เปอรเซ็นตมีอายุต่ํากวา 30 ป
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ในขณะที่ประเทศตางๆมีสัดสวนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (Science and
Engineering—S&E) สูงขึ้นเรื่อยๆ เชน 60 เปอรเซ็นตในจีน 33 เปอรเซ็นตในเกาหลีใต และ 41 เปอรเซ็นตในไต
หวัน สวนของอเมริกาคงที่อยูที่ 31
แนวโนมนี้มีความสําคัญเนื่องจากความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกของอเมริกา
มีการพึ่งพาการคิดคนสิ่ง
ประดิษฐใหมๆเปนอยางมาก
ผูเขียนเชื่อวา แมอเมริกาจะเริ่มลงมือแกไขปญหาในวันนี้ แตทวาผลจากการแกไขปญหาในวันนี้จะตองใชเวลาถึง 10-20
ป ขางหนากวาจะเห็นผล
2.) The ambition gap (ชองโหวทางความมุงมั่น) มีการกลาวถึง ผูคนในบางประเทศ มีลักษณะ เอาจริงเอาจัง มีความ
ทะเยอทะยาน เชน คนจีน อินเดีย หรือโปแลนด โดยภาพรวมๆแลว คนเหลานี้ไมไดแคอยากทํางานกับบริษัทอเมริกัน
หรืออยากเปนชาวอเมริกันเทานั้น แตพวกเขาอยากจะเปนเจานายคนอเมริกันเลยทีเดียว
ในชนบทจีน คนเห็นบิลล เกตส เปนซูเปอรสตาร........
ในขณะที่ในอเมริกา ซูเปอรสตารคือ........... บริทนีย สเปยรส และนี่.................คือปญหา
3.) The education gap (ชองโหวทางดานการศึกษาและวิจัยสรางความรู) มีการอางสถิติวา รัฐบาลกลางอเมริกา ไดตัดเงิน
อุดหนุนการวิจัยลงรอยละ 37 จากป 1970-2004

8. ทํายังไงจึงจะอยูรอดบน โลกแบนใบนี้
ผูเขียนเสนอขอแนะนํา ในการปรับตัวเพื่อการอยูรอดในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ไว 5 ประการ
1) LEADERSHIP ผูนําการเมืองตองตระหนักและทําใหประชาชนเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ไมใชแค
“เลน” การเมืองอยางเดียว
2) MUSCLE BUILDING ชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแนวคิดจาก การจางงานตลอดชีวิต (lifetime employment) ไปสูการสงเสริมการ
พัฒนาอาชีพตลอดชีวิต (lifetime employability) นั่นคือ องคกรควรที่จะสนับสนุนใหคนพัฒนาตนเองเพื่อการอยูรอดใน
วิชาชีพ แทนที่จะสงเสริมการจางงานตลอดชีวิต มิฉะนั้นคนจะไมแขงขัน ไมกระตือรือรน และอยูไมไดในยุคที่โลกแบนแบบ
นี้ ผูเขียนไดอุปมาดั่งการเปลี่ยนไขมันในตัวคนใหเปนกลามเนื้อ
3) CUSHIONING ผูเขียนเสนอใหมีการประกันคาจาง (Wage insurance)
ตามแนวความคิดของ Kletzer and Litan
โดยกําหนดใหผูมีสิทธิ์ไดรับการประกันคาจาง จะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ (1) ถูกเลิกจางเนื่องจากเหตุ offshoring,
outsourcing, downsizing, หรือธุรกิจไดปดดําเนินการ (2) ตองทํางานเดิมอยูไมนอยกวา 2 ป (3) จะไมไดรับเงินชดเชยจนกวา
จะหางานใหมได เพื่อเปนการกระตุนใหคนวางงานรีบหางานใหมทํา
4) SOCIAL ACTIVISM มีการรวมตัวกันของบริษัทยักษใหญในแตละอุตสาหกรรม เชน ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร มีการ
รวมตัวของ HP-Dell-IBM เมื่อตุลาคม 2004 มีการตกลงกันวา ทั้ง 3 บริษัท และ suppliers ที่มีอยูทั่วโลกของทั้ง 3 บริษัท จะต
องดําเนินกิจการตามแนวทางขอตกลงที่รวมกันกําหนดไว ที่เรียกวา The Electronics Industry Code of Conduct อัน
ครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน การตอตานการให/รับสินบน
การจางแรงงานเด็ก
การละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา ระเบียบเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียและมลพิษอื่นๆ และการปองกันและรายงานอุบัติภัยในที่ทํางาน
แนวคิดนี้เปนเสมือนการกระจาย Governance ของบริษัทยักษใหญที่มีอํานาจตอรองสูงไปสูประเทศตางๆทั่วโลกที่ suppliers
ของตนตั้งอยู
5) PARENTING พอแมของเด็กตองตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ลูกๆของตนกําลังจะเผชิญ และสอนวิธีการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงนั้นใหกับเด็กรุนตอๆไป
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กรุปเลือด กับ การปฎิบัติตัว
กรุปเลือด A
สิ่งที่ควรทํา
ฝกฝนการใชความคิดสรางสรรคและรูจักแสดงความรูสึกออกมาบาง
2.
วางแผนการที่จะทําในแตละวัน
3.
หาเวลาพักระหวางวันทํางานอยางนอย 2 ชวงๆ ละ 20 นาที ใชเวลานั่งคิดไตรตรองสิ่งตางๆ
รับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ
4.
5.
บริโภคโปรตีนเพิ่มมากขึ้นในมื้อเชาและลดปริมาณลงในมื้อเย็น
6.
ไมควรกินเมื่อรูสึกหงุดหงิด
7.
เปลี่ยนมารับประทานอาหารมื้อเล็กๆ 6 มื้อ ตอวัน แทน 3 มื้ออยางเคย เพราะจํานวนครั้งที่ถี่มาก ขึ้นชวยใหระบบการเผา
ผลาญทํางานดีขึ้น
8.
หาเวลาครึ่งชั่วโมงฝกจิตใจใหสงบสัก 3 ครั้งตอสัปดาห
9.
หมั่นตรวจรางกายเปนประจําเพื่อปองกันโรคมะเร็งและหัวใจ
10. เคี้ยวอาหารใหละเอียดเพื่อชวยใหระบบยอยอาหารทํางานไดดีขึ้น
กินอยางไร
คนที่มีกรุปเลือด A ควรงดนมสดรวมทั้งผลิตภัณฑจากนม เชน เนยและชีส เพราะจะทําใหรูสึก แนนทอง เกิดอาการทองอืด
ทองเฟอ หันมารับประทานผักใบเขียวและใบเหลืองอยางฟกทอง แครอท ผักขม บร็อคโคลี่ และพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะถั่วเหลืองซึ่ง
เปนแหลงอาหารที่มีโปรตีนสูงและ ชวยปองกันโรคมะเร็งดวย
ไมควรบริโภคเนื้อสัตวมากเกินไปเพราะผูที่มีหมูเลือดนี้ จะไมคอยมีเอนไซมและกรดในกระเพาะอาหารที่จําเปนตอการยอย
โปรตีนจากเนื้อสัตว
ดื่มชาเขียวเปนประจําจะชวยเสริมสรางระบบภูมิคุมกันได ควรจํากัดน้ําตาล คาเฟอีน และแอลกอฮอล เพราะสิ่งเหลานี้จะไปเพิ่ม
ความเครียด และทําใหกระบวนการเผาผลาญพลังงานในรางกายทํางานชาลง
อาหารเชาควรอุดมดวยโปรตีน สําหรับคนกรุปเลือด A อาหารเชาถือเปนมื้อสําคัญที่สุด และไมควรอดอาหารเพราะจะ
กอใหเกิดความเครียดได ออกกําลังกาย
คนกรุปเลือด A จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดสูงมาก เนื่องจากรางกายผลิตฮอรโมนคอรติซอลออกมาในปริมาณสูง
แตฮอรโมนดังกลาวสามารถลดลงถาไดทํากิจกรรมที่รางกายตองจดจออยูกับสิ่งๆหนึ่ง อยางโยคะ ไทชิ หรือฝกสมาธิกําหนดลมหายใจ
จัดการกับอารมณ
1.
ระบายความรูสึกออกมาถาตองการอยาเก็บกดเอาไว
2.
กอนจะเริ่มกิจกรรมหรืองานอื่นตองจัดการสิ่งที่ยังคั่งคางอยูใหเสร็จ
3.
เด็ดเดี่ยว กลาตัดสินใจการผัดวันประกันพรุงจะทําใหเกิดความเครียดได
4.
ใน 1 เดือน หาเวลา 1 วัน อยูเงียบๆ เพียงลําพัง
5.
หากออกกําลังกาย อยาหักโหมตองหยุดพักกอนถึงขีดจํากัดของรางกาย
1.
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กรุปเลือด B
สิ่งที่ควรทํา
1.
2.
3.

สําหรับคนที่มีกรุปเลือดนี้จิตนาการเปนเครื่องมืออันทรงพลังที่จะพาไป สูความสําเร็จไดในยามวางควรฝกใช
จินตนาการเพื่อชวยใหผอนคลาย
สังสรรคสมาคมกับเพื่อนๆ คนรอบขางหรือรวมกิจกรรมรวมกับผูอื่น สิ่งนี้จะเปนโอกาสชวยเสริมสรางความสัมพันธ็
อันดีในกลุมใหกับคุณ
จงทําตัวใหเปนธรรมชาติ

กินอยางไร
ผูที่มีกรุปเลือด B ควรบริโภคเนื้อสัตวที่ปลอดสารปรุงแตงเจือปนและไมติดมัน หลายๆ ครั้งใน 1 สัปดาหเพราะคนหมูเลือดนี้
สามารถเผาผลาญโปรตีนจากเนื้อสัตวไดดี
ไมควรบริโภคอาหาร ประเภทคารโบไฮเดรตมากเกินไป และหลีกเลี่ยงเนื้อไก แตนมและผลิตภัณฑจากนมกลับเหมาะสําหรับ
คนกรุปเลือด B เปนอยางมาก ออกกําลังกาย ผูมีกรุปเลือด B ควรออกกําลังกายประเภททาทายรางกายและจิตใจ
กิจกรรมที่เหมาะตองเปนประเภทที่ใชสมาธิควบคูกับการออกแรงมาก เชน เทนนิส ศิลปะการตอสู ปนจักรยาน เดินทางไกล
และกอลฟ
จัดการกับอารมณ
คนกรุปเลือด B เมื่อรางกายอยูในสภาวะสมดุล ก็จะสามารถขจัดความเครียด และความวิตกกังวลลงได แตเมื่อใดที่ไมอยูใน
สภาวะสมดุลระดับฮอรโมนคอรติซอลจะเพิ่มสูงขึ้น และทําใหมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส เกิดอาการเหนื่อยลาเปนเวลานาน จิตใจมัว
หมองและภูมิคุมกันบกพรอง สิ่งที่ตองทํา คือ ลดฮอรโมนคอรติซอล ที่รางกายหลั่งออกมาเพื่อตอบสนองตอสภาวะเครียด ดวยการทํา
สมาธิและการใชจินตนาการหากิจกรรมที่กระตุนใหเกิดสมาธิ ซึ่งไทชิจะเปนตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกจากชวยลดความเครียดแลวยังลด
ความดันโลหิต และทําใหรูสึกผอนคลายชวยใหอารมณดีขึ้น และอาจฟงดนตรีแนวที่ชวยลดความเครียดหรือเพลงที่ทําใหเกิด
จินตนาการ

กรุปเลือด AB
สิ่งที่ควรทํา
1.
2.
3.
4.
5.

ฝกฝนนิสัยเปนมิตรของคุณโดยเปดรับสิ่งใหมๆ รอบตัว และหลีกเลี่ยงสถานการณที่มีการแขงขันสูง
เลิกหมกมุนกับปญหาที่ไมสามารถควบคุมไดหรือไมไดมีผลกระทบตอคุณ
ฝกใชจินตนาการเปนประจําทุกวัน
มีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายที่ตองการบรรลุโดยกําหนดเปนรายปเดือน สัปดาหหรือตอวัน
คอยๆ เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตอยาพยายามจัดการกับทุกสิ่งในเวลาเดียวกัน

กินอยางไร
ผูที่มีกรุปเลือด AB ตองจํากัดปริมาณเนื้อสัตวสีแดงและไมควรรับประทานเนื้อไก เนื่องจากรางกายมีกรดไฮโดรคลอริกใน
กระเพาะอาหารและน้ํายอยในลําไสมีปริมาณนอย ทําใหยอยอาหารไดยากเปลี่ยนมาบริโภคผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ปลา ไขไก และผัก
แทน
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อาหารที่ควรเลี่ยง สําหรับคนกรุปเลือด A และ B ก็ควรจะเลี่ยงในผูที่มีกรุปเลือด AB ดวยกัน เชน ไมควรบริโภค คาเฟอีน
และแอลกอฮอลมากเกินไป เพราะคาเฟอีนจะไปกระตุนใหรางกายหลั่งสารอะดรีนาลีน และนอรอะดรีนาลีน ซึ่งคนกรุปเลือด AB มี
มากอยูแลว ไมควรอดอาหารเพราะจะทําใหเกิดความเครียด
ออกกําลังกาย
ผูที่มีกรุปเลือด AB ควรทํากิจกรรมทั้งประเภทที่กอใหเกิดความสงบนิ่งและใชแรงมาก เชน โยคะและ การเตนแอโรบิค
จัดการกับอารมณ
1.
วางแผนลวงหนาวาจะทําอะไรเพื่อชวยลดเหตุการณที่ไมคาดฝนและไมใหเกิดความเรงรีบจนทําอะไรไมถูก
2.
หยุดพักในวันทํางานดวยการทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะถางานของคุณตองนั่งอยูกับที่ เพราะจะชวยให
รูสึกกระปรี้กระเปราขึ้น
3.
ปลีกเวลาไปตอบแทนสังคมบางเพราะคนกรุปเลือดนี้มีพื้นฐานเปนคนใจบุญสุนทาน และเห็นอกเห็นใจเพื่อนรวมโลก
ซึ่งอาจใชวิธีบริจาคเงินหรือสิ่งของใหแกผูยากไร

กรุปเลือด O
สิ่งที่ควรทํา
1.
2.
3.
4.

มีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายที่ตองการบรรลุ โดยกําหนดเปนรายป เดือน สัปดาหหรือตอวัน
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจในเรื่องใหญๆ และอยาใชเงินเมื่อเกิดความรูสึกเครียด
หากรูสึกเครียดหรือหงุดหงิดพยายามทําใหรางกายเกิดความเคลื่อนไหว
เมื่อเกิดความอยากเหลา บุหรี่ น้ําตาล และยานอนหลับ สิ่งเหลานี้จะกระตุนใหรางกายหลั่งสารที่ทําใหเกิดความสุขใน
ระยะแรกเทานั้น ควรหากิจกรรมอยางอื่นแทน

กินอยางไร
อาหารประเภทโปรตีนเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูที่มีกรุปเลือดO ควรรับประทานเนื้อสัตวตางๆใหมาก ยกเวนหมู นมและ
ผลิตภัณฑจากนมใหบริโภคแตนอย เพราะรางกายจะยอยไดยาก จํากัดปริมาณการบริโภคถั่ว รับประทานผักผลไมใหมากและเปลี่ยนมา
ดื่มชาเขียวแทนกาแฟ
ออกกําลังกาย
คนมีกรุปเลือด O ที่ออกกําลังสม่ําเสมอจะมีการตอบสนองตออารมณดียิ่งขึ้น การเตนแอโรบิค วิ่งหรือปนจักรยาน ครั้งละ 30
- 45 นาที ประมาณ 3 ครั้งตอสัปดาห จะชวยใหเกิดสภาวะสมดุลของอารมณ
จัดการกับอารมณ
1.
กําหนดแผนการวาจะทําอะไรเพื่อลดความซ้ําซากจําเจ เพราะเมื่อคนกรุปเลือด O รูสึกเบื่อพวกเขามักทําอะไรเสี่ยงๆ
2.
ฝกรับมือกับความโกรธดวยวิธีการดังนี้เมื่อรูสึกวาไมสามารถควบคุมอารมณโกรธ ไปเดินเลนสักพัก ดื่มน้ํา ออกกําลัง
หรือเขียนระบายความรูสึกออกมา รอจนกวาจะหายโกรธแลวคอยกลับมาจัดการกับปญหา อีกวิธีคือเรียนรูวิธีการ
แกปญหา บอยครั้งความโกรธมีสาเหตุมาจากการเสียความสามารถในการควบคุม เมื่อคุณเลือกที่จะแกปญหามากกวาจะ
ระเบิดอารมณโกรธออกมา ก็จะสามารถควบคุมระดับความเครียดในรางกายใหคงที่ได
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บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดีนองๆๆ วันกอนพี่นั่งคุย สัพเพเหระกับเพื่อนฝูงตามประสาคอกาแฟ มีคนเปดประเด็นเรื่องคําจํากัดความที่เราใชอยูทุกเมื่อ
เชื่อวัน..จนบางทีลืมไปแลววาจริงๆ มันหมายถึงอะไร พี่เลยกับมานั่งคิดวา เออ! มันมีศัพท มากมายเลยที่มีความหมายใกลๆ กัน และ
เราใชจนชิน .. เลยคิดเปด...บานกาแฟ... ขึ้นมาเพื่อพูดคุยกัน ถึงเรื่องราวที่นารู หรือ อะไรก็ไดอยากรู พี่จะไดหามาใหลองพูดคุยกันดู
วันนี้จึงเปดดวยคําที่เราใชกันบอยมากๆๆๆๆ............
ประชากร (Population) :
กลุมของสัตวชนิดเดียวกัน ที่อาศัยในแหลงเดียวกัน มีลักษณะตางๆ เหมือนกัน โดยที่ลักษณะตางๆ ถูกถายทอดทางกรรมพันธุ
ดวย ดังนั้น population จึงเปนหนวยทางชีววิทยาที่มี gene flow ภายในกลุม
ประชากรตางกัน ลักษณะก็จะแตกตางกันดวยแตไมไดเกิดจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง ประชากรเดียวกันควรที่จะมีแหลงวางไข
ผสมพันธุที่เดียวกัน คา parameter ตางๆ (Vital statistics) อัตราการตาย การเจริญเติบโต rate ตางๆ จะเหมือนกัน
อนุประชากร (Sub – population) :
เปนลักษณะหนึ่งหรือ fraction หนึ่งของ population ที่มีลักษณะเหมือนกัน ถายทอดลักษณะนี้ทางพันธุกรรมได
production ของประชากรแตกตางกันไมมากนักเปนไปตามกรรมพันธุ เปนหนวยที่เล็กที่สุดที่จะถายทอดทางกรรมพันธุ เพื่อให
คงไวเปนเอกลักษณะ(identity)
กลุมสัตวน้ํา (Stock) :
กลุมสัตวน้ําที่มี character ตางๆ เหมือนกัน ลักษณะเหลานี้อาจเกิดจากกรรมพันธุหรือสิ่งแวดลอม
การอพยพยายถิ่น (Migration)
การที่สัตวน้ําเคลื่อนที่จากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งซึ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีพของสัตวน้ํา
Population Biology :
การศึกษาเกี่ยวกับ history ของสัตวน้ํา เชน ฤดูวางไข แหลงวางไข การเจริญเติบโต การกินอาหาร การอพยพยายถิ่น
Population Dynamics :

การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในกลุมประชากร เชน การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของประชากร อัตราการตายทั้งจาก
ธรรมชาติและการทําการประมง
Population Biology เปนการศึกษาที่จะสงตอขอมูลไปยัง Population Dynamics เชนการศึกษาการอพยพยายถิ่น ทําให
สามารถทราบถึงขอบเขตของกลุมประชากร เพื่อนําไปสูการประเมินอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกลุมประชากร
วันนี้พอกอนนะครับ บายๆๆๆๆ
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ป. ปลานารู
สวนตางๆของปลา

trunk

tail

head

opercle

anus

สวนหัว (Head) เปนสวนทีน่ ับจากปลายสุดของจะงอยปากไปจนถึงขอบดานทายของกระดูกปดเหงือก (Opercle หรือ
Opercular bone)
สวนลําตัว (Trunk หรือ Body) เปนสวนที่ถัดจากกระดูกปดเหงือกไปจนถึงบริเวณที่เสนตั้งฉากจากรูกน (anus)
ตัดผานลําตัวขึน้ ไป
สวนหาง (Tail) เปนสวนทีน่ ับจากเสนตั้งฉากที่ตัดผานสวนทายของลําตัวไปยังรูกน(anus) ไปจนสุดปลายครีบหาง
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การวัดขนาด
TL
FL
SL
HL

S nL ED

BH

การวัดความยาวทั้งสิ้น Total length (TL) โดยวัดจากปลายสุดทางดานหัวไปจนถึงเสนดิ่งที่ลากลงมาตัดกับ
ปลายสุดของครีบหางสวนทีย่ าวที่สุด
การวัดความยาวตรงรอยเวาของครีบหาง Forked length (FL) โดยวัดจากปลายสุดทางดานหัวไปจนถึงสวนที่
เวาลึกที่สุดของรอยหยักเวาของครีบหาง
การวัดความยาวมาตรฐาน Standard length (SL) โดยวัดจากปลายสุดทางดานหัวไปจนถึงเสนดิ่งที่ลากลงมา
ตัดกับฐานครีบหางหรือปลายสุดของกระดูก hypural plate
การวัดความยาวของจะงอยปาก Snout length (SnL) โดยเริ่มวัดจากปลายสุดของจะงอยปากมาถึงเสนตั้งฉาก
ที่ตัดผานขอบหนาของตา
การวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของตา Eye diameter (ED) โดยวัดจากเสนตั้งฉากที่ตัดกับขอบทางดานหนาสุด
ของตาไปจนจรดเสนตั้งฉากที่ตัดกับขอบหลังสุดของตา
การวัดขนาดความยาวของหัว Head length (HL) โดยเริ่มวัดจากปลายสุดของจะงอยปากไปจนถึงเสนตั้งฉาก
ที่ลากลงมาตัดกับดานทายสุดของแผนเยื่อปดกระพุงแกม (opercular flap)
การวัดความลึกของลําตัว Body height (BH) เปนการวัดชวงที่ลึกหรือสูงที่สุดของตัวปลาโดยทัว่ ไปแลวมักจะ
เปนบริเวณหนาครีบหลังเปนแนวดิ่งลงไปที่บริเวณสวนทองของปลา
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สวนหัวของปลา

nostrils
snout
premaxilla

lower jow

maxilla

opercle
eye

ปาก (mouth) จะประกอบดวยขากรรไกรบน(upper jaw) และขากรรไกรลาง (lower jaw) ขากรรไกรบนจะ
ประกอบดวยกระดูกชิ้นเล็กๆ 3 ชิ้น คือ
- ชิ้นหนาสุดหรือชิ้นแรก(Premaxillary bone)
- ชิ้นกลางหรือชิ้นที่สอง (Maxillary bone)
- ชิ้นสุดทายหรือชิ้นที่สาม (Supplementary maxillary bone)
กระดูกทั้งสามชิ้นนี้จะมีขนาดใหญเล็กไมเทากันแลวแตชนิดและในปลาบางชนิดกระดูกชิน้ ใดชิน้ หนึ่งอาจลดขนาดลง
หรือหายไปก็ได
จะงอยปาก (Snout หรือ Rostrum) คือสวนหัวบริเวณเหนือสวนของขากรรไกรบนซึ่งกินอาณาเขตตั้งแต
ปลายสุดดานหนาของปากไปจนจรดบริเวณสวนหนาของตา
จมูก (Nostril) จมูกของปลาจะมีลักษณะเปนถุงตัน ภายในมีเยื่อบุและเซลประสาทหลอเลี้ยงทําใหไวตอกลิ่น
ดังนั้นจมูกของปลาจึงมีหนาที่ในการดมกลิ่นเทานั้น
ตา (Eye) ตาปลาสวนมากจะไมมีเปลือกตา (eyelid) มีรูปรางแตกตางกันไปตามชนิด
กระดูกปดเปดเหงือก (Opercle) ทําหนาที่ในการปดเปดเหงือกเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากน้ําเขาสูกระแส
เลือดแลวถายเทกาซคารบอนไfออกไซดออกมา
ตําแหนงที่ตงั้ ของปาก (Position)
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1. ปากที่อยูทางปลายสุดดานหนาของหัว (Terminal position) ปากแบบนี้จะพบในปลาทั่วๆไป มักจะหากิน
อยูในระดับกลางน้ํา เชน ปลากระบอก ปลาหมอ

2. ปากที่อยูในระดับสูงทางดานหนาตอนบนของสวนหัว (Superior position) เปนปลาที่หากินอยูตามผิวน้ํา
เชน ปลาเข็ม ปลาคางเบือน

3. ปากที่อยูในระกับต่ําทางดานหนาตอนลางของสวนหัว (Inferior position) เปนปลาที่หากินตามพื้นทองน้าํ
เชน ปลาฉลาม ปลากระเบน
รูปแบบ (Form) ของปลา
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ลําตัวยาว (Elongate) มีความยาวมาตรฐานที่ยาวมากกวาความลึกของลําตัวประมาณ 4.1 – 8.0 เทา หรืออาจ
ยาวกวานี้ก็ได เชน ปลาน้ําดอกไม

ลําตัวสั้น (Oblong) มีความยาวมาตรฐานยาวกวาความลึกของลําตัวประมาณ 2.1 – 4.0 เทา
เชน ปลาใบขนุน ปลาโอ

ลําตัวรูปไข (Ovate) มีความยาวมาตรฐานยาวกวาความลึกของลําตัวประมาณ 1 – 2 เทา
เชน ปลาพระจันทร ปลาลิ้นหมา
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ลักษณะรูปทรงของปลาเมื่อมองดูดา นขาง

Fusiform รูปทรงคลายกระสวยหรือตอรปโด (torpedo shape) ปลาพวกนีจ้ ะวายน้ําเร็วมีความ
วองไวมาก เชน ปลาโอ ปลาทูนา

Globiform รูปทรงมีลักษณะคอนขางกลมคลายลูกโลก มักจะเปนปลาที่วายน้ําไปอยางชาๆ
เชน ปลาปกเปา

Anguilliform รูปทรงมีลักษณะเรียวยาวคลายงู (serpentine shape) การเคลื่อนไหวจะอาศัย
กลามเนือ้ ที่ลําตัวเปนสวนใหญ เชน ปลาไหล

Filiform รูปทรงมีลักษณะเรียวยาวและเล็กคลายกับเสนเชือก (thread-like shape) เคลื่อนไหว
ไปมาโดยอาศัยกลามเนือ้ ลําตัวและครีบ เชน snipe eel ซึ่งเปนปลาไหลน้ําลึกชนิดหนึ่ง
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Trachipteriform รูปทรงมีลักษณะยาวและแบนขางมาก (ribbon-shape) เคลื่อนไหว
ไปมาโดยอาศัยกลามเนื้อลําตัวและครีบทีเ่ จริญดี เชน ปลาดาบเงิน
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คูมือการจําแนกปลาจะละเม็ดในภาคสนาม
ครีบมีลักษณะเปนสามเหลี่ยม

ลําตัวสีเทา
Caudal peduncle สั้น

Family Stromatidae
Pampus chinensis

ปลาจะละเม็ดเทา,เตาเตย

หางไมเปน forked

Gray pomfret

สามเหลี่ยม

ครีบยาวโคงคลายเคียว

ลําตัวสีเงิน
Caudal peduncle ยาว

Family Stromatidae
Pampus argenteus

หาง forked

ปลาจะละเม็ดขาว, แปะเซีย
White pomfret,
Silver pomfret

lobe ลางของครีบหาง

ครีบยาวโคงคลายเคียว

ยาวกวา lobe บน

ลําตัวสีดํา
มี scutes
Family Carangidae
Parastromateus niger

ปลาจะละเม็ดดํา, โอเซีย
Black pomfret

ขอสังเกต P. niger ตางจาก Family Carangidae อื่นๆ คือไมมี pelvic fin
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บานเราจะนาอยู

คานิยมของคนไปผูกกับวัตถุหมด หลวงปูขาวไดเทศนไววา คนไทยเปนคนติดซาก ทุกคนตองใสโรเล็กซกัน
เต็มไปหมด กีแ่ สนก็ไมรู แลวถาไมรวยจะเอาที่ไหนมาอยูรอดไดครับ เพราะที่เปนอยูมันไมใชของจริง ที่ไดมาเพราะ
มันไดมาอยางไรไมรู เพราะความโลภ ความอะไรสารพัดไปหมด เมื่อสรางนิสัยอยางนี้ ก็เขาครอบงําหมด พอครอบงํา
หมดคานิยมของสังคมก็เปลี่ยนไป พอคานิยมถูกปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นครับ เงินเดือนในระบบราชการก็ไมสามารถ
ที่จะเอื้อใหมีสงิ่ ตาง ๆ เหลานี้ไดทําอยางไรครับ ก็ตองประพฤติที่ผิด คําวาประพฤติที่ผิดนั้น ก็คือโกง ก็คือคอรรัปชั่น
จะเรียกอะไรก็แลวแต แลวแตจะเรียกก็แลวกัน ระบบนีค้ รอบงําในทุกสวนของสังคม ทําใหชาติบา นเมืองย่ําแยอยูใน
ขณะนี้
ไมวาจะเปนหนวยราชการ ไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ ไมวา ที่ไหนก็แลวแต ยอมรับจะทําอะไรสักอยางซองตอง
ไป ซองไมไปงานไมเดิน เซ็นซะแกร็กเงินตองมา เราไปสรางสมสิ่งตาง ๆ เหลานี้ มีเรื่องสี มีชนชั้น เพราะสังคมทั้ง
สังคมมันแหลกเหลวลมเหลว ไรสาระ
มา ณ วันนี้เหตุการณนนั้ ยังมีไหม มีครับ มีคอนขางมากดวย มีอยางนากลัว โยงไปสูยาบา ยาเสพติด อะไรตอ
อะไรวุน วาย แลวสังคมทั้งสังคมก็เหลวแหลกไป ขาราชการที่เปนแกนของสังคมทั้งหมดก็ลมเหลวตามไปดวย
ผมคิดวามันถึงเวลาที่จะตองปรับเปลี่ยนกันเสียที ทีนี้จะเอาตนแบบมาจากไหนละ ทีจ่ ะใหคนเดินตามถนน ไม
มีใครยอมรับกันหรอก แลวก็ไมรูจะเอาใครมาดวย ผลสุดทายแทจริงสังคมเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
๕๙ ป ที่ผา นมานั้นไดทรงแสดงใหดูหมดทุกอยาง ไดทรงทําหมดทุกอยาง ทรงคิดหมดทุกอยาง เพื่อรักษา
ประเทศนี้ไว ไมใชเพียงรักษา ทรงสอนดวย ทรงนําดวย ทรงทําใหดูดวย แตพวกเราพสกนิกรเห็นพระเจาอยูห ัว แตไม
เคยมองพระเจาอยูหวั เลย ชื่นชม แตไมเคยทําตาม
ถึงเวลาแลวครับ เหลียวกลับมา การปรับเปลี่ยน การละจากพฤติกรรมที่ไมดีใหกลับมาสูทํานองคลองธรรม
นั้น เราทําไดครับ วันนี้พรุงนีก้ ็ได
ผมถึงบอก เราตองเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนที่จิตเสียกอนใครที่ทําดีอยูแลว ทําตอไป ในการทําดีนั้นมีอุปสรรคครับ
ไมใชงาย คนจะหมั่นไส คนจะอิจฉา ใครจัดสรรซองใหนายก็ไดดี ลูกนองคนไหนไมรับก็จะโดนเขมน ทําดีก็ถูกเขมน
หมั่นไสเพราะมึงไมโกง กูโกงแลวมึงตองโกงดวย อะไรลักษณะอยางนั้น
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เพราะ ฉะนั้นผมคิดวา กอนที่บานเมืองจะเลวรายไปกวานี้ ก็เปนหนาที่ของพวกเราทุกคน ถวายเปนราชพลี
ถวายเปนราชสักการะเถอะครับ ความดีทํายากก็จริง แตก็ทําได ที่วาทํายากนั้นเพราะอะไร ลองถามกันเดี๋ยวนี้สิครับ ถาม
ตัวเองวา “เมื่อวานคุณทําความดีอะไรบาง” ใครตอบไดบางไหมครับวาเมื่อวานคุณทําความดีอัไรบาง หลายคนเงยหนา
ขึ้นไปมองเพดาน คิดไมออก เพราะใจเราไมไดติดอยูกับการกระทํา
เมื่อวานทําความดีอะไรบาง เห็นไหมครับคําถามงาย ๆ ที่ดูเสมือนวาจะตอบไดงาย ๆ แตเอาเขาจริงลองถาม
ตัวเองสิครับ วาเราทําอะไรดี ตอบยากครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดวา ตื่นเชาแตงเนื้อแตงตัวเสร็จไปยืนที่หนากระจกถามคําถามนี้กับตัวเอง เมื่อวานนี้ทําอะไร
ดีบางแลวพยายามแสวงหาคําตอบ
ถาระลึกไดถึงความปลื้มปติเกิดขึ้นกับหัวใจ ทําใหเปนกิจวัตร แลวทีนี้คุณจะจําในสิ่งที่คุณทําดี แลวมันจะเปน
ตัวเบรกไมใหเราทําชั่วดวย
ทํานะครับ ทําตั้งแตวันพรุงนี้ แตงเนื้อแตงตัวใหสะสวยก็ไมเปนไร เสร็จแลวไปยืนถามตัวเองวาเมื่อวานนี้เรา
ทําดีอะไรแลวจะเกิดความปลื้มปติขึ้นอยางมากเลย แลวก็เพื่อเปนกําลังใจวาวันนี้จะตองทําอะไรสักอยางเพื่อพรุงนี้เชา
จะไดตอบตัวเองหนากระจกไดวา เมื่อวานนี้ไดทําดีอะไร

จากหนังสือ “หลักธรรม ทําตามรอยพระยุคลบาท”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
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ทดสอบ..สอบ..ทด
ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยตองทําความเขาใจกับขอมูล และมาตรวัด (measurement scale) เพราะขอมูลที่ไดจากการ
วัดคาระดับหนึ่งก็เหมาะกับวิธีการวิเคราะหทางสถิติวิธีหนึ่ง วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวแปร (variable)
ตัวแปร (variable)
คือสิ่งที่แปรคาไดหรือสัญลักษณที่สามารถกําหนดคาเปนตัวเลขที่แตกตางกันได
การแบงประเภทตัวแปร ในการศึกษาโดยสวนใหญจะแบงประเภทตัวแปรตามการเกิดกอนหลัง
ตัวแปรที่เกิดกอน เรียกวา ตัวแปรอิสระ (Independent variable) : ตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนคาโดยไมขึ้นอยูกับตัวแปรใดๆ
ตัวแปรที่มาทีหลังหรือตัวแปรตาม (dependent variable) : ตัวแปรที่จะแปรคาไดตามตัวแปรอิสระหรือขึน้ กับตัวแปรอิสระ
การเลือกใชสถิติ
การเลือกใชสถิต ิจะตองเหมาะสมกับ วัตถุประสงค คําถาม และแบบแผนของการวิจัย ทั้งนี้เพราะ สถิติมีประโยชน ในการ
เปดเผยความจรง จากสิ่งรบกวน ซึ่งเปนความผันแปร ที่เกิดโดยบังเอิญ (random variation) แมวาแบบแผนการทดลอง จะแกไข
อคติ (bias) ไดมาก แตก็ไมมีผล ตอแหลงของความผันแปร โดยบังเอิญเหลานี้ ตัวอยางเชน ใน Casecontrol study หากแผนการ
ทดลอง ใชวิธีเลือกคนเปรียบเทียบ (control) ใหเหมือนผูปวยแตละคน ในปจจัยที่อาจจะเปน confounder (matched control)
ก็จะตองใชวิธี หาปจจัยเสี่ยงสัมพันธประมาณ (odd ration) ตางไปจากในกรณีที่ เลือกกลุมเปรียบเทียบเปนอิสระตอกัน
(independent group) ตามที่ไดกลาวไวแลว ในการศึกษาปจจัยที่เสี่ยงตอโรค ดังนั้น ที่จะกลาวตอไป จะไดเนนถึง หลักการ
เลือกใชสถิติที่เหมาะสม และการเตรียมขอมูล เพื่อการวิเคราะหเทานั้น จะไมพูดถึง รายละเอียดของวิธีการวิเคราะหมากนัก
1. วิธีการทางสถิติตองสอดคลองกับคําถามและแบบแผนการวิจัย
2. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล
3. พิจารณาวิธีสรุปขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา
4. พิจารณาเลือกใชวิธีทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมตาง ๆ
5. พิจารณาถึงปญหาขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการวิจัย
7. การวิเคราะหตัววัดหลาย ๆ ตัว (Multiple Test)
8. การแปลผลทางสถิติ
1. วิธีการทางสถิติตองสอดคลองกับคําถามและแบบแผนการวิจัย

ในการทํ าวิ จัย จะต อ งมีคํ าถามหลั ก ไมเ กิน 1-2 คํ า ถาม แต อ าจจะมี คํา ถามรองได ห ลายคํา ถาม ในคํา ถามทุ กคํ าถาม ต อ ง
ประกอบดวยประชากร หรือตัวอยางที่ศึกษา (population หรือ Sample) และตัววัดที่ใช (outcome measure) อาจจะมีกลุม
เปรียบเทียบ (control group) หรือมาตรการเปลี่ยนธรรมชาติ 9intervention) เชน การรักษาปองกันโรค การใหสุขศึกษา เปน
ตน ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะของการวิจัย วัตถุประสงค ของสถิติที่ใช ก็เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ระบุไว ในคําถามหลักเปนสําคัญ
คําถามหลัก มักจะตองเขียนเปนหลักประโยค ไดหนึ่งประโยค และถาผูกประโยคใหดี จะสามารถใหคําตอบวา "ใช" หรือ
"ไมใช" หรือใหคําตอบเปนตัวเลข ที่กลาวมานี้ ดูผิวเผินเหมือนจะทําไดยาก แตถาลองปฏิบัติจริง ๆ บางครั้งจะพบวา ไมงายนัก
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ตัวอยางในการตั้งประเด็นคําถาม
หากเราตองการทราบวา หวงอนามัยชนิดใหม ดีกวาหวงอนามัยชนิดเดิมหรือไม คําถามนี้ ดูผิวเผินนาจะตรงไปตรงมา แตยัง
ไมใชคําถามวิจัยที่ใชได เพราะยังขาดขอมูลเกี่ยวกับ กลุมประชากรที่หวงอนามัยจะมีประโยชน อะไรคือขอบงชี้ของคําวาประโยชน
และเกณฑที่จะตัดสินวา ดีกวาหวงชนิดเดิม คืออะไร
ในเรื่องกลุมประชากรทีใ่ ช ตองระบุวา ตั้งใจจะใชหวงนี้ ในสตรีกลุมใด อายุเทาไร ทองที่ไหน เหมาะกับคนของชนบท หรือคน
ในเมือง ควรอาศัยอยูในทองที่ ที่มีบุคลากรทางการแพทย ที่มีความสามารถดูแลภาวะแทรกซอน ที่อาจจะเกิดจากการใชหวงอนามัย
หรือไม ในระยะที่ยังไมทราบประโยชน และโทษ ของหวงชนิดใหมชัดเจน ผูใช ควรเปนกลุมคนที่ไมมีการยายถิ่นฐานบอย ๆ หรือไม
เพื่อความสะดวกในการติดตามผลของการใช
ในเรื่องเกี่ยวกับขอบงชี้ หรือตัววัดของคําวา ประโยชน ก็อาจจะตองระบุวา ประโยชนนั้นก็คือ การที่หวงไมหลุด การปลอดจาก
ภาวะแทรกซอนรุนแรง และผูใชไมตั้งครรภ ขอบงชี้ ที่อาจใชเปนคําถามรองคือ ความพอใจของผูใช และภาวะแทรกซอนเล็ก ๆ นอย ๆ
ที่อาจจะกอใหเกิดความรําคาญ นอกจากนี้ ตองระบุเวลา ตั้งแตเริ่มใช จนถึงเกิดผลที่สนใจดวย เชน จะวัดผลที่ หนึ่งปหลังใชหวง
อนามัย เปนตน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับเกณฑตัดสินวา ดีกวาหวงชนิดเดิมหรือไม จําเปนตองระบุถึง ขนาดความแตกตางของตัววัด ในกลุมผูปวยที่ใช
หวงชนิดใหม เปรียบเทียบกับผูใชหวงชนิดเดิม วาจะตองหางกันเทาไร จึงจะเรียกวาดีกวา เกณฑการพิจารณานี้ ตองขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอยาง เชน ราคาหวง ความยาก งาย ของการใช ความพอใจของผูปวย สมมุติวา ดีกวา หมายถึง อัตราการตั้งครรภ หวงหลุด หรือ
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรง จนตองเลิกใช สําหรับผูใชหวงชนิดใหม นอยวากลุมผูใชชนิดเดิม รอยละ 20 หมายความวา ถาอัตราการเกิด
ตัววัดหลัก ในกลุมที่ใชหวงชนิดเดิม ไมเกินรอยละ 20 ก็ไมถือวา หวงชนิดใหมดีกวาหวงชนิดเดิม เปนตน
หากเราไดใหคําจํากัดความกลุมประชากร ตัววัด และเกณฑการตัดสินวาดีกวา เรียบรอยแลว ก็สามารถนํามาตั้งคําถามการวิจัย
ดังนี้ การใชหวงชนิดใหม ในสตรีชนบทหลังคลอด ทองที่สอง ซึ่งมีอายุระหวาง 20 - 25 ป ทําใหอัตราการตั้งครรภ การหลุด หรือ
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรง หลังใชหวงมาแลว 1 ป นอยกวา รอยละ 20 หรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุมสตรีที่ใชหวงอนามัยชนิดเดิม
จะเห็นไดวาคําถามนี้ เจาะจงกวาคําถามเดิมมาก และทําใหขอมูลสามารถพิจารณาวา ควรจะใชวิธีการสรุปขอมูลอยางไร และ
ทดสอบทางสถิติอยางไร
นอกจากนี้ มีคําถามที่ดีแลว วิธีทางสถิติ จะไดผลก็ตอเมื่อ แบบแผนการวิจัย สอดคลองกับคําถาม เกณฑการเลือกประชากร
ชัดเจนพอ และจํานวนตัวอยางที่ใชเพียงพอ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ ไดกลาวไวแลว จึงสรุปไดวา สถิติไมสามารถแกอคติ ที่เกิดจากการวาง
แผนการวิจัย และเลือกกลุมตัวอยาง ไมตรงคําถามได และหากจํานวนตัวอยางไมพอ สถิติก็อาจใหขอสรุปผิด
2. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล

ขอมูลที่ไมถูกตองนั้นไมมีคา จะใชสถิติอะไรวิเคราะห ก็ไมสามารถทําใหของที่ไมถูกตอง เปนของที่ถูกตองได
สวนขอมูลที่ไมครบ อาจทําใหสรุปผิด ขึ้นกับลักษณะขอมูลที่ขาดหายไป ถาขอมูลที่ขาดไป เหมือนกับขอมูลที่เหลืออยู การ
วิเคราะหทางสถิติ อาจจะสรุปวา ไมมีความแตกตางกัน ทั้งที่ความเปนจริง อาจมีความแตกตางกัน เรียกวามีการสูญเสียความสามารถ
ในการวิเคราะห (loss of statistocal power) เนื่องจากขอมูลมีนอยลงไป แตถาขอมูลที่ขาดหายไป ไมเหมือนขอมูลที่จะนํามา
วิเคราะห การวิเคราะหทางสถิติจะผิด ดังนั้น จึงตองทําใหขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห สมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได
3. พิจารณาวิธีสรุปขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) หมายรวมถึง ตาราง กราฟ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเพื่อใหการสรุป
ขอมูลมีความหมายมากขึ้น จะขอนําเรื่อง ชวงความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเปนเรื่องของสถิติอางอิง (Inferential statistics) มากลาวไว
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ดวย สําหรับการสราง ตาราง และกราฟ สามารถหาดูจากหนังสือสถิติทั่ว ๆ ไป ในที่นี้จะกลาวเฉพาะ การสรุปขอมูลดวยเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และชวงความเชื่อมั่น 95% เทานั้น
3.1 การหาคาเฉลี่ย
จะใชวิธีใด ขึ้นอยูกับลักษณะของตัววัด วาเปนขอมูลชนิดใด ดังนี้
3.1.1 ตัวเลขที่ไดมาจากการนับ (Discrete หรือ Counting data)
มักจะสรุปเปนสัดสวน (proportion) หรือ เปอรเซนต เชน สัดสวนของประชากรในหมูบาน ที่เปนชาวนา หมายถึง
จํานวนคน ในหมูบานที่มีชาวนา หารดวย จํานวนคนในหมูบานทั้งหมด
ในทางการแพทย มีศัพทเทคนิคหลายคํา ที่มีคุณสมบัติเปนสัดสวน (proportion) ทุกประการ แตมีชื่อเรียก เปน
อยางอื่น ตามวัตถุประสงค ของการใชงาน ตัวอยางเชน ความไวของการทดสอบ (sensitivity) ความจําเพาะของการทดสอบ
(specificity) คุณคาของการทํานายผลบวก (positive predictive value) คุณคาของการทํานายผลลบ (nagative
predictive) ความชุกของโรค (prevalence) อุบัติการของโรค (incidence) ความถูกตองของการทดสอบ (accuracy)
3.1.2 ตัวเลขที่ไดมาจากการวัด (Numerical continuous data)
นิยมสรุปเปน คาเฉลี่ยเลขคณิต หรือเรียกสั้น ๆ วาคาเฉลี่ย (mean) การหา mean ทําไดโดย การรวมผลการวัดทั้งหมด
หารดวยจํานวนประชากรที่นํามาศึกษา เขียนยอไดวา x = (x) / n
ขอดีของคาเฉลี่ย คือ สามารถนําไป บวก ลบ คูณ หาร และวิเคราะหทางสถิติได โดยอาศัยสมมุติฐานทางคณิตศาสตร
แมแตจะใชคาเฉลี่ย ในการบรรยาย คุณสมบัติของตัวอยาง หรือประชากร ก็ไมมีขอเสียมาก ยกเวนวา ถาการกระจายของ ตัวแปรที่
สนใจ ไมเปนโคงปกติ คือ มีการเบสูง คาเฉลี่ยจะไมเปนตัวแทนที่ดี ในทํานองเดียวกัน ถามีขอมูลบางตัว แปลกจากขอมูลสวนใหญไป
มาก ก็จะมีผลกระทบตอคาเฉลี่ยเชนกัน
ในกรณีที่การกระจายของตัวอยาง หรือประชากร ไมเปนโคงปกติ หรือมีขอมูลบางตัว ตางไปจากขอมูลสวนใหญ ของ
กลุมมาก นิยมใชคามัธยฐาน (median) เปนตัวบรรยา คาเฉลี่ยทางสถิติ คา median คือ คากึ่งกลางที่แบงขอมูล ออกเปนสองสวน
เทากัน ครึ่งหนึ่งของขอมูล จะอยูเหนือคา median และอีกครึ่งหนึ่ง จะอยูต่ํากวาคา median
ขอเสียของคา median คือ ไมคอยจะนําไปวิเคราะหทางสถิติ เปรียบเทียบระหวางกลุม วาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
หรือไม
อีกวิธีหนึ่ง ที่ใชในการสรุปเกี่ยวกับ คาเฉลี่ยของขอมูล ก็คือ ฐานนิยม (mode) วิธีนี้ ใชไดทั้งขอมูลที่เปน discrete
data และ continuous data คา mode เปนตัวเลขที่บงถึง ขอมูลที่พบบอยที่สุด คา mode ไมนิยมนํามา บวก ลบ คูณ หาร
นอกจากนี้ ในกรณีที่ขอมูลมีจํานวนนอย ๆ อาจจะพบวา ไมมีขอมูลคาใด ที่เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งครั้ง ในกรณีเชนนี้ ไมมี mode ใน
กรณีขอมูลหนึ่งชุด อาจจะมี mode มากกวาหนึ่งคาก็ได เราไมใช mode ในการทดสอบความแตกตางทางสถิติเลย
ถาการกระจายของ ตัวอยาง หรือประชากร เปนโคงปกติ ไมเบ คา mean median และ mode จะเทากัน แตถา
กระจายเบ คา mean จะอยูใกลไปทางหาง ของการกระจาย median จะอยูตรงกลาง และ mode จะอยูใกลตัว
3.1.3 ตัวเลขที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว

เชน ความสัมพันธระหวาง สวนสูงกับน้ําหนัก การตายกับการรักษา การเปนมะเร็งกับการสูบบุหรี่ รายละเอียดเกี่ยวกับ
การหาคาเฉลี่ย ที่แสดงความสัมพันธ จะตองคํานวนหา โดยวิธีที่จะกลาวตอไปภายหลัง ในที่นี้ เพียงตองการยกตัวอยาง คาแสดงแสดง
ความสัมพันธ ที่ใชบอย ดังนี้ Correlation Coefficient (r) ใชแสดงระดับความสัมพันธระหวาง ตัวแปรสองตัว เปนตัวแปร
ตอเนื่องทั้งคู คา correlation coefficient จะอยูระหวาง 0 ถึง 1 หรือ 0 ถึง -1 ความสัมพันธที่มีคา 0 หมายความวา ไมมี
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรทั้งสอง ความสัมพันธที่มีคา 1 หมายความวา มีความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองมากที่สุด และเปน
ความสั ม พั น ธ ใ นทางเดี ย วกั น สอดคล อ งกั น หมายความว า ถ า ตั ว แปรหนึ่ ง มี ค า มากกว า ตั ว แปรที่ ส อง จะมี ค า ตามไปด ว ย ค า
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ความสัมพันธ -1 หมายความวา มีความสัมพันธ ระหวางตัวแปรทั้งสองมากที่สุด แตเปนความสัมพันธไปในทางตรงขาม ถาตัวแปรตัว
หนึ่ง มีคามาก ตัวแปรอีกตัวหนึ่ง จะมีคานอย
3.2 การวัดการกระจาย (Measures of Variation) และชวงความเชื่อมั่น (Confidence interval)

การวัดการกระจายมีหลายวิธี วิธีที่งายที่สุดที่กระทํากันคือ การใชพิสัย (Range) ซึ่งหมายถึง ผลตางระหวางคาที่สูง
ที่สุด และคาที่ต่ําที่สุด ขอเสียที่สําคัญ ของการใช range คือ ยิ่งมีขอมูลมาก โอกาสที่จะพบความแตกตาง ระหวางคาสูงสุด และคา
ต่ําสุดก็ยอมมาก คา range จึงแปรตาม ขนาดตัวอยาง จึงไมคงตัว นอกเหนือจากนี้ คา range ไดมาจากขอมูลเพียง 2 ตัว คือ ขอมูล
สูงสุด กับขอมูลที่ต่ําสุด ไมไดนําขอมูลที่อยูตรงกลาง มาพิจารณา
ดวยเหตุนี้ จึงมีวิธีการกระจายหลายแบบ ที่พิจารณาขอมูลทั้งหมด วิธีวัดขึ้นอยูกับ ลักษณะของขอมูล วาเปนขอมูลชนิด
ใด มีการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางอยางไร บางวิธีก็พอจะเขาใจไดงาย บางวิธีก็เขาใจยาก ในที่นี้ จะขอกลาวเฉพาะ วิธีที่ใชกันบอย
เทานั้น
3.2.1 ถาตัวเลขที่ไดมาจากการนับ (Discrete หรือ Counting data) และสรุปเปนสัดสวน (Proportion)
การกระจาย (Variation) จะเทากับ สัดสวน คูณกับ (1-สัดสวน) ตัวอยางเชน ในการศึกษาตัวอยางนักเรียน 100 คน
พบวามีคนสูบบุหรี่ 20 คน สัดสวนของการสูบบุหรี่ (p) เทากับ 20/100 เทากับ 0.2 การกระจายของสัดสวนของการสูบบุหรี่
(variance) เทากับ p(1-p) เทากับ 0.2 x (1-0.2) เทากับ 0.2 x 0.8 เทากับ 0.16
การวัดการกระจาย มีประโยชนในการคํานวนหาชวงความเชื่อมั่น ในกรณีของนักเรียนที่สูบบุหรี่ หากเราตองการถาม
ตัวเองวา สัดสวน 0.2 นี้ เปนตัวแทนของ อัตราการสูบบุหรี่ ในนักเรียนทั้งหมด มากนอยเพียงใด เราจะไมมีทางแนใจวา ถาเลือก
นักเรียนมาอีกกลุมหนึ่ง จํานวน 100 คน เทากัน สัดสวนของการสูบบุหรี่ จะเปน 0.2 หรือไม เรามีวิธีคํานวณหา ชวงความเชื่อมั่น ใน
การประเมินอัตราการสูบบุหรี่ ในประชากร ซึ่งทําไดโดย คํานวณหา Standard error ดังนี้
SE = variance / n ; n = ขนาดตัวอยาง
เหตุที่ตองเอา n มาหา เพราะเราถามวา สัดสวน 0.2 เปนตัวแทนที่ดี ของสัดสวนนักเรียน 100 คน กลุมอื่นอยางไร ชวงความเชื่อมั่น
ในที่นี้ เปนการถามชวงความเชื่อมั่น ในการประเมินคาเฉลี่ย ยิ่งเราหาคาเฉลี่ยจากตัวอยางกลุมใด ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ก็จะยิ่ง
นอย การกระจายของ คาเฉลี่ยกลุมตาง ๆ ซึ่งเรียกวา ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard erre of mean) ก็จะนอยดวย ขนาด
ของกลุมตัวอยาง จึงมีผลตอ ขนาดของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน สูตรหาความคลาดเคลื่อน มาตรฐาน จึงตองมีขนาดตัวอยางเปน
ตัวหาร
3.2.2 ตัวเลขที่ไดมาจากการวัด และสรุปขอมูลเปนคาเฉลี่ย (mean)

ในที่นี้จะเห็นวา เราดูวาขอมูลแตละคา หางจากคาเฉลี่ยเทาใด และเพื่อมิใหเครื่องหมาย บวก ลบ หักผลตางนี้ จึงนํา
ผลตาง ยกกําลังสอง และนําผลที่ได มารวมกับ หารดวย n - 1 แทนที่จะหารดวย n เพื่อให variance ที่ไดจากตัวอยางของเรา มีคา
ใกลเคียงกับ variance ที่แทจริง หากเราทําการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เทากับ รากที่สองที่เปนบวก ของความแปรปรวน (variance)
ในการสรุปขอมูล นอกจากหา คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเราจําเปนตองหา ชวงความเชื่อมั่น โดยการประเมิน
คาเฉลี่ยของเรา ขั้นตอนแรก ในการหาชวงความเชื่อมั่น คือ ตองเปลี่ยนสวนเบี่ยนเบนมาตรฐาน เปนความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(standard error) ดวยเหตุผล ที่คลายคลึงกับที่กลาวมาแลว ในเรื่องสัดสวน
3.2.3 การหาการกระจายและชวงความเชื่อมั่น สําหรับขอมูลที่ไมเปนสัดสวนและคาเฉลี่ย
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รายละเอียดของ สูตรการหาการกระจาย และชวงความเชื่อมั่น สําหรับคาสรุปตัวเลขที่แสดงความสัมพันธ ระหวางตัว
แปร เชน Correlation coefficient, Relative risk, odd ration และ Survival analysis สามารถอานจาก หนังสือสถิติ
ทั่วไป แตหลักการของการตีความ และการนําไปใช ก็คลายคลึงกับที่ไดกลาวมาแลว
4. พิจารณาเลือกใชวิธีทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมตาง ๆ
4.1 หลักทั่วไป

การวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical Research) และการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) มักจะมีการ
เปรียบเทียบ กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ขึ้นไป เชน กลุมหนึ่งไดรับการรักษาชนิดใหม สวนอีกกลุมหนึ่งไมไดรับการรักษา หรือ
ไดรับการรักษา ชนิดที่เปนมาตรฐานอยูในปจจุบัน และผูวิจัย ตั้งคําถามวา การรักษาวิธีใหมนั้น ไดรับผลตางไปจากผูวิจัยเห็นขอมูล
แลว การทดสอบทางสถิติก็จะมีอคติ
ตัวอยาง
หากเราตั้งคําถามการวิจัยวา "เด็กขาดอาหารมีการติดเชื้อเฉียบพลันตางจากเด็กที่ไมขาดอาหารหรือไม" การตั้งสมมุติฐาน ของ
ความไมตาง ทําไดดังนี้ "ไมมีความแตกตาง ในอุบัติการของโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระหวางเด็กที่ขาดอาหาร และเด็กที่ไมขาดอาหาร"
เมื่อตั้งสมมุติฐานเรียบรอยแลว เราตองถามตัวเองวา จะเปรียบเทียบวาอะไร โดยทั่วไป สั่งที่จะนํามาเปรียบเทียบกัน คือ คาเฉลี่ย
ของขอมูล ถาขอมูลเปนตัวเลข ที่ไดจากการนับ (numerical discret) ก็สรุปเปนคาเแลี่ย (mean) ในตัวอยางเกี่ยวกับเด็กขาด
อาหาร สิ่งที่เราเปรียบเทียบ คือ สัดสวนของการติดเชื้อเฉียบพลัน ระหวางกลุมเด็กที่ขาดอาหาร และไมขาดอาหาร
จากตัวอยางขางตน ทั้งเด็กที่ขาดอาหาร และไมหายอาหาร คือมีอาการติดเชื้อเฉียบพลันอยู มากบางนอยบาง เปนของธรรมดา
ที่วาคาเฉลี่ยของการติดเชื้อเฉียบพลัน ในเด็กกลุมตาง ๆ ยอมไมมากเทากันทีเดียว มีความคลาดเคลื่อนขอบคาเฉลี่ย ระหวางกลุมตาง ๆ
อยูบาง ความคลาดเคลื่อนนี้ เรียกวาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error of the mean) ฉะนั้น สวนหนึ่งที่ทําใหอัตรา
การติดเชื้ออยางเฉียบพลัน ในเด็กขาดอาหาร และเด็กไมขาดอาหาร แตกตางกัน เปนผลมาจาก ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
คาเฉลี่ย
อยางไรก็ตาม อีกสวนหนึ่งของความแตกตาง อาจจะเกี่ยวของกับปจจัย อยางที่เปนลักษณะจําเพาะ ของเด็กแตละกลุม และไมได
เกี่ยวของกับ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ปจจัยที่เราสนใจ และตองการทดสอบ ในตัวอยางนี้ คือ เรื่องของการขาดอาหาร ฉะนั้น สิ่งที่
สําคัญที่เราตองหา ในการเปรียบเทียบกลุม คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ขั้นตอไป เราก็ถามตัวเองวา ความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยทั้งสองกลุม เปนกี่เทาของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน คือ เอา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ไปหารความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ในกรณีเรื่องของการขาดอาหาร เราตองการทราบวา ความ
แตกตางของ สัดสวนของการติดเฉียบพลัน ในเด็กขาดอาหาร และไมขาดอาหาร เปนกี่เทาของ Standard error ของสัดสวนการติด
เชื้อเฉียบพลัน รวมกันในเด็กทั้งสองกลุม ถาผลตางของสัดสวนการติดเชื้อเฉียบพลัน ในเด็กทั้งสองกลุม มีมากเปนหลาย ๆ เทาของ
Standard error รวม เราก็สรุปไดวา การขาดอาหาร อาจมีผลทําใหสัดสวนการติดเชื้อเฉียบพลันใดเด็ก แตกตางกัน ผลลัพธที่ไดจาก
การหารผลตางระหวาง คาเฉลี่ยดวยความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เปนคาสถิติซึ่งสามารถนําไปหา ความนาจะเปน หรือ โอกาสในการ
สรุปผิด หรือถูก วาเด็กทั้งสองกลุม มีสัดสวนการติดเชื้อเฉียบพลัน แตกตางกัน
ในการสรุปใด ๆ ก็ตาม ยอมมีโอกาสพลาด ถาสรุปวา สัดสวนการติดเชื้อเฉียบพลัน มีความแตกตางกัน (ไมยอมรับ Null
hyporhesis) โอกาสสรุปผิด เรียกวา Probability of type I error (error) หรือรายงานในวารสารทั่วไปวา P-Value ถา
ความแตกตางของากรติดเชื้อเฉียบพลัน มีมากเปนหลาย ๆ เทา ของ standard error โอกาสสรุปถูก วาแตกตางกัน ก็มีมาก โอกาส
สรุปผิด ก็มีนอย คา P-value จะนอย คา P-value มีไดระหวาง 0-1 ถาคา P-value มากกวา 0.05 นักวิจัยจะไมกลาสรุปวา
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สัดสวนการติดเชื้อเฉียบพลัน ของเด็กทั้งสองกลุม แตกตางกัน กลาวคือ นักวิจัยมักจะไมยอมสรุปผิด เกิน 5 ครั้ง ใน 100 ครั้ง (P =
0.05 หรือ 5%)
ถานักวิจัยไมกลาสรุปวา สัดสวนการติดเชื้อเฉียบพลัน ในเด็กทั้งสองกลุมแตกตางกัน ก็ตองสรุปวา ไมตางกัน (ยอมรับ Null
hypothesis) การสรุปวาไมตางกัน ก็โอกาสสรุปถูก หรือสรุปผิด โอกาสสรุปผิด ถาสรุปวา ไมตางกัน หรือเรียกวา Probability
of type III error (error)
4.2 การเลือกวิธีทดสอบใหสอดคลองกับแบบแผนการวิจัย

แบบแผนการวิจัย ขึ้นอยูกับคําถาม โดยทั่วไปการทดสอบทางสถิติระหวางกลุม จึงตองพิจารณาทั้งคําถาม และแบบแผนการวิจัย
ดังนี้
4.2.1 การทดสอบความแตกตางระหวางกลุม (Test of difference)

การทดสอบเหลานี้ ตองการตอบคําถามวา กลุมที่ใชเปรียบเทียบกัน มีความแตกตางกันของตัววัด ที่สนใจหรือไม มักจะ
ใชในการวิจัย เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับ ผลดี-ผลเสีย ของการรักษา ในภาวะที่ดีที่สุด (efficary) หรือในสภาวะที่เปนจริง ใน
ชีวิตประจําวัน (effectiveness) กลุมที่เปรียบเทียบกัน อาจจะมีสองกลุม หรือมากกวา สองกลุมก็ได
ขอสําคัญของการพิจารณาเลือกใช วิธีการทดสอบความแตกตางนี้ คือ จะตองการทราบวา กลุมที่เลือกมาเปรียบเทียบกัน
เกี่ยวของกัน หรือเปนอิสระตอกัน มากนอยเพียงใด ถามีการเลือกกลุมเปรียบเทียบ ใหคลายคลึงกับกลุมผูปวยที่ศึกษามาก (matched
groups) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน จะนอยกวาแบบแผนการวิจัย ที่เปรียบเทียบกับกลุม ซึ่งเปนอิสระตอกัน (independent
groups) สถิติที่ใชใน matched groups ไดแก Mc nemar Chi-square test, Paired t-test, Wilocoxon signed
rank test, Cochran Q test, Friedman test สวนที่สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ independent groups ไดแก Chisquare test, Unpaired t-test, Fisher’s exact test, Mann Whitney U test , Kruskal Wallis test, Mantel Haensel Chi-square test และ Log rank test
4.2.2 การทดสอบความสัมพันธระหวางกลุมหรือระหวางตัวแปร (Test of Association)

การทดสอบเหลานี้ ตองการตอบคําถามวา กลุมที่ใชเปรียบเทียบกัน มีความสัมพันธระหวาง สิ่งที่สงสัยวา เปนปจจัย
เสี่ยง และตัววัดที่สนใจ มากนอยเพียงใด มักจะใชในการวิจัย เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับ สาเหตุ หรือปจจัยเสี่ยงของโรค (causation)
ปจจัยเสี่ยง ที่นํามาหาความสัมพันธกับตัววัด หรือโรคที่สนใจ อาจจะมีหนึ่งปจจัย หรือมากกวาก็ได
โดยทั่วไป วิธีการทางสถิติที่เลือกใช มีสองวิธี คือการทํา Multivariate analysis (ซึ่งประกอบดวย Log linear
models, Multiple. regression หรือ Discriminant analysis) และการหาอัตราเสี่ยงสัมพันธจริง (Relative risk) หรือ
อัตราเสี่ยงสัมพันธประมาณ (Odd ratio) มีบอยครั้ง ขอมูลชุดเดียวกัน อาจวิเคราะหดวย Multivariate analysis หรือ
Relative risk อยางใด อยางหนึ่งก็ได การจะเลือกวิธีใด ขึ้นอยูกับความถนัดของผูใชสถิติ และพื้นฐานความรู ของผูที่เราคาดวา จะ
อานผลการวิจัย โดยทั่วไป แพทยมักนิยมวิเคราะห โดยใช Relative risk สวนนักสถิติ มักจะถนัดที่จะทํา Multivariate
analysis
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4.3 การเลือกวิธีทดสอบใหสอดคลองกับวิธีสรุปขอมูลของตัววัด

วิธีสรุปขอมูลของตัววัด มีสี่อยาง คือ สรุปเปนสัดสวน (proportion) เปนอันดับ (rank ordered) เปนคาเฉลี่ยคณิต
(mean) และเปน อัตราปลอดเหตุการณในชวงเวลาตาง ๆ (survival data) การเลือกวิธีทดสอบ ตองสอดคลองกับวิธีสรุปขอมูล
ตาง ๆ เหลานี้
5. พิจารณาถึงปญหาขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการวิจัย

ปญหาที่เกิดขึ้น ระหวางการวิจัย อาจมีหลายอยาง ในแตละขั้นตอน ของการดําเนินงาน ปญหาเหลานี้ หากจัดการไมดี
อาจจะผิดสมมุติฐาน ของการวิเคราะหทางสถิติที่สําคัญ จนทําใหการสรุปขอมูล จากการทดสอบทางสถิติ ไมถูกตองได โดยทั่วไป
สมมุติฐานขอสําคัญ ของการทดสองทางสถิติ คือ ความคลาดเคลื่อนตาง ๆ ที่พบ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และสถิติพยายามที่จะ คนหา
ขอเท็จจริง ที่อาจจะซอนอยูในความบังเอิญ หรือสิ่งรบกวนนั้น ๆ แตสถิติจะไมสามารถแกไขอคติ (bias) ในขั้นตอนตาง ๆ ของการ
วิจัยได ฉะนั้น ในการพิจารณา ปญหาขอมูลในการวิจัย จึงตองเนนถึงการ ตัดขอมูลออก หรือนําขอมูลเขาวิเคราะห ที่อาจจะทําใหเกิด
อคติได
7. การวิเคราะหตัววัดหลาย ๆ ตัว (Multiple Test)

หากมีการตั้งคําถามการวิจัยหลาย ๆ คําถาม ก็จําเปนตองวิเคราะหทางสถิติหลายครั้ง เพื่อตอบคําถามแตละคําถาม ทําใหโอกาส
สรุปผิดทางสถิติ มีมากขึ้นทุกที การวิจัยที่ดี จึงไมควรตั้งคําถามหลายคําถามจนเกินไป
วิธีการปองกันปญหา ไมใหโอกาสสรุปผิดทางสถิติสูงขึ้น ถาจําเปนตองวิเคราะหหลาย ๆ ครั้ง มีหลายวิธี วิธีหนึ่งทําไดโดย นํา
จํานวนวิเคราะห ไปหาคา p-value และจะสรุปวา กลุมตาง ๆ มีความแตกตางกัน ตอเมื่อคา p-value ที่วิเคราะหได มีคาต่ํากวา
ผลลัพธของการหารนั้น เชน ถาตองการวิเคราะหสามครั้ง เพื่อตอบสนอง ซึ่งไมเกี่ยวของกันเลย จะสรุปวา ผลการวิเคราะหแตกตางกัน
ก็ตอเมื่อ คา p-value ที่วิเคราะหได จากคําถามใดคําถามหนึ่ง ต่ํากวา 0.05/3 หรือ 0.0167 วิธีนี้ ถือวาเปนวิธีที่มีโอกาสสรุปผิด
นอยที่สุด เพราะตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา คําถามทั้งสอง ไมเกี่ยวของกันเลย ในความเปนจริง คําถามหลาย ๆ คําถามของงานวิจัยแตละ
ชิ้น เกี่ยวของกันบาง เชน ถาศึกษา เพื่อลดอาการปวดขอ และความสามารถ ในการใชขอทํางาน ดูเหมือนจะเปนสองคําถาม แตในความ
เปนจริง เกี่ยวของกัน เพราะผูที่ปวดขอ ก็มักทํางานไมได และผูที่ไมปวดขอ ก็จะทํางานไดมากขึ้น
8. การแปลผลทางสถิติ

การแปลผลทางสถิติ ตองกระทํารวมกับ การพิจารณาความสําคัญทางความเปนจริงเสมอ ถาการทดสอบทางสถิติ พบวากลุมที่
ทดสอบ มีความแตกตางกันจริง ตองถามตอไปวา ความแตกตางที่พบ มีความสําคัญทางสถิติหรือไม ถามีก็ควรเสนอแนะ ใหนําผลวิจัย
ไปใช ถาไมมีความแตกตางกันทางความเปนจริง แมสถิติจะบอกวาตางกันจริง ก็ไมตองสนใจ
ในกรณีที่ผลทดสอบทางสถิติพบวา กลุมตาง ๆ ไมแตกตางกันจริง จะตองถามตอไปวา ความแตกตางที่พบ มีความสําคัญทาง
คลินิกหรือไม ถาไมมี ก็ไมควรใหความสนใจเชนกัน แตถาความแตกตางที่พบ มีความสําคัญทางคลินิก จะตองตั้งคําถามสามคําถาม คือ
8.1 ขนาดตัวอยางใชพอดีหรือไม
ในกรณีที่ตัวอยางนอยไป จะไมสามารถทําให เรามองเห็นความแตกตาง ที่อาจจะมีความสําคัญทางคลินิก เปนสาเหตุสําคัญ ของ
การสรุปผิดทางสถิติแบบที่สอง ที่เรียกวา Type II error หรือ error โดยปกติคา error ไมควรจะเกิน 0.2 หรือ 20% แตอาจจะ
อยูระหวาง 0.2 ถึง 0.05 (20 ถึง 5%) หมายความวา ถาจะสรุปวา กลุมตาง ๆ ไมมีความแตกตางกัน โอกาสสรุปผิด อาจอยูระหวาง
5 ถึง 20%
8.2 ความแตกตางอาจจะพบในกลุมยอยไดหรือไม
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ตัวอยาง
สมมุติวา มีการเปรียบเทียบ แอสไพริน กับยาปลอม ในการปองกัน อัตราการเกิดอัมพาต หรือตายในผูปวย TIA และพบวา
แอสไพริน และยาปลอม มีฤทธิ์ไมตางกัน จะใหผลอยางไร โดยวิเคราะหฤทธิ์ของแอสไพริน หรือยาปลอม เฉพาะในหญิง หรือเฉพาะ
ในชาย เมื่อทําเชนนี้ อาจจะพบวา ยาแอสไพริน มีฤทธิ์ในการลดอัตราการตาย หรือการเกิดอัมพาต ในผูปวยชาย แตไมสามารถลดอัตรา
ดังกลาว ในผูปวยหญิง
โอกาสที่จะพบความแตกตางใน subgroup ขึ้นอยูกับ แนวโนมระหวาง แอสไพริน และยาปลอม ในแตละ subgroup เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมรวม ถาแนวโนมของฤทธิ์แอสไพริน และปลอม ใน subgroup ทั้งสอง ไปทางเดียวกันกับแนวโนมในกลุมรวม
โอกาสที่จะพบความแตกตางใน subgroup ก็นอย แตถาในยาแอสไพริน มีฤทธิ์ดีกวายาปลอม สวนในหญิง ยาปลอมมีฤทธิ์ดีกวา
แอสไพริน โดยที่แอสไพริน มีฤทธิ์กวายาปลอมเพียงเล็กนอย ในกลุมรวม เชนนี้การทํา subgroup analysis ก็จะใหประโยชน คือ
จะพบความแตกตาง ระหวางแอสไพรินและยาปลอมในชาย ทั้ง ๆ ที่ในกลุมรวม ผลการทดลองทางสถิติ ไมพบความแตกตางนั้น แมใน
กลุมรวม จะมีการวิเคราะหจํานวนตัวอยางมากกวาก็ตาม
8.3 กลุมที่เปรียบเทียบกันมีเหตุการณเกิดขึ้นเทากันหรือไม

ตัวอยาง
การทดสอบทางสถิติ ที่ใหขอสรุปวา กลุมเปรียบเทียบ มีเหตุการณเกิดขึ้นไมตางกัน มิไดหมายความวา เหตุการณจะเกิดขึ้น
เทานั้น เราจะตองกําหนดวา ความแตกตางที่ในทางคลินิก จะยอมรับวาเทากันนั้น คืออะไร เชน หากยา ก. และยา ข. ทําใหอัตราตาย
แตกตางกันไมเกิน 2% เราจะถือวายา ก. และยา ข. มีฤทธิ์เทากัน
ปรับปรุงจาก “การเลือกใชสถิติในการวิจัย”
ศ.นพ.จิตร สิทธิอมร
จิราพร เขียวอยู
วินัส อุดมประเสริฐกุล
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
http : //cai.md.chula.ac.th/lesson/research/re10.htm
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