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editor’s talk>>สวัสดีปีมะโรง และขอส่งความสุขแด่สมาชิก FTQM ค่ะ ปีนี้มูลนิธิฯ
เพิม่กจิกรรม e-Newsletter เพือ่สร้างความใกลชิ้ดกบัเพือ่นสมาชกิมากยิง่ขึน้

ดฉัินไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการมลูนธิ ิใหท้ำหนา้ทีบ่รรณาธกิาร
บริหาร รู้สึกเป็นเกยีรติสุดๆ และสงสยัตัวเองเหมอืนกันว่า จะต้องทำหนา้ท่ีบรรณา-
ธิการบริหารหรือไม่ เพราะปรมาจารย์ TQM ทุกท่านที่กรุณาส่งบทความให้นั้น
บรรณาธิการบริหารแทบไม่ต้องทำอะไรเลย แถมยังได้ความรู้ ความคิด เพิ่มเติม
เสียอีก

FTQM update ฉบับปฐมฤกษน์ี ้เปดิตวัแบบรว่มสมยัดว้ยคอลมัน ์sign-
in ซึ่ง ดร. วีรพจน์ ได้ให้เกียรติเบิกโรง พออ่านแล้วอยากจะจับนักการเมืองและ
ผู้บริหารประเทศมาเรยีน TQM กันใหห้มดจรงิๆ

ในคอลัมน์ the..exclusive ซ่ึงประธานมลูนิธิฯ ดร. ปริทรรศน์ ลงทุนลงมือ
เขียนเอง สั้นๆ กระชับ ชัดเจนตามสไตล์ และที่สำคัญทำให้เห็นอีกเช่นกันว่า
นักบริหารของประเทศเรา ยังตอ้งพฒันาคณุสมบัติข้ันพืน้ฐานอยูเ่ลย และคอลมัน์
My..life โดยคุณเจริญชัย ผู้จัดการมูลนิธิของเราร่วมเป็นกองบรรณาธิการและอาสา
รับไวอี้กหนึง่คอลมัน ์เพือ่หาสาระดีๆ  แบบสบายๆ มาใหแ้กเ่พือ่นๆ คะ่

นอกจากนี้ ชาว FTQM สามารถทราบความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้
ใกลชิ้ดขึน้ดว้ย ftqm..activity ในตอนทา้ยของ FTQM update นีค้ะ่
ทา้ยสดุนี ้ดฉัินขอจบบทบรรณาธกิารดว้ยบทกลอนสัน้ๆ แดส่มาชกิ FTQM….

ขออวยพรเพื่อนพ้องและน้องพี่
ให้มั่งมีศรีสุขทั่วทุกหน
คิดสิ่งใดทำการได้ดั่งใจตน
ไม่มีจนทั้งทรัพย์และปัญญา>>



มหาอทุกภยัเมือ่ปลายป ีพ.ศ. 2554 ท่ีเพิง่ผา่นพน้ไป ท้ิงร่องรอย
ความเสยีหายอยา่งยบัเยนิไวใ้หเ้ราฟืน้ฟแูกไ้ข เราไดเ้รียนรูท้ีจ่ะปอ้งกนัมใิหเ้กดิซำ้
ในอนาคตหรือไม่? ในความเห็นของผู้เขียน เม่ือดูจากมาตรการต่างท่ีของรัฐบาล
ซึง่มุง่ไปทีก่ารแกป้ญัหาทีป่ลายเหตแุทบทัง้สิน้แลว้ คำตอบคอื "ไม่เลย""ไม่เลย""ไม่เลย""ไม่เลย""ไม่เลย"

การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยมมากกว่าความรู้เชิง
วิชาการ เราจึงเห็นนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ในสมองมีแต่วิธีการแก้
ปัญหาที่พัวพันอยู่กับผลประโยชน์ของตนเอง

คา่นยิมของทคีวิเอม็ คอื เนน้การปอ้งกนัการเกดิซำ้ โดยไป
แกไ้ขทีส่าเหตรุากเหงา้ ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหานัน้ และ
ต้องวิเคราะห์ไปตามข้อเท็จจริง ให้สมเหตุสมผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

การควบคมุการระบายนำ้จากเขือ่นทัง้หลายทีอ่ยูต่น้นำ้ ใหอ้ยู่
ในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงขีดจำกัด
ความสามารถระบายน้ำของลำน้ำที่อยู่ใต้เขื่อน เพื่อมิให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมไร่นาและตัวเมืองเป็นแนวทางการป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยที่มี
ประสทิธผิลมากทีสุ่ด สามารถทำไดท้นัทโีดยไมส้ิ่นเปลอืงงบประมาณ

บทความนี้ จะอธิบายวิธีการบริหารจัดการน้ำที่ต้นทางอย่าง
เป็นระบบ โดยยกข้อมูลกรณีการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลในปี 2554
มาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าหากเขื่อนภูมิพลเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการในการบรหิารจดัการนำ้ในอา่ง เช่น รักษาระดบันำ้ในอา่งใหอ้ยู่ใน
ค่าที่เหมาะสม และควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ภายในช่วง 0~25 ล้าน
ลบ.ม. ต่อวัน อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี แทนที่จะเป็น 40~120 ล้าน
ลบ.ม. ตอ่วนั ตดิตอ่กนัในระหวา่งวนัที ่30 กย. 54 ถงึ 28 ตค. 54 รวม 29
วนั คดิเปน็ปรมิาณนำ้ประมาณ 2,700 ล้าน ลบ.ม จะชว่ยใหเ้ราสามารถ
ป้องกันอุทกภัยมิให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างแน่นอน
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sign-in
ดร.วีรพจน ์ลือประสทิธิส์กลุ
กรรมการมลูนธิิส่งเสรมิทคีวิเอ็มในประเทศไทย
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ทคีวิเอ็ม เบสท ์จำกดั
vpl@tqmbest.com
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พิจารณาข้อมูล ปริมาณน้ำไหลเข้า-ระบายออก-ระดับน้ำในอ่างรายวันของเข่ือน
ภูมิพล ในปี 2554 ในรูปข้างล่างนี้ จะเห็นว่าขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ (เส้นสีชมพู)
เริม่เพิม่สูงขึน้ตัง้แตต่น้เดอืนมถินุายน 54 เปน็ตน้มา เขือ่นฯ ไดร้ะบายนำ้ออกมาในอตัรา
ทีน่อ้ยมาก (เสน้สเีขยีว) กลา่วคอื ระหวา่ง 1 มิย.ถงึ 30 กค. ระบายนำ้เพยีง 0~5 ล้าน
ลบ.ม./วนั ระหวา่ง 1 สค.ถงึ 30 กย. ระบายนำ้ประมาณ 10~35 ล้าน ลบ.ม./วนั จนทำให้
ระดบันำ้ในอา่งเพิม่สูงขึน้จนเกอืบถงึระดบักกัเกบ็นำ้สงูสดุที ่260 เมตร (รทก.) เมือ่ปลาย
เดอืนกนัยายน 54 ท้ังๆ ท่ีในระหวา่ง มิย.~กย.54 น้ัน ได้มีพายพัุดพาฝนเขา้มา แล้วตดิตอ่
กนัถงึ 4 ลูก

ส่งผลให้หลังจากนัน้ ในระหวา่งวันท่ี 30 กย.54 ถึง 28 ตค.54 เข่ือนฯ จำเป็นต้อง
เรง่การระบายนำ้ปรมิาณมากถงึ 40~120 ล้าน ลบ.ม.ตอ่วนั คดิเปน็ปรมิาณนำ้ทีร่ะบาย
ออกมารวม 29 วันประมาณ 2,400 ล้าน ลบ.ม. มวลน้ำก้อนน้ี ได้ทะยอยกนัเดินทางสู่พ้ืนท่ี
ใตเ้ขือ่น ผ่านจงัหวดัตา่งๆ มาถงึกรงุเทพมหานคร ในเวลา 2~4 สัปดาหต์อ่มา

หากเขื่อนภูมิพล (รวมทั้งเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งระบายน้ำสมทบออกมาในช่วงเวลา
เดยีวกนัอกีประมาณ 1,600 ล้าน ลบ.ม.) ระบายนำ้ออกมาเพยีงวนัละ 20 ล้าน ลบ.ม.
หรือประมาณ 25% ของปรมิาณดงักลา่ว กรุงเทพมหานครรวมทัง้จงัหวดัตา่งๆ ท่ีอยู่ใต้
เขื ่อน คงไม่ถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างมโหฬารดังเช่นที่
เป็นอยู่ในขณะนี้

จากการตรวจสอบ พบว่า แบบแผนในการบรหิาร
จัดการน้ำของเขื่อนฯ มีลักษณะเช่นเดียวกันในทุกๆ ปี
ดังแสดงดว้ยขอ้มูลการบรหิารจดัการนำ้ในป ี2549 ตามรปู
กราฟขา้งบนนี ้กลา่วคอื ในชว่งฤดแูลง้ เขือ่นฯ จะควบคมุ
ไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่า "เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ ตัวล่าง"
(Lower Rule Curve, เส้นโค้งไข่ปลาเส้นล่าง) ซึ่งทำ

กรณศีกึษา วิธีการบรหิารจดัการนำ้ของเขือ่นภมูพิล>> sign-in



หน้าท่ีบอกให้ทราบว่า หากเก็บน้ำไว้ต่ำกว่าระดับน้ี จะมีความเส่ียงเร่ืองการขาด
แคลนน้ำในปีหน้า และในช่วงฤดูฝน เขื่อนฯจะพยายามระบายน้ำเพื่อไม่ให้
ระดบันำ้สงูเกนิ "เกณฑค์วบคมุระดบันำ้ตวับน" (Upper Rule Curve, เสน้โคง้
ไข่ปลาเส้นบน) ซึ่งทำหน้าที่บอกให้ทราบว่า หากเก็บน้ำไว้สูงกว่าระดับนี้จะมี
ความเสีย่ง เรือ่งนำ้ลน้เขือ่นจนอาจตอ้งเปดิประตรูะบายนำ้ลน้ (Spillway)

ขอให้ผู้อ่านสังเกต เส้นระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ (เส้นทึบสีน้ำเงิน) จะเห็น
ว่ามีแบบแผนเดียวกันกับ เส้นระดับน้ำในอ่างของปี 2554 (เส้นสีชมพู) ในรูป
กล่าวคือ มีช่วงเวลาหลายเดือนในช่วงปลายปี ที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขึ้น
ถึงระดับกักเก็บสูงสุด หากมีฝนตกหนักในช่วงนี้ เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำ
ออกมาจำนวนมากเทา่กบัปริมาณนำ้ทีไ่หลเขา้ ส่งผลใหพ้ืน้ทีใ่ตเ้ขือ่นเผชญิกบั
ความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะน้ำท่วมตามมา

ดังน้ัน หากเขือ่นฯยังใช้แบบแผนในการบรหิารจัดการนำ้ในลักษณะน้ี
อีกต่อไป ก็คาดการณ์ได้ว่า ประเทศไทยอาจประสบภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้
อีกหลายครัง้ อย่างไมรู้่จบ

sign-in

>>
การบริหารจัดการน้ำ (การวางแผนและควบคุมปริมาณน้ำที่จะ

ระบายในแต่ละวัน) ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือ ป้องกันน้ำท่วม จุดสำคัญก็คือ การทะยอย
ระบายน้ำออกจากเขือ่นอย่างสม่ำเสมอให้เท่าๆ กันทุกวันตลอดท้ังปี และ ไม่ให้
มากเกินกว่าขีดจำกัดในการไหลของนำ้ในแม่น้ำลำธารทีอ่ยู่ด้านล่าง ซ่ึงในกรณี
ของเขือ่นภมิูพล ผู้เขยีนประมาณไดว้า่นา่จะอยูท่ี ่15   10 ล้าน ลบ.ม. ตอ่วนั

การบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ป้องกนันำ้ทว่ม จะตอ้งคำนงึถงึ

1)  ขีดจำกัดของอัตราเร็วในการไหลตามธรรมชาติของน้ำในแม่น้ำ
ลำคลองตา่งๆ ทีอ่ยูท่า้ยเขือ่นจนถงึทะเล

2) การทำนายปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื ่อนล่วงหน้าเพื่อช่วยให้
สามารถวางแผนการระบายน้ำได้รัดกุมยิ่งขึ้น

รวมทัง้จะตอ้งมคีณุลักษณะทีส่ำคญั 4 ประการดงันี้
1) กำหนดอัตราการระบายนำ้โดยเฉล่ียและอัตราการ ระบายน้ำสูงสุด
"อัตราการระบายน้ำโดยเฉลี่ย" (ล้าน ลบ.ม./วัน) กำหนดได้โดยนำ

ปริมาณการระบายน้ำรวมตลอดทั้งปีมาหารด้วย 365 วัน/ปี หมายความว่า
หากเราระบายน้ำด้วยอัตรานี้ไปทุกๆ วันตลอดทั้งปี ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ของเขื่อนเมื่อตอนปลายปีจะเท่ากับระดับเมื่อตอนต้นปี

ซ่ึงหากประมาณจากอตัราการระบายนำ้ในปี 2554 (เส้นกราฟสเีขียว
ในรูปที่ 1) และของปี 2549 (เส้นกราฟสีแดงในรูปที่ 2) จะเห็นว่าอัตราการ
ระบายนำ้เฉลีย่ตอ่วนัของเขือ่นภมิูพลควรอยูท่ีป่ระมาณ 15 ล้าน ลบ.ม./วนั

แต่ในความเป็นจริง อาจมีบางช่วงเวลาที่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่า
หรอืมากกวา่ 15 ล้าน ลบ.ม./วนั กไ็ด้

วิธีการบรหิารจดัการนำ้ทีต่น้นำ้อยา่งถกูตอ้งเพือ่ปอ้งกนัสภาวะนำ้ทว่ม



ในกรณท่ีีมีน้ำไหลเขา้เขือ่นน้อยกวา่ 15 ล้าน ลบ.ม./วัน ก็จะต้องระบายนำ้
ออกใหน้อ้ยลงใหส้มดลุกนั เพือ่รักษาความสงูของระดบันำ้ในอา่งใหค้งทีอ่ยูท่ีร่ะดบั
"ค่าเปา้หมายของการควบคมุระดบัน้ำในอา่ง" (จะอธบิายในขอ้ 2) ตอ่ไป)

ในกรณท่ีีมีน้ำไหลเขา้เขือ่นมากกวา่ 15 ล้าน ลบ.ม./วัน ก็จะตอ้งระบายนำ้
ออกใหม้ากขึน้ แตต่อ้งไมเ่กนิ "อัตราการระบายนำ้สูงสุด"  ซ่ึงกำหนดคา่ไวล่้วงหนา้
ไม่ให้มีค่ามากกว่า ขีดจำกัดของอัตราเร็วในการไหลของน้ำในแม่น้ำลำคลองที่อยู่
ทา้ยเขือ่น ในทีน่ีข้อสมมตวิา่คอื 25 ล้าน ลบ.ม./วนั (หากในภายหลงัพบวา่เขือ่นฯ
จำเป็นจะต้องระบายน้ำให้เร็วกว่าน้ี จะต้องไปขยายความสามารถในการไหลของนำ้
ในแม่น้ำลำคลองท้ายเขื่อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)

sign-in

2)  กำหนด ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่างให้มีค่าเดียว
(Set Point)

ตามทฤษฎีของระบบควบคุม ค่าเป้าหมายหรือ set point ที่ต้องการจะ
ควบคุม จะต้องกำหนดให้มีเพียงค่าเดียวเท่านั้น ในทำนองเดียวกับที่เราตั้งค่า
อุณหภูมิให้กับรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25oC (มีใครเคยตั้งค่า
ให้เป็น 23~27oC ได้บ้างไหม?) แต่ผลของการทำงานของเครื ่องปรับอากาศ
อาจจะทำใหอุ้ณหภมิูหอ้งขึน้ๆ ลงๆ ไดบ้้างรอบๆ คา่ทีเ่ราตัง้ไว้

การกำหนดค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่างให้มี 2 ค่าคือ
"เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน" กับ "เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง" ตามที่เขื่อนฯ
ใช้อยู่น้ัน นอกจากจะผดิหลักทฤษฎขีองระบบควบคมุแล้ว ยังเป็นการเปดิช่องให้ผู้มี
อำนาจสามารถเลอืกเป้าหมายของระดบัน้ำในอ่างได้ตามอำเภอใจ เช่น ส่ังให้กักเก็บ
น้ำจนเต็มระดับสูงสุด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาสู่ผลลัพธ์เป็นมหาอุทกภัยในปี
2554

>>



ในรปูที ่3 ขา้งบนนี ้เสน้ทบึสีนำ้เงนิ เปน็ "ค่าเปา้หมายของการควบคมุระดบันำ้ในอา่ง" ผู้เขยีนขอสมมตใิหเ้ปน็ 240
เมตร (รทก.) เพือ่ประกอบการอธบิายใหเ้ขา้ใจงา่ย

การกำหนด "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" ให้ต่ำกว่า "ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด" ลงมา 20 เมตร
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีปริมาตรสำรองที่อ่างเก็บน้ำจะรองรับน้ำได้ในกรณีที่มีน้ำไหลเข้ามากกว่า "อัตราการระบายน้ำสูงสุด"
ที ่25 ล้าน ลบ.ม./วนั (ตามทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้ 1) ไวแ้ลว้) ตดิตอ่กนัเปน็เวลาหลายวนั

ในทางปฏิบัติ เราจะต้องกำหนด "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" ให้เหมาะสม โดยนำข้อมูลสถิติ
(ความน่าจะเป็นและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน) ในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา ดังกราฟในรูปที่ 4 ข้างล่างนี้ มาประกอบการ
พิจารณา

จากรปูจะพบวา่ ปริมาณนำ้ไหลเขา้เขือ่นโดยเฉลีย่ทีค่วามนา่จะเปน็ 50% (เสน้สม่ีวงเขม้) จะมคีา่มากทีสุ่ดในวนัที่
22 กย. อยูท่ีป่ระมาณ 600 ลบ.ม./วนิาท ีหรอื 52 ล้าน ลบ.ม./วนั ซ่ึงเกนิกวา่ "อัตราการระบายนำ้สงูสดุ" 25 ล้าน ลบ.ม./วนั
ไป 27 ล้าน ลบ.ม./วนั ขณะเดยีวกนั จะเหน็วา่ปรมิาณนำ้ไหลเขา้เขือ่นในเดอืนสงิหาคม อยูท่ีป่ระมาณ 240 ลบ.ม./วนิาที
หรอื 20 ล้าน ลบ.ม./วนั
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ดังนั้น (ก) เราควรระบายน้ำออกล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมในอัตรา
สูงสดุ 25 ล้าน ลบ.ม./วนั เพือ่พรอ่งนำ้ออกไปไดว้นัละ 5 ล้าน ลบ.ม. เปน็เวลา 30 วนั
ก็จะทำให้ระดับน้ำในอ่างอยู่ต่ำกว่า "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง"
คดิเปน็ปรมิาตร 150 ล้าน ลบ.ม. เพือ่เตรยีมรองรบันำ้ทีจ่ะไหลเขา้มามากในชว่งเดอืน
กันยายน

หรือ (ข) หากเราไมเ่ลือกวิธีการตามขอ้ (ก) ข้างตน้ เราอาจเลอืกท่ีจะให้ ระดับ
น้ำในอ่างในเดือนกันยายนเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายที่ต้องการควบคุมไปได้เล็กน้อย
แต่ไม่ควรให้เข้าใกล้ระดับกักเก็บสูงสุดจนเกินไป

โดยการผสมผสานวิธีการแบบ (ก) และ (ข) ดังกล่าว เราจะสามารถรักษา
ระดับน้ำในอ่างใหอ้ยู่รอบๆ "ค่าเป้าหมายของการควบคมุระดับน้ำในอ่าง" (เส้นสีน้ำเงนิ
ในรูป 3) พร้อมท้ังระบายน้ำออกในอัตราท่ีสม่ำเสมอ 15   10 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ได้ตลอด
ทั้งปี ซึ่งก็คือเราสามารถป้องกันอุทกภัยมิให้เกิดขึ้นแก่พื้นที่ใต้เขื่อนได้อย่างเด็ดขาด
พร้อมทั้งยังสามารถกักเก็บน้ำไว้พอใช้สำหรับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี

อนึง่ "ค่าเปา้หมายของการควบคมุระดบันำ้ในอา่ง" ไม่จำเปน็ตอ้งเปน็คา่คงที่
ตลอดท้ังปีก็ได้ อาจเป็นค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาล ทำนองเดียวกับ "เกณฑ์ควบคุม
ระดบัน้ำตวักลาง" ทีผู้่เขยีนไดอ้ธบิายไวใ้นบทความตอนทีแ่ลว้กเ็ปน็ได้

3) การคาดการณป์ริมาณนำ้ทีจ่ะไหลเขา้เขือ่นลว่งหนา้
สมมติว่าเราขับรถไปเชียงใหม่ ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเช่น เราขับรถมาได้

ครึง่ทางโดยใชเ้วลา 4 ช่ัวโมง อาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะบอกอนาคตไดแ้มน่ยำนกัวา่เราจะใช้
เวลาสำหรบัครึง่ทางทีเ่หลอื 4 ช่ัวโมงเทา่ๆ กนั ขอ้มูลทีเ่ราตอ้งการมากกวา่คอื สภาพ
การจราจรและอัตราเร็วเฉลี่ยของรถที่อยู่ข้างหน้าในขณะนั้น ทำนองเดียวกันสถิต
ปิริมาณนำ้ไหลเขา้เขือ่นในรปูที ่ 4 ขา้งบนนัน้ ยงัไมใ่ช่ขอ้มูลทีเ่พยีงพอตอ่การนำมาใช้
บริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้ได้ดีที่สุด

หากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึงปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนได้ใกล้
เคียงความเป็นจริง (มีความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้) จะช่วยให้การวางแผน
การระบายน้ำให้มีความสม่ำเสมอเท่าๆ กันทุกวันและรักษาระดับน้ำในอ่างให้คงที่
ตามเปา้หมายทีต่อ้งการควบคมุ กระทำไดด้ยีิง่ขึน้
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ตามรูปข้างบน สมมติว่าเราทำการทดลอง นำกระบอกแก้วเล็กๆ ที่รู้พื้นที่
หนา้ตดัมาวางลงในอา่งขนาดใหญ ่แลว้สเปรยน์ำ้ใสอ่่างเปน็เวลาสกั 1 ช่ัวโมง นำ้สว่น
หนึ่งจะตกลงในหลอดแก้ว เราวัดความสูงของน้ำในหลอดแก้วนั้น และวัดขนาดพื้นที่
ตกคลุมของน้ำที่สเปรย์ลงมา ก็จะสามารถคำนวณปริมาตรของน้ำ ทั้งหมดที่ตกลงใน
อ่างได้



sign-in

ทำนองเดียวกัน ถ้าเรามีข้อมูลว่า น้ำฝนที่ตกในป่าเขาเหนือเขื่อนคิดเป็น
ความสงูของนำ้ในหลอดแกว้ กี ่มม./ตารางเมตร พรอ้มกบั เราใชภ้าพถา่ยดาวเทยีม
คำนวณพืน้ทีต่กคลมุของฝนทีต่กนัน้ เรากส็ามารถคำนวณปรมิาตรของนำ้ฝนทัง้หมด
ที่ตกลงในป่าเขาเหนือเขื่อนได้

มวลน้ำส่วนหนึ่งถูกดูดซับสู่ชั้นดินก่อนจะซึมออกมาสู่ลำธารในภายหลัง
ส่วนที่เหลือก็ไหลเร็วกว่ามาตามลำธารลงสู่เขื่อนได้ก่อน ระยะทางที่ฝนตกห่างจาก
เขื่อนจะเป็นตัวกำหนดว่า มวลน้ำทั้งสองส่วนนั้นจะไหลเข้าสู่เขื่อนเมื่อไร ในอัตราวัน
ละเทา่ไร ซ่ึงหมายความวา่ เราสามารถเขยีนเสน้กราฟสเีขยีวในแผนภมิูในรปูที ่1 และ
2 ไปล่วงหนา้ไดห้ลายๆ วนั (แลว้เมือ่ถงึเวลากค็อ่ยๆ ปรับแกใ้หต้รงกบัคา่ทีว่ดัไดจ้ริง
ในแตล่ะวนั พรอ้มทัง้ปรบัปรุงแมแ่บบในการคำนวณใหแ้มน่ยำยิ่งขึน้)

สมมตวิา่ ปัจจุบันเปน็วนัที ่1 สิงหาคม และเราคาดการณไ์ดว้า่นำ้จะไหลเขา้
เขื่อนใน (วันที่, ล้าน ลบ.ม.) ดังนี้ (2, 10), (3, 20), (4, 40), (5, 50) รวมกัน 4
วนัขา้งหนา้เปน็ 120 ล้าน ลบ.ม. เราควรวางแผนระบายนำ้ดงันี ้(2, 30), (3, 30), (4,
30), (5, 30) รวมกันได้ 120 ล้าน ลบ.ม. เช่นกัน แต่มีความสม่ำเสมอมากกวา่ พร้อมกับ
สามารถรกัษาระดบันำ้ในเขือ่นใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่อ้งการไดด้ว้ย และ ป้องกนัมใิหพ้ืน้ที่
ใต้เขื่อนจำต้องรับน้ำปริมาณมากในเวลาสั้นๆ

และหากนำข้อมูลพยากรณ์อากาศ (การเกิดพายุ ปริมาณน้ำฝนที่จะตก
ล่วงหนา้ ด้วยเทคโนโลยใีนปัจจุบัน เราสามารถทำนายไดล่้วงหนา้ไปไกลถงึ 2 สัปดาห์
ดว้ยความแมน่ยำระดบั 95% ขึน้ไป) มาประกอบ เรากส็ามารถคาดการณป์ริมาณนำ้
ท่ีจะไหลเข้าเข่ือนและนำมาใชใ้นการวางแผนบรหิารจัดการน้ำในเข่ือนได้ดีย่ิงข้ึนไปอีก

4) การสร้างแบบจำลองทางคณติศาสตร ์(Dynamic Mathematical Model)
ของระบบน้ำทั้งประเทศ

ประมาณ 30% ของนำ้ทีไ่หลเขา้ทว่มกรงุเทพฯในป ี2554 นัน้ ถกูระบายมา
จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน ดังนั้น การบริหารจัดการโดยการจำกัดอัตรา
การระบายน้ำสูงสุดในเข่ือนท้ังสอง อาจยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยได้
จำเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ำฝนท่ีตกลงมาในพืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ท้ังระบบ ท้ังท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
รับน้ำของเข่ือนอ่ืนๆ และท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีรับน้ำของเข่ือนใดๆ ให้ครอบคลุมอย่างเพียงพอ
ด้วย

หากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ต้นน้ำทั้งระบบ ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำทั่ว
ประเทศได้ดีพอ เราอาจไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกเลยก็ได้ รวมทั้งเราจะ
สามารถวางแผนกกัเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในภาคเกษตรกรรมไดดี้ย่ิงข้ึนด้วย

เมือ่เราเทนำ้ลงในอา่งเปลา่ใบหนึง่ซึง่เจาะรเูลก็ๆ ไวด้า้นลา่ง ระดบันำ้ในถงั
จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน น้ำที่ไหลออกจากรูที่เจาะไว้ ก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม
ความสูงของระดับน้ำในถังที่กดดันลงมา โดยการทำสมดุลของปริมาณน้ำที่ไหลเข้า
และน้ำที่ไหลออก เราสามารถทำนายความสูงของระดับน้ำในอ่าง (=ปริมาตรน้ำที่
สะสมอยูใ่นอา่งหารดว้ยพืน้ทีห่นา้ตดัของอา่ง) ณ เวลาใดๆ ได ้โดยใชส้มการ differ-
ential equation ทีอ่ยูส่่วนลา่งของรปูนี้ >>



ผู้อ่าน อาจจินตนาการได้ว่า อ่างน้ำในรูปก็คือ เข่ือน 1 เข่ือน หรือ อาจเป็นทุ่งรับน้ำตามธรรมชาติ
ขนาดใหญ ่ 1 ทุง่ หรอื อาจเปน็แกม้ลิง 1 แกม้ กไ็ด ้แลว้กข็อเชญิจนิตนาการตอ่ไปอีกวา่ เราสรา้งอา่ง
ตามรูปหลายๆ ใบให้มีขนาดไดสั้ดส่วนเหมาะสมเพือ่เป็นตัวแทนของเขือ่นภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนป่าสัก
เข่ือนเจ้าพระยา เข่ือน... ฯลฯ และทุง่รับน้ำต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย นำมาตอ่กันด้วยทอ่ท่ีมีขนาดและ
ความยาวที่ได้สัดส่วนกับแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งรับน้ำเหล่านั้น หากออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสม
ตามหลักวิศวกรรมแล้ว เราก็จะได้เครื่องมือสำหรับทดลองสังเกตพฤติกรรมการไหลของน้ำทั้งระบบ
ที่ดีมากทีเดียว

เช่น เราลองเทน้ำท่ีเทียบเท่ากับ ฝนตกหนักๆ ติดต่อกัน 10 วัน ลงไปเหนือเข่ือนต่างๆ แล้วสังเกต
ดวูา่นำ้ไหลไปอยา่งไร จะเกดินำ้ทว่มในพืน้ทีไ่หน ณ เวลาใดหรอืไม่

แต่ในการปฏิบัติทางวิศวกรรม เรามีวิธีที่ประหยัดกว่า ง่ายกว่า ใช้งานสะดวกกว่า และให้
ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่า วิธีการสร้างแบบจำลองที่เป็นฮาร์ดแวร์ดังกล่าวข้างต้น นั่นก็คือ การสร้างแบบ
จำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้แสดงพฤติกรรมเชิงพลวัตของน้ำทั้งระบบในประเทศของเรา

แบบจำลองทางคณติศาสตร์น้ี เม่ือนำไปใช้ร่วมกับระบบการวัดปริมาณน้ำทางไกล จะสามารถ
ทำนายใหเ้หน็ลว่งหนา้ไดห้ลายๆ วนัถงึ ทศิทางการไหลของนำ้ อัตราเรว็เชงิเสน้และเชงิปรมิาตรในการ
ไหลของน้ำ และการเปลี่ยนแปลงระดับสูง-ต่ำของน้ำในเขื่อน ในทุ่งรับน้ำ และในแม่น้ำสายต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นระบบ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้ เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบการสั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำของ
เขือ่นและของแมน่ำ้สายสำคญัๆ จะชว่ยใหเ้ราควบคมุทศิทางและปรมิาณการไหลของนำ้ ใหถ้กูจงัหวะ
และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประเมิน ทางเลือกแบบต่างๆ ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการนำ้ และวางแผนเตรยีมการรับมือต่อสถานการณท่ี์จะเกิดข้ึนได้แม่นยำกวา่ (เช่น น้ำจะไหล
ไปทางไหน มากแค่ไหน มีความเร็วและพลังงานมากเทา่ใด ระดับน้ำจะท่วมสูงข้ึนระดับไหน ณ เวลาใดๆ)
และจะช่วยลดความเสียหายให้น้อยที่สุดหรือน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้มากทีเดียว

sign-in
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น้ำเป็นทรัพยากรที่ฟ้าประทานมาให้ประชาชนไทยได้ใช้ ฟรีๆ อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องทุกปี
ไม่มีวนัหมด ไม่เหมอืนทรพัยากรอืน่ๆ เชน่ นำ้มนั ป่าไม ้ทีใ่ช้แลว้หมดเลย หรอื ทีด่นิกมี็ปริมาณจำกดั

ดังน้ัน เม่ือน้ำท่วมหรือฝนแล้งเราไม่ควรโทษฟ้า แต่ควรหันมาทบทวนและปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการน้ำของเราให้เหมาะสมก่อเกิดประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อประชาชนทุกฝ่ายได้มากยิ่งขึ้น

น้ำเป็นทรัพยากรทีมี่ค่าและฟ้าประทานมาใหแ้ก่คนไทยทกุคน แต่อำนาจในการจดัสรรปันส่วน
และการบริหารจัดการ กลับมิได้ถูกตรวจสอบและควบคุมโดยประชาชนเลยว่า ผู้ที่มีอำนาจเหล่านั้น
มีความรู้เพียงพอท่ีจะบริหารจัดการน้ำของทุกคนให้เกิดประโยชนสู์งสุดหรือไม่ (เห็นได้ชัดว่า "ไม่" หนำซ้ำ
ยังก่อให้เกิดน้ำท่วมอีกต่างหาก) หรือ มีจริยธรรมและวิธีการในการจัดสรรปันส่วนให้แก่ประชาชน ทุกฝ่าย
อยา่งยตุธิรรมหรอืไม่ (คนทัง้ประเทศบอกวา่ "ไม่")

กลไกการบริหารจัดการน้ำที่ต้นทางทั้งระบบ



sign-in

อีกด้านหน่ึง การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบท่ัวประเทศ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะขอ้ 4) เป็นกระบวนการท่ีต้อง
ใช้ความรู้และข้อมูลที่จะต้องสะสมอย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้อย่างมีบูรณาการ จึงจะก่อเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

เราม ีศนูยค์วบคมุไฟฟา้แหง่ชาต ิดแูลการผลติและแจกจา่ยกระแสไฟฟา้ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ
เราม ีการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้จนถงึกอ่นแปรรปู) ดแูลความมัน่คงของนำ้มันเชือ้เพลงิ
เรามี องค์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (มหาชน) ที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม

ตอ่ผู้ใช้นำ้ทกุฝา่ย เปดิเผยขอ้มูลและถกูตรวจสอบจากประชาชนไดต้ลอดเวลา -> ฝันไปหรอืเปลา่?
นักการเมืองมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือนำมาแก้ปัญหาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การ

แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และต้องการ
องค์ประกอบท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ ความรู้ และ อุดมการณ์ ซ่ึงนักการเมืองส่วนใหญ่ของเรามีอยู่น้อย การใช้เงินโดยปราศจาก
ความรู้และอุดมการณ์ กลับยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นและทำให้ปญัหาพัฒนาไปสู่มิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการแก้ไขปัญหา ย่ิงมากเท่าใด ก็ย่ิงเพ่ิมอำนาจและความสำคญัท่ีมีต่อสังคมให้แก่ นักการ
เมืองมากยิ่งขึ้น เราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่นักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์และความรู้ (ซึ่งเป็นส่วนใหญ่) ชอบใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ไร้ประสิทธิภาพ และบ่อยครั้งก็จงใจปล่อยให้ปัญหาลุกลาม ขยายวงกว้าง
ออกไป เพื่อตนเองจะได้มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นในการจัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหา

ดว้ยเขา้ใจธรรมชาตขิองนกัการเมอืงของเราเชน่นี ้ผู้อ่านหลายทา่นคงตัง้คำถามขึน้มาในใจวา่ เราจะทำอยา่งไรจงึ
จะผลักดันให้วิธีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นตอ ทำให้ปัญหาหมดไปได้
อย่างยั่งยืน ทำได้ทันที และแทบจะไม่ใช้งบประมาณเลย จะได้รับการเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย
นักการเมืองผู้ครองอำนาจอยู่ในปัจจุบัน?

เป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ต่อไปแล้วละครับเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ต่อไปแล้วละครับเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ต่อไปแล้วละครับเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ต่อไปแล้วละครับเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ต่อไปแล้วละครับ>>

>>
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the..exclusive>>
สวัสดีปีใหม่ 2555 และขอคารวะทักทายเพื่อนสมาชิกสวัสดีปีใหม่ 2555 และขอคารวะทักทายเพื่อนสมาชิกสวัสดีปีใหม่ 2555 และขอคารวะทักทายเพื่อนสมาชิกสวัสดีปีใหม่ 2555 และขอคารวะทักทายเพื่อนสมาชิกสวัสดีปีใหม่ 2555 และขอคารวะทักทายเพื่อนสมาชิก

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ ผมรับมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ ผมรับมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ ผมรับมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ ผมรับมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ ผมรับ
หน้าที่มาพูดคุยแบบสบายๆ กับเพื่อนสมาชิก ว่าด้วยเรื่องราวหน้าที่มาพูดคุยแบบสบายๆ กับเพื่อนสมาชิก ว่าด้วยเรื่องราวหน้าที่มาพูดคุยแบบสบายๆ กับเพื่อนสมาชิก ว่าด้วยเรื่องราวหน้าที่มาพูดคุยแบบสบายๆ กับเพื่อนสมาชิก ว่าด้วยเรื่องราวหน้าที่มาพูดคุยแบบสบายๆ กับเพื่อนสมาชิก ว่าด้วยเรื่องราว
ที่น่าสนใจของผู้บริหาร ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับที่น่าสนใจของผู้บริหาร ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับที่น่าสนใจของผู้บริหาร ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับที่น่าสนใจของผู้บริหาร ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับที่น่าสนใจของผู้บริหาร ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับ

มองจากประเทศไทยเราเองจะเหน็ว่า อีกประมาณ
ไม่ถึง 3 ปี เราก็จะก้าวเขา้สู่ยุคของ "ชุมชนเศรษฐกจิอาเซียน"
หรือ ASEAN Economic Community-AEC กันแล้ว อาเซียน
10 ประเทศจะเริ ่มการเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แน่นอนครับว่า
การเชื่อมโยงนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปแบบที่ท่าน ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนว่าไว้ว่าจะไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ชั่วข้ามคืนแน่นอน

ในเชิงของการบริหารจัดการธุรกิจหรือมองจากผู้
ประกอบการไทย ปรากฏการณท์ีว่า่นีจ้ะเปน็โอกาสในวกิฤติ
วิกฤติในวิกฤติ หรือวิกฤติในโอกาส ก็ข้ึนกับการเตรียมตนเอง
ให้พร้อมเป็นสำคัญครับ ในตอนแรกนี้ ผมมีหนังสือแนะนำ
ใหอ่้าน 1 เลม่ครบั เปน็ฉบบัภาษาองักฤษ ช่ือ Great By
Choice เขียนโดย Jim Collins และ Morten
T.Hansen ผมเชือ่วา่อกีไมน่านคงมฉีบับ
ภาษาไทยออกมาให ้อ ่านก ัน
สำหรับท่านท่ีไม่อยากรอ ตะลุย
อ ่านภาษาอ ังกฤษก ็จะได ้
อรรถรสครบถ้วนดีทีเดียวแหละครับ

จ ุด เด ่ นของการ เข ี ยน
หนงัสอืสารคดขีองฝรัง่ คอื การใชเ้วลา
และทรัพยากรในการค้นคว้าวิจัย และ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จนได้เนื้อหาที่
หนักแน่นน่าเชื่อถือ นำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ในเล่มนี้ก็เช่นกัน เขาใช้ทีมวิจัยกว่า 20 คน และ
ทมีงานนบัร้อย ใช้เวลา 9 ปี ในการรวบรวมขอ้มูลช่วง
ระหวา่งปี 1960-2002 ของบริษัท 7 แห่งจากหลากหลาย
อุตสาหกรรมและการบรกิาร โดยเกณฑใ์นการคดัเลอืก คอื
บริษัทเหลา่น้ีเจริญเตบิโตกวา่คูแ่ขง่ในตลาดเดยีวกนักวา่ 10
เท่าขึ้นไป

บทสรุป คือ ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ป็นผู้นำของบรษัิท
7 แหง่นี ้ ไม่ไดเ้ปน็คนกลา้เสีย่ง ไม่ไดมี้วสัิยทศันสู์งสง่ หรอื
ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรบรรเจิด เหนือล้ำกว่าผู้นำของบริษัท
คูแ่ขง่ทีโ่ตไมเ่ทา่ แตเ่ปน็คนทีมี่วนิยัสดุยอด ใช้ขอ้มูลตา่ง ๆ
อย่างเต็มที่ และไม่พึงพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ตลอดเวลา
บริษัทชั้นเลิศเหล่านี้จะไม่ทำนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด
แต่จะทำไปทีละเล็กทีละน้อยแบบต่อเนื ่อง (ลองนึกถึง
iPhone 1-4, 4s และ 5 ทีก่ำลงัจะตามมา iTunes, iPads,
และอกีหลาย ๆ I ทีจ่ะตอ่มาละครบั)

ที ่น ่าสนใจอีกประการก็ค ือ
จากผลการศึกษานั้น ผู้นำของบริษัท
ชั้นเลิศเหล่านี้ ไม่ได้เป็นผู้ที่ตัดสินใจ
เรว็ ทำเรว็ ตามสิง่แวดลอ้มทีผ่กผนั
อย่างรวดเร็วนะครับ ตรงกันข้าม
เม ื ่อเท ียบก ับค ู ่แข ่งข ันแล ้ว
บร ิษ ัทเหล ่าน ี ้ปร ับเปลี ่ยน
ตนเองแบบตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในอัตราท่ีต่ำกว่าบริษัท
คู่แข่งขันเสียอีก

สรุปว่า มีวินัย ใช้ข้อมูลเป็น ต่ืนเต้นไม่ส้ินสุดสรุปว่า มีวินัย ใช้ข้อมูลเป็น ต่ืนเต้นไม่ส้ินสุดสรุปว่า มีวินัย ใช้ข้อมูลเป็น ต่ืนเต้นไม่ส้ินสุดสรุปว่า มีวินัย ใช้ข้อมูลเป็น ต่ืนเต้นไม่ส้ินสุดสรุปว่า มีวินัย ใช้ข้อมูลเป็น ต่ืนเต้นไม่ส้ินสุด
คือ ปัจจัยหลักของผู้นำองค์กรชั้นเลิศที่โตได้คือ ปัจจัยหลักของผู้นำองค์กรชั้นเลิศที่โตได้คือ ปัจจัยหลักของผู้นำองค์กรชั้นเลิศที่โตได้คือ ปัจจัยหลักของผู้นำองค์กรชั้นเลิศที่โตได้คือ ปัจจัยหลักของผู้นำองค์กรชั้นเลิศที่โตได้

เป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่า เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน.................เป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่า เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน.................เป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่า เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน.................เป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่า เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน.................เป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่า เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน.................
แลว้พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ สวัสดคีรบั>>



เจริญชัย ฉิมเนยีม
มลูนธิิส่งเสรมิทคีวิเอม็ในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com

สวัสดปีีใหมพ่ีน้่องชาว FTQM update ทุกทา่นครบั ก็ผา่นพน้เทศกาลแหง่ความสขุ
ของทุกๆ คนกันมาเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว คิดว่าทุกคนคงจะได้รับความสุขกับการได้พักผ่อน
การทอ่งเทีย่ว หรือการไดอ้ยูก่บัครอบครวักนันะครบั

ฉบับแรกนี้ ผมเองได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง จึงขอนำสาระดีๆ มาฝาก
พี่น้องชาว FTQM update กับสุดยอดเทคนิคที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสุข เอาชนะ
โรคภยัตา่งๆ ได้เป็นอยา่งด ีและลงเอยดว้ยรอยยิม้ งัยกล็องตดิตามดนูะครบั
10 ÇÔ̧ Õ§èÒÂæ áµèä´é¼Åà¡Ô¹¤ØéÁ

1. เคี ้ยวหมากฝรั ่งเพื ่อลดกรดในกระเพาะอาหาร เพราะน้ำลายมีสาร
คาร์บอเนตตามธรรมชาติที่ ช่วยปรับสภาพกรดในกระเพาะอาหารให้เป็นกลาง
ทีม่า : University Hospital Aintree ในลเิวอรพ์ลู

2. เดนิเลน่ในสวนสาธารณะ เพราะสารไพทอนไซตจ์ากตน้สนจะชว่ยควบคมุ
ระดับความดันโลหิต และเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัชิบะ ประเทศญีปุ่่น

3. แค่เยาะผงเครื่องเทศเคจันลงในเบอร์เกอร์ก็ช่วยลดการสะสมไขมันได้ 70
เปอรเ์ซน็ต ์แถมยงัเปน็ วธิกีารรกัษาสขุภาพหวัใจทีไ่ดร้สชาตอีิกตา่งหาก
ทีม่า : มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี

4. กินไข่วันละฟองเพื่อลดการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อโครงร่างและความ
เสีย่งดา้นสขุภาพ ประเภทอืน่ๆ อยา่งโรคหวัใจและตาบอด
ทีม่า : Journal of Nutrition and Food Science

5. ลดโอกาสเสีย่งในการเปน็โรคมะเรง็ดว้ยการกนิขา้วโพดคัว่ ซ่ึงมโีพลฟีนีอล
(สารตา้นอนมูุลอิสระ ทีช่่วยตา้นการเกดิเนือ้งอก) ในระดบัทีสู่งมาก
ทีม่า : มหาวทิยาลยั สแครนตนั

6. เล่นเกมในไอโฟนในระหวา่งการเดนิทางไปทำงานและกลบับ้าน เพราะการ
จดจอ่เกมชว่ยลด ระดบัคอรต์ซิอล (ฮอร์โมนความเครยีด) ไดถ้งึ 17 เปอร์เซน็ต์
ทีม่า : มหาวทิยาลยัแมคกลิล์

7. ถ้าได้รับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นเวลา 3 นาที ผักโขมจะให้วิตามินซี
วิตามนิบแีละโฟเลต ในระดบัทีสู่งกวา่
ทีม่า : Journal of Nutrition and Food Science

8. ปกป้องหูตอนไปดูคอนเสิร์ตด้วยการกินวิตามิน เอ ซี อี และแมกนีเซียม
เพราะสว่นผสมดงักล่าว ช่วยลดโอกาสเสีย่งในการเกดิภาวะการไดยิ้นบกพรอ่งได้ถึง 80
เปอร์เซ็นต ์ทีม่า : มหาวทิยาลยัมชิิแกน

9. มาเปน็สาวกไกก่นัดกีวา่ เพราะทรปิโตฟานจากเนือ้ไกแ่ละไกง่วงจะชว่ยลด
โอกาสการเปน็ โรคหลอดเลอืดสมองเพราะความเครยีด
ทีม่า : Journal of Experimental Biology

10. นำกระเทียมมาผึ่งลมสัก 10 นาที เพื่อให้เวลาเอนไซม์ในการผลิตสาร
ประกอบทีช่่วยตา้น โรคมะเรง็ ทีม่า : สถาบนัวจัิยมะเรง็อเมรกินั

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..

ÊØ¢ÀÒ¾´Õ...ÍÂÙè·Õèà¤Åç´ÅÑº

my..life>>

>>ที่มาของข้อมูล
นติยสาร Men’s Health
มกราคม 2555



ftqm@ftqm.or.th

ftqm..activity
TQM forum ครัง้ที ่16

THAILAND QUALITY CONFERENCE

áÇ´Ç§..TQM
รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awardsรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awardsรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awardsรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awardsรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards
เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
ประจำป ี2554 คร้ังที ่2

>>
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ขอแสดงความยนิดีกับ คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท

ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส  ได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใส  ประเภทภาคธรุกิจเอกชน จากคุณปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ
ป.ป.ช.  ในวนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2554  ณ โรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวทิ กรงุเทพฯ ซ่ึงมผู้ีไดรั้บรางวลัดงันี้
รางวลัองคก์รโปรง่ใส จำนวน 3 ราย
ประเภทภาคธรุกจิเอกชน บริษัทมหาชนจำกดั จำนวน 2 ราย

1. บริษัท ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน)
2. บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จำกดั (มหาชน)

ประเภทภาคธรุกจิเอกชน บริษัทจำกดั และอืน่ๆ จำนวน 1 ราย คอื
1.  บริษัท ชัยบรูณ ์บราเดอรส์   จำกดั

รางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส จำนวน 5 ราย
1. ประเภทภาครฐัดา้นบรกิาร  เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรีุ
2. ประเภทภาครฐัดา้นนโยบาย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย์
3. ประเภทภาครฐัวสิาหกจิทัว่ไป  การประปานครหลวง
4. ประเภทภาคธรุกจิเอกชน บริษัทมหาชนจำกดับรษัิท บางจากปโิตรเลยีม จำกดั (มหาชน)
5. ประเภทภาคธรุกจิเอกชน บริษัทจำกดั และอืน่ๆ  บริษัท เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จำกดั
“คณุพฒันชยั กุลสิริสวสัดิ ์และเพือ่นรว่มงานกลุม่บริษัท ชัยบรูณ ์บราเดอรส์ มีความภาคภมิูใจอยา่งยิง่ ทีไ่ดรั้บ

รางวลันี ้และจะยดึมัน่ในการประกอบธรุกิจดว้ยคณุธรรม จริยธรรม และความซือ่สัตยใ์ห้ดำรงไว ้เพือ่เสริมสร้างประโยชนสุ์ข
ต่อชุมชน สังคมตลอดไป”

>>
มูลนิธิส่งเสรมิทคีวิเอม็ในประเทศไทย ร่วมกบั คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 16 หัวข้อ การบริหาร
คุณภาพ...จากเยี่ยมยุทธ์สู่สุดยอดองค์กรไทย : Total Quality Management..From
Good to Great Thai Organization  ในวนัเสารท์ี ่  25 กมุภาพนัธ ์ 2555 เวลา 12.00 -
16.30 น. ณ หอ้งประชมุช้ัน 2 ตกึเจรญิวศิวกรรม จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ www.ftqm.or.th
ได้ต้ังแตบั่ดนีเ้ป็นตน้ไป สัมมนาฟร.ี.ไมม่คีา่ใช้จา่ย..รับจำนวนจำกดั

มูลนธิิส่งเสรมิทคีวิเอม็ในประเทศไทย ขอเชญิองคก์ารตา่งๆ ทัง้ภาครฐั  และภาค
เอกชนส่งผลงานหรือบทความด้านการจัดการระบบคุณภาพ เพ่ือนำเสนอในงาน การประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13th Symposium on TQM-Best Prac-
tice in Thailand โดยกำหนดจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่29--30 สิงหาคม 2555

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งบทคัดย่อได้ที ่
www.ftqm.or.th

NACC Integrity Awards >>



มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สร้างเสรมิ ใหค้วามรู ้เผยแพร ่และผลกัดนัการประยกุตใ์ช้
TQM รวมถงึพฒันาองคค์วามรูใ้นการประยกุตใ์ช ้TQM

สมัครสมาชิก
FTQMmember
รับทราบข่าวสาร
กิจกรรมก่อนใคร

ฟรี
www.ftqm.or.th


