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คํานํา 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกร
ไทย  มอบให�ผมดูแลโครงการเพาะพันธุ%ป'ญญา  ซ่ึงมีวัตถุประสงค%ปฏิรูปการ
เรียนรู�ของครูและนักเรียนผ1านการทําโครงงานฐานวิจัย (Research-Based 
Learning) โครงการเพาะพันธุ%ป'ญญาเปAนผลผลิตจากประสบการณ% 10 ปE 
(2546-2555) ของการสนับสนุนทุนยุววิจัยยางพาราเม่ือคร้ังที่ผมยังทํางานที่ 
สกว.  

วิจัยเปAนเร่ืองที่ครูเกลียดและกลัวที่สุด  การสอนวิชาโครงงานก็สร�าง
ความยุ1งยากใจไม1แพ�กัน  ไฉนเลยที่ครูจะไม1หวาดหว่ันเม่ือชวนทํา “โครงงาน
ฐานวิจัย”   ก1อนหน�านี้ผมจึงเขียนหนังสือ “โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการ
เรียนรู�ใหม�ของการศึกษาไทย”    เพ่ือเปลี่ยนความหวาดกลัวให�เปAนความรู�สึก
ท�าทายและสนุกในการทําหน�าที่ครู 

ในบรรดาการสื่อสารของมนุษย%ที่ประกอบด�วย ฟ'ง พูด อ1าน เขียน นั้น  
ผมถือว1าเขียนสําคัญที่สุด  และเราก็พบว1าความสามารถเขียนของนักเรียนลดลง
เร่ือยๆ  บ1งชี้ถึงความถดถอยของการศึกษาในบ�านเรา 

การฟ'งไม1ต�องออกแรงอะไรเลย  อยู1เฉยๆ ขอเพียงให�หูไม1หนวกก็ฟ'งได� 
(แต1มักจะไม1ได�ยิน)   การฟ'งไม1ต�องการสติป'ญญาอะไรพิเศษ  สัตว%ก็สามารถฟ'ง
เสียงได�  พวกมันเสียอีกที่ฟ'งแล�ว “ได�ยิน” เพราะต�องอาศัยการได�ยินเพ่ือเอา
ชีวิตรอด 

การพูดมีทั้งพูดหลังฟ'งและพูดก1อนฟ'ง  พูดหลังฟ'งคือการสนอง  พูด
ก1อนฟ'งคือการเสนอ  พูดออกแรงมากกว1าฟ'ง  อย1างน�อยต�องมีอารมณ% 
ความรู�สึก  แล�วแสดงปฏิกิริยาสนอง  คนจํานวนมากออกแรงแค1เพียงเพ่ือสนอง
ตามอารมณ%ความรู�สึก   คนที่มีสติป'ญญาเท1านั้นที่จะออกแรงสมองให�คิดก1อน
พูด  ไม1ว1าจะพูดเพ่ือสนองหรือเสนอ 
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การอ1านใช�ความคิดมากกว1าพูด     เพราะคิดอยู1คนเดียวขณะที่อ1าน  
ที่คิดเพราะมีสิ่งเร�าจากข�อมูลการอ1านมาให�คิด   นักเรียนที่ไม1รักการอ1านจะไม1
รักการคิด 

การเขียนใช�ความคิดมากกว1าการอ1าน  การเขียนเปAนการเรียบ
เรียงความคิดออกมาเปAนข�อความที่ต�องการสื่อ   นอกจากต�องเร่ิมจากการคิด
ด�วยตนเองแล�ว  ยังต�องเรียบเรียงความคิดเพ่ือสื่อสารอีกด�วย   งานเขียนจึงเปAน
หลักฐานแสดงทักษะการคิดของคนได� 

คนที่อยู1ในวิถีแห1งเพาะพันธุ%ป'ญญาจึงต�องเขียนงานของตน   เม่ือทํา
โครงงานฐานวิจัยจึงหลีกไม1พ�นการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย   แต1การเขียน
งานวิชาการเปAนยาขมของครู (เราจึงเห็นประกาศรับจ�างเขียนงานวิจัยทั่วบ�าน
ทั่วเมือง)   หนังสือเล1มนี้เขียนให�ความรู�เร่ืองการเขียนงานวิชาการแก1ครูและ
นักเรียนในโครงการเพาะพันธุ%ป'ญญา   

บทความวิชาการมีลักษณะเฉพาะที่ต�องเรียนรู�อีกมาก  มีตําราการ
เขียนงานวิชาการมากมาย  แต1น�อยเล1มที่จะอธิบายศิลปะการเขียนงานวิชาการ  
และการ “คิดถอยหลัง” จากความต�องการและความสนใจของผู�อ1านและผู�ตรวจ
คุณภาพ  จนกระทั่งเข�าใจและสร�างเคร่ืองมือเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง   

ผมหวังว1าหนังสือนี้จะเติมเต็มสิ่งที่ครูและนักเรียนโครงการเพาะพันธุ%
ป'ญญายังขาด  เพ่ือให�การทําโครงงานฐานวิจัยสมบูรณ%  เสร็จสิ้นอย1างสวยงามที่
การเขียน 

 
สุธีระ  ประเสริฐสรรพ% 
คณะวิศวกรรมศาสตร%  

ม. สงขลานครินทร% หาดใหญ1 
กันยายน  2556 
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การคิดถอยหลังเพ่ือเร่ิมต+นให+ถูกต+อง 

 
 

 
หากเราเดินถอยหลัง แต/หันหน+าไปอดีต เราจะเห็นแต/อดีต แม+ว/าตัวอยู/ที่

อนาคต แต/เราก็อยู/ใกล+อนาคต !! 
 
 

 
หากเราเดินถอยหลัง แต/หันหน+าไปอนาคต เรายังคงเห็นอนาคต แม+ว/าตัวจะ

อยู/ที่อดีต แต/เราก็อยู/ห/างไกลอนาคต !! 
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บทท่ี 1 ภาษากับความเป4นวิชาการ 
 

1.  ความเข+าใจพ้ืนฐานเรื่องการเขียน 
คนนั่งคุยกันในร�านกาแฟ ปากพูดได�ไม1หยุด  แต1พอจะเขียน แค1จรด

ปากกาประโยคแรกก็ไม1ทราบว1าจะเขียนอะไร   บางคนแม�แต1ให�เขียนเร่ืองที่เพ่ิง
เล1าจบก็เขียนไม1ได�  ดังนั้น การให�เขียนเร่ืองราววิชาการย่ิงเปAนไปยาก  ไหนจะ
ติดขัดที่การใช�ภาษา  ไหนจะติดขัดที่การอธิบายเร่ืองวิชาการให�เข�าใจ 

ยาขมหม�อใหญ1ของการทํางานวิชาการคือการเขียนบทความวิชาการ  
อ1านตําราการเขียนบทความจบหลายเล1มก็ยังมือแข็งเม่ือจับปากกา  และพลอย
นึกว1า “เราไม1มีทางเขียนได�” 

เด็กว1ายน้ําไม1เปAนจะหวาดกลัวการตกน้ํา  ฉันใด   คนหวาดกลัวการ
เขียนก็เพราะเขียนไม1เปAน  ฉันนั้น    เม่ืออ1านออก ย1อมเขียนได� เพราะรู�การ
ผสมพยัญชนะและสระให�มีความหมาย  แต1ที่เขียนไม�ได�เพราะไม�สามารถเอา
ความคิดที่เรียบเรียงได�มาสู�ศิลปะการเขียนต�างหาก  หรือป'ญหาอยู1ที่ต�นทาง คือ 
ไม1มีความคิดมาให�เรียบเรียง!! 

ว1ายน้ําเปAนทักษะจากการฝZก  การเขียนเปAนทักษะ จึงต�องฝZก  เพราะ
ไม1ฝZกจึงทําไม1ได�สักที  หลักการฝZกทักษะเขียนประการแรกต�องไม1กลัวการ
เร่ิมต�น  ประการที่ 2 ต�องเป^ดใจเรียนรู�จากการวิพากษ%โดยผู�อ่ืน  และประการที่ 
3 ต�องฝZกบ1อยๆ จากการเรียนรู�คําวิพากษ%    

ถ�าไม1มีประการแรก ก็จะไม1มีประการที่ 2 และ 3 ตามมา  และถ�าไม1มี
ประการที่ 2 ก็จะไม1มีอะไรให�เกิดประการที่ 3  และถ�าไม1มีประการที่ 3  ทักษะ
การเขียนก็ไม1เกิด 

หลักการเขียนบทความวิชาการสามารถหาอ1านได�จากหลายแหล1ง ที่
มักจะบอกว1าหัวข�อมีอะไรบ�าง  แต1ละหัวข�อมีเนื้อหาอะไร ฯลฯ   ทั้งหมดนั้น
เปAนหลักการ “เขียน” ไม1ใช1หลักการ “เรียบเรียง” (arrange)   หลักการเรียบ
เรียงเปAนงานศิลปะของการเขียน   ความท�าทายการเรียนรู�เร่ืองนี้ คือ การสงว
นลิข
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วิเคราะห%ส1วนที่เปAนศิลปะให�เปAนศาสตร% เพ่ือเอาศาสตร%นั้นไปใช�ฝZกฝน แบบ
เดียวกับศาสตร%การฝZกว1ายน้ําคือเร่ิมจากมือเกาะขอบสระ เท�าตีน้ํา ทั้งๆ ที่เม่ือ
ว1ายน้ําจริงนั้น มือไม1ได�ยึดขอบสระเลย   

การฝZกเขียนก็เช1นกัน  ต�องมีอะไรสักอย1างเปAนหลักให�ยึดจับ  “อะไร
สักอย1าง” หมายรวมถึงหนังสือเล1มนี้ด�วย 

 
2.  ตรรกะ 

1ในห�องเรียนวันหนึ่ง ไอน*สไตน*ถามนักเรียนว�า “มีคนซ�อมปล�องไฟสอง
คน กําลังซ�อมปล�องไฟเก�า  พอพวกเขาออกมาจากปล�องไฟปรากฏว�าคนหนึ่งตัว
สะอาด  อีกคนตัวเลอะเทอะเต็มไปด�วยเขม�า  ขอถามหน�อยว�าคนไหนจะไป
อาบน้ําก�อน” 

นักเรียนคนหนึ่งตอบว�า “ก็ต�องคนที่ตัวสกปรกเลอะเขม�าควันสิครับ” 
ไอน*สไตน*พูดว�า “งั้นเหรอ คุณลองคิดดูให�ดีนะ  คนที่ตัวสะอาดเห็นอีก

คนที่ตัวสกปรกเต็มไปด�วยเขม�าควันเขาก็ต�องคิดว�าตัวเองออกมาจากปล�องไฟ
เก�าเหมือนกัน  ตัวเขาเองก็ต�องสกปรกเหมือนกันแน�ๆ เลย   ส�วนอีกคนเห็นฝ9าย
ตรงข�ามตัวสะอาด ก็ต�องคิดว�าตัวเองก็สะอาดเหมือนกัน  ตอนนี้ผมขอถามพวก
คุณอีกคร้ังว�า ใครที่จะไปอาบน้ําก�อนกันแน�” 

นักเรียนคนหนึ่งพูดข้ึนมาด�วยความต่ืนเต�นว�า “อ�อ ! ผมรู�แล�ว พอคน
ตัวสะอาดเห็นอีกคนสกปรกก็นึกว�าตัวเองต�องสกปรกแน� แต�คนที่ตัวสกปรกเห็น
อีกคนสะอาดก็นึกว�าตัวเองไม�สกปรกเลย  ดังนั้น คนที่ตัวสะอาดต�องว่ิงไป
อาบน้ําก�อนแน�เลย”..... ถูกไหมครับ” 

ไอน*สไตน*มองไปที่นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนต�างเห็นด�วยกับ
คําตอบนี้  ไอน*สไตน*ค�อยๆ พูดข้ึนอย�างมีหลักการและเหตุผล “คําตอบนี้ก็ผิด 

                                                 
1 ที่พิมพ%ตัวเอียงเรือ่งไอน%สไตน%กับการอาบน้าํของคนล�างปล1องไฟนี้ได�จาก 
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=54e2b5be3463d414 สงว
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ทั้งสองคนออกมาจากปล�องไฟเก�าเหมือนกัน  จะเป=นไปได�ไงที่คนหนึ่งสะอาด 
อีกคนหนึ่งจะสกปรก  นี่แหละที่เขาเรียกว�าตรรกะ” 

เม่ือความคิดของคนเราถูกชักนําจนสะดุดก็จะไม�สามารถแยกแยะและ
หาเหตุผลแห�งเร่ืองราวที่แท�จริงออกมาได� นั่นคือไม�มี “ตรรกะ” 

จะหาตรรกะได�ก็ต�องกระโดดออกมาจาก “พันธนาการของความเคย
ชิน” หลบเลี่ยงจาก “กับดักทางความคิด” หลีกหนีจาก “สิ่งที่ทําให�หลงทางจาก
ความรู�จริง”  ขจัด “ทิฐิแห�งกมลสันดาน”   

จะหาตรรกะได�ก็ต�อเม่ือคุณสลัดหมากทั้งหมดที่คนเขาจัดฉากวางล�อ
คุณไว� 

 
นิทานข�างต�นเปAนตัวอย1างของความจําเปAนที่ต�องเปAนตัวของตัวเองใน

การใช1เหตุผลและตรรกะ  นักเรียนในเร่ืองคิดให�เสร็จสรรพว1าคนเข�าใจว1าตนเอง
สกปรกหรือสะอาดจากการมองที่ผู�อ่ืน แทนการใช�ตรรกะสงสัยว1าทําไมเร่ืองที่
เล1านี้ คน 2 คนสกปรกไม1เหมือนกัน  หรือทําไมทั้ง 2 ไม1มองตนเอง 

เหตุผลที่เปAนกฏธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไม1ได�  การตากแดดย1อมเปAน
เหตุให�ผ�าแห�ง  เปAนไปตามกฎธรรมชาติของการระเหยน้ําด�วยความร�อน  แต1
การสรุปหรือให�ความหมายโดยเหตุผลของคนนั้นข้ึนอยู1กับตรรกะที่เขาใช�  การ
สรุปเปAนความหมายคือการคิดสังเคราะห% ซ่ึงเปAนกระบวนการสําคัญในการเขียน
บทความวิชาการ  ดังนั้น เราต�องเข�าใจตรรกะ  เพ่ือระวังตนไม1ให�เขียนโดยใช�
ตรรกะผิดๆ เช1น 

1. ให�ความหมายจากตรรกะโดยไม1สนใจข�อยกเว�น เช1น “นกบินได� 
เพนกวินเปAนนก  ดังนั้น เพนกวินบินได�”  หรือ “ปjนกับค�อนก็ต1าง
เปAนอาวุธใช�ฆ1าคนได�  ในเม่ือการพกค�อนไม1ผิดกฎหมาย  การพก
ปjนก็ไม1ผิดกฎหมายเช1นกัน”  เปAนตรรกะศรีธนญชัย  

2. ให�ความหมายโดยเหมารวมเหตุของผลว1าเปAนสิ่งเดียวกัน   ทั้งๆ ที่
การพบงูเผือกและการถูกล็อตเตอร่ีเกิดจากสาเหตุต1างกัน  แต1ก็
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เหมารวมว1า.“พบงูเผือกในบ�านแล�วถูกล็อตเตอร่ีรางวัลใหญ1  
ดังนั้น งูเผือกเปAนผู�นําโชคมาให�”  เปAนตรรกะเฉพาะของความ
เปAนคนไทย 

3. การให�ความหมายโดยป^ดทางเลือกอ่ืน เช1น ประธานาธิบดี 
George Bush  กล1าวต1อประเทศต1างๆ ในเหตุการณ%ผู�ก1อการร�าย
ถล1มตึก World Trade ในนิวยอร%คเม่ือ 11 กันยายน 2001 ว1า 
“หากไม1เปAนพวกเรา  ก็เปAนพวกก1อการร�าย”  เปAนการให�
ความหมายแก1ประเทศที่ ไม1ต�องการยุ1งเ ก่ียวด�วยอย1างไม1 มี
ทางเลือก  เปAนตรรกะของระบบอํานาจ 

4. ให�ความหมายโดยโยงกับชุดเหตุผลจํานวนมากให�ถึงผลลัพธ%ที่แย1
ที่สุด  เพ่ือสรุปเข�าสู1ธงที่ป'กไว�แล�ว เช1น โรงเรียนติวให�เหตุผลว1า 
“การสอนของครูเด็กไม1สนุก  เรียนไม1รู�เร่ือง   ติวเตอร%สนุกกว1า  
เด็กชอบ   ที่เด็กไม1ชอบมาโรงเรียนเพราะการผลิตครูไม1สามารถ
สอนให�สนุกแบบติวเตอร%ได�  หากเรายังพัฒนาครูในแนวเดิมก็ไม1
เกิดผลต1อไป  ในที่สุดเด็กไม1เห็นความสําคัญของครู  ไม1เคารพครู  
ครูจะถูกดูถูกจากสังคม ไม1เปAนปูชนียบุคคลอีกต1อไป  ดังนั้น ควร
เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูให�เปAนติวเตอร%  เร่ิมปฏิรูปจากเอาติว
เตอร%ดังๆ มาเปAนคณบดีคณะครุศาสตร%....”  เปAนตรรกะชักแม1น้ํา
ทั้ง 5 แควทั้ง 6 คลองทั้ง 7 พบมากในรัฐสภา 

5. สรุปความหมายโดยม่ัวเหตุผล “คนต้ัง 20 ล�าน vote เลือกผมมา  
ดังนั้น พรรคผมต�องดีที่สุด” (คนเลือกมากที่สุดเพราะ popular 
ที่สุด  ซ่ึงไม1ได�หมายความว1าเปAนพรรคการเมืองที่ดีที่สุด) “ชาว
ญ่ีปุqนเข�าคิวรอรับความช1วยเหลือท1ามกลางอากาศหนาวหลังภัย
พิบัติสึนามิแสดงถึงความมีวินัยไม1เห็นแก1ตัว   คนไทยเข�าคิว
ช1วยกันร้ือย�าย big bag พนังก้ันน้ํา คนไทยก็มีวินัยไม1เห็นแก1ตัว”  
เปAนตรรกะประจําตัวนักการเมือง 
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6. สรุปโดยอ�างกลับด�าน คือ อาศัยว1า “ถ�าไม1ใช1อย1างนี้ ก็ต�องอย1าง
นั้น”  ทั้งๆ ที่ไม1จําเปAนเสมอไป เช1น “ในเม่ือวิทยาศาสตร%ยังไม1
สามารถพิสูจน%ได�ว1าวิญญาณมีอยู1จริงไม1 ดังนั้น วิญญาณไม1มีอยู1
จริง”  “ไม1มีใครพิสูจน%ว1าน้ําตาลเทียมทําให�เกิดมะเร็ง  ดังนั้น มัน
ปลอดภัย”  เปAนตรรกะอยู1ข�างๆ คู 

7. รีบสรุปเกินไป เช1น “เห็นเพ่ือน 3 คนชอบไปกินร�านนี้  ดังนั้น 
ร�านนี้ต�องอร1อยมาก”  “คนไม1มีศาสนาที่ฉันเจอมีแต1พวกหัว
รุนแรงทั้งนั้น ดังนั้นคนไม1มีศาสนาเปAนพวกหัวรุนแรง”  “ที่
ทํางานผมมีแต1คนจบจากมหาวิทยาลัย A ซ่ึงเก1งๆ กันทุกคนเลย 
ดังนั้นคนที่จบจากมหาวิทยาลัย A เก1งทุกคน”  “แชมพูนี้คน
ส1วนมากใช�กัน  ดังนั้น คุณน1าจะตัดสินใจซ้ือได�”  เปAนตรรกะคน
ชอบเอาธงมาฟ'นเล1น 

8. สรุปแบบมีเจตนาแฝงให�เหลือทางเลือกเดียว เช1น  “ห�องเรียนนี้
โทรมเต็มทีแล�ว  หากเราไม1สร�างใหม1  เราก็เสี่ยงชีวิตกัน  แน1นอน
ว1าเราไม1ควรเสี่ยงชีวิตนักเรียน  ดังนั้น เราต�องร้ือสร�างใหม1”  
“ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ฝนตกหนักน้ําท1วมทุกปE  หากเราไม1ต้ัง
งบโครงการจัดการน้ํา  เราต�องย�ายกรุงเทพ  ซ่ึงใช�เงินมากกว1างบ
จัดการน้ํา  ดังนั้น ฝqายค�านต�องสนับสนุนการกู�เงินโครงการจัดการ
น้ํา” เปAนตรรกะตะล1อมหลอกล1อ (ใช�ตอนต้ังงบประมาณ) 

9. ให�ความหมายโดยไม1รู�ว1าอะไรเปAนเหตุผลที่แท�จริง เช1น กรณี
อุบัติเหตุตอนเกือบตี 5 ของวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (ขณะที่ผม
เขียนหนังสือนี้) รถตู�ปsายสีฟsา (ไม1ได�จดทะเบียนรถโดยสาร
สาธารณะ) สายปราจีนบุรีชนท�ายรถพ1วงที่จอดตายอยู1กลางเลนว่ิง  
กระทรวงคมนาคมออกมาให�ข1าวว1า “ต�องเอาผิดและกวดขันกับ
รถตู�เถ่ือนไม1ให�ว่ิงรับคนโดยสาร”  อุบัติเหตุนี้ไม1ข้ึนกับว1าเปAนรถ
จดทะเบียนหรือไม1  แต1เพราะรถพ1วงจอดตายในเลนว่ิงและมืดโดย
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ไม1มีสัญญาณไฟให�ทราบ  ไม1รับผิดชอบใส1ใจว1าคนอ่ืนจะชนท�าย    
อย1างนี้ต1อให�ปsายเหลืองขับโดยท1านรัฐมนตรีคมนาคมที่มีใบขับข่ี
รถสาธารณะก็ชนเหมือนกัน  เรียกว1าตรรกะของภาวะพร1อง
ตรรกะ 

 
เราจะเห็นคํากล1าวแบบนี้ในชีวิตประจําวันเสมอ  จนกลายเปAนความ

เคยชิน   บางคร้ังเราไม1ทันคิดว1าสมเหตุสมผลหรือไม1ที่สรุปให�ความหมายเช1นนั้น   
หากจะเขียนบทความวิชาการเราจะใช�ความเคยชินมาสรุปความหมายไม1ได�  แต1
ต�องใช�ความคิดที่ละเอียดรอบคอบเพียบพร�อมด�วยตรรกะที่ถูกต�อง 

 

3.  คําขยะ 
“คําขยะ”  คือคําที่เกินมาโดยไม1มีเหตุผล  เปAนคําที่ไม1ต�องมีก็ได� 
คําขยะปรากฏมากในภาษาพูด  เม่ือคนพูดไม1ระมัดระวังในการเรียบ

เรียงภาษา  คําที่พบมากคือ “นั้น” และ “เอง”  โดยเฉพาะการอ1านข1าว
โทรทัศน%  หรือที่เราเห็นพิธีกรชอบใช�คํา “ครับ” “ค1ะ” ข้ึนต�นประโยค  จน
กลายเปAนเร่ืองปกติ  หลายคนนึกว1าเปAนภาษาถูกต�อง   

“ครับ... ท1านผู�ชมครับ  ที่ผมพูดนี้เสียหายตรงไหน”  “ค1ะ.. ที่ท1านผู�ชม
นั้นแสดงความเห็นนั้นก็ไม1เสียหายอะไรเอง  นะคะ” 

การเขียนบทความวิชาการต�องกระชับ  มีความหมายแม1นยํา  และต�อง
ไม1มีส1วนเกินให�เปAนคําขยะ   ในบทความวิชาการเราจะพบคํา “ทําการ” อยู1
หน�าคํากิริยาบ1อยมาก  หากเอา “ทําการ” ออก  คนอ1านก็ยังรู�เร่ือง   คํานี้จึงถือ
ว1าเปAนตัวอย1างหนึ่งของคําขยะในการเขียนงานวิชาการ  ลองดูจากของจริง
ข�างล1างนี้ (ผมได�มาจากการตรวจบทความอาจารย%มหาวิทยาลัยคณะผลิตครู
วิทยาศาสตร%) 
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“...จึงเร่ิมทําการทดลองทําการเก็บตัวอย�างน้ําในวันแรกภายหลังการ
ปล�อยน้ําทุกชุดการทดลองใส�ในขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร  แล�วนําไป
วิเคราะห*คุณภาพน้ํา   กักเก็บน้ําเสียไว�ในชุดการทดลองตามระยะเวลาที่
เหมาะสม  แล�วทําการเก็บน้ําตัวอย�างไปวิเคราะห*อีกคร้ังหนึ่ง  ก�อนปล�อยน้ํา
เสียออกจากชุดการทดลองทุกชุด  และปล�อยให�ดินแห�งประมาณ 1–2 วัน  เพ่ือ
พักระบบ  จากนั้นจึงเติมน้ําจากบ�อธรรมชาติเพ่ือเลี้ยงกล�าไม�เป=นเวลา 1 เดือน 
ก�อนจะทําการทดลองอีกในเดือนถัดไป  โดยใช�ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 
6 เดือน  เร่ิมต้ังแต�มีนาคม จนถึง สิงหาคม 2553...” 

 
ข�อเขียนข�างต�นเปAนเนื้อหาที่อ1านแล�วต�องเดาเอาเองว1าทําอะไร  เพราะ

การเขียนและการเรียบเรียงยังใช�ไม1ได�   เดา(ไม1น1าผิด)ได�ว1าเปAนงานบําบัดน้ําเสีย
โดยใช�พืชน้ําบําบัด (พืชน้ํา เช1นธูปฤษีใช�ธาตุอาหารในน้ําเสีย)   ข�อเขียนนี้จะ
กระชับข้ึนเม่ือเอาคําขยะ “ทําการ” ออก  แต1ก็ยังมีคําขยะอยู1อีกจํานวนหนึ่ง  
เราเรียก “คําขยะแฝง”    

คําขยะแฝง คือคําที่เหมือนกับว1าไม1รกหูรกตา  แต1หากพินิจพิเคราะห%
อย1างจริงจังก็จะพบว1าหากตัดออก  ข�อความจะสั้น  กระชับ  ได�ความหมายไม1
ต1างกัน  ลองดูคําขยะแฝงที่ปรากฏเปAนตัวหนาและขีดเส�นฆ1าทิ้ง 

 
“...จึงเร่ิมทดลองเก็บตัวอย�างน้ําในวันแรกภายหลังการปล�อยน้ําทุก

ชุดการทดลองใส�ในขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร  แล�วนําไปวิเคราะห*
คุณภาพนํ้า   กักเก็บน้ําเสียไว�ในชุดการทดลองตามระยะเวลาที่เหมาะสม  แล�ว
เก็บน้ําตัวอย�างไปวิเคราะห*อีกคร้ังหนึ่ง  ก�อนปล�อยน้ําเสียออกจากชุดการ
ทดลองทุกชุด  และปล�อยให�ดินแห�งประมาณ 1–2 วัน  เพ่ือพักระบบ  จากนั้น
จึงเติมน้ําจากบ�อธรรมชาติเพ่ือเลี้ยงกล�าไม�เป=นเวลา 1 เดือน ก�อนจะทดลองอีก
ในเดือนถัดไป  โดยใช�ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 6 เดือน  เร่ิมต้ังแต�
มีนาคม จนถึง สิงหาคม 2553...” 
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คําขยะแฝงคําแรก คือ ทดลอง  ที่ถือว1าเปAนขยะแฝงเพราะไม1เห็นว1า
การกรอกน้ําใส1ขวดเปAนการทดลอง   คําว1า “ทดลอง” มีความหมายว1า 
“ขณะนั้นยังไม1ทราบว1าทําอย1างไร”  จึงทดลองดูว1าทําอย1างนี้จะสําเร็จไหม เช1น 
ทดลองดูว1าถ�ากดขวดควํ่าลงแล�วน้ําจะเข�าได�ไหม  หรือหมายความถึง “การ
กระทําเพ่ือให�เราสังเกตผลที่ยังคาดคิดไม1ได�” เช1น  ทดลองทําไข1เจียวใส1กะป^ดู
ว1าจะอร1อยไหม 

คําที่สอง คือ ในวันแรก  คํานี้ไม1ต�องมีก็ได�  เพราะมีคํา “เร่ิม” นําหน�า 
และคํา “ภายหลัง” ป^ดท�าย 

คําที่สาม คือ การ  เปAนขยะแท�แบบเดียวกับ “ทําการ” ที่เคยกล1าวไว�
ก1อนหน�าแล�ว 

คําที่สี่ คือ ใน  เพราะ “ใส1ขวด” ก็รู�เร่ืองแบบเดียวกับ “ใส1ในขวด”  
อีกทั้งคงไม1มีใครใส1นอกขวดหรอก 

คําต1อไป คือ นํ้า  เปAนขยะแฝงเพราะข�อความก1อนหน�านี้บอกใบ� 
(อย1างไม1สงสัย) ว1าการวิเคราะห%คุณภาพนั้น เปAนของน้ําแน1นอน 

คําอ่ืนๆ ที่เหลือไม1ยากเกินกําลังที่ผู�อ1านจะหาคําอธิบายเอาเอง   ผมจะ
ใช�ตัวอย1างนี้อธิบายเร่ืองการเรียบเรียงเนื้อความต1อไป 

การเรียบเรียงเปAนทักษะการใช�ภาษาเพ่ือให�อ1านเข�าใจง1าย  งานเขียนที่
เรียบเรียงไม1ดีเกิดจาก 3 สาเหตุใหญ1 คือ 

1. คนเขียนมีความคิดไวเกินไป  เขียนไม1ทันคิด  ข�อเขียนจึง
กระโดด   

2. เขียนแล�วไม1กลับมาอ1านซํ้าใน “หมวกของคนอ1าน”  
3. คนเขียนขาดทักษะการเรียบเรียงจริงๆ  จึงไม1ทราบว1าเรียบ

เรียงบกพร1อง 
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เราลองมาดูบทความข�างต�นที่เอาคําขยะออกและเรียบเรียงใหม1  ดัง
ตัวหนา ข�างล1างนี้ 

 
“...จึงเร่ิมเก็บตัวอย1างน้ําภายหลังปล1อยน้ําทุกชุดการทดลองใส1ขวด

พลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร  แล�วนําไปวิเคราะห%คุณภาพ  ภายหลังปล/อยนํ้า
ลงทุกบ/อทดลอง จึงเก็บนํ้าตัวอย/างใส/ขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตรไป
วิเคราะห�คุณภาพ  กักน้ําเสียไว�ในชุดการทดลองตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
แล�วเก็บน้ําตัวอย1างไปวิเคราะห%อีกคร้ังหนึ่ง  ก1อนปล1อยน้ําเสียออกจากชุดการ
ทดลอง  และปล1อยให�ดินแห�งประมาณ 1–2 วัน  เพ่ือพักระบบ  แล+วเก็บนํ้า
ตัวอย/างไปวิเคราะห�อีกคร้ังหลังจากกักไว+ในบ/อตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
ก/อนจะพักบ/อ โดยระบายนํ้าออกและปล/อยให+ดินแห+งประมาณ 1-2 วัน  
จากนั้นจึงเติมน้ําจากบ1อธรรมชาติเพ่ือเลี้ยงกล�าไม�เปAนเวลา 1 เดือน ก1อนจะ
ทดลองอีกในเดือนถัดไป  จากน้ันเติมนํ้าจากบ/อธรรมชาติ  เล้ียงกล+าไม+เป4น
เวลา 1 เดือน  แล+ววิเคราะห�คุณภาพนํ้าในเดือนที่ 2  โดยใช�ระยะเวลา
ทดลองทั้งหมด 6 เดือน  เร่ิมต้ังแต1มีนาคม จนถึง สิงหาคม 2553...การทดลอง
น้ีใช+เวลาทั้งส้ิน 6 เดือน  ตั้งแต/เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2553....” 

 
เปAนตัวอย1างที่ต�องเรียบเรียงใหม1ทุกประโยค   เม่ือนําเฉพาะที่เขียน

ใหม1มาอ1าน  เรายังคงได�ความหมายเหมือนเดิม  แต1สั้นและกระชับกว1าของเดิม
มาก  อย1างข�างล1างนี้ 

 
“...ภายหลังปล1อยน้ําลงทุกบ1อทดลอง จึงเก็บน้ําตัวอย1างใส1ขวด

พลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร ไปวิเคราะห%คุณภาพ   แล�วเก็บน้ําตัวอย1างไป
วิเคราะห%อีกคร้ังหลังจากกักไว�ในบ1อตามระยะเวลาที่เหมาะสม ก1อนจะพักบ1อ 
โดยระบายน้ําออกและปล1อยให�ดินแห�งประมาณ 1-2 วัน  จากนั้นเติมน้ําจากบ1อ
ธรรมชาติ   เลี้ยงกล�าไม�เปAนเวลา 1 เดือน  แล�ววิเคราะห%คุณภาพน้ําในเดือนที่ 2   
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การทดลองนี้ใช�เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน  ต้ังแต1เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 
2553...” 

 
บทสรุปขณะนี้คือ การเขียนตามที่คิดจะได�เนื้อหา  แต1การเรียบเรียง

ใหม1จะทําให�เนื้อหาสื่อสาระออกมาได�อย1างมืออาชีพ 
การทําบรรณาธิการ (edit) คือการเขียนให�สละสลวย  บางคร้ังต�องใส1

หมวกคนอ1านไปด�วย  ข�อเขียนที่เอาขยะแฝงออกจะทําให�อ1านแล�วรู�สึกแข็งๆ 
ขาดชีวิต   การเขียนบรรยาย (โดยเฉพาะหากต�องการให�เข�าใจข้ันตอนการ
ทํางาน) ต�องให�สละสลวย  อ1านแล�วลื่นไหล  เห็นภาพความต1อเนื่องของ
กระบวนการ  ดังนั้น จึงต�องเรียบเรียงโดยใช� “คําเชื่อม” ที่บอกความหมายถึง
ความต1อเนื่อง  เช1น คําที่ปรากฏเปAนตัวหนาในข�อความข�างล1างนี้    

การใช�คําเชื่อมเหล1านี้อาจทําให�เราต�องย�ายคํา  เปลี่ยนคํา  เสริมคํา  
เพ่ือให�รูปประโยคสอดรับกับคําเชื่อม  บางคร้ังต�องยอมให�มี “คําขยะแฝง”  ปน
เข�ามา ดังปรากฏเปAนตัวหนาเอียงขีดเส�นใต�    

 
“...หลังจากปล1อยน้ําลงทุกบ1อทดลองแล+ว  จึงใช+ขวดพลาสติกขนาด 

500 มิลลิลิตรเก็บน้ําตัวอย1างไปวิเคราะห%คุณภาพ   แล�ววิเคราะห%ซํ้าอีกคร้ัง
หลังจากกักไว�ในบ1อตามระยะเวลาที่เหมาะสม   จากน้ันจึงพักบ1อ โดยระบายน้ํา
ออกและปล1อยให�ดินแห�งประมาณ 1-2 วัน  แล+วปล/อยนํ้าจากบ1อธรรมชาติเข�า
มาเลี้ยงกล�าไม�เปAนเวลา 1 เดือน  ก/อนที่จะวิเคราะห%คุณภาพน้ําในเดือนที่ 2   
การทดลองนี้ใช�เวลารวมทั้งสิ้น 6 เดือน  คือ ต้ังแต1เดือนมีนาคม ถึงเดือน
สิงหาคม 2553...” 

 
ให�เปรียบเทียบความรู�สึกระหว1างที่อ1านข�อความตอนนี้กับตอนก1อน

หน�านี้ดู  ข�อความตอนนี้สละสลวยกว1าจนเห็นภาพข้ันตอนการทํางานชัด  และ
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แทบไม1รู�สึกว1ามีคําขยะแฝงอยู1เลย  อีกนัยหนึ่งคือ คําที่เคยคิดว1าเปAน “ขยะ
แฝง” กลับช1วยเสริมความสละสลวยจนมันไม1ใช1ขยะอีกต1อไป 

คําๆ หนึ่งสามารถเปAนได�ทั้งขยะและไม1ใช1ขยะ  เพราะข้ึนกับความไม1มี
และมีศิลปะการเขียนนั่นเอง 

ต1อไปให�เอางานเขียนของตนเองมาฝZกหาคําขยะ คําขยะแฝง และเรียบ
เรียงใหม1ให�สละสลวย  แล�วจะเรียนรู�แจ1มแจ�ง  เปAนการวางฐานการเขียนงาน
วิชาการ 
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บทท่ี 2 หลักการเขียนบทความวิชาการ 
 

1.  หลักการเรียบเรียงบทความวิชาการ 
1.1 มีหัวข+อครบ   
เม่ือทําวิจัยครูจะรู�จักคําว1า “รายงานวิจัย 5 บท”  เร่ิมจากบทแรกคือ 

“บทนํา” ตามด�วย “วัสดุและวิธีการ”  แล�วต1อด�วย “ผล” “วิจารณ%ผล”  ก1อน
ป^ดท�ายด�วย “สรุป”  เวลาเขียนบทความวิชาการเราก็จะอิงรายงาน คือ มี 5 
หัวข�อหลักข�างต�น  บางคร้ังยุบเหลือ 4 หัวข�อ โดยเขียนผลและวิจารณ%ผลรวม
เปAนหัวข�อเดียวกัน  องค%ประกอบที่เหลือคือ ชื่อบทความ  คําสําคัญ  บทคัดย1อ  
เอกสารอ�างอิง  กิตติกรรมประกาศ  และภาคผนวก   เร่ืองความครบถ�วนของ
หัวข�อนี้ไม1เปAนปvญหาเท1าใดนัก  เพราะค1อนข�างตายตัว  คนที่เขียนไม1เปAนเลย
อย1างน�อยก็พิมพ%หัวข�อเหล1านี้ตั้งไว�ก1อนได�  

1.2 ทุกหัวข+อทุกประโยคมีความสัมพันธ�กันตลอด   
การนําเสนองานวิชาการไม1ได�มีเปsาหมายที่อารมณ%ความรู�สึก  แต1มี

เปsาหมายอยู1ที่ความเปAนวิชาการ  ที่ต�องมีรูปประโยคที่ “คม” ชัด” “กระชับ” 
“มีเหตุมีผลของการคงอยู�” หากไม1เปAนตามนี้เราถือว1าเปAนข�อความส1วนเกิน  ซ่ึง
ผิดธรรมเนียมการเปAนบทความวิชาการ 

1.3 เลือกใช+วิธีการนําเสนอข+อมูลที่เข+าใจง/าย   
ข�อมูลมีอยู1 3 รูปแบบ  แบบที่ 1 คือ ตัวเลขที่มักถูกจัดอยู1ในตาราง  

ตัวเลขนี้ถือเปAนข�อมูลพ้ืนฐาน เพราะได�จากการวัดของเรา  แบบที่ 2 เปAน
รูปภาพซ่ึงในกรณีนี้หมายถึงกราฟ   เปAนข�อมูลทุติยภูมิที่เอาข�อมูลปฐมภูมิ(ตัว
เลขที่จด)มาดัดแปลงและแสดงเปAนเส�นหรือแท1ง  (รูปถ1าย เช1น รูปที่เปAนภาพ
ขยายของโครงสร�างจุลภาค (microstructure) และกราฟที่เคร่ืองวิเคราะห%พิมพ%
ออกมาถือเปAนข�อมูลปฐมภูมิ)  และแบบที่ 3 คือคําอธิบายหรือข�อเขียน   

คนเราเข�าใจข�อมูลแต1ละอย1างยาก-ง1ายต1างกัน  กราฟช1วยให�เห็น
แนวโน�มได�ดีกว1าตาราง  รู�ทันทีที่เห็นว1าค1าแกน y ข้ึนหรือลงตามค1าแกน x    สงว
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ตารางทําให�รู�ค1าละเอียดชัดเจนและอ1านค1าตัวเลขสรุปสุดท�ายง1ายกว1ากราฟ  คน
อ1านเข�าใจตารางและกราฟง1ายกว1าข�อเขียนเพราะเห็นแล�วรู�ทันที ไม1ต�อง
จินตนาการมาก   แต1เราคงเห็นแล�วว1าไม1มีบทความใดที่มีแต1รูปและ/หรือตาราง
โดยปราศจากข�อเขียน   ในทางกลับกันมีบางบทความที่มีแต1ข�อเขียนโดยไม1มีรูป
หรือตาราง  จึงหมายความว1าในบรรดาข�อมูลทั้ง 3 แบบนั้น ข�อเขียนเป=น
สิ่งจําเป=นที่สุด  แต1เม่ือทั้ง 3 แบบเปAนข�อมูล  เราจึงมีกติกาเพ่ือปsองกันขยะ
ส1วนเกินว1า 

1. ตารางข�อมูลไม1ควรมีแต1ค1าพ้ืนฐาน (ปฐมภูมิ) ที่จดจากการทดลอง  แต1
ต�องเปAนค1าที่ “ปรุง” แล�ว   ค1าปฐมภูมิความยาว (เมตร) และเวลา 
(วินาที) ที่วัดได� ต�องปรุงให�เปAนความเร็ว (เมตร/วินาที) เปAนต�น 

2. ถ�ามีตารางข�อมูลก็ต�องไม1มีกราฟที่เอาค1าจากตารางมา plot   และ
ในทางกลับกัน ถ�ามีกราฟก็ต�องไม1มีตาราง   เลือกแสดงเพียงอย1าง
เดียวตามเจตนาที่ให�คนอ1านเข�าใจข�อมูล  ตารางให�ค1าละเอียดชัดเจน   
กราฟเปAนการ “แปรรูป” ตารางเพ่ือให�ผู�อ1านเห็นแนวโน�ม  ดังนั้น หาก
มีทั้ง 2 อย1าง ข�อมูลที่ไม1ตรงเจตนาจะเปAนส1วนเกินทันที 

3. ทั้งตารางและกราฟ (รูป) ต�องถูกใช�อ�างถึงในข�อเขียน  แต1การเขียนนั้น
ต�องไม1ทํามันกลายเปAนส1วนเกินเสียเอง  หมายความว1าข�อเขียนต�องไม1
ซํ้ากับตารางหรือกราฟ  บทความและรายงานวิจัยจํานวนมากเขียนมี
ธรรมเนียมปฏิบัติลอกตารางลงมาทีละบรรทัด  อย1างนี้ถือว1าข�อเขียน
เปAนส1วนเกิน เพราะโดยธรรมชาติแล�วการอ1านตารางและกราฟใช�
จินตนาการน�อยกว1าการอ1านข�อเขียน  ในเม่ือมีของเข�าใจง1ายอยู1แล�ว  
การเขียนซํ้าจึงเปAนการเพ่ิมภาระแก1สมองคนอ1านโดยไม1ได�อะไรข้ึนมา2   

                                                 
2 งานวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากเปAนงานเชิงปริมาณหรอืสํารวจ  มักจะแสดงตาราง จากนัน้เขียนบรรยาย
ตัวเลขที่ละแถวของตาราง  ผมเคยถามเมือ่สอบวิทยานิพนธ%คณะครุศาสตร%ว1า “ผมอ1านตารางง1ายกว1าที่คุณ
เขียน  ทําไมต�องเอาตารางมาบรรยายซํ้าให�ผมเปลืองสมองด�วย”  คําตอบคือ “เปAน format ที่ต�องเขียนตาม
นี้ครับ”   ผมทราบว1าการประเมนิงานวิจัยของครู คศ. 3 นั้น  หากไม1เขียนตาม format ที่ว1านี้  ผู�ทรงคุณวุฒิ
จะประเมินไม1ผ1าน ด�วยเหตุผลเขียนรายงานไม1ตรงตาม format สงว
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จากตารางเห็นอยู1ว1ามีตัวเลขเพศชาย  78  คน และ 32%  แค1นี้ก็รู�โดย
ไม1ต�องไปอ1านที่เขียนท�ายตารางว1า “ผู�ตอบแบบสอบถามเปAนเพศชาย 
78 คน  คิดเปAน 32 ปอร%เซ็นต%ของผู�ตอบแบบสอบถามทั้งหมด”  การ
เขียนเช1นนี้ทําให�ของเข�าใจง1ายอยู1แล�วกลายเปAนของเข�าใจยาก   การ
เขียนข�อเขียนต�องเพ่ิมความหมายมากกว�าเดิมที่ตารางไม�ได�บอกชัดๆ  
เช1น “ประมาณ 1 ใน 3 ของผู�ตอบแบบสอบถามเปAนชาย” 
 

1.4 ต+องมีการวิเคราะห�และสังเคราะห�   
หลายคนตอบได�เพียงว1า “วิเคราะห%คือการแยกแยะ”  “สังเคราะห%คือ

การรวมเข�าด�วยกัน”  แต1บอกไม1ได�ว1าจะวิเคราะห%และสังเคราะห%ข�อมูลได�
อย1างไร  การรู�ข�างต�นจึงเปAนการรู� “นิยาม” ไว�ทําข�อสอบ O-Net เท1านั้น   

หานกแก�วฉลาดๆ มาสักตัวก็เจ้ือยแจ�วนิยามที่น1ารําคาญนี้ได�ทั้งวัน  หา
ลิงฉลาดๆ มาสักตัวก็กา multiple choice ข�อสอบได� (เสียอย1างเดียวที่เจ�า 2 
ตัวนั้นเขียนไม1ได�) 

วิเคราะห%และสังเคราะห%เปAนกระบวนการที่ต1อเนื่องกัน  ปกติเรามี
หลักการวิเคราะห% เพราะการจําแนกแยกแยะเกิดจากการจัดกลุ1มจัดพวกโดยมี
ป'จจัยร1วม  เช1นวิเคราะห%บัญชีครัวเรือนออกเปAนรายรับและรายจ1าย  โดยใช�
ป'จจัยร1วมว1า “ได�มา” หรือ “เสียไป”    

การสังเคราะห*เป=นกระบวนการคิดที่ต�อจากวิเคราะห*  คือเอาที่
วิเคราะห*มารวมกับ “อะไรบางอย�าง” จนเกิด “ปHIง” หรือร�อง “อJอ”  ซ่ึงเกิด
ความรู� “ของใหม�” ข้ึนมา เช1นเอาตัวเลขรายรับและรายจ1ายมารวมกับหลักการ 
“มากกว1า” หรือ “น�อยกว1า” จากการลบเลข  แล�วป^~งว1า “อ�อ... เปAนหนี้”  คํา
ว1า “เปAนหนี้” ไม1มีอยู1ในรายการที่จดบัญชี  แต1ที่รู�ว1าเปAนหนี้เพราะรู�จักเอา
ตัวเลข 2 รายการมาเปรียบเทียบกัน  การบรรลุความรู�อย1างนี้เรียกว1าสังเคราะห% 

สอบ O-Net แบบปรนัย 4 ตัวเลือกได� 30% หมายความว1ารู�จริงเพียง 
7 ข�อใน 100 ข�อ ก็เปAนการอ�อจากการสังเคราะห%ข�อมูลและใช�ความรู�เร่ืองความ
เปAนไปได�จากวิชาสถิติพื้นฐาน (ลองคิดวิเคราะห% สังเคราะห%ให� “อ�อ” เอาเอง) สงว
นลิข
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นกแก�วตัวที่ฉลาดที่สุดไม1สามารถสังเคราะห%บัญชีว1าเปAนหนี้ได�  เพ่ือ
แสดงว1าคนฉลาดกว1านกแก�ว งาน RBL ต�องทําให�ถึงสังเคราะห%  เพราะเปAน
โอกาสของการประยุกต%สาระวิชาที่เรียนมาให�มีคุณค1ามากกว1าไว�ใช�กาข�อสอบ 
O-Net แข1งกับลิง 

1.5 เขียนและอ/านซํ้าหลายรอบเพ่ือ “เรียบเรียงลําดับ”   
ไม1มีงานเขียนใดสําเร็จได�จากการเขียนรอบแรก    เปAนธรรมชาติที่การ

เขียนรอบแรกจะเขียนไปตามความเข�าใจของคนเขียน โดยลืมคิดไปว1าคนอ1าน
เขาไม1ทราบบริบทของเร่ืองทั้งหมด  ดังนั้น ผู�เขียนต�องเข�าใจกระบวนการทํา
ความเข�าใจของคนอ�าน  แล�วเขียนรอบ 2 รอบ 3... โดยคํานึงถึงข�อจํากัดของคน
อ1าน  การเขียนรอบหลังๆ จะ “เรียงลําดับการปsอนข�อมูล” เพ่ือคนอ1านมากข้ึน  
จนเหลือการเขียนเพ่ือคนเขียนน�อยมาก  เรียกว1าเขียนโดยเอาคนอ1านเปAน
ศูนย%กลาง 

เราเขียนบทความวิชาการเพ่ือสื่อการค�นพบทางวิชาการของเรา  จึง
ต�องเขียนให�เขาเชื่อในสิ่ง (ความรู�)ที่เราสังเคราะห%ได�   การเรียงลําดับจึง
หมายถึง “ลําดับของความเปAนเหตุเปAนผล” ด�วย  ทั้งนี้เพราะคนที่อ1านบทความ
วิชาการเขาเชื่อในความเปAนเหตุเปAนผลตามหลักทฤษฎีและตรรกะที่ถูกต�อง 

1.6 ทุกหัวข+อทุกประโยค “มีหน+าที่” และ “กลยุทธ�การเขียน”   
เร่ือง “หน�าที่” และ “กลยุทธ%การเขียน” น1าจะเปAนเร่ืองใหม1สําหรับครู  

เพราะการอบรมการเขียนมัวแต1ติด “นิยาม” ว1า “บทนําคืออะไร” ...  แต1ไม1
บอกว1ามีหน�าที่อะไร  และมีกลยุทธ%การเขียนอย1างไรเพ่ือให�มันทําหน�าที่นั้น 

เราต�องรู�หน�าที่ของสิ่งที่เราเขียนก�อน  จากนั้นจึงใช�กลยุทธ*เขียนให�มัน
ทําหน�าที่ของมัน  บทกลอนปลุกใจมีหน�าที่ให�คนอ1านฮึกเหิม  กลยุทธ%คือการ
เลือกใช�คํา  อย1างเช1นบทเพลง “เราสู�” ที่มีเนื้อความตอนหนึ่งว1า  
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“ลูกหลายเหลนโหลนภายหน�า   จะได�มีพสุธาอาศัย   
อนาคตจะต�องมีประเทศไทย   มิยอมให�ผู�ใดมาทําลาย   
ถึงขู1ฆ1าล�างก็ไม1หว่ัน    จะสู�กันไม1หลบหนีหาย   
สู�ตรงนี้สู�ที่นี่สู�จนตาย    ถึงเปAนคนสุดท�ายก็ลองดู”   
 
ซ่ึงคําและบรรยากาศย1อมต1างจากบทเจ็บแค�นความรักของท1านอังคาร  

กัลยาณพงศ% ในบทกวี “เสียเจ�า” ที่เขียน (บางส1วน) ว1า  
 
“เสียเจ�าราวร�าวมณีรุ�ง   มุ1งปรารถนาอะไรในหล�า   
มิหวังกระทั่งฟากฟsา   ซบหน�าติดดินกินทราย   
จะเจ็บจําไปถึงปรโลก   ฤารอยโศกรู�ร�างจางหาย   
จะเกิดก่ีฟsามาตรมตาย   อย1าหมายว1าจะให�หัวใจฯ”   
 
การเขียนให�ทําหน�าที่เปAนงานศิลปะ  เขียนบทกวีใช�ศิลปะอย1างหนึ่ง  

เขียนบทความวิชาการก็เปAนศิลปะอีกอย1างหนึ่ง  จะบรรจงประดิษฐ%ประดอยคํา
ไม1ได�  กลยุทธ%อยู1ที่เหตุผลและตรรกะ  ซ่ึงผมจะอธิบายเปAนเนื้อหลักของหนังสือ
นี้ต1อไป 

 
2.  หน+าที่และกลยุทธ� 

หลักสําคัญอยู1ที่การรู�จักหน�าที่ของแต1ละส1วนของบทความ  จากนั้น
เขียนโดยใช�กลยุทธ%ที่ทําให�หน�าที่นั้นบรรลุผล  ต1อไปนี้เรามาเรียนรู�หน�าที่และกล
ยุทธ%ของส1วนต1างๆ ที่ประกอบเปAนบทความวิชาการกัน  

2.1 ช่ือเร่ือง 
หน+าที่  ให�คนอ1านเกิดความสนใจอ1าน 
กลยุทธ� 1) ต้ังชื่อให�ดึงดูดความสนใจด�วยชื่อที่ ตรง ชัด แคบ รู�สึกท�า

ทาย  2) ใช�เทคนิค subtitle อย1างเหมาะสม สงว
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สิ่งที่เห็นอันดับแรกคือ “ชื่อเร่ือง” เปรียบเหมือนคนที่มาเจอกัน เขาจะ
มองหน�ากันก1อนเพ่ือวิเคราะห%ว1าเคยรู�จักกันมาก1อนหรือไม1  การรู�จักมาก1อน
หรือไม1นั้นนําไปสู1การตัดสินใจว1าจะปฏิบัติต1อกันอย1างไร ต้ังแต1ไหว�จนถึงเตะก�น
หยอกล�อกัน 

ชื่อเร่ืองก็เหมือนหน�าตาของบทความที่จะดึงดูดให�คนอ1าน ว1าเขาจะแค1
ชายตามองแล�วเมิน หรือจ�องตาไม1กระพริบ  ดังนั้น การต้ังชื่อเร่ืองต�องมีกลยุทธ%
ที่ให�มันทําหน�าที่ให�สําเร็จ  ชื่อจึงต�องตรงประเด็นและท�าทาย (ทางวิชาการหรือ
ความสําคัญของบริบท)  ให�คนอ1านรู+สึกว/าจ�องตาไม1กระพริบอย1างเดียวไม1
พอแล�ว  แต1จะต�องเอ้ือมมือมาหยิบมันด�วย 

สมองสั่งให�มือเอ้ือมมาหยิบก็ต1อเม่ือชื่อเร่ืองทําหน�าที่ได�อย1างสมบูรณ% 
(ขอให�ย�อนกลับไปอ1านว1าหน�าที่ของชื่อเร่ืองคืออะไร) 

ตอนนี้ขอให�จําคําว1า “รู+สึกว/า...” ไว�ด�วย  เราจะพบกับคํานี้อีกมาก  
เหมือนเปAน “คาถา” การเขียนทีเดียว 

เราลองมาดูกรณีศึกษา  มีโครงการวิจัยชื่อ “โปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพเชิงบวกเพ่ือส/งเสริมพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน
ผู+กระทําความผิด: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนย�ฝHกและอบรมเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม/”  เนื้อหาของรายงานวิจัยนี้กล1าวโดยสรุปว1า  นักวิจัย
ออกแบบโปรแกรมการทํากิจกรรมให�เด็กและเยาวชนผู�ทําผิดปฏิบัติ  จากนั้นหา
ระดับจิตสาธารณะทั้งก1อนและหลังการทํากิจกรรม (pre-post test, control 
group design)  ผลปรากฏเกิดจิตสาธารณะหลังทํากิจกรรม 

นอกจากชื่อโครงการวิจัยค1อนข�างยาวจนไม1เหมาะเปAนชื่อบทความแล�ว  
ชื่อนี้ไม1ให�ความรู�สึกท�าทายเพราะไม1ทราบผลที่น1าต่ืนเต�น3  เรียกว1าชื่อไม1ทํา
หน�าที่ เพราะไม1ตั้งตามกลยุทธ% 

                                                 
3 นักวิจัยจํานวนไม1น�อยเข�าใจผิดว1าช่ือบทความวิชาการต�องเปAนช่ือเดียวกับโครงการวิจัย  ผมขอให�เข�าใจใหม1  
เพราะตอนต้ังช่ือโครงการวจิัยนั้น ผลวิจัยยังไม1ทราบ  เมือ่ทราบผลอนัน1าต่ืนเต�นแล�ว  เราควรเอาผลนัน้มา
สร�างความท�าทายในช่ือบทความ สงว
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หากต้ังชื่อแบบพาดหัวข1าวหนังสือพิมพ% เราจะได� “ทึ่ง!!... งานวิจัยพบ
กิจกรรมข้ันเทพเปลี่ยนเด็กเหลือขอให�มีจิตสาธารณะได� !!  เล็งปรับใช�กับ
นักการเมือง”  แน1นอนว1าภาษาและคําแบบนี้ใช�กับบทความวิชาการไม1ได�  
แม�ว1าจะอ1านแล�วตรงเร่ืองมากที่สุดและน1าท�าทายด�วย   ดังนั้น ชื่อที่เหมาะสม
จึงควรเปAน “การสร�างจิตสาธารณะแก1เด็กและเยาวชนผู�กระทําความผิดโดย
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพเชิงบวก”  ชื่อนี้คล�ายชื่อโครงการวิจัยมาก  แต1ที่
ต1างคือระบุผล “การสร�างจิตสาธารณะ”   (ไม1ต1อท�ายด�วย “: กรณีศึกษา....” 
เพราะผลการวิจัยไม1จําเพาะเฉพาะจังหวัดเชียงใหม1)   แต1หากเรารู�ผลการวิจัยที่
จําเพาะ (specific) และน1าสนใจ  เราก็จะได�ชื่อใหม1ที่มีความจําเพาะมากข้ึน 
เช1น “กลไกการเปลี่ยนจิตใต�สํานึกในการสร�างจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจด�วยโปรแกรมพัฒนาศักยภาพเชิงบวก”  จะเห็นว1าชื่อสุดท�ายนี้ฟ'ง 
“ไม1โหล” และชวนให�เชื่อว1ามีการสังเคราะห%ข�อมูลจนได�ความลึกซ้ึงทางวิชาการ
จิตวิทยาเด็กและเยาวชน  ชื่อนี้จึงน1าอ1านกว1า 

คล�ายๆ กับการต้ังชื่อนักมวยที่ต�องฟ'งน1าเกรงขาม  หรือการต้ังชื่อ
นางงามที่ฟ'งแล�ว(น1าจะ)สวย นั่นเอง  เพียงแต1งานนี้ต�องมีกลิ่นอายความเปAน
วิชาการเต็มที่ 

Subtitle หมายถึงชื่อรองที่ทําให�ชื่อหลักน1าสนใจ เช1น “การสร�างจิต
สาธารณะของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ: กลไกของโปรแกรมพัฒนา
ศักยภาพเชิงบวก”  ชื่อหลักคือ “การสร�างจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจ” ค1อนข�างโหลสักหน1อย  แต1ชื่อรอง (“กลไกของโปรแกรมพัฒนา
ศักยภาพเชิงบวก”)  ทําให�ชื่อหลักกลายโหลแก�วคริสตัลเลี่ยมทองทันที 

เหมือนชื่อโหล “สมชาย” ไม1น1าสนใจเลย  แต1พอเห็นนามสกุลมีเชื้อ
เจ�าเข�าหน1อย  ก็หล1อแบบ “คุณชาย” ทันทีได�เหมือนกัน 
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2.2 บทคัดย/อ 
หน+าที่  บอกเร่ืองย1อเพ่ือให�คนตัดสินใจว1าจะอ1านละเอียดหรือไม1 
กลยุทธ� 1) ย1อเร่ืองทั้งหมด (มีธรรมเนียมปฏิบัติว1าไม1มีรูป ไม1มีตาราง 

ไม1มี discussion ไม1มี reference)  2  ต�องอ1านรู�เร่ืองโดยไม1ต�องอ1านเร่ือง
ทั้งหมด  3) เขียนให�ครบใน 3 ประเด็นคือ ทําทําไม1 ทําอย1างไร ได�ผลอย1างไร  
และ 4)  บอกแนวทางการหาคําตอบ (ไม1ต�องมีรายละเอียดวิธีการ) 

เม่ือคนสนใจละครโทรทัศน%เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  เขาจะพยายามหาเร่ือง
ย1อมาอ1าน (หนังสือพิมพ%จึงมักมีเร่ืองย1อละคร)  เช1นเดียวกันกับบทความวิชาการ  
เม่ือคนมีความสนใจจากชื่อเร่ืองแล�ว  เขาจะอยากทราบเร่ืองย1อ เพ่ือตัดสินใจ
อีกคร้ังว1าจะอ1านเร่ืองเต็มหรือไม1   บทคัดย1อคือแก1นของเร่ืองที่เขียนกระชับ
สั้นๆ ไม1ค1อยมีศิลปะสร�างอารมณ%  มันจึงไม1เก่ียวกับความรู�สึกเท1าใดนัก  เปAน
เร่ืองการตัดสินใจมากกว1า   ดังนั้น นอกจากบอกเร่ืองย1อแล�ว  บทคัดย�อควร
บอกส�วนผลที่ดึงความสนใจคนอ�านด�วย   

หลักสําคัญของบทคัดย1อคือ  “ต�องให�คนอ�านเขาอ�านรู�เร่ือง โดยไม�ต�อง
อ�านทั้งเร่ืองมาก�อน”  เหมือนเร่ืองย1อว1า  “มีเด็กเลี้ยงแกะนิสัยชอบโกหกเพ่ือ
ความสนุกของตน  จึงหลอกชาวบ�านว�าหมาป9ามากินแกะ  เม่ือถูกหลอกหลาย
คร้ังเข�าชาวบ�านจึงไม�เชื่อถือ ในที่สุดเด็กต�องเสียแกะเพราะไม�มีใครออกมาช�วย
เม่ือหมาป9ามาจริงๆ”  นิทาน 3 หน�า ย1อเหลือ 3 บรรทัดให�ทุกคนรู�เร่ืองโดยไม1
ต�องอ1านทั้งเร่ืองเลย  อย1างนี้เขาเรียก “บทคัดย1อ” ซ่ึงหมายความว1าคัด
(เฉพาะที่สําคัญ)มาเสนอ  มันจึงสั้น(ย1อ)  และแปลความสรุปอีกชั้นหนึ่งว1า ใน
การเขียนบทคัดย1อนี้  “คัด” สําคัญกว1า “ย1อ” 

 
เพราะ “คัด” ทําให�คนสนใจอ1านเร่ืองเต็ม  ส1วน “ย1อ” แค1เพียงช1วยให�

คนรู�โครงเร่ือง  ต1อไปนี้ลองเรียนรู�จากตัวอย1างที่พิมพ%ตัวเอียง 
 

 

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา 
 

หลักการเขียนบทความวิชาการ: หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ�โครงงานฐานวิจยั 25 

 

บทคัดย$อ  
ผลความสัมพันธ(ระหว$างความหนาแน$นของไส�เดือนดินกับปริมาณและความ

เข�มข�นของนํ้ายางพารา 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ได�แบ�งพ้ืนที่สวนยางพาราออกเป=น 2 แปลงทดลอง 
คือ พ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ทดลอง เพ่ิมจํานวนไส�เดือนดินในพ้ืนที่ทดลอง จาก
การทดลองพบว�า ความหนาแน�นของไส�เดือนดินเฉลี่ย 9 ตัวต�อตารางเมตร  ต�น
ยางพาราให�ปริมาณน้ํายางพารามากกว�าพ้ืนที่ควบคุม 131.59 กรัม และความ
เข�มข�นของน้ํายางพาราสูงกว�าพ้ืนที่ควบคุม 2.12 เปอร*เซ็นต*  ในพ้ืนที่ทดลองมี
ปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว�าในพ้ืนที่ควบคุม แสดงว�าไส�เดือนดินมี
ส�วนช�วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน  
 

ลองอ1านบทคัดย1อข�างต�นดูแล�วตอบคําถามว1าที่เขียนมานั้นมีอะไรตก
หล1นในการ “ทําหน�าที่” ของการเปAนบทคัดย1อหรือไม1 

 
ประเด็นกลยุทธ%บทคัดย1อ ผลตรวจสอบ 

1 ย1อเร่ืองทั้งหมด (ไม1มีรูป ไม1มีตาราง ไม1มี discussion ไม1มี 
reference) 

ถูก 

2 ต�องอ1านรู�เร่ือง  โดยไม1ต�องอ1านเร่ืองทั้งหมด ผิด 
3 เขียนให�ครบใน 3 ประเด็นคือ ทําทําไม1 ทําอย1างไร ได�ผล
อย1างไร 

ถูกไม1ครบ 

4 บอกแนวทางการหาคําตอบ (ไม1ต�องมีรายละเอียดวิธีการ) ผิด 
 
ที่เขียน “ถูก” “ผิด” ในคอลัมน%สุดท�ายนั้นไม1ได�หมายความว1าเปAน

อย1างนั้นทั้งหมด 100% เสมอไป   ประเด็นแรกเห็นชัดเจนว1าเปAนเร่ืองย1อและ
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เข�าเงื่อนไขของรูปแบบ  จึงตรวจง1ายที่สุด  ไม1มีคําอธิบายมากก็รู�เร่ือง  แต1ก็ไม1
ถูก 100% เพราะเร่ืองย1อผูกติดกับประเด็นที่ 2 อีกชั้นหนึ่ง 

ประเด็นที่ 2 ผมระบุว1าผิด (ไม1ใช1ผิด 100%) เพราะอ1านแล�วเร่ืองไม1
ชัดเจน  ที่เปAนเช1นนี้เพราะเหตุจากประเด็นที่ 3  ที่ไม1มีคําอธิบายว1า “ทํา
ทําไม?”   ที่เขียนบอก “ทําอย1างไร?” ก็ยังไม1ใช1แนวทางที่ทําให�กลยุทธ%ข�อ 4 
บรรลุผล   ส1วน “ได�ผลอย1างไร?” นั้นขาดรายละเอียดที่จําเปAน เช1นไม1ทราบว1า
พ้ืนที่ควบคุมมีไส�เดือนก่ีตัว  จึงไม1โยงไปหาผลสําคัญที่ระบุว1า “ต�นยางพาราให�
ปริมาณน้ํายางพารามากกว1าพ้ืนที่ควบคุม 131.59 กรัม”   

การเขียนตอนจบว1า  “ในพ้ืนที่ทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัสสูงกว1าในพ้ืนที่ควบคุม  แสดงว1าไส�เดือนดินมีส1วนช1วยเพ่ิมปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน” ได�สร�างความสนใจ 2 ประการ  ประการแรกเปAนความสนใจ
ในทางบวกว1าเปAนความรู�ใหม1ว1าไส�เดือนเพ่ิมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสได�  
หรือประการที่ 2 เปAนความสนใจในทางลบ  คือเต็มไปด�วยความสงสัยว1าจริง
หรือที่ไส�เดือนเพ่ิมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสให�ดินได�   ประโยคสุดท�ายช1วยให�
บทคัดย1อทําหน�าที่ คือ จูงใจให�อ1านละเอียดในเร่ืองเต็ม   แต1ก็หมายความว1า
สร�าง “ความคาดหวัง” บางอย1างด�วย  ซ่ึงผมจะยกไปเขียนต1อใน “บทนํา” 

2.3 บทนํา 
หน+าที่  1) ให�ผู�อ1านทราบสถานการณ%ป'จจุบัน  2) ให�ผู�อ1านคาดหวังว1า

งานนี้มีเร่ืองค�นพบที่ตื่นเต�น เปAนประโยชน% มีความก�าวหน�าทางวิชาการ 
กลยุทธ�  1) ย1อหน�าแรกให�กระทบความสนใจ  เช1น ชี้ป'ญหาและโทษ

ของป'ญหา  ผลกระทบทางบวกหากแก�ป'ญหาได�  2) ให�ภาพใหญ1ของเร่ืองแล�ว
จึงลงที่ประเด็นวิจัยเพ่ือให�คนอ1านเห็นงานเราในภาพใหญ1  3) แสดงความใหม1
โดย review ให�คนอ1านทราบว1า “เราก็รู�ว1ามีใครทําอะไรบ�างแล�ว” (เอามา
เฉพาะเร่ืองที่ตรงกับเรา) แล�วชี้ให�เห็นช1องว1างของความรู�ที่ยังขาดอยู1  ที่จะอ1าน
ได�จากงานเรา  4) ป^ดท�ายด�วยบอกว1าเราทําอะไร  จะบอกอะไร (ให�ความหวัง
แก1คนอ1าน) 
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บทนํามี 2 หน�าที่ คือ ให�ผู�อ1านทราบเร่ืองกว�างๆ เก่ียวกับเร่ืองที่เรา
เสนอ  เรียกว1า “ทราบสถานการณ%ป'จจุบัน” โดยต�องบอกถึงป'ญหา (หรือการ
ขาดความรู�) และให�เขาคาดหวังว1าบทความนี้จะตอบป'ญหา (หรือให�ความรู�) ได�   
ดังนั้น  เพ่ือให�เชื่อว1า “อ1านเนื้อในเถอะ  รับรองว1าอ1านแล�วไม1เสียเที่ยวแน1”  
เราจึงต�องมีกลยุทธ%แสดงให�เห็นว1า “เรารู�นะ ว1าใครทําอะไรมาบ�าง”  แต1 “เชื่อ
เราเถอะว1าที่รู�มานั้นยังรู�ไม1หมด  อ1านต1อเถอะ  แล�วจะได�รู�มากข้ึน”   

หากทําให�คนอ1านมีความรู+สึกเช1นนี้ได� ก็นับว1าบทนําได�ทําหน�าที่
สมบูรณ%แล�ว   ดังนั้น บทนําจึงขาดการอ�างอิงคนอ่ืนไม1ได�  เราอ�างเขามาเปAน
พวกเพ่ือบอกว1าที่เราพยายามชักจูงให�คนอ1านเชื่อว1าเปAนเร่ืองสําคัญและสมควร
อ1านนั้น  ไม1ใช1เปAนสิ่งที่เราฝ'นข้ึนมาเอง  แต1มีหลักฐานที่คนอ่ืน (ซ่ึงไม1มีส1วนได�-
เสียกับเรา) “เขาก็ว1าทํานองนี้กันหลายคน เราไม1ได�บ�านอกเร่ืองอยู1คนเดียว” 
แต1ที่สําคัญกว1านั้นคือ “ที่เขาว1ากันนั้น มันมีช1องว1างความรู�อยู1  เราจะถม
ช1องว1างนี้ให�เต็ม”  

เหมือนชวนไปเที่ยวอําเภอปาย  ก็ต�องบอกว1า “มีคนอ่ืนไปมากมาย  
เขาเอามาพูดกันว1าสวยดี” แล�วบอกส1วนสําคัญต1อว1า “มีถํ้าพบใหม1อาทิตย%ที่แล�ว
นี้เอง สวยจนตกตะลึงเลยละเธอ”   

บอกข�อมูลได�อย1างนี้ การทําหน�าที่ชวนเที่ยวก็น1าจะสําเร็จ  ยกเว�นคน
ถูกชวนเขาเปAนคนชอบทะเล   

คราวนี้เราก็ได�ตารางคอยตรวจสอบการเขียนบทนําแล�ว  ต1อไปขอให�
ลองตรวจสอบกับบทนําเร่ืองไส�เดือนกับสวนยางพาราดู 

 
ประเด็นกลยุทธ%บทนํา ผลตรวจสอบ 

1 ย1อหน�าแรกให�กระทบความสนใจ เช1นชี้ป'ญหา และโทษ
ของป'ญหา ผลกระทบทางบวกหากแก�ป'ญหาได� 

 

2 ให�ภาพใหญ1ของเร่ือง แล�วจึงลงประเด็นวิจัยเพ่ือให�คน
อ1านเห็นงานเราในภาพใหญ1 
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3 แสดงความใหม1โดย review ให�คนอ1านทราบว1า “เราก็รู�
ว1ามีใครทําอะไรบ�างแล�ว” (เอามาเฉพาะเร่ืองที่ตรงกับเรา) 
แล�วชี้ให�เห็นช1องว1างของความรู�ที่ยังขาดอยู1 ที่จะอ1านได�จาก
งานเรา 

 

4 ป^ดท�ายด�วยบอกว1า เราทําอะไร จะบอกอะไร (ให�
ความหวังแก1คนอ1าน) 

 

 
บทนํา  ยางพาราเป=นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกและยังสร�างรายได�ให�กับเกษตรมากทีเดียว  แต�
อย�างไรก็ตามเกษตรกรก็ยังคงประสบปMญหาเก่ียวกับการปลูกยางพาราในเร่ือง
ของต�นทุน  ไส�เดือนดินจึงเป=นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรควรที่จะหันมาให�
ความสนใจ เนื่องจากไส�เดือนดินมีบทบาทและหน�าที่สําคัญในโครงสร�างของ
ระบบนิเวศเร่ืองการถ�ายทอดพลังงานและหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน  ดังนั้น 
การหันมาเลี้ยงไส�เดือนดินในสวนยางพาราจึงเป=นอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมปุNย
ให�กับสวนยางพาราและยังลดต�นทุนการซ้ือปุNยเคมีลงอีก ซ่ึงไส�เดือนดินอาจ
ส�งผลต�อเปอร*เซ็นต*เนื้อยางแห�งหรือความเข�มข�นและปริมาณของน้ํายางพาราได� 

คณะผู�จัดทําโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะช�วยเพ่ิมผลผลิตและลดต�นทุน
ให�กับเกษตรกรผู�ปลูกยางพาราโดยการศึกษาผลความสัมพันธ*ระหว�างความ
หนาแน�นของไส�เดือนดินต�อปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพารา   ถ�า
พบว�าไส�เดือนดินมีผลต�อปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพารา เกษตรกรก็
จะสามารถหันมาใช�ไส�เดือนดินในการดูแลรักษาต�นยางพาราและเป=นแบบอย�าง
ในการนําไปประยุกต*ใช�กับการปลูกพืชชนิดอ่ืนอีกต�อไปได� 
 

บทนํานี้เขียนได�ค1อนข�างดี  ทําหน�าที่ได�ระดับหนึ่ง (หน�าที่คือ 1 ให�
ผู�อ1านทราบสถานการณ%ป'จจุบัน  2 ให�ผู�อ1านคาดหวังว1างานนี้มีเร่ืองค�นพบที่
ต่ืนเต�น เปAนประโยชน% มีความก�าวหน�าทางวิชาการ)  แต1ยังไม1สมบูรณ%  ซ่ึงหากสงว
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ใช�ตารางตรวจสอบทั้ง 4 ข�อ เราก็จะทราบทันทีว1าขาดอะไรบ�าง  และเราจะ
แก�ไขอย1างไร  การตรวจสอบนี้ไม1ยาก ขอให�ลองทําด�วยตนเอง  

เพ่ือไม1ให�เปAนหนังสือที่ยาวเกินไป  หัวข�อต1อจากนี้ไปผมจะละเว�นไม1
สร�างตาราง ไม1ยกตัวอย1างมาอธิบาย  เพราะตัวอย1างที่ยกมาให�ศึกษาใน
บทคัดย1อและบทนํานั้นน1าจะเพียงพอแก1การทําความเข�าใจด�วยตนเองแล�ว   
(ท�ายเล1มมีภาคผนวกตัวอย1างบทความวิชาการให�ฝZกเพ่ือเรียนรู�ได�เอง) 

2.4 วัสดุและวิธีการ 
คนอ�านเขามักจะจับผิดที่ วัสดุและวิธีการวิจัยเสมอ เพราะมันเป=น

จุดเร่ิมต�นของกระบวนการลงมือทําวิจัย  หากวัสดุและวิธีการผิด ต�อจากนี้ไปก็
ไม�ต�องอ�านอีกแล�ว เพราะมันจะผิดหมด   เหมือนติดกระดุมผิดต้ังแต�เม็ดแรก 

ลองนึกว1าหากเราบอกคนอ1านด�วยชื่อเร่ือง“แหล1งท1องเที่ยวระหว1าง
เส�นทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม1” คนอ1านสนใจเพราะอยากรู�ว1าสิงห%บุ รี  
นครสวรรค%  ตาก มีอะไรน1าเที่ยวบ�าง  แต1พอถึงวิธีการกลับบอกว1า “ไปข้ึน
เคร่ืองบินที่สุวรรณภูมิ  ซ้ือต๋ัวปลายทางหาดใหญ1”  คนอ1านเขาจะบอกว1าผิด
ทันที  แค1คําว1า “สุวรรณภูมิ” เขาก็ไม1อ1านแล�ว (แต1ถ�าใช�ชื่อ  “แหล1งท1องเที่ยว
ระหว1างเส�นทางจากเชียงใหม1ไปกรุงเทพ” เขาอาจจะอ1านต1อ...  อ1านจนถึงคําว1า 
“หาดใหญ1”  แล�วจะอุทานว1า  “ไอ�บ�า”) 

นักเรียน (และครู) ที่ทําโครงงานจะต�องรู�จักการประยุกต%ความรู�มา 
“ออกแบบ” แก�ป'ญหาให�ได�ข�อมูลที่ถูกต�อง   การออกแบบวิธีการวิจัยยังเปAน
จุดอ1อนอยู1  เพราะการศึกษาที่ผ1านมาเรียนความรู�ในฐานะ “นิยาม”   ไม1รู�จัก
การประยุกต%ใช�ความรู�  ตัวอย1างเช1น ครูกลุ1มใหญ1เคยสนทนากับผมเร่ืองการวัด
ความชื้นดินดังนี้  (ที่วงเล็บข�างหลังนั้นคือข�อสรุปที่เปAนจุดอ1อนของคู1สนทนาของ
ผม) 

ถาม  หาความชื้นดินได�อย1างไร? 
ตอบ  ดูสีถ�าคล้ําก็ชื้น  จับๆ บีบๆ ก็พอรู�  (ถนัดใช�ความรู�สึกบอก

ข�อมูล) 
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ถาม  ความชื้นคืออะไร? 
ตอบ  คือปริมาณไอน้ําในอากาศ  (ติดการท�องนิยามของความชื้น

อากาศ) 
ถาม  ความชื้นในสิ่งของที่ไม1ใช1อากาศคืออะไร? 
ตอบ  ปริมาณน้ําในสิ่งของ 
ถาม  ความชื้นมีหน1วยอะไร? 
ตอบ  เปอร%เซ็นต% 
ถาม  เปAนเปอร%เซ็นต%ของอะไรบนฐานอะไร?   
ตอบ  งงและเงียบ   (ติดที่จําโดยไม�เข�าใจ) 
ถาม  เปอร%เซ็นต%แปลว1ามี 2 ค1าหารกันแล�วคูณ 100  ความชื้นดินเอา

อะไรหารอะไร? 
ตอบ  ปริมาณน้ําหารด�วยปริมาณดิน 
ถาม  ปริมาณมีหน1วยอะไร? 
ตอบ  (งง  ลังเล)... น้ําหนัก  ปริมาตร  (ไม�ม่ันใจนิยามว�าจริงๆ คือ

อะไรแน�) 
ถาม  หาน้ําหนักน้ําในดินได�อย1างไร? 
ตอบ  ค้ันน้ําเอาแบบค้ันกะทิแล�วชั่ง  (ติดประสบการณ*  ลืมการ

ประยุกต*ความรู�) 
ถาม  กากมะพร�าวค้ันยังไงๆ ก็ยังชื้น  ผ�าซักใหม1จะหนัก  ตากแดดแห�ง

จะเบา  วิธีนี้หาน้ําหนักน้ําในดินได�แล�วหรือยัง? 
ตอบ  เอาดินไปอบแห�ง 
ถาม  เราหาความชื้นจากน้ําหนักน้ําหารด�วยน้ําหนักดิน  แต1น้ําหนัก

ดินมี 2 ค1า ความชื้นที่หาจากน้ําหนักดินชื้นกับน้ําหนักดินแห�ง  อย1างไหนจะมี
ค1ามากกว1ากัน? 

ตอบ  ค1าที่หารด�วยดินชื้น  (ติดความรู�สึกคาดคะเนเอาเอง  ไม�เข�าใจ
สาระที่แท�จริง) 
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ถาม  ทําไม? 
ตอบ  เพราะมันเปAนดินชื้น ค1าความชื้นจึงต�องได�มากกว1า   (สรุปแล�ว

ไม�มีความรู�พื้นฐาน) 
 
บทสนทนาข�างต�นคือเร่ืองจริง  มีพี่เลี้ยงเพาะพันธุ%ป'ญญาหลายคนเปAน

พยานได� 
ในบทความวิจัยนั้นเราต�องบอกให�เขารู+สึกเช่ือว1า “ข�อมูลที่จะได�มา

เปAนผลการวิจัยนั้นถูกต�อง”   ดังนั้น ต�องสร�างความเชื่อม่ันด�วยการเป^ดเผย
อย1างละเอียด   ชนิดที่บอกเปAนนัยยะว1า “ถ�าไม1เชื่อ ก็ลองทําเองดูสิ”  ถือเปAน
การท�าพิสูจน%อย1างหนึ่ง   เม่ือคนอ1านมีความรู�สึกว1าเรากล�าท�าพิสูจน%  เขาก็จะ
ลดความแคลงใจลงได�ระดับหนึ่ง    

เนื่องจากงานวิจัยมีหลายแบบ  ดังนั้น หัวข�อนี้จึงมีลักษณะเฉพาะของ
งานแต1ละแบบ   และเนื่องจากเก่ียวโดยตรงกับการออกแบบงานวิจัยที่ส1งผลถึง
การเขียนข�อเสนอโครงงาน (proposal) ผมจะเพ่ิมรายละเอียดมากกว1าเร่ืองการ
เขียนบทความวิชาการ 

แบบที่ 1 งานเชิงวิเคราะห�และคํานวณ (analytical and 
computational)  งานพวกนี้มักจะเปAนการใช�คณิตศาสตร%แทนปรากฏการณ%ที่
เราสนใจใคร1รู�  เช1น เราทําเร่ืองอบแห�งโดยมีความรู�ที่เปAนกฎการอบแห�งในรูป
คณิตศาสตร%อยู1แล�ว (เช1น การแพร1ของความชื้นออกจากผลิตภัณฑ%  การระเหย
น้ําออกจากผิวผลิตภัณฑ% ฯลฯ)  คณิตศาสตร%ทําให�เราสามารถทํานายพฤติกรรม
การแห�งได�  งานแบบนี้เอาคณิตศาสตร%มาจําลองสถานการณ%  ที่นักเรียนยุววิจัย
ยางพารานิยมทํากันมากคือการจําลองรายได�เม่ือปลูกพืชชนิดต1างๆ แซมสวน
ยางพารา  เพ่ือนําไปสู1การตัดสินใจ  เคยมีกรณีน1าสนใจที่ผมอดเอามาเล1าแทรก
ไม1ได�  นักเรียนที่ทําโครงงานพบว1าปลูกถ่ัวลิสงมีรายได�ดีกว1าปลูกมันสําปะหลัง   
ผมถามว1า 

“แล�วที่บ�านปลูกถ่ัวหรือมัน” 
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“ปลูกมันคะ”  นักเรียนตอบ 
“ทําไม1ล1ะ  พ1อไม1เชื่อหนูหรือ” 
“เชื่อคะ  แต1ปลูกถ่ัวต�องใช�แรงงานคนมาก  ถอนต้ังไว�หากโดนฝนถ่ัว

จะงอกขายไม1ได�  หัวมันใช�รถขุดได�  ต้ังทิ้งรอรถมาขนได�” 
ทุกคนพอใจในคําตอบของนักเรียนมาก  เพราะบุรณาการผลวิจัยเข�า

กับบริบท  จนเราเห็นความคิดที่มีวิจารณญาณ (critical thinking) 
หน+าที่  บอกให�คนอ1านเชื่อว1าเปAนวิธีถูกต�องในระดับที่ยอมรับได� 
กลยุทธ�  1) บอกเคร่ืองมือและข้ันตอนให�ละเอียดจนคนอ1านทําซํ้าเอง

ได�   2) บอกข�อสมมุติ (assumption) ให�ครบ(ถ�ามี)  และต�องให�เหตุผลของข�อ
สมมุติเหล1านั้นด�วย  3) ผลการจําลองต�องมีการเปรียบเทียบกับงานคนอ่ืน (ใช�
งานคนอ่ืนมาช1วยยืนยัน)  หรือยืนยันด�วยการทดลอง 

ขอทํ าความ เข� า ใจ เ พ่ิมว1 า  “ข� อสม มุ ติ”  ไม1 ใช1  “สมมุ ติ ฐาน” 
(hypothesis)  สมมุติฐานหมายถึง “ข�อสงสัยในเหตุแห1งผล”  มันเปAนจุดต้ังต�น
ของการออกแบบการวิจัย  แต1ข�อสมมุติในงานแบบนี้หมายถึง “เงื่อนไขการ
จําลองสถานการณ%ด�วยคณิตศาสตร%”  เช1น จําลองรายได�จากการปลูกพืชแซม  
โดยมีข�อสมมุติใช�ราคาป'จจุบันมาคิด   บางคร้ังสมมุติเพ่ือลดความซับซ�อนใน
สมการคณิตศาสตร%  เช1น  สมมุติสัมประสิทธ์ิการแพร1ความชื้นมีค1าคงที่ตลอด
การอบแห�ง  ข�อสมมุติทําให�ผลการวิเคราะห%คลาดเคลื่อนได�  เราจึงต�องสมมุติ
เฉพาะที่ไม1มีนัยสําคัญต1อผล  และต�องให�เหตุผลที่มันไม1มีนัยสําคัญด�วย 

ตัวอย1างโครงงานแบบนี้ที่ยกมาเปAนภาคผนวก คือ เร่ือง การศึกษา 
carbon footprint ของสวนยางพารา  ที่ใช�สมการคณิตศาสตร%มาจําลองการ
ปลดปล1อยและการกักเก็บคาร%บอนไดออกไซด%   

แบบที่ 2 งานทดลองและนิรนัย  เปAนโครงงานที่เหมาะกับโครงการ
เพาะพันธุ%ป'ญญา  เพราะเปAนโครงงานที่สร�างความรู�เอง  ได�ใช�ความคิด
ออกแบบการทดลอง  ได�ปฏิบัติ  ได�ข�อมูลมาวิเคราะห%ร1วมกับทฤษฎี  งานแบบนี้
สร�างความคิดเปAนวิทยาศาสตร%  ดังนั้น ค1อนข�างเข�มงวดในความมีเหตุมีผล 
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หน+าที่  บอกให�คนอ1านเชื่อว1าเปAนวิธีการที่ได�ข�อมูลดิบถูกต�อง แม1นยํา 
กลยุทธ�  1)  บอกเคร่ืองมือและข้ันตอนให�ละเอียดจนคนอ1านทําซํ้าเอง

ได�  2)  บอกเทคนิคการวิเคราะห%ข�อมูลด�วย (ถ�ามีพิเศษ) เช1น สถิติ software ที่
ใช� หรือวิธีมาตรฐาน  3)  บอกเคร่ืองมือวัดที่การันตีความแม1นยํา (เช1น ความ
ละเอียด  การปรับเทียบ เปAนต�น)  และ 4)  บอกหลักการของออกแบบการ
ทดลอง (experimental design) 

ตัวอย1างเร่ืองผลความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดิน
กับปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพารา  เปAนงานทดลองออกแนวนิรนัย  
โดยมีสมมุติฐานว1าไส�เดือนเพ่ิมธาตุอาหารในดินได�  จึงออกแบบการทดลองเชิง
เปรียบเทียบเพ่ือพิสูจน%ข�อสงสัย (สมมุติฐาน)  แนวทางการทํางานโครงงานแบบ
นี้มีรายละเอียดในหนังสือ “โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู�ใหม1ของ
การศึกษาไทย”  แล�ว 

แบบที่ 3  โครงงานทําของ  นักเรียนชอบทําโครงงานแบบนี้มาก  
เหมาะกับวัย เพราะรู�สึกท�าทาย  ลักษณะงานเปAนการประดิษฐ%ชิ้นงานให�ทํางาน
ได� เช1น เคร่ืองสอยมะนาว  เคร่ืองอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย% ฯลฯ  การทํา
ชิ้นงานสามารถเป=นการเรียนรู�ที่ดีได�  แต�ครูต�องมีความสามารถในการบูรณาการ
สาระวิชาในเชิงประยุกต*  ซ่ึงขณะนี้ยังเปAนป'ญหาอยู1มาก  จึงทําชิ้นงานตามที่
เคยเห็นหรือทําตามๆ กันมาจากรุ1นพ่ี 

หน+าที่  บอกให�คนอ1านเชื่อว1าเปAนวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
สิ่งของ (อุปกรณ%  สิ่งประดิษฐ%) 

กลยุทธ�  1)   บอกประเด็นที่จะปรับปรุง  2)  บอกหลักการที่จะ
ปรับปรุงให�ของเราดีกว1าเก1า  3)  บอกวิธีการทดสอบคุณภาพของ 

กลยุทธ%การเขียนหัวข�อวัสดุและวิธีการคือแนวทางการวิจัยที่จะทําให�
โครงงานแบบนี้สร�างการเรียนรู�แทนการเลียนแบบ  คือ รู�ประเด็นที่จะพัฒนา  รู�
ว�าจะใช�หลักวิชาใด  รู�ว�าจะพิสูจน*ว�าพัฒนาดีกว�าของเดิมได�อย�างไร  การออกไป
ทํางานจริงก็ใช�แนวคิดเช1นนี้   แต1โครงงานที่ผมเห็นมาทั้งหมดไม1เคยใช�กลยุทธ%นี้
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ออกแบบการทํางาน (ใน proposal) เลย  ที่เห็นจึงเปAนการทําเลียนแบบ   ทํา
โดยใช�สัญชาตญาณคาดว1าน1าจะเปAนอย1างนี้   ทําลองผิดลองถูก  โครงงานแบบ
ทําของที่เอามาเปAนตัวอย1างในภาคผนวกคือเร่ือง การพัฒนามีดกรีดยาง   

แบบที่ 4  งานสํารวจหรืออุปนัย   งานพวกนี้ผมจัดว1าเปAนงานที่ 
“ออกไปหาความรู�จากผู�อ่ืน”   เปAนงานที่โรงเรียนถนัด คือ ให�นักเรียนต้ังคําถาม
แล�วไปสัมภาษณ%  งานลักษณะนี้คล�ายกับการเรียนการสอนในห�อง  เพียงแต1
สลับบทบาทให�นักเรียนค�นหาความรู�เอง(ไม1ได�สร�างเอง)จากแหล1งภายนอก  
ส1วนครูทําหน�าที่อํานวยความสะดวกให�นักเรียนได�ทํา   

หน+าที่  บอกให�คนอ1านเชื่อว1าเปAนวิธีการที่ได�ข�อมูลดิบถูกต�อง แม1นยํา 
กลยุทธ�  1)  บอกข�อมูลที่หา  2)  บอกเคร่ืองมือ การทดสอบความ

เที่ยงตรง และวิธีหาข�อมูล  3)  บอกเทคนิคการวิเคราะห%ข�อมูลด�วย 
ครูได�รับการอบรมงานวิจัยแนวนี้มากมายแล�ว  ผมคงไม1ต�องอธิบาย

มาก  ที่ครูขาดมากๆ คือการวิเคราะห%และสังเคราะห%ข�อมูล  คร้ันผมจะเขียนให�
อ1านเพ่ือวิเคราะห%สังเคราะห%เปAนก็ไม1ง1ายนัก  เปAนทักษะคิดที่ต�องลงมือปฏิบัติ
โดยมีโค�ช  ตัวอย1างของงานแนวนี้ คือ เร่ือง “แนวทางการจัดการสวนยางพารา
ที่ได�รับความเสียหายจากพายุ กรณีศึกษาตําบลน้ําแก1น  อําเภอภูเพียง  จังหวัด
น1าน”  ที่นักเรียนออกไปถามชาวสวนว1าเม่ือต�นยางโค1นล�มจากพายุแล�วจัดการ
อย1างไรบ�าง (ดูภาคผนวก) 

 
จะเห็นว1าโครงงานมีถึง 4 แบบ  แต1ละแบบก็มีวัสดุและวิธีการต1างกัน

ตามธรรมชาติของงาน  เม่ือทราบหน�าที่และกลยุทธ%แล�ว  ก็น1าจะสร�างตาราง
ตรวจสอบได�เอง   

ความเข�มข�นของวิจัยจะอยู1ที่แบบแรก  แล�วค1อยเจือจาง    แต1ไม1ว1าจะ
เปAนแบบไหน  วัสดุและวิธีการที่ใช�สําคัญเท1าเทียมกัน  เพราะมันเปAนแนวทางให�
ได�ข�อมูลที่จะเอามาแปลความหมาย  หากวิธีการไม1ถูก  วัสดุไม1ใช1  งานต1อจากนี้
ไปก็ไม1มีความหมาย  การทําโครงงานจึงต�องวางแผนเร่ืองวัสดุอุปกรณ%ให�ถูกตาม
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วิธีการ(ที่ถูกต�อง)  ข�อมูลที่ได�จึงจะเอามาวิเคราะห%ต1อได�   นอกจากนั้นมันยัง
ลามไปกํากับทรัพยากร (งบประมาณ) ด�วย   กลยุทธ%ของหัวข�อนี้จึงเปAนหลักคิด
สําคัญของการเขียนข�อเสนอโครงงาน 

2.5 ผลและอภิปรายผล 
หน+าที่  ให�ผู�อ1าน “บรรลุ” ถึงความรู�  โดยใช�ตรรกะมาอภิปรายผล 
กลยุทธ�  1)  แปลงข�อมูลดิบให�เปAนผล (ข�อมูลดิบไม1ใช1ผล) โดยมี

รูปแบบแสดงผลให�เข�าใจง1าย (ตารางหรือกราฟ)  2)  วิเคราะห%หาความสัมพันธ%
ระหว1างผลกับตัวแปรและบริบท  แล�วอภิปรายเชื่อมโยงด�วยตรรกะหรือทฤษฎี
ทาง วิทยาศาสตร%   3)  สัง เคราะห%ให� เปAน “ความรู�” ที่ ตอบโจทย%   4)  
เปรียบเทียบกับ reference อ่ืนเพ่ือเพ่ิมคุณค1างานของเรา 

คนอ1านมี 2 ประเภท  คือพวกที่สนใจรายละเอียดข�อมูล  กับพวกที่
ข�ามไปอ1านส1วนผลเลย (“ผล” คือความหมายที่ถูกแปลความมาจากข�อมูล)   
พวกแรกจะเกิดเม่ือรู�สึกว1าผลที่เราบอกนั้นยัง “ไม1ถึงใจ”  เขาก็จะพยายามหา
ผลจากข�อมูลเอง  เหมือนหุ�นส1วนธุรกิจบอกเราว1าปEนี้ไม1มีป'นผลเพราะขาดทุน
ยับเลย  อย1างนี้เราจะขอดูข�อมูลบัญชี    พวกที่ 2 เกิดเม่ือเขาเชื่อม่ันในฝEมือเรา 
(และวิธีการในหัวข�อก1อนหน�านี้)  เหมือนเช1นที่ เราจะเชื่อทันทีเลย  หาก
เจ�าหน�าที่สรรพากรบอกว1าเราคํานวณผิด  แทนการจ1ายภาษีเพ่ิม 3 หม่ืน  แต1
เราจะได�คืน 2 หม่ืน  นั่นแสดงว1า คนอ1านทั้ง 2 พวกนี้  ยังไงๆ ก็อ1านผลที่เรา
เขียนก1อนเสมอ  จะอ1านแล�วอ1านเลย  หรือกลับไปค�นหาผลเพ่ิมจากข�อมูล
หรือไม1นั้น  ข้ึนกับว1าเราเขียนผลและอภิปรายผลได� “สะเด็ดน้ํา” ไหม 

ผลต�องให�คนอ1านรู+สึกว/าได�บรรลุถึงความรู�ที่เขาคาดหวังมาต้ังแต1คร้ังที่
อ1านบทนํา (ผลต�องโยงกลับไปหาโจทย%) 

ผลต�องทําให�เขาเช่ือว/าเปAนความรู�ที่ไร�ข�อกังขา  ดังนั้น  ต�องอภิปราย
ด�วยหลักการและทฤษฎีอย1างมีเหตุผล (มีตรรกะ)  ไม1ใช1จากการ “คาดว1า” ของ
เราเอง และหากมีคนอ่ืนมาช1วยสนับสนุนได�ก็ย่ิงดี  การอ�างอิงคนอ่ืนในหัวข�อนี้
จึงจําเปAนมาก 
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เม่ือทราบกลยุทธ%การเขียนแล�วต1อไปเราก็สามารถสร�างตาราง
ตรวจสอบได�เอง  ขอให�ลองเอาผลของบทความในภาคผนวกมาตรวจสอบด�วย
ตนเอง 

2.6 สรุป 
หน+าที่  บอกคนอ1านให�ทราบความหมายของการค�นพบ (finding) ที่

สัมพันธ%กับป'ญหา 
กลยุทธ�  1)  แสดงข�อค�นพบหลัก (key findings) โดยอาจเขียนเปAน

ข�อๆ ให�ชัดไปเลย  2)  สรุปคําตอบให�ตรงกับป'ญหาและที่ระบุในบทนําเพ่ือ
แสดงว1างานสมบูรณ%แล�ว  เอาเฉพาะที่อยู1ในเร่ืองที่นําเสนอเท1านั้น   3)  อ1านไม1
รู�เร่ือง  ถ�าไม1อ1านทั้งเร่ืองมาก1อน   4)  อาจจะแนะนําคนอ1านว1าเอาไปใช�
ประโยชน%อะไรได�บ�าง   

ตอนจบนิทานเร่ืองเด็กเลี้ยงแกะ คุณอิสปบอกว1า “นิทานเร่ืองนี้สอนให�
รู�ว1าการโกหกเปAนนิสัยไม1ดี สร�างความเสียหายกับตนเองได�” หากเราอ1านแต1
ตอนจบ เราไม1มีทางรู�เลยว1าทําไมคุณอิสปจึงลงท�ายอย1างนี้ 

บทสรุปจึงมีหลักว1า “จะอ�านไม�รู�เร่ือง ถ�าไม�ได�อ�านทั้งเร่ืองมาก�อน”  
บทสรุปมีหน�าที่ให�คนอ1าน (ที่หลงเชื่ออ1านมาทั้งเร่ือง) รู+สึก “อ่ิม”   คือ

รู�สึกว1าเร่ืองจบโดยสมบูรณ% สมกับที่คาดหวังไว�ต้ังแต1ต�นแล�ว  ดังนั้น มันต�อง
ย�อนกลับไปที่ประเด็นป'ญหาที่เขียนชวนเขาอ1านไว�ในบทนํา   เขียนสรุปให�มัน
วนกลับไปที่ความสําคัญ ความรุนแรงของป'ญหา และ “ช1องว1างความรู�” ที่เรา
โฆษณาไว�ว1า “อ1านเถอะ...จะได�รู�เร่ืองที่คนอ่ืนยังไม1รู�” 

จะเห็นความจริงที่ผมเอานิทานอิสปมาเปรียบเทียบได�ว1า  บทคัดย1อ
ไม1ใช1ลอกมาจากบทสรุป (อย1างที่ผมเคยพบในบางบทความ)  บางวารสาร
เข�มงวดไม1ยอมรับการเขียนซํ้ากันแบบนี้เลย เพราะเขาถือว1าทุกบรรทัดต�องมี
คุณค1าใหม1เสมอ   
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2.7 เอกสารอ+างอิง 
หน+าที่  บอกที่อยู1พยานเพ่ือตามหามาสืบความจริงหากสงสัย  ให�

ความรู�สึกว1าการวิจัยของเรามีฐานที่ใช�ต1อยอด 
กลยุทธ�  1)  บอกให�ละเอียดพอที่จะหาตัวพยานพบ  2)  เขียนให�ครบ

ตาม format ที่วารสารกําหนด  โดยดูจากตัวอย1างเก1าที่พิมพ%แล�ว 
การเขียนเอกสารอ�างอิงท�ายบทความไม1ยากเกินไป เพราะมีตัวอย1างให�

ศึกษาทําตามแบบ  แต1เราต�องทราบหลักความสัมพันธ*ระหว�างเนื้อบทความกับ
การอ�างอิงว�า  หนึ่งแห�งอ�างมากว�าหนึ่งเร่ือง  หนึ่งเร่ืองอ�างมากกว�าหนึ่งแห�ง   
ประเด็นสําคัญทั้งปริมาณและคุณภาพต�องอ�าง  อย�าลักไก�เอาข�อมูลมาใช�โดยไม�
อ�าง 

“หนึ่งแห1งอ�างมากกว1าหนึ่งเร่ือง”  หมายความว1า ที่จุดใดจุดหนึ่งของ
การอ�างควรมีมากกว1า 1 บทความ  เจตนาเพ่ือให�ทราบว1ามีคนเห็นเช1นนี้
มากกว1า 1 ราย  อย1างน�อยก็แสดงให�เห็นว1าเราอ1านมามากกว1า 1 บทความ  
และทั้งหลายเหล1านั้นมีความเห็น(หรือผล)ไปทางเดียวกัน  บอกเปAนความนัยว1า
เราไม1ได�กําลังทําเร่ืองที่แปลกประหลาดจนไม1น1าเชื่อถือ   ข�อเสียของการอ�าง
อย1างนี้คือ คนอ1านจะเข�าใจว1าทําซํ้าของเดิม  ไม1มีความใหม1 ไม1น1าสนใจ  ดังนั้น
ต�องจบด�วยการชี้ให�เห็นว�าในท�ามกลางความเหมือนกับผู�อ่ืนนั้น  ของเรามีความ
น�าสนใจอย�างไร 

“หนึ่งเร่ืองอ�างมากกว1าหนึ่งแห1ง”  หมายความว1าหนึ่งบทความถูกอ�าง
หลายๆ แห1ง  อ�างที่บทนําบ�าง  ที่การวิเคราะห%วิจารณ%บ�าง   การอ�างเช�นนี้แสดง
ว�าเราไม�ได�หยิบ “บทความโหล” มาใช�  เพราะมีคุณภาพมันจึงถูกใช�มากกว1า
หนึ่งคร้ัง  บทความที่ดีต�องการการอ�างแบบนี้มากๆ เพราะแสดงให�เห็นว1าเราคัด
สรรบทความมีคุณภาพมาใช�  ซ่ึงดีกว1าการอ�างคร้ังเดียวและอ�างเปAนหมู1มากตาม
เงื่อนไขแรกที่กล1าวมาแล�ว 

“ประเด็นสําคัญทั้งปริมาณและคุณภาพต�องอ�างพวก”  เพราะประเด็น
สําคัญมักถูกเพ1งเล็งโดยคนอ1าน (ที่อ1านอย1างพินิจพิเคราะห%ใช�วิจารณญาณ)  
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ดังนั้นเราต�องพยายามหาทางบอกว1า “เฮ�ย... อย1าสงสัยว1าทําไมผลออกมาดี
เหลือเกินนะ  เพราะดูสิ คนอ่ืนที่ทําได�ทํานองนี้ก็มีเหมือนกัน”  อย1างนี้เรียกว1า
อ�างหาพวก   ในทางกลับกันหากเราพบประเด็นสําคัญที่คนอ่ืนยังไม1พบ  เรา
ต�องอ�างคนอ่ืนพร�อมอธิบายว1าที่เราต1างจากเขาเพราะอะไร  “ของฉันไม1ผิด
หรอก เพราะฉันใช�เคร่ืองมือวัดที่ละเอียดกว1ามาก  และบังเอิญค1านี้ค1อนข�าง
อ1อนไหวต1อความละเอียดของค1าที่วัดซะด�วยสิ”  อย1างนี้เรียกว1าเอาคนอ่ืนมา
เป=นบ�าให�เราเหยียบสูงข้ึนไป 

“อย1าลักไก1เอาข�อมูลมาใช�โดยไม1อ�าง”  ข�อมูล/ข�อสรุปมี 3 ประเภท 
คือ ความจริงที่ทุกคนรู�แล�ว เช1น “โลกกลม” อย1างนี้ไม1ต�องอ�างอิง  ความจริงที่
คนอ่ืนค�นพบไว� (โดยที่ไม1รู�กันทุกคน) เช1น “นักเรียนสอบ O-Net ได�คะแนน
เฉลี่ย 30%”  ตัวเลขที่มีความสําคัญเช1นนี้ต�องอ�างที่มา  และความจริงที่เปAนข�อ
ค�นพบของเรา  ความจริงนี้ไม1ต�องอ�างที่มา  คนอ1านเขาเข�าใจเอาเองว1าเปAนของ
เรา   

คนเขียนบทความจํานวนมากเอาข�อมูลและข�อสรุปของคนอ่ืนมาโดยไม1
อ�างอิง  บางคนทําด�วยเจตนาเพ่ือให�เชื่อว�าบทความของเรามีเนื้อวิชาการเป=น
ของเราเองมากมาย  การทําอย�างนี้ผิดจรรยาบรรณการเป=นนักวิจัย  เข�าข้ัน
ขโมยของ  คนอ1านที่เชี่ยวชาญเร่ืองนี้เขาอ1านมามาก  ฉะนั้น มีโอกาสที่คนใน
วงการตรวจพบได�ไม1ยาก  บางคนทําไปโดยรู�เท1าไม1ถึงการณ%  ตอนนี้ก็ควรรู�ไว�
เสียด�วย 

ที่น1าตลกคือเม่ือไม1นานมานี้มีคนส1ง PowerPoint เร่ือง Plagiarism 
(การขโมยคัดลอกผลงาน) ที่วิทยากรท1านหนึ่งบรรยายในมหาวิทยาลัยแห1งหนึ่ง
มาให�ผม (เพราะผมเปAนกรรมการสืบสวนกรณีบทความนักศึกษา ป. โท ลอก
ผู�อ่ืน)   ใน PowerPoint ที่ให�ความรู� plagiarism มี slide ที่คัดลอกมาจาก
หนังสือ “สนุกกับงานวิจัย” ของผมโดยไม1มีการอ�างถึง !! (คิดในแง1ดี  เขาอาจจะ
ใช�บรรยายเปAนตัวอย1าง plagiarism ก็ได�) 
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สรุปว1าในบทที่ 2 นี้ ผมเขียนให�เข�าใจการทําหน�าที่และกลยุทธ%การ
เขียนเพ่ือให�ส1วนต1างๆ ได�ทําหน�าที่ของมัน  หากจะเขียนบทความวิชาการ ก็
น1าจะสามารถตรวจสอบได�เองว1าได�ใช�กลยุทธ%ครบถ�วนเพียงพอแก1การทําหน�าที่
หรือยัง (ใช�ตารางตรวจสอบ หรือ checklist)    

จําไว�ว1าผู�เขียนบทความมักเชื่อว�าตนเองเขียนได�สมบูรณ*ตามหน�าที่ของ
บทความแล�ว  แต�มักจะมี “หลุมพรางทางความเข�าใจ” ที่ผู�เขียนไม�ทราบ   
ดังนั้น ผู�เขียนจึงไม�ใช�คนที่บอกได�ว�ามันทําหน�าที่แล�วหรือไม�  เขียนแล�วลองให�
เพ่ือนอ1าน  แล�วเอา “หน�าที่” ที่ผมให�ไว�มาต้ังคําถาม  เช1น ส1วนคํานําให�ต้ัง
คําถามว1า “อ1านจบแล�วคุณเข�าใจสถานการณ%ป'จจุบันไหม?  แล�วคุณรู+สึกไหมว1า
เร่ืองนี้น1าจะเปAนการค�นพบที่ ต่ืนเต�น เปAนประโยชน% มีความก�าวหน�าทาง
วิชาการ?”  หากเพ่ือนมีคําตอบเชิงบวกกับ 2 คําถามนี้ก็แสดงว1าบทนําได�ทํา
หน�าที่ของมันแล�ว 

การเขียนให�เกิดความรู+สึกเปAนงานศิลปะ  ซ่ึงจะเปAนบทที่ 3 ต1อไป 
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บทท่ี 3 ศิลปะการเขียนบทความวิชาการ 
 

1.  หน+าที่และตําแหน/ง 
การเขียนเพ่ือการสื่อสารทุกชนิดเปAนงานศิลปะ  และศิลปะการเขียน

เพ่ือการสื่อสารต1างกันก็ต1างกันด�วย   ผู�เสพงานเขียนแต1ละประเภทมีอารมณ%  
การรับรู�  และความคาดหวังต1างกัน   เราไม1สามารถเอาสํานวนการเขียนนิยาย
มาใช�กับงานวิชาการได�  ในทํานองเดียวกันหากใครเขียนนิยายด�วยสํานวน
วิชาการก็ไม1มีคนอ1านเช1นกัน     

ด�วยลักษณะของงานวิชาการ ประโยคต�องแม1น ไม1คลุมเครือ   ดังนั้น 
จึงไม1สามารถบรรยายด�วยประโยคเย่ินเย�อ  หรือมีอนุประโยคซับซ�อนได�  การ
เขียนจึงต�องกระชับ  จึงเปAนเหตุให�ทุกย�อหน�า  ทุกประโยค  ทุกคํา “มีหน�าที่”   
หมายความว�าต�องมีเหตุผล มีเจตนาของการมีอยู�  หากไม1สามารถให�เหตุผลหรือ
เจตนาได�  เราถือว1าที่เขียนมานั้นเปAนส1วนเกิน  หรือ “ขยะ” อย1างที่ผมเขียน
อธิบายไว�แล�วในบทที่ 1  และเร่ืองหน�าที่และกลยุทธ%การเขียนให�ทําหน�าที่ ผมก็
ได�อธิบายไว�ชัดเจนแล�วในบทที่ 2  ส1วนนี้จัดเปAนศาสตร% 

นอกจากไม1เปAนส1วนเกินแล�ว ย1อหน�า  ประโยค  คํา  ต�อง “อยู1ใน
ตําแหน1ง” ที่ถูกต�อง  การจัดตําแหน�งคือการ “เรียบเรียง” เนื้อหา  เพ่ือให�รับ-
ส�งความหมายให�อ�านแล�วเข�าใจลื่นไหล   ประโยคติดๆ กันสนับสนุนกันด�วย
ตรรกะ  โดยใช�คําเชื่อมของเหตุและผล เช1น “ดังนั้น” “ด�วยเหตุนี้” “ทําให�”  
“อย1างไรก็ตาม”   ย1อหน�าติดกันก็ต�องรับ-ส1งเนื้อความหลักถึงกัน  ส1วนนี้จัดเปAน
ศิลปะ   

ประโยคสุดท�ายของบทที่ 2 ผมต้ังใจเขียนเพ่ือให� “ส1ง” ต1อให�บทที่ 3  
และย1อหน�าแรกของบทที่  3 ก็เปAนการ “รับลูก”   ทําให�อ1านแล�ว รู+ สึก
ต1อเนื่องกัน  รู�สึกว1าความรู�ถูกเรียบเรียงลําดับอย1างต1อเนื่อง 

การเขียนบทความวิชาการจึงเปAนทั้งศาสตร%และศิลป�  ที่ต�องเรียนรู�ให�
เข�าใจและฝZกฝนให�เชี่ยวชาญ สงว
นลิข
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2.  การเขียนจากผังเหตุผล 
2.1 ประโยคเหตุผล 
การเขียนบทความวิชาการต�องใช�ประโยคเหตุผล  คนเขียนจึงต�องมี

ความคิดเชิงเหตุผล4   เม่ือเขียนประโยค เราเขียนจากเหตุไปผล “เพราะ...
(เหตุ).... จึงทําให�...(ผล)....”  หรือเขียนจากผลย�อนกลับไปที่เหตุ “...(ผล).... เกิด
จาก...(เหตุ)....”   ตัวช1วยง1ายๆ คือ ผังเหตุผล 

 

 
 

ผังเหตุผลคือการใช�ลูกศรเชื่อมคําที่เปAนเหตุไปยังผล   จากรูปเราทราบ
ว1าเหตุคือกระหายน้ํา  ผลคือด่ืมน้ํา  ประโยคง1ายๆ คือ “เพราะกระหายน้ําจึงด่ืม
น้ํา”  หรือเขียนจากผลกลับไปเหตุว1า “ด่ืมน้ําเพราะกระหายน้ํา” ก็ได� 

คราวนี้ผู�อ1านลองหัดเขียนผังความเปAนเหตุเปAนผลจากเร่ืองราวที่คนอ่ืน
บอกเรา   ชีวิตป'จจุบันนี้อยู1กับเร่ืองราวต1างๆ มากมาย  การเข�าใจเร่ืองราวเปAน
ภาพ (ผังเหตุผล) จะทําให�เราเข�าใจทั้งหมดง1ายข้ึน   โครงการรถยนต%คันแรก
ของรัฐบาลทําให�พาดหัวข1าวข�างล1างนี้  อ1านแล�วลองเขียนผังเหตุผลดูเอง 

 
 
 

 
 

 

                                                 
4 ครูโครงการเพาะพันธุ%ป'ญญาได�ผ1านการฝZกคิดเชิงเหตุผลแล�ว  แต1สําหรับผู�อ1านท1านอืน่ ผมขอให�หาหนังสือ 
“วิจัย... พลังเปล่ียนการเรียนคิด” และ “โครงงานฐานวจิัย: กระบวนการเรียนรู�ใหม1ของการศึกษาไทย” มา
อ1านทําความเข�าใจ 

กระหายนํ
 า ดืมนํ
 า 
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หากเราใช�ลูกศรเส�นทึบกับกรณีที่ผลเกิดในทางเดียวกับเหตุ (การเพ่ิม
ของเหตุทําให�ผลเพ่ิมข้ึนด�วย)  และลูกศรเส�นประกับกรณีผลสวนทางกับเหตุ 
(เม่ือเพ่ิมเหตุ  ผลจะลดลง)  เราจะเข�าใจเร่ืองราวออกมาเปAนผังข�างล1างนี้  และ
สามารถอธิบายความได�ละเอียดว1า  “ราคารถในปE 2555 ที่ลดลงตามนโยบาย
รถยนต%คันแรกทําให�ความต�องการเพ่ิมข้ึน  ยอดขายหรือจํานวนซ้ือในปE 2555 
จึงเพ่ิม   เม่ือคนจํานวนมากมีรถก1อนสิ้นโครงการในปE 2555  จึงทําให�จํานวนซ้ือ
ในปE 2556ลดลง  เปAนเหตุให�โชว%รูมเงียบเหงาเพราะลูกค�าเข�าน�อยลง”  หรือ
สรุปสั้นๆ ว1า “นโยบายรถคันแรกทําให�คนเอาความต�องการในปE 2556 มาซ้ือใน
ปE 2555  เม่ือพ�นระยะโปรโมชั่นโชว%รูมจึงเงียบเหงา”  เปAนความเข�าใจที่ลึกซ้ึง
กว1าเนื้อข1าวเสียอีก  เพราะเข�าใจจากความเปAนเหตุเปAนผล 

 
 

 
 

คนที่เข�าใจความเปAนระบบจะเข�าใจเหตุและผลที่ส1งผลต1อไปถึงเร่ืองอ่ืน
ที่อยู1นอกโชว%รูม  เช1น ดังรูป   
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ด�วยกฎความจริงของธรรมชาติว�า “ผลเกิดจากเหตุ  เม่ือเกิดเป=นผล

แล�วตัวมันเองจะเป=นเหตุให�เกิดผลอ่ืนต�อเนื่องไป”  ในที่สุดผลและเหตุทั้งหลาย
จะเชื่อมต�อกันเป=นวงจร 

ความเปAนเหตุเปAนผลต1อกันนั้นภาษาธรรมเรียก “อิทัปป'จจยตา”  ส1วน
การวนกลับมาเปAนวงจรเรียก “ปฏิจจสมุปบาท”  สงว
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ผังของเร่ืองราวในตัวอย1างข�างล1างนี้ คือตัวอย1างของเหตุและผลที่ครบ
วงจร  ผังช1วยให�เราเขียนเร่ืองให�มีเอกภาพได�ไม1ยาก  โดยเขียนไล1ตามการไหล
ของลูกศร (หางลูกศรเปAนเหตุ  หัวลูกศรเปAนผล) 

 
 

ลูกศรที่ 1 เขียนได�ว1า “ความสุขของครอบครัวข้ึนอยู1กับฐานะการเงิน”   
ลูกศรที่ 2 เขียนได�ว1า “ความสุขนี้ส1งผลต1อสุขภาพจิต” 
ลูกศรที่  3-5 เขียนควบรวมกันได�ว1า “ซ่ึงมีผลเปAนสายโซ1ไปยัง

ความก�าวหน�าในการงาน เพราะสมรรถนะและผลงานเพ่ิมข้ึน” (หรือจะเขียน
ลูกศรละ 1 ประโยคแบบเดิมก็ได�) 

ลูกศรที่ 7-8 เขียนรวมกันได�ว1า “แต1ภาระงานที่เพ่ิมจากความก�าวหน�า
ในหน�าที่การงานทําให�แย1งชิงเวลาของครอบครัวไป  ดังนั้น ย1อมมีผลกลับมายัง
ความสุขครัวเรือน” 

ลูกศรที่ 9-11 เขียนควบรวมได�ว1า “อย1างไรก็ตาม ภาระงานที่เพ่ิมก็มี
ส1วนดีต1อฐานะเพราะทําให�รายได�เพ่ิม” 

หากเขียนไล1เหตุไปหาผลประโยคละลูกศรอย1างเช1น 2 ประโยคแรกจะ
น1าเบื่อกับรูปแบบประโยคซํ้าๆ  การใช�เทคนิคเขียนควบรวม (ลูกศร 3-5 และ 
9-11) โดยเอาปลายทางข้ึนต�นก1อน  แล�วอธิบายกลางทางประกอบ  และ
เทคนิคเขียนรวมกัน (ลูกศร 7-8) โดยไล1ลําดับจากภาระงานไปยังเวลาว1างและ
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ต1อไปยังปลายทางที่ความสุขนั้น  ทําให�ผู�อ1านพบกับรูปแบบประโยคใหม1ๆ  
เนื้อความที่รวมหลายลูกศรเข�าด�วยกันจะกระชับกว�าและไม�สูญเสียความเป=น
เหตุเป=นผลต�อกัน  อีกทั้งให�ความรู�สึกถึงสายโซ�เหตุผลที่ต�อเนื่องกัน   จึงเป=น
เทคนิคที่ผู�เขียนควรฝTกให�คล�อง 

2.2 การเขียนบูรณาการความรู+ 
คุณค1าทางวิชาการเพ่ิมข้ึนมากหากประโยคเหตุผลมีคําอธิบายทาง

วิชาการประกอบ  เพ่ือให�การทําโครงงานเพาะพันธุ%ป'ญญาบูรณาการกับสาระ
วิชาที่นักเรียนเรียนในห�องเรียน  ครูและนักเรียนต�องรู�จักเขียนโดยดึงความรู�
มาร1วมอธิบาย   

รูปข�างล1างนี้เปAนผังเหตุผลของโครงงานอบแห�งลําไย  โดยนักเรียน
สนใจศึกษาความสัมพันธ%ระหว1างอุณหภูมิอบแห�งกับคุณภาพ   ให�อุณหภูมิอบ
เปAนเหตุเร่ิมต�นและคุณภาพลําไยเปAนผลปลายทาง (คุณภาพในที่นี้หมายถึงการ
ปลอดเชื้อจุลินทรีย%เนื่องจากความเข�มข�นของน้ําตาล)  

 

 
 

เราสามารถใช�ความรู�พ้ืนฐานและจินตนาการเพ่ิมผังเหตุผลได�อีก
เส�นทางหนึ่ง คือสีลําไยที่แปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิ  และขยายผลปลายทางให�เข�า
สู1บริบทการทําอาชีพลําไยอบแห�งได�ดังรูปถัดไป  ในรูปนี้ผมนําสาระวิชาแทรก
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เข�ามาที่เส�นเหตุผลด�วย  เราจะใช�สาระวิชาเหล1านี้อธิบายความเปAนเหตุเปAน
ผลได�ลึกซ้ึงข้ึน  และนี่คือการทําโครงงานที่ไปถึงการประยุกต%ความรู�สู1การ
วิเคราะห%และสังเคราะห%ตามบันไดการพัฒนาความสามารถทางป'ญญา (พุทธิ
พิสัย)   

 

 
ความรู�ที่ผมให�ประกอบเส�นหมายเลขต1างๆ มีในตารางข�างล1างนี้  เพ่ือ

เอาไปเขียนอธิบายหนุนความเปAนเหตุเปAนผล  ทําให�ข�อเขียนบทความมีความ
ชัดเจนมากข้ึน 

 
เส+นที่ ความรู+ 

1 น้ําระเหยเปAนไอเพราะความร�อนทําให�ของเหลวเปลี่ยนสถานะเปAนไอ 
ซ่ึงเราเรียกความร�อนแฝง 

2 ความเข�มข�นสารละลายหมายถึงอัตราส1วนของปริมาณสารที่ละลายใน
ตัวทําละลายต1อปริมาณตัวทําละลาย  

3 เม่ือแบคทีเรียอยู1ในสารละลายที่เข�มข�น มันจะสูญเสียน้ําออกทางผนัง
เซลล%  ทําให�น้ําผึ้งสามารถฆ1าเชื้อได� สงว
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4 การควบคุมมาตรฐานสินค�าผลิตภัณฑ%ชุมชนและ อย. พิจารณาที่
จํานวนแบคทีเรียในอาหาร 

5 อาหารที่ มีน้ําตาลหากโดนความร�อนสูงจะมีสีคล้ําจากปฏิกิริยา 
browning oxidation 
 
ตัวอย1างเส�นที่ 1 แทนที่จะเขียนทื่อๆ ตามลูกศรว1า “อุณหภูมิอบที่

สูงข้ึนทําให�ระเหยน้ําได�มากข้ึน”   ความรู�เร่ืองการถ1ายเทความร�อนและความ
ร�อนแฝง(ดูตาราง)จะเข�ามาหนุนคําอธิบายว1า “การระเหยน้ําเกิดจากการเปลี่ยน
สถานะของเหลวเปAนไอ ซ่ึงต�องการความร�อนแฝง  ดังนั้น การอบที่อุณหภูมิสูง
ทําให�ความร�อนถ1ายเทเข�าสู1ลําไยและถูกใช�เปลี่ยนน้ําให�เปAนไอได�มากกว1า  จึงทํา
ให�ลําไยแห�งได�มากกว1า”  คําอธิบายนี้บอกถึงกลไกการระเหยน้ํา เพ่ือหนุนความ
เข�าใจเดิมที่คนเรามีอยู1แล�วตามสามัญสํานึกจากประสบการณ%  ทําให�บทความมี
ความเปAนวิชาการมากข้ึน    

การอธิบายสั้นๆ ตามลูกศร (“อุณหภูมิอบที่สูงข้ึนทําให�ระเหยน้ํา
ได�มากข้ึน”) เปAนการอธิบายปรากฏการณ%เพียง what  แต1การอธิบายด�วยกลไก
ของปรากฏการณ%เปAนการยกระดับให�เปAน why   การเขียนเช�นนี้ทําให�นักเรียน
ดึงความรู�เข�าหาบริบทได�  ทําให�เข�าใจและเห็นประโยชน*ของความรู�   ต�อไปก็จะ
ไม�พูดอะไรลอยๆ ปราศจากความรู�ประกอบ  และสามารถประยุกต*ไปสู�
ปรากฏการณ*อ่ืนได�  เช1น ตอบได�ว1าทําไมอาบน้ําแล�วตัวเย็น (เพราะการระเหย
น้ําจากผิวหนังเราทําให�เราสูญเสียความร�อนออกจากตัว)  ทําไมพัดลมทําให�รู�สึก
เย็นกว1า (เพราะลมช1วยพาความร�อน  ทําให�น้ําระเหยเร็วข้ึน) 

2.3 การเขียนที่บูรณาการบริบท 
เม่ือเราขยายผังไปสู1การทําอาชีพ  ราคาลําไยอบแห�งข้ึนกับสี(ความ

สวย)และความปลอดภัยจากจุลินทรีย%  ความรู�เศรษฐศาสตร%และการตลาดของ
เส�นที่ 6 คือ “ลําไยอบแห�งที่มีราคาสูงคือลําไยสีทองและมีมาตรฐานความ
ปลอดภัย”   เส�นทางด�านล1างซ�ายบอกว1าคุณภาพดีข้ึนจากความปลอดภัย  สงว
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ราคาจึงดีด�วย (เช1น มีตรา อย. กํากับ)  แต1เส�นทางด�านบนขวาบอกว1าอุณหภูมิ
ทําให�ลําไยสีคล้ํา  ไม1สวย  ราคาตกลง   การเห็นสองเส�นที่ส�งผลต�อราคาสวน
ทางกันนี้ทําให�เรา “เห็นทั้งหมด”  ซ่ึงนําไปสู1ผลสุดท�าย คือ ราคาและรายได�ที่มี
คําอธิบายประกอบมากมาย 

 

 
 

คําอธิบายบนความขัดแย�งหรือลูกศรสวนทางกันแบบนี้ นอกจากมี
คุณค�าทางวิชาการสูงแล�ว ยังนําไปสู�ความคิดเชิงประเมิน อันเป=นบันไดข้ันสูงสุด
ของ Bloom’s taxonomy อีกด�วย  เป=นการประเมินเพ่ือหาจุดที่เหมาะสม
ที่สุด (optimum) ของการได�รายได�สูงสุด  จุดที่เหมาะสมนี้จะเป=นแนวทาง
ปฏิบั ติของอาชีพต�อไป  เ รี ยกว� า ได�ความ รู� เ พ่ื อการใช� งาน (working 
knowledge) 

2.4 การเขียนที่พัฒนาความคิดมีวิจารณญาณ 
หากเราอธิบายเพ่ิม โดยสร�างความสัมพันธ%ของเหตุเร่ิมต�น(อุณหภูมิ) 

ให�ไปถึง “ค1าอ่ืน” ที่นํามาเปรียบเทียบกับ “รายรับ” ได�  เราจะย่ิงสร�างคุณค1า
ให�แก1ข�อเขียนมากข้ึน  อุณหภูมิมีผลต1อรายจ1ายเชื้อเพลิง (อุณหภูมิสูงเปลือง
เชื้อเพลิง)  และเวลา (อุณหภูมิสูงเวลาอบสั้น) และเวลาก็เปAนรายจ1าย (ผ1านทางสงว
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ดอกเบี้ยของทุน)  ดังนั้น อุณหภูมิจะสร�างความขัดแย�งให�กับ “รายจ1าย” ด�วย 
(รายจ1ายมีลูกศรสวนทางกัน)   หมายความว1ามีอุณหภูมิหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดกับ
รายจ1าย (ให�รายจ1ายหรือต�นทุนตํ่าสุด)  ในที่สุดรายจ1ายและรายรับมารวมกันให�
คําตอบกําไร 

อุณหภูมิที่ให�รายรับสูงสุดไม1จําเปAนต�องเปAนอุณหภูมิที่ให�รายจ1ายตํ่าสุด  
ดังนั้นอุณหภูมิที่ให�กําไรสูงสุดจึงไม1จําเปAนต�องเปAนค1าที่ทําให�รายจ1ายตํ่าสุดหรือ
รายรับสูงสุดก็ได�!!  ความคิดเช1นนี้เรียกว1า critical thinking  หรือคิดอย1างมี
วิจารณญาณ 

 

 

ความวิเศษที่สวยงามของ RBL เพาะพันธุ%ป'ญญาคือ การใช�ความคิด
วิเคราะห%และสังเคราะห%จนเข�าใจความเก่ียวพันทั้งระบบ  และนําไปสู1ทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดของการตัดสินใจ  เพราะจะทําให�นักเรียนได�ทักษะการคิด
สําหรับศตวรรษที่ 21   
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เราสรุปได�ว1าการเขียนบทความวิชาการมีอย�างน�อย 4 ระดับ คือ ระดับ
ที่เชื่อมโยงเหตุผลให�รู� what  ระดับที่บูรณาการสาระวิชาให�รู� why  ระดับที่
บูรณาการบริบทให�รู�ความจริงของชีวิตและเห็นประโยชน*จากการศึกษาด�วย 
RBL  และระดับพัฒนาความคิดมีวิจารณญาณ   การเขียนทั้ง 4 ระดับนี้เกิดจาก
ทักษะคิดที่ต1างกัน  การฝZกเขียนควรข้ึนทีละข้ัน  ค1อยฝZกเขียนให�เชี่ยวชาญ  
แล�วเราจะได�ประโยชน%จากการทําโครงงานมาก 

การทําโครงงานจึงจบที่การเขียน  เปAนการเขียนจากทักษะคิดข้ันสูง
(higher - order thinking skill)ของเรา  การเขียนนี้นําไปสู1 เวที เ พ่ือการ
วิพากษ%วิจารณ% ซ่ึงช1วยยกระดับความรู�และความคิดข้ึนไปอีก  เปAนเกลียวการ
สร�างป'ญญา  นับเปAนการเก็บเก่ียวประโยชน%จากการทําโครงงานจนถึงที่สุด 

 
3.  การเช่ือมโยงถึงกัน 

บทความที่มีเอกภาพจะเชื่อมโยงเก่ียวพันกันหมด ซ่ึงมี 4 ระดับ 
ระดับที่ 1 การเก่ียวพันกันตามรูปแบบ  เช1น ภาคผนวกต�องถูกเอ1ยถึง

ในบทความ  รายชื่อเอกสารอ�างอิงที่เอามาต1อท�ายก็ต�องถูกอ�างในบทความ   ที่
อ�างในบทความก็ต�องปรากฏในรายการต1อท�าย   รูปหรือตารางอยู1ลอยๆ โดยไม1
ถูกอ�างในข�อเขียนไม1ได�  ธรรมเนียมปฏิบัติกําหนดรูปแบบไว�อย1างนี้  ไม1ต�อง
อธิบายให�ยาวความก็เรียนรู�ได�เอง 

ระดับที่ 2 การเก่ียวพันเพ่ือเพ่ิมคุณค1า   ด�วยเงื่อนไขที่ไม1มี “ส1วนเกิน”  
ข�อเขียนจึงต�องไม1ซํ้ากับรูปหรือตาราง   แต1ต�องเขียนเพ่ือ “เพ่ิมคุณค1า” ให�กับ
รูปหรือตาราง  คนเขียนต�องใช�ป'ญญาในการเขียนเพ่ิมคุณค1า  คนอ1านต�องใช�
ป'ญญาในการดูดซับคุณค1านั้น  จึงเปAนความเก่ียวพันกันอย1างลึกซ้ึงกว1าการถูก
อ�างตามธรรมเนียมของรูปแบบบทความ 

ระดับที่ 3 การเก่ียวพันนําไปสู1ข�อสรุป   แม�เปAนโครงงานประเด็นเดียว   
แต1ระหว1างทางการแปลความหมายข�อมูล เราอาจมีข�อสรุปย1อยๆ ได�จํานวนมาก   
หากเราโยงหลายข�อสรุปย1อยให�สนับสนุนข�อสรุปหลักได�  ข�อสรุปหลักจะมีสงว
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น้ําหนักความสําคัญมากข้ึน   ผมขอยกผังการอบลําไยมาเปAนตัวอย1างอีกคร้ัง
หนึ่ง 
 

 
ข�อสรุปย1อยที่ 1 อบลําไยที่อุณหภูมิสูงทําให�มีคุณภาพจากมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย  ขายได�ราคา 
ข�อสรุปย1อยที่ 2 อบลําไยที่อุณหภูมิสูงทําให�คุณภาพเสียเพราะสีคล้ํา  

ราคาตกลง 
ข�อสรุปหลัก ก. “มีค1าที่เหมาะสมของอุณหภูมิอบลําไยที่ทําให�เกิด

รายรับมากที่สุด” 
ข�อสรุปย1อยที่ 3 อบลําไยที่อุณหภูมิสูงทําให�ค1าใช�จ1ายเชื้อเพลิงสูง 
ข�อสรุปย1อยที่ 4 อบลําไยที่อุณหภูมิสูงทําให�ใช�เวลาน�อย ผลผลิต

(productivity)เพ่ิม  ค1าใช�จ1ายการเงิน(financial cost)ลดลง 
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ข�อสรุปหลัก ข. “มีค1าที่เหมาะสมของอุณหภูมิอบลําไยที่ทําให�เกิด
รายจ1ายน�อยที่สุด” 

ข�อสรุปหลักรวม ก. และ ข.  “มีค1าที่เหมาะสมของอุณหภูมิอบลําไยที่
ทําให�เกิดกําไร (รับ-จ1าย) มากที่สุด” 

ทั้งหมด 7 ข�อสรุปล�วนเปAนเร่ืองเงิน ที่ถูกโยงเข�าหากันจนมาจบที่ 
“กําไร” ของการประกอบอาชีพทําลําไยอบแห�งว1าข้ึนกับอุณหภูมิอบลําไยด�วย
การเชื่อมโยงอย1างเปAนเหตุเปAนผลต1อกัน 

ระดับที่ 4 การเก่ียวพันเข�าสู1สัจจะอันเปAนสากลของธรรมชาติ   งาน
ของเรามีบริบท  ความรู�ที่ได�มีความจําเพาะกับบริบท  แต1โดยธรรมชาติ ความรู�
หลักคือความรู�ที่เปAนไปตามกฎแห1งธรรมชาติ   สุดยอดของการเชื่อมโยงความรู�
คือการผันตัวเองออกจากบริบท  ให�เป=นความรู�ที่เป=นสากลของธรรมชาติ  
เพ่ือให�ผู�อ่ืนเอาไปประยุกต%ใช�กับบริบทใหม1ของเขา   การอบลําไยของเราก็อาศัย
ความรู�การอบแห�งและความรู�เร่ือง browning oxidation  ที่เปAนสากลที่คนอ่ืน
เคยหาไว�แล�ว 

ความคิดวิเคราะห%และสังเคราะห%เกิดในระดับ 2-4  และผมหวังให�งาน
เขียนบทความวิชาการของนักเรียนเพาะพันธุ%ป'ญญาไปถึงระดับ 3  ค1อนข�างหวัง
สูงครับ  เพราะงานวิจัยในมหาวิทยาลัยบางเร่ืองยังไปไม1ถึงข้ันที่ 2  
 
4.  เทคนิคการเขียน 

4.1 การอ/านเพ่ือเขียน 
เม่ือการเขียนเปAนศิลปะและทักษะ  ฉะนั้นต�องฝZกๆๆๆๆ   เร่ิมจากฝZก

อ1าน 2 ประการ 
1 อ/านเพ่ือซึมซับ  มีคํากล1าวว1านักเขียนที่เก1งนั้นเขาอ1านมามาก  

ระยะแรกงานเขียนอาจมีอิทธิพลของนักเขียนที่เขาชื่นชอบ  แต1เม่ือจับทาง
ตนเองได�ก็จะอิสระที่จะสร�าง style เฉพาะตน   โชคดีที่บทความวิชาการมี 
style เฉพาะ เพราะถูกกําหนดรูปแบบไว�แล�ว  เราต�องอ�านบทความวิชาการให�สงว
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มากเพ่ือซึมซับ style วิชาการ  สิ่งที่เราจะซึมซับคือรูปแบบประโยคและคําทาง
วิชาการ    

2 อ/านเพ่ือยกระดับป�ญญา  หากอ�านโดยเชื่อที่คนอ่ืนเขียนมาทั้งหมด 
เราจะรู�สึกว�าเราย่ิงโง�  เพราะมีแต1ความรู�ที่เราไม1รู�ทั้งสิ้น  จิตตก   ดังนั้น ต�อง
อ1านบทความอย1างพินิจพิเคราะห%  ใช�ความคิดวิจารณญาณ (critical thinking)  
ไม1เชื่อไปเสียหมด  แต1อ1านอย1างจับผิด  หาทางเถียงในมุมใหม1  ย่ิงสงสัยมาก  
ย่ิงเจอที่ผิดมาก  เราย่ิงมีความเชื่อม่ันในตนเองมากข้ึน  แล�วจะกล�าเขียนเองบ�าง     

น1าเสียดายที่คนในการศึกษาของไทย (ทั้งครูและนักเรียน) อ1านกันน�อย
มาก  เร่ืองวิชาการย่ิงไม1อ1าน  ที่นิยมอ1านก็เปAน(ไร�)สาระบันเทิงเสียมากกว1า 

4.2 เขียนเพ่ืออ/าน 
เม่ืออ1านแล�วจึงเขียน   เราเขียนเพ่ือให�คนอ่ืนอ1าน  ดังนั้นต�องรู�จักการ

เขียนเพ่ืออ1าน ดังนี้ 
1. เขียนตามลําดับ  ความยากกลายเปAนความง1ายถ�ารู�จักเรียงลําดับ

งานเขียน  ควรเขียนตามลําดับหัวข�อ  วัสดุและวิธีการ  ผลและวิจารณ%ผล  
สรุปผล  บทนํา  บทคัดย1อ  ชื่อเร่ือง   เหตุผลที่เรียงลําดับเช1นนี้เพราะวัสดุและ
วิธีการเปAนงานที่เราออกแบบเองต้ังแต1ตอนทําวิจัย  อีกทั้งหัวข�อนี้มีรูปแบบ
แน1นอน  มีลําดับข้ันตอนชัดเจน   เขียนในสิ่งที่ทําเองจึงง1ายในการจรดดินสอ
ประโยคแรก   ที่สําคัญคือ เขียนจบแล�วจะรู�สึกม่ันใจข้ึนมาก   มีกําลังใจเขียน
หัวข�อต1อไป  คือ ผลและวิจารณ%ผล 

ผลและวิจารณ%ผลต�องเขียนก1อนสรุปผล  และบทคัดย1อต�องเขียนหลัง
เขียนเร่ืองทั้งหมดแล�ว  เปAนเงื่อนไขทําให�เกิดลําดับเช1นที่กล1าวไว�  ไม1น1าสงสัย
เพราะธรรมชาติเปAนอย1างนี้เอง  แต1ต�องอธิบายว1า ทําไมบทนําและชื่อเร่ืองจึงถูก
จัดลําดับอย1างนั้น 

บทนําควรเขียนหลังจากทราบผลและข�อสรุปแล�ว  เพราะข�อสรุปมี
หน�าที่ “บอกคนอ1านให�ทราบความหมายของข�อค�นพบที่สัมพันธ%กับป'ญหา (ที่
เขียนไว�ในบทนํา)”  และการเขียนต�อง “สรุปคําตอบให�ตรงกับป'ญหาที่ระบุใน
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บทนํา เพ่ือแสดงว1างานสมบูรณ%แล�ว”  (กลับไปอ1าน “หน�าที่และกลยุทธ%” การ
เขียนในบทที่ 2)   

ข�อสรุปมาจากผล    ผลเปAนการตีความซ่ึงต�องทําหลังจากได�ข�อมูล(ที่
ได�จากวัสดุและวิธีการ)มาแล�ว  แปลว1าสรุปเกิดหลังการใช�ความคิดวิเคราะห%
สังเคราะห%ในข้ันตอนเขียนผลและวิจารณ%ผล ซ่ึงเกิดในข้ันสุดท�ายของการทําวิจัย   
ผลและสรุปเปAนข�อค�นพบจากวิจัย  ดังนั้น เพ่ือให�สรุปทําหน�าที่อย1างไม1บิดเบือน  
เราจึงต�องเขียนบทนําให�สอดคล�องกับผลและสรุป   จึงเปAนเหตุให�เขียนบทนํา
หลังสรุป !!  

ย1อหน�าที่ผ1านมาผมแกล�งเขียนให�ใช�เหตุผลวนเวียน  เพ่ือให�หัดมีสติ
อ1านอย1างพินิจพิเคราะห%  คนที่อ1านแล�วงง  ขอให�รู�ตัวว1ายังอ1านประโยคเชิง
เหตุผลที่ซับซ�อนในภาพรวมไม1เปAน  ขอให�ลองอ1านใหม1 

ด�วยเหตุผลทํานองเดียวกัน ชื่อจึงต้ังหลังสุด  เหมือนเด็กทารก  ที่ต�อง
คลอดให�รู�วันเดือนปE ราศีเกิดก1อนจึงต้ังชื่อให�ถูกโฉลกได� 

2. เขียนให+ถึงสังเคราะห�  ข�อมูลที่ได�จากการทําวิจัยยังไม�ใช�ผลจนกว�า
จะผ�านกระบวนการวิเคราะห*สังเคราะห*  เหมือนข�าวเปลือกต�องสีให�เปAน
ข�าวสารก1อน  และจะกินได�ก็ต1อเม่ือหุงสุกแล�ว  วิเคราะห*คือแยกแยะเอา “ของ
ที่ไม�ใช�” ออก   สังเคราะห*คือการแปรรูปใหม�ให�กินได�   ข�อมูลที่ได�จากการทํา
วิจัยถูกจํากัดด�วยเคร่ืองมือวัด  เราต�องคัดสรรบางข�อมูลมาสร�างความสัมพันธ%
ใหม1  เช1น เราวัดน้ําหนักและเวลา  เม่ือเอามาหารกับเปAน กก./ชม.   มันก็มี
ความหมายใหม1ทันที   หากเปAนการอบแห�ง  น้ําหนักที่หายไป/ชม. กลายเปAน
อัตราการอบแห�ง   บทความไม�มีสังเคราะห*ไม�ได�  เพราะสังเคราะห*ให�
ความหมายใหม�หรือความรู�   

ข�อมูลดิบมีหน1วยไม1ซับซ�อน เช1น เมตร  วินาที  กิโลกรัม  ลิตร   เรา
ต�องดัดแปลงข�อมูลดิบให�อยู1ในรูปแบบที่เข�าใจถึงความสัมพันธ%ใหม1ๆ  จึงจะคิด
สังเคราะห%ได�ง1าย   ลองนําข�อมูลดิบมาจัดให�อยู1ในรูปที่เข�าใจง1าย เช1น plot 
กราฟ (การเห็นแนวโน�ม)  หรือจัดสร�างความสัมพันธ%ระหว1างกัน เช1น เอามาหาร
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กัน  มาคูณกัน  ให�หน1วยซับซ�อน เช1น กก./ลิตร (ความหนาแน1น)  ลิตร/วินาที 
(อัตราการไหล)  เมตร/วินาที (ความเร็ว)  เมตร/วินาที2 (ความเร1ง)   การสร�าง
ความสัมพันธ*ของหน�วยที่ซับซ�อนหลายๆ หน�วยช�วยให�เราได�ความหมายใหม�ที่
ซับซ�อน  ระดับความเข�มข�นของการคิดสังเคราะห*บอกได�จากความซับซ�อนของ
ความหมายใหม� 

3. เข+าใจพ้ืนฐานคนอ/าน  หากต�องการเขียนให�คนอ่ืนอ1าน  เราต�อง
เข�าใจพ้ืนฐานการรับรู�และข้ันตอนการเข�าใจของคนอ1าน  เพ่ือเอามาใช�วาง
แผนการให�ข�อมูล/เร่ืองราว  เรียงลําดับการปmอนข�อมูลเพ่ือตะล�อมความคิดคน
อ�าน  วางแผนการเขียนสรุปเป=นข้ันๆ เพ่ือตรึงคนอ�านให�เชื่อเป=นลําดับ  เพ่ือให�
สุดท�ายแล�วเขาเข�าใจความเชื่อมโยงของความเป=นเหตุเป=นผลของข�อมูลทั้งหมด   
การเขียนใช�ประโยคเหตุ-ผล  และพยายามให�หลายเหตุผลมาสนับสนุนกันเอง  
หลักปฏิบัติคือเขียนโดยสวมหมวกคนอ1าน 

4. คิดถึงคนตรวจคุณภาพ (reviewer)  บทความที่ผ1านการตรวจ
คุณภาพเท1านั้นจึงจะพิมพ%เผยแพร1  โดยระบบจะมีคนตรวจคุณภาพก1อนถึงคน
อ1าน   คุณภาพมีหลายมิติ ต้ังแต1การใช�ภาษา  ใช�ศัพท%  รูปประโยค  ความคงที่ 
(consistency)  รูปแบบ (format)  พวกนี้ฝZกและเรียนรู�เองได�  ถึงผิดก็ไม1
ร�ายแรง  แก�ไขได�โดยการทําบรรณาธิการ (editing)   คุณภาพที่สําคัญที่สุดคือ
คุณภาพทางวิชาการ ซ่ึงข้ึนกับหลักการ (concept/principle)  เหตุผล  ตรรกะ  
หากผิดแล�วจะเป=นผิดที่ร�ายแรง   แก�ยากโดยเฉพาะเม่ือผิดข้ันหลักการ 

งานจํานวนมากไม1ผ1านการตรวจคุณภาพเพราะเขียนแบบคิดเอาเองว1า
คนอ1านน1าจะรู�ได�เอง จึงบอกข�อมูลไม1ครบ   เพ่ือให�ผ1านด1านผู�ตรวจคุณภาพ
(reviewer)  เราต�องสวมหมวกคนตรวจว1าเขาจะสงสัยคุณภาพตรงจุดใด  พบ
แล�วหาทางเขียนอุดรอยร่ัวข�อสงสัยให�หมด  เขียนเสร็จแล�วลองให�เพ่ือนอ1านหา
ข�อสงสัย   และในทํานองเดียวกัน เราควรช1วยอ1านหาข�อสงสัยในงานของเพ่ือน
ด�วย  การอ1านงานคนอ่ืนโดยหาข�อสงสัยคือการฝZกเปAน reviewer  ทําให�อ1าน
อย1างพินิจพิเคราะห% (critical reading)   อ1านในหมวกผู�ตรวจคุณภาพบ1อยๆ 

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา 
 

หลักการเขียนบทความวิชาการ: หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ�โครงงานฐานวิจยั 57 

 

เข�า  เราจะได�เทคนิคการเขียนมาโดยไม1รู�ตัว  เปAนการ “อ1านเพ่ือเขียน” เพ่ือ
ไปสู1จุดหมาย “เขียนเพ่ืออ1าน” 

ผมเอาตัวอย1าง “อ1านเพ่ือเขียน” มาไว�เปAนตัวอย1างในภาคผนวก ข.  
ซ่ึงเกิดจากการ review งานเขียนบทความครูท1านหนึ่งในโครงการวิทยาศาสตร%
ท�องถ่ินของ สกว.  ขอให�ลองอ1านดู 
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บทท่ี 4 การสร+างเคร่ืองมือฝHกฝนตนเอง 
 

1.  การเรียนรู+ด+วยตนเอง 
จากบทที่ผ1านมาเราจะเห็นส1วนที่เปAนกลยุทธ%เพ่ือให�ส1วนต1างๆ ทํา

หน�าที่ได�จนถึงคําว1า “รู+สึกว/า” “เช่ือว/า” เราจึงต�องเขียนตามกลยุทธ%แล�ว
ตรวจสอบว1าทําหน�าที่เสร็จสมบูรณ%แล�วหรือไม1 

ดังนั้น  การเรียนรู�ด�วยตนเองจะมี 2 ข้ันตอน คือ  
1. การสร�างเคร่ืองมือตรวจสอบเพ่ือการเขียนบทความจากกล

ยุทธ%  ซ่ึงเปAนการทํางานภายใต�หมวกของผู�เขียน  และ  
2. การสร�างเคร่ืองมือตรวจสอบเพ่ือการอ/าน(ตรวจ)บทความ

ตนเอง  ซ่ึงเปAนการทํางานภายใต�หมวกของผู�อ1านหรือ 
reviewer    

 
หมวก 2 ใบนี้ต1างกันพอสมควร  ใส1เพ่ือทํางานหน�าที่ต1างกัน  คล�ายๆ 

หมวกกันแดดที่ย1อมต1างจากหมวกอาบน้ํา  ที่ใส1ต1างเวลาต1างกิจกรรมกัน 
 
1.1 กลวิธีและเคร่ืองมือตรวจสอบการเขียนตามกลยุทธ� 
การเขียนตาม “กลยุทธ%” ที่อธิบายมาในบทที่ 2 นั้น ช1วยให�หัวข�อ

ต1างๆ ทํา “หน�าที่” สําเร็จ  ดังนั้นการมีเคร่ืองมือตรวจสอบการเขียนของตนเอง
จึงทําให�เรียนรู�จากปฏิบัติได�มาก   เร่ืองการเรียนรู�นี้ผมแนะนําให�ทําเปAน
ปฏิบัติการกลุ1ม  ทํางานผ1าน “ตารางตรวจสอบ” และมี “บัตรเขียน” เปAนตัว
ช1วย   ปฏิบัติการนี้จะฝZกให�คิดอย1างเปAนระบบที่มีความเชื่อมโยงต1อเนื่องกัน 
(แม�ว1าจะรู�สึกวุ1นวายโดยใช1เหตุสําหรับบางคน)  เร่ิมต�นจากนํา “ตัวอย1าง” 
ผลการวิจัย(ที่จะเอามาเปAนปฏิบัติการเขียนบทความ)มาทําความเข�าใจร1วมกัน
ก1อน 
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ตัดกระดาษ A4 ออกเปAน 3 ส1วน ใช�เปAน “บัตรเขียน” ให�กับสมาชิกที่
ทํา workshop แล�วทําไปทีละหัวข�อ (ในตัวอย1างนี้จะเปAนหัวข�อบทนํา) โดยต้ัง
คําถามว1า “จากกลยุทธ*ประจําหัวข�อบทนําที่ให�ไว�นั้น  เนื้อความสําหรับงานวิจัย
นี้ควรประกอบด�วยเนื้อหาหลักอะไร  มีหลักฐานอะไรที่แสดงว�าคนอ�านเชื่อว�า
มันทําหน�าที่สมบูรณ*แล�ว”  ให�ผู�เข�า workshop เขียนลงในบัตรเขียน 1 ย1อหน�า  
เม่ือได�บัตรเขียนครบให�ดําเนินการตามข�อ 1-5 ในตาราง  

 
ตารางกําหนดสติไว�กับกลยุทธ%การเขียน 

ประเด็นกล
ยุทธ% 
 

1 (เน้ือหาบัตร)  2 กรองหยาบ 
(เน้ือหาจากบัตรตอบกลยุทธ%ไหม?) 

� 2.1 ไม1ใช1 
(เลิกทํา) 

� 2.2 ใช1 (ทํา 3) 

3 กรองละเอียด 
(เน้ือหาบัตร ชดั วัดได+ มีหลักฐานไหม?) 

3.1.1.1 keyword ท่ีแก�คือ  .........
(ทํา 3.1.1.2) 

3.1.1 หาทาง
แก�ไข 

(ทํา 3.1.1.1) 

� 3.1 ไม1
ผ1าน 

(ทํา 3.1.1) 

� 3.2 ผ1าน (ทํา 4) 

3.1.1.2 เขียนด�วย key words ใหม1 แล�วตรวจสอบ
ด�วย 3.1.2 
   (ข�อความเขียนใหม1)   
 
 

� 3.1.2 
ผ1าน 

(ทํา 4) 

4 กรองละเอียด 
(จะเอาไปใช+เขียนไหม) 

5 เขียนไว�ท่ีไหน   � 4.1 
ใช� 

(ทํา 5) 

� 4.2 ไม1
ใช� 

(หาบัตร
ใหม1) 
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ก1อนอ่ืนผมชวนให�รู�จัก “ตารางกําหนดสติไว�กับกลยุทธ%การเขียน” กัน
ก1อน   ตารางมีข้ันตอน (ใช�หมายเลขกํากับ) ต้ังแต1 1 ถึง 5  โดยมีการกรอง
หยาบ 1 ชั้นในข้ันตอนที่ 2  และกรองละเอียด 2 ชั้นในข้ันตอนที่ 3 และ 4   

เหมือนช1างฉาบปูนที่ต�องการทรายละเอียด  เขาจะมีตระแกรงกรอง
ทราย  การกรองข้ันที่ 1 คือกรองเศษไม� ใบไม� และมูลสุนัขออก  เพราะของ
พวกนี้ผ1านเข�าไปผสมปูนไม1ได�เลย  กรองที่ 2 คือเอากรวดหินเกินขนาดออก  
แยกไว�ผสมปูนก1อสร�าง   สุดท�ายจึงจะได�ทรายละเอียดผสมเปAนปูนฉาบเรียบได�   
ในงานเขียนบทความก็ต�องมีการกรองเพ่ือให�ได�เนื้อความที่ทําหน�าที่นั่นเอง 

ตัวอย1างเช1นหัวข�อบทนํา ซ่ึงมี “หน�าที่” ให�คนอ1านทราบสถานการณ%
ป'จจุบัน และคาดหวังว1าเปAนเร่ืองสําคัญมีความก�าวหน�าทางวิชาการ มีประโยชน%   
ต1อไปนี้ผมจะใช�หน�าที่บทนําอธิบายการใช�ตาราง 

สมมุติเร่ืองที่ทํานี้เปAนการแก�ป'ญหา  และมีกลยุทธ%ว1า “เขียนให�ทราบ
ความรุนแรงของป'ญหา” และมีบัตรเขียนข�อความบอกป'ญหาแล�ว  ซ่ึงผมเอาไป
เขียนในตารางตามตัวอย1างเปAนข้ันที่ 1    
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ประเด็นกล
ยุทธ% 
“ เ ขี ย น ใ ห�
ทราบความ
รุนแรงขอ ง
ปMญหา” 

1 ( เ น้ือหาบัตร ) 
สมมุติเลือกบัตร
เขียนบอกปMญหา
แล�ว 1 บัตร  

2 กรองหยาบ 
(เน้ือหาจากบัตรตอบกลยุทธ%ไหม?) 

� 2.1 ไม1ใช1 
(เลิกทํา) 

� 2.2 ใช1 (ทํา 3) 

3 กรองละเอียด 
(เน้ือหาบัตร ชดั วัดได+ มีหลักฐานไหม?) 

3.1.1.1 keyword ท่ีแก�คือ  ข�อมูล
ตัวเลข  ผู�เกี่ยวข�อง  ท�าพิสูจน*ได�  
(ทํา 3.1.1.2) 

3.1.1 หาทาง
แก�ไข 

(ทํา 3.1.1.1) 

� 3.1 ไม1
ผ1าน 

(ทํา 3.1.1) 

� 3.2 ผ1าน (ทํา 4) 

3.1.1.2 เขียนด�วย key words ใหม1 แล�วตรวจสอบ
ด�วย 3.1.2 
   (ข�อความเขียนใหม1)  เขียนเพิ่มโดยระบุกลุ�มผู�เสีย
ประโยชน*และมูลค�าความเสียหายทางเศรษฐกิจและ
การเสียโอกาสในอนาคต  มี ref ประกอบ 

� 3.1.2 
ผ1าน 

(ทํา 4) 

4 กรองละเอียด 
(จะเอาไปใช+เขียนไหม) 

5 เขียนไว�ท่ีไหน  เขียนในย�อหน�าแรก � 4.1 
ใช� 

(ทํา 5) 

� 4.2 ไม1
ใช� 

(หาบัตร
ใหม1) 

 
จากนั้นเราตรวจการกรองหยาบในข้ันตอนที่ 2 ว1า “เนื้อหาที่เขียนนั้น

ตอบกลยุทธ%ไหม?”  เปAนการตรวจ “สติ” ก1อนที่จะเอาไปกรองข้ันต1อไป   หาก
ย�อนไปอ1าน “หน�าที่” และ “กลยุทธ%” ของบทนํา เราจะเห็นว1าเนื้อหาผ1านการ
กรองหยาบไปตกที่ 2.2  แต1ถ�าตกที่ 2.1 ก็ต�องเอาบัตรเขียนใบใหม1(ของสมาชิก
คนอ่ืน)มาพิจารณา 

สิ่งที่ผ1าน 2.2 จะส1งไปทํา 3  โดยถามว1า “เนื้อหาที่เขียนนั้น ชัด วัดได� 
มีหลักฐานไหม?” หากไม1ผ1านการกรองตอนนี้ก็ต�องว่ิงไปทํา 3.1.1  ระดมสมอง
ด�วยบัตรเขียนว1า keyword ที่ทําให�ชัดคืออะไร (ใส1ในช1อง 3.1.1.1)  เพ่ือดึงสติ
กลับมาทําที่ไม1ชัดให�ชัด  เม่ือได� keyword แล�ว จึงเขียนในข้ันตอน 3.1.1.2  
(สมมุติ)ในตัวอย1างนี้คือ “เขียนเพ่ิมโดยระบุกลุ�มผู�เสียประโยชน*และมูลค�าความสงว
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เสียหายทางเศรษฐกิจและการเสียโอกาสในอนาคต มี ref ประกอบ”   การมี
ตัวตนผู�เก่ียวข�องและตัวเลขที่มาจากเอกสารอ�างอิง คือ การทําให�ชัด วัดได� และ
มีหลักฐาน นั่นเอง  จึงผ1านการกรองละเอียดมาทาง 3.1.2   

เม่ือผ1านกรองละเอียดในช1องที่ 3 แล�วจึงเดินหน�าไปทําข้ันตอนข�อ 4  
ด�วยการถามว1า “เราจะใช�ข�อความจากบัตรเขียนนี้ไหม?”  “มีบัตรเขียนของ
สมาชิกคนอ่ืนที่ผ1านการกรองตกมาถึงข้ันตอนที่ 4  ที่ดีกว1านี้ไหม?”   จากนั้น
เลือกเอาที่ดีที่สุดไปทําข้ันตอนที่ 5  คือหาที่ลงให�  ในตัวอย1าง คือ เขียนไว�ในย1อ
หน�าแรกของบทนํา 

การทําเปAนปฏิบัติการกลุ1มจะทําให�ทุกคนเรียนรู� style การใช�คําและ
รูปประโยคที่หลากหลาย  เรียนรู�จากการหารือเพ่ือให�ได�ข�อเขียนที่ดีที่สุด   
ข�อเขียนที่ตกออกไปจากการพิจารณาก็เปAนบทเรียนเช1นกัน  หากทุกข้ันตอนมี
การให�ความเห็นประกอบเหตุผล 

ทําไปสักพักจะคล1อง  และเอาข�ออ่ืนและกลยุทธ%อ่ืนมาทําเองไม1ยาก  
ทํากลุ1มประมาณ 5 คนก็น1าจะพอ  จะได�ไม1เสียเวลามาก 

1.2 การสร+างแบบตรวจสอบเพ่ือตรวจหน+าที่บทความ 
ตารางตรวจสอบกลยุทธ%การเขียนข�างต�นนั้นเปAนการตรวจสอบสติของ

คนเขียน  แต1การรับว1าควรตีพิมพ% (หรือควรอ1าน) หรือไม1นั้น เปAนการตัดสินด�วย
ความรู+สึกของ reviewer (หรือคนอ1าน)  ดังนั้น เม่ือเขียนเสร็จแล�ว  เราต�อง
เปลี่ยนมาสวมหมวกเปAนคนตรวจ (หรือคนอ1าน)  

ในบทที่ 2 ผมได�ให�ตารางตรวจสอบว1าบทความที่อ1านนั้นเขียนได�ตรง
ตามกลยุทธ%หรือไม1  คราวนี้เรามารู�จักเคร่ืองมือใหม1ที่ละเอียดว1า  คือ checklist 
ที่ “ตรวจสอบหน+าที่บทความ”  ในการสร�างความรู�สึก/ความเชื่อ (ขอให�
ย�อนกลับไปอ1าน “ความรู�สึก” ในบทที่ 2) 

วิธีการคือเอาหน�าที่มาแปลงเปAน “ความรู+สึก” เม่ืออ1าน ตัวอย1างเช1น 
บทนํา 
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หน�าที่ของบทนําคือ “ให�ผู�อ�านทราบสถานการณ*ปMจจุบันและคาดหวัง
ว�าเป=นเร่ืองสําคัญ มีความก�าวหน�าทางวิชาการ..” ดังนั้น บทนําจะต�องทําหน�าที่
ให+เกิดความรู+สึกกับคนอ1าน 3 อย1างคือ 1.) รู�สึกร1วมกับสถานการณ%ว1ามีบริบท  
2.) รู�สึกรุนแรงกับประเด็นว1ามีนัยสําคัญ  และ 3.) รู�สึกอยากรู� (curiosity) ที่ท�า
ทายช1องว1างความรู�   การเอาหน�าที่มาตีความเปAนความรู�สึกต1างๆ นี้  ควรเปAน
ปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วมของกลุ1ม (และสามารถตีความได�ต1างกับที่ผมเขียนก็
ได�) 

หลังจากได� “ความรู�สึกเปsาหมาย” แล�ว เราควรทําปฏิบัติการต1อจนได�
แบบตรวจสอบ (checklist)  วิธีการ workshop สามารถออกแบบได�
หลากหลาย  โดยให�จัดกระบวนการให�ทุกคนมีความคิดอิสระได�ในเบื้องต�น  
จากนั้นเอาความคิดทั้งหลายมาหาข�อสรุปร1วมกัน  เลือกเอาที่คิดว1าดีที่สุด
จํานวนอย1ามากเกินไป  ดังตัวอย1างของบทนํา ที่เปAนตัวอย1างต1อไปนี้  
 
แบบตรวจสอบ (Checklist) หัวข+อบทความว/าทําหน+าที่ให+ความรู+สึกหรือไม/ 
 
หัวข+อ: บทนํา (อ1านแล�ว check ความรู�สึกใน �) 
 
1. อ1านย1อหน�าแรกๆ แล�วรู+สึกร/วมกับสถานการณ%ที่เปAนที่มาของบทความวิจัย 
โดย 

�  เข�าใจบริบท  และ �  เห็น Stakeholders ชัดเจน 
�  รู+สึกว/าป'ญหาสําคัญ/รุนแรง  � ในประเด็นเศรษฐกิจ 

�  ในประเด็นสังคม 
�  รู+สึกเช่ือเพราะเห็นที่มาของข�อมูลสําคัญๆ (การอ�างอิง) หรือเราก็
คุ�นๆ กับเร่ืองนี้ 
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2. อ1านย1อหน�าต1อไปแล�วรู+สึกว/า  
 �  รู�ชัดแล�วนะว1า “เร่ืองพวกนี้ ใครทําอะไรมาบ�างแล�ว” 
 �  เชื่อสนิทใจเลยว1าเปAนข�อมูล update แล�ว เพราะรู+สึกว/า 

�  เอกสารอ�างอิงเปAนแหล1งที่เชื่อได�  
�  เอกสารอ�างอิงทันสมัย 

 �  รู+สึกชอบและเชื่อหลักการ/ทฤษฎีที่ใช� เพราะ 
�  ประสบการณ%เห็นคนอ่ืนใช�แล�วสําเร็จดี (หรือจากการ
อ�างอิง) 

  �  ไม1ขัดกับบริบท 
3. อ1านย1อหน�าถัดไปแล�วรู+สึกว/า 
 �  น1าสนใจดีที่จะได�ความรู�ใหม1 (เห็นช1องว1างความรู�ที่น1าต่ืนเต�น) จาก 
  �  ตัวแปรใหม1 
  �  บริบทใหม1 

�  ทราบเลยว1างานวิจัยของบทความนี้ทําเพ่ือเปsาหมายอะไร และ �  
สอดคล�องกับชื่อเร่ือง 

4. อ1านบทนําจบแล�วรู+สึกว/า 
 � น1าจะได�ความรู�ใหม1 

� ต่ืนเต�นกับสถานการณ% บริบท อยากอ1าน/อยากรู�เพ่ิม (บทนําทํา
หน+าที่สมบูรณ�แล+ว) 

 
ความรู�สึกที่ check ครบในข�อที่ 1 คือความรู�สึกร1วมกับสถานการณ%ว1า

มีบริบท และรู�สึกรุนแรงกับประเด็นว1ามีนัยสําคัญ  ในขณะที่ข�อที่ 2 และ 3 เปAน
การตรวจสอบความรู�สึกอยากรู� (curiosity) ที่ท�าทายช1องว1างความรู�  การ
ตรวจสอบบทนํานี้จบด�วยข�อที่ 4 ที่เปAนความรู�สึกรวบยอดของทั้ง 3 ความรู�สึก 
ที่เปAนหน�าที่หลักของบทนํา สงว
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เม่ือเขียนบทนําจากตารางกํากับสติการเขียนเสร็จ  ผมขอให�ลองทําใจ
เปAนกลาง  อ1านดูว1าสามารถ check ทะลุจนถึง � สุดท�ายที่แสดงว1าบทนําได�ทํา
หน�าที่อย1างสมบูรณ%แล�วหรือไม1 

หากเรามีเคร่ืองมือตรวจสอบสติคนเขียน (ตาราง)  และความรู�สึกคน
อ1าน (checklist) สําหรับทุกหัวข�อของบทความ  แม�ว1าเราจะเปAนนักเขียน
มือใหม1ก็จะไม1มีป'ญหาการเขียนบทความวิชาการอีกต1อไป   

เชื่อเลยว1าหลายคนอ1านแล�วรู�สึกว1าผมทําเร่ืองยากให�ยากย่ิงข้ึน  บอก
ตามตรงว1าผมก็รู�สึกเช1นนั้น  หลายคนเขียนเปAนแล�ว  เขาก็เขียนไปเลย  เหมือน
คนว1ายน้ําเปAน  ก็กระโดดตูมว1ายน้ําเลย  ไม1ต�องนึกเพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนว1า
ต�องยกแขน เอียงหน�า ขยับขาอย1างไร  แต1สําหรับคนเพ่ิงเร่ิมหัดเขียน เราต�องมี
เคร่ืองมือให�เขาเร่ิมได�ถูกต�อง 

ผมต้ังใจเขียนลักษณะถอดกระบวนการให�ละเอียด  เจตนาให�อ�านเพ่ือ
ได�หลักคิดมากกว�า  ฉะนั้น ควรอ1านใหม1  แล�วถอดออกมาจากที่ตนเข�าใจว1า
หลักคิดนี้ใช�พัฒนาการเขียนของเราได�อย1างไร? 

 
2.  สรุปการเรียนรู+ 

หนังสือเล1มนี้บอกวิธีการเขียนบทความวิชาการโดยใช� “หน�าที่”และ 
“กลยุทธ%” ของหัวข�อต1างๆ ของบทความมาอธิบาย   วิธีการที่เสนอนี้เกิดจาก
การวิเคราะห%ถอยหลัง  ทําให�ทราบที่มา-ที่ไปของหลักการเขียนบทความ   

รูปต1อไปนี้อธิบายการไหลอย1างต1อเนื่องของความคิดและสติ ที่เปAน
ข�อเขียนบทที่ 2 และ 4  ที่ปรากฏเปAนเคร่ืองมือที่ช1วยให�เขียนบทความวิชาการ
ได�    

 

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา 
 

หลักการเขียนบทความวิชาการ: หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ�โครงงานฐานวิจยั 67 

 

 
 

เร่ิมจาก “1 หน�าที่ต1อคนอ1าน” ไปสู1 “2 กลยุทธ%การเขียน” และ “3 
ตารางตรวจสอบกลยุทธ%” ตามที่เขียนอธิบายไว�ในบทที่ 2   จากนั้นเข�าสู1
ข�อเขียนบทที่ 4 ด�วย workshop เรียนรู�ร1วมกันให�ได�ผลงานตาม “5 เขียนตาม
ตารางสติ”   Workshop ยังให�การเข�าใจ “7 ความรู�สึกคนอ1าน” จนผลิต
ออกมาเปAน “8 Checklist จับความรู�สึก”   

เม่ือ “6 อ1าน” และแก�จนงานเขียนของเราสอบผ1านกลยุทธ%การเขียน
แล�ว  บทความที่เขียนจะเข�าสู1 “9 การอ1าน” ในหมวกคนอ1าน  หากไม1ผ1าน 
checklist ความรู�สึก  เราต�อง “10 ขัดเกลา (edit)” ใหม1  จนกว1าจะ “11 
เสร็จการเขียน” 

นอกจากเรียนรู�จากการอ1านที่ผมเขียนแล�ว  ผู�อ1านควรเรียนรู�จากการ
ลงมือปฏิบัติเอง  การเขียนบทความต�องการทักษะ ซ่ึงไม1มีทางอ่ืนนอกจากการ
ฝZกฝนด�วยตนเองเท1านั้น   การฝZกทุกชนิดต�องมีเคร่ืองมือ  เม่ือเรามีทักษะเรา
ต�องสามารถถอดความรู�ของเราออกมาเปAนเคร่ืองมือได�  เพ่ือทําความรู�ฝ'งลึก 
(tacit knowledge) ให�เปAนความรู�ที่กระจ1างแจ�ง    
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หนังสือนี้เขียนโดยเอาเพียงส1วน “บทนํา” มาเปAนตัวอย1าง   เม่ืออ1าน
เข�าใจได�หลักแล�ว  ผมเชื่อว1าทุกคนสามารถทํา workshop กับตนเองเพ่ือทํา 
“ตารางตรวจสอบสติตามกลยุทธ%การเขียน”  และ “แบบตรวจสอบความรู�สึก
ตามหน�าที่บทความ” ของหัวข�อที่เหลือได�    การทําแบบตรวจสอบด�วยตัวเอง
จะทําให�เรารู�จริง   

การเขียนบทที่ 4 ทําให�ผมนึกถึงแบบฝZกหัดคัดลายมือสมัยเรียน
อนุบาล   เด็กที่เร่ิมหัดเขียนจําเปAนต�องมี pattern เส�นประให�ลากดินสอตาม  
จึงจะประคองมือเขียนได�สวย ฉันใด   การหัดเขียนบทความวิชาการให�ถูก
หลักการเขียนที่ดีก็ย1อมต�องการเคร่ืองมือประคับประคองการเขียน ฉันนั้น 

ตารางตรวจสอบที่กํากับสติในการเรียบเรียงใจความและเนื้อหาของ
บทความ ก็มีหน�าที่เช1นเดียวกับเส�นประที่ช1วยกํากับสติการลากดินสอของเด็ก
อนุบาล  นั่นเอง 

ตารางหรือแบบตรวจสอบเปAนเพียงเคร่ืองมือให�ทํางานได�  เคร่ืองมือนี้
เปAนเพียงส1วนที่กํากับศาสตร%เท1านั้น  ยังมีส1วนของศิลปะอีกมากที่ไม1สามารถ
สร�างแบบตรวจสอบได�   ต�องฝZกและจับทางได�ด�วยตนเอง  

เหมือนคนขุดดินเก1ง  เขาจะมีทักษะการจับจอบและจังหวะมือตาม
สภาพดิน  เพ่ือไม1ให�ด�ามจอบเสียดสีจนฝqามือพอง  คนที่ขุดดินเปAนจะต�องมือ
พองมาก1อนเสมอ  การเรียนรู�ศิลปะการเขียนก็เช1นกัน  ต�องหม่ันฝZกฝนและ
เรียนรู� 

เรียนตามตรงว1าเม่ือเขียนบทนี้  ผมรู�สึกว1ากําลัง “ทําให�เป=นเร่ืองมาก
เร่ือง” หรือ “ทําเร่ืองยากให�ยากย่ิงข้ึน”    

แต1ผมก็เชื่อว1ามันน1าจะมีประโยชน%แก1คนในระบบการศึกษาจํานวน
มาก ที่ถูกโปรแกรมชุดความคิดตายตัวไว�แล�ว  และอยู1กับ “ระบบสําเร็จรูป” 
นานมากจนขาดการจัดความคิดให�เปAนระบบ   หลักคิดที่ปรากฏในที่ต1างๆ ของ
หนังสือนี้จะช1วยจัดกระบวนการคิดใหม1เก่ียวกับการเขียนงานวิชาการ  
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ภาคผนวก ก. 
 

บทความทั้ง 4 ในภาคผนวกนี้ได�จากโครงงานยุววิจัยยางพารา  และที่
นํามารวมไว�ไม1ได�หมายความว1าเปAนตัวอย1างที่ดีสมบูรณ%แบบ  ในบทความมีทั้งที่
ดีตามที่ผมเขียนแนะนําไว�  และที่ยังต�องปรับปรุง  เจตนานํามาเพ่ือใช�ทบทวน
การเรียนรู�การเขียนบทความ   ผู�อ1านจึงต�องอ1านอย1างพินิจพิเคราะห%  อ1านแล�ว
เอาความรู�จากหนังสือนี้มาวิเคราะห%ว1าตัวอย1างที่ดีที่ควรเอาเปAนแบบอย1างคือ
อะไร  ที่สามารถปรับปรุงให�ดีข้ึนอีกคืออะไร 

ผู�อ1านควรใช�ความรู�จากหนังสือนี้ลองแก�ไขบทความเหล1านี้ด�วยตนเอง  
ในภาคผนวก ข. มีบทความตัวอย1างที่ผมแก�ให�เปAนตัวอย1างเรียนรู�  อาจจะข�าม
ไปอ1านภาคผนวก ข. ก1อนก็ได� 
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โครงงานวิจัยชนิดงานวิเคราะห�และคํานวณ 
 

การศึกษา Carbon footprint ของสวนยางพารา 
 

ศลิดดา จุติเวช*, ธวัชชัย สุวรรณวงศ%, พาสิณี สุดลาภา และพลอยรุ�ง สิบพลาง 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

*E-mail : salidl@hotmail.com 
บทคัดย/อ  

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาค1า Carbon โFootprint ในสวน
ยางพาราที่มีอายุยางพารา 1-7 ปE  ผลการศึกษาพบว1า กิจกรรมของในแต1ละช1วง
อายุมีไม1เท1ากัน โดยในช1วงอายุ 0-3 ปE มีการดูดซับคาร%บอนไดออกไซด% 4.4606 
ตันต1อไร1 มีการปล1อยคาร%บอนไดออกไซด% 1.5455 ตันต1อไร1 ช1วงอายุ 3-5 ปE มี
ก า ร ดู ด ซั บ ค า ร% บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด%  8 . 8 7 9 6  ตั น ต1 อ ไ ร1  มี ก า ร ป ล1 อ ย
คาร%บอนไดออกไซด% 1.5543 ตันต1อไร1 และช1วงอายุ 5-7 ปE มีการดูดซับ
คาร%บอนไดออกไซด% 36.182 ตันต1อไร1 มีการปล1อยคาร%บอนไดออกไซด% 1.5597 
ตันต1อไร1  แนวโน�มของการดูดซับคาร%บอนไดออกไซด%จะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากต�น
ยางพารามีการเจริญเติบโตมากข้ึน ส1วนการปล1อยคาร%บอนออกไซด%มีแนวโน�ม
คงที่เนื่องจากกิจกรรมที่ปล1อยคาร%บอนไดออกไซด%  มีปริมาณคงที่เม่ือทําการ
เปรียบเทียบผลต1างระหว1างปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%ที่ดูดซับและปริมาณ
คาร%บอนไดออกไซด%ที่ปล1อยออกมา พบว1ามีค1าเปAนบวกและมีแนวโน�มเพ่ิมมาก
ข้ึนเร่ือยๆ 
 
1. บทนํา 

โลกร�อนข้ึน เปAนความจริงที่ทุกคนจําต�องตระหนักและช1วยกันรับมือ
อย1างจริงจังและจริงใจ เนื่องจากการลดภาวะโลกร�อนจะต�องอาศัยความร1วมมือ
จากพลเมืองของโลกทุกคน ในการช1วยกันลดภาระให�กับโลกป'จจุบัน สงว
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Carbon Footprint (CF) เปAนค1าทางวิทยาศาสตร%ที่คํานวณปริมาณ
การปลดปล1อยแก�สเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ%หรือกิจกรรมต1างๆสู1บรรยากาศ
โดยคํานวณออกมาในรูปคาร%บอนไดออกไซด%เทียบเท1าซ่ึงการวัดการปลดปล1อย
แก�สเรือนกระจกมีทั้งทางตรงและทางอ�อมการปล1อยแก�สทางตรงเปAน 

การวัดปริมาณแก�สเรือนกระจกที่ปล1อยออกมาจากกิจกรรมที่เกิดข้ึน
โดยตรงเช1นการเผาไหม�ของเชื้อเพลิงรวมถึงการใช�พลังงานในครัวเรือนและ
ยานพาหนะส1วนการวัดทางอ�อมเปAนการวัดปริมาณแก�สเรือนกระจกจากผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ%ที่เราใช�โดยคํานวณรวมทั้งกระบวนการผลิตต้ังแต1กระบวนการ
ได�มาซ่ึงวัตถุดิบการเพาะปลูกการแปรรูปการขนส1งการใช�งานรวมไปถึง
กระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ%หรือบรรจุภัณฑ%หลังการใช�งานเรียกได�ว1า
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ% (LCA: Life Cycle Assessment) 

ส1วนในภาคเกษตรกรรม ก็สามารถเกิด Carbon Footprint ได�
เช1นเดียวกันเพียงแต1อาจจะน�อยกว1าภาคอุตสาหกรรม แม�กระทั่งในการทําสวน
ยางพารานั้นนับต้ังแต1การเตรียมดิน จนถึงการผลิตยางแผ1นมีการใช�พลังงานและ
เกิดแก�สคาร%บอนไดออกไซด%มากมาย ซ่ึงเปAนสาเหตุที่ทําให�เกิดภาวะโลกร�อน
ด�วย แต1ทว1าการปลูกยางพารานั้น ก็ช1วยดูดซับปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%จาก
กระบวนการผลิตยางได�เช1นกัน 

ปqาไม�มีบทบาททั้งในด�านการกักเก็บ (Sink) และปลดปล1อย (Source) 
ก�าซคาร%บอนไดออกไซด%การกักเก็บหรือดูดซับคาร%บอน ไดออกไซด%จะผ1าน
กระบวนการสังเคราะห%แสงซ่ึงต�นไม�จะนําก�าซคาร%บอนไดออกไซด%มาใช�ในการ
สร�างอาหารและเพ่ิมผลผลิตมวลชีวภาพในขณะที่การปลดปล1อยก�าซ
คาร%บอนไดออกไซด%กลับสู1ชั้นบรรยากาศของต�นไม�จะผ1านกระบวนการหายใจ
การตายการย1อยสลายต�นไม�จะกักเก็บคาร%บอนไว�ในส1วนของลําต�นรากก่ิงและใบ
ในรูปของมวลชีวภาพในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งหากมีผลผลิตมวลชีวภาพเพ่ิมข้ึนพ้ืนที่
นั้นก็จะมีการกักเก็บคาร%บอนตามผลผลิตมวลชีวภาพที่เพ่ิมข้ึนในทางกลับกัน
หากพ้ืนที่นั้นมีผลผลิตมวลชีวภาพลดลงเนื่องจากมีการตัดไม�นําออกมาใช�
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ประโยชน%พื้นที่นั้นก็จะมีการกักเก็บคาร%บอนตามผลผลิตมวลชีวภาพลดลงป'จจัย
หลักของการดูดซับก�าซนี้ก็คือใบของพืชโดยใบมีบทบาทในการดูดซับก�าซ
คาร%บอนไดออกไซด%มากที่สุดด�วยกระบวนการสังเคราะห%แสงอีกป'จจัยหนึ่งที่
เก่ียวข�องกับการดูดซับคือปริมาณน้ําที่พืชดูดข้ึนมาด�วยนอกจากนี้ก็ข้ึนอยู1กับ
ปริมาณความเข�มของแสงอาทิตย%อีกด�วยทั้งนี้ 

ความสามารถในการดูดซับคาร%บอนไดออกไซด%ในพ้ืนที่ปqาไม�ข้ึนอยู1กับ
ชนิดของต�นไม�แต1ละชนิดการกักเก็บคาร%บอนในหน1วยวัดแบบเทียบเท1ามีหน1วย
วัดเปAน kg equivalent 

 

 
 
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค%ในการศึกษาปริมาณ Carbon Footprint 

ของการทําสวนยางพารา และเปรียบเทียบกับค1าการดูดซับปริมาณแก�ส
คาร%บอนไดออกไซด%ของสวนยางพารา 

 

ก�าซเรือนกระจก 
อายุในชั้น

บรรยากาศ (ปE) 

ศักยภาพในการทําให�เกิดภาวะ
โลกร�อน 

(เท1าของคาร%บอนไดออกไซด%) 
คาร%บอนไดออกไซด% 200 - 450 1 

มีเทน 11 21 
ไนตรัสออกไซด% 120 310 
ไฮโดรฟลูออโร

คาร%บอน 
2-19 140-11,700 

เปอร%ฟลูออโรคาร%บอน มากกว1า 1,000 6,500-9,200 
ซัลเฟอร%เฮกซะ

ฟลูออไรด% 
3,200 23,900 
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2. วัสดุอุปกรณ�และวิธีการ 
2.1 ศึกษาปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%ทั้งหมด  

ศึกษาด�วยวิธีการ Cradle to Grave เปAนการประเมินการปล1อยก�าซ
เรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ%ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต1กระบวนการ
ได�มาซ่ึงวัตถุดิบ การผลิต การขนส1งและกระจายสินค�า การใช�งาน และการ
กําจัดซากผลิตภัณฑ% โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. สํารวจวิธีการทําสวนยางโดยการสอบถามจากเกษตรกรผู�ทํา
ยางพาราใน อ. หนองหญ�าปล�อง จ.เพชรบุรี จากสวนยางที่มีเนื้อที่ 2 ไร1ข้ึนไป 
และค�นคว�าจากแหล1งข�อมูลต1างๆเพ่ือวิเคราะห%กิจกรรมต1างที่ปล1อยก�าซ
คาร%บอนไดออกไซด%  

2. บันทึกข�อมูลที่ได�และจําแนกประเภทของกิจกรรมต1างๆ เพ่ือนําไป
วิเคราะห%ข�อมูลต1อไป 

3. บันทึกข�อมูลพ้ืนฐานของต�นยางพารา ขนาด ความสูง และมวลของ
ส1วนต1างๆ ของต�นยางพารา โดยใช�วิธีการสุ1มตัวอย1างตามหลักสถิติ คือการสุ1ม
อย1างง1าย จํานวนร�อยละ 30 ของจํานวนต�นยางพาราทั้งหมดในพ้ืนที่ที่ศึกษา 

4. นําข�อมูลมาวิเคราะห%การคํานวณปริมาณก�าซคาร% บอนไดออกไซด%ที่
ปล1อยออกมา 

นําข�อมูลที่ศึกษาได�ไปคํานวณหาปริมาณก�าซคาร%บอนไดออกไซด%ที่
ปล1อยออกมาในการทําสวนยาง โดยใช�สูตรปริมาณก�าซคาร%บอนไดออกไซด% = 
Activity Data × Emission Factor โดย Activity Data คือ ข�อมูลปริมาณ
กิจกรรมที่ก1อให�เกิดการปล1อยก�าซเรือนกระจก 

Emission Factor คือค1าคงที่ที่ใช�เปลี่ยน Activity data ให�เปAนค1า
ปริมาณการปล1อยก�าซเรือนกระจกซ่ึงค1า Factor สามารถเทียบได�จากตาราง
แสดงค1า Factor ในการปล1อยก�าซคาร%บอนได ออกไซด%ของผลิตภัณฑ% 
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แปลงค1าปริมาณก�าซเรือนกระจกให�อยู1ในรูปก�าซคาร%บอนไดออกไซด%
เทียบเท1า โดยการนําไปคูณกับค1าศักยภาพในการทําให�โลกร�อนของก�าซเรือน
กระจกแต1ละชนิด 

แปลงค1าก�าซคาร%บอนไดออกไซด%เทียบเท1าอยู1ในหน1วยกิโลกรัม หรือตัน 
 
2.2 การคํานวณปริมาณก�าซคาร%บอนไดออกไซด%ที่กักเก็บนําข�อมูลที่ศึกษาได�
คํานวณปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%ที่กักเก็บไว� 

คํานวณปริมาณคาร%บอนเก็บกักของต�นไม�โดยใช�สมการแอลโลเมตรี 
ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริมาณคาร%บอนเก็บกักของต�นไม�โดยใช�
สมการแอลโลเมตรี 
 
การกักเก็บคาร%บอน 

(กก./ต�น) 
สมการ R2 

ลําต�น (CS) CS = 0.03860 (DBH2H) 0.8341 0.97 
ก่ิง (CB) CB = WT - WS -WL - 
ใบ (CL) CL = 0.000004 (DBH2H) 1.4986 0.91 
ราก (CR) CR = 0.00023 (DBH2H) 1.269 0.95 

รากฝอย (Cr) Cr = 0.00109 (DBH2H) 1.0296 0.92 
เหนือพ้ืนดิน (CT) CT = 0.00230 (DBH2H) 1.2046 0.95 

 
แหล1งที่มา : การกักเก็บคาร%บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม�บางชนิดที่ปลูก ณ 
ศูนย%ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร  
หมายเหตุ :  DBH คือ เส�นผ1าศูนย%กลางเพียงอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูง 
(เมตร) 
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2.3  เปรียบเทียบปริมาณรวมของคาร%บอนไดออกไซด%ที่ยางพาราดูดซับกับ
ปริมาณรวมของคาร%บอนไดออกไซด%ที่ปล1อยออกมาจากการทําสวนยางพารา 

สร�างแผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณรวมของคาร%บอนได ออกไซด%ที่
ยางพาราดูดซับกับปริมาณรวมของคาร%บอนไดออกไซด%ที่ปล1อยออกมาจากการ
ทําสวนยางพารา 

 
3. ผลการทดลอง 

จากการลงสํารวจพ้ืนที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร     อ.หนองหญ�า
ปล�อง จ.เพชรบุรี พบว1า การทําสวนยางพารานั้นมีหลายกิจกรรม ต้ังแต1การปรับ
พ้ืนที่ การขุดหลุมหรือแม�กระทั่งการดูแลรักษาต�นยาง ในการศึกษาจะแบ1ง
กิจกรรมที่ศึกษาออกเปAน 2 กลุ1ม ดังนี้ 
 
กลุ/มที่ดูดซับคาร�บอนไดออกไซด� (Carbon Credit) 
 

 
 
รูปที่ 1 การดูดซับแก�สคาร%บอนไดออกไซด%เฉลี่ยใน3 ช1วงอายุ ตามจํานวนพ้ืนที่

ปลูกพ้ืนที่ อ.หนองหญ�าปล�อง  จ.เพชรบุรี (ตัน) สงว
นลิข
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กลุ/มที่ปล/อยคาร�บอนไดออกไซด� 
 

 
 

รูปที่ 2  ปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%เฉลี่ยสะสมที่ปลดปล1อยจากการทําสวน
ยางพาราอ.หนองหญ�าปล�อง  

จ.เพชรบุรี (ตัน/ไร1) 
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รูปที่ 3  การเปรียบเทียบปริมาณรวมของคาร%บอนไดออกไซด%ทีย่างพาราดูดซับ
กับปริมาณรวมของคาร%บอนไดออกไซด%ที่ปล1อยออกมาจากการทําสวนยางพารา 

อ.หนองหญ�าปล�อง จ.เพชรบุรี (ตัน/ไร1) 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 

จากการศึกษา พบว1าจํานวนกิจกรรมของในแต1ละช1วงอายุไม1เท1ากัน
โดยในช1วงอายุ 0-3 ปE มีการดูดซับคาร%บอนได ออกไซด% 4.4606 ตันต1อไร1 มีการ
ปล1อยคาร%บอนไดออกไซด% 1.5455 ตันต1อไร1 ช1วงอายุ 3-5 ปE มีการดูดซับ
คาร%บอนไดออกไซด% 8.8796 ตันต1อไร1 มีการปล1อยคาร%บอนไดออกไซด% 1.5543 
ตันต1อไร1 และช1วงอายุ 5-7 ปE มีการดูดซับคาร%บอนไดออกไซด% 36.182 ตันต1อไร1 
มีการปล1อยคาร%บอนไดออกไซด% 1.5597 ตันต1อไร1 แนวโน�มของการดูดซับ
คาร%บอนไดออกไซด%จะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากต�นยางพารามีการเจริญเติบโตมากข้ึน 
ส1วนการปล1อยคาร%บอนออกไซด%มีแนวโน�มคงที่ เนื่องจากกิจกรรมที่ปล1อย
คาร%บอนไดออกไซด% มีปริมาณคงที่ เม่ือทําการเปรียบเทียบผลต1างระหว1างสงว
นลิข
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ปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%ที่ดูดซับและปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%ที่ปล1อย
ออกมา พบว1ามีค1าเปAนบวกและมีแนวโน�มเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ถึงแม�ว1าในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี เปAนพ้ืนที่ปลูกยางพาราพ้ืนที่ใหม1ๆ ทําให�อายุของยางพาราที่ลง
พ้ืนที่สํารวจยังไม1มากนัก (ไม1เกิน 7 ปE) แต1คณะผู�วิจัยได�วิเคราะห%และแสดงให�
เห็นจากข�อมูลเบื้องต�นว1า แนวโน�มของอัตราการดูดซับคาร%บอนไดออกไซด%มี
สูงข้ึนกว1าอัตราการปล1อยคาร%บอนไดออกไซด%อย1างชัดเจน ย1อมเปAนข�อบ1งชี้ได�ว1า
การทําสวนยางพารานอกจากเกษตรกรจะได�ประโยชน%จากความเปAนพืช
เศรษฐกิจที่มีประโยชน%ในทุกส1วนของต�นยางพาราแล�ว ยังสามารถช1วยลดป'ญหา
ภาวะโลกร�อนได�อีกด�วย นอกจากนี้ในอนาคตเกษตรกรชาวสวนยางอาจขาย 
Carbon Credit ได�อีกด�วย  
 
5. ข+อเสนอแนะ 

1. พ้ืนที่ที่คณะผู�วิจัยได�ทําการสํารวจ เปAนพ้ืนที่ที่ปลูกยางพารามาไม1
เกิน 7 ปE แต1มีการเป^ดกรีดและทําแผ1นบ�างแล�ว ทําให�ผู�วิจัยไม1มีข�อมูลอายุของ
ยางพาราที่มากกว1านี้ ทําให�อาจได�ข�อมูลที่ไม1ครอบคลุมเท1าที่ควร ในอนาคตอาจ
ทําการขยายพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาออกไปอีก 

2. ข�อมูลที่ได�จากการลงสํารวจและวิเคราะห%นี้ ไม1ได�รวมไปถึงการใช�
ชีวิตของเกษตรกร รวมไปถึงสัตว%เลี้ยงของเกษตรกร ซ่ึงอาจมีผลต1อปริมาณ
คาร%บอนไดออกไซด%ที่ปล1อยออกมาบางส1วน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการนี้ ได� รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากโครงการยุววิจัย
ยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอขอบพระคุณ อาจารย%ศ
ลิดดาจุติเวช และอาจารย%ธวัชชัย  สุวรรณวงศ% อาจารย%ที่ปรึกษาทั้งสองท1าน ที่
กรุณาให�คําปรึกษา ข�อเสนอแนะตลอดจนแนวคิดต1างๆ ในงานวิจัยฉบับนี้
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ตลอดจนได�รับความเอ้ือเฟj�ออุปกรณ%และสถานที่จากกลุ1มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร% โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
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2553. การสํารวจข�อมูลระยะไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิสนเทศ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ%, 2554. 

[2] ณัฐพล ไกรเดช. การดูดซับคาร%บอนไดออกไซด%ของต�นยางพารา. เอกสาร
ประชุมวิชาการยางพารา “รวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางไทยอย1าง
ย่ังยืน”. 2552 

[3] ทีมบรรณธิการ.  Carbon credits เดอะรับเบอร% อินเตอร%เนชั่นแนล: เพ่ือ
ธุรกิจยาง พลาสติกและ อุตสาหกรรมที่เก่ียวข�อง. ปEที่ 10 เลขที่ 11 ฉบับเดือน
 พฤศจิกายน. 2551. 

[4] พิชชาทร เรืองเดช. ความสามารถในการดูดซับก�าซคาร%บอนไดออกไซด%ของ
พันธุ%ไม�ปqาชายเลนบางชนิดภายใต�สภาพน้าํเสีย บริเวณแหลมผกัเบี้ย จังหวัด
เพชรบุรี. วิทยานพินธ%ปริญญาโท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%. 
2545. 

[5] สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ%. 
ข�อมูลวิชาการยางพารา 2555.  

[6] โรงพิมพ%ชุมนุมสหกรณ%การเกษตรแห1งประเทศไทย, 2555. 

[7] สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย. ยุทธศาสตร% CDM การแก�ป'ญหาภาวะ
เรือนกระจกอย1างมีส1วนร1วม. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจัย. 
2547. 

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา 
 

หลักการเขียนบทความวิชาการ: หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ�โครงงานฐานวิจยั 80 

 

[8] อารักษ% จันทุมา. บทบาทของยางพาราต1อสภาพแวดล�อม. ศูนย%วิจัยยาง
ฉะเชิงเทรา ผลงานวิจัยและพัฒนายางพารา ปE 2537-2549. 

[9] SastthornYoosuk. Carbon Sinks In Rubber Plantation Of Klaeng 
District, RayongProvince,Thailand [M.S. Thesis in Technology of 
Environmental Management].NakornPathom: Faculty of Graduate 
Studies, Mahidol University; 2005. 

[10] ก�าซเรือนกระจก. สํานักวิชาการพลังงานภาค 2 กระทรวงพลังงาน. [ระบบ
ออนไลน%.] แหล1งที่มา : http://www.region/.m-energy.go.th/ 
[15พฤศจิกายน 2555]. 

[11] การคํานวณคาร%บอนฟุตพร้ินท%. [ระบบออนไลน%] แหล1งทีม่า :   
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/filedownload/1326726600-
10.pdf.(16 ธันวาคม 2555.) 

[12] การคํานวณคาร%บอนเครดิต. [ระบบออนไลน%] แหล1งที่มา 
:http://www.dnp.go.th/watershed/knowledge_files/CO_Phupan.pdf.
(28 ธันวาคม 2555.) 

[13] การปลูกยางพารา. [ระบบออนไลน%]. แหล1งที่มา : 
http://www.prd.go.th/download/article/article_20120807125115.pd
f.(28 ธันวาคม 2555.) 

[14] ยางพารากับภาวะโลกร�อน.  ระบบออนไลน%].  แหล1งที่มา : 

http://www.rubber.co.th/web/files/article/%E0.(28 ธันวาคม 2555.) 

[15] Carbon Footprint Calculator 1.1 (ออนไลน%). แหล1งทีม่า : 
http://www.itexchanges.com/1039/12/Carbon-Footprint-Calculator-
11.html (5 มกราคม 2556.) 

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา 
 

หลักการเขียนบทความวิชาการ: หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ�โครงงานฐานวิจยั 81 

 

โครงงานวิจัยชนิดทดลองและนิรนัย 
 

ผลความสัมพันธ�ระหว/างความหนาแน/นของไส+เดือนดินกับปริมาณและความ
เข+มข+นของนํ้ายางพารา 

 
มุกดา วิถี*, วีรวรรณ หอมชื่น, สิริยากร สุขเจริญ, ธวัชชัย พลศรี  

และกนกวรรณ พันธ%บุปผา 
โรงเรียนเดชอุดม   อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  

*Email: letmewan@hotmail.com 
บทคัดย/อ  

การศึกษาคร้ังนี้ ได�แบ1งพ้ืนที่สวนยางพาราออกเปAน 2 แปลงทดลอง 
คือ พ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ทดลอง เพ่ิมจํานวนไส�เดือนดินในพ้ืนที่ทดลอง จาก
การทดลองพบว1า ความหนาแน1นของไส�เดือนดินเฉลี่ย 9 ตัวต1อตารางเมตร  ต�น
ยางพาราให�ปริมาณน้ํายางพารามากกว1าพ้ืนที่ควบคุม 131.59 กรัม และความ
เข�มข�นของน้ํายางพาราสูงกว1าพ้ืนที่ควบคุม 2.12 เปอร%เซ็นต%  ในพ้ืนที่ทดลองมี
ปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว1าในพ้ืนที่ควบคุม แสดงว1าไส�เดือนดินมี
ส1วนช1วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน  
 
1. บทนํา 

ยางพาราเปAนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิด
หนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกและยังสร�างรายได�ให�กับเกษตรมากทีเดียว แต1อย1างไร
ก็ตามเกษตรกรก็ยังคงประสบป'ญหาเก่ียวกับการปลูกยางพาราในเร่ืองของ
ต�นทุน ไส�เดือนดินจึงเปAนอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรควรที่จะหันมาให�ความ
สนใจ เนื่องจากไส�เดือนดินมีบทบาทและหน�าที่สําคัญในโครงสร�างของระบบ
นิเวศเร่ืองการถ1ายทอดพลังงานและหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน  ดังนั้นการหัน
มาเลี้ยงไส�เดือนดินในสวนยางพาราจึงเปAนอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมปุ�ยให�กับสงว
นลิข
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สวนยางพาราและยังลดต�นทุนการซ้ือปุ�ยเคมีลงอีก ซ่ึงไส�เดือนดินอาจส1งผลต1อ
เปอร%เซ็นต%เนื้อยางแห�งหรือความเข�มข�นและปริมาณของน้ํายางพาราได� 

คณะผู�จัดทําโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะช1วยเพ่ิมผลผลิตและลดต�นทุน
ให�กับเกษตรกรผู�ปลูกยางพาราโดยการศึกษาผลความสัมพันธ%ระหว1างความ
หนาแน1นของไส�เดือนดินต1อปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพารา ถ�าพบว1า
ไส�เดือนดินมีผลต1อปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพารา เกษตรกรก็จะ
สามารถหันมาใช�ไส�เดือนดินในการดูแลรักษาต�นยางพาราและเปAนแบบอย1างใน
การนําไปประยุกต%ใช�กับการปลูกพืชชนิดอ่ืนอีกต1อไปได� 
 
2. วัสดุอุปกรณ�และวิธีการ 

1. การเตรียมพ้ืนที่ทดลองโดยพ้ืนที่ที่ทดลองเปAนสวนยางพาราทีมี่ต�น
ยางพารา สายพันธุ% 600 อายุ 9 ปE วัดขนาดพ้ืนที่ แล�วแบ1งพ้ืนที ่พ้ืนที่ควบคุม
และพ้ืนทีท่ดลอง แต1ละพ้ืนที่มีขนาด 80 ตารางเมตร มีต�นยางพาราพ้ืนที่ละ 10 
ต�น 

2. การหาความหนาแน1นของไส�เดือนดินในพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่
ทดลอง โดยใช�วิธีการสุ1มตัวอย1างแบบวางแปลง (Quadrat sampling 
method) ใช�กรอบไม�นับประชากร ขนาด 0.25 m3 โดยจะหาความหนาแน1น
ไส�เดือนดินของแต1ละพ้ืนที่ทุกๆ 14 วัน  

3. การเตรียมข้ีวัวหมัก โดยตักข้ีวัวแห�งและข้ีเลื่อย แยกกันใส1ใน
กระสอบมัดปากกระสอบให�แน1น แล�วนํากระสอบข้ีวัวไปแช1น้ําเปAนเวลา 7 วัน 
เพ่ือปรับสภาพของข้ีวัวให�เหมาะสมกับไส�เดือนดิน 

4. การเพ่ิมจํานวนไส�เดือนดินทําหลัง 14 วันนับเร่ิมจากวัดปริมาณและ
ความเข�มข�นของน้ํายางพาราของทั้งสองพ้ืนที่คร้ังแรก โดยเตรียมอาหารไส�เดือน
ดินให�เหมือนกันทั้งสองพ้ืนที่แล�วใส1ไส�เดือนดินพันธุ%แอฟริกัน ไนท% คลอเลอร% 
อายุ 3 เดือน จากฟาร%มจํานวน 0.5 kg มาเลี้ยงในพ้ืนที่ทดลองและรดน้ําทั้งสอง
พ้ืนที่เพ่ือให�เกิดความชุ1มชื้นทุก 1 สัปดาห% 
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5. การวัดปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพาราในพ้ืนที่ควบคุม
และพ้ืนที่ทดลองบันทึกข�อมูลทั้งหมดจํานวน 30 คร้ัง  

5.1 การวัดปริมาณน้ํายางพาราเทน้ํายางพาราที่กรีดได�ทั้ง 10 ต�น ใส1
ลงในถัง โดยแยกเปAนพ้ืนที่ทดลองและพ้ืนที่ควบคุม แล�วนํามาชั่งเพ่ือวัดปริมาณ
น้ํายางพารามีหน1วยเปAนกรัม 

5.2 การวัดความเข�มข�นของน้ํายางพาราโดยใช�วิธีอบด�วยไมโครเวฟนํา
ถ�วยกระเบื้องวางบนเคร่ืองชั่งละเอียดใช�ช�อนตักน้ํายางพารา ลงในถ�วยกระเบื้อง
ให�ได� 1.00 กรัมแล�วอบในไมโครเวฟ โดยใช�กําลังไฟฟsา 70 วัตต% 5 นาทีและเพ่ิม
กําลังไฟฟsาเปAน 350 วัตต% 10 นาทีเพ่ือให�น้ํายางพาราแห�ง (สังเกตยางพารามีสี
เหลืองปนน้ําตาล) นํายางพาราแห�งที่ได�มาชั่ง แล�วเทียบกับยางพาราแห�ง 100 
กรัมแล�วจะได�เปอร%เซ็นต%น้ํายางพาราออกมา 

6. การวัดปริมาณธาตุอาหารในดินโดยสุ1มเก็บตัวอย1างดินแต1ละพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ละ 15-20 จุดแล�วคลุกเคล�าดินให�เข�ากัน เทดินลงบนผ�าแล�ว กองดินเปAน
รูปฝาชี แบ1งดินออกเปAน 4 ส1วน เก็บดินไว�เพียงส1วนเดียว ให�ได�ดินหนักคร่ึง
กิโลกรัม สําหรับใช�ในการวิเคราะห%คุณภาพดินโดยใช�ชุดตรวจสอบดินเบื้องต�น 
(Soil test kid) 

7. การวิเคราะห%ของข�อมูลโดยใช�สถิติ ได�แก1ค1าเฉลี่ย ( ) ค1าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ% (Correlation Analysis, R) และ
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2 ) 
 
3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการดําเนินงาน ปรากฏดังตารางต1อไปนี ้
ตาราง 1 แสดงความหนาแน1นของไส�เดือนดิน ปริมาณและความเข�มข�นของน้ํา
ยางพาราจาก ในพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ทดลอง 
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คร้ังท่ี  
ความหนาแน1นของ
ไส�เดือนดิน (ตัว/m2) 

ปริมาณนํ้ายางพารา(กรัม) ความเข�มข�นของนํ้า
ยางพารา(%) 

พื้นท่ี
ควบคุม 

พื้นท่ี
ทดลอง 

พื้นท่ี
ควบคุม 

พื้นท่ี
ทดลอง 

พื้นท่ี
ควบคุม 

พื้นท่ี
ทดลอง 

1 12 11 266.87 399.47 30 33 
2 - - 342.42 437.22 30 32 
3 - - 424.96 493.10 31 33 
4 - - 480.31 572.35 31 36 

5 4 14 536.42 571.45 30 33 
6 - - 575.83 597.89 31 34 
7 - - 624.44 671.62 32 35 

8 - - 658.32 776.43 30 32 
9 6 16 748.35 821.11 31 33 
10 - - 785.81 788.63 33 35 
11 - - 726.65 1117.82 36 41 
12 - - 785.81 788.63 31 30 
13 13 25 726.65 1117.82 36 41 
14 - - 826.83 1082.48 28 36 
15 - - 886.68 909.77 25 25 
16 - - 754.51 881.88  36 36 
17 16  23 808.75 905.89  35 37 
18 -  - 987.03 1054.37  33 32 
19  -  - 899.87 727.80  35 33 
20 - - 653.69 702.80 35 34 
21 22 31 737.50 887.11 33 34 
22 - - 872.84 987.32 34 36 
23 - - 644.77 640.85 32 32 
24 - - 528.37 836.75 34 36 
25 20 30 707.86 770.81 36 36 
26 - - 794.43 803.96 33 33 
27 - - 613.90 664.17 35 37 สงว
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28 - - 700.75 815.63 35 36 
29 19 34 616.44 727.95 34 35 
30 - - 368.34 362.64 36 39 

 
3.2 วิเคราะห%ข�อมูลจากผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ทดลอง 
ตาราง 2 ค1าเฉลี่ย ( ) และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความหนาแน1น
ของไส�เดือนดิน ปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพาราในพ้ืนที่ควบคุมและ
พ้ืนที่ทดลอง 
 

 
พื้นท่ีควบคุม พื้นท่ีทดลอง 

 S.D.  S.D. 

จํานวนไส�เดือนดิน (ตัว) 14 6.52 23 8.55 

ปริมาณนํ้ายางพารา (กรัม) 643.61 174.13 775.20 218.45 
ความเข�มข�นของนํ้ายางพารา (%) 33.13 2.53 35.25 2.76 

 
3.2.1 วิเคราะห%ข�อมูลโดยใช�ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตาราง 3  ค1าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ% (R) และสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) 
ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับปริมาณน้ํายางพารา และกับความ
เข�มข�นของน้ํายางพาราในพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ทดลอง 
 

ความสัมพันธ%ระหว1าง 
พื้นท่ีควบคุม พื้นท่ีทดลอง 

R R2 R R2 

ความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับปริมาณนํ้า
ยางพารา 0.281 0.079 0.539 0.290 
ความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับความเข�มข�น
ของนํ้ายางพารา 0.657 0.431 0.404 0.163 
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3.2.2 วิเคราะห%ข�อมูลโดยใช�ค1าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ% (R) และสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจ (R2) ผลการวิเคราะห%ความสัมพันธ%เชิงเส�น ปรากฏดังตารางต1อไปนี้ 
 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับปริมาณน้าํ
ยางพาราในพ้ืนที่ควบคุม 

 

 
 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับปริมาณน้าํ
ยางพาราในพ้ืนที่ทดลอง 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับความเข�มข�นของ
น้ํายางพาราในพ้ืนที่ควบคุม 

 

 
 

รูปที่ 6  ความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับความเข�มข�น
ของน้ํายางพาราในพ้ืนทีท่ดลอง 
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3.3 ปริมาณธาตุอาหารในพ้ืนทีท่ดลองและพ้ืนที่ควบคุม ปรากฏผลดังตาราง
ต1อไปนี ้
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณธาตุอาหารเปรียบเทียบระหว1างพ้ืนทีค่วบคุมและพ้ืนที่
ทดลอง 

ชนิดของธาตุอาหาร พ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ทดลอง 
ไนโตรเจน (N) ตํ่า ตํ่า 
ฟอสฟอรัส (P) สูง สูงมาก 

โพแทสเซียม (K) ตํ่า สูง 

หมายเหตุ : ปริมาณธาตุอาหารในดินทีไ่ด� วัดโดยใช�ชุดตรวจดินเบื้องต�น (Soil 
test kid) ซ่ึงค1าทีไ่ด�เปAนค1าจากการเทียบสีชองสารละลาย กับแถบสีมาตรฐาน 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดลอง พบว1า ปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพาราใน
พ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ทดลองมีการเพ่ิมข้ึนอย1างเห็นได�ชัดในช1วงแรก โดยดูได�
จากค1าเฉลี่ยและค1าส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต1อมาในช1วงหลังของการทดลอง 
ปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพาราเร่ิมลดลง เนื่องมาจากสภาพ และการ
ทดลองในช1วงหลังนั้นเปAนฤดูกาลที่น้ํายางพาราเร่ิมหยุดไหล  และจากการเพ่ิม
จํานวนไส�เดือนดินในพ้ืนที่ทดลอง พบว1า ต�นยางพาราในพ้ืนที่ทดลองให�ปริมาณ
และความเข�มข�นของน้ํายางพารามากกว1าต�นยางพาราในพ้ืนที่ควบคุม  จากการ
วิเคราะห%ความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับปริมาณน้ํา
ยางพาราและความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับความ
เข�มข�นของน้ํายางพารา พบว1า ความหนาแน1นของไส�เดือนดินมีความสัมพันธ%กับ
ปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพาราน�อย  แสดงว1า ไส�เดือนดินมีส1วนช1วย
เพ่ิมปริมาณและความเข�มข�นของน้ํายางพาราโดยอ�อม กล1าวคือ ไส�เดือนดินจะ
ช1วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยจากการทดลอง พบว1า ปริมาณธาตุอาหาร
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ในพ้ืนที่ทดลองมีมากกว1าในพ้ืนที่ควบคุม  โดยในพ้ืนที่ทดลองมีปริมาณ
โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว1าในพ้ืนที่ควบคุม แสดงว1าไส�เดือนดินในพ้ืนที่
ทดลองและพ้ืนที่ควบคุมมีส1วนช1วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินที่ปลูกยางพารา  
ทําให�ต�นยางพาราเจริญเติบโตได�ดี  ส1งผลให�ปริมาณและความเข�มข�นของน้ํา
ยางพาราเพ่ิมข้ึน รวมทั้งช1วยให�ดินอุดมสมบูรณ%มากข้ึน ดังนั้น จากผลการ
ทดลองที่ได� จะเห็นได�ว1า การหันมาเลี้ยงไส�เดือนดินในสวนยางพารา เปAนอีก
แนวทางหนึ่งในการเพ่ิมปุ�ยให�กับสวนยางพารา เพ่ิมผลผลิต ลดการใช�สารเคมี 
ลดรายจ1าย เปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศอย1างย่ังยืนต1อไป 
 
5. ข+อเสนอแนะ 

ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงไส�เดือนดินในสวนยางพาราที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลความสัมพันธ%ระหว1างความหนาแน1นของไส�เดือนดินกับปริมาณและ
ความเข�มข�นของน้ํายางพาราจะสําเร็จลุล1วงไปไม1ได� หากขาดบุคคลสําคัญดังนี้ 
คือ คุณครูมุกดา วิถี และคุณครูวีรวรรณ หอมชื่น คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน 
คุณครูนิจพร สุขสวัสด์ิอํานวยและคุณครูชนะ ศิริวารินทร% ผู�ให�คําปรึกษาและ
ช1วยเหลือเปAนอย1างดี คุณจีรนันท% โอภาพ เจ�าของสวนยางพารา  นายประมวล 
แสวงสาย ผู�อํานวยการโรงเรียนเดชอุดม และที่สําคัญอย1างย่ิง คือ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดทําโครงงานจน
สําเร็จลุล1วงไปได�ด�วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ1อ คุณแม1และสมาชิกครอบครัว
ทุกคนที่ให�การช1วยเหลือและสนับสนุนในการทําโครงงานตลอดมา 
 
 
 

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา 
 

หลักการเขียนบทความวิชาการ: หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ�โครงงานฐานวิจยั 90 

 

เอกสารอ+างอิง 
[1] ฉกรรจ%  แสงรักษาวงศ%.ป'จจัยที่มีผลต1อเปอร%เซ็นต%เนื้อยางแห�งในน้ํายาง. 

งานวิจยัอุตสาหกรรมยางดิบ สถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร,2528 

[2] ยุพิน ประทัด.ผลกระทบของการจัดการดินต1อไส�เดือนดิน และความอุดม
สมบูรณ%ของดิน.วิทยานิพนธ% (วท.ม.) มหาวิทยาลยัขอนแก1น,2550  

[3] ป'จจัยที่มีผลต1อเปอร%เซ็นต%เนื้อยางแห�ง. 2551.ป'จจัยที่มีผลต1อเปอร%เซ็นต%เนื้อ
ยางแห�ง. (ออนไลน%). แหล1งที่มา :http://www.live-rubber.com1  มิถุนายน 
2555 
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โครงงานวิจัยชนิดทําของ 
 

การพัฒนามีดกรีดยาง 
 

ว1าที่ร�อยตรีธวัชชยั  บุญหนัก*, วัชรินทร% ปราเวช, บัณฑิตา  ศรีดารา, ชนาภัทร  
เรือนพิมพ%,  

อภิสิทธ์ิ  ลุกลาม และศิริรัตน%  ศรีวงษ% 
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค%  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

*E-mail: pongpun-53@hotmail.com 
บทคัดย/อ  

โครงงานมีดกรีดยางมีวัตถุประสงค%เพ่ือประดิษฐ%มีดกรีดยางที่สามารถ
กรีดยางพาราได�ความยาวและความลึกสมํ่าเสมอทุกคร้ังของการกรีด ได�
ออกแบบมีดกรีดยางข้ึน 3 แบบ มีดแบบที่ 1 และ 2 ออกแบบให�มีรูปร1างและ
หลักการทํางานคล�ายกับมีดปอกผลไม� ส1วนแบบที่ 3 จะมีกรงเล็บ(เดือย) อยู1บน
ใบมีด  ทดลองกรีดโดยเกษตรกร 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน  พบว1า มีดกรีด
ยางแบบที่พัฒนาข้ึนสามารถกรีดได�ดีใกล�เคียงกับมีดแบบเดิม (3-4 มม.)  ใช�
เวลาในการกรีดเฉลี่ย 3.08-3.23 วินาทีต1อต�น  24.26- 24.01 นาทีต1อไร1 ของ
มีดกรีดยางแบบเดิม  เฉลี่ย 23.36 นาที และ 23.86 นาทีต1อไร1 ของยางพารา
พันธุ% RRIT 251 และพันธุ% RRIM 600 ตามลําดับ แต1มีดแบบเดิมสามารถลับ
ใบมีดได�ง1ายกว1ามีดที่ได�พัฒนาข้ึน และผู�ใช�พึงพอใจในระดับพอใช� 3.71-3.57 
คะแนน 

 
1. บทนํา 

การกรีดยางเปAนหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพการทําสวนยาง 
เพราะเปAนทั้งศาสตร%และศิลป�ที่มีส1วนสําคัญย่ิงต1อความอยู1รอดและความ
สมบูรณ%แข็งแรงของต�นยางพารารวมทั้งความม่ันคงในการประกอบอาชีพการทาํสงว
นลิข
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สวนยางพาราและความคุ�มค1าในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรด�วย การมีเทคนิค
ในการกรีดยางจึงเปAนป'จจัยสําคัญที่จะส1งผลกระทบถึงความสําเร็จของการ
ประกอบอาชีพการทําสวนยาง   ดังนั้น ก1อนทําการเป^ดกรีดยาง เกษตรกรจึง
จําเปAนที่จะต�องฝZกทักษะการกรีดยางตามข้ันตอนอย1างถูกต�อง เพราะถ�ากรีด
หน�ายางไม1ดีอาจจะส1งผลให�ต�นยางต�นยางเปAนแผลตะปุqมตะป vา กรีดซํ้าที่เดิม
รอบที่ 2 และ3 อีกไม1ได�หรือหน�ายางอาจจะทรุดโทรมแห�งตายได� (สมดุล พวก
เกาะ, 2551) 

เกษตรกรบางรายประสบป'ญหากับการกรีดหน�ายางที่มีความลึก-ต้ืน
ต1างกันเนื่องจาก เกษตรกรจับและลงน้ําหนักที่ปลายมีดไม1เท1ากันในการกรีดแต1
ละคร้ังโดยการกรีดนั้นส1วนใหญ1นิยมใช�มีดเจ�ะบง (สมดุล  พวกเกาะ, 2551) ซ่ึง
มีให�เลือกหลายขนาดในการกรีดบางคร้ังอาจกรีดลงไปไม1ถึงเย่ือเจริญประมาณ 
1 มิลลิเมตร ก็ต�องกรีดซํ้าซ่ึงเปAนการเสียเวลาในการทํางานหรือกรีดลงลึกเกินไป
จนถึงแกนของน้ํายางจะทําให�ยางพาราเสียหายได�จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ%มีด
กรีดยางข้ึนมีลักษณะการทํางานคล�ายกับมีดปอกเปลือกผลไม� คือมีดกรีดยาง
สามารถกรีดหน�ายางที่มีความยาวและความลึกที่สมํ่าเสมอกันทุกคร้ัง 
 
2. วัสดุอุปกรณ�และวิธีการ 
2.1 วัสดุและอุปกรณ� 

1.ใบมีด: เลือกเหล็กสตีล (steel) คุณภาพดีสําหรับทําใบมีด  
2.ด�ามจับ: มีสองส1วน ส1วนบนใช�เหล็กตัน ส1วนล1างใช�เหล็กที่มีลักษณะ

กลวงสําหรับทําด�ามจับ  
3.แผ1นยางกันลื่น: เพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานปsองกันการลื่น  

2.2 การออกแบบมีดกรีดยาง 
จากการประเมินของช1างพร�อมกับผลการสรุปการประเมินของผู�สร�าง

และทดสอบมาสรุปและวิเคราะห%หาแบบที่เหมาะสมแก1การนํามาสร�างมากที่สุด
จากมีดกรีดยางทั้ง 4 แบบ สามารถสรุปได�ดังนี้  
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แบบที่ 1 สรุปว1ามีดกรีดยางในแบบนี้ไม1สามารถกรีดยางพาราได�
เนื่องจากไม1มีกรงเล็บ (เดือย) ไว�สําหรับเจาะเข�าไปในท1อน้ํายางพาราจึงทําให�
เกิดแผลมากกว1าหนึ่งแผลและด�ามจับมีน้ําหนักเบาซ่ึงทําให�ต�องออกแรงมาก
ในขณะกรีดทําให�เกษตรกรปวดข�อมือและเซนเซอร%ไม1สามารถติดได�เนื่องจาก
วงจรซับซ�อน  

แบบที่ 2 สรุปว1ามีดกรีดยางในแบบนี้ไม1สามารถกรีดยางพาราได�
เนื่องจากกินเปลือกยางมากกว1าหนึ่งแผลและด�ามจับมีน้ําหนักเบาซ่ึงทําให�ต�อง
ออกแรงมากในขณะกรีดทําให�เกษตรกรปวดข�อมือ 

แบบที่ 3 สรุปว1าพบว1ามีดกรีดยางในแบบนี้สามารถกรีดได�แต1ใน
ขณะเดียวกันก็พบป'ญหาคือยากต1อการลับใบมีดให�มีความคมและเกษตรกรยัง
แนะนําว1าให�ปรับแต1งเดือย (กรงเล็บ) ให�สั้นลงเพ่ือไม1ให�เดือยเจาะเข�าไปในแกน
น้ํายางพารามากเกินไป 
2.2.1การพัฒนามีดกรีดยาง คร้ังที่ 1  

มีดที่ได�ประดิษฐ%ข้ึนคร้ังแรกนั้นมีความยุ1งยากต1อการลับใบมีดให�มี
ความคม เนื่องจากช1องว1างระหว1างเดือยกับใบมีดมีขนาดเล็กจึงยากต1อการ
นําเอาหินเข�าไปลับหรือปรับแต1งกรงเล็บ(เดือย) ให�มีคม จึงได�พัฒนาให�ใบมีด
สามารถถอดได� เพ่ือให�สะดวกในการนําไปลับ โดยออกแบบให�ใบมีดวางซ�อนกัน
อยู1 และมีนอตยึดอยู1ระหว1างคอมีดกับปลายมีด 

2.2.2 การพัฒนามีดกรีดยาง คร้ังที่ 2 
การพัฒนามีดกรีดยางในคร้ังที่ 1 นั้นพบว1ามีป'ญหาในการกรีด คือ เนื่องจากกรง
เล็บที่มี 2 อัน ซ�อนกันอยู1นั้นไปขวางทางออกของเศษยาง (เปลือกของต�นยางที่
กรีดออก) จึงได�พัฒนามีดกรีดยางคร้ังที่ 2 โดยการปรับให�ใบมีดทั้งสองมี
ระยะห1างที่เหมาะสม เพ่ือให�เศษยางมีทางออกที่สะดวกย่ิงข้ึน แต1ใบมีดยังซ�อน
กัน 

จากการปรับปรุงและพัฒนามีดกรีดยางพบว1า ในการปรับปรุงมีดกรีด
ยางคร้ังที่ 2 นั้นสามารถกรีดได�และมีส1วนที่ควบคุมความลึกของรอยแผลได� โดย
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มีดด�านบนจะเปAนฉากที่ประคองและปsองกันไม1ให�มีดกรีดลึกเกินไปจนถึงแกน
ยางพารา ส1วนใบมีดด�านล1างจะมีกรงเล็บ (เดือย) ไว�สําหรับเจาะเข�าไปในเปลือก
ยางพารา มีระยะห1างของใบมีดที่เหมาะสมเพ่ือให�เศษยางหลุดออกง1ายข้ึน และ
ใบมีดยังสามารถถอดได� ซ่ึงทําให�การลับมีดทําได�สะดวกย่ิงข้ึน 
 

 
รูปที่ 1 ใบมีด 2 ใบที่พัฒนาข้ึนคร้ังที่ 2 

 
2.3 การประดิษฐ�เคร่ืองเย็บแผ/นยางพารา 

มีข้ันตอนการทํา ดังนี้ 
1. ตัดใบมีดออกจากด�ามจับ 
2. นําใบมีดที่ตัดแล�วมาประกอบในใบมีดอีกใบที่ยังติดอยู1กับด�ามจับ 
3. เจาะรูบนใบมีดทั้งสอง แล�วขันนอต เพ่ือยึดใบมีดทั้งสองเข�าด�วยกัน 

2.4 การทดสอบประสิทธิภาพ 
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของมีดกรีดยางพาราแบบที่ 4 
1. ความลึกและความสมํ่าเสมอของรอยแผลที่กรีด ซ่ึงได�กําหนดความ

ลึกไว�ที่ 3 ม.ม.และ 4 ม.ม. ให�เกษตรกรจํานวน 10 คนแบ1งเปAนชาย 5 คนและ
หญิง 5 คน คนละ 5  ต�นทดลองกรีดยางพาราพันธุ% RRIM 600และพันธุ% RRIT 
251 แล�ววัดความลึกและความยาวของรอยแผลที่กรีดจากนั้นจึงหาค1าเฉลี่ยและ
บันทึกผล เนื่องจากในหนึ่งวันยางพาราสามารถกรีดได�หนึ่งรอยแผลเท1านั้น การ
ทดลองกรีดจึงใช�เวลาทั้งหมด 12 วัน โดยแบ1งเปAน 6 วันแรก ทดลองกรีดด�วย
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มีดแบบเดิมที่ความลึก 3 ม.ม. และ 4 ม.ม. และ 6 วันหลังเปAนการทดลองกรีด
ด�วยมีดที่พัฒนาข้ึนที่ความลึก 3 ม.ม. และ 4 ม.ม.  

2.  จากข�อ 1 ทําการวัดปริมาณน้ํายางที่ได�จากการกรีดที่มีความลึก
ต1างกันคือ 3 ม.ม. และ 4 ม.ม. บันทึกผลและหาค1า เฉลี่ย  

3. จากข�อ 1 จับเวลาเวลาในการทํางาน (ต1อต�น) ของเกษตรกรแต1ละ
คน บันทึกผลและหาค1าเฉลี่ย คํานวณเวลาในการทํางานต1อไร1 จากเวลาของการ
ทํางานต1อต�น เวลาที่ใช�ในการเดินจากต�นหนึ่งไปยังต�นหนึ่ง แล�วเปรียบเทียบ
เวลาในการทํางานระหว1างมีดแบบเดิมและแบบที่พัฒนาข้ึน  

4. ทดสอบความสะดวกในการใช�งานและความง1ายในการลับใบมีดให�มี
ความคมทดสอบโดยการให�เกษตรกรจํานวน 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน ทํา
แบบประเมินหลังการใช�มีดกรีดยางแบบเดิมและแบบที่พัฒนาข้ึน  
 
3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการประดิษฐ�มีดกรีดยาง 

แบบที่ 1   
แบบที่ 1 จากการทดลองสรุปว1ามีดกรีดยางในแบบนี้ไม1สามารถกรีด

ยางพาราได�เนื่องจากไม1มีกรงเล็บ (เดือย) ไว�สําหรับเจาะเข�าไปในท1อน้ํา
ยางพาราจึงทําให�เกิดแผลมากกว1าหนึ่งแผลและด�ามจับมีน้ําหนักเบาซ่ึงทําให�
ต�องออกแรงมากในขณะกรีดทําให�เกษตรกรปวดข�อมือและเซนเซอร%ไม1สามารถ
ติดได�เนื่องจากวงจรซับซ�อน ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2  มีดกรีดยางแบบที่ 1 สงว
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แบบที่ 2  
แบบที่ 2 จากการทดลองสรุปว1ามีดกรีดยางในแบบนี้ไม1สามารถกรีด

ยางพาราได�เนื่องจากกินเปลือกยางมากกว1าหนึ่งแผลและด�ามจับมีน้ําหนกัเบาซ่ึง
ทําให�ต�องออกแรงมากในขณะกรีดทําให�เกษตรกรปวดข�อมือ 

 
แบบที่ 3  
แบบที่ 3 จากการทดลองสรุปว1ามีดกรีดยางในแบบนี้สามารถกรีดได�

แต1ในขณะเดียวกันก็พบป'ญหาในมีดกรีดยางแบบนี้คือยากต1อการลับใบมีดให�มี
ความคมและเกษตรกรยังแนะนําว1าให�ปรับแต1งกรงเล็บ (เดือย) ให�สั้นลงเพ่ือ
ไม1ให�เดือยเจาะเข�าไปในแกนน้ํายางพารามากเกินไป ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 มีดกรีดยางแบบที่ 3 
 
3.2 การปรับปรุงและพัฒนามีดกรีดยางคร้ังที่ 1 

ผลการปรับปรุงมีดกรีดยางคร้ังที่ 1 
การทดสอบประสิทธิภาพของมีดกรีดยางที่พัฒนาข้ึนในคร้ังที่ 1 นั้น 

เนื่องจากกรงเล็บที่มี 2 อัน ซ�อนกันอยู1นั้นไปขวางทางออกของเศษยาง (เปลือก
ของต�นยางที่กรีดออก) จึงได�พัฒนามีดกรีดคร้ังที่ 2 ต1อไป ดังรูปที่ 4     
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รูปที่ 4 มีดกรีดยางแบบที่ 3 ทีพั่ฒนาข้ึน 
 
3.3 ผลการปรับปรุงมีดกรีดยางคร้ังที่2   

จากการปรับปรุงและพัฒนามีดกรีดยางพบว1า ในการปรับปรุงมีดกรีด
ยางคร้ังที่ 2 นั้นสามารถกรีดได�และมีส1วนที่ควบคุมความลึกของรอยแผลได� โดย
มีดด�านบนจะเปAนฉากที่ประคองและปsองกันไม1ให�มีดกรีดลึกเกินไปจนถึงแกน
ยางพารา  
3.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการกรีด 
3.4.1 ผลการควบคุมความลึกของการกรีด 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของการกรีด พบว1า มีดกรีดยางที่ได�
พัฒนาข้ึนในคร้ังที่ 3 มีประสิทธิภาพในการกรีดมากย่ิงข้ึน คือใบมีดสองอันที่
ซ�อนกันอยู1สามารถควบคุมความลึกของรอยแผลที่กรีดให�มีความสมํ่าเสมอ และ
หน�ายางเรียบได� ซ่ึงใบมีดเอียงทํามุมกับคลองมีดมีขนาด 45 องศา  ถ�าต�องการ
กรีดหน�ายางที่มีความหนาก็ปรับโดยดึงใบมีดข้ึนและเม่ือต�องการกรีดที่มีความ
บางก็ปรับใบมีดลงแล�วขันนอตให�แน1นและสามารถถอดใบมีดออกมาลับได�ง1าย
ข้ึน 

       
รูปที่ 5 สงว
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ในขณะที่มีดแบบเดิมไม1มีตัวควบคุม ความลึก ความหนาของเปลือก
ยางหากผู�กรีดเผลออาจทําให�กรีดเข�าไปถึงแกนยางพาราซ่ึงอาจเกิดผลเสีย
ตามมาในภายหลัง เม่ือกําหนดความลึก 3 ม.ม. และ 4 ม.ม. พบว1ามีดกรีดยาง
แบบเดิมมีความลึกที่คลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่กําหนดเฉลี่ยเปAน 3.21 ม.ม. และ 
4.14 ม.ม.และเฉลี่ย 3.17 ม.ม. และ 4.16 ม.ม. ของยางพันธุ% RRIT 251 และ
พันธุ% RRIM 600 ตามลําดับ ส1วนมีดกรีดยางแบบที่พัฒนาข้ึน มีความลึกเฉลี่ย 
3.0 และ 4.0 ของพันธุ%ยางทั้งสองชนิด ซ่ึงเปAนไปตามตัวเลขที่กําหนด  ดังตาราง
ที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางความลึกของมีดกรีดยางแบบที1่และแบบที่พฒันาข้ึน 

 
ตารางท่ี 1  ความลึกของรอยแผลท่ีกรีดระหว1างมีดแบบเดิมและแบบท่ีพัฒนาขึน้(มิลลิเมตร) 

ผู�
ทดลอง 

แบบเดิม แบบท่ีพัฒนาขึ้น 
พันธุ% RRIT 251 พันธุ% RRIM 600 พันธุ% RRIT 251 พันธุ% RRIM 600 

3 ม.ม. 4 ม.ม. 3 ม.ม. 4 ม.ม. 3 ม.ม. 4 ม.ม. 3 ม.ม. 4 ม.ม. 
1 3.0 4.2 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 
2 3.0 4.0 3.4 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 
3 3.5 4.2 3.0 4.1 3.0 4.0 3.0 4.0 
4 3.6 4.0 3.0 4.3 3.0 4.0 3.0 4.0 
5 3.5 4.5 3.0 4.0 3.0 4.3 3.0 4.0 
6 3.0 4.0 3.5 4.2 3.0 4.0 3.0 4.0 
7 3.0 4.3 3.6 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 
8 3.0 4.2 3.0 4.5 3.0 4.0 3.3 4.0 
9 3.5 4.0 3.2 4.5 3.2 4.0 3.0 4.0 
10 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 

ค1าเฉล่ีย 3.21 4.14 3.17 4.16 3.0 4.0 3.0 4.0 
SD. 0.27 0.17 0.24 0.21 0.07 0.11 0.01 0.0 
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3.4.2 วัดปริมาณน้ํายางที่ได�  
จากการทดลองกรีดเพ่ือวัดปริมาณน้ํายางที่ได�พบว1า  มีดกรีดยางที่

พัฒนาข้ึน มีปริมาณน้ํายางเฉลี่ยคือ 99 มล. และ 105 มล. ของความลึก 4 ม.ม.  
และค1าเฉลี่ย 80 มล. และ 83 มล. ของความลึก 3 ม.ม. ของยางพันธุ% RRIT 251 
และ พันธุ% RRIM 600 ตามลําดับ ส1วนมีดแบบเดิมมี พบว1าที่ความลึก 4 ม.ม. มี
ปริมาณน้ํายางเฉลี่ยคือ 92 มล. และ 90 มล. ที่ความลึก 3 ม.ม. มีปริมาณน้ํา
ยางเฉลี่ยคือ 79 มล. และ 78 มล.ของยางพันธุ% RRIT 251 และ พันธุ% RRIM 600 
ตามลําดับ ที่ความลึก 4 ม.ม. เปAนระดับที่มีดกรีดเข�าไปถึงท1อน้ํายางได�พอดี ซ่ึง
ทําให�ได�ปริมาณน้ํายางมาก ส1วนความลึก 3ม.ม. มีดกรีดยางกรีดทําให�ได�น้ํายาง
ปริมาณน�อย 
3.4.3 ผลการประเมินระยะเวลาในการทํางาน  
3.4.3.1 เวลาในการกรีดต1อต�น  

จากการทดลองโดยกรีดยางพาราจํานวน 5 ต�นกําหนดเวลาแล�วเสร็จ
ต1อต�นในเวลาประมาณ 10 วินาที  ยางพาราเปAนพันธุ% RRIM 600 และ RRIT 
251 มีอายุเท1ากันและอยู1ในพ้ืนที่ใกล�เคียงกัน จับเวลาขณะกรีดพบว1ามีดกรีด
ยางแบบที่พัฒนาข้ึนใช�เวลาน�อยกว1ามีดกรีดยางแบบเดิมเฉลี่ยที่ 3.23 วินาที 
จากการทดลองกรีดพันธุ% RRIT 251 และ 3.08 วินาที จากการทดลองกรีดด�วย
พันธุ% RRIM 600 และแบบเดิมเฉลี่ยเวลาที่ใช� ในการทดลองด�วยพันธุ% RRIT 251 
คือ 3.82 วินาที และจากการทดลองด�วยพันธุ% RRIM 600 เฉลี่ยเวลาที่ใช�ในการ
ทํางาน คือ 3.34 วินาที โดย มีดกรีดยางแบบที่พัฒนาข้ึนมีตัวรองรับใบมีดจึง
สามารถควบคุมความหนา-บางของเปลือกยางได� เกษตรกรไม1ต�องเกรงว1าจะ
กรีดลึกเกินไปหรือบางเกินไป จึงควบคุมความหนาของเปลือกยางไม1ได�  เปAน
อุปสรรคในการกรีดและกรีดได�ช�ากว1ามีดที่พัฒนาข้ึน    
หมายเหตุ : การทดลองนี้ผู�ทดลองฝZกการใช�มีดกรีดยางที่พัฒนาข้ึนใหม1เพียง 5-
6 คร้ังเท1านั้น 
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3.4.3.2 เวลาในการกรีดต1อไร1  
เนื่องจากมีดแบบเดิมใช�เวลาช�าในการกรีดแต1ละคร้ังจากการประเมิน

ระยะเวลาการทํางานโดยเวลาที่ใช�ในการทํางานเฉลี่ย 1 ไร1ของมีดแบบเดิมคือ 
24.26 นาที และ 24.01 นาทีต1อ 1ไร1 และมีดแบบที่พัฒนาข้ึนเฉลี่ยเวลาการ
ทํางาน คือ 23.36 นาที และ 23.86 นาทีต1อ 1ไร1 ของยางพาราพันธุ% RRIT 251 
และพันธุ% RRIM 600 ตามลําดับ ซ่ึงพ้ืนที่ทําการทดลองจํานวน 1 ไร1มีการปลูก
ยางพาราประมาณ 75 ต�น โดยเกษตรกรใช�เวลาประมาณ 0.03 วินาทีในการ
กรีดยางหนึ่งต�นและเฉลี่ยเวลาที่เกษตรกรเดินจากต�นหนึ่งไปยังอีกต�นหนึ่งใช�
เวลาประมาณ 0.02 วินาที   
 
3.4.4   ความสะดวกในการในการใช�งานและความง1ายต1อการลับใบมีดให�มี
ความคม 

จากการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรจํานวน 10 คน พบว1า ร�อยละ 
100 เกษตรกรส1วนใหญ1ประเมินว1ามีดกรีดยางแบบเดิมสามารถใช�งานได�สะดวก
และง1ายต1อการลับใบมีดให�มีความคมมากกว1ามีดแบบที่พัฒนาข้ึน เนื่องจาก
เกษตรกรส1วนใหญ1คุ�นชินและชํานาญในการใช�มีดแบบเดิมมากกว1า ส1วนแบบที่
พัฒนาข้ึนนั้นพบว1าร�อยละ 90 เกษตรกรประเมินว1าใช�งานได�สะดวก ร�อยละ 10 
ประเมินว1าใช�งานไม1สะดวก สําหรับการลับใบมีดให�มีความคม ร�อยละ 30 
ประเมินว1ายากต1อการลับใบมีด และร�อยละ 70 ประเมินว1าง1ายต1อการลับใบมีด 
เนื่องจากการลับมีดในมีดแบบที่พัฒนาข้ึนจําเปAนต�องถอดใบมีดออกมาลับซ่ึงมี
ความยุ1งยากกว1ามีดแบบเดิม 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 

การประดิษฐ%มีดกรีดยาง ได�ออกแบบ 3 แบบ โดยเลือกแบบที่ 3 ใน
การประดิษฐ% ซ่ึงมีขนาดเหมาะสม สามารถควบคุมความลึกของรอยกรีดได� แต1
การลับมีดนั้นทําได�ยากกว1าแบบเดิมเพราะบริเวณเดือย ที่อยู1ระหว1างช1องว1าง
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ขนาดเล็ก ทําให�ยากต1อการที่จะนําหินลับมีดเข�าไปแต1งเดือยให�มีความคม จึงทํา
การพัฒนามีดกรีดยางข้ึนโดยมีใบมีดสองอันซ�อนกันอยู1 ซ่ึงด�านล1างจะเปAนเดือย 
เพ่ือกรีดเข�าไปในท1อน้ํายาง ใบมีดด�านบนจะเปAนตัวประคองหรือปsองกันไม1ให�มีด
กรีดลงลึกไปจนถึงแกนยางพารา เม่ือทดลองกรีดยางพาราพันธุ% RRIT 251 และ 
RRIM 600 โดยเกษตรกรจํานวน 10 คน ทดลองกรีดคนละ 5 คร้ัง ซ่ึงได�กําหนด
ความลึกที่ 3 ม.ม.และ 4 ม.ม. พบว1ามีดที่พัฒนาข้ึนได�กําหนดความลึกที่ 3 ม.ม. 
วัดได�ค1าเฉลี่ยคือ 3.02 ม.ม.และกําหนดความลึก 4 ม.ม. วัดได�ค1าเฉลี่ยคือ  4.01 
ม.ม. ซ่ึงใกล�เคียงกันตามที่กําหนด  ส1วนมีดแบบเดิมกําหนดความลึกที่ 3 ม.ม. 
วัดได�ค1าเฉลี่ยคือ  3.14 ม.ม. และกําหนดความลึกที่ 4 ม.ม. วัดได�ค1าเฉลี่ยคือ 
4.07 ม.ม.ซ่ึงคลาดเคลื่อนไม1เปAนไปตามที่กําหนด จากนั้นวัดปริมาณน้ํายางที่ได�
หลังการกรีดพบว1า ที่ความลึก 3-4 ม.ม.ของยางพาราพันธุ% RRIT 251 และพันธุ% 
RRIM 600 มีปริมาณน้ํายางเฉลี่ยคือ 97 ม.ม. และ 123 ม.ม. ส1วนความลึกที่ 0-
1 ม.ม. พบว1า มีค1าเฉลี่ยเปAน 82 ม.ม. และ 77 ม.ม.และเปรียบเทียบเวลาที่ใช�ใน
การทํางาน ซ่ึงมีดกรีดยางแบบที่พัฒนาข้ึนนั้นใช�เวลาน�อยกว1าเฉลี่ย 3.23 วินาที 
และ 3.08 วินาที ต1อต�น เฉลี่ย  23.36 วินาที และ 23.86 วินาทีต1อไร1 มีดกรีด
ยางแบบเดิม เฉลี่ย 3.82 วินาที และ 3.34 วินาที ต1อต�น เฉลี่ย 24.26 วินาที 
และ 24.01 วินาทีต1อไร1 ของยางพาราพันธุ% RRIT 251 และพันธุ% RRIM 600 
ตามลําดับ การกําหนดความลึกของมีดกรีดยาง ทําได�โดยการปรับใบมีดลงเม่ือ
ต�องการกรีดยางให�เปลือกมีความบาง และปรับใบมีดข้ึนเม่ือต�องการกรีดยางที่มี
ความหนา สําหรับคนที่ไม1เคยกรีดก็สามารถกรีดได�  ส1วนเกษตรกรที่ชํานาญใน
การกรีดมากแล�ว จึงยังไม1คุ�นเคยกับมีดที่พัฒนาข้ึน ซ่ึงก1อนการทดลองเกษตรกร
ฝZกความคุ�นเคยกับมีดเพียงแค1 5-6 คร้ังเท1านั้นแต1ก็สามารถใช�เวลาในการกรีด
น�อยกว1ามีดแบบเดิม 
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5. ข+อเสนอแนะ 
ควรออกแบบให�สามารถมองเห็นกรงเล็บ (เดือย) ในขณะที่กรีด เพ่ือ

สะดวกในการกรีดยาง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพารา (สกว.) ที่ให�ทุนสนับสนุนการทํา
โครงงานในคร้ังนี้ ขอบคุณนายอิทธิ   ศรีมาธรณ% ผู�อํานวยการโรงเรียน ขุนหาญ
วิทยาสรรค% คุณครูไสว อุ1นแก�ว ว1าที่ร�อยตรีธวัชชัย บุญหนัก ที่ให�คําแนะนําและ
สนับสนุนในการจัดทําโครงงาน 

ขอขอบคุณนายปE ศรีเลิศ ช1างผู�ให�คําแนะนําและช1วยประดิษฐ%มีดกรีด
ยางและขอบคุณผู�ปกครองตลอดจนผู�มีส1วนร1วมในการดําเนินงานเสมอมา ส1งผล
ให�งานโครงงานเร่ืองมีดกรีดยางสําเร็จลุล1วงไปด�วยดี 
 
เอกสารอ+างอิง 
[1] Administrator.เทคโนโลยีและภูมิป'ญญาชาวบ�าน.[ออนไลน%].เข�าถึงได�จาก : 
http://km.rubber.co.th(วันทีส่ืบค�นข�อมูล 12 มกราคม 2556). 

[2] กรมวิชาการเกษตร.การลับมีดกรีดยาง.[ออนไลน%].เข�าถึงได�จาก : 
http://www.aopdr01.doae.go.th/knife.htm.(วันทีส่ืบค�นข�อมูล 5 
กรกฎาคม2555). 

[3] ครุศาสตร%เคร่ืองกล. แรงตัดและแรงเฉือน. [ออนไลน%]. เข�าถึงได�จาก : 
http:// mte.kmutt.ac.th (วันที่สืบค�นข�อมูล 12 มกราคม 2556). 
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โครงงานวิจัยชนิดสํารวจหรืออุปนัย 
 

แนวทางการจัดการสวนยางพาราที่ได+รับความเสียหายจากพายุ 
กรณีศึกษา  ตําบลนํ้าแก/น  อําเภอภูเพียง  จังหวัดน/าน 

 
มานพ  มาสุข*, นุชจรินทร% มาสขุ, สามารถ ไชยโย, สุวานนท% โกศิริ  

และสุรศักด์ิ ใจแก�ว 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลมิพระเกียรติ ตําบลห�วยโก�น   

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน1าน  
*Email: masook.7@hotmail.com 

บทคัดย/อ  
การวิจัยคร้ังนี้ ได�ศึกษาแนวทางการจัดการสวนยางพาราที่เสียหายจาก

พายุ โดยกลุ1มตัวอย1าง จํานวน  20  ครัว เรือน ผลการวิจัยพบว1า เกษตรกรร�อย
ละ 90 ไม1มีการปลูกต�นไม�บังลม (สะเดา สัก ไผ1รวก)ให�กับสวนยาง แนวทางการ
จัดการความเสียหาย มี 4 ลักษณะ คือ (1)  ต�นยางพาราล�มที่โคนต�น เกษตรกร
จะตัดก่ิงบางส1วนทิ้งแล�วใช�ไม�คํ้ายัน (2)  ต�นยางพาราหักกลางลําต�น ใช�วิธีเลื่อย
ตัดลําต�นลักษณะแนวเฉียงทํามุม  45  องศา สาเหตุที่ต�องตัดทํามุม  45  องศา 
(3)  ต�นยางพาราหักที่ก่ิง(ก่ิงยอด)ได�จัดการด�วยวิธีการใช�เลื่อยตัดก่ิงทํามุม 45 
องศา และ (4)  ต�นยางพาราเอียง ตัดแต1งก่ิงยางพาราและใช�ไม�คํ้ายัน  
 
คําสําคัญ: การจัดการสวนยางพารา ลมพายุพัดถล1มสวนยางพารา 
 
1. บทนํา 

ตําบลน้ําแก1น  อําเภอภูเพียง จังหวัดน1าน  เปAนพ้ืนที่ปลูกยางพารา
สําคัญของจังหวัดน1าน  เม่ือวันที่  28  เมษายน  2555  ได�มีพายุฤดูร�อนพัดถล1ม
ในพ้ืนที่ตําบลน้ําแก1น ทําให�เกิดความเสียหายแก1ต�นยางพารา  อายุ  8-10  ปE  สงว
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ซ่ึงกําลังให�น้ํายางได�ของชาวบ�านกว1า  233  ราย หักโค1นเสียหาย  249  ไร1  1  
งาน  จํานวนต�นยางเสียหายกว1า  18,928  ต�น 

จากการที่ได�ไปศึกษาข�อมูลหลังความเสียหาย  เบื้องต�นเกษตรกรมี
วิธีการจัดการสวนยางพาราที่ได�รับความเสียหายอย1างหลากหลายวิธีข้ึนอยู1กับ
ประสบการณ%  ความรู�  ฐานะทางการเงินและการได�รับคําแนะนํา  ช1วยเหลือ
จากหน1วยงานต1าง ๆ  โครงการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษารวบรวมข�อมูลหาวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการสวนยางพาราที่ได�รับความเสียหายจากลมพายุและหา
วิธีการจัดการความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได� 
 
2. วิธีการ 
ประชากรและกลุ/มตัวอย/าง 

ประชากร ประชากรที่ใช�ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ เกษตรกรที่สวน
ยางพาราได�รับความเสียหายจากพายุในพ้ืนที่ตําบลน้ําแก1น อําเภอภูเพียง 
จังหวัดน1าน 10 หมู1บ�าน จํานวน 233  ราย 

กลุ1มตัวอย1าง กลุ1มตัวอย1างที่ใช�ในการวิจัย คือ เกษตรกร ผู�ปลูก
ยางพาราจํานวน  20 หลังคาเรือน ในตําบลน้ําแก1น อําเภอภูเพียง จังหวัดน1าน 
ที่ได�รับความเสียหายจากพายุฤดูร�อนพัดถล1ม 
เคร่ืองมือที่ใช+ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเร่ืองแนวทางการ
จัดการสวนยางพาราที่เสียหายจากพายุ   กรณีศึกษา ตําบลน้ําแก1น  อําเภอภู
เพียง จังหวัดน1าน  ที่ผู�วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือมาจาก อริยา เผ1าเคร่ือง (2554, 
หน�า 119-121) 
การเก็บรวบรวมข+อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข�อมูลของการวิจัยคร้ังนี้  ข�อมูลพ้ืนฐานของ
เกษตรกรและข�อมูลทั่วไปของสวนยางพาราสามารถสอบถามจากเกษตรกรที่
บ�านได�โดยตรง แต1ข�อมูลสําคัญเก่ียวกับการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร
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หลังเสียหายจากพายุ คณะผู�วิจัยจําเปAนจะต�องลงพ้ืนที่ประสบป'ญหาจริง เพ่ือ
จะได�เข�าใจถึงวิธีการจัดการและได�เห็นสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติในการจัดการกับ
ป'ญหา โดยการสอบถามรวมทั้งสังเกต  เพ่ือให�ได�ข�อมูลที่ครบถ�วนที่สุด 
 
3. ผลการทดลอง 
ตารางที่ 1 ข�อมูลภูมิหลังของเกษตรกร 
 

ข+อมูลของเกษตรกร จํานวน(คน) ร+อยละ 
1.1  อายุของ
เกษตรกร 

  

ช1วงอายุ  30 – 40  ปE 4 20 
ช1วงอายุ  41 – 50  ปE 4 20 
ช1วงอายุ  51 – 60  ปE 12 60 
รวม 20 100 
1.2  ระดบัการศึกษา   
ตํ่ากว1า ป. 6 14 70 
มัธยมศึกษา 2 10 
ปริญญาตรี 3 15 
ปริญญาโท 1 5 
รวม 20 100 
1.3  อาชีพสวน
ยางพารา 

  

เปAนอาชีพหลัก 13 65 
เปAนอาชีพรอง 7 35 
รวม 20 100 

  สงว
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จากตารางที่ 1 จะเห็นว1าเกษตรกรส1วนใหญ1ร�อยละ 65 ประกอบอาชีพ
ทําสวนยางพาราเปAนอาชีพหลัก โดยมีอาชีพรอง ได�แก1 ทํานา ทําสวนมะม1วง ทาํ
กระดาษสา รับจ�างและค�าขาย เปAนครอบครัวขนาดกลาง มีสมาชิก 3-4 คน 
ช1วยงานในกิจกรรมผลิตยางพาราครอบครัวละ 1-2 คน ส1วนใหญ1เร่ิมปลูก
ยางพาราในปE พ.ศ. 2547 โดยการได�รับการสนับสนนุ ส1งเสริมจากสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห%การทําสวนยาง (สกย.) เกษตรกรมีฐานะปานกลาง บาง
ครอบครัวมีอาชีพเปAนข�าราชการครูบํานาญ 
ตารางที่  2 ข�อมูลทั่วไปของสวนยางพารา 
 

ข+อมูลของสวนยางพารา ร+อยละ 
2.1  ชนิดพันธ�ยางพารา  
RRIM 600 86.9 
RRIT 251 13.1 
รวม 100 
2.2  อายุต+นยางพาราโดยเฉล่ีย  
1-5  ปE 15 
6-8  ปE 80 
9  ปEข้ึนไป 5 
รวม 100 
2.3  จํานวนป`ที่กรีดยางพารา  
ยังไม1ได�กรีด 15 
1  ปE 20 
2   ปE 25 
3  ปE 35 
4  ปE 5 
รวม 100 สงว
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2.4  พ้ืนที่ปลูกยางพารา  
ไม1เกิน  10  ไร1 45 
11-20  ไร1 25 
21-30  ไร1 25 
31  ไร1ข้ึนไป 5 
รวม 100 
2.5  การปลูกต+นไม+บังลม  
ไม1ได�ปลูก 90 
ปลูก 10 
รวม 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว1า ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ปลูกยางพาราของ

ตําบลน้ําแก1น เปAนที่ราบสลับกับเนินเขาเต้ีย ชนิดพันธุ%ยางที่ปลูกส1วนใหญ1เปAน
พันธุ% RRIM 600 พ้ืนที่ปลูกยางขนาดเล็กถึงปานกลางไม1เกิน 10 ไร1 เกษตรกร
ร�อยละ 90 ไม1มีการปลูกต�นไม�บังลมให�กับสวนยาง ส1วนเกษตรกรที่ปลูกต�นไม�บัง
ลมมีประมาณร�อยละ 10 พ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยเฉลี่ยไม1เกิน 10 ไร1 ต1อ
ครัวเรือนสวนยางพาราที่ได�รับความเสียหาย อายุต�นยางพาราโดยเฉลี่ย 6-8 ปE 
โดยมากเปAนสวนยางพาราที่เพ่ิงเป^ดกรีดได�ไม1เกิน 3 ปE 
ตารางที่  3 ข�อมูลความเสียหายของสวนยางพารา 

ข+อมูลความเสียหายของสวน
ยางพารา 

ร+อยละ 

3.1  ปริมาณความเสียหาย  
เสียหายทั้งหมด 10 
เสียหายบางส1วน 80 
รวม 100 สงว
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3.2  ลักษณะความเสียหายของต+น
ยางพารา 

 

ต�นยางพาราหักที่ก่ิงยอด 21.8 
ต�นยางพาราหักที่กลางลาํต�น 32.7 
ต�นยางพาราล�มที่โคนต�น 30.9 
ต�นยางพาราโน�มเอียง 14.6 
รวม 100 
3.3  ปริมาณความเสียหาย(ต+น/
แปลง) 

 

1-50  ต�น 45 
51-100  ต�น 20 
101-150  ต�น 20 
151  ต�นข้ึนไป 15 
รวม 100 

  
จากตารางที่ 3 พบว1าสวนยางพาราส1วนใหญ1ได�รับความเสียหาย

บางส1วน ร�อยละ 80 พ้ืนที่สวนยางพาราที่เกิดความเสียหายทั้งหมด เปAนของ
เกษตรกร 2 ราย ลักษณะความเสียหายของต�นยางพาราส1วนมากจะหักกลางลํา
ต�น ร�อยละ 32.7 ปริมาณความเสียหาย ประมาณ 1-50 ต�นต1อแปลง 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการสวนยางพาราหลังจากที่ได�รับความ
เสียหายจากพายุพัดถล1ม  ของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลน้ําแก1น จํานวน 20 
หลังคาเรือน เกษตรกรตัดสินใจร้ือสวนยางพาราเดิมพราะได�รับความเสียหาย
เกือบทั้งหมด จํานวน 2 หลังคาเรือน ที่เหลือทั้งหมดเสียหายบางส1วน เกษตรกร
มีวิธีการจัดการสวนยางพาราหลังได�รับความเสียหายเพ่ือฟj�นฟูต�นยางที่ยังไม1ตายสงว
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และปsองกันการได�รับผลกระทบซํ้าจากภัยพิบัติลมพายุตามสภาพความเสียหาย
ของต�นยางพารา ดังนี้ 

ต�นยางที่หักโค1น หักกลางลําต�น หักตามก่ิงแขนง หากต�นยางไม1ตายก็
บํารุงใส1ปุ�ย และปลูกต�นใหม1แซมระหว1างแถว เพราะเกษตรกรทราบดีว1า
ยางพาราต�นเดิมไม1สามารถให�ผลผลิตอย1างเต็มเม็ดเต็มหน1วยได�เหมือนเดิม แต1ก็
ไม1ตัดทิ้งเพราะอย1างน�อยช1วงเวลาที่รอต�นใหม1ให�ผลผลิตก็มีรายได�จากการกรีด
ต�นยางเดิม 

ต�นยางพาราที่โน�มเอียงเพราะแรงลม เกษตรกรจะทําการตัดแต1งก่ิงให�
โปร1งลม ประโยชน%ของการตัดแต1งก่ิงยางพารา  ช1วยให�ทรงพุ1มของต�นยางพารา
มีความสมดุลไม1สูงชะลูดเกินไปเพราะจะทําให�หักโค1นด�วยแรงลม ทําให�ต�นยาง
โตเร็วและได�ขนาดพร�อมเป^ดกรีดเร็วข้ึน  ต�นยางพาราที่มีขนาดพร�อมเป^ดกรีดมี
จํานวนมากข้ึน ลดต�นทุนการปราบวัชพืช  ลดต�นทุนจากการที่ต�องดูแลกรณี
ยางพาราเปAนโรคหน�ากรีด  ทําให�ความชื้นในสวนยางพารามีความเหมาะสมต1อ
การไหลของน้ํายางนานข้ึนทําให�ได�ผลผลิตมากข้ึน  ลดป'ญหาการถูกโค1นล�มจาก
ลมและพายุ และสุดท�าย ทําให�ได�ต�นยางพาราที่มีลําต�นหรือเปลา(axle)กลม
และตรง-ไม1มีปุqมปมขนาดท1อนละ 1.2 เมตร จํานวน 2 ท1อน อันจะทําให�การ
ขายไม�ยางพาราในอนาคตได�ราคาดีมากข้ึน 

นอกจากนี้เกษตรกรยังมีแนวคิดที่จะริเร่ิมปลูกต�นไม�เพ่ือบังลม โดย
เลือกต�นไม�เนื้อแข็งที่ใช�ประโยชน%ได�และหาง1ายในพ้ืนที่ เช1น สะเดา สัก ไผ1รวก  
เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลน้ําแก1นส1วนใหญ1ปลูกยางพาราเปAนอาชีพหลัก โดยได�รับ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห%การทําสวนยาง (สกย.) และส1วน
ใหญ1ไม1เคยได�รับการฝZกอบรมด�านการทําสวนยาง เม่ือเกิดภัยพิบัติจากลมพายุ
ทําให�เกษตรกรขาดรายได�จากการขายผลผลิตยางพาราโดยไม1มีรายได�จากอาชีพ
อ่ืนเสริม ส1วนใหญ1เกษตรกร ไม1มีการปลูกต�นไม�บังลมให�กับสวนยาง การปลูก
ยางพาราจะปลูกชิดร้ัวหรือเขตแดน เพ่ือให�ได�เนื้อที่ปลูกมากที่สุดส1วนเกษตรกร

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา 
 

หลักการเขียนบทความวิชาการ: หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ�โครงงานฐานวิจยั 110 

 

ที่ปลูกต�นไม�บังลมจะนิยมปลูกต�นไม�ที่ใช�ประโยชน%ได� รากไม1แผ1ขยายกว�าง มี
ทรงพุ1มใบไม1มากหรือน�อยเกินไป เช1น สะเดา สัก ไผ1รวก เปAนต�น 

โดยเกษตรกรได�รับเงินชดเชยต�นละ  12 บาท กรณีได�รับความเสียหาย
อย1างหนักทั้งหมด ต�องการปลูกใหม1 สํานักงานกองทุนสงเคราะห%การทําสวนยาง 
(สกย.) ชดเชยให� 16,000 บาทต1อไร1 ส1วนค1าใช�จ1ายที่เปAนตัวเงินช1วงที่ยางยัง
ไม1ให�ผลผลิต ปEที่ 1-6 ไร1ละ 16,944 บาท ตามการคิดคํานวณต�นทุนการผลิต
ยางของสวนยางขนาดเล็กของอเนก กุณาละสิริ (2547, หน�า บทคัดย1อ) จะเห็น
ว1าเกษตรกรสูญเสียรายได� ไร1ละ 944 บาทต1อปE หรือสูญเสียรายได�ในระยะก1อน
กรีด 6 ปEแรก 5,664 บาทต1อไร1 

แนวทางการจัดการต�นยางพาราที่ได�รับความเสียหาย แบ1งออกเปAน 4 
ลักษณะ ได�แก1 

1)  ต�นยางพาราล�มที่โคนต�น เกษตรกรจะตัดก่ิงบางส1วนทิ้งแล�วปลุก
ต�นยางพาราข้ึนใช�ไม�คํ้ายันโดยปลุกต้ังให�ตรงที่สุด โกยดินถมรากส1วนที่โผล1พ�น
ดิน และดูอาการในระยะเวลา  1-2  สัปดาห%  หากต�นยางตายก็จะปลูกต�นใหม1
ทดแทนในระยะห1าง 2 เมตร 

 

 
 

รูปที่  1 แสดงต�นยางพาราล�มทีโ่คนต�นที่ใช�ไม�คํ้ายันให�ต�นต้ังตรง 
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2) ต�นยางพาราหักกลางลําต�น มีวิธีการจัดการโดยใช�เลื่อยตัดลําต�นใต�
ส1วนที่หักลงมาโดยเลือกบริเวณที่ไม1มีรอยแตกเดิม ให�มีลักษณะแนวเฉียงทํามุม  
45  องศา สาเหตุที่ต�องตัดทํามุม  45  องศา เพราะปsองกันน้ําค�างเกาะขังซ่ึงทํา
ให�ต�นยางพาราเกิดเชื้อราเน1าได� แล�วใช�ปูนแดงผสมน้ําทาบริเวณที่ถูกตัดเพ่ือมิ
ให�แมลงได�กัดทําลายและเพ่ือปsองกันการเกิดเชื้อราซ่ึงทําให�ต�นยางเน1าได�  รอ
จนเข�าสู1ฤดูฝนให�ก่ิงตาที่แตกแขนงจากลําต�นเจริญเติบโต ตัดให�เหลือก่ิงที่มี
ขนาดเส�นรอบวง 15-20 เซนติเมตร ไว� 2-3 ก่ิงต1อต�น จึงค1อยกรีดเอาน้ํา
ยางพารา 

 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงการฟj�นฟูต�นยางพาราที่หักกลางลําต�น และการปลูกต�นยางใหม1

แซม 
 

3) ต�นยางพาราหักที่ก่ิง (ก่ิงยอด) ได�จัดการด�วยวิธีการใช�เลื่อย ตัดก่ิงที่
หักลงมาและแต1งหน�าให�เรียบโดยก่ิงยอดจะตัดทํามุม 45 องศา ส1วนก่ิงแขนงจะ
ตัดทํามุม 45 องศา เช1นเดียวกันแต1จะตัดให�หันส1วนที่ตัดลงด�านล1าง เพ่ือปsองกัน
การเน1า หรือเชื้อราเนื่องจากน้ําค�างเกาะ ส1วนก่ิงแขนงที่มีขนาดเล็กได�ใช�กรรไกร
ตัดก่ิงไม�มาตัดแต1งก่ิงของต�นยางพาราให�มีลักษณะโปร1งข้ึนกว1าเดิม ไม1ต�านลม    
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รูปที่ 3 แสดงต�นยางพาราที่ได�รับการตัดแต1งก่ิงให�โปร1งลม 
 

4) ต�นยางพาราโน�มเอียงเกษตรกรมีวิธีจัดการโดยตัดแต1งก่ิงยางพารา
ให�โปรงมากที่สุด เหลือก่ิงแขนงไม1มากเกินไป หลังจากนั้นใช�ไม�คํ้ายันต�น
ยางพาราให�ต้ังตรง ชะลอการกรีดยางออกไปก1อนสักระยะ จนแน1ใจว1าต�น
ยางพาราต้ังตรงมีระบบรากที่แข็งแรง สังเกตได�จากการแตกก่ิงตา หรือการแตก
ใบอ1อน แต1ไม�คํ้ายันเกษตรกรก็ยังใช�คํ้ายันเช1นเดิม 
 
5. ข+อเสนอแนะ 

เพ่ือเปAนแนวทางในการแก�ป'ญหาที่อาจจะเกิดข้ึน และนําไปสู1นโยบาย
ด�านยางพาราสําหรับ อบต. และหน1วยงานที่เก่ียวข�อง จึงมีข�อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ในพ้ืนที่ตําบลน้ําแก1น อําเภอภูเพียง จังหวัดน1าน เปAนที่ราบสูงสลับ
เนินเขาซ่ึงมีลมพัดแรงตลอดทั้งวัน หน1วยงานที่เก่ียวข�องควรให�ความรู�กับ
เกษตรกรเก่ียวกับวิธีการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ลมแรง 

2.  การให�ความรู�ในการทําสวนยางอย1างถูกวิธี โดยจัดอบรมให�ความรู�
แก1เกษตรกรอย1างทั่วถึงต้ังแต1เร่ิมต�นปลูก การบํารุงรักษา การจัดการสวนยาง 
จนกระทั่งได�รับผลผลิตไม1ใช1แค1อบรมเฉพาะการกรีดยางอย1างเดียว 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอย/างเรียนรู+จากการแก+ไขบทความ5 

 

คําช้ีแจงก/อนอ/าน 
 

บทความต1อไปนี้เขียนโดยคุณครูท1านหนึ่งที่ทําวิจัยเร่ืองครกมอง (ครก
กระเด่ือง)   ผมอ1านแล�วจึงตระหนักว1าการศึกษาวิทยาศาสตร%ของเรายังมี
ข�อบกพร1องอยู1มาก   บทความนี้เปAนจุดเร่ิมต�นให�ผมเอาเร่ืองครกมองมาชี้ให�เห็น
ประเด็นวิจัยตามที่เขียนไว�ในภาคแรกของหนังสือเล1มนี้6    และสําหรับภาคที่ 2 
ที่จะเสนอให�อ1านต1อไปนี้  ผมต้ังใจให�เปAนบทเรียนการเขียนบทความ  ผมจึง
จําเปAนเอาต�นฉบับเดิมมาอธิบาย   ผมขอขอบคุณคุณครูเจ�าของบทความที่
อนุญาตให�ผมเอามาเปAนตัวอย1างเพ่ือเปAนวิทยาทานแก1ผู�ต�องการเรียนรู�ทั้งหลาย7   
และเพ่ือเรียนรู�จากการแก�ไขบทความ  ผู�อ1านจะต�องมีความเข�าใจรหัสรูปแบบ
ตัวอักษรที่ปรากฎต1อไปนี้ 

ตัวอักษร ปกติ คือต�นฉบับเดิม 
ตัวอักษร ขีดฆ1า คือต�นฉบับเดิมที่ผมตัดออก 
ตัวอักษร ขีดเส�นใต� คือที่ผมเขียนเพ่ิมให�ใหม1 
ตัวอักษร (เอียงมีเส�นใต�ในวงเล็บ) คือความเห็นที่ผมอธิบายเพ่ือให�

เรียนรู�จากการแก�ไข 
นอกจากนั้นยังมีตัว หนาเอียง ที่เปAนข�อเรียนรู�แทรกอยู1ด�วย 
ดังน้ัน  บทความต+นฉบับคือส/วนที่เป4นตัวปกติกับที่ขีดฆ/า  บทความ

ที่แก+ไขแล+วคือส/วนที่เป4นอักษรตัวปกติและที่ขีดเส+นใต+   บรรดา ตัวเอียง 
ทั้งหลายคือความรู+ 
                                                 
5 ส1วนหนึ่งของหนังสือเล1มที่ 3 “วจิัย... เรื่องใกล�ตัว” ของหนังสือชุด “วิจัย... พลังเปล่ียนการเรียนรู�” สกว.  
2551 
6 หมายถึงหนังสือใน footnote 5 
7 เนือ้ความของบทความได�รับอนญุาตจากนกัวิจัยผู�เปAนเจ�าของด�วยความรู�สึกขอบคุณย่ิง สงว
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บทนํา(Introduction) 
 
ครกมองเปAนสิ่งประดิษฐ%ที่มีความสําคัญในบทบาทชีวิตของชาวชนบท

อีสานมายาวนาน ประโยชน%ที่ได�จากการใช�ครกมอง  มีทั้งทางตรงและทางอ�อม  
เช1น  ใช�ในการตําข�าวเปลือกให�เปAนข�าวสาร  กะเทาะเมล็ดข�าวโพด ตําฝsายให�
อ1อนตัวก1อนนําไปย�อม ตํามะเกลือเพ่ือเตรียมทําน้ํายาย�อมผ�า ฯลฯ ใช�แทนครก
เล็กๆ เม่ือต�องการตําคร้ังละมากๆ หรือจํานวนมาก เช1น  พริกปqน  ข�าวค่ัว ตํา
ปลาร�าดิบเพ่ือทําปลาร�า ตําข�าวเพ่ือทําแปsงทําขนม ข�าวปุsน ข�าวโปqง ตําข�าวเม1า 
ฯลฯ  

การตําข�าวด�วยครกมองทําให�เกิดประเพณีวัฒนธรรมประเพณีที่ได�
ปฏิบัติสืบต1อกันมาจนถึงป'จจุบัน ด�วยเหตุผลเพราะการตําข�าวเปAนช1วงเวลาที่
หนุ1มสาวได�มีโอกาสในการทํางานร1วมกัน มีความผูกพัน และได�ศึกษานิสัยใจคอ
ซ่ึงกันและกัน เปAนการเลือกคู1ครองโดยเสรีที่อยู1ในกรอบจารีตประเพณีอันดีงาม 
จึงทําให�ชีวิตครอบครัวของชาวอีสานมีรากฐานที่ม่ันคง แน1นแฟsน ไม1มีป'ญหา
การหย1าร�าง นอกจากนั้นครกมองยังเปAนบ1อเกิดของแห1งภาษิตอีสาน เช1น ผญา
เก้ียว บทเพลง ผญาเร่ืองต1างๆ บทกลอน เปAนการใช�ภูมิป'ญญาสร�างสรรค% เรียบ
เรียงภาษิต เปAนคําพูดที่ลึกซ้ึงคมคาย ผู�ตําข�าวได�รับความสนุกสนานผ1อนคลาย  
เปAนการฝZกนิสัยการช1วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ทําให�เกิดความผูกพัน 
สามัคคี รักใคร1ปรองดอง  

ข�าวที่ตําด�วยครกมองเปAนข�าวที่มีคุณค1าทางอาหารจากวิตามินบีมาก 
เปAนข�าวที่มีวิตามินบีมาก ผลพลอยได�จากการตําข�าว เช1น แกลบ รํา รําอ1อน 
ปลายข�าว สามารถนํามาใช�ประโยชน%ได�อีก และนอกจากนี้ผู�ตําข�าวยังมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดีด�วย  มีพลานามัยสมบูรณ%  เพราะข้ันตอนต1างๆ ของที่การตํา
ข�าวคือถือว1าเปAนการออกกําลังกายทุกส1วนของร1างกายด�วย  

เดิมคนอีสานมีการกะเทาะเมล็ดข�าวเปลือกด�วยวิธีการทุบ ต1อมาจึงใช�ครก 
ได�แก1 ครกมือ หรือครกซ�อมมือ  และครกกระเด่ือง หรือครกมอง 
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ครกมือ หรือครกซ�อมมือ คือครกที่ ใช� มือจับสากตําข�าวเปลือก 
ประกอบไปด�วยตัวครก และสาก 

ครกกระเด่ืองหรือครก
มอง  เปAนการพัฒนาการ
ใช�เคร่ืองทุนแรงจากครก
มือมาเปAนครกมอง ซ่ึง
ประหยัดเวลาในการตํา
ข�าว  ให�ได�ข�าวปริมาณ
มากและรวดเร็วข้ึนกว1า
ก า ร ตํ า ข� า ว ด� ว ย ค ร ก
กระเด่ือง ระบบครกมอง
ประกอบไปด�วย ตัวครก 
แม1มอง (ประกอบไปด�วย 
หัวแม1มอง หางแม1มอง) 

เสาแม1มอง คานแม1มอง (ในรูปไม�มีคําว�า “แม�” ประกอบส�วนต�างๆ  และในรูป
ไม�ปรากฎ “คานแม�มอง”)  สากมอง  (ประกอบไปด�วย มี 3 ประเภทคือ สากตํา
เปลือก สากต1าว  สากซ�อม)  ลิ่มแม1มอง และหลักจับ(ดูจากรูปยังขาด “เสา
แอว”  และ “แอวมอง”)  ที่สําคัญการทํางานของครกมองนั้น ใช�หลักการที่
สามารถอธิบายได�ด�วยความรู�วิทยาศาสตร%ได� ซ่ึงเปAนความรู�ที่อยู1ในบทเรียน
ท�องถ่ินใกล�ตัว (ข�อสงสัยที่ต�องแก�ตรงนี้  คือ ความรู�วิทยาศาสตร*ไม�น�าเป=น
ความรู�ท�องถ่ินใกล�ตัว) หลักการและรายละเอียดเหล1านี้สามารถนําไปสร�าง
หลักสูตร หรือชุดการเรียนรู�เพ่ือใช�ในการเรียนการสอนในเชิงวิชาวิทยาศาสตร%
ได� ผู�วิจัยจึงได�ทําการวิจัยเร่ืองนี้ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาเรียนรู�โครงสร�าง
ของครกมอง วัสดุอุปกรณ%ในการทํางาน  และกระบวนการตําข�าวทํางานของ
ครกมองในการตําข�าว ซ่ึงได�แก1 ข้ันตอนและกระบวนการตําข�าวด�วยครกมอง
จนกระทั่งได�ผลผลิตที่ต�องการ ผลงานวิจัยคาดว1าจะเกิดประโยชน% นอกจากการ

สากมอง

ลิ
มมอง

หางมอง

หัวมอง

ครกมอง
แม่มอง

เสาแอว

แอวมอง

หลักจับ

 
ภาพรูปท่ี 1  ลักษณะและองค%ประกอบของครกมอง
ตําข�าวชาวอีสาน 
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เรียนรู�วัฒนธรรมที่เกิดข้ึนซ่ึงแฝงอยู1ในกระบวนการเหล1านี้แล�ว ยังสามารถ
นําไปใช�ประโยชน%ในการศึกษาเรียนรู�กระบวนการทางวิทยาศาสตร%  สาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร%  และบูรณาการสาระการเรียนรู�อ่ืนๆ อีกที่จะสามารถบูรณา
ได�อีกด�วย (รูปประโยค  “นอกจาก ….(1)….แล�วยัง….(2)….” เช�นนี้  (1) จะ
สําคัญกว�า (2)  ดังนั้น  ที่เขียนมาแสดงว�ามิติวัฒนธรรมคือเร่ืองหลัก  ส�วน
การศึกษาวิทยาศาสตร*เป=นเร่ืองรอง  ซ่ึงจะขัดกับเนื้อหาหลัก)  
 
ข�อเรียนรู�ที่ 1   

บทนําที่เขียนมาน้ีเป0นความรู�ทั่วไปเก่ียวกับครกมองและวิถีชุมชน  
ข�อแนะนําคือ  ควรเพ่ิมข�อความที่จะให�ผู�อ$านเห็น “ประเด็นวิจัย” และ 
“ศาสตร(” ที่จะใช�ในการสร�างชุดการเรียนรู�  เช$น ฟ6สิกส( เร่ืองคาน  แรง  
ฯลฯ  จะเห็นว$าที่แก�ไขในบทนําน้ีมี 2 ประเด็น คือ 1) ความกระชับของการ
ใช�คําและการเรียบเรียงประโยค  และ 2) ความสมํ่าเสมอและความ
สอดคล�องของคํา 
 

   
อุปกรณ�และวิธีการ (Materials and Methods) 

 
1.  อุปกรณ�  

1) ครกมองและอุปกรณ%ประกอบดังรูปที่ 1 และ ซ่ึงประกอบไปด�วย 
ครก, สาก 3 ชนิด, ลิ่ม, แม1มอง, เสามอง, เอวมอง (คาน), หลักจับ และพาย (ไม�
คนข�าวขณะตําข�าว) (เนื่องจากองค*ประกอบทั้งหลายมีปรากฎในรูปและเอ�ยถึง
แล�ว  ดังนั้น สามารถใช�คําพูดโดยรวมว�า “ครกมองและอุปกรณ*ประกอบดังรูปที่ 
1” ได�เลย)  

2) อุปกรณ%ประกอบการสําหรับข้ันตอนการสี หรือตําข�าว ได�แก1 
กระบุง สําหรับใส1ข�าวเปลือกและข�าวสาร ตะกร�าไม�ไผ1 เขิงหรือตะแกรงร1อน
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สําหรับร1อนแยกรําข�าว กระด�งฝ'ดข�าว กระด�งรอง (ใช�สําหรับรองแกลบและรําที่
ฝ'ด)  และกระดองเต1า หรือภาชนะที่ใช�ตักข�าว   (ปกติอุปกรณ*ประกอบเหล�านี้
ไม�ต�องบอกมาก็ได�เพราะไม�มีอิทธิพลสําคัญต�อผลวิจัย)  

3) ครุภัณฑ% ได�แก1 เคร่ืองชั่งละเอียด (ควรระบุพิกัดและความละเอียด)  
เคร่ืองชั่งน้ําหนัก กล�องถ1ายภาพ  และวีดีโอบันทึกภาพ (ที่ขีดฆ�าออกนั้น ไม�ใช�
อุปกรณ*ที่เก่ียวกับการทดลองที่ปรากฎในรายงานนี้  ไม�ต�องเอามารวม) 

4) วัสดุและอุปกรณ%สําหรับทดลองและจดบันทึก ได�แก1 กระดาษ  สมุด
บันทึก  และอุปกรณ%ในการบันทึกข�อมูล นาฬิกาจับเวลา (เป=นอุปกรณ*ที่ไม�ต�อง
บอก  เพราะละไว�ในฐานที่เข�าใจได�) 

5) ข�าวเปลือก (ต�องมีรายละเอียดของข�าว  เพราะเป=นปMจจัยสําคัญใน
การทดลอง  เช�น สายพันธุ*  ข�าวเจ�าหรือข�าวเหนียว  ความชื้น ฯลฯ) สําหรับ
การทดลอง 

 
ข�อเรียนรู�ที่ 2   

เราจะบอกเฉพาะเคร่ืองมือที่เ ก่ียวข�องกับส$วนที่จะเป0นผลการ
ทดลองเท$าน้ัน  ข�อ 4 ตัดทิ้งได�ทั้งหมด  ข�อ 2 ยังพอเก็บไว�ได�  เพ่ือให�เข�าใจ
ว$าในการวิจัยน้ันเราจะแยกข�าวเปลือกออกได�อย$างไร) 

 
2.  วิธีการ  

1) ศึกษาความเปAนมาของการตําข�าวด�วยครกมองของชาวอีสานจาก
ปราชญ%ภูมิป'ญญาชาวบ�าน รวมถึงวิธีการสร�างและการต้ังครกมอง ข้ันตอนการสี
ข�าวด�วยครกมอง ประเพณีวัฒนธรรมต1างๆ ที่เก่ียวข�องจากปราชญ%ภูมิป'ญญา
ชาวบ�าน (เม่ืออ�านบทความจนจบแล�ว  ไม�มีผลของข�อ 1 นี้เลย  วิธีการข�อ 1 
อาจรวมอยู�ใน proposal แต�เม่ือไม�เก่ียวกับบทความนี้  ก็ไม�ควรปรากฎ)  
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2) จัดเตรียมอุปกรณ% และสร�างครกมองสําหรับทําการทดลอง โดยขอ
ความอนุเคราะห%จากภูมิป'ญญาชาวบ�านผู�รู�ช1วยในการสร�าง และทําพิธีต้ังครก
มอง  

3) ทําการทดลองตําข�าวในรูปแบบของคนอีสาน (เนื่องจากในตอนต�น
ไม�ได�บอกว�าคนอีสานตําข�าวต�างกับคนภาคอ่ืนอย�างไร  ผู�อ�านจะเข�าใจว�าเป=น
รูปแบบทั่วไป  และเข�าใจว�าคนภาคไหนก็ตําข�าวไม�ต�างกัน  จึงต�องตัดข�อความ
ตอนท�ายออก) โดยข้ันตอนดังนี้  

    3.1) ชั่งตักข�าวเหนียวเปลือก 8 กิโลกรัม ใส1ลงในครกมอง 8 
กิโลกรัม (ข�าวเหนียว)  

    3.2)  ใช�คนเยียบหางมอง (โดยจับหลักเพ่ือความม่ันคง) เพ่ือออก
แรงยกหัวมองข้ึน เหยียบหางมองจนสุดระยะถึงพ้ืน แล�วปล1อยเพ่ือให�ด�านหัว
มองเคลื่อนที่ลงออกแรก (ดูจากรูปก็เป=นที่เข�าใจกันได�ว�าตําอย�างไร  จึงละไว�ไม�
ต�องบอก) ตําข�าว เร่ิมต�นตําข�าวเปลือกด�วยสากขนาดเล็กสุด หรือสากตําเปEยก 
(ในผลการทดลองใช�คําว�า “สากตําเปลือก  ผู�แก�ไขไม�ทราบว�าที่ถูกต�องคืออะไร  
จึงไม�ได�แก�ให�)  ก1อนเพ่ือกะเทาะเปลือกก1อน แล�วนําข�าวที่ได�ไปแยกแกลบออก
ร1อนหรือฝ'ดด�วยกระด�งฝ'ดข�าว เพ่ือแยกนําเปลือกข�าวออก จะเหลือข�าวสารปน
ข�าวเปลือก 

   3.3) นําข�าวที่ตําจากข�อ 3.2) มาตําด�วยสากขนาดกลาง หรือ
สากต1าว เพ่ือกะเทาะเปลือกข�าวเปลือกที่เหลือยังคงไม1ถูกกะเทาะในคร้ังแรก
แล�วนําข�าวจากการตําด�วยสากต1าว ฝ'ดแกลบออก 

   3.4)  นําข�าวจากข�อ 3.3) มาตําด�วยสากซ�อม เพ่ือกะเทาะเปลือก
ข�าวเปลือกส1วนที่เหลือ  และช1วยในการขัดข�าวให�ขาว ฝ'ดแกลบออกข�าวจาก
การตําด�วยสากซ�อมอีกคร้ัง และแยกข�าวเปลือกที่ไม1กะเทาะออกจากข�าวสาร  

(ข�อ 3.2-3.4 ยังขาดรายละเอียดให�คนอ่ืนลองทําซํ้าได�  เช�น ไม�มีข�อมูล
ว�าแต�ละข้ันตอนตําก่ีคร้ัง  และควรเก็บข�อมูลผลการตําในแต�ละข้ันตอนด�วย  
เช�น เหลือข�าวเปลือกเท�าไหร�) 
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   3.5) ร1อนแกลบเพ่ือคัดเอารําอ1อนด�วยเขิงร1อน และร1อนข�าวสารเพ่ือ
แยกข�าวที่เต็มเมล็ดเปAนเม็ด และข�าวหักหรือปลายข�าวปลาย ทําการชั่งข�าว
เปรียบเทียบก1อนและหลังตําข�าว (ชั่งรําและแกลบด�วยไหม??) ตลอดจนเก็บ
ข�อมูลผลผลิตข�าว (อะไรคือผลผลิตข�าว  ข�าวเต็มเมล็ด ปลายข�าว?) ทุกคร้ังที่ ตํา
ข�าว    

(ข�อ 3.2-3.4 ใช�สาก 3 ขนาด  ซ่ึงน�าจะมีหน�าที่ต�างกัน  ในบทนําไม�ได�
ให�ข�อมูลนี้  คนอ�านที่ไม�ทราบจะนึกว�าขนาดสากคือตัวแปรในการทดลอง   
ดังนั้น  ก�อนหน�านี้ควรให�ข�อมูลหน�าที่ของสากทั้ง 3) 

4) ออกแบบการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบป'จจัยที่ส1งผลต1อการตําข�าว 
ผลผลิตข�าว (ระวังการใช�คํา “การตํา” และ “ผลผลิต” ไม�เหมือนกัน  หากอ�าน
ในส�วนของผลการทดลองจะเห็นว�าผู�เขียนหมายถึง “ผลผลิต”)    ได�แก1  

    4.1) แรงที่ใช�เหยียบ ทดลองโดยใช�แรงคนตําเหยียบ 1 คน, 2 คน 
และ 3 คน ทําการตําข�าวเปลือก 8 กิโลกรัม (เคยบอกจํานวน 8 กก. แล�ว ไม�
ต�องบอกซํ้า) เก็บข�อมูลจํานวนคร้ังที่ตํา (ควรบอกด�วยว�าจํานวนคร้ังที่ตําแยก
ตามสาก 3 ชนิดด�วยไหม)  ระยะเวลาที่ตํา (ระยะเวลาไม�น�าเก่ียวอะไรกับ
ผลผลิต) ปริมาณข�าวสาร ปลายข�าว แกลบรํา และกากข�าว (อะไรคือกากข�าว?  
ไม�ได�บอกคนอ�านมาก�อน) ที่ได� (หัวข�อ 4.1 นี้ข้ึนต�นว�า “แรงที่ใช�เหยียบ”  
ผู�อ�านจะเข�าใจว�ากําลังจะวัดแรงเหยียบเม่ือใช�คนตํา 1-3 คน  ปกติแรงเหยียบ
คือแรงที่ยกสากซ่ึงมีค�าคงที่  ไม�เก่ียวกับจํานวนคน  หากมีเจตนาต�องการทราบ
ว�าหลายคนช�วยกันตําจะเบาแรงลงไหม  เราเอาจํานวนคนไปหารแรงเหยียบก็ได�
คําตอบ  จะสังเกตุเห็นว�าข�อมูลที่เก็บในข�อนี้ไม�ใช�แรงเหยียบ  แต�เป=นผลผลิต
จากการตํา   ดังนั้น  การข้ึนต�นประโยคของข�อ 4.1 จึงไม�สอดคล�องกับข�อมูลที่
จะเก็บ  เม่ือพิจารณาข�อมูลที่เก็บแล�วก็คือข�อมูลเดียวกับข�อ 3  นั่นเอง  ดังนั้น 
หากมีการทดลองและเก็บข�อมูลตามข�อ 4.1 จริง  ก็แสดงว�าผู�วิจัยมีข�อสงสัยว�า
การตํา 1-3 คนจะได�ผลไม�เหมือนกับการตําในข�อ 3  ซ่ึงไม�น�าเป=นไปได�)   
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    4.2) ความลึกของการตําข�าว เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงเสียดทาน 
โดยทดลองตําข�าว ด�วยสาก 3 ชนิดเปรียบเทียบแล�ววัดความลึกที่สากจมลงใน
ข�าว ตามจํานวนคร้ังที่ตํา 

5) รวบรวมข�อมูลจากการทดลอง มาคํานวณโมเมนต%ของแรง  (ข�อนี้
เป=นส�วนของการวิเคราะห*ผล) 

6) วิเคราะห%ผล และนําความรู�ที่ได�ทั้งหมดจัดประมวลเปAนองค%ความรู�  
(ข�อนี้ไม�ใช�วิธีการทดลองในความหมายของ methodology) 

 
ข�อเรียนรู�ที่ 3   

1) เราจะไม$เอาข�อเสนอโครงการมาปนกับการเขียนบทความ   
วิธีการในบทความจะจํากัดเฉพาะเท$าที่จะเกิดผลการทดลอง
เท$าน้ัน   แต$ข�อ 1 ข�อ 5 และ 6 ที่ปรากฎข�างบนน้ันเห็นได�ชัด
ว$ายกเอามาจากข�อเสนอโครงการ 

2) เราต�องเขียนวิธีการให�สอดคล�องกับที่ปฏิบัติจริง   บทเรียนน้ีได�
จากข�อ 4 ซ่ึงไม$ถือว$าเป0นวิธีการทดลอง   แต$เป0นการ “ระบุ
ข�อมูลที่จะเก็บ” ในขณะตําข�าว   ข�อ 4 น้ีจึงเป0นเพียงส$วนหน่ึง
ของข�อ 3  ซ่ึงหมายความว$าตําตามข�อ 3 แล�ววัดความลึกของ
สากไปพร�อมๆ กับการวัดผลผลิต  

3) การทดลองจะมีตัวแปรที่ควบคุมกับตัวแปรที่วัดผล   ดังน้ัน  
การทดลองใดๆ ที่เสนอมาจะต�องมีสมมติฐานของปฏิสัมพันธ(
ของตัวแปร   แต$ข�อ 4.1 น้ันไม$มีสมติฐานเช่ือได�ว$าการตํา
หลายคนจะมีผลต$อคุณภาพผลผลิต 

 
ตามรหัสอักษรที่กําหนด  ต�องขีดฆ$าข�อ 4, 4.1 และ 4.2 ออก  

แต$ที่คงไว�ก$อนเพราะจะช$วยให�เอามาอธิบายได�ง$ายกว$า  ยังมีอีก
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หลายแห$งที่จําเป0นต�องละเมิดกติกาของรหัส  จึงขอให�ผู�อ$านเข�าใจ
ด�วย) 

 
ผลการทดลอง (Results) 

 
1.  การทดลองตําข+าวตามด+วยครกมองในรูปแบบของคนอีสาน 

การทดลองคร้ังนี้ใช�ข�าวเปลือก (ข�าวเหนียว) 8 กิโลกรัม ซ่ึงมีผลการ
ทดลอง ดังตารางที่ 1 และ 2  ดังรายละเอียดดังนี้ (รูปหรือตารางจะต�องถูกอ�าง
ถึงในข�อความเสมอ) 
ตารางที่ 1 ลักษณะของสากตําข�าว และจํานวนคร้ังที่ตําด�วยสากแต1ละชนิดตาม
รูปแบบของคนอีสาน  

รายการ 
ขั้นตอนการตําข�าวของท�องถิ่น 

ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 รวม เฉล่ีย 
1. ลักษณะของสากท่ีใช�ตําข�าว สากตํา

เปลือก 
สากต1าว สากซ�อม   

   1) นํ้าหนักของสากและล่ิม (กก.) 2.9 3.3 4.2 - 3.5 
   2) พื้นท่ีหน�าตัด (ตร.ซม.) 50.29 63.64 86.63 - 66.85 
   3) รัศมีหน�าตัดสาก (ซม.) 4.00 4.50 5.25 - 4.58 
   4) ความยาวตัวสาก (ซม.) 44 46 47 - 45.7 

 
จากตาราง  เม่ือพิจารณาจากน้ําหนัก  พ้ืนที่หน�าตัดของสาก  รัศมีหน�า

ตัด  และความยาวของสาก  พบว1า สากตําข�าวแต1ละชนิดมีลักษณะแตกต1างกัน  
ซ่ึงสากซ�อมมีขนาดใหญ1ที่สุด สากตําเปลือกมีขนาดเล็กที่สุด 

 
ข�อเรียนรู�ที่ 4  

1) ส่ิงที่ปรากฎจะต�องตรงกับหัวข�อ   ตารางที่ 1 น้ีเป0นมิติของสาก  
ไม$ใช$ผลการทดลอง  จึงเอามาปรากฎในหัวข�อน้ีไม$ได�  หาก 
“จําเป0น” ต�องมีก็ควรไปอยู$ที่หัวข�อ “อุปกรณ(”   ความ สงว
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“จําเป0น” ข้ึนกับว$าเราจะใช�ข�อมูลน้ีประกอบการวิเคราะห(-
สังเคราะห(ผลการทดลองหรือไม$ 

2) ข�อมูลจะต�องไม$มีส$วนเกิน   ในตารางน้ีให�ขนาดพ้ืนที่หน�าตัด
หรือรัศมีสากอย$างใดอย$างหน่ึงก็ได�  เพราะทั้ง 2 ค$าน้ีสัมพันธ(
กันอยู$  การบอกแล�วรู�สึกว$า “เกิน” น้ีเราเรียกว$ามี “ส$วนเกิน
จําเป0น” ซ่ึงขัดกับ style ของบทความวิชาการ 

3) ข�อมูลต�องมีความหมายถูกตรรกะ   นํ้าหนักเฉล่ียในคอลัมน(
สุดท�ายไม$มีความหมายอะไร  เพราะเป0นสากต$างชนิดกัน  ตํา
แยกคร้ังกัน  

4) ข�อความที่อธิบายตาราง (หรือรูป) จะต�องมี “มูลค$าเพ่ิม” 
เสมอ  ข�อความท�ายตารางที่ถูกฆ$าทิ้งน้ัน เพราะไม$มีมูลค$าเพ่ิม
มากพอ   ควรเขียนใหม$ ตัวอย$างเช$น  เม่ือทราบนํ้าหนัก  
ความยาว  พ้ืนที่  ก็ควรเห็นไปถึง “ความหนาแน$น” หากค$าไม$
เท$ากัน  เราจะอธิบายเพ่ิมว$า  สากทั้ง 3 ทําจากไม�ต$างชนิดกัน
เพราะ..…   

 
ตารางที่ 2  จํานวนคร้ังที่ตําด�วยสากแต1ละชนิดตามรูปแบบของคนอีสาน  
จํานวนคร้ังใน
การทดลอง 

จํานวนคร้ังในการตําข�าว (คร้ัง) 
ขั้นท่ี 1 ตําข�าว
ด�วยสากตํา
เปลือก 

ขั้นท่ี 2 ตําข�าว
ด�วยสากต1าว 

ขั้นท่ี 3 ตําข�าว
ด�วยสากซ�อม 

รวม เฉล่ีย 

คร้ังท่ี 1 264 249 253 766 255.3 
คร้ังท่ี 2 258 244 237 739 246.3 
คร้ังท่ี 3 245 247 251 743 247.7 
เฉล่ีย 255.7 246.7 247.0 - 249.8 

 
(คอลัมน*สุดท�าย  ค�าเฉลี่ยของการตําคร้ังที่ 1, 2, และ 3  ของสาก 3 

อันไม�มีความหมายอะไรดังได�อธิบายแล�วในข�อเรียนรู�ที่ 4)   สงว
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จากตาราง พบว1ามีการตําข�าวที่ต�องใช�แรงในการเหยียบหางมองโดย
เฉลี่ยแล�ว ใช�สากในการตําข�าวชนิดละประมาณ 250 คร้ัง ต1อสาก 1 ชนิด จะได�
ข�าวสารทั้งที่เปAนเมล็ดหักและไม1หัก รํา แกลบ เปAนต�น  

 
ข�อเรียนรู�ที่ 5   

1) นอกจากข�อมูลต�องมีความหมายสมตรรกะแล�วต�องสมจริงด�วย  
เช$น  จํานวนคร้ังการตํา (ในคอลัมน(สุดท�าย) ไม$สามารถเป0น
เลขทศนิยมได� 

2) ไม$ควรมีตารางมากเกินจําเป0น  ตารางที่ 2 น้ีแสดงผลเพียง 
“คร้ังการตํา”  ซ่ึงไม$ใช$ผลแสดงคุณภาพข�าวที่งานวิจัยน้ี
ต�องการ  น่ันหมายความว$าตารางน้ีควรมีผลการทดลองอ่ืน
ด�วย เช$น ข�าวเต็มเมล็ด  ปลายข�าว ฯลฯ ) 

 
2.  ป�จจัยด+านแรงที่มีผลต/อการตําข+าว   

 
2.1  การทดลองตําข�าวด�วยแรงที่ต1างกัน  
จากการทดลองตําข�าว 8 กิโลกรัมด�วยสากต1าว (บรรยายตอนต�นว�ามี

สาก 3 ชนิด  มีหน�าที่ต�างกัน  รวมทั้งให�ข�อมูลสากทั้ง 3 ด�วย  แต�หากทดลอง
กับสากต�าวเพียงชนิดเดียว จึงจําเป=นต�องอธิบายเหตุผล) โดยใช�แรงเหยียบ 3 
ระดับ (ใช�แรงคนที่มีน้ําหนักเท1ากัน) คือ 1 คน, 2 คน และ 3 คน มีผลดังตาราง
ที่ 32 (การตําข�าวเกิดจากแรงตําของสากซ่ึงข้ึนกับระยะยกสาก  ในความจริง
ระยะยกสากไม�น�าจะเก่ียวกับจํานวนคนเหยียบ  เพราะไม�ว�าจะก่ีคนก็เข�าใจว�า
เหยียบจนหางมองแตะพ้ืน  ซ่ึงยกสากได�เท�ากัน   ดังนั้น การใช�จํานวนคน
เหยียบเป=นตัวแปรจึงไม�ถูกต�อง)  
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ตารางที่ 32 จํานวนคร้ังที่ตํา และผลที่เกิดจากการตําโดยใช�แรงต1างกัน (ปริมาณ
ทดลองตํา = 8 กก.) 

รายการ คนตํา 1 คน คนตํา 2 คน คนตํา 3 คน 

ข�าวเปลือก (ข�าวเหนียว) 8  กิโลกรัม 8  กิโลกรัม 8  กิโลกรัม 

ตํารอบท่ี 1  (คร้ัง) 334  คร้ัง 258  คร้ัง 314  คร้ัง 

ตํารอบท่ี 2  (คร้ัง) 280  คร้ัง 261  คร้ัง 200  คร้ัง 

ตํารอบท่ี 3 (คร้ัง) 235  คร้ัง 241  คร้ัง 203  คร้ัง 

ตํารอบท่ี 4 (คร้ัง) ตําข�าวกาก ตําข�าวกาก ตําข�าวกาก (?) 

รวมจํานวนคร้ังท่ีตําท้ังหมด 849  คร้ัง 760  คร้ัง 717  คร้ัง 

ระยะเวลาในการตําท้ังหมด 
(นาที) 

1 ชม. 49  นาที 
109 

1 ชม. 1 นาที  
61 

48  นาที 

ข�าวสาร (กรัม) 4 กก. 7 ขีด 
4,700 

4 กก. 4 ขีด 
4,400 

4 กก. 3 ขีด 
4,300 

ปลายข�าว (กรัม) 3  ขีด 300 6 ขีด 600 7 ขีด 700 

แกลบ (กรัม) 2 กก. 2,000 1.9 กก. 1,900 1.9 กก. 1,900 

รํา (กรัม) 0.9 กก. 900 1.1 กก. 1,100 1.1 กก. 1,100 

จํานวนกากข�าว (เมล็ด) 47 เมล็ด 54 เมล็ด 87 เมล็ด 

 
ข�อเรียนรู�ที่ 6 
1) การเขียนบทความต�องมีความเช่ือมโยงทั้งหมด  หากในตอนต�นให�ข�อมูล

ว$าการตําข�าวมีลําดับการใช�สาก 3 ชนิดต$างกันเพราะมีหน�าที่ต$างกัน   
การทดลองก็ควรทดลองตามที่ใช�งานจริง  แต$หากจะตัดตอนการทดลอง
ใช�สากชนิดเดียวก็ต�องมีคําอธิบายบางอย$างให�คนอ$านยอมรับ 

2) ในการเขียนบทความวิชาการเราจะมีหลักการออกแบบตาราง  ตาราง
ข�างต�นยังมีรูปแบบไม$ถูกต�อง  การออกแบบตารางจะต�องคํานึงถึงการ 
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“ลําดับข�อมูล”  “การจัดกลุ$มข�อมูล”  และ “การสร�างความสัมพันธ(
ของข�อมูลระหว$างแถวและคอลัมน(” 

3) การเขียนต�องยึดหลักว$าต�องไม$เขียนตามความรู�สึก   ตารางน้ีมีแก�มาก  
เพราะเขียนตามความรู�สึก  ไม$ใช�หลักการเขียนบทความวิชาการ  ดัง
ตัวอย$างเช$น 

- บรรทัดแรก ถ�าข�าวหนัก 8 กก. เท$ากันหมดให�ยกไปไว�ที่หัว
ตารางได�เลย  หลักคือ  ค$าตัวเลขหรือคําในตารางจะต�องไม$ซํ้า
กันโดยไม$จําเป0น  และน่ีเป0นเหตุให�ต�องย�ายหน$วยออกไปไว�
คอลัมน(แรก 

- อะไรคือ “ข�าวกาก” ไม$ได�บอกผู�อ$านมาก$อน  เป0นส่ิงเดียวกับ 
“กากข�าว” หรือไม$ 

- กากข�าวควรมีหน$วยเป0นนํ้าหนัก (กรัม) เพ่ือให�ทําสมดุลมวลได� 
- นํ้าหนัก “ขีด” ไม$ใช$หน$วยวัดทางวิทยาศาสตร(  ต�องใช� “กรัม”  
- หน$วยจะต�องไม$ปนกัน  คือ มีทั้ง ช่ัวโมงและนาทีไม$ได�   
- มีข�อสังเกตว$าวัดหยาบมาก  คือหยาบถึง 100 กรัม  จึงทําให�

บางการทดลองมีผลรวมข�าว ปลายข�าว แกลบ รํา กากข�าว 
มากกว$า 8 กก.   

 
2.2 การทดลองศึกษาอิทธิพลของแรงเสียดทาน 
1) (ในหัวข�อ 2.2 นี้มีการทดลองเดียวเท�านั้น  ดังนั้น ไม�ต�องลําดับ

หัวข�อด�วยตัวเลข) อิทธิพลแรงเสียดทานที่เกิดจากน้ําหนักและพ้ืนที่หน�าตัดของ
สาก การทดลองตําข�าวด�วยสากชนิดต1างๆ  แล�วบันทึกน้ําหนักของสาก 
พ้ืนที่หน�าตัดและความลึกของสากที่ฝ'งลงไปในข�าวเปลือกหลังขณะตําคร้ังที่ 5 
ได�ผลดังตารางที่ 43  (เนื่องจากเรามีข�อมูลน้ําหนักและขนาดสากแล�ว (ตารางที่ 
1)  การทดลองจริงไม�น�าจะวัดอีก  จึงต�องตัดที่เขียนเกินออก   ที่สําคัญกว�านั้น
คือ  ต�องอธิบายที่มาว�าทําไมวัดความลึกของการตําคร้ังที่ 5  ไม�ใช� 3 หรือค�าอ่ืน) 
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ตารางที่ 43  ความลึกของสากที่ตําฝ'งลงไปในข�าว เม่ือใช�สากที่มีขนาดและ
น้ําหนักต1างกัน (วัดจากการตําคร้ังที่ 5) 

ชนิดของสาก 
นํ้าหนักสากและล่ิม  

(ขีด) 
พื้นท่ีหน�าตัด 

(ตร.ซม.) 
ความลึกของสากท่ีฝ'งลงไป

ในข�าว (ซม.) 

1. สากตําเปEยก 29 50.29 4.7 

2. สากต1าว 33 63.64 3.3 

3. สากซ�อม 42 86.63 2.8 

 
(ตารางนี้กําลังบอกใบ�ว�าน้ําหนักสากและลิ่มกับพ้ืนที่หน�าตัดของสากมี

ผลต�อความลึกที่สากจมในข�าว  ซ่ึงไม�เป=นความจริงทั้งหมด  เพราะยังมีปMจจัยอ่ืน
อีก เช�น รัศมีโค�งมนของปลายสาก  ระยะตก  น้ําหนักมอง  สัดส�วนข�าวเปลือกที่
เหลือในครก ฯลฯ) 

แรงเสียดทานไม1สามารถวัดได�โดยตรง แต1จะสัมพันธ%กับความลึกของ
สากสามารถชี้วัดในทางอ�อม โดยพบว1าหากสากสามารถฝ'งไปได�ลึก ก็จะบ1งชี้ว1า
มีเกิดแรงเสียดทานขณะตําน�อยมากกว1า ด�วยเหตุผลทางทฤษฎีว1าพ้ืนที่ผิวที่
มากกว1าย1อมเกิดแรงเสียดทานมากกว1า  (ทฤษฎีที่นักเรียนรู�จักนั้น  แรงเสียด
ทานเท�ากับผลคูณของแรงกดต้ังฉากพ้ืนกับสัมประสิทธิความเสียดทานของพ้ืน   
และแรงเสียดทานเกิดในการเคลื่อนที่ที่ต้ังฉากกับแรงกดนั้น  ตัวอย�างเช�นการ
ลากของ  ซ่ึงไม�เทอม “ขนาดพ้ืนผิว” มาเก่ียวข�องเลย   แรงเสียดทานที่ทําให�
สากจมในข�าวจะต�างกับที่นักเรียนรู�จัก  เพราะข�าวมีการเคลื่อนที่หลายแบบ
หลายทิศทาง) และแรงที่ทํา ซ่ึงจากตารางที่  4 บันทึกน้ําหนักของสาก  
พ้ืนที่หน�าตัดและความลึกของสากที่ฝ'งลงไปในข�าวเปลือกขณะตําคร้ังที่ 5 พบว1า 
สากตําเปEยกซ่ึงมีน้ําหนักเบาและพ้ืนที่หน�าตัดน�อยที่สุด สามารถฝ'งลงไปในข�าว
ได�ลึกกว1าสากต1าว และสากซ�อมตามลําดับ  และเม่ือทดลองตําข�าวจนกระทั่ง
ครบ 250 คร้ัง แล�ววัดความลึก จะได�ข�อมูลดังตารางที่ 54  
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ตารางที่ 54  การวัดระยะความลึกของสากขณะตําข�าวด�วยสาก 3 ชนิด 
(ปริมาณข�าว 8 กก.) 

ชนิดของสาก 

ความลึกของสากท่ีจมลงไปในข�าวขณะตํา (ซม.) 
ตํ าค ร้ั ง
ท่ี 3 

ตําคร้ังท่ี 
50 

ตํ าค ร้ั ง ท่ี 
100 

ตํ า ค ร้ั ง ท่ี 
150 

ตํ า ค ร้ั ง ท่ี 
200 

ตํ า ค ร้ั ง ท่ี 
250 

1. สากตําเปEยก 4.0 6.0 9.0 11.0 14.0 14.0 
2. สากต1าว 9.5 10.5 11.5 12.0 14.0 14.0 
3. สากซ�อม 10.0 11.5 12.5 13.0 14.0 14.0 

หมายเหตุ ทดลองตําข�าวเหนียวเปลือก 8 กิโลกรัม โดยใช�สาก ชนิดละ 250 
คร้ัง  

 
จากข�อมูลในตาราง พบว1าการตําข�าวด�วยสากทุกชนิด ความลึกของ
สากที่จมกดลงไปในข�าวจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และแต1จะคงที่ในเม่ือระยะ
สุดท�าย โดยการใช�สากซ�อมจะจมลงลึกที่สุด ตามด�วยสากต1าว และ
สากตําเปEยก  ตามลําดับ 
 
ข�อเรียนรู�ที่ 7 

1) การแสดงและสรุปผลจะต�องพิจารณาปTจจัยหลักให�ครบ  ในตาราง
ที่ 4 สากซ่ึงมีนํ้าหนักเบาที่สุดกลับจมในข�าวได�มากที่สุด  ซ่ึงอาจจะ
หมายความว$าพ้ืนที่หน�าตัดมีผลอย$างมีนัยสําคัญ  แต$ปTจจัยที่อาจจะ
สําคัญกว$าพ้ืนที่หน�าตัดคือความโค�งมนของสาก   นึกง$ายๆ ว$าหาก
สากแหลมเหมือนเข็มก็จะจมลึกกว$า 

2) การแสดงผลควรมุ$งเปVาไปที่วัตถุประสงค(ของการศึกษา  งานน้ีมีการ
เก็บข�อมูลคุณภาพข�าวระหว$างตํา   ดังน้ัน  การวัดแรงเสียดทาน
จะต�องมุ$งไปสู$การอธิบายความสัมพันธ( กับคุณภาพข�าวด�วย   
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มิฉะน้ันจะดูเหมือนเป0นการทดลองแยกส$วนที่ไม$มีเปVาหมาย   ทําให�
บทความไม$มีเอกภาพ 

3) การอธิบายต�องมองหาความหมายให�มากกว$าตัวเลขที่บันทึกได�  
ข�อมูลตารางที่  5 น้ีหากวิเคราะห(ให�ดี   เราพอจะสรุปได�ว$ า
ข�าวเปลือกมีแรงเสียดทานมากกว$าข�าวสาร  เพราะย่ิงตํามากคร้ัง
สากจะจมได�ลึกข้ึนเพราะข�าวเปลือกเหลือน�อยลง  หากเราเห็น
ความจริงข�อน้ี  เราจะแปลข�อมูลดิบเป0นความรู�ได� 
 

3.  การคํานวณหาแรงที่ใช+ในการเหยียบหางมองเม่ือไม/มีสากมอง (ในรูปมี
สากด�วย) 

 
เม่ือน้ําหนักของแม1มอง 48 กิโลกรัม คิดเปAน 480 นิวตัน (N) และ

กําหนดให� แอวมองเปAนจุดหมุน ดังรูปที่ 2 (มีหลักการเขียนข�อหนึ่งที่สําคัญมาก 
คือ เม่ือมีรูปหรือตาราง  จําเป=นต�องถูกอ�างในข�อความเสมอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2  แรงที่เก่ียวข�องในการตําข�าวตําแหน1งการคํานวณหาแรงที่

ใช�เหยียบหางมอง (คําอธิบายรูปต�องสอดคล�องกับรูป  ในรูปนี้เป=นเร่ืองของ 
“แรง”  ไม�ใช� “ตําแหน�ง”) 

 

E2 

E1 
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จากสูตรการคํานวณ โมเมนต%ด�านหางมอง   =  โมเมนต%ด�านหัวมอง 
แรง × ระยะทาง (m) =   แรง × ระยะทาง (m) 

  E1  × 0.5725       =  (480–E1) × 1.3725  (สมการผิด) 
E1   =  338.71463  นิวตัน-เมตร (หน�วยผิด) 

ฉะนั้น E2   =  (480 – E1)   (ความหมายผิด) 
    =  141.28537  นิวตัน-เมตร (หน�วยผิด) 
 

ข�อเรียนรู�ที่ 8  
1) เช$นเดียวกับแรงเสียดทาน  ผู�อ$านไม$สามารถเช่ือมโยงแรงเหยียบกับ

คุณภาพข�าวได�  การอ$าน 2 ตอนที่ผ$านช้ีไปในทางให�คิดว$าต�องการ
ใช�ครกมองเพ่ือบทเรียนรู�วิชาฟ6สิกส(มากกว$าการวิจัยการตําข�าวด�วย
ครกมอง   เน่ืองจากบทนําไม$ชัดเจน  ผู�อ$านจึงไม$มีหลักอะไรให�จับ
ประเด็น   ดังน้ัน  ต�องย�อนไปแก�บทนําใหม$ว$าต�องการส่ืออะไรจาก
งานวิจัยน้ี 

2) การเข�าใจ “ศาสตร(” ที่ใช�วิเคราะห(สําคัญมาก   ตอนน้ีเป0นการหา
แรงเหยียบโดยใช�ความรู�เร่ืองโมเมนต(  แต$เม่ือสมการผิด  ผลจึงผิด    
ในความเป0นจริงน้ัน  เราต�องไม$ยึดติดกับโมเมนต(  แต$ควรถาม
ตัวเองว$า “เราจะรู�แรงที่ใช�เหยียบหางมองได�อย$างไร?”  คําตอบจะ
ออกมาง$ายๆ ว$า  “เอานํ้าหนักวางที่หางมองและดูว$าสากจะยกข้ึน
ที่นํ้าหนักเท$าใด”   การเข�าใจในศาสตร(ยังช$วยลดความผิดพลาดอ่ืน
ได�ด�วย เช$น 

- หน$วยของแรงคือ N ไม$ใช$ N-m  
- E2 ไม$เท$ากับ 480-E1   เลข 480 คือนํ้าหนักของมอง  ส$วน 

E1 คือแรงเหยียบ  E2 คือแรงตํา   แรงตําไม$เท$ากับนํ้าหนัก
มองลบด�วยแรงเหยียบ 
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- ไม$คิดนํ้าหนักสากและมองไม$ได�  เพราะทั้งสองหนักมาก   
จึงย$อมมีผลต$อแรงตําและแรงเหยียบอย$างมีนัยสําคัญ 

3) บทความจะต�องไม$ ขัดแย�งกับความเป0นไปได�   ตัวอย$างเช$น  
ระยะทางไม$ควรละเอียดถึงทศนิยม 4 ตําแหน$ง  เพราะในทางปฏิบัติ
เราไม$น$าจะวัดได�ละเอียด 0.1 มม.  แรงละเอียดถึงทศนิยม 5 
ตําแหน$งก็เกินความจริง 

 
จากการคํานวณ  พบว1าการที่เราจะใช�แรงในการเหยียบหางแม1มองได�

นั้นเราต�องออกแรงเหยียบหางมองมากกว1า 338.71463  นิวตัน-เมตร (หน�วย
แรงคือนิวตัน)  จึงจะทําให�แม1มองยกข้ึนเกิดการเคลื่อนที่ได�  แต1แรงที่หัวแม1มอง
ลงมากระทบกับข�าวนั้น  มีเพียง 141.28537 นิวตัน–เมตร เท1านั้น 

 
สรุปและวิจารณ�ผลและสรุป (Conclusion and Discussion and 
Conclusion) (วิจารณ(ต�องก$อนสรุป) 

 
จากข�อมูลสํารวจ และค�นคว�า พบว1าครกมองตําข�าวของคนอีสาน

วิวัฒนาการมาจากการทดลองฝZกปฏิบัติ ลองผิดลองถูกมาเร่ือยๆ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการได�มาซ่ึงผลผลิตที่ต�องการ ได�แก1 ข�าวสาร แกลบ รํา เปAนต�น 
ทําให�ครกมองมีลักษณะโครงสร�างตามความเหมาะสมกับทรัพยากรและกําลัง
ของคนที่จะสามารถจะทําได�  (การวิจัยไม�ได�ทําในเชิงวิวัฒนาการของครกมอง  
ไม�ควรเอามารวมเขียนในสรุป) 

การทํางานของครกมองในการตําข�าวเปลือก เปAนข�าวสารเปAนไปตาม
หลักการทํางานของคาน โครงสร�างและอุปกรณ%สําคัญของครกมอง คือ ครก แม1
มอง สากตําข�าว เสาแอวมอง (แทนฟ'ลครัม) กลไกการตําข�าวทํางานของครก
มองนั้น ต�องใช�แรงหลายชนิดร1วมกัน เช1น แรงดัน  แรงดึง แรงผลัก  และแรง
เสียดทาน เกิดจากแรงโน�มถ1วงโลก (แรงที่ทํางานมีแรงเดียวคือแรงโน�มถ�วงที่ทํา
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ให�สากตกลงมา) ครกมองจะเคลื่อนที่ได�ก็ต1อเม่ือมีการเหยียบที่หางมอง ซ่ึงจะทํา
ให�หัวมองยกข้ึน นั่นคือ สากมองก็จะถูกยกข้ึนด�วย จากนั้นจะปล1อยให�หัวมอง
ตกลงมากระทบข�าว ทําให�ข�าวถูกกระเทาะเปลือกออกเร่ือยๆ  (ในสรุปนี้ไม�ควร
เอาความรู�ทั่วไปที่อธิบายใน “บทนํา” มากล�าวซํ้า)  ซ่ึงขณะที่เราใช�แรงในการ
ทําให�แม1มองเคลื่อนที่นั้นเราต�องออกแรงหลายชนิด (เราออกแรงชนิดเดียวคือ
แรงเหยียบ  หรือกดหางมองลง)   

จากการทดลองตําข�าวที่ใช�แรงคนเหยียบหางมอง ถ�ามีคนช1วยเหยียบ
หางมองเพ่ิมข้ึนจะทําช1วยผ1อนแรง ไม1เหนื่อยมาก ใช�เวลาน�อยลง เช1น การ
ทดลองตําข�าวด�วยสากทั้งสามชนิด พบว1าการร1วมกิจกรรมหลายคนทําให�ไม1ต�อง
ออกแรงมากและไม1เหนื่อยมากเท1ากับออกแรงคนเดียว  (เป=นความจริงที่ทราบ
แล�วไม�ต�องเอามาสรุป  ยกเว�นมีผลการพิสูจน*อ่ืนที่น�าสนใจ  เช�น วัดการเหนื่อย
ของคน  แต�เม่ือไม�มีในการทดลองนี้  จึงเอามาสรุปไม�ได�) การวัดแรงในการ
เหยียบหางแม1มอง (แขนของคาน) เพ่ือยกหัวแม1มองนั้นต�องออกแรงมากกว1า 
338.71 นิวตัน/เมตร (เดิมเคยใช�หน�วย (ผิด) N-m ตอนนี้กลายมาเป=น N/m) จึง
ทําให�หัวแม1มอง (คาน)  เกิดการเคลื่อนที่ได�  แต1เนื่องจากการตําข�าวด�วยครก
มองมีแรงเสียดทานเกิดข้ึนหลายแห1ง ส1งผลให�แรงของสากที่กระทบข�าววัดได�
เพียง 141.29 นิวตัน/เมตร (ค�านี้ตามที่คํานวณ (ผิด) มานั้นไม�ใช�แรงที่สาก
กระทบ  แต�เป=นแรงที่ทําให�โมเมนต*สมดุล) และพบว1าการออกแรงตําข�าวนั้น
หากมีคนหลายคนออกแรงกระทําร1วมกัน จะทําให�การออกแรงในการทํางาน
ของแต1ละคนน�อยลง ในการตําข�าวจนได�ผลผลิตตามที่ต�องการต้ังไว�เฉลี่ยต�องตํา
ข�าวประมาณ 750 คร้ัง 

จากการทดลองเหยียบหางแม1มอง  ออกแรงดันหางแม1มองซ่ึงจะต�อง
ออกแรงจํานวนหนึ่งเพ่ือให�หางแม1มองเคลื่อนที่สามารถยกหัวแม1มองข้ึนได� หาก
พยายามแล�วก็ยังไม1สามารถทําให�หางแม1มองเคลื่อนที่ได� นั่นคือมีแรงต�านการ
เคลื่อนที่มากกว1า หรือมีความฝjด แต1หากออกแรงจนสามารถทําให�หางแม1มอง
เคลื่อนที่ได� นั่นคือมีการออกแรงมากกว1าแรงต�านหรือความฝjด  (ไม�ใช�เร่ือง
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ความฝyดเลย  ความฝyดเกิดที่แอวมองเท�านั้น  แต�ที่ต�องเอาชนะคือแรงโน�มถ�วง
ของโลกด�านแม�มองและสากต�างหาก) 

ทํานองเดียวกันถ�ามีการเปลี่ยนสากในการตําข�าวที่มีน้ําหนักมากข้ึน 
เราต�องออกแรงกดหางมองมากข้ึนมากกว1าเดิมในการดันหางแม1มองลงพ้ืนเพ่ือ
ยกหัวแม1มอง สาเหตุเพราะแรงต�านทานหรือความฝjดเพ่ิมข้ึน  ดังนั้นน้ําหนักย่ิง
มาก  แรงต�านทานหรือแรงเสียดทานย่ิงมากข้ึนด�วย (เป=นความเข�าใจผิด  เม่ือ
สากหนักแรงกดหางมองต�องมากเพราะต�องเอาชนะแรงโน�มถ�วง  ไม�ใช�แรงเสียด
ทาน  หรือความฝyดอะไร) จากการเปรียบเทียบการตําข�าวของสากตําเปEยก 
สากต1าว และสากซ�อม พบว1าสากตําเปEยกซ่ึงมีน้ําหนักเบา มีพ้ืนที่หน�าตัดน�อย
ที่สุดสามารถจมลงในข�าวได�ลึกที่สุด ตามมาด�วยสากต1าวและสากซ�อมตามลําดับ 
(ที่เขียนสรุปเร่ืองการจมนี้ซํ้ากับข�อมูลในตอนทดลอง  ควรต�องวิจารณ*เพ่ิม) 

ดังนั้นค1าของแรงเสียดทานข้ึนอยู1กับ  
1) แรงในแนวต้ังฉากที่กดลงตรงผิวที่สัมผัสกัน ซ่ึงก็คือ น้ําหนักของวัตถุ

นั่นเอง (เป=นความเข�าใจผิด   แรงเสียดทานในข�อ 1 นี้ หมายถึงสูตรที่ท�องกันทั่วไป
ว�า “แรงเสียดทานเท�ากับสัมประสิทธ์ิการเสียดทานคูณด�วยแรงต้ังฉาก”  ซ่ึงเป=น
แรงเสียดทานการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับแรง  และต�างจากแรงเสียดทานที่เกิดขณะตํา
ข�าว) 

2) ชนิดของผิวสัมผัสข้ึนอยู1กับความเรียบและความขรุขระของ
ผิวสัมผัส ถ�าน้ําหนักมาก จะมีค1าแรงเสียดทานมากกว1า น้ําหนักน�อย ถ�าผิว
ขรุขระ จะมีค1าแรงเสียดทานมากกว1า ผิวเรียบ (สรุปอย�างนี้ไม�ได� เพราะไม�ได�
ทดลองโดยผิวขรุขระของสากเป=นตัวแปร) 
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ข�อเรียนรู�ที่ 9  
เจ�าของบทความคงใจหายที่บทวิจารณ(และสรุปถูกลบออกเกือบ

หมด  แต$ควรเรียนรู�ว$าสาเหตุเพราะ 
1) ขาดความกระชับแบบที่ เคยให�บทเรียนใน “บทนํา” 

มาแล�ว 
2) เขียนไม$สอดคล�องกับส่ิงที่นําเสนอ  บทสรุปหมายถึงสรุปที่

เขียนมาตั้งแต$ต�น  ดังน้ัน  หากไม$ได�เสนองานวิจัยเร่ืองวิวัฒนาการ
ของครกมอง  ก็เอามาเป0นข�อสรุปไม$ได�  รวมทั้งไม$ควรเน�นข�อมูล
พ้ืนฐานแบบ “บทนํา”  แต$ต�องสรุปจากส่ิงที่ทํา โดยต�องมีเอกภาพ
กับบทนํา 
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แรงและการเคลื่อนที่ . (http://www.geocities.com/scied2002/force/ 
เข�าถึงเม่ือ 20  กุมภาพันธ%  2548) 

 
ข�อเรียนรู�ที่ 10 

1) เอกสารอ�างอิงหมายถึงเอกสารที่ ถูกอ�างในบทความ  ดังน้ัน  
เอกสารเหล$าน้ีต�องปรากฏในเน้ือหาด�วย 

2) เอกสารอ�างอิงควรเป0นเอกสารที่สืบค�นได�โดยผู�อ่ืน  การสัมภาษณ(
บุคคลควรเป0น footnote  
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