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editor’s talk

สวัสดีปีมะโรง และขอส่งความสุขแด่สมาชิก FTQM ค่ะ ปีนี้มูลนิธิฯ
เพิม่ กิจกรรม e-Newsletter เพือ่ สร้างความใกล้ชดิ กับเพือ่ นสมาชิกมากยิง่ ขึน้
ดิฉนั ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ทำหน้าทีบ่ รรณาธิการ
บริหาร รูส้ กึ เป็นเกียรติสดุ ๆ และสงสัยตัวเองเหมือนกันว่า จะต้องทำหน้าทีบ่ รรณาธิการบริหารหรือไม่ เพราะปรมาจารย์ TQM ทุกท่านที่กรุณาส่งบทความให้นั้น
บรรณาธิการบริหารแทบไม่ต้องทำอะไรเลย แถมยังได้ความรู้ ความคิด เพิ่มเติม
เสียอีก
FTQM update ฉบับปฐมฤกษ์น้ี เปิดตัวแบบร่วมสมัยด้วยคอลัมน์ signin ซึ่ง ดร. วีรพจน์ ได้ให้เกียรติเบิกโรง พออ่านแล้วอยากจะจับนักการเมืองและ
ผูบ้ ริหารประเทศมาเรียน TQM กันให้หมดจริงๆ
ในคอลัมน์ the..exclusive ซึง่ ประธานมูลนิธฯิ ดร. ปริทรรศน์ ลงทุนลงมือ
เขียนเอง สั้นๆ กระชับ ชัดเจนตามสไตล์ และที่สำคัญทำให้เห็นอีกเช่นกันว่า
นักบริหารของประเทศเรา ยังต้องพัฒนาคุณสมบัตขิ น้ั พืน้ ฐานอยูเ่ ลย และคอลัมน์
My..life โดยคุณเจริญชัย ผูจ้ ดั การมูลนิธขิ องเราร่วมเป็นกองบรรณาธิการและอาสา
รับไว้อกี หนึง่ คอลัมน์ เพือ่ หาสาระดีๆ แบบสบายๆ มาให้แก่เพือ่ นๆ ค่ะ
นอกจากนี้ ชาว FTQM สามารถทราบความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้
ใกล้ชดิ ขึน้ ด้วย ftqm..activity ในตอนท้ายของ FTQM update นีค้ ะ่
ท้ายสุดนี้ ดิฉนั ขอจบบทบรรณาธิการด้วยบทกลอนสัน้ ๆ แด่สมาชิก FTQM….
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ขออวยพรเพื่อนพ้องและน้องพี่
ให้มั่งมีศรีสุขทั่วทุกหน
คิดสิ่งใดทำการได้ดั่งใจตน
ไม่มีจนทั้งทรัพย์และปัญญา

เจ้าของ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ทีป่ รึกษา รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ คุณสมชาย นิราพาธพงษ์พร คุณประไพพรรณ อ่อนสมา คุณอานนท์
ปวีณวัฒน์ บรรณาธิการบริหาร ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล บรรณาธิการ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม กองบรรณาธิการ
คุณพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์ ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล คุณสามารถ หงษ์วไิ ล
บทความต่างๆ เป็นทัศนะของผูเ้ ขียนโดยตรง >> สนใจติดต่อส่งบทความและสาระดีๆ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้ท่ี ftqm@ftqm.or.th
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ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล
กรรมการมูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทีควิ เอ็ม เบสท์ จำกัด
vpl@tqmbest.com
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มหาอุทกภัยเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2554 ทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป ทิง้ ร่องรอย
ความเสียหายอย่างยับเยินไว้ให้เราฟืน้ ฟูแก้ไข เราได้เรียนรูท้ จ่ี ะป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
ในอนาคตหรือไม่? ในความเห็นของผูเ้ ขียน เมือ่ ดูจากมาตรการต่างทีข่ องรัฐบาล
ซึง่ มุง่ ไปทีก่ ารแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุแทบทัง้ สิน้ แล้ว คำตอบคือ "ไม่เลย"
การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยมมากกว่าความรู้เชิง
วิชาการ เราจึงเห็นนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ในสมองมีแต่วิธีการแก้
ปัญหาที่พัวพันอยู่กับผลประโยชน์ของตนเอง
ค่านิยมของทีควิ เอ็ม คือ เน้นการป้องกันการเกิดซ้ำ โดยไป
แก้ไขทีส่ าเหตุรากเหง้า ซึง่ อยูใ่ นกระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหานัน้ และ
ต้องวิเคราะห์ไปตามข้อเท็จจริง ให้สมเหตุสมผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
การควบคุมการระบายน้ำจากเขือ่ นทัง้ หลายทีอ่ ยูต่ น้ น้ำ ให้อยู่
ในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงขีดจำกัด
ความสามารถระบายน้ำของลำน้ำที่อยู่ใต้เขื่อน เพื่อมิให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมไร่นาและตัวเมืองเป็นแนวทางการป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยที่มี
ประสิทธิผลมากทีส่ ดุ สามารถทำได้ทนั ทีโดยไม่สน้ิ เปลืองงบประมาณ
บทความนี้ จะอธิบายวิธีการบริหารจัดการน้ำที่ต้นทางอย่าง
เป็นระบบ โดยยกข้อมูลกรณีการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลในปี 2554
มาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าหากเขื่อนภูมิพลเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธกี ารในการบริหารจัดการน้ำในอ่าง เช่น รักษาระดับน้ำในอ่างให้อยูใ่ น
ค่าที่เหมาะสม และควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ภายในช่วง 0~25 ล้าน
ลบ.ม. ต่อวัน อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี แทนที่จะเป็น 40~120 ล้าน
ลบ.ม. ต่อวัน ติดต่อกันในระหว่างวันที่ 30 กย. 54 ถึง 28 ตค. 54 รวม 29
วัน คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ 2,700 ล้าน ลบ.ม จะช่วยให้เราสามารถ
ป้องกันอุทกภัยมิให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างแน่นอน
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กรณีศกึ ษา วิธกี ารบริหารจัดการน้ำของเขือ่ นภูมพิ ล

พิจารณาข้อมูล ปริมาณน้ำไหลเข้า-ระบายออก-ระดับน้ำในอ่างรายวันของเขือ่ น
ภูมิพล ในปี 2554 ในรูปข้างล่างนี้ จะเห็นว่าขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ (เส้นสีชมพู)
เริม่ เพิม่ สูงขึน้ ตัง้ แต่ตน้ เดือนมิถนุ ายน 54 เป็นต้นมา เขือ่ นฯ ได้ระบายน้ำออกมาในอัตรา
ทีน่ อ้ ยมาก (เส้นสีเขียว) กล่าวคือ ระหว่าง 1 มิย.ถึง 30 กค. ระบายน้ำเพียง 0~5 ล้าน
ลบ.ม./วัน ระหว่าง 1 สค.ถึง 30 กย. ระบายน้ำประมาณ 10~35 ล้าน ลบ.ม./วัน จนทำให้
ระดับน้ำในอ่างเพิม่ สูงขึน้ จนเกือบถึงระดับกักเก็บน้ำสูงสุดที่ 260 เมตร (รทก.) เมือ่ ปลาย
เดือนกันยายน 54 ทัง้ ๆ ทีใ่ นระหว่าง มิย.~กย.54 นัน้ ได้มพี ายุพดั พาฝนเข้ามา แล้วติดต่อ
กันถึง 4 ลูก

ส่งผลให้หลังจากนัน้ ในระหว่างวันที่ 30 กย.54 ถึง 28 ตค.54 เขือ่ นฯ จำเป็นต้อง
เร่งการระบายน้ำปริมาณมากถึง 40~120 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน คิดเป็นปริมาณน้ำทีร่ ะบาย
ออกมารวม 29 วันประมาณ 2,400 ล้าน ลบ.ม. มวลน้ำก้อนนี้ ได้ทะยอยกันเดินทางสูพ่ น้ื ที่
ใต้เขือ่ น ผ่านจังหวัดต่างๆ มาถึงกรุงเทพมหานคร ในเวลา 2~4 สัปดาห์ตอ่ มา
หากเขื่อนภูมิพล (รวมทั้งเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งระบายน้ำสมทบออกมาในช่วงเวลา
เดียวกันอีกประมาณ 1,600 ล้าน ลบ.ม.) ระบายน้ำออกมาเพียงวันละ 20 ล้าน ลบ.ม.
หรือประมาณ 25% ของปริมาณดังกล่าว กรุงเทพมหานครรวมทัง้ จังหวัดต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ ต้
เขื่อน คงไม่ถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างมโหฬารดังเช่นที่
เป็นอยู่ในขณะนี้
จากการตรวจสอบ พบว่า แบบแผนในการบริหาร
จัดการน้ำของเขื่อนฯ มีลักษณะเช่นเดียวกันในทุกๆ ปี
ดังแสดงด้วยข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในปี 2549 ตามรูป
กราฟข้างบนนี้ กล่าวคือ ในช่วงฤดูแล้ง เขือ่ นฯ จะควบคุม
ไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่า "เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ ตัวล่าง"
(Lower Rule Curve, เส้นโค้งไข่ปลาเส้นล่าง) ซึ่งทำ
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หน้าทีบ่ อกให้ทราบว่า หากเก็บน้ำไว้ตำ่ กว่าระดับนี้ จะมีความเสีย่ งเรือ่ งการขาด
แคลนน้ำในปีหน้า และในช่วงฤดูฝน เขื่อนฯจะพยายามระบายน้ำเพื่อไม่ให้
ระดับน้ำสูงเกิน "เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน" (Upper Rule Curve, เส้นโค้ง
ไข่ปลาเส้นบน) ซึ่งทำหน้าที่บอกให้ทราบว่า หากเก็บน้ำไว้สูงกว่าระดับนี้จะมี
ความเสีย่ ง เรือ่ งน้ำล้นเขือ่ นจนอาจต้องเปิดประตูระบายน้ำล้น (Spillway)
ขอให้ผอู้ า่ นสังเกต เส้นระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ (เส้นทึบสีนำ้ เงิน) จะเห็น
ว่ามีแบบแผนเดียวกันกับ เส้นระดับน้ำในอ่างของปี 2554 (เส้นสีชมพู) ในรูป
กล่าวคือ มีช่วงเวลาหลายเดือนในช่วงปลายปี ที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขึ้น
ถึงระดับกักเก็บสูงสุด หากมีฝนตกหนักในช่วงนี้ เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำ
ออกมาจำนวนมากเท่ากับปริมาณน้ำทีไ่ หลเข้า ส่งผลให้พน้ื ทีใ่ ต้เขือ่ นเผชิญกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะน้ำท่วมตามมา
ดังนัน้ หากเขือ่ นฯยังใช้แบบแผนในการบริหารจัดการน้ำในลักษณะนี้
อีกต่อไป ก็คาดการณ์ได้ว่า ประเทศไทยอาจประสบภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้
อีกหลายครัง้ อย่างไม่รจู้ บ

วิธกี ารบริหารจัดการน้ำทีต่ น้ น้ำอย่างถูกต้องเพือ่ ป้องกันสภาวะน้ำท่วม
การบริหารจัดการน้ำ (การวางแผนและควบคุมปริมาณน้ำที่จะ
ระบายในแต่ละวัน) ทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ ป้องกันน้ำท่วม จุดสำคัญก็คอื การทะยอย
ระบายน้ำออกจากเขือ่ นอย่างสม่ำเสมอให้เท่าๆ กันทุกวันตลอดทัง้ ปี และ ไม่ให้
มากเกินกว่าขีดจำกัดในการไหลของน้ำในแม่นำ้ ลำธารทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง ซึง่ ในกรณี
ของเขือ่ นภูมพิ ล ผูเ้ ขียนประมาณได้วา่ น่าจะอยูท่ ่ี 15 10 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
การบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ป้องกันน้ำท่วม จะต้องคำนึงถึง
1) ขีดจำกัดของอัตราเร็วในการไหลตามธรรมชาติของน้ำในแม่น้ำ
ลำคลองต่างๆ ทีอ่ ยูท่ า้ ยเขือ่ นจนถึงทะเล
2) การทำนายปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนล่วงหน้าเพื่อช่วยให้
สามารถวางแผนการระบายน้ำได้รัดกุมยิ่งขึ้น
รวมทัง้ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ำคัญ 4 ประการดังนี้
1) กำหนดอัตราการระบายน้ำโดยเฉลีย่ และอัตราการ ระบายน้ำสูงสุด
"อัตราการระบายน้ำโดยเฉลี่ย" (ล้าน ลบ.ม./วัน) กำหนดได้โดยนำ
ปริมาณการระบายน้ำรวมตลอดทั้งปีมาหารด้วย 365 วัน/ปี หมายความว่า
หากเราระบายน้ำด้วยอัตรานี้ไปทุกๆ วันตลอดทั้งปี ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ของเขื่อนเมื่อตอนปลายปีจะเท่ากับระดับเมื่อตอนต้นปี
ซึง่ หากประมาณจากอัตราการระบายน้ำในปี 2554 (เส้นกราฟสีเขียว
ในรูปที่ 1) และของปี 2549 (เส้นกราฟสีแดงในรูปที่ 2) จะเห็นว่าอัตราการ
ระบายน้ำเฉลีย่ ต่อวันของเขือ่ นภูมพิ ลควรอยูท่ ป่ี ระมาณ 15 ล้าน ลบ.ม./วัน
แต่ในความเป็นจริง อาจมีบางช่วงเวลาที่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่า
หรือมากกว่า 15 ล้าน ลบ.ม./วัน ก็ได้
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ในกรณีทม่ี นี ำ้ ไหลเข้าเขือ่ นน้อยกว่า 15 ล้าน ลบ.ม./วัน ก็จะต้องระบายน้ำ
ออกให้นอ้ ยลงให้สมดุลกัน เพือ่ รักษาความสูงของระดับน้ำในอ่างให้คงทีอ่ ยูท่ ร่ี ะดับ
"ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" (จะอธิบายในข้อ 2) ต่อไป)
ในกรณีทม่ี นี ำ้ ไหลเข้าเขือ่ นมากกว่า 15 ล้าน ลบ.ม./วัน ก็จะต้องระบายน้ำ
ออกให้มากขึน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน "อัตราการระบายน้ำสูงสุด" ซึง่ กำหนดค่าไว้ลว่ งหน้า
ไม่ให้มีค่ามากกว่า ขีดจำกัดของอัตราเร็วในการไหลของน้ำในแม่น้ำลำคลองที่อยู่
ท้ายเขือ่ น ในทีน่ ข้ี อสมมติวา่ คือ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน (หากในภายหลังพบว่าเขือ่ นฯ
จำเป็นจะต้องระบายน้ำให้เร็วกว่านี้ จะต้องไปขยายความสามารถในการไหลของน้ำ
ในแม่น้ำลำคลองท้ายเขื่อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)

2) กำหนด ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่างให้มีค่าเดียว
(Set Point)
ตามทฤษฎีของระบบควบคุม ค่าเป้าหมายหรือ set point ที่ต้องการจะ
ควบคุม จะต้องกำหนดให้มีเพียงค่าเดียวเท่านั้น ในทำนองเดียวกับที่เราตั้งค่า
อุณหภูมิให้กับรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25oC (มีใครเคยตั้งค่า
ให้เป็น 23~27oC ได้บ้างไหม?) แต่ผลของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
อาจจะทำให้อณ
ุ หภูมหิ อ้ งขึน้ ๆ ลงๆ ได้บา้ งรอบๆ ค่าทีเ่ ราตัง้ ไว้
การกำหนดค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่างให้มี 2 ค่าคือ
"เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน" กับ "เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง" ตามที่เขื่อนฯ
ใช้อยูน่ น้ั นอกจากจะผิดหลักทฤษฎีของระบบควบคุมแล้ว ยังเป็นการเปิดช่องให้ผมู้ ี
อำนาจสามารถเลือกเป้าหมายของระดับน้ำในอ่างได้ตามอำเภอใจ เช่น สัง่ ให้กกั เก็บ
น้ำจนเต็มระดับสูงสุด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาสู่ผลลัพธ์เป็นมหาอุทกภัยในปี
2554

sign-in

>>

sign-in

ในรูปที่ 3 ข้างบนนี้ เส้นทึบสีนำ้ เงิน เป็น "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" ผูเ้ ขียนขอสมมติให้เป็น 240
เมตร (รทก.) เพือ่ ประกอบการอธิบายให้เข้าใจง่าย
การกำหนด "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" ให้ต่ำกว่า "ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด" ลงมา 20 เมตร
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีปริมาตรสำรองที่อ่างเก็บน้ำจะรองรับน้ำได้ในกรณีที่มีน้ำไหลเข้ามากกว่า "อัตราการระบายน้ำสูงสุด"
ที่ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน (ตามทีไ่ ด้อธิบายในหัวข้อ 1) ไว้แล้ว) ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
ในทางปฏิบัติ เราจะต้องกำหนด "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" ให้เหมาะสม โดยนำข้อมูลสถิติ
(ความน่าจะเป็นและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน) ในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา ดังกราฟในรูปที่ 4 ข้างล่างนี้ มาประกอบการ
พิจารณา
จากรูปจะพบว่า ปริมาณน้ำไหลเข้าเขือ่ นโดยเฉลีย่ ทีค่ วามน่าจะเป็น 50% (เส้นสีมว่ งเข้ม) จะมีคา่ มากทีส่ ดุ ในวันที่
22 กย. อยูท่ ป่ี ระมาณ 600 ลบ.ม./วินาที หรือ 52 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึง่ เกินกว่า "อัตราการระบายน้ำสูงสุด" 25 ล้าน ลบ.ม./วัน
ไป 27 ล้าน ลบ.ม./วัน ขณะเดียวกัน จะเห็นว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขือ่ นในเดือนสิงหาคม อยูท่ ป่ี ระมาณ 240 ลบ.ม./วินาที
หรือ 20 ล้าน ลบ.ม./วัน
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ดังนั้น (ก) เราควรระบายน้ำออกล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมในอัตรา
สูงสุด 25 ล้าน ลบ.ม./วัน เพือ่ พร่องน้ำออกไปได้วนั ละ 5 ล้าน ลบ.ม. เป็นเวลา 30 วัน
ก็จะทำให้ระดับน้ำในอ่างอยู่ต่ำกว่า "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง"
คิดเป็นปริมาตร 150 ล้าน ลบ.ม. เพือ่ เตรียมรองรับน้ำทีจ่ ะไหลเข้ามามากในช่วงเดือน
กันยายน
หรือ (ข) หากเราไม่เลือกวิธกี ารตามข้อ (ก) ข้างต้น เราอาจเลือกทีจ่ ะให้ ระดับ
น้ำในอ่างในเดือนกันยายนเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายที่ต้องการควบคุมไปได้เล็กน้อย
แต่ไม่ควรให้เข้าใกล้ระดับกักเก็บสูงสุดจนเกินไป
โดยการผสมผสานวิธีการแบบ (ก) และ (ข) ดังกล่าว เราจะสามารถรักษา
ระดับน้ำในอ่างให้อยูร่ อบๆ "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" (เส้นสีนำ้ เงิน
ในรูป 3) พร้อมทัง้ ระบายน้ำออกในอัตราทีส่ ม่ำเสมอ 15 10 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ได้ตลอด
ทั้งปี ซึ่งก็คือเราสามารถป้องกันอุทกภัยมิให้เกิดขึ้นแก่พื้นที่ใต้เขื่อนได้อย่างเด็ดขาด
พร้อมทั้งยังสามารถกักเก็บน้ำไว้พอใช้สำหรับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี
อนึง่ "ค่าเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำในอ่าง" ไม่จำเป็นต้องเป็นค่าคงที่
ตลอดทัง้ ปีกไ็ ด้ อาจเป็นค่าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาล ทำนองเดียวกับ "เกณฑ์ควบคุม
ระดับน้ำตัวกลาง" ทีผ่ เู้ ขียนได้อธิบายไว้ในบทความตอนทีแ่ ล้วก็เป็นได้
3) การคาดการณ์ปริมาณน้ำทีจ่ ะไหลเข้าเขือ่ นล่วงหน้า
สมมติว่าเราขับรถไปเชียงใหม่ ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเช่น เราขับรถมาได้
ครึง่ ทางโดยใช้เวลา 4 ชัว่ โมง อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะบอกอนาคตได้แม่นยำนักว่าเราจะใช้
เวลาสำหรับครึง่ ทางทีเ่ หลือ 4 ชัว่ โมงเท่าๆ กัน ข้อมูลทีเ่ ราต้องการมากกว่าคือ สภาพ
การจราจรและอัตราเร็วเฉลี่ยของรถที่อยู่ข้างหน้าในขณะนั้น ทำนองเดียวกันสถิต
ปิ ริมาณน้ำไหลเข้าเขือ่ นในรูปที่ 4 ข้างบนนัน้ ยังไม่ใช่ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการนำมาใช้
บริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้ได้ดีที่สุด
หากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึงปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนได้ใกล้
เคียงความเป็นจริง (มีความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้) จะช่วยให้การวางแผน
การระบายน้ำให้มีความสม่ำเสมอเท่าๆ กันทุกวันและรักษาระดับน้ำในอ่างให้คงที่
ตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการควบคุม กระทำได้ดยี ง่ิ ขึน้

ตามรูปข้างบน สมมติว่าเราทำการทดลอง นำกระบอกแก้วเล็กๆ ที่รู้พื้นที่
หน้าตัดมาวางลงในอ่างขนาดใหญ่ แล้วสเปรย์นำ้ ใส่อา่ งเป็นเวลาสัก 1 ชัว่ โมง น้ำส่วน
หนึ่งจะตกลงในหลอดแก้ว เราวัดความสูงของน้ำในหลอดแก้วนั้น และวัดขนาดพื้นที่
ตกคลุมของน้ำที่สเปรย์ลงมา ก็จะสามารถคำนวณปริมาตรของน้ำ ทั้งหมดที่ตกลงใน
อ่างได้
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ทำนองเดียวกัน ถ้าเรามีข้อมูลว่า น้ำฝนที่ตกในป่าเขาเหนือเขื่อนคิดเป็น
ความสูงของน้ำในหลอดแก้ว กี่ มม./ตารางเมตร พร้อมกับ เราใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
คำนวณพืน้ ทีต่ กคลุมของฝนทีต่ กนัน้ เราก็สามารถคำนวณปริมาตรของน้ำฝนทัง้ หมด
ที่ตกลงในป่าเขาเหนือเขื่อนได้
มวลน้ำส่วนหนึ่งถูกดูดซับสู่ชั้นดินก่อนจะซึมออกมาสู่ลำธารในภายหลัง
ส่วนที่เหลือก็ไหลเร็วกว่ามาตามลำธารลงสู่เขื่อนได้ก่อน ระยะทางที่ฝนตกห่างจาก
เขื่อนจะเป็นตัวกำหนดว่า มวลน้ำทั้งสองส่วนนั้นจะไหลเข้าสู่เขื่อนเมื่อไร ในอัตราวัน
ละเท่าไร ซึง่ หมายความว่า เราสามารถเขียนเส้นกราฟสีเขียวในแผนภูมใิ นรูปที่ 1 และ
2 ไปล่วงหน้าได้หลายๆ วัน (แล้วเมือ่ ถึงเวลาก็คอ่ ยๆ ปรับแก้ให้ตรงกับค่าทีว่ ดั ได้จริง
ในแต่ละวัน พร้อมทัง้ ปรับปรุงแม่แบบในการคำนวณให้แม่นยำยิ่งขึน้ )
สมมติวา่ ปัจจุบนั เป็นวันที่ 1 สิงหาคม และเราคาดการณ์ได้วา่ น้ำจะไหลเข้า
เขื่อนใน (วันที่, ล้าน ลบ.ม.) ดังนี้ (2, 10), (3, 20), (4, 40), (5, 50) รวมกัน 4
วันข้างหน้าเป็น 120 ล้าน ลบ.ม. เราควรวางแผนระบายน้ำดังนี้ (2, 30), (3, 30), (4,
30), (5, 30) รวมกันได้ 120 ล้าน ลบ.ม. เช่นกัน แต่มคี วามสม่ำเสมอมากกว่า พร้อมกับ
สามารถรักษาระดับน้ำในเขือ่ นให้อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งการได้ดว้ ย และ ป้องกันมิให้พน้ื ที่
ใต้เขื่อนจำต้องรับน้ำปริมาณมากในเวลาสั้นๆ
และหากนำข้อมูลพยากรณ์อากาศ (การเกิดพายุ ปริมาณน้ำฝนที่จะตก
ล่วงหน้า ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบนั เราสามารถทำนายได้ลว่ งหน้าไปไกลถึง 2 สัปดาห์
ด้วยความแม่นยำระดับ 95% ขึน้ ไป) มาประกอบ เราก็สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำ
ทีจ่ ะไหลเข้าเขือ่ นและนำมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขือ่ นได้ดยี ง่ิ ขึน้ ไปอีก

4) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Dynamic Mathematical Model)
ของระบบน้ำทั้งประเทศ
ประมาณ 30% ของน้ำทีไ่ หลเข้าท่วมกรุงเทพฯในปี 2554 นัน้ ถูกระบายมา
จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน ดังนั้น การบริหารจัดการโดยการจำกัดอัตรา
การระบายน้ำสูงสุดในเขือ่ นทัง้ สอง อาจยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยได้
จำเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ำฝนทีต่ กลงมาในพืน้ ทีส่ ว่ นอืน่ ๆ ทัง้ ระบบ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
รับน้ำของเขือ่ นอืน่ ๆ และทีอ่ ยูน่ อกพืน้ ทีร่ บั น้ำของเขือ่ นใดๆ ให้ครอบคลุมอย่างเพียงพอ
ด้วย
หากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ต้นน้ำทั้งระบบ ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำทั่ว
ประเทศได้ดีพอ เราอาจไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกเลยก็ได้ รวมทั้งเราจะ
สามารถวางแผนกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในภาคเกษตรกรรมได้ดยี ง่ิ ขึน้ ด้วย
เมือ่ เราเทน้ำลงในอ่างเปล่าใบหนึง่ ซึง่ เจาะรูเล็กๆ ไว้ดา้ นล่าง ระดับน้ำในถัง
จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน น้ำที่ไหลออกจากรูที่เจาะไว้ ก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม
ความสูงของระดับน้ำในถังที่กดดันลงมา โดยการทำสมดุลของปริมาณน้ำที่ไหลเข้า
และน้ำที่ไหลออก เราสามารถทำนายความสูงของระดับน้ำในอ่าง (=ปริมาตรน้ำที่
สะสมอยูใ่ นอ่างหารด้วยพืน้ ทีห่ น้าตัดของอ่าง) ณ เวลาใดๆ ได้ โดยใช้สมการ differential equation ทีอ่ ยูส่ ว่ นล่างของรูปนี้

>>

>>
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ผูอ้ า่ น อาจจินตนาการได้วา่ อ่างน้ำในรูปก็คอื เขือ่ น 1 เขือ่ น หรือ อาจเป็นทุง่ รับน้ำตามธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ 1 ทุง่ หรือ อาจเป็นแก้มลิง 1 แก้ม ก็ได้ แล้วก็ขอเชิญจินตนาการต่อไปอีกว่า เราสร้างอ่าง
ตามรูปหลายๆ ใบให้มขี นาดได้สดั ส่วนเหมาะสมเพือ่ เป็นตัวแทนของเขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ์ิ เขือ่ นป่าสัก
เขือ่ นเจ้าพระยา เขือ่ น... ฯลฯ และทุง่ รับน้ำต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทย นำมาต่อกันด้วยท่อทีม่ ขี นาดและ
ความยาวที่ได้สัดส่วนกับแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งรับน้ำเหล่านั้น หากออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสม
ตามหลักวิศวกรรมแล้ว เราก็จะได้เครื่องมือสำหรับทดลองสังเกตพฤติกรรมการไหลของน้ำทั้งระบบ
ที่ดีมากทีเดียว
เช่น เราลองเทน้ำทีเ่ ทียบเท่ากับ ฝนตกหนักๆ ติดต่อกัน 10 วัน ลงไปเหนือเขือ่ นต่างๆ แล้วสังเกต
ดูวา่ น้ำไหลไปอย่างไร จะเกิดน้ำท่วมในพืน้ ทีไ่ หน ณ เวลาใดหรือไม่
แต่ในการปฏิบัติทางวิศวกรรม เรามีวิธีที่ประหยัดกว่า ง่ายกว่า ใช้งานสะดวกกว่า และให้
ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่า วิธีการสร้างแบบจำลองที่เป็นฮาร์ดแวร์ดังกล่าวข้างต้น นั่นก็คือ การสร้างแบบ
จำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้แสดงพฤติกรรมเชิงพลวัตของน้ำทั้งระบบในประเทศของเรา
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์น้ี เมือ่ นำไปใช้รว่ มกับระบบการวัดปริมาณน้ำทางไกล จะสามารถ
ทำนายให้เห็นล่วงหน้าได้หลายๆ วันถึง ทิศทางการไหลของน้ำ อัตราเร็วเชิงเส้นและเชิงปริมาตรในการ
ไหลของน้ำ และการเปลี่ยนแปลงระดับสูง-ต่ำของน้ำในเขื่อน ในทุ่งรับน้ำ และในแม่น้ำสายต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นระบบ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้ เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบการสั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำของ
เขือ่ นและของแม่นำ้ สายสำคัญๆ จะช่วยให้เราควบคุมทิศทางและปริมาณการไหลของน้ำ ให้ถกู จังหวะ
และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประเมิน ทางเลือกแบบต่างๆ ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการน้ำ และวางแผนเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ได้แม่นยำกว่า (เช่น น้ำจะไหล
ไปทางไหน มากแค่ไหน มีความเร็วและพลังงานมากเท่าใด ระดับน้ำจะท่วมสูงขึน้ ระดับไหน ณ เวลาใดๆ)
และจะช่วยลดความเสียหายให้น้อยที่สุดหรือน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้มากทีเดียว

กลไกการบริหารจัดการน้ำที่ต้นทางทั้งระบบ

น้ำเป็นทรัพยากรที่ฟ้าประทานมาให้ประชาชนไทยได้ใช้ ฟรีๆ อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องทุกปี
ไม่มวี นั หมด ไม่เหมือนทรัพยากรอืน่ ๆ เช่น น้ำมัน ป่าไม้ ทีใ่ ช้แล้วหมดเลย หรือ ทีด่ นิ ก็มปี ริมาณจำกัด
ดังนัน้ เมือ่ น้ำท่วมหรือฝนแล้งเราไม่ควรโทษฟ้า แต่ควรหันมาทบทวนและปรับปรุงวิธกี ารบริหาร
จัดการน้ำของเราให้เหมาะสมก่อเกิดประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อประชาชนทุกฝ่ายได้มากยิ่งขึ้น
น้ำเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ และฟ้าประทานมาให้แก่คนไทยทุกคน แต่อำนาจในการจัดสรรปันส่วน
และการบริหารจัดการ กลับมิได้ถูกตรวจสอบและควบคุมโดยประชาชนเลยว่า ผู้ที่มีอำนาจเหล่านั้น
มีความรูเ้ พียงพอทีจ่ ะบริหารจัดการน้ำของทุกคนให้เกิดประโยชน์สงู สุดหรือไม่ (เห็นได้ชดั ว่า "ไม่" หนำซ้ำ
ยังก่อให้เกิดน้ำท่วมอีกต่างหาก) หรือ มีจริยธรรมและวิธกี ารในการจัดสรรปันส่วนให้แก่ประชาชน ทุกฝ่าย
อย่างยุตธิ รรมหรือไม่ (คนทัง้ ประเทศบอกว่า "ไม่")

sign-in
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อีกด้านหนึง่ การบริหารจัดการน้ำทัง้ ระบบทัว่ ประเทศ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะข้อ 4) เป็นกระบวนการทีต่ อ้ ง
ใช้ความรู้และข้อมูลที่จะต้องสะสมอย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้อย่างมีบูรณาการ จึงจะก่อเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
เรามี ศูนย์ควบคุมไฟฟ้าแห่งชาติ ดูแลการผลิตและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เรามี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ จนถึงก่อนแปรรูป) ดูแลความมัน่ คงของน้ำมันเชือ้ เพลิง
เรามี องค์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (มหาชน) ที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
ต่อผูใ้ ช้นำ้ ทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลและถูกตรวจสอบจากประชาชนได้ตลอดเวลา -> ฝันไปหรือเปล่า?
นักการเมืองมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ เพือ่ นำมาแก้ปญ
ั หาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน แต่การ
แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และต้องการ
องค์ประกอบทีส่ ำคัญ 2 ประการ คือ ความรู้ และ อุดมการณ์ ซึง่ นักการเมืองส่วนใหญ่ของเรามีอยูน่ อ้ ย การใช้เงินโดยปราศจาก
ความรู้และอุดมการณ์ กลับยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นและทำให้ปญ
ั หาพัฒนาไปสู่มิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
การจัดสรรงบประมาณเพือ่ การแก้ไขปัญหา ยิง่ มากเท่าใด ก็ยง่ิ เพิม่ อำนาจและความสำคัญทีม่ ตี อ่ สังคมให้แก่ นักการ
เมืองมากยิ่งขึ้น เราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่นักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์และความรู้ (ซึ่งเป็นส่วนใหญ่) ชอบใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ไร้ประสิทธิภาพ และบ่อยครั้งก็จงใจปล่อยให้ปัญหาลุกลาม ขยายวงกว้าง
ออกไป เพื่อตนเองจะได้มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นในการจัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหา
ด้วยเข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองของเราเช่นนี้ ผูอ้ า่ นหลายท่านคงตัง้ คำถามขึน้ มาในใจว่า เราจะทำอย่างไรจึง
จะผลักดันให้วิธีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นตอ ทำให้ปัญหาหมดไปได้
อย่างยั่งยืน ทำได้ทันที และแทบจะไม่ใช้งบประมาณเลย จะได้รับการเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย
นักการเมืองผู้ครองอำนาจอยู่ในปัจจุบัน?
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เป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ต่อไปแล้วละครับ
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the..exclusive
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ประธานมูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
ผูอ้ ำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )
paritud@gmail.com

สวัสดีปีใหม่ 2555 และขอคารวะทักทายเพื่อนสมาชิก
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ ผมรับ
หน้าที่มาพูดคุยแบบสบายๆ กับเพื่อนสมาชิก ว่าด้วยเรื่องราว
ที่น่าสนใจของผู้บริหาร ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับ
มองจากประเทศไทยเราเองจะเห็นว่า อีกประมาณ
ไม่ถงึ 3 ปี เราก็จะก้าวเข้าสูย่ คุ ของ "ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน"
หรือ ASEAN Economic Community-AEC กันแล้ว อาเซียน
10 ประเทศจะเริ่มการเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แน่นอนครับว่า
การเชื่อมโยงนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปแบบที่ท่าน ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนว่าไว้ว่าจะไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ชั่วข้ามคืนแน่นอน
ในเชิงของการบริหารจัดการธุรกิจหรือมองจากผู้
ประกอบการไทย ปรากฏการณ์ทว่ี า่ นีจ้ ะเป็นโอกาสในวิกฤติ
วิกฤติในวิกฤติ หรือวิกฤติในโอกาส ก็ขน้ึ กับการเตรียมตนเอง
ให้พร้อมเป็นสำคัญครับ ในตอนแรกนี้ ผมมีหนังสือแนะนำ
ให้อา่ น 1 เล่มครับ เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ชือ่ Great By
Choice เขียนโดย Jim Collins และ Morten
T.Hansen ผมเชือ่ ว่าอีกไม่นานคงมีฉบับ
ภาษาไทยออกมาให้ อ ่ า นกั น
สำหรับท่านทีไ่ ม่อยากรอ ตะลุย
อ่ า นภาษาอั ง กฤษก็ จ ะได้
อรรถรสครบถ้วนดีทเี ดียวแหละครับ
จุ ด เด่ น ของการเขี ย น
หนังสือสารคดีของฝรัง่ คือ การใช้เวลา
และทรัพยากรในการค้นคว้าวิจัย และ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จนได้เนื้อหาที่
หนักแน่นน่าเชื่อถือ นำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ในเล่มนี้ก็เช่นกัน เขาใช้ทีมวิจัยกว่า 20 คน และ
ทีมงานนับร้อย ใช้เวลา 9 ปี ในการรวบรวมข้อมูลช่วง
ระหว่างปี 1960-2002 ของบริษทั 7 แห่งจากหลากหลาย
อุตสาหกรรมและการบริการ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ
บริษทั เหล่านีเ้ จริญเติบโตกว่าคูแ่ ข่งในตลาดเดียวกันกว่า 10
เท่าขึ้นไป

บทสรุป คือ ผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็นผูน้ ำของบริษทั
7 แห่งนี้ ไม่ได้เป็นคนกล้าเสีย่ ง ไม่ได้มวี สิ ยั ทัศน์สงู ส่ง หรือ
ไม่ได้มคี วามคิดสร้างสรรบรรเจิด เหนือล้ำกว่าผูน้ ำของบริษทั
คูแ่ ข่งทีโ่ ตไม่เท่า แต่เป็นคนทีม่ วี นิ ยั สุดยอด ใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ
อย่างเต็มที่ และไม่พึงพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ตลอดเวลา
บริษัทชั้นเลิศเหล่านี้จะไม่ทำนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด
แต่ จ ะทำไปที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ยแบบต่ อ เนื ่ อ ง (ลองนึ ก ถึ ง
iPhone 1-4, 4s และ 5 ทีก่ ำลังจะตามมา iTunes, iPads,
และอีกหลาย ๆ I ทีจ่ ะต่อมาละครับ)
ที ่ น ่ า สนใจอี ก ประการก็ ค ื อ
จากผลการศึกษานั้น ผู้นำของบริษัท
ชั้นเลิศเหล่านี้ ไม่ได้เป็นผู้ที่ตัดสินใจ
เร็ว ทำเร็ว ตามสิง่ แวดล้อมทีผ่ กผัน
อย่างรวดเร็วนะครับ ตรงกันข้าม
เมื ่ อ เที ย บกั บ คู ่ แ ข่ ง ขั น แล้ ว
บริ ษ ั ท เหล่ า นี ้ ป รั บ เปลี ่ ย น
ตนเองแบบตอบสนองต่ อ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในอัตราทีต่ ำ่ กว่าบริษทั
คู่แข่งขันเสียอีก

สรุปว่า มีวนิ ยั ใช้ขอ้ มูลเป็น ตืน่ เต้นไม่สน้ิ สุด
คือ ปัจจัยหลักของผู้นำองค์กรชั้นเลิศที่โตได้
เป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่า เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งขัน.................
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

>>

>>

my..life
เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com
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สวัสดีปใี หม่พน่ี อ้ งชาว FTQM update ทุกท่านครับ ก็ผา่ นพ้นเทศกาลแห่งความสุข
ของทุกๆ คนกันมาเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว คิดว่าทุกคนคงจะได้รับความสุขกับการได้พักผ่อน
การท่องเทีย่ ว หรือการได้อยูก่ บั ครอบครัวกันนะครับ
ฉบับแรกนี้ ผมเองได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง จึงขอนำสาระดีๆ มาฝาก
พี่น้องชาว FTQM update กับสุดยอดเทคนิคที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสุข เอาชนะ
โรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และลงเอยด้วยรอยยิม้ งัยก็ลองติดตามดูนะครับ
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ที่มาของข้อมูล
นิตยสาร Men’s Health
มกราคม 2555

1. เคี ้ ย วหมากฝรั ่ ง เพื ่ อ ลดกรดในกระเพาะอาหาร เพราะน้ ำ ลายมี ส าร
คาร์บอเนตตามธรรมชาติที่ ช่วยปรับสภาพกรดในกระเพาะอาหารให้เป็นกลาง
ทีม่ า : University Hospital Aintree ในลิเวอร์พลู
2. เดินเล่นในสวนสาธารณะ เพราะสารไพทอนไซต์จากต้นสนจะช่วยควบคุม
ระดับความดันโลหิต และเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญีป่ นุ่
3. แค่เยาะผงเครื่องเทศเคจันลงในเบอร์เกอร์ก็ช่วยลดการสะสมไขมันได้ 70
เปอร์เซ็นต์ แถมยังเป็น วิธกี ารรักษาสุขภาพหัวใจทีไ่ ด้รสชาติอกี ต่างหาก
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
4. กินไข่วันละฟองเพื่อลดการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อโครงร่างและความ
เสีย่ งด้านสุขภาพ ประเภทอืน่ ๆ อย่างโรคหัวใจและตาบอด
ทีม่ า : Journal of Nutrition and Food Science
5. ลดโอกาสเสีย่ งในการเป็นโรคมะเร็งด้วยการกินข้าวโพดคัว่ ซึง่ มีโพลีฟนี อล
(สารต้านอนุมลู อิสระ ทีช่ ว่ ยต้านการเกิดเนือ้ งอก) ในระดับทีส่ งู มาก
ทีม่ า : มหาวิทยาลัย สแครนตัน
6. เล่นเกมในไอโฟนในระหว่างการเดินทางไปทำงานและกลับบ้าน เพราะการ
จดจ่อเกมช่วยลด ระดับคอร์ตซิ อล (ฮอร์โมนความเครียด) ได้ถงึ 17 เปอร์เซ็นต์
ทีม่ า : มหาวิทยาลัยแมคกิลล์
7. ถ้าได้รบั แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นเวลา 3 นาที ผักโขมจะให้วติ ามินซี
วิตามินบีและโฟเลต ในระดับทีส่ งู กว่า
ทีม่ า : Journal of Nutrition and Food Science
8. ปกป้องหูตอนไปดูคอนเสิร์ตด้วยการกินวิตามิน เอ ซี อี และแมกนีเซียม
เพราะส่วนผสมดังกล่าว ช่วยลดโอกาสเสีย่ งในการเกิดภาวะการได้ยนิ บกพร่องได้ถงึ 80
เปอร์เซ็นต์ ทีม่ า : มหาวิทยาลัยมิชแิ กน
9. มาเป็นสาวกไก่กนั ดีกว่า เพราะทริปโตฟานจากเนือ้ ไก่และไก่งวงจะช่วยลด
โอกาสการเป็น โรคหลอดเลือดสมองเพราะความเครียด
ทีม่ า : Journal of Experimental Biology
10. นำกระเทียมมาผึ่งลมสัก 10 นาที เพื่อให้เวลาเอนไซม์ในการผลิตสาร
ประกอบทีช่ ว่ ยต้าน โรคมะเร็ง ทีม่ า : สถาบันวิจยั มะเร็งอเมริกนั
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..
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ftqm..activity
ftqm@ftqm.or.th

TQM forum ครัง้ ที่ 16

มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 16 หัวข้อ การบริหาร
คุณภาพ...จากเยี่ยมยุทธ์สู่สุดยอดองค์กรไทย : Total Quality Management..From
Good to Great Thai Organization ในวันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.00 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ตึกเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ www.ftqm.or.th
ได้ตง้ั แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป สัมมนาฟรี..ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย..รับจำนวนจำกัด

THAILAND QUALITY CONFERENCE
มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย ขอเชิญองค์การต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และภาค
เอกชนส่งผลงานหรือบทความด้านการจัดการระบบคุณภาพ เพือ่ นำเสนอในงาน การประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13th Symposium on TQM-Best Practice in Thailand โดยกำหนดจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 29--30 สิงหาคม 2555
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งบทคัดย่อได้ที่
www.ftqm.or.th

áÇ´Ç§..TQM
NACC Integrity Awards

>>

รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards
เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
ประจำปี 2554 ครัง้ ที่ 2

มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกบั คุณพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ บริษทั
ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ได้รบั รางวัล องค์กรโปร่งใส ประเภทภาคธุรกิจเอกชน จากคุณปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ ซึง่ มีผไู้ ด้รบั รางวัลดังนี้
รางวัลองค์กรโปร่งใส จำนวน 3 ราย
ประเภทภาคธุรกิจเอกชน บริษทั มหาชนจำกัด จำนวน 2 ราย
1. บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทภาคธุรกิจเอกชน บริษทั จำกัด และอืน่ ๆ จำนวน 1 ราย คือ
1. บริษทั ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จำนวน 5 ราย
1. ประเภทภาครัฐด้านบริการ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. ประเภทภาครัฐด้านนโยบาย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
3. ประเภทภาครัฐวิสาหกิจทัว่ ไป การประปานครหลวง
4. ประเภทภาคธุรกิจเอกชน บริษทั มหาชนจำกัด บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
5. ประเภทภาคธุรกิจเอกชน บริษทั จำกัด และอืน่ ๆ บริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
“คุณพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์ และเพือ่ นร่วมงานกลุม่ บริษทั ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส มีความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั
รางวัลนี้ และจะยึดมัน่ ในการประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความซือ่ สัตย์ให้ดำรงไว้ เพือ่ เสริมสร้างประโยชน์สขุ
ต่อชุมชน สังคมตลอดไป”

ฟรี
สมัครสมาชิก

FTQMmember
รับทราบข่าวสาร
กิจกรรมก่อนใคร

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สร้างเสริม ให้ความรู้ เผยแพร่ และผลักดันการประยุกต์ใช้
TQM รวมถึงพัฒนาองค์ความรูใ้ นการประยุกต์ใช้ TQM

www.ftqm.or.th

