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“อินทาเนีย” เปนวารสารจัดทําเพื่อสื่อสารระหวางชาวปราสาทแดง

    หมายเหตุ : ความคิดเห็นและบทความตางๆ ในวารสารเปนความคิดเห็นสวนตัว
      ของผูเขียน ไมมีสวนผูกพันกับสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร
      แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ใ 

กลจะครบป 2020 ปแหงความทรงจํา ไมวาจะวิกฤตโควิด-19 

ม็อบเยาวชน การตอสูทางการคา การหยุดดําเนินกิจการ

ชั่วคราวของการบินไทย การใสหนากาก การเปลี่ยนแปลง      

ทางธรุกจิอยางรวดเรว็ หลาย ๆ  คนประสบปญหาในหนาทีก่ารงาน

แบบกะทนัหนั หวงัวาพีน่องชาววศิวฯ จฬุาฯ จะสามารถผานปญหา

เหลานี้ไปดวยดีทุกคน 

 1 ธันวาคม 2563 ทางสมาคมไดจัดงาน Dinner Talk ในหัวขอ 

เดินหนาฝาวิกฤต พลิกเศรษฐกิจไทย โดยไดเชิญสุพัฒนพงษ 

พนัธมเีชาว วศ.20 อดีตนายกสมาคมในสมัยท่ีแลว ซึง่ปจจุบนัดํารง

ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

ใหเกียรติกลาวปาฐกถาพิเศษ สวนวิทยากร 5 ทาน ไดแก รุงโรจน 

รังสิโยภาส วศ.24 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย 

จาํกดั (มหาชน) สารชัถ รตันาวะด ีวศ.26 ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) อรรถพล 

ฤกษพิบูลย วศ.27 ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ                   

ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ปติ ตัณฑเกษม วศ.31 

ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ 

อนุชา พิชยนันท วศ.32 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ผูดําเนินรายการคือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย 

วศ.27 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เห็นการ    

จัดงานแบบน้ีรูสึกภูมิใจท่ีไดเห็นนิสิตเกาวิศวฯ จุฬาฯ ที่มีชื่อเสียง

และประสบความสําเร็จมารวมกันใหความรูแกสังคมและนิสิตเกา

จํานวนมากที่ชวยกันสนับสนุนงาน รายไดในการจัดงาน สมาคม

นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะนําไป   

ทํากิจกรรมที่ดีใหคณะ นิสิต และสังคมไทยตอไป

 สําหรับ งานคืนสูเหยาชาววิศวจุฬาฯ คาดวาจะจัดในวันเสาร

ที่ 30 มกราคม 2564 ขอใหทุกคนไปเตรียมคิวมางานนี้ไวลวงหนา 

หวังวาคงไมเกิดเหตุการณจนตองเล่ือนการจดังานออกไป… เจอกัน

ที่งานคืนสูเหยาครับ
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เ ดือนตุลาคม 2563 นอกจากจะเปนเดือนที่อุณหภูมิทาง   
การเมืองรอนแรงจากการประทวงใหญของกลุมประชาชนและ
เยาวชนเพือ่เรียกรองการเปลีย่นแปลงและการปฏริปูตาง ๆ  แลว 

ยังเปนเดือนที่มีอุบัติเหตุใหญ ๆ สะเทือนขวัญถึง 2 เหตุการณในชวง
เวลาใกลกันเพียงสัปดาหเดียว
 นัน่คอื อบุตัเิหตรุถไฟขนสินคาชนรถโดยสารจางเหมาไปทําบุญ
ทอดกฐิน มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บมากมาย ตามมาดวยเหตุการณ       
ทอสงแกสของ บมจ. ปตท. ระเบิด ซึ่งทําใหสูญเสียชีวิต มีผูบาดเจ็บ 
และทรัพยสินเสียหายอีกดวย
 ประเทศไทยมทีางรถไฟท่ัวประเทศ 4,043 กโิลเมตร ผานทัง้หมด 
47 จงัหวดั มจีดุตดัทางรถไฟทีถ่กูกฎหมาย 1,981 แหง เปนทางลักผาน
หรือ Illegal Crossing ที่ชาวบานหรือชุมชนทํากันเอง 676 แหง        
รวมทางตัดผานระหวางถนนกับรางรถไฟ 2,657 แหง (ขอมูลจาก 
www.nationtv.tv) วากันวาเสนทางสายใตเสี่ยงที่สุดเพราะมีทาง      
ลักผานถึง 424 แหง (ขอมูลจาก www.prachart.net)
 ในขณะที่ผมเขียนบทความอยูนี้ยังไมทราบสาเหตุที่แทจริงของ
อุบัติเหตุทั้ง 2 รายดังกลาว มีแตขอสันนิษฐานวา ในกรณีของรถไฟชน
รถโดยสารนั้น คนขับพยายามเรงเครื่องใหผานทางรถไฟตัดหนารถไฟ
ในระยะกระช้ันชิด ทั้งนี้คนขับรถไฟแจงวาเปดหวูดเตือนแลว และ
พยายามเบรกแลวแตไมทัน ผูอยูบนรถก็เลาวามีการเปดเพลงเสียงดัง 
จนคนขับรถอาจไมไดยินเสียงหวูดเตือน
 สวนในกรณีของทอแกสระเบิดนั้นสันนิษฐานกันวา อาจเกิดจาก
ทอเสื่อมสภาพเพราะใชงานมานาน หรือเกิดจากการขุดดินโดยไม
ระมัดระวังเพราะมีรถแบ็กโฮและรถบรรทุกจอดอยูในบริเวณใกลเคียง 
(สื่อบางสื่อก็บอกวาจอดหางจากที่เกิดเหตุจนไมนาจะเปนตนเหตุได)
 ขอบันทึกช่ืนชม บมจ. ปตท. ไว ณ ทีน่ีว้า สามารถจัดการแกไข
และปองกันอุบัติภัยท่ีเกิดจากทอแกสระเบิดไดอยางรวดเร็วฉับไว 
และมีมาตรการชดเชยเบื้องตนใหผูสูญเสียไดทันทวงทีครับ 
 ในเชิงวิศวกรรมแลว ตนเหตุของอุบัติเหตุมี 2 ประการ คือ การ  
กระทําท่ีไมปลอดภัยหรือ Unsafe Act และเงื่อนไขสภาพแวดลอม      
ที่ไมปลอดภัยหรือ Unsafe Condition

 อุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารนั้นนาจะมาจากทั้ง 2 ตนเหตุ
นี่แหละครับ สวนอุบัติเหตุทอแกสระเบิดนาจะเปนประการใด
ประการหนึ่งครับ หากเกิดจากการขุดก็เปน Unsafe Act หาก
เกิดจากทอเส่ือมสภาพก็เปน Unsafe Condition หรือใน          
มุมกลับ หากไมมีการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของทอ ก็คือ     
Unsafe Act ละครับ
 ถามวาจะปองกันไมใหเกิดเหตุซํ้าไดอยางไร?
 กลับไปสูพื้นฐาน 3E คือ Engineering, Education, และ 
Enforcement โดยมีกระบวนการทางวิศวกรรมเพ่ือปองกัน       
ที่ตนเหตุ เชน มีอุปกรณกั้นทางตัดผานรถไฟทั้ง 2,600 กวาจุด 
มีการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของทอแกสอยางสมํ่าเสมอ
 มีระบบใหการศึกษาอบรมการใชรถใชถนน ใชทางรวม    
ทางแยกอยางถกูวิธ ีใหการศกึษาอบรมการกอสราง การขดุเจาะ
บริเวณทอแกสทอเชื้อเพลิงผาน
 และที่สุดของที่สุด ที่ประเทศไทยออนแอที่สุด ก็คือการ
บังคับใชกฎหมายกฎระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดไวครับ
 หากเรามีการบังคับใชกฎหมายกฎระเบียบอยางเขมงวด    
ไมเห็นแกหนาคาชื่ออยางที่เห็น ๆ กันเปนประจําแลว ผมเชื่อวา
อุบัติภัยทั้งหลายลดลงไดไมตํ่ากวา 50% ครับ
 จริงไหมครับ?
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก
กําธน สินธวานนท ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.ภ.ป.ร.2 อดีตองคมนตรี ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 
การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จฯ ในการนี้ดวย
 พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท อดีตองคมนตรี ถึงแกอสัญกรรมดวยอาการติดเช้ือในกระแสโลหิต เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2562            
สิริอายุ 93 ป สรางความอาลัยแกครอบครัว ญาติสนิท ผูที่ใหความเคารพนับถือ รวมถึงชาวอินทาเนียทุกคน
 พลอากาศเอกกําธน หรอืทีช่าวอนิทาเนียจะไดรบัความกรุณาจากทานใหเรยีกวา “พีโ่ดง” ทานเปนนสิติคณะวิศวฯ จฬุาฯ เมือ่ พ.ศ. 2487 
ดวยความที่เปนคนมีเมตตา มีความเปนธรรม ทําใหทานเปนที่เคารพรักของบุคคลทั่วไป รวมทั้งชาวอินทาเนียทั้งมวลที่ใหความเคารพรักและ
ศรัทธาทาน ผูเปรียบเสมือนพี่ชายที่มีแตความหวังดีใหแกนอง ๆ ของทานเสมอมา

งานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท 
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พิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย

สมเด็จพระปยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจา

คณะวิศวฯ จุฬาฯ มอบหุนยนตนินจาใหแกคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

 วนัศุกรที ่23 ตลุาคม พ.ศ. 2563 จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย จดัพธิวีางพวงมาลาสกัการะพระบรมราชานสุาวรียสมเด็จพระปยมหาราช
และสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ในโอกาสนี้ คณาจารย เจาหนาที่ นิสิตปจจุบัน และนิสิตเกา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดเขารวมพิธีอยางพรอมเพรียง โดยนิสิตไดรวมอานบทอาเศียรวาท จากนั้น ผูเขารวมพิธีไดถวายบังคมและรองเพลงมหาจุฬาลงกรณ รวมกัน

 ศ. ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย ศ. ดร.วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ อาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวหนาโครงการหุนยนตนินจา มอบ “หุนยนตนินจา” ใหแก ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
 หุนยนตนินจานี้ เปนหุนยนตสื่อสารทางไกลและเก็บขอมูลคนไข ชวยอํานวยความสะดวกในการประมวลอาการผูปวย และลดความเสี่ยง
ของการติดเชื้อใหแกบุคลากรทางการแพทย โดยมี รศ.พูลพร แสงบางปลา วศ.2500 เปนผูริเริ่มในการบริจาคหุนยนตในครั้งนี้
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 อดิศักดิ์ เหลาจันทร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศ. ดร.สุพจน                 
เตชวรสินสกุล คณบดี และผูบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มอบดอกไมและของท่ีระลึกเพื่อแสดงความยินดี            
ในโอกาสที่ สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว วศ.20 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน คนใหม...

 ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติและอาจารยประจํา     
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตและอาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ไดรับ
คัดเลือกจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหไดรับรางวัลนายชางผูปดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism 
Award 2020) จากผลงานโครงการ CU-RoboCovid เพื่อสรางและพัฒนาระบบหุนยนตสงของ (ปนโต) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย           
ทั้ง 2 ทานมา ณ โอกาสนี้ 

 พรอมกันนี้ วิบูลย ฤกษศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ (สนจ.) นําผูแทนที่ปรึกษาและ    
คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ  เขาแสดงความยนิดกีบั สพุฒันพงษ พนัธมเีชาว รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน 
ในโอกาสเขารับตําแหนงใหมดวย 
 สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว เปนนิสิตเกาจุฬาฯ CU2520 สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และเคยดํารง
ตําแหนงนายกสมาคมนิสิตเกาวิศวจุฬาฯ พ.ศ. 2561-2562 ...ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แสดงความยินดีแกรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

นายชางผูปดทองหลังพระ พ.ศ. 2563
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 สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเสวนาในโครงการ Intania Leadership Network ขึ้นเปนครั้ง  
ที่ 3 ของป 2020 โดยเชิญ รุงโรจน รังสิโยภาส CEO of SCG Plc. มารวมพูดคุยในหัวขอ “The Next Decade of SCG Passion for 
Better” ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok หัวมุมถนนสาทร 
 ภายในงานมีพี่ ๆ นองๆ ชาวอินทาเนียมารวมฟงกันคับคั่ง  ซึ่ง SCG เปนองคกรขนาดใหญอันดับตน ๆ ของไทย แผนการพัฒนา SCG จึง
เปนสิ่งที่ทุกคนใหความสนใจ รวมทั้งได สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว เขารวมฟงดวย

 ปจจุบัน เร่ืองของพลังงานทดแทนกําลังไดรับความสนใจจากบุคคลโดยทั่วไปเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟาท่ีกําลังไดรับ        
ความสนใจเปนพิเศษ รวมทั้งชาวอินทาเนียดวย ดังนั้น สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเชิญ สมโภชน    
อาหุนัย CEO, Energy Absolute PLC. มารวมพูดคุยในหัวขอ “EV Transformation in Thai Way” ซึ่งเปนกิจกรรมตามโครงการ 
Intania Leadership Network ขึ้นเปนครั้งที่ 4 ของป 2020 ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok หัวมุมถนนสาทร 

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 4 
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โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

งานวันรําลึกศาสตราจารย ดร.บุญรอด บิณฑสันต

 สมาคมนสิติเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจดักจิกรรม 
ChAMP Engineering Outing ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรใหมี    
ความรูความสามารถและทักษะในดานตาง ๆ ผานมุมมองของนิสิตเกาผูมีประสบการณทางดานสายอาชีพวิศวกรรมอยางแทจริง ซึ่งเปนการ
สรางเสริมศักยภาพของนิสิตใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถสรางประโยชนใหแกสังคมตอไป

 คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดจดังาน “วนัรําลึก ศาสตราจารย ดร.บญุรอด บณิฑสันต” นสิติเกาผูสรางคโุณปการ
แกคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางมากมาย ภายในงานมีการเสวนาในหัวขอ “วิศวฯ 
จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม ชวยบุคลากรทางการแพทยสูภัยโควิด” โดย ศ. ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร และ       
รศ. ดร.วทิยา วณัณสโุภประสิทธิ ์อาจารยประจาํภาควิชาวศิวกรรมเครือ่งกล และการเสวนาวชิาการชดุ “เมอืงอจัฉรยิะ” นอกจากนัน้ มลูนธิิ
นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังไดทําพิธีมอบเครื่องแลปทอปใหแกนิสิตป 1 จุฬาฯ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนออนไลนในชวงที่
เกิดการระบาดของโควิด-19 ดวย
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กฐินสามัคคี และทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2563

วศ.11 ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกเพื่อนรวมรุน

 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเดินทางไป
ทําบุญทอดกฐินสามัคคีคณะวิศวฯ จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเกาวิศวจุฬาฯ ประจําป 2563 ณ วัดกาญจนบุรีเกา ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี
 ในวันอาทิตยที ่18 ตลุาคม 2563 ไดรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วดัสหธรรมทรรศน ตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลมุแกว จงัหวัดปทมุธานี 
โดยมีผูรวมทําบุญถวายปจจัยยอดรวมทั้งสิ้น 1,489,468.00 บาท 

 เพื่อน ๆ และครอบครัว ชาว วศ.11 รวมกันทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกเพื่อนรวมรุนที่จากไป ณ วัดสหธรรมทรรศน ตําบลระแหง อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ... มีเพื่อน ๆ และครอบครัวเขารวมทําบุญดวยกันอยางอบอุน
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กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน 

โครงการ SENSOR FOR ALL ปที่ 3 

 คณะกรรมการมูลนิธ ิอรุณ สรเทศน ไดจดัพิธมีอบทุนมูลนิธ ิอรุณ สรเทศน ภาคตน ประจําปการศึกษา 2563 แกนสิติคณะวศิวกรรมศาสตร
ที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 7 ทุน พรอมกันนี้ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน ยังไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เลี้ยง           
แสดงความยินดี-ขอบคุณ และเยี่ยมชมศูนยความเปนเลิศดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ศาสตราจารย อรุณ สรเทศน คณะวิศวฯ จุฬาฯ ดวย 

 ศ. ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวยเครือขายพันธมิตร จัดงานแถลงขาว 
และประกาศความรวมมือภายใตโครงการ Sensor for All ปที่ 3 โดยไดรับเกียรติจาก ศ. ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล ประธานกรรมการ    
จัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธี โครงการ Sensor for All ปที่ 3 
อยูภายใตความรวมมอืกบั GISTDA พรอมดวยองคกรชัน้นาํของไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การเคหะแหงชาติ ไมโครซอฟท 
ทรู และเอไอเอส 

 นอกจากน้ันทางคณะกรรมการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน ไดจัดแขงขันกอลฟการกุศลเพ่ือระดมทุนไวสําหรับการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของมูลนิธิ ณ สนามกอลฟปญญา รามอินทรา
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ชมรมกอลฟวิศวจุฬาฯ อาวุโส

 ชมรมกอลฟวิศวจฬุาฯ อาวโุส ไดจดัการแขงขนักอลฟเพ่ือเช่ือมความสัมพันธของผูอาวุโสข้ึนอกีคร้ัง ณ สนามกอลฟ ธนาซติี.้.. บรรยากาศ
การแขงขันก็สนุกสนานเฮฮากันในกลุมผูอาวุโสเชนเคย เพราะกลุมอาวุโสเนนเลนสนุกไมเนนผลการแขงขัน แตของรางวัลก็ยังมีมอบใหกัน    
เชนเคย... 
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 วศ.2500 นัดเลี้ยงพบปะสังสรรคพูดคุยกันอยางครื้นเครง ณ รานโบกี้รถไฟ... นอกจากอาหารอรอย ๆ แลว พี่ ๆ หลายทานก็จับไมค      
โชวเสียงรองเพลงกันอยางสนุกสนาน... ดีใจท่ีเห็นพี่ ๆ สุขภาพแข็งแรง ออกมาทํากิจกรรมรวมกันเสมอ ๆ 

 วศ.09 ก็จัดงานเลี้ยงสังสรรคประจําปขึ้นเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด มีเพ่ือนรวมรุนมารวมคับค่ัง                
เพราะอัดอั้นที่ไมไดเจอกันเกือบป บรรยากาศจึงเฮฮาเปนพิเศษ...

 สวน วศ.10 จัดงานเลี้ยงสังสรรค
ประจําปขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค
 วศ.10 เปนอีกรุนที่คบกันเหนียวแนน
มาก ถึงแมจะผานมา 53 ป แตความ
สัมพันธนับวันยิ่งเหนียวแนน

 วศ . 11  ถื อฤกษ  ดี วั น พุ ธที่  18 
พฤศจิกายน 2563 จดัเลีย้งสงัสรรคกนับาง 
ณ โรงแรมเจาพระยา ปารค เชนกัน... 
 บรรยากาศก็เฮฮา สนกุสานานเชนเดมิ 
เรียกวา เหมือนไดกลับไปเปนเฟรชชี่ป 1 
กันอีกครั้งเลยทีเดียว 

 รุนอืน่ ๆ  จดังานเลีย้งสังสรรคคนืสูเหยา 
แตของ วศ.15 ถือวาเจอกันสังสรรค      
รวมกันในวาระตาง ๆ บอยแลว เลยขอ
เปล่ียนเปนจัดแขงขันกอลฟ... สวนผล     
การแขงขันเปนอยางไรน้ันไมไดแจงมา        
แตคาดวาผูชนะนาจะเปนคนเดิม ๆ ที่       
คุนเคย...
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 INTANIA 64 “40 ปเพ่ือนกัน” วศ.23 เปนอีกรุนท่ียังคงเหนียวแนนไมเปล่ียน... จัดงานเมื่อใดเพื่อน ๆ มารวมกันคับค่ังทุกคร้ัง...          
โดยเฉพาะสาว ๆ ในรุนนี้ที่เหนียวแนนกันมาก จากที่มีกัน 11 คน ก็มาถึง 10 คนเลยทีเดียว... คราวหนาหนุม ๆ ก็อยาใหนอยหนาฝงสาว ๆ 
นะครับ 

 วศ.24 ก็ไมยอมนอยหนารุนอื่น ๆ  งานเลี้ยงสังสรรค
ป นี้ก็มากันมากมายเชนเดิม ปนี้มาในธีม “39 ป              
เรารวมใจ วิศวฯ จุฬาฯ 2524”... ผานมา 39 ปแลว    
แตความเปนเพื่อนก็เพิ่มพูนไปตามกาลเวลา 

 วศ.39 ถือฤกษดีวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จัดเลี้ยงรุนประจําป 2563 
ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ปนี้มีหลายคนพาลูก ๆ มารวมงานดวย.. 
เรียกวาจากรุนพอแมที่เปนเพื่อนกันแลว ก็สงเสริมใหลูก ๆ ไดเปนเพื่อนกัน
อีกดวย 

 ศ. ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล คณบดี 
คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุน   
การศึกษา “ทุน พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา” 
ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 42,000 
บาท จาก ธาดา เศวตศิลา ทายาท

 ตัวแทน วศ.34 มอบทุนการ
ศกึษา จาํนวน 175,000 บาท แกนสิติ
ปจจุบัน โดย ผศ. ดร.สรรเพชญ     
ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีฝายกิจการ
นิสิต เปนตัวแทนรับมอบ

 เพ่ือน ๆ วศ.22 รวมเปนเจาภาพสวด    
พระอภิธรรมศพ คุณแมประทุม ชลวาสิน     
คุณแมของ พฤทธ์ิ ชลวาสิน ที่ศาลาสุทธิสันติ
ธรรม วัดเนินสุทธาวาส อ.เมือง จ.ชลบุรี และ
พระราชทานเพลิง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 

 ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป
อยางไมมีวันกลับของ นารี เจียมวัฒนสุข 
วศ .19 วิศวกรหญิงผู มีจิตใจเข มแข็ง           
นักกิจกรรมตัวยง และผู  เป นที่รักของ    
เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ...  
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กิจกรรม วศ.17 

 วศ.17 และครอบครวั รวมทําบุญอุทศิ
สวนกุศลใหเพื่อนที่จากไป 43 คน เมื่อวัน
เสารที่ 3 ตุลาคม 2563 วัดปรินายก ถนน
ราชดําเนินนอก และบริจาคเงินทุนการ
ศกึษานกัเรยีนโรงเรยีนวดัปรนิายก จาํนวน 
104,000 บาท

 วศ.17 เปนเจาภาพรวมพิธีจุลกฐิน    
ณ วัดหาดบาย ต.หาดบาย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย (จุลกฐิน คือ การทอดกฐินที่
ตองทําดวยความเรงดวน ตั้งแตการเก็บ
ฝาย การทอ การเย็บ การยอม เปนผาไตร
จีวรและนําไปทอดถวายพระสงฆภายใน
วันเดียว) เงินทําบุญรวม 262,000.-บาท 
ถวายวัดเพ่ือนําไปใชในการสงเสริมการ
ศึกษาและทะนุบํารุงศาสนสถานตอไป

 ประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช เชิญเพื่อน ๆ  
ไปรวมงานมงคลสมรสลูกชาย เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม         
เบอรเคลีย งานเลยอุนหนาฝาค่ังไปดวย
ครอบครัวและเพื่อนพอง ขอแสดงความ
ยินดีกับชีวิตคูของบาวสาว

 วศ.17 นัดสังสรรคเลี้ยงรุนประจําป 2563 ในธีม Never forget @never end. ณ            
ราชนาวีสโมสร ทาชาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 งานนี้มีเพื่อน ๆ มาพบปะกันมากมาย
จนลนหอง บรหิารจัดการแบบ New Normal เริม่งาน 4 โมงเยน็ ถายรูปหมูรมิแมนํา้เจาพระยา 
วิวเกาะรัตนโกสินทร เก็บภาพพระปรางควัดอรุณ วัดระฆังโฆษิตาราม 
 ...ชื่นมื่นและไมลืมไมเลือนในมิตรภาพ 46 ปของพวกเรา

 กติตณิฏัฐ ภวูภิริมย วศ.50 ฉลองมงคล
สมรสกับ กุศลิน สถิตเลิศสกุล Shi 67  
เพ่ือน ๆ  ภาคคอมและบญัชีสถิต ิไปรวมแสดง
ความยินดีกับครอบครัวใหม เชนเดียวกับ
เพื่อน ๆ คุณพอเจาบาว ธํารงกุล ภูวิภิรมย 
วศ.17  ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน...

 วศ.17 เตรียมอุดมศึกษารุ น 35 และ
เซนตโยเซฟคอนแวนตรุน W2516 รวมเปน   
เจาภาพโครงการแวนแกว รวมกับ กฟผ. 
รพ.เมตตาประชารกัษ และ บจก.หอแวน  ตรวจ
สายตาประกอบแวนใหแกชาวบานรอบเขื่อน   
สิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมอบเงิน
สนับสนุนใหแกโครงการฯ รวมทั้งมอบเงิน      
ใหแกมูลนิธิเข่ือนยันฮี เพ่ือเปนทุนการศึกษา  
แกเด็กนักเรียนของชุมชนรอบเขื่อนฯ ดวย

 เพิ่มจํานวนครั้ง–เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต :  
Plus 1 more blood more lives             
อินทาเนีย 58 (2517) Blood Hero         
รวมกันบริจาคโลหิตครบรอบคร้ังที ่3/2563 
ที่สภากาชาดไทย

 ปริญญา ศุภศรี เปนเจาภาพงาน
มงคลสมรสลูกชาย  ณ  รัตนพิมาน    
พระราม 5 เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่      
ผานมา เพ่ือน ๆ ไปรวมกันแสดงความ
ยินดีกับครอบครัวใหมของหลานชาย
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Dinner Talk 2020… 

เดินหนาฝาวิกฤต

พลิกเศรษฐกิจไทย 

ใ 

นชวงปลายปของทุก ๆ ป สมาคม

นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัด

งานเสวนาโดยเชิญนิสิตเกาที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจมารวม   

ใหความคิดเห็นถึงเศรษฐกิจในปตอไป 

แนวโน มและทิศทางการเติบโตเพื่อ

เปนการเตรยีมความพรอม และเดนิหนา

ฝาวิกฤตเพื่อเปล่ียนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น
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 ปนี้ทางคณะทํางานไดกําหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 ในหัวขอ “Intania Dinner Talk 2020 : เดินหนาฝา
วิกฤต พลิกเศรษฐกิจไทย” โดย สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว      
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน          
ซึง่เปนนิสติเกาและอดตีนายกสมาคมฯ ไดใหเกียรติมารวมงาน
และปาถกฐาพิเศษ สวนผูรวมเสวนาประกอบดวย รุงโรจน      
รังสิโยภาส วศ.24 กรรมการผูจัดการใหญ บรษิทั ปนูซิเมนต
ไทย จาํกัด (มหาชน) สารชัถ รตันาวะดี วศ.26 ประธานเจาหนาท่ี
บรหิาร บรษิทั กลัฟ เอน็เนอรจ ีดเีวลลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
อรรถพล ฤกษพิบูลย วศ.27 ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ปติ    
ตณัฑเกษม วศ.31 ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) และ ดนุชา พิชยนันท วศ.32 เลขาธิการ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมี 
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย วศ.27 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศไทย เปนผูดําเนินการเสวนา ทําใหบรรยากาศ
การเสวนาเต็มไปดวยความเปนกันเองและไดความรู ไป      
พรอมกัน 
 เมื่อไดเวลาเหมาะสม สกล เหลาสุวรรณ ประธาน         
คณะกรรมการจดังาน และอุปนายก ไดขึน้กลาวถงึวตัถปุระสงค
การจัดงานวา การจัดงานเสวนาดานเศรษฐกิจ ถือเปนงาน
สําคัญของสมาคมฯ ที่สืบทอดกันมานานหลายป เปนงานท่ี      
พี่นองชาวอินทาเนียจะไดมาเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง 

เพื่อใหทุกทานนําไปประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้ง      
ยังเปนการระดมทุนเพ่ือใชในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของสมาคมนิสิตเกาวิศวจุฬาฯ อีกดวย  
 อดิศักด์ิ เหลาจันทร วศ.22 นายกสมาคมนิสิตเกาวิศว
จุฬาฯ ไดกลาวตอนรับและขอบคุณผู มารวมงานและผู 
สนบัสนนุการจดังาน โดยกลาววา เวทแีหงนีจ้ะเปนเวทใีนการ
แลกเปลี่ยนความคิดช้ีนําแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทีม่ผีลจากปจจัยเหตกุารณทีเ่กิดข้ึน
บนโลกปจจุบนัและอนาคต โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร
ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ซึง่สงผลอยางรุนแรงไปทัว่โลก
 จากนั้นเปนปาฐกถาพิเศษโดย สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน      
ไดกลาววา รูสกึอบอุนใจเม่ือไดมาอยูทามกลางชาววิศวจุฬาฯ 
ตางกับชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมาเมื่อคร้ังเขารับตําแหนง     
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน      
ในตอนนั้นรูสึกเย็นเฉียบ... 
 กลาวถึงวิกฤตท่ีประเทศเผชิญวา เดือนเมษายนถึง
พฤษภาคมที่ผานมา ทุกคนตองไมลืมวา ณ ตอนนั้นพวกเรา
สิ้นหวังไมรูจะเดินหนาอยางไร ไมรูอนาคตจะเปนอยางไร      
เราตองหยุดอยูบาน แตดวยความรวมมือของพวกเราทุกคน 
หลังจากเดอืนพฤษภาคมสถานการณจึงคอย ๆ  มกีารผอนคลาย 
ตองบอกวาเปนความสามารถของพวกเราที่ทําใหผานวิกฤต     
มาได ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ยังแกปญหากันไมตก 

อดิศักดิ์ เหลาจันทร สกล เหลาสุวรรณ สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว
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 ชวงที่รับตําแหนงใหม ๆ ปญหาเศรษฐกิจ   
รุมเรา การพักชําระหนี้ก็ใกลจะสิ้นสุดในเดือน
ตุลาคม แตถึงวันนี้แลวอบอุน ที่อบอุนไดก็ดวย  
วศิวจุฬาฯ ทัง้นอง ๆ  เพ่ือน ๆ  มาชวยกันใหขอคิด
และสรางแรงบันดาลใจที่ทําใหดีที่สุด เพื่อจะได
มีภาพจําที่จะไปบอกลูกหลานวาเราทําอยางไร
จึงพนวิกฤตน้ีไปได วันไดรับตําแหนงยอมรับวา
ขาสั่น แตดวยความรวมมือท่ีอบอุนท่ีหล่ังไหล   
เขามาจากพวกเรา เชนจาก ปติ รุงโรจน และ
เลขาดนุชาที่มาชวยรวมคิด ในสวนทานผูวา 
อรรถพลก็ชวยในเรื่องการสรางงาน เพราะชวง
เวลาวิกฤตนี้ งานหายาก ปตท. ทั้งกลุมจึงอาสา
รับเด็กจบใหม เพื่อเปดโอกาสใหมีงานทําในชวง
เวลาวกิฤตน้ี พลังความอบอุนทําใหโครงการด ีๆ          
เกิดขึ้นหลายโครงการ เชน การสรางงาน 1 ลาน
ตําแหนง โครงการเที่ยวดวยกัน โครงการช็อปดี
มีคืน การเพ่ิมเงินใหผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ   
และท่ีสําคัญการเติมเต็มชองวางระหวางช็อปดี   
มีคืนกับสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งปติและสมคิด        
มารวมกนัคิดออกแบบโคงการ มุงไปท่ีคนตวัเลก็   
กับคนตัวเล็กดวยกัน จึงเกิดโครงการคนละคร่ึง 
และตองยอมรับวาจะทําสําเร็จไดตองอาศัย
แพลตฟอรมออนไลน ผูทีอ่ยูเบือ้งหลงัแพลตฟอรม
เหลานีค้อื สมคดิ ในยามวกิฤตน้ีพีน่องวิศวจุฬาฯ 
มารวมกันแกปญหาของชาติไดอยางดี ในชวง
เดือนเมษายนกูรูทั้งหลายคาดหมายวาดวย   
วิกฤตน้ีประเทศไทยท่ีพึ่งการทองเท่ียวและการ
สงออก เศรษฐกิจเปนหลัก จีดีพีจะตองถดถอย
ดวยตวัเลข 2 หลกัแนนอน แตตวัเลขในวนันีจ้าก 
ดนุชาเราจะเหน็ตัวเลขตดิลบเพยีง 6 เปอรเซ็นต 

และเชื่อวาเศรษฐกิจของประเทศจะฟนตัวใน 12-18 เดือน 
 นอกจากน้ัน คุณสุพัฒนพงษ กลาวเพ่ิมเติมวา เชื่อวาคนท่ีรวมฟงใน     
วนัน้ี และท่ีนัง่อยูในหองนีม้ศีกัยภาพในการเปลีย่นประเทศได การทองเท่ียว
ของเราจะพ่ึงพานักทองเท่ียว 40 ลานคนมาสราง GDP เพยีง 2 ลานลานบาท
ไมได เราตองพึ่งพานักทองเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น ตองปรับโครงสราง      
ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น และตองนําภาคเอกชน ตอนนี้ประเทศไทย
เตรียมแพลตฟอรม e-Commerce ไวโดยเนนสนับสนุน SMEs เราจะตอง
ใหความสําคัญกับการลดการปลอยคารบอน การใชพลังงานทางเลือก 
รถไฟฟา และ Amart Device เรื่องตาง ๆ  เหลานี้วิศวจุฬาฯ จะมีสวนสําคัญ
อยางยิ่ง เวลานี้เราเดินมาครึ่งทางแลว ตองรวมกันทําตอ รัฐบาลจะรวมกับ
เอกชนไทยผลิกฟนเศรษฐกิจไทย
 ทายท่ีสุดทานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
กลาวขอบคุณสําหรับความอบอุนที่พี่ ๆ นอง ๆ มอบให
 ในสวนของการเสวนาซึง่ดาํเนนิรายการโดย ดร.สมเกยีรติ ตัง้กจิวานชิย 
วศ.27 ประธาน TDRI นั้น มีเนื้อหาที่นาสนใจมากมาย รุงโรจน รังสิโยภาส 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCG 
กลาววา เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหเศรษฐกิจ
ของท่ัวทุกมุมโลกมีการหยุดชะงัก SCG มีการรวมมือกับมหาวิทยาลัย              
ออกฟอรด ประเทศอังกฤษ ที่มีความคืบหนาในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 
เปนอยางมาก เชื่อมั่นวาในชวงตนปถึงกลางป 2564 ประเทศไทยจะมีวัคซีน
เพื่อปองกันการระบาดอยางแนนอน และจะทําใหการเปดประเทศสามารถ
ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ นักทองเที่ยวไมตองเปนกังวลและคนในประเทศ
จะอยูอยางปลอดภัย 

รุงโรจน รังสิโยภาส สารัชถ รัตนาวะดี
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 “ทัง้นี ้กลาง พ.ศ. 2564 คาดวาฝงสหรัฐฯ และยุโรปจะมกีารฉีดวคัซนีอยางนอย 
30-40% ดังนั้น สิ่งที่ไทยทําไดคือการเตรียมตัวรับมือ โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว 
ทั้งการใหความรูและอื่น ๆ เพ่ือใหอยางนอยการทองเที่ยวภาคการบริการจะกลับ
เขามาทีไ่ทยได และสงผลดกีบัเศรษฐกิจ ขณะเดยีวกันมองวาการเติบโตของเศรษฐกิจ
ขึน้อยูกบัการเคล่ือนไหวของภาคเอกชน และการลงทุนในวนัน้ีเชนกัน สาํหรบัอนาคต
ยังคงมองวาโควิด-19 เปนความทาทายที่วิกฤติรุนแรง ไมรูวาจะนานแคไหน ซึมลึก
แคไหน แตในวิกฤติก็มีโอกาสหลายเรื่อง ตองชวงชิงความไดเปรียบนี้ไวใหได”
 ดาน สารัชถ รัตนาวะดี ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี        
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กลาววา อีกไมนานประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ 
อาจจะมีการเร่ิมเปดประเทศมากข้ึน แตจะตองเปนการเปดแบบรัดกุม ที่ผานมาน้ัน 
ประเทศไทยผานเหตุการณตาง ๆ  มามากมาย แตฟนตัวไดเร็วดวยตวัชวยหลายอยาง 
ทั้งเรื่องของราคาสินคาเกษตรที่คอนขางดี มาตรการภาครัฐที่มีการเขาไปชวยเหลือ
ทําใหการทํางานของเกษตรกรดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ แตบางอุตสาหกรรม อาทิ 
อตุสาหกรรมทองเทีย่วอาจจะยังไมดขีึน้ แตเช่ือม่ันวาอุตสาหกรรมทองเทีย่วจะตอง
กลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็วในปหนาอยางแนนอน  
 “ปจจุบันโลกมีความซับซอนมากขึน้ การทาํธุรกิจเกีย่วของกบัตางประเทศตอง
ติดตามปจจัยตาง ๆ อยางใกลชิด สวนในประเทศนั้นเสถียรภาพทางการเมืองก็มี
สวนสําคัญในการตัดสินใจลงทุน แนวโนมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 ตองติดตามเรื่อง
วัคซีนวามีการกระจายและสงผลตอการฟนตัวในตางประเทศไดเร็วอยางที่คิด        
หรือไม เพราะจะสงผลตอการสงออกที่เปนภาคสวนหลักของไทย แตปหนา
ประเทศไทยนาจะพรอมท่ีจะรับความเส่ียงในการเปดประเทศไดแลว หากยังปด
ประเทศตอเนื่องอาจสงผลกระทบมากขึ้น ในดานการทองเท่ียวนั้นในชวงที่เปด

ประเทศทําใหทรัพยากรธรรมชาติมีการ
ฟนตวัมากขึน้ สามารถดึงดดูนกัทองเทีย่ว
คณุภาพท่ีมอีาํนาจจับจายเพ่ือเพ่ิมเม็ดเงนิ
เขาสูประเทศมากขึ้น”
 ในสวนธุรกิจพลังงาน Gulf มีการ
ลงทุนในตางประเทศคอนขางมาก และ 
พ.ศ. 2564 บริษัทยังคงมีการลงทุนทั้ง    
ในไทยและตางประเทศ โดยเนนลงทุน
ทางดานพลังงานสีเขียวมากขึ้น โดย
เศรษฐกิจจะฟนตัวเร็วหรือไมอยูที่การ   
คนพบและแจกจายวัคซีน นอกจากนั้น
สิ่งสําคัญที่ตองติดตามตอคือ การเมือง
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ
ของสหรัฐฯ-จีน รวมทั้งการเมืองใน
ประเทศ และอีกเรื่องที่มองขามไมไดคือ 
เทคโนโลยี 5G ที่จะเขามาเปลี่ยนวิถีชีวิต
ประจําวันของคนไทยใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ดนุชา  พิชยนันท   เลขาธิการ           
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม      
แหงชาติ (สศช.) กลาววา สศช. ประเมิน
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยปนี้อยู ที่ -6%       
นอยกวาที่เคยคาดการณไว เปนเพราะ
การปรับตัวลดลงของอุตสาหกรรม      
บางสาขา เช น อุตสาหกรรมนํ้ามัน 
อตุสาหกรรมขนสง ปรับตวัลดลงนอยกวา
ที่คาดการณไว สงผลใหตัวเลขโดยรวม   
ดีกวาที่เคยคาดการณไว  

ดนุชา พิชยนันท อรรถพล ฤกษพิบูลย
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 ปติ ตัณฑเกษม

 เศรษฐกิจไทยใน พ.ศ. 2564 มีแนวโนมที่จะฟนตัวตอเนื่องจากชวงครึ่งหลัง
ของ พ.ศ. 2563 โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญมาจากความสําเร็จในการควบคุม
การแพรระบาดภายในประเทศ ควบคูกับแรงสนับสนุนจากมาตรการบริหาร
เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีสงผลใหอุปสงคภายในประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี ้สถานการณการแพรระบาดในหลายประเทศผานพนจดุสงูสดุไปแลว 
ยังชวยสนับสนุนภาคการสงออกและภาคการผลิตของไทย ประกอบกับแรง
สนับสนุนจากการเบิกจายงบประมาณและมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ   
ภาครฐั อยางไรก็ตาม การฟนตวัของเศรษฐกิจในระยะตอไปยงัมปีจจยัเส่ียงและ
ขอจาํกดัจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ในหลายประเทศท่ียงั
มคีวามเสีย่งทีจ่ะยดืเยือ้และรุนแรงมากข้ึน ซึง่จะสงผลตอการฟนตวัของเศรษฐกจิ
โลก 
 “ในปหนาคงตองพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเปนหลัก แตสิ่งท่ีนาหวงคือ      
การจางงานที่มีนอย ภาวะหนี้ครัวเรือนสูงทําใหกระทบกําลังซ้ือ และเงินบาท      
ที่แข็งคาขึ้น ปจจัยเหลานี้ตองจับตาอยางใกลชิด รวมถึงตองเฝาระวังความเสี่ยง
เรื่องไวรัสที่อาจกลับมาระบาดในประเทศอีกครั้งกอนที่จะมีวัคซีน หากมีการ
ระบาดอีกครั้งจะสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมอยางแนนอน”
 อรรถพล ฤกษพบิลูย ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผูจดัการใหญ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กลาววา ปหนาเศรษฐกิจไทยอาจไมฟนตัวมาก       
สิ่งสําคัญที่ตองเรงดําเนินการคือ การจางงานระยะสั้น 
 “ตลอด 10 เดือนที่ผาน ผลการดําเนินงานของ ปตท. เปนไปตามเปาหมาย 
และแนวโนมรายไดของกลุม ปตท. ใน พ.ศ. 2564 ยังมีทิศทางดีขึ้น ซึ่งเปน          
ผลจากราคานํา้มันท่ีสงูข้ึนเฉลีย่ปนีป้ระมาณ 41-42 เหรยีญ/บารเรล สวนปรมิาณ
การขายคาดวาจะเพ่ิมข้ึนตามทิศทางเศรษฐกิจโลก หากมีวัคซีนตานโควิด-19      
ก็จะสงผลดียิ่งข้ึน กอปรกับหลังการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทางสหรัฐ 
อเมรกิานาจะมมีาตรการกระตุนเศรษฐกจิออกมา คาดวานาจะสงผลใหเศรษฐกจิ
โลกมีทิศทางที่ดีขึ้นดวย” 
 อรรถพล กลาวเพิ่มเติมวา ธุรกิจที่จะลงทุนในอนาคตตองประเมินให
สอดคลองและพรอมปรบัรปูแบบของพลงังานใหเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ
โลก ปหนา ปตท. จะพยายามทําใหดีและใหไดมากที่สุดตามภาวะที่เอื้ออํานวย 
นอกจากน้ี ปตท. จะลงทุนตามนโยบายส่ิงแวดลอม มุงเนนการลงทุนพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีดานพลังงาน และอีกเรื่องที่เครือ ปตท. ใหความสําคัญ
และสนับสนุนมาโดยตลอดคือ การจางงานนักศึกษาจบใหม เพ่ือเปนการ
สนับสนุนใหมีการจางงานเพ่ิมข้ึน และเปนอีกหน่ึงแรงผลักดันใหประเทศไทย
ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอีกดวย 
 ดาน ปติ ตัณฑเกษม ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กลาววา 
เศรษฐกิจไทยกอนวิกฤตมีปญหาโครงสรางหลัก ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคม        
สูงวัยที่มีปญหาทางดานการเงิน ดังนั้น วิกฤตท่ีเกิดขึ้นควรเปนจุดเปล่ียนให
ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายดาน 
 “ที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศไทยคอนขางที่จะเดนชัดในเรื่องของการ   
สงออก การทองเท่ียว ทําใหเศรษฐกิจสามารถดําเนินไปไดดวยดี แตเมื่อมีการ
แพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ       
สงออกไมสามารถดําเนินไดตามปกติ ดังนั้น ประเทศไทยจะตองจับมือกับ        
ตางประเทศเพื่อเขามาลงทุนในไทย ตองสนับสนุนใหนักลงทุนรายใหญเขามา
ชวย SMEs เปนการชวยรายเล็กใหยังทําธุรกิจตอไปได ซ่ึงทุกฝายตองปรับ          
รูปแบบการทําธุรกิจ ตองพึ่งพากันและกัน เพื่อที่จะชวยใหเศรษฐกิจในประเทศ
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

 ปติ กลาวเสริมวา ในชวงปลาย    
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จึงควรให
ความสําคัญกับการปองกันการกลับมา 
ระบาดระลอกที่สองภายในประเทศ 
และการดแูลภาคเศรษฐกจิท่ีมขีอจํากัด
ในการฟนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
การทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
และภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยใหความสําคญักบัการเรงรดัตดิตาม
มาตรการตาง ๆ  ทัง้ดานการเงนิการคลงั
ทีไ่ดดาํเนนิการไปแลวใหสามารถเขาถึง
กลุ มเป าหมายที่แท จริงได อย างมี
ประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการพิจารณา
มาตรการเพิ่มเติมและปรับเปล่ียน      
รวมถึงการดูแลและการช วยเหลือ
แรงงานในสาขาและพื้นที่เศรษฐกิจที่  
ยงัมขีอจาํกดัในการฟนตวั และใหความ
สําคัญในเร่ืองของการรณรงค การ       
ทองเที่ยว เดินทาง และการจัดประชุม 
อบรมสัมมนาในประเทศ รวมทั้งการ
รณรงคใหมีการใชสินคาท่ีผลิตภายใน
ประเทศไทยมากขึ้น
 ใ นช  ว ง สุ ดท  า ย  อั จ ฉ ริ นท ร             
พัฒนพันธชัย วศ.23 ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกลาว
ถึงความสําคัญของ Digittal Transfor-
mation ซึง่จะเขามามบีทบาทในวิถชีวีติ
ของประชาชนมากข้ึน ซึ่งกระทรวงดีอี
ไดพยายามพัฒนาระบบสื่อสารพื้นฐาน 
เพ่ือรองรับการต่ืนตัวในการใชดิจิทัล
ของภาคประชาชนใหดีที่สุด ซึ่งคาดวา
จะมีโครงการเพื่อตอยอดจากโครงการ
ที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้
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กอลฟการกุศล

ของชาวอินทาเนีย

 มื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ชมรมกอลฟวิศวจุฬาฯ 

 สมาคมนิสิตเกาวิศวจุฬาฯ จัดการแขงขันกอลฟ    

การกุศลขึ้นอีกครั้งหลังจากหางหายไปหลายเดือนจาก    

โรคระบาดโควิด-19 กลับมาคร้ังน้ีเลยมีพี่ ๆ นอง ๆ มา       

รวมกนัคับค่ังทีเดียว และก็เชนเคยทีห่ลังแขงก็เปนงานเล้ียง

สังสรรค มอบรางวัลที่ทางทีมงานเตรียมไวมากมาย      

เรียกวาเกือบทุกคนตองไดของติดไมติดมือกลับบาน… 

ครั้งนี้หวังวาจะไดรับการสนับสนุนดวยดีเชนนี้ตลอดไป

เ
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นั บวันปญหาฝุน PM2.5 จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน        
และมีแนวโนมอยูในระดับที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ดังนั้น 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงได      

จัดตั้งคณะทํางานที่เชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีเซนเซอรตรวจวัดปริมาณ PM2.5 ใชชื่อวา โครงการ     
SENSOR for All เร่ิมดําเนนิการมาต้ังแต พ.ศ. 2561 มวีตัถุประสงค
หลัก ๆ ก็เพื่อตรวจวัดสภาพอากาศและจัดเก็บขอมูลของฝุนละออง 
ปรากฏวาผลการดําเนนิงานในชวงตนเปนท่ีนาพอใจ จงึไดเร่ิมโครงการ
ในระยะท่ี 2 ดวยความรวมมือจากหลายภาคสวน เพื่อขยายการ      
จดัเกบ็ขอมูลสภาพอากาศใหขยายวงกวางยิง่ข้ึน ตลอดจนการพัฒนา
แอปพลเิคชนัและเวบ็ไซตทีค่อยใหคาํแนะนาํ สรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองใหแกคนไทย เพ่ือใหผู สนใจสามารถเขาถึงไดงายแบบ             
ไรขีดจํากัด
 โครงการ Sensor for All ปที่ 3 นี้ เปนหน่ึงในโครงการที่
สรางสรรคขึ้นตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่วา 
Innovation toward Sustainability หรือการอุทิศองคความรู
ดานนวัตกรรมมากอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมเพ่ือความยั่งยืน 
ดวยความรวมมือกับหลายภาคสวน ผานโครงการความรวมมือ
ระหวางคณะวิศวฯ กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison        
Program) หรือ ILP เพื่อขับเคลื่อนประเทศสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ซึง่ท่ีผานมาประเทศไทยตองเผชิญกับปญหา PM2.5 และภาวะมลพิษ
ทางอากาศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ ที่นับวันจะทวี   
ความรุนแรงยิ่งขึ้น วิศวฯ จุฬาฯ จึงไดเปนแกนหลักในการผนึกพลัง
ทุกภาคสวนที่เห็นถึงปญหาเดียวกัน นําศาสตรดานวิศวกรรมมาชวย
หาสาเหตุ เก็บขอมูลอันเปนประโยชนมาวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทาง
แกไขแกหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
 กองบรรณาธิการไดรวมพูดคุยกับ ศ. ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล 
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เกีย่วกบัทีม่า
ของ โครงการ SENSOR for All รวมท้ังแนวทางการดาํเนินโครงการ
ในปที่ 3 มีแผนการดําเนินงานอยางไร ไดรับการสนับสนุนโครงการ
อยางไรบาง รวมถึงประโยชนที่สังคมจะไดรับ
 ศ. ดร.สุพจน กลาววา จุดเริ่มตนของโครงการ Sensor for All 
มาจากปญหาเร่ืองฝุนท่ีเกิดข้ึนทุกป โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือท่ี     

SENSOR

for All…

โครงการตรวจวัดสภาพอากาศ

เพื่อนํารองสูการแกปญหาฝุน

อยางยั่งยืน

นับวันจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะฝุนที่เกิดจากการเผาไหม ทาง
อาจารยของคณะจงึไดประกอบเครือ่งเซนเซอรแลวนําไปตดิต้ังท่ีศนูย
เครือขายการเรียนรูแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนาน ถือ
เปนจุดเร่ิมตนของโครงการ จากน้ันไดนําไปติดตั้งตามที่ตาง ๆ โดย
รอบมหาวิทยาลัย และตามท่ีพักอาศัยของการเคหะแหงชาติ ซึ่ง     
เปนหนึ่งในผูสนับสนุนโครงการ นอกจากนั้นยังมีผู ประกอบการ     
เครอืขายโทรคมนาคมใหการสนบัสนนุดานการสงขอมูลผานเครอืขาย
เพื่อรับสงขอมูลมายังหนวยงานกลางเพื่อเก็บเปนขอมูลพื้นฐาน และ
นาํไปวิเคราะหถงึ DNA ของฝุนและแนวโนมการเกดิฝุนในแตละพืน้ที่
ตอไป 
 “อุปกรณในระยะแรก ๆ คณะฯ ไดรับความรวมมือจากนิสิต       
ในการประกอบอุปกรณ ซึง่อปุกรณเหลานีจ้ะใชเกบ็ขอมลูปริมาณฝุน
ในแตละชวงเวลา หาจุดที่มีฝุนหนาแนนและแจงเตือนการเกิดฝุน    
ผานแอปพลิเคชัน ซึง่นอกจากจะสรางความตระหนักดานสุขภาพแก
ประชาชนแลว การติดตามการเกิดฝุนอยางตอเนื่องยังสามารถชวย
แกไขปญหาการเผาปา การเผาในที่โลงไดดวย”
 ทั้งนี้ โครงการ Sensor for All ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 
โดยในปแรกเปนการพัฒนาเซนเซอรตรวจวัดฝุน PM2.5 และทดลอง
ติดต้ังในพื้นท่ีโดยรอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 2 เร่ิมพัฒนา
ระบบการสงและแสดงผลขอมูล ตลอดจนขยายการตรวจวัดปริมาณ
ฝุนใหครอบคลมุพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ดวยความรวมมือจากหนวยงาน
ตาง ๆ และในปที่ 3 นี้ คณะวิศวฯ จุฬาฯ และภาคีเครือขายท้ัง        
ภาครัฐและองคกรเอกชนชั้นนําของไทย ไดแก การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) การเคหะแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) และบริษทั 
ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ไดรวมมือกันขยายเครือขาย
เซนเซอรตรวจวดัฝุน PM2.5 โดยตัง้เปาขยายใหไดมากกวา 1,000 จดุ 
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พรอมกับพัฒนาระบบวิเคราะหและ
พยากรณสถานการณฝุนลวงหนา ดวยการสนับสนุนการเช่ือมโยง
ขอมูลจากบริษัท ทรู คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จาํกดั (มหาชน) นอกจากน้ียงัไดพฒันา
ระบบการแสดงผลผานทางเวบ็ไซตและแอปพลิเคชันสําหรบัขยายผล
ไปสูการสรางการรบัรูรวมกบัการพฒันาแพลตฟอรมการเรยีนรูทัง้ใน

ศ
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รูปแบบหนังสือแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส บอรดเกม และอีกหลากหลาย
ชองทาง เพื่อมุงสูการสรางความรูที่ถูกตองของสังคมเกี่ยวกับสถานการณ
ฝุน อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณวิกฤต
ฝุนขนาดเล็กในระดับปจเจก โดยมีเปาหมายสําคัญ ไดแก การบูรณาการ
ขอมูลฝุน ขอมูลอากาศ ภาพถายดาวเทียม และปจจัยแวดลอมอื่น ๆ เขา
กับระบบ AI เพื่อใชในการพยากรณสภาพอากาศและเปนสวนหนึ่งในการ
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางเชิงนโยบายของประเทศ โดยมี
ขอมูลสนับสนุนและทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง
 “ในขณะน้ีทางคณะกําลังเจรจากับ ปตท. เพ่ือนําเคร่ืองไปติดต้ังท่ี
สถานีบริการของ ปตท. ที่มีกระจายอยูทั่วประเทศ หากทําสําเร็จจะทําให
ขอมูลที่ไดมีประโยชนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่ที่สามารถ      
ตรวจสอบไดวา ในแตละวันนั้น ฝุนในพื้นที่มีมากนอยเพียงใด ตองเตรียม
การรับมืออยางไรเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองใหดีที่สุด”  
 ศ. ดร.สุพจน กลาวเพิ่มเติมวา “การรวมมือกับ กฟผ. ในโครงการ
โรงเรียนสีเขียวนั้น นอกจากจะนําเครื่องไปติดตั้งที่โรงเรียน และถายทอด
ความรูดานการเช็ตขอมูล การดูแลรักษาเคร่ืองแลว ยังไดสอดแทรก      
ความรูตาง ๆ  ในดานสิง่แวดลอมและการพัฒนาท่ียัง่ยืน เชน เร่ืองการบาํบัด
นํ้าเสีย การจัดการขยะหรือสิ่งตาง ๆ ที่จะเปนความรูใหแกเด็ก ๆ มีการ
จัดการเรียนรูแบบบอรดเกม หรือแบบสื่อการเรียนการสอนที่ครู นักเรียน 
หรือผูปกครองสามารถเขาใจไดอยางงาย เปนการสรางความรูอยางยั่งยืน 
ซึง่จดุประสงคหลกัของคณะคือตองการสรางความเขาใจเร่ืองการพฒันาที่
ยั่งยืนเขาไปในทุกบริบท โครงการติดตั้งเคร่ือง Sensor เปรียบเสมือน
โครงการนํารองท่ีจะสรางความรูความเขาใจใหแกเยาวชนและชุมชน       
จากน้ันก็จะมีโครงการตาง ๆ อีกมากมายท่ีเปนประโยชนใหแกเยาวชน
ของเราตอไป”
 ศ. ดร.สุพจน กลาวเพิ่มเติมวา ในเรื่องของนวัตกรรมนั้น สวนใหญ
อาจจะมองวาตองเปนกลุมธรุกจิขนาดใหญจงึมนีวตักรรมได หรอืตองเปน  
กลุม Startup หรอืมเีปาหมายสรางผลกําไรเปนหลกั แตสาํหรบัคณะวิศวฯ 
แลวตองการใหอาจารยหรือนิสิตใหความสําคัญกับสังคมเปนหลักกอน      
จึงกอตั้งโครงการ iDS (Idea Driven Society) ซึ่งเปนโครงการสนับสนุน
แนวคิดของวิศวกรยุคใหม สงเสริมและสนับสนุนทุนการพัฒนาตอยอด
ความคิดและสรางสรรคสูผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑบริการและสังคม    
โดยมีอาจารย นิสิตปจจุบัน และนิสิตเกา รวมกันคิดคนนวัตกรรมเพื่อ   

ตอบโจทยและชวยแกปญหาความตองการของคนไทย ชวยให
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 “ตอไปเครื่อง Sensor อาจจะมีขนาดเล็กลง แตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เก็บขอมูลไดละเอียดข้ึน ขอมูลเหลาน้ี    
จะชวยใหหลาย ๆ หนวยงานนําไปตอยอดได ขอมูลเขาถึงได
งายข้ึน สามารถดูผานมือถือได ทาํใหการกระจายขอมูลขาวสาร
ทําไดเร็วขึ้น และกวางขวางขึ้น”
 ทั้งนี้ องคกรภาครัฐ เอกชน หรือผู ที่สนใจสามารถ
สนับสนุนโครงการระดมทุน Sensor for All ปที่ 3 เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตและติดต้ังเซนเซอรตรวจวัดฝุนในทุกพ้ืนท่ี   
ทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนา Online Platform ควบคูไปกับการ
สรางส่ือการเรียนรูผานหนังสือยุทธการดับฝุน และบอรดเกม 
Just Dust เพ่ือขยายผลสูการจัดการปญหาฝุน PM2.5 ของ
ประเทศไทยตอไป

สามารถรวมบริจาคสมทบทุนไดที่บัญชี

กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจามจุรีสแควร

เลขที่ 405-4-13788-7

สามารถนํายอดบริจาคไปหักภาษีได 2 เทา
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ÇÈ.30 BE Work...
Virtual Workplace…  

Digital Platform
·ÕèμÍºâ¨·Â�ÇÔ¡Äμâ¤ÇÔ´

 นวลลดา กลาวถึงลักษณะธุรกิจวา BE Concept เปนหนึ่งในกลุมบริษัท BE Petrothai ซึ่งเปนตัวแทนผูผลิต
อปุกรณเคร่ืองจักรเทคโนโลยชีัน้สูงในอตุสาหกรรมปโตรเลยีมและปโตรเคมี และรบัจัดการทางวศิวกรรม การซอมบํารุง 
ใหคาํแนะนาํดานการจดัการอะไหลคงคลังตลอดอายกุารใชงาน (Equipment Life Cycle) บรษิทัในเครอืประกอบดวย 
บรษิทั Petrothai จาํกดั บรษิทั inCyam จาํกดั บรษิทั PTC Petrothai Corporation จาํกดั บรษิทั BE Consulting 
Group จํากัด และบริษัท BE Concept จํากัด

 áÅŒÇ BE Work Platform ¹ÕéÁÕ·ÕèÁÒÍÂ‹Ò§äÃ ÁÕ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§äÃ... àÃÒ¨ÐÁÒËÒ¤ÓμÍº¡Ñ¹... 

 นวลลดา ไดเลาใหฟงถึงการเริ่มพัฒนา Platform BE Work วา เมื่อชวงตน พ.ศ. 2562 จากการประชุมรวมกัน
ของผูบริหารบริษัทในเครือก็ไดขอสรุปวา การทํา Digital Transformation เปนเร่ืองจําเปนเพ่ือใหกาวทันการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมธุรกิจเพราะทกุธุรกิจอาจถูก Disrupt ไดทกุเม่ือถาไมรบีปรบัตัว เปาหมายการเปลีย่นแปลง
คือใหการทํางานของกลุมบริษัทอยูใน Digital Platform ทั้งหมด เพื่อความรวดเร็วในการสง-รับขอมูล เอกสาร การ    
เขาถึงรายงานแบบ Real Time ของผูบริหาร การตัดสินใจที่ทําไดรวดเร็ว และการเชื่อมตอการทํางานกับตางประเทศ
 เมื่อไดขอสรุปรวมกันในกลุมบริษัทแลว BE Concept ไดออกแบบระบบโดยสรางเปน Digital Platform และ
พัฒนา Application ตาง ๆ จนไดเปนระบบปฏิบัติการท่ีใชชื่อวา BE Work ซึ่งไดเปดตัวอยางเปนทางการและเริ่ม      
ใชงานในวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผานมา

 Digital Transformation เปนคําที่ไดยินบอยมาก แตก็ทําให    
เปนจริงยากมาก และจากสถานการณวิกฤตโควิด-19 ที่ทุกภาคสวน     
ตางไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได วิถีชีวิตประจําวันท่ีตอง      
เปล่ียนไป ภาคธุรกิจเองก็ตองปรับตัวอยางจริงจังเพ่ือความอยูรอด         
ถงึแมประเทศไทยจะสามารถควบคมุการแพรระบาดไดอยางดี แตวกิฤต
ในดานธุรกิจยังคงอยู  ซึ่งในองคกรขนาดใหญก็ตองปรับแผนธุรกิจ         
ลดการลงทุน ลดคาใชจายลงเพื่อทําใหธุรกิจไปรอดได ในภาวะวิกฤตนี้ 
Digital Transformation จะตอบโจทยหรือไม
 กองบรรณาธิการอินทาเนียไดมีโอกาสเขาพูดคุยกับ นวลลดา         
สิริศรีศักดิ์ อดีตประธานรุน วศ.30 นิสิตเกาจากภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ ปจจุบันดํารงตําแหนง Managing Partner บริษัท BE 
Concept ซึง่มีความชาํนาญการดานการพฒันาระบบ การจัดการระบบ
ไอท ีและนําเทคโนโลยทีนัสมยัเพือ่เขามาสรางประสทิธิภาพใหแกองคกร 
 BE Concept ไดจัดทํา Platform BE Work ใหกลุมบริษัท BE 
Petrothai และสามารถสรางให Platform นี้เปน Virtual Workplace 
ที่ตอบรับวิกฤตโควิดไดสําเร็จ นับเปน Digital Platform ทันสมัยที่      
เปดโอกาสใหพนักงานทํางานไดจากทุกที่เสมือนทํางานท่ีสํานักงาน        
แมปจจุบันพนักงานจะกลับเขาทํางานท่ีทํางานไดตามปกติแลว แต 
Platform น้ีกลับกลายเปนมาตรฐานการทํางานของกลุมบริษัท BE 
Petrothai นับเปนหน่ึงในการทํา Digital Transformation ในธุรกิจ
ขนาดกลาง (SMEs) ทีส่งผลใหคูคาระดบัเวิลดคลาสยอมรับและสามารถ
รวมแกปญหาหลายปญหาที่เกิดระหวางการล็อกดาวนที่ผู เชี่ยวชาญ       
ไมสามารถเดินทางมาประเทศไทยได
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Application เปนที่รวม 
Software ของกลุม BE 
Petrothai แสดงรายการ 
Software ตามสิทธิ์ของ 
User

BE Library เปนที่รวม   
อ ง ค  ค ว า ม รู  ใ ห  เ ป  น       
Common Context เพื่อ
ใชรวมกัน

• Workflow

 Management

• Meeting

 Management

• Files & Folders

 Management

 BE Work เปน Platform ที่รวมเคร่ืองมือในการทํางานท่ีสําคัญ 3 สวนเขาไวดวยกัน เพ่ือใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงและปฏิบัติงาน
ไดเสมือนอยูที่ทํางาน ไดแก

02 Application เปนสวนของ Application Software ที่บริษัทฯ 
พัฒนาข้ึน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการทํางาน ทําใหสะดวก รวดเร็ว 

สามารถจัดการกับขอมูลตาง ๆ ที่ไหลเขามาไดอยางเปนระบบ และลดความ     
ผิดพลาด Application เหลานี้เปดโอกาสใหมีการสงผานขอมูลภายในทีมและ
ระหวางแตละทีมไดโดยไมตองสงอีเมลหรือเอกสารใด ๆ Application สําคัญ
ไดแก
 • Boonma เปน Strategic Maintenance Management Software 
เปนหนึ่งในการทํา Digital Transformation ที่สําคัญ เปนการถอดขอมูล
เคร่ืองจักรและอุปกรณในโรงงาน จากเอกสารทางวิศวกรรมมาจัดเก็บเปนฐาน
ขอมูลดิจิทัล ทั้งฐานขอมูลอุปกรณและอะไหลที่ตองใชในการซอมบํารุง เพื่อ   
ชวยในการวางแผนการซอมบํารุงและเก็บขอมูลการซอมบํารุงมาวางแผนใน    
ครั้งถัดไป โดยสามารถกําหนดระดับความสําคัญของอุปกรณ ความถ่ีในการ     
ซอมบํารุง การลดจํานวนสต็อกอะไหลเม่ือมีรายการท่ีสามารถใชรวมกันได 
เปนการลดตนทุนการซอมบํารุงไดอยางมีนัยสําคัญ (QR : อานเพิ่มเติม)
 • Boonprompt เปน Resource Management Software เปน           
Application เพ่ือการจัดการทรพัยากรทีใ่ชในการดาํเนนิงานทางวศิวกรรม ตัง้แต
การทํา Resource Planning ในทกุกจิกรรม การจัดหา การตรวจรบั การจัดเกบ็ 
และการเบิกใช ซึ่งเชื่อมตอกับบัญชีและการเงิน
 • BE Counting เปนระบบบัญชีและการเงิน ซึ่งมีการวางโครงสรางให
สอดคลองกับโมเดลของธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางกับ 
ระบบทั่วไป เพื่อใหสามารถสะทอนภาพผลการดําเนินการตามโครงสรางรายได 
โครงสรางตนทุนและคาใชจายในการดําเนินการ รวมท้ังแสดงสถานะของงาน     
เพื่อใหเกิดการจัดการที่เหมาะสม ทันเวลา

01 Working Area เปรียบเสมือนพ้ืนที่
ทํางาน ที่มีสวนประกอบสําคัญคือ 

 • Workflow Management เปรียบเหมือน    
โตะทํางาน ที่แตละคนตรงไปจัดการงานใน Work 
Station ของตวัเอง โดยจดัการเสนทางการทํางานของ
ทุก ๆ คนในองคกร และสราง Work Station ในการ
ทาํงานทีต่อเนือ่งกนั ใหแตละคนเขาไปทํางานในแตละ
กิจกรรม และสงตอขอมูลใหแกผูทํากิจกรรมตอไป
 • Meeting Management เปรียบเหมือน     
หองประชุม เพ่ือรองรับการประชุม Online ทําใหผู
รวมประชุมเห็นขอมูลรวมกัน เสมือนน่ังประชุมใน    
หอง และสามารถมาคนหาขอมูลจากการประชุมได       
ในภายหลัง 
 โดยแบงสวนการประชุมเปน 2 สวนคือ
 Management Lab เปนหองประชุมเพื่อสราง
วสิยัทัศน เพ่ือใชในการพฒันากระบวนการทาํงาน และ
การพัฒนาสินคาและบริการ
 Team Meeting เปนหองประชุมของแตละทีม 
เพื่อวางแผนการทํางานภายในทีม
 • File and Folder Management เปนระบบ
จัดเก็บเอกสาร เสมือนลิ้นชักและตูเก็บเอกสารเพื่อให
แตละทีมเก็บขอมูลรวมกัน 

Objective : จัดทํา Platform ที่เปนที่รวมขอมูลและเครื่องมือในการทํางานของสมาชิก BE Petrothai โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดความเปนเจาของงาน สรางวัฒนธรรมของ Business Owner ในการทํางานรวมกันดวยขอมูล มีการจัดระเบียบ
ขอมูลในการทํางานของตนเองและทีม และการ Share องคความรูรวมกัน และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ

boonma
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 ความสําเร็จของ BE Work มาจากการนําขอมูลจาก
ทุกแหลงมาแปลงเปนขอมูลดิจิทัลไดครบถวน และการ
ทาํใหทกุคนสามารถปฏิบตังิานภายใต BE Work Platform 
ไดทั้งหมด นวลลดากลาววา ดวยวิสัยทัศนของผูกอตั้งที่      
มุงเนนเทคโนโลยี จึงมีการถอดขอมูลเปนดิจิทัลมาอยาง    
ตอเน่ือง หากไมมีวิสัยทัศนนี้และความมุงมั่นตอยอดการ   
เก็บขอมูล คงไมสามารถทําให BE Work เปน Virtual 
Workplace ไดอยางสมบูรณ
 BE Work ไดเปดตัวอยางเปนทางการและเริ่มใชงาน
ในเดือนมกราคม 2563 หลังจากทดลองใชไดระยะหนึ่ง      
ก็มีเหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
พนักงานจําเปนตองทํางานที่บานเกือบรอยเปอรเซ็นต (จึง
เปนความโชคดทีี ่Platform นีส้ามารถรองรบัวิกฤตไดทนัที) 
นอกจากนัน้ ดวยลักษณะธรุกิจทีเ่ปนการใหบรกิารอปุกรณ
ทางวิศวกรรม การติดต้ังเคร่ืองจักรหรือการซอมแซม
เคร่ืองจกัรจําเปนตองมีผูเชีย่วชาญจากตางประเทศมารวม
ทํางานดวย แตเมื่อผูเชี่ยวชาญเหลานั้นไมสามารถเดินทาง
มาได ในขณะที่ลูกคาจําเปนตองเร่ิมกระบวนการผลิต        
จึงเปนปญหาที่บริษัทตองเรงแกไข ในสถานการณเชนน้ี         
BE Work Platform จึงถูกนํามาใชอยางจริงจัง 

03 BE Library เปนแหลงขอมูลจําเปนที่ให     
ผู ทํางานสืบคนและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

ประกอบดวยองคความรูที่รวบรวมเรียบเรียงเปนเรื่อง ๆ 
เชน ความรูทางวิศวกรรมเก่ียวกับสินคา ตั้งแตความรู       
พื้นฐาน การเลือกสินคาใหเหมาะสม กระบวนการในการ
ผลิตและการนําเขาสินคา โดยสามารถนํามาจัดอบรม
พนักงานใหเขาใจในเร่ืองตาง ๆ และไปคนหาขอมูลดวย
ตนเองไดในภายหลัง 

 • BEPRO เปนระบบการขายและการจัดการหลัง    
การขาย ที่สราง Workstation ในการทํางานเพื่อแสดง
สถานะของงาน และสงตองานไปยัง Workstation ถัดไป  
ตั้งแตการรับความตองการจากลูกคา การเสนอราคา การ
รับใบสั่งซื้อ การออกใบสั่งซื้อ การนําเขาสินคาจากที่ตาง ๆ  
พธิกีารทางศุลกากร การตรวจสินคาใหพรอมสง การสงของ 
การวางบิล และระบบการรับประกันสินคาและการเคลม

 “ในแตละปจะมีคูคาจากตางประเทศ ซึง่เปนเจาของเทคโนโลยีเดินทาง
เขามาใหบริการแกลูกคาของเราจํานวนมาก แตเมื่อมีปญหาการล็อกดาวน 
ไมสามารถเดนิทางมาได เราก็ไดใช Platform นีเ้ช่ือมโยงรวมกนัระหวางเรา 
ลกูคา และคูคา โดยเฉพาะงาน Service ทีต่องใชความเช่ียวชาญของคูคาใน
การตรวจสอบการติดต้ัง แตเม่ือไมสามารถมาได รวมทัง้ปญหาเร่ืองโซนเวลา
ที่แตกตางกัน จึงตองแกปญหาโดยการพัฒนาโมเดลในการทํางานรวมกัน  
วิเคราะหความเสี่ยงรวมกับผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเห็นภาพตรงกันและสราง
กระบวนการทํางานท่ีไมมคีวามผิดพลาด ทมีงานตองทํางานหนกัขึน้แตสราง
ความไววางใจใหแกทัง้คูคาและลูกคา นอกจากนัน้ยังเปนการประหยัดคาตัว
ผูเช่ียวชาญใหลูกคาไดอีกทางหนึ่งดวย” 
 เรียกไดวาวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไมใชจะมีเพียงดานลบอยางเดียว แต
ดวย Platform นี ้ทาํใหไดรบัความไววางใจและไดรบัการถายทอดการทํางาน
จากผูเช่ียวชาญโดยตรง 
 “ในระบบท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตในโรงงานปโตรเลียมและ
ปโตรเคม ีการทํางานทีผ่ดิพลาดจะเกิดผลกระทบท่ีเสียหายจาํนวนมหาศาล 
จึงตองใชความละเอียดรอบคอบสูงสุด คําถามหรือขอสงสัยตาง ๆ จากคูคา
หรือลูกคา เราตองนํามาวิเคราะหแลวเก็บรวบรวมตอบคําถามและวางแผน
ปฏิบัติไวอยางครบถวน” 
 “การทํางานบน Platform จะชวยในเรื่องของการทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะทุกทีมสามารถเขาถึงขอมูลได และเปนขอมูลที่
ตรงกัน ในการทํางานเพียงงานเดียวตองใชทีมงานหลายทีมเพ่ือชวยกัน
ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายไดอยางสมบูรณ นอกจากนั้นยังชวยลดการ    
เดินทาง เพราะสามารถทํางานรวมกันไดแมอยูคนละท่ี การสงขอมูลบน 
Platform ชวยใหทกุฝายสามารถนาํขอมลูตรงน้ีไปใชรวมกนัได และสามารถ
ทําใหงานนั้นเดินไปตามกําหนดเวลา ไมตองเสียเวลาเพ่ือรอขอมูลจาก       
ฝายอ่ืน ๆ เพราะการทํางานหนางานน้ันจําเปนตองรวดเร็ว ถูกตอง และ    
ครบถวน”
 “อยางไรก็ตาม เพียงระบบบริหารดี มี Digital Platform ยังไมพอ
สาํหรบัความไววางใจ บริษัทระดบั World Class ระมดัระวังมากเรือ่งความ
โปรงใสและการปลอดสินบน ซึ่งเราตองทําเรื่องนี้กอนเลย บริษัทระดับนี้     
มีปรัชญาวา หากไมสามารถมีตัวแทนของเขาในประเทศน้ันๆ ที่โปรงใสมี    
ธรรมาภบิาลได กจ็ะไมขอเส่ียง จะยอมเสียโอกาสไมมตีวัแทนในประเทศนัน้
จะดีเสียกวา”
 “ปจจุบันเจาของสินคาที่กําลังมองหาคูคารายใหม โดยเฉพาะคูคาจาก
ประเทศในแถบยุโรป ตางใหความสําคัญกับการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบ
ได ไมมคีวามเสีย่งตอการทจุรติ จะตรวจสอบขอมลูของบรษิทัอยางละเอยีด 
ดังน้ัน การท่ีเราทําขอมูลไวอยางละเอียด จึงสามารถนําไปดําเนินการตอ     
ทั้งการขอมาตรฐาน การขอรับการรับรองตาง ๆ ไดงาย”
 “สาํหรบักลุมบรษิทั BE Petrothai ทาํงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบ
ไดมาโดยตลอด จึงไดรับรางวัล และไดรับการรับรองมาตรฐานทางธรรมา    
ภิบาลจากหลายองคกร โดยใน พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 บริษัทในกลุมบี ปโตรไทย 
ไดผานการรับรองจากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ     
ตอตานทุจริต หรือ Thai CAC”
 สดุทาย นวลลดา สริศิรศีกัดิ ์กลาวทิง้ทายวา Digital Transformation 
เปนส่ิงท่ีทําไดในระดับบริษัท SME แมไมสามารถทําใหสมบูรณ 100%        
ในครั้งแรก ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระบบขอมูล ยิ่งสะสม 
ตอยอด ยิ่งใหประโยชนมากขึ้น แมโควิด-19 จะนําภาวะวิกฤตมาให แต        
ก็อาจเปนโอกาสท่ีจะไดคนพบกระบวนการทํางานแบบใหมที่ไมเพียงเพ่ือ  
แกปญหาที่ไมคาดคิดวาจะเกิด แตยังทําใหเราสามารถกาวขามขอจํากัด      
ในกรอบการทํางานแบบเดิม นําไปสูวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได 
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กุลเวช

เจนวัฒนวิทย

วศ.25 

กรรมการผูอํานวยการ

สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

IOD กับบทบาท

การพัฒนากรรมการ

เพื่อการเติบโตขององคกร

อยางยั่งยืน

 ...เม่ือคร้ังวิกฤติตมยํากุง ตองยอมรับวาสวนหนึ่งเกิดจากการทํางานของ
กรรมการบริษัทที่ไมทําหนาที่กรรมการท่ีดี...แลวกรรมการท่ีดีตองมีคุณสมบัติ
อยางไร และทําอยางไรจึงเรียกไดวาเปน “กรรมการที่ดี” ... คําถามนี้ กุลเวช มี
คําตอบ 
 กลุเวช เจนวัฒนวิทย จบจากภาควชิาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั แตดวยสนใจดานธรุกจิจงึเรยีนเพิม่เตมิที ่Sasin-Wharton 
Exchange Program ตอมาไดศึกษาตอปริญญาโทดานการเงินและธุรกิจระหวาง
ประเทศ ที ่Sasin Graduate Institute of Business Administration จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ที่ Massa-
chusetts Institute of Technology, USA 

ส ั

มภาษณพิเศษฉบับท่ีแลว กองบรรณาธิการไดมีโอกาสพูดคุยกับ กุลเวช  

เจนวัฒนวิทย วศ.25 เกี่ยวกับโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต หรือ Thai Private Sector Collective Action Against 

Corruption (CAC) ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของ สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) และในครัง้น้ันก็พบวา IOD เปนองคกรทีน่าสนใจมาก

ทเีดยีว โดยเฉพาะบทบาทสําคญัทีเ่ปนหวัหอกในการสงเสริมการกาํกบัดแูลกิจการ

ทีด่ใีนบริษทัไทย กอใหเกิดการปฏบิตัหินาท่ีของ “กรรมการ” ไดอยางมีประสิทธิผล 

แตโดยทั่วไปแลว หลายคนยังไมเขาใจบทบาทและหนาที่ของกรรมการอยางแทจริง 

ในครั้งน้ีเราจึงมาพูดคุยกับ กุลเวช เกี่ยวกับ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ่ง กุลเวช ดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ หรือ CEO 

2563 : μØÅÒ¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á42 อินทาเนีย

ÊÑ ÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ



 กอนมารับหนาที่ CEO ของ IOD กุลเวช มีประสบการณการ
ทํางานหลายแหง ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใน พ.ศ. 2542 รับ
หนาที่กรรมการ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอฟเอเอส จํากัด 
ตอมาก็รวมเปนหุนสวนและเปนที่ปรึกษาของบริษัทจนถึง พ.ศ. 
2556 ในชวง พ.ศ. 2557-2561 เปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บรษิัท ไทยโพลีอะครีลิค จํากัด (มหาชน) และใน พ.ศ. 
2563 เปนกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย และดาํรงตาํแหนง CEO ของ IOD 
เมื่อ พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน
 IOD มีจุดเร่ิมโดยกอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2542 ดวยความรวมมือ
ระหวางสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยกบัตลาดหลกัทรพัย 
(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 
มลูนิธกิองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน รวมท้ังองคการระหวางประเทศ
อยางธนาคารโลก (World Bank) IOD เปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไร 
แตมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความเปนมืออาชีพของกรรมการ 
และสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
 ถาพูดถึงตําแหนง “กรรมการ” ในบริษัท หรือหนวยงานใด ๆ 
ก็แลวแต หลายคนอาจจะเขาใจวา ตําแหนงน้ีแทบจะไมมีบทบาท
หนาท่ีใด ๆ  ในบรษิทัเลย แตทีจ่ริงแลวบทบาทการเปน “กรรมการ” 
บริษัท ถือเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญมาก หากเปรียบบริษัทเปน
รางกายมนุษย CEO ก็เปรียบเสมือน “สมอง” ที่ทําหนาที่คิด 
วางแผน และสั่งการ พนักงานเปรียบเสมือนกลามเนื้อที่ดําเนินงาน
ตามท่ีสมองสัง่ สวนกรรมการจะเปรยีบเสมอืน “สติ” ทีจ่ะคอยเตอืน
สมองใหทํางานอยางรอบคอบ ระมัดระวัง และพรอมสนับสนุนให
รางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 สิ่งที่กรรมการ “จําเปน” ตองมี

หากตองการเติบโตอยางยั่งยืน

 การท่ีองคกรมีกรรมการที่ดีเปนเร่ืองจําเปน แตการเปน
กรรมการท่ีดีไมมีสูตรสําเร็จที่จะบอกไดวากรรมการที่ดีตองทํา
อยางไร แตมีหลักการที่สามารถยึดถือได เชน กรรมการที่ดีจะตอง
สามารถนําทิศทางและกําหนดกลยุทธขององคกร (Lead) อีกทั้ง    
ยงัตองทาํงานรวมกันกับฝายจดัการไดอยางสอดประสาน (Partner) 
และกํากับดูแลติดตามการดําเนินงานของฝายจัดการอยางตอเนื่อง 
(Monitor) ซึง่ทัง้ Lead, Partner และ Monitor เปนบทบาทสาํคัญ
ที่กรรมการท่ีดีควรทํา และตองทําใหครบท้ัง 3 สวนนี้ ทั้งนี้ หาก
บรษิทัมุงเนนเพยีงการกํากับดแูลติดตามการทํางานของฝายจดัการ 
(Monitor) แตละเลยการนําทิศทางองคกรและการกําหนดกลยุทธ 
(Lead) โดยเฉพาะในยุคนี้ที่กรรมการจะตองคํานึงถึงการนําองคกร
ใหกาวผานความทาทายของธุรกิจไปสูความยั่งยืนดวยการมองผูมี
สวนไดเสียรอบดาน กอ็าจสงผลใหบริษทัถูก Disrupt หรือไมสามารถ
ปรบัองคกรหรือกลยทุธตามบรบิททีเ่ปลีย่นไปได อกีทัง้กรรมการท่ีดี
จะตองตั้งคําถามแกผูบริหาร ทั้งเรื่องที่เกี่ยวของกับการเงินและ       
ไมเกี่ยวของกับการเงิน อาทิ กลยุทธ ความเสี่ยง ความยั่งยืน และ
การกํากับดูแลกิจการ สวนผูบริหารหรือฝายจัดการจะตองนําเสนอ
ขอมูลใหแกคณะกรรมการอยางเพียงพอแกการพิจารณาและตดัสินใจ 
หากกรรมการและฝายจดัการมกีารทํางานทีส่อดประสานกนัอยางดี 
ก็จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืน 

 “กรรมการที่ดีนั้นจะตองสรางความยั่งยืนใหแกองคกร 
ตองเรียนรูตลอดเวลา และมีความเชื่อในแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร ตองเปนคนที่มีความรูตามกลยุทธของ
บริษัท อาจจะไมตองมีความรูในธุรกิจของบริษัทอยางลึกซึ้ง 
แตตองเขาใจในแนวทางที่บริษัทจะพัฒนาตอไป ซึ่งใน      
คณะกรรมการอาจจะมีมุมมองที่แตกตางกัน แตตองมี        
ความเช่ือในเร่ืองเดียวกัน รูวาสุดทายแลวเปาหมายสําคัญ 
ของบริษัทคืออะไร เพียงแตวิธีการเพื่อมุงสูความสําเร็จ      
อาจจะแตกตางกัน”
 “ในความเห็นของผม กรรมการที่ดีตองมีคุณสมบัติ 3 
อยางคือ 1. Care like a Parent 2. Curious like a 
Child และ 3. Courage like a Start Up ซึง่ท้ัง 3 คณุสมบตัิ
นี้ จะตองมีอยูในตัวของกรรมการ เพ่ือจะชวยใหธุรกิจ
สามารถดําเนินไปไดดวยดี กรรมการตองแครบริษัทเหมือน
เปนครอบครัว ตองการใหบริษัทเติบโตอยางแข็งแรง เม่ือ
ตองการใหบริษัทแข็งแรงก็จะตองวางแผนอยางเปนขั้นตอน
และรดักมุ ทาํงานอยางเปนขัน้ตอน มคีาํถามอยางสรางสรรค
ใหแกฝายจัดการ และมีความกลาในการทาํส่ิงใหม ๆ  เหมอืน
บริษัท Start Up หากกรรมการมีคุณสมบัติทั้ง 3 ขอนี้ ทําให
เชื่อมั่นไดวาจะทําใหองคกรเกิดความยั่งยืนอยางแนนอน”
 ปจจุบันดวยสถานการณที่เปลี่ยนไป การทํางานของ
กรรมการก็ตองเปลี่ยนไปดวยเชนกัน 
 “การดาํเนนิธรุกจิในปจจบุนัจะเปนการแขงขันทีไ่มเคย
เจอมากอน มีเทคโนโลยีเขามาแทนท่ี เพราะฉะนั้นบทบาท
ของกรรมการก็ตองเปลี่ยนไปดวย ในทุกวันน้ีกรรมการ         
จะตองทํางานหนักข้ึน จะตองเขาใจการเปล่ียนไปของโลก 
เปดหูเปดตาใหกวางเพือ่เปดรับส่ิงใหม ๆ  ทีจ่ะเปนประโยชน
แกบริษัทมากที่สุด”
 
พัฒนากรรมการใหสอดคลอง

กับบริบทที่เปลี่ยนไป 

 การจัดกิจกรรมของ IOD มีเปาหมายเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะตาง ๆ อีกทั้งยังชวยเพิ่มขีดความสามารถของ
กรรมการและผูทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของกรรมการ 
เชน ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ในรูปแบบการกระตุน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคผานการแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณ โดยมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
รวมทัง้มกีารสาํรวจและคนควาประเด็นความทาทายเก่ียวกบั
การกํากับดูแลกิจการ และเผยแพรผลงานสูสมาชิก เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนากรรมการและการกํากับดูแลกิจการ     
ที่ดีใหแกองคกรอยางตอเนื่อง
 “หลักสูตรของ IOD ใหความสําคัญ 2 เรื่อง คือ ยึดมั่น
ในหลักการ และเขาใจในบริบท โดยจะตองตามใหทันกับ    
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สวนรูปแบบการเรียนการสอน 
ก็จะเปนการพูดคุยเพื่อกระตุนใหเกิดแนวคิดและเทคนิค    
ใหม ๆ ซึ่ง IOD มีวิทยากรที่มากความรูความสามารถ พรอม
จะถายทอดใหแกผูเขาอบรม และสามารถกระตุนศักยภาพ
ของผูเขารับการอบรมใหแสดงออกมาอยางเต็มท่ี เพ่ือให
สามารถนําไปใชและพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ”

กอนมารับหนาที่ CEO ของ IOD กลุเวช มีป
ทํางานหลายแหง ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใ

ุ

หนาที่กรรมการ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร 
ตอมาก็รวมเปนหุนสวนและเปนที่ปรึกษาของบ

ู

2556 ในชวง พ.ศ. 2557-2561 เปนกรรมการอสิ
ตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จํากัด (มหาช
2563 เปนกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมกา
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย และดาํรงตาํแหน
เมื่อ พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบนั

IOD มีจุดเร่ิมโดยกอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2542 ด
ุุ

ระหวางสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยกบั
(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ธนาคาร
มลูนิธกิองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน รวมท้ังองคกา
อยางธนาคารโลก (World Bank) IOD เปนองคกร
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อยางไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการใหดียิ่งข้ึน เชน 
กระบวนการผลิตท่ีลดของเสียอันเกิดจากการผลิต หรือ
สามารถนาํของเสยีไปใชประโยชนเพ่ิมเติมได กระบวนการผลติ
ที่ใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง แตยังคงไดสินคาที่มีคุณภาพ
ดีเชนเดิมหรือมากขึ้น และ 3. Differentiation คือ การนํา
เอาประเด็นความยั่งยืนหรือ ESG (Environmental, Social 
and Governance) เขามาสรางจุดเดนของสินคาและบริการ 
เพื่อสรางความแตกตางกับคู แขงรายอ่ืน และยังเปนการ     
สรางภาพลักษณที่ดี เชน การผลิตสินคาที่ใชวัตถุดิบหรือ     
สวนประกอบท่ีไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและนํากลับ      
มาใชไดใหม ซึ่งกลายเปนจุดแข็งและแตกตางกับผูผลิต        
รายอื่น ทั้ง 3 สิ่งนี้เปนสิ่งที่ทุกบริษัทควรคํานึงถึง และนําไป
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
 สดุทาย กลุเวช กลาววา จากท่ีกลาวมาคงทาํใหหลายทาน
ตระหนักถึงบทบาทท่ีสําคัญของกรรมการบริษัท แตการจะ  
เปนกรรมการที่ดีหรือเปนกรรมการมืออาชีพนั้น การผานการ
อบรมใหเขาใจถึงบทบาทหนาทีแ่ลว เปนเพยีงสวนหน่ึงเทานัน้ 
และอาจไมเพียงพอในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการใน
ปจจุบัน ซึ่งมีความทาทายมากขึ้น กรรมการตองมีการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูตลอดเวลา จะชวยให
ทานเปนกรรมการท่ีทาํหนาท่ีไดอยางมปีระสิทธิภาพและมสีวน
ชวยสรางความเติบโตใหแกองคกรอยางยั่งยืนอยางแทจริง 
 นอกจากน้ัน ผูที่ทํางานเปนผูบริหารของบริษัทหรือเปน 
“สมอง” ควรเขาไปเปน “สติ” หรือไปเปนกรรมการในบรษิทั
อื่น ๆ หรือกลุมธุรกิจดูบาง ทานอาจจะไดมุมมองใหม ๆ มาก
ขึ้น รวมทั้งจะชวยเสริมใหทานเปนสมองไดดียิ่งขึ้น มีสติขึ้น 
เขาใจบทบาทหนาที่ของผูที่มีสวนรวมในบริษัทมากขึ้น ซึ่งนั่น
ก็ยอมสงผลถึงการบริหารจัดการที่ดีขึ้นไปดวย ธุรกิจก็จะ
เติบโตอยางกาวกระโดดเลยทีเดียว 

 กรรมการต องมี

 การเรียนรู อย าง

ตอเนื่อง ตองเรียนรู 

สิ่งใหม  ๆ  อยู ตลอด

เวลา จะชวยใหทานเปน

กรรมการที่ทําหนาที่

ไดอยางมปีระสทิธิภาพ

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ของความเปนกรรมการมืออาชีพ

 หลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนากรรมการน้ัน IOD มีทั้ง
หลักสูตรระยะสัน้และหลกัสูตรระยะยาว หลักสูตรท่ีเปน Flagship 
ของทาง IOD คือหลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) เปนหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งเนนบทบาทของกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหลากหลายหัวขอ    
เชน การกํากับดูแลกิจการ การเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ หลักสูตรนี้
เปนหลักสูตรที่พัฒนามาอยางตอเนื่องจากทีมงานผูทรงคุณวุฒิ   
ของ IOD อีกหลักสูตรหนึ่งคือ Role of Chairman Program 
(RCP) ซึง่เปนหลกัสตูรทีเ่นนความเขาใจในบทบาทและหนาทีข่อง
ประธานกรรมการ คุณสมบัติของการเปนประธานกรรมการท่ีดี  
เพื่อชวยใหเกิดความราบรื่นในการทํางานของคณะกรรมการและ
ฝายจัดการ  
 นอกจากนั้นยังมีการจัดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทักษะ
ใหหลากหลายย่ิงข้ึน รวมถึงมีหลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง 
และเลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของ
กรรมการ เชน หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการและการจัดทํารายงานประจําป IOD จะปรับปรุง
หลักสูตร ตัวอยาง และกรณีศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการ
สามารถแลกเปลีย่นความคดิ เปดมุมมอง ซึง่ถือเปนเพยีงจดุเริม่ตน
ในการเปนกรรมการที่ดี
 “IOD ไดปรบัปรุงเน้ือหาและการนําเสนอหลักสตูรใหทนัสมัย
อยางสม่ําเสมอ มกีารแลกเปลีย่นความรูและมุมมองเร่ืองตาง ๆ  กบั
ผูเช่ียวชาญท้ังชาวไทยและตางชาต ิเพ่ือยกมาตรฐานของความเปน
กรรมการมอือาชพี และมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับประเดน็ความ
ทาทายใหม ๆ  ในการประกอบกิจการ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้
ก็เพื่อใหสมาชิกไดนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่”

ไมมีบริษัทไหนเล็กเกินไปที่จะมีกรรมการ

 ดังที่กลาวมาแลววา กรรมการเปรียบเสมือนสติ คนจะตัวเล็ก
หรอืตวัใหญกต็องมีสต ิบางคนคิดวาเปนเพียง SMEs ไมจาํเปนตอง
มีกรรมการก็ได ซึ่งแนวคิดนี้ กุลเวช มีความเห็นวา  
 “ผมยํ้าเสมอวา “ไมมีบริษัทไหนจะเล็กเกินไปที่จะมี
กรรมการ” บางบริษัทคิดวาเปนบริษัทเล็ก ๆ ไมจําเปนตองมี
กรรมการก็ได หรือเพียงแตงตั้งคนในครอบครัวเปนกรรมการก็พอ 
หากคุณทําเชนนี้ ธุรกิจของคุณก็จะไมสามารถขยายไดตามท่ีควร
จะเปน เพราะคุณจะไมไดรับความคิดเห็นที่หลากหลายจากบุคคล
ภายนอกท่ีอาจจะมีมุมมองที่แตกตางจากบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลที่อยูในวงการเดียวกัน เพราะฉะน้ันบริษัทเล็กหรือ SMEs   
จะตองรูถึงความสําคัญและทราบวากรรมการนั้นมีความสําคัญ
อยางไร กข็อยนืยนัวาไมมบีรษิทัไหนเลก็เกนิไปท่ีจะมกีรรมการเพือ่
ชวยในการสรางความยั่งยืนใหแกองคกร”
 ไมมีบริษัทใดท่ีเล็กเกินไปในการสรางความย่ังยืน หากจะแบง
การจัดการดานความยั่งยืนแบบงาย ๆ อาจทําไดเปน 3 ระดับ คือ  
1. Do No Harm เปนสิ่งที่ทุก ๆ บริษัทจําเปนตองมี นั่นคือ ไม
ทาํใหระบบการผลิตของคุณเบยีดเบียนผูทีเ่ก่ียวของ เชน การปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย และกระบวนการผลิตที่ลดภาวะ
มลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 2. Do It Better บริษัทจะทํา
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ผูเช่ียวชาญและองคความรูนานาชาติเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ที่กระทบประเทศ     
ทั่วโลก และเปนเสียงท่ีผูนําประเทศทั้งหลายรับฟงแลวนํามาเปนขอมูลในการกําหนด
ยุทธศาสตรและแผนงานในการพัฒนาประเทศตอไป
 กิจกรรมที่ WEF จัดเปนประจําทุกปคือการประชุมที่เมือง Davos, Switzerland ซึ่ง
มีผูนําประเทศจากทุกภูมิภาคมาเขารวมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูเช่ียวชาญตาง ๆ 
เกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจโลก และเสนอแนวนโยบายเพื่อการปฏิบัติรวมกันในการแกไข
ปญหาเศรษฐกจิ การใหความชวยเหลือบรรดาประเทศกาํลังพัฒนาและการกาํหนดแนวทาง
ความรวมมือในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของโลกสูอนาคต
 WEF จึงถือเปน “คลังสมอง” ดานการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลก       
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งานประชุมที่ Davos ในแตละปจึงมีผูนําทางธุรกิจคนสําคัญใน
ระดับ Fortune 500 ไปรวมและใหขอคิดเห็นอยูเปนประจํา เชน Steve Jobs, Jack Ma, 
Warren Buffet
 และอยางที่ผมเคยเลาใหฟงไปแลวในบทความนี้ตอนกอน ๆ วา เมื่อ 14 ปที่ผานมา 
Mr.Koji Omi ซึง่เปนอดตีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประเทศญีปุ่นท่ีทรงอทิธิพลอยางยิง่
ก็ไดริเริ่มจัดการประชุม Science and Technology Forum – STS Forum ขึ้นที่ศูนย
ประชุมนานาชาติ เมือง Kyoto, Japan ซึ่งเคยเปนสถานที่จัดประชุม International 
Panel for Climate Change Committee (IPCCC) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก 
 ซึง่ก็เปนทีม่าของพธิสีารเกยีวโตหรอื Kyoto Protocol ซึง่นานาชาตยิดึเปนเปาหมาย
ในการปฏิบัติเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกใหไดมากที่สุด
 แนวคิดของ Mr.Omi คือการทําให STS Forum เปนการประชุมคูขนานกับ WEF 
เพื่อนําเสนอแนวคิด มาตรการ และนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ใหสามารถควบคูไปกับแนวคิด มาตรการ และนโยบายดานเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาให
มนุษยชาติโลกกาวหนาไดอยางยั่งยืนนั่นเองครับ
 เพื่อเสริมแนวคิดของ Mr.Omi ใหยกระดับทางดานวิชาการมากยิ่งขึ้น เมื่อ 7 ปที่  
ผานมา อดีตนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ของญี่ปุนก็ไดมอบหมายให New Energy and 
Industry Development Agency – NEDO จัดการประชุม Innovation for Cool 
Earth Forum – ICEF ขึ้นที่ Tokyo, Japan ในรูปแบบ Back-to-Back หรือตอเนื่องกับ 
STS Forum นั่นเองครับ
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 ในขณะท่ี STS Forum เปนท่ีประชุมของผูนําประเทศและ  
นักวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งแวดลอม พลังงาน สุขภาพ การศึกษา การทูต
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ และไดขอสรุปการปรึกษา
หารอืในรูปของมาตรการและนโยบายตาง ๆ  ICEF จะเปนทีป่ระชุม
ของนักวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหลักครับ
 ผลการประชุมของ ICEF จึงออกมาในลักษณะของแผนท่ี
นาํทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม เพ่ือการทาํให
โลกเยน็ลง (ตามช่ือการประชมุ) มกีารจัดลําดับเทคโนโลย ี10 อยาง
ทีม่แีนวโนมทีจ่ะนํามาประยุกตใชงานจรงิในระยะใกลและสามารถ
สงผลใหการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศลดลง ทาํใหโลกมีอณุหภมูคิงที่
หรือลดลงไดในที่สุด
 กลับมาดูที่ WEF นะครับ ในฐานะองคกรที่มีความสําคัญ      
ดานเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ นอกจากการประชุมประจําปแลว 
ก็ยังมีการจัดประชุมยอย ๆ และการเผยแพรขาวสารขอมูลทาง
วิชาการออกมาเปนประจําทางสื่อตาง ๆ เชน จดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส 
 ลาสุดเมือ่เดอืนมถินุายน 2563 นี ้จดหมายขาวอเิล็กทรอนิกส
ของ WEF ไดเผยแพรบทความของ Sae Moon Yoon ที่นาสนใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 17 อยางที่จะเปลี่ยนโลกหลังป 2025 ซึ่งผม
ขอนํามาเลาสูกันฟงในครั้งนี้นะครับ
 เรามาเริ่มตนดวยการพูดถึง สุดยอดความเส่ียง 10 ประการ   
ที่จะมีผลกระทบกับโลกในชวง 10 ปขางหนา ตามที่มาดานลางนี้
กนักอนนะครบั https://www.weforum.org/agenda/2020/01/
top-global-risks-report-climate-change-cyberattacks-eco-
nomic-political/
 ความเสีย่งทัง้ 10 ประการนีแ้บงออกเปนกลุมใหญ 5 กลุม คอื 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ภูมิรัฐศาสตร สังคม และเทคโนโลยี 
 ในกลุมทางเศรษฐกิจ สินทรัพยฟองสบู (หรือราคาสูงเกิน
ความเปนจริง) เปนความเสี่ยงหลัก
 กลุมทางส่ิงแวดลอม การ “เหวีย่ง” ของสภาพอากาศ ความ
ลมเหลวของมาตรการดานภูมอิากาศ พบิตัภิยัทางธรรมชาต ิการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พิบัติภัยดานสิ่งแวดลอม
จากมือมนุษย 
 กลุมทางดานภูมิรัฐศาสตร คือ วิกฤตการณแหลงนํ้า
 กลุมทางดานสังคม คือ ความลมเหลวของโลกาภิบาล
 และความเสี่ยงในกลุมทางดานเทคโนโลยี คือ การทุจริตหรือ
การลักขโมยขอมูล และการโจมตีทางไซเบอร
 ความเสี่ยงท้ัง 10 ประการนั้น ที่นากลัวมากเห็นจะเปน       
ความเสี่ยงทางดานสังคมนี่แหละครับ เพราะหากโลกาภิบาลหรือ 
Global Governance ลมเหลวแลว สงครามโลกทีจ่ะมกีารโจมตี
กันดวยอาวุธมหาประลัยเปนสิ่งที่ตามมาอยางแนนอนครับ
 และที่มนุษยโลกเกรงกลัวกันมากที่สุดที่จะตามความเสี่ยง    
ขางตนมา คือ การใช Weapon of Mass Destruction หรือ
อาวุธที่ทําลายลางมวลชนไดในพริบตานั่นเองครับ ไมวาจะเปน
นิวเคลียร เชื้อโรค หรือเคมีพิษตาง ๆ
 ถาอยางนั้นมีเทคโนโลยีอะไรบางในปจจุบันและอนาคตท่ีจะ
มาชวยใหพวกเราสามารถลดและหากเปนไปไดก็ขจัดความเส่ียง  
ทั้ง 10 ประการนี้ใหหมดไปได
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AI Optimized Manufacturing: AI หรือ 
Artificial Intelligent ที่เราแปลความหมายกันวา 

“ปญญาประดิษฐ” คือ สิ่งที่เกิดมารวมกับความตื่นตัวในการใช
ขอมูลจํานวนมาก หรือ Big Data (BD) ซึ่งเก็บสะสมไวในที่ตาง ๆ 
และการเรียนรูของเครื่องจักรกลหรือ Machine Learning (ML) 
เพื่อการประมวลและวิเคราะหใหเห็น “รูปแบบ” ของขอมูล         
นาํไปสูการแปลงขอมูลเปน “สารสนเทศ” เพ่ือสามารถนําไปสูการ
ตดัสินใจ... และนาํไปสู “ปญญา” หรอื Wisdom ในท่ีสดุ พดูงาย ๆ 
วา BD และ ML นําไปสู AI ในที่สุด และมีการนําไปประยุกตใช
ในดานตาง ๆ อยางมากมาย ในดานการผลิตนั้น AI จะทําให
สามารถบริหารการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขจัดความ  
สูญเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกเลิกงานเอกสารตาง ๆ ไปโดย
สิ้นเชิงครับ อีกดานหน่ึงท่ีสําคัญคือความสามารถในการสนอง
ความตองการอยางจําเพาะเจาะจงของลูกคาหรือผูบริโภคแตละราย
ไดในเวลาอันรวดเร็ว หรือ Mass Customization นั่นเองครับ

02 A far-reaching energy
transformation: การปฏริปูพลังงานของโลก

ที่ทํากันมานานมากต้ังแตการเกิดปรากฏการณ Oil Shock        
เมือ่ 3 ทศวรรษท่ีผานมา เปนไปอยางเช่ืองชา แตการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดผลกระทบเปนภัยพิบัติธรรมชาติอยาง
รนุแรง ตลอดจนโรคระบาดอุบตัใิหมทีเ่กิดดวยความถีส่งูข้ึนจนถึง 
COVID-19 น้ัน ทาํให “รอยเทาคารบอน” หรอื Carbon Footprint 
ที่เกิดข้ึนโดยกิจกรรมขององคกรตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเปน
สิ่งที่นารังเกียจมากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต สงผลใหเกิดการ
พฒันาเทคโนโลยตีลอดจนนวตักรรมเพือ่นาํไปสู “การปลดปลอย
เปนศูนย” หรือ Net Zero Emission ในที่สุด ซึ่งจะทําใหการ
ปฏิรปูพลังงานของโลกเกดิข้ึนอยางรวดเรว็และคุมคาเน่ืองจากการ
ประยุกตใช “พลังงานสีเขียว” อยางกวางขวางทั่วโลก ผลที่ตาม
มาคือการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงใหญ ๆ 
ตั้งแตการผลิตพลังงานไฟฟา การใชพลังงานและการปลอยกาซ
เรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม การปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคการคมนาคมขนสงตลอดสายจาก Well-to-Wheel, Wheel-
to-Pipe (จากบอนํ้ามันถึงลอขับยานพาหนะ และจากลอขับ      
ยานพาหนะถึงทอไอเสีย) เทคโนโลยอีกีสวนหน่ึงท่ีพฒันากาวหนา
อยางมากและจะใชรวมกับพลังงานสะอาดคือการเก็บกักและ    
การใชประโยชนจากกาซคารบอนอนุพันธตาง ๆ ที่เรียกกันวา 
CCSU Carbon Capture, Sequestration, and Usage ซึง่ทําให
สามารถเก็บกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมามากมาย       
ในบรรยากาศในอดีตมาใชงานในการแปรรูปเปนพลังงานตาง ๆ 
ได 
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07 Robotic Retail: แมวา
หุนยนตจะไดเขามามบีทบาท

ทํางานชวยเหลือหรือทดแทนมนุษยใน   
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
หลายสวนแลวก็ตาม แตสวนท่ียังไมได     
นําหุ นยนต  เข  ามาใช อย างจริง จัง คือ          
ธุรกิจคาปลีก โลกอนาคตอันใกลจะมี      
การประยุกตใชหุนยนตในการจัดสินคา
รายยอย หรือ Microfulfillment ซึ่ง
สามารถทําไดอย างมีประสิทธิภาพสูง         
ถกูตองแมนยาํ และคุมคากวาการใชแรงงาน
คน ผู ประกอบการคาปลีกรายใหญได
พัฒนาบริการกาวหนาไปถึงการใชหุนยนต
และปญญาประดิษฐจัดการดูแลอาหาร    
และเครื่องดื่มในตูเย็นใหแกที่พักอาศัยโดย
จัดเติมไมใหเกิดการขาดแคลนไดดวย

06 

A new normal in 
managing cancer: 

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนากาวหนาไปจะ
ทําใหเรามีขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่เปนสิ่ง
สังเคราะหองคความรูเพิ่มขึ้น ทําใหมนุษย
มีพลังความสามารถในการบริหารจัดการ
ระบบทางการแพทยไดอยางกาวกระโดด 
ในอนาคตอันใกลนี้ เราจะสามารถจัดการ
กับโรคมะเร็งไดเหมือนกับโรคภัยสามัญ    
อื่น ๆ โดยสามารถตรวจพบและวินิจฉัยได
อยางรวดเร็วจากการจัดลําดับจีโนมหรือ 
Genome Sequencing และการตรวจ
วินิจฉัยจากของเหลวประเภทตาง ๆ ใน
รางกายทําใหการตรวจหามะเร็งทําไดงาย 
เทีย่งตรง แมนยาํ ดวยคาใชจายท่ีตํา่ จากนัน้
จะสามารถนาํไปสูการรกัษาดวยเทคโนโลยี
ใหม ๆ  ทีม่ปีระสทิธิผลสูง เชน การปรบัแตง
ยนี หรือภูมคิุมกันบําบัด (Immunotherapy) 
ซึง่มีประสิทธิภาพในการรักษาใหโรคมะเรง็
หายขาดไดสูงมาก 

05 

5G will enhance 
the global economy 

and save lives: เมื่อ COVID-19 
ระบาดหนัก ทําใหเกิดการต่ืนตัวดาน      
การทํางานที่บาน การเรียนการสอนและ
การประชมุทางไกล การส่ังซือ้ของออนไลน 
ตลอดจนการสงของโดยผูใหบริการจัดสง
ตาง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศตองพัฒนา
แบบกาวกระโดดเชนกัน ระบบ 5G เกิด   
ขึ้นมารองรับพอดี โดยที่ความลาชาในการ
ตอบสนองลดลงต่ํามาก (Low Latency) 
ขจัดปญหาขอจํากัดในการขยายการให
บริการแบบไรสาย นําไปสูการใหบริการ
การเคลื่อนยายคมนาคมแบบไรขีดจํากัด    
หรือ Mobility-As-A-Services (MAAS) 
การสงพัสดุสิ่งของโดยหุนยนตหรือระบบ  
ไรคนขบัประเภท Unmanned หรอื Drone 
เรงรัดเวลาการสงมอบจาก 1-2 วันเปน      
ไมกี่ชั่วโมงหรือไมกี่นาทีในท่ีสุด ในดาน   
การแพทยและสาธารณสุข ระบบ 5G ทาํให
การรักษาทางไกลหรือ Telemedicine/    
Telesurgery เปนจริงได ลดและขจัด       
ขอจํากัดทางดานบุคลากรสาธารณสุขได     
ในที่สุด

04 Healthcare
paradigm shift to 

prevention through diet:    
การรักษาหรือการฟนฟูสุขภาพที่ผานมา   
ในอดีตนั้นคือการปรึกษาแพทยและการใช
ยาเปนหลักเพื่อการ “รักษา” หลังเกิดการ  
ปวยไข แตการศึกษาวิจัยในดานสุขภาพ     
ไดพบความจริงวา “การปองกัน” จะมี
ประสทิธผิลและคุมคาในทางเศรษฐศาสตร
มากกวาการรกัษา โดยท่ีอาหารจากพชืเปน 
“ยา” ปองกนัอาการปวยไขทีด่ทีีส่ดุ คนไทย
มีคําเตือนกันวา “กินปลาเปนหลัก กินผัก
เปนยา เลนกีฬาสมํ่าเสมอ” อุตสาหกรรม
อาหารกําลังพัฒนาไปสูการสรางสรรค
อาหารเพื่อสุขภาพใหม ๆ ที่ทําจากพืชผัก
เปนหลัก โดยที่สังคมมนุษยจะมุงไปสูการ    
ยึดหลัก “อาหารเปนยา” แทน “ยาเปน
อาหาร” เมื่อเกิดอาการปวยไขแลว

03 New era of
computing: 

Quantum Computing หรือการ
คํานวณโดยเทคโนโลยีควอนตัม เริ่ม          
นํามาใชงานกันบางแลวในปจจุบัน และ     
จะประยกุตใชงานมากข้ึนในอัตราเรงควบคู
ไปกับการพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การคํานวณ
โดยควอนตัมสามารถนํามาใชในดานตาง ๆ  
เชน การพัฒนายารักษาโรคดั้งเดิมและ    
โรคอุบัติใหม โดยการทํา Gene Sequen- 
cing, DNA Mapping ไดอยางรวดเร็ว     
การพัฒนาตัวเรงปฏกิริยิาทีส่ามารถแปรรปู
ไอเสยีจากรถยนตสนัดาปภายในกลายเปน
อากาศบริสุทธิ์
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ตั ้
งแตตนป พ.ศ. 2550 เปนตนมา คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความ           
เสียหายแกรัฐ หรือ คตส. ไดทยอยเปดเผยผลการตรวจสอบโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการ         
รองเรียนวามีการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการตรวจสอบไดพบวามีการกระทําที่กอเกิด   

ความเสียหายแกรัฐ จึงไดมีการช้ีมูลความผิดและกลาวโทษอดีตนักการเมือง เจาพนักงานของรัฐ 
ขาราชการ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในภาคเอกชนในการรวมกระทําความผิดในคดีตาง ๆ ตอ 
พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ร.บ.วาดวยความผดิในการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐั พ.ร.บ.วาดวยการให
เอกชนเขารวมทุนกับหนวยงานของรัฐ ระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการกระทําที่เอื้อประโยชนแก
พวกพองในโครงการตาง ๆ มากมาย เชน คดีการจัดซื้อที่ดินยานรัชดาภิเษก การจัดซื้อกลายางพารา 
90 ลาน ธนาคารกรุงไทยปลอยเงินกูแกบริษัทเอกชนในเชิงเอื้อประโยชนคดี การจัดซื้อจัดจางตาง ๆ 
ของโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการบานเอื้ออาทร การจัดซื้อรถดับเพลิงของ กทม. ใครจะผิด
จรงิตามขอกลาวหาหรอืไม คนท่ีกระทาํยอมรูตวัเองดี และเปนเร่ืองท่ียงัตองตอสูกนัตามกระบวนการ
ในศาลสถิตยุติธรรมตอไป
 ที่ผาน ๆ มายังไมเคยมีการช้ีมูลความผิดตอเจาพนักงานของรัฐและเปดเผยกลวิธีการกระทํา   
ความผิดเหมือนในครั้งนี้มากอนเลย หากใครจักไดติดตามในรายละเอียดของแตละคดี ก็จะไดเรียนรู
พฤติกรรมของนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐที่รวมมือในการกระทําความผิดวาเขาท้ังหลายทํากัน
อยางไร มีความผิดตามที่ถูกกลาวหาอยางไร เพื่อที่จะเปนความรูของคนคนนั้นที่จะไมไปกระทํา      
ความผิดเชนนั้นตอไป สิ่งที่ผูถูกกลาวหาไดรวมกระทําไปแลวนั้นคือผล สวนเหตุนั้นคืออะไร? 
 เหตุ ที่เปดชองใหมีการทุจริตเกิดขึ้น เปนเพราะโครงการท้ังหมดท่ีไดกลาวมาขางตนลวนขาด
ความสมบรูณและขาดความโปรงใสไมทางใดกท็างหน่ึง เชน ขาดการศกึษารายละเอยีดความเหมาะสม
ของการลงทุนบาง ขาดความชัดเจนในเรื่องขอบเขตและลักษณะของงานบาง ขาดการประมาณการ
ราคาคากอสรางที่เชื่อถือไดบาง เปนโครงการที่อางวาเปนนโยบายที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน ตอง
ใชวิธกีารจัดจางโดยวิธีพิเศษบาง 
 ลักษณะโครงการประเภทน้ีจึงขาดขอมูลและรายละเอียดขอเท็จจริงท่ีถูกตองมากมาย จะดวยมี
ความจาํเปนเรงดวนก็ด ีหรอืเปนการจงใจใหมขีอบเขตกวาง ๆ  กด็ ีผมเรยีกโครงการประเภทนีว้า เปน
โครงการหลอกปจจุบัน และ โกงอนาคต กลาวคือ หลอกคนในปจจุบันที่ไมมีโอกาสเขาถึงขอมูล    
และไมไดรับการช้ีแจงวา ทําไมตองรีบทําโครงการนั้น ๆ ทั้ง ๆ ที่อาจไมเหมาะสมและไมคุมคา           
การลงทุน ที่วาเปนการโกงอนาคต นั่นหมายถึงการขโมยโครงการท่ียังไมถึงเวลาทํา ควรเปนงานท่ี  
คนรุนหลังจะทํามาทําเองเสียกอน ทําใหคนรุนหลังไมมีงานทํา 

หนังสือเรื่อง “เรื่องของคุณ คุณ

ทาํเอง ตอน คดิใหด ีทาํใหได เพือ่

ชวีติท่ีมคีวามหมาย” รวมเร่ืองสัน้

เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังแก 

และความตองการที่มนุษยกําลัง

ไขวควา เรียบเรียงโดย อดุลย       

ลีลาภัทรานุรักษ วศ.05 ดวย

เนื้อหาที่ทันสมัย แฝงขอคิดที่     

นาสนใจ กองบรรณาธิการจึง   

ขออนุญาตนํามาเผยแพรตอ    

ขอขอบคุณ คุณอดุลย มา ณ       

ที่นี้

เรื่องของคุณ

คุณทําเอง 

ตอน…

หลอกปจจุบัน โกงอนาคต 

และบันทึกทายเลม
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 ผูทีเ่ปนตนเหตุใหเกิดโครงการประเภทน้ีคอืหนวยงานทีร่บัผิดชอบ
การวางแผนท่ีเปนผูเสนอโครงการ และหนวยงานที่พิจารณาอนุมัติ
ใหความเห็นชอบในการดําเนนิโครงการ เพราะตางขาดความรับผดิชอบ
และผดิจรรยาบรรณในวชิาชพี คาํนึงถึงแตการสนองนโยบายมากกวา
เหตุผลและขอเท็จจริง 
 ในประวัติศาสตรที่ผานมา ยังไมเคยมีการกลาวโทษเจาหนาท่ี
วางแผนและเสนอโครงการท่ีไมมคีวามเหมาะสม และไมมกีารกลาวโทษ
ผูมอีาํนาจในการอนุมตัโิครงการท่ีมชิอบเลย เพราะเราไมมหีนวยงาน
ที่มีความรูความสามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพของการวางแผน
วิเคราะหโครงการตาง ๆ ได และสมัยหนึ่งก็มีความจงใจลดบทบาท
และศักยภาพของหนวยงานนโยบายและวางแผนเศรษฐกิจของ
ประเทศลงดวย ทําใหการพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนของ
ประเทศขาดประสิทธิภาพลง เราจึงไดเห็นโครงการท่ีดําเนินไปแลว
ไมมีผลประโยชนตอบแทนอยูมากมาย 
 ใครจะคิดวาการกระทําความผิดในลักษณะนี้เปนเรื่องของ       
เจาหนาที่ระดับสูงละก็ ผมวาคนนั้นไดเขาใจผิด แทจริงแลว ลักษณะ
ความผิดตามที่ คตส. ไดกลาวโทษมานั้น สามารถเกิดขึ้นแกพนักงาน
ของรัฐและขาราชการทุกระดับ และสามารถเกิดข้ึนไดทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 ตัวอยางเชน ครูใหญโรงเรียนประชาบาลในอําเภอแหงหน่ึง         
มีความสนิทชิดชอบกับผูรับเหมาทองถิ่น ผูรับเหมาเวียนแวะไปมา
หาสูที่โรงเรียน มีของมาฝากบอย ๆ  ผูรับเหมามีวิสัยทัศนที่ดีเห็นปาย
โรงเรียนมขีนาดเลก็ไป ดไูมสวยงาม เลยเสนอใหครใูหญหางบประมาณ
มาทาํปายชือ่โรงเรยีนใหม เสนอวธิกีารจัดซ้ือจัดจางตามความชาํนาญ
ของผูรบัเหมา รบัจดัหาผูจะเสนอราคาเขาประมลูมาครบ 3 ราย แนะ
ครูใหญใหเอางบประมาณท่ีมีมาใชกอนคํานวณราคาคากอสรางให 
(ครูใหญกําลังจะทําผิด พ.ร.บ. ฮั้วราคาและการใชงบประมาณผิด
ประเภท) ครูใหญเมื่อเห็นดีเห็นชอบตามที่ผูรับเหมาแนะนํา จะดวย
เหน็แกความเปนเพ่ือนหรอืผลประโยชนแอบแฝงกด็ ีครใูหญไดสัง่การ
ใหฝายบรหิารเสนอเรือ่งมาใหอนมุตั ิเมือ่อนมุตัแิลวก็แตงตัง้เจาหนาที่
พัสดุและครูนอยเปนกรรมการพิจารณาเปดซองประกวดราคา เปน
คณะกรรมการตรวจการจางและตรวจรับ ถูกตองตามวิธีการพัสดุ     
ทุกประการ 
 เมื่อปายโรงเรียนแลวเสร็จ ปายที่สงางามเปนที่นาสนใจของ      
คนทั่วไป มีคนสอบถามถึงราคาคากอสราง มีคนไปเปรียบเทียบกับ
ปายที่อื่น ผลปรากฏวาปายโรงเรียนแพงกวาที่อื่น ผลที่ตามมาก็คือ   
มกีารรองเรียนและถกูสอบสวน ผูทีม่คีวามผิดกม็บีรรดาครนูอยท่ีไมรู
อะไร แตตองเขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจของครูใหญรวมอยูดวย 
ถูกพิจารณาความผิดทั้งทางวินัยและทางแพงตาม ๆ กัน
 ในเมื่อครูใหญมีเพื่อน นายอําเภอก็มีเพื่อน อธิบดีตางก็มีเพื่อน
ไมนอย รฐัมนตรจีนถงึผูนาํสงูสดุย่ิงมีเพือ่นและพรรคพวกจํานวนมาก 
มีนายทุน นักธุรกิจที่มีวิสัยทัศนไมใชนอยที่ไดเขามาเยี่ยมคารวะและ
เสนอโครงการระดับชาติตาง ๆ มากมาย 
 โครงการและแผนงานลักษณะงานประเภทดังกลาวในแตละป
เมื่อรวมกันแลว ไดใชงบประมาณไปไมใชนอย ที่ถูกจับไดกลาวโทษ
ความผิดก็มี ที่หลุดรอดไปก็มิใชนอย ผมเชื่อวาคนที่มีความซ่ือสัตย
สุจริตคงมีความอึดอัดไมสบายใจหากถูกแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
คณะใดคณะหน่ึงของกระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีไมโปรงใส ทางท่ีดี
ทกุคนควรไปศกึษาระเบยีบการพสัด ุพ.ร.บ. การงบประมาณ พ.ร.บ. 

การเสนอราคาตอหนวยงานรัฐ พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมทุนใน
โครงการของรัฐ และอ่ืน ๆ ใหดี เพื่อที่คุณจะสามารถเสนอความ      
คิดเห็นและตัดสินใจที่ถูกตองตอไป อันจะเปนเกราะคุมครองตัวคุณ
ใหหางคกุหางตะราง ไมไดตาํแหนงยังดีกวาถูกปลดออกและตองจองจํา 

การลงทุนโครงการที่ถูกตองหลักวิชา 

 การจะกระทําการใด ๆ หรือจะลงทุนโครงการใด ๆ มีเหตุหรือ

วัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการคือ

 

1  เพื่อแกปญหา หรือทําสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น

 เชน แกปญหาการจราจร

2 

เพื่อสนองความตองการ

เชน ผลิตสินคาหรือใหบริการในสิ่งที่มีคนตองการ 

 หากทานตองรบัผดิชอบหรอืตองการลงทนุในโครงการใด ๆ  ทาน
จําเปนตองมีความรูและมีขอพิจารณาตาง ๆ ดังนี้ 

ความรูพื้นฐานที่จําเปน 
 ตองมีความรูทางธุรกิจที่จะเขาไปลงทุน กระบวนการทําธุรกิจ
เปนอยางไร อะไรคือตัวสินคาและการบริการ ใครคือคูคา ใครคือ       
คูแขง กติกาการคา การแขงขัน และการตลาดเปนอยางไร 
 ตองมีความรูทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่ี      
จะเขาไปนั้นมีวัฏจักรอยางไร มีอุปสงคและอุปทานอยางไร ใครมี           
สวนแบงการตลาดคนละเทาไร ขีดความสามารถในการแขงขันของ
เรา เมื่อเทียบกับผูที่อยูในวงการเดียวกันเปนอยางไร 

 ขอพิจารณาในการลงทุน 
 ตองทาํการทดสอบ 3 ดาน คอื ธรุกิจดีจริงหรอื? เงนิทนุพอไหม? 
คุมคาลงทุนไหม? 
 ความนาสนใจที่จะทําธุรกิจ ธุรกิจมีอนาคตไหม ความทันสมัย
ของสินคาและบริการ ความสามารถความไดเปรียบเปนอยางไร       
สวนแบงการตลาดจะไดเทาไร
 จาํนวนเงนิท่ีใชตองมเีทาไร แหลงการเงนิจะไดมาจากไหน ตนทุน
การเงินมีดอกเบี้ยเทาไร ตนทุนของโอกาสเปนอยางไร 
 ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับมีอะไรบาง คิดเปนมูลคาเทาไร    
คุมคาการใชโอกาสของเงินทุนหรือไม

กระบวนการวางแผน 

 การกําหนดขอบเขตของโครงการ ลักษณะโครงการ สิ่งกอสราง
และสวนประกอบของโครงการที่สําคัญ ๆ ตําแหนงท่ีตั้ง การรับ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ระบบการขนสงและโลจิสติกส การวาง
โครงสรางจัดการบริหารและบุคลากรที่มีความสามารถ 
 การประมาณการคากอสรางทีถ่กูหลกั มคีวามแมนยาํในระดบัที่
เชื่อถือได
 การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคตามหลักวิชาการ
 การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการลงทุน ภายใต
ขอสมมติฐานที่ถูกตองและเปนจริง 
 การวเิคราะหผลตอบแทนทางการเงิน การวเิคราะหกระแสเงนิสด
หากไดดําเนินการผลิตทางเชิงพาณิชยแลว ภายใตขอสมมติฐานที่   
ใกลกับความเปนจริงที่สุด 
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 ความรับผิดชอบตอสังคม 
 ธุรกิจในปจจุบันตองคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและชุมชน        
จึงตองพิจารณาผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ประโยชนที่ใหแกชุมชน
ใกลเคียง การใชแรงงานและความเปนธรรมตอผูบริโภคหรือผูใช
บริการ 
 ใครก็ตามท่ีคดิจะมีโครงการลงทุนอะไร อยางไรก็ตาม อยาไดไป
ตามอยางเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อยาไดไปตามอยางองคกรหรือ
บรษิทัขนาดใหญเปนอนัขาด เพราะเงินทีห่นวยงานดังกลาวใชในการ
ลงทุนนั้น ไมใชเงินของผูบริหารเอง แตเปนเงินจากผูถือหุน ถึงจะ
ลงทุนผิดพลาด ก็ไมกระทบกับเงินสวนตัวของคณะบริหารในองคกร
และบริษัทน้ัน ๆ นอกจากนี้ องคกรและบริษัทขนาดใหญนั้น เขา
สามารถกระจายความเส่ียงไดมากกวาผูมีทุนนอยอยูแลว ยิ่งเปน     
การลงทุนในภาครัฐแลวก็อยาไปยุงเปนอันขาด เพราะการลงทุนที่มี   
นโยบายเปนที่ตั้งนั้น ผลตอบแทนจะคุมคาหรือไม เขาไมสนใจ 
 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมเคยไดยินคําสัมภาษณเกี่ยวกับความอยาก
กอสรางรถไฟฟาเพิ่มเติมวา โครงการรถไฟฟามีความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจตองรีบดําเนินการโดยเร็ว แตในเร่ืองคุมคาทางการเงินน้ัน
คงตองรอไปกอน เพราะยงัไมคุมคาในวนันี ้การดาํเนินโครงการใด ๆ 
ที่ไมคุมคาทางการเงินนั้น หมายถึงโครงการน้ันเม่ือเปดใชงานแลว 
รายไดจากการปฏิบัติการไมเพียงพอกับคาใชจายและการคืนเงินกู
พรอมดอกเบี้ยจะตองขาดกระแสเงินสดอยางแนนอน เห็นไหมครับ 
นีเ่ปนการหลอกปจจบุนัและโกงอนาคตท่ีเหน็ไดชดั ๆ  อกีโครงการหน่ึง 
ผูมโีอกาสในวันน้ีคดิแตจะหางานใหตวัเองทาํ นกึแตจะขยายขอบเขต
งานใหตวัเอง ประเทศจะเปนอยางไรไมมใีครสนใจ ขอใหตวัเองไดเปน           
ผูบริหารในโครงการนั้น ๆ  ก็แลวกัน มินาเลา ทางญี่ปุนที่เราคิดจะไป
กูเงินจากเขาจึงไดปดประตูใหรอไปกอน 
 เงนิ ลงทนุของเรา เปนเงนิท่ีมตีนทุน เปนเงนิท่ีเราตองรบัผิดชอบ
หากเกิดความเสียหายขึ้น เพราะฉะนั้น จะตองพิจารณาใหรอบคอบ
กอนตดัสินใจ และเมือ่ไดลงทุนแลวจะตองบรหิารจดัการธรุกิจ ตดิตาม
ดูแลผลประกอบการใหดีที่สุด ดวยการทองจําคาถา 4 ขอนี้ใหดี

1 อยาใหขาดกระแสเงินสด ตนตอของปญหาการเงินมักมาจากการ
ทําอะไรเกินตัว ตองการเขาไปเก็งกําไรมากกวาผลตอบแทนที่  

สมเหตุผลของธุรกิจ 

2 ตดัสินใจในการลงทุนดวยความระมัดระวัง มกีารวิเคราะหความ
เสี่ยงใหครบถวน

3 ตัดสินใจการวางแผนทางการเงินใหดี รูจักจัดหาเงินจากแหลง    
ที่เหมาะสม จัดสัดสวนเงินกูกับทุนเรือนหุนท่ีเหมาะสม และ

แผนการจายคืนเงินกูใหชัดเจน

4 บรหิารจัดการท่ีด ีตรวจสอบผลประกอบการใหละเอียด ใหรูเหตุ
ที่มีคาใด ๆ ที่ผิดสังเกต เพิ่มคุณคาแกผูถือหุน ดวยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํารายไดและลดคาใชจาย

 ถาคณุมบีทบาทเกีย่วของในข้ันตอนใดของกระบวนการทาํธรุกจิ 
คุณตองอยาหลอกตัวเอง อยาตามใจใคร จงเปนตัวของตัวเอง ยึดมั่น
ในจรรยาวิชาชีพ เชื่อในเหตุผลและขอมูลที่กลั่นกรองแลว มีคําตอบ
ใหไดวา ที่ทําไปนั้นแกปญหาหรือเปลา สนองความตองการหรือไม
 สิ่งที่นากลัวที่สุดของประเทศคือการลงทุนในโครงการประเภท
หลอกปจจุบันโกงอนาคต สรางปญหาหลอก ๆ สรางความตองการ
หลอก ๆ และใชขอสมมติฐานหลอก ๆ ในการศึกษารายละเอียด  
ความเหมาะสม การคัดเลือกผูชนะการประกวด มิไดมีการหาราคา

ประเมนิตามหลกัเกณฑมาตรฐานสากล มนัมคีวามเสยีหายเหมอืนกบั
ที่เราเคยเจ็บใจที่ไดซื้อของแพงกวาคนอื่น ที่เราเคยเสียดายที่ซื้อของ
มาแลวไมไดใช ทั้งหมดท้ังปวงน้ี เกิดขึ้นเพราะยังไมใครเขาใจคําวา    
ธรรมาภิบาลอยางแทจริง 

ผม มีความสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาการของระบบรถไฟของ
ประเทศ เพราะรูสกึผิดหวงัมากทีน่บัเปนเวลากวา 100 ปแลว ทีร่ะบบ
รถไฟมีการพัฒนาที่นอยมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล   
ที ่5 ไดพระราชทานทีด่นิใหตัง้มากมาย กไ็มมกีารสนองพระราชประสงค 
เด๋ียวนี้รถไฟท่ีไหน ๆ ในโลกวิ่งไดชั่วโมงละ 200-300 กิโลเมตรตอ
ชัว่โมงกนัแลว หลกัการของโครงการรถไฟยุคสมยัใหม หากมใีครถาม
วา ถาประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสงูวิง่ได 200 กโิลเมตรตอชัว่โมง 
จากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมใชเวลาไมเกิน 5 ชั่วโมง จะมีใครเดินทาง
ทางรถไฟบางไหม 
 เทาที่ผมสอบถามมา สวนใหญบอกอยากเดินทางโดยทางรถไฟ
ทั้งน้ัน เทคโนโลยีในปจจุบันมีความเปนไปได ความคุมคาทาง
เศรษฐกิจและการเงินมีความเปนไปไดสูง เพราะใชเวลาไมมากกวา
ทางเครื่องบิน ไมแพงกวาการขับรถยนตในยุคน้ํามันแพงแนนอน    
แลวทําไมจึงไมมีการศึกษารายละเอียดเพื่อการพัฒนาตอไป เหตุผล
ก็คือการกอสรางรางรถไฟนั้นโกงกินกันยาก เพราะรางรถไฟแตละ
เมตรมีคาใชจายการลงทุนตามที่เห็น ๆ รางเหล็กมาตรฐานเมตรละ
เทาไร ไมหมอนคอนกรีตตอเมตรเทาไร คาขุดบดปรับฐานเขตทาง 
ลวนคํานวณราคาไดงาย ๆ และมีความแมนยําสูงอยูแลว เชนนี้แลว
ใครจะอนุมัติใหพัฒนาระบบรถไฟกัน สูเอางบประมาณไปทําถนน 
ทางหลวง รถไฟใตดนิไมได เพราะไมมใีครรูรายละเอยีด ตรวจคาํนวณ
ปรมิาณวสัดทุีใ่ชไปไดยาก ดงันัน้ ผมจงึไดแตสงสารคนจนของประเทศ 
ที่ตองลําบากกับการเดินทางกันตอไป และไดแตหวังวาจะมีผูบริหาร
ประเทศที่มีความจริงใจในเรื่องนี้ในอนาคต

 มีเหตุมีผลยอมสงาผาเผย ไมมีวันกลัวความจริง

 พิทักษปกปองสัจธรรมอยางกลาหาญ

 นําความจริงไปเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ

 ตอสูเพื่อสัจธรรม

                      - หลิวเซาฉี -
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บันทึกทายเลม 

 สําหรับคนที่เกษียณฯ แลวไมไดทํางานประจําที่ไหน ไดแตสัญญากับตัวเองวา จะเขียนหนังสือเผยแพรเปน
วทิยาทานปละเลม บดันีผ้มมคีวามยนิดกีบัตวัเองทีไ่ดบรรลเุปาหมายอกีครัง้หนึง่ จงึขอบอกเลาความรูสกึวา การสราง
พนัธะกบัตวัเอง จะเปนหนาทีท่ีเ่ราตองทาํใหไดตามสญัญาใจ แมจะไมไดผลตอบแทนเปนตวัเงนิ แตการตอบรบัจาก
ผูที่ไดอานหนังสือเลมใดเลมหนึ่งใน 2 เลมแรกของผม เปนกําลังใจใหผมเขียนเลมที่ปรากฏในมือผูอานนี้แลวเสร็จ 
คําวิจารณ ขอเสนอแนะ คําขอบคุณที่ไดรับ โทรศัพทที่เขามาขอหนังสือที่หาซื้อไมได ทั้งหมดนี้ทําใหผมรูสึกวา        
ผมไมไดเสียเวลาโดยเปลาประโยชนกับงานเขียนของผม และผมก็มีความสุขใจทุกครั้งที่ไดสงหนังสือใหแกผูขอทาง
ไปรษณีย 
 ประสบการณใน 2-3 ปนี ้สอนผมวา การตัง้ความหวัง การมเีปาหมาย ทาํใหเราสามารถผานเวลาไปอยางรวดเร็ว 
ตั้งแตเกษียณฯ มา ผมรูสึกวา ผมไดทํางานหนักกวาตอนทํางานรับเงินเดือนเสียอีก ผมตองอานหนังสือมากข้ึน        
ดขูาวสารบานเมืองมากขึน้ ทศันศึกษาไปทัง้ในและตางประเทศ สงัเกตชวีติความเปนอยูของคนอืน่มากขึน้ ใชความคดิ
และจินตนาการนําส่ิงท่ีไดอานไดเห็นมาเรียบเรียงใหมตามวัฒนธรรมและสังคมท่ีเราคุนเคย เขียนเปนหนังสือให
สามารถสื่อความเขาใจกับผูอาน โดยคํานึงถึงชองวางระหวางวัย ความรูและประสบการณชีวิต พยายามเขียนให    
มีเนื้อหาไมหนักเหมือน 2 เลมแรก ซึ่งคนอานมีความเหน็วา ตองใชความพยายามอยางมาก ความจริงแลว ผมตั้งใจ
เขียนหนังสือเลมแรก ๆ  เปนคูมือในการใชชีวิตใหลูก บอกลูกวา ตลอดชีวิตของลูก มีแตเร่ืองที่จะตองแกปญหาและ
สนองความตองการของตวัเองและคนอืน่ ตาง ๆ  นานาตามทีไ่ดรวบรวมไวในหนงัสือทัง้สอง ถาแกปญหาได กห็มายถงึ
การพนทุกข ถาสนองความตองการของตัวเองได ก็หมายถึงการมีความสุข และถาสามารถสนองความตองการของ
คนอื่น ๆ ได ก็หมายถึงความสําเร็จ เมื่อไดอยางหนึ่งแลว ก็ไขวควาอีกอยางหนึ่ง 
 หนาทีข่องแตละคนท่ีแทกม็เีชนนีเ้อง ดไูมใชเรือ่งยากแตกไ็มใชของงาย สอนลกูใหอานหนงัสอืผมบอย ๆ  ทกุคร้ัง
ทีม่โีอกาส อานแลวนําไปคดิไปคนควาหาคาํตอบเอาเอง เพราะหนงัสือท่ีผมเขยีนนัน้ ไมใชทางออกในเรือ่งราวทัง้หลาย 
มันเปนเพียงประสบการณที่เกิดข้ึนภายใตจังหวะและเงื่อนไขในชีวิตของผมเทาน้ัน จึงมีผลเปนอยางน้ัน ผมเพียง
สามารถชี้ทางใหลูกเดินตอไปดวยตัวของเขาเองเทานั้น หนังสือในเชงิพัฒนาชีวิตอานครั้งใหม ก็จะไดความคิดใหม
ที่จะนําไปแกปญหาและสนองความตองการของชีวิตไดดีขึ้น
 ความคดิท่ีตองการใหผูอานมโีอกาสอานหนังสือบอยคร้ัง แตละคร้ังใชเวลาไมกีน่าท ีผมจงึไดเขียนเปนบทความ
สั้น ๆ  ตอนละไมกี่หนา สามารถอานจบแตละเรื่องในชั่วเวลาเขาหองสุขา เลยเรียกหนังสือนี้เปนหนังสือประจาํหอง
สุขา เพื่อไมเปนขออางวา ไมมีเวลาอาน แตใครจะนําไปอานที่อื่น ๆ ก็ไมวากัน 
 สาระในหนังสือนี้เปนเรื่องชีวิตประจําวันทั่วไปที่พบในโรงเรียน ในสํานักงาน ในครอบครัวที่บาน จากหนังสือ
ตนฉบับท่ีไดอาน ไมวาจะเปนบทวิจัย บทวิจารณ ขาวสารธุรกิจและขาวทางสังคม ผมไดแปลงเรื่องราวเหลาน้ัน     
ใหเปนเรือ่งใกลตวั นาํเสนอใหมตามความรู ความคิดและประสบการณของผม สอดแทรกดวยหลกัวิชาจดัการบรหิาร 
หลักศาสนา และปรัชญาของชาวตะวันออก ใหผูอานไดนาํไปคิดพิจารณากลัน่กรองหาคาํตอบและนาํไปใชประโยชน
ตอไป 
 เจตนารมณในการเขียนหนังสือในปนี้คือกระตุนใหเยาวชน พอและแมทั้งหลาย ไดเห็นความสําคัญของการมี
อดุมการณ ใหมคีวามเพยีรพยายามท่ีจะพฒันาตนเอง มคีวามคิดในเชิงบวก ไมทอแทในตวัเอง นอกจากนี ้ยงัมสีาระ
พรอมในการวิเคราะหปญหาและปรากฏการณทีไ่ดเกิดข้ึนในรอบปทีม่ผีลกระทบกับชีวติประจําวันของคนท้ังหลาย 
ผมหวงัวาบทความและขอเขยีนของผมจะกระตุนใหผูอานไดคดิ คดิแกปญหาใหตนเอง คดิกลยทุธและวิธกีารสนอง
ความตองการของตนเองและของคนอื่น ขอใหคิดใหดี แลวทําใหได แลวทานจะเปนผูประสบความสําเร็จ เปนเรื่อง
ของคุณ คุณตองไปทําเองอีกตอนหนึ่ง 
 ในการเผยแพรหนังสือท่ีแลว ๆ มา ผมเขินท่ีจะทําข้ึนเพ่ือจําหนาย เลยลงทุนพิมพแจกและระดมทุนทําบุญ 
บํารุงโรงพยาบาลและโรงเรียนบางสวน ในเลมท่ี 2 ผมไดรับความสนับสนุนคาพิมพจากแหลงตาง ๆ  มากพอสมควร   
แตขอจํากัดจํานวนไวที่ 5,000 เลม ซึ่งเผยแพรดวยการแจกจายผานผูใหการสนับสนุนเปนสวนใหญ
 ผมไดรับการเรียกรองใหพิมพจําหนายหนังสือเลมตอ ๆ ไปเพื่อคนที่อยากไดจะมโีอกาสไดหนังสือกับเขาบาง 
ดงัน้ัน ผมจึงขอเลอืกทางสายกลาง โดยตัง้ใจจะพมิพเผยแพรหนังสือน้ีจาํนวน 5,000 เลม เผยแพรผานชองทางของ 
ปตท. เพ่ือรวบรวมนาํรายไดทัง้หมดบรจิาคใหแกโรงพยาบาลและโรงเรยีน โดยท่ีผมจะไดขอความรวมมือและความ
ชวยเหลือจาก ปตท. ตอไป 

 คุณความดีและประโยชนของหนังสือนี้

 ขออุทิศเปนบุญกุศลแตคุณพอคุณแม

 รวมทั้งญาติในสายตระกูลลีลาภัทรานุรักษ ที่ไดลวงลับไปแลว

 ขอมอบเปนกุศลแดคุณครูบาอาจารยและผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน 
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 แตนี่เปนแตเพียงครึ่งหน่ึง หรือจะวาไปอาจไมถึงครึ่งหน่ึง     
ของชีวิตก็ได เพราะชีวิตคนเรานั้นมี 2 สวนประกอบกัน คือ กาย 
กับ ใจ
 ที่ไลเรียงมาขางตนน้ันก็เปนเพียงสวนคร่ึงของกายท่ีควร
เตรียมรับมือกับอากาศที่แปรปรวน แกวงซายขวา หนาวรอนที่
รนุแรงข้ึน แตทีส่าํคัญกวาคือการเตรยีมความพรอมในอีกครึง่ หรือ
ในสวนของใจที่แกวงโลภ แกวงโกรธ เย็นรอนแรงขึ้นไมแพกัน
 อณุหภูมภิายนอกแปรสวงิขึน้ตามการปลอยกาซเรือนกระจก 
แตอุณหภูมิภายในสวิงแรงข้ึนตามความเร็วของใจที่ไดรับผล       
มาจากความเร็วของการสื่อสาร
 ยิ่งอินเทอรเน็ตเร็วเพียงไหน ใจคนยิ่งรอนขึ้นเทานั้น
 สังเกตไดจากขาวสารทุกวันนี้ที่คนมักโกรธกันแรง อะไรนิด
อะไรหนอยก็ถึงขั้นฆากันตายไดแลว
 หรอืเรือ่งโลภนีย่ิง่ไมตองพดูถงึ คนมแีตความอยากได อยากมี 
อยากเปน ยอมทาํทกุอยาง ทจุรติ คอรรปัชนั ฉอโกง หรอืขายเนือ้
ขายตวัเพ่ือแลกมากับการไดเงินไปซือ้ของสนองความโลภของตวั
 ดงัน้ัน เราตองปองกนัใจเราไมใหหลุดเขาไปติดกับดักความเรว็
นี้ จนกลายเปนคนใจรอน อดทนรออะไรไมได มุงแตจะรับผลท่ี    
คาดหวังใหเร็วท่ีสุดโดยไมใสใจถึงวิธีการที่ไดมา หรือไมแครกับ    
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความดวนไดนั้น
 แลวจะทําอยางไร ?
 ครึ่งของกายเราใชธรรมชาติ ปลูกตนไมเพิ่ม รักษาสายน้ํา 
ลําธารใหสะอาดรมเย็น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
 ครึ่งของใจเราก็ใชธรรมะ ปลูกสติ เติมเมตตา เพิ่มพื้นที่สีขาว
ในใจเรา

หนาวใจ

หมใจ

บ  านเราเขาสูฤดูหนาวอยางเต็มตัวแลว หลายพืน้ทีอ่ณุหภมูิ
ลดตํ่าลงมาก มากจนสมใจคนเมืองรอนอยางเราที่เฝา

ถวิลหาความเย็น โดยเฉพาะในปนี้ ที่อยางไรเราก็ตองพยายาม
มีความสุขกันในบานใหได เพราะจะหนีออกไปเลนหิมะที่ญี่ปุน 
เกาหลี ยุโรป หรืออเมริกา หนีรอนแบบเดิมไมไดเสียแลว
 และเมื่อสุขจากอากาศหนาวแลว ก็อยากใหระวังกันสักนิด 
ไมใชระวังโรคที่มาจากภัยหนาว แตระวังภัยจากหลักการ
ธรรมชาติของตัวอากาศเองที่เปรียบเหมือนลูกตุมนาฬกา หาก
แกวงไปทางซายกวาง พอแกวงกลับมาทางขวาก็จะกวางดวย 
ซายเทาไรขวาก็เทาน้ัน เปนเชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนกวาจะมีเหตุ
ปจจัยภายนอกมากระทบ
 หากเหตุนอกชวยชะลอ ตุมนั้นก็จะคอย ๆ หมดแรงเหวี่ยง
แคบลง ๆ จนหยุด กลับกันคือ หากเหตุนอกเปนการเสริมแรง 
ตุมก็จะยิ่งทวีความกวางขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดดุลจะเสีย จนตุม
อาจหลุดออกจากแกนยึดกันเลยทีเดียว
 แลวคุณ ๆ  คิดวาเหตุนอกของโลกนั้นเปนการชะลอหรือเรง
ครับ!
 เชื่อวาคําตอบคงตรงกันหมด...
 นั่นหมายถึงถาปนี้เราหนาวมาก ปถัด ๆ ไปเราก็จะรอนจัด 
จงึอยากใหพงึสังวรไววา เม่ือตุมแกวงไปอกีทาง เรากจ็ะตองผจญ
กับความรอนสาหัสดวยเชนกัน
 เตือนเพ่ือจะไดเตรียมการกันไวบางครับ คล่ืนความรอนที่
เคยดูในหนังนอกไมใชเรื่องเกินเลย เกิดจริงและเกิดแนแกไมได 
ไดแคเตรียมตัวรับและอยูกับมันใหได
 สวนจะอยูอยางไร หากใครตอบวาหาเงินติดแอรนั้นอาจ   
ตองคิดใหม เพราะหลักการของแอรคือการดูดความรอนจาก
สถานทีห่นึง่ (ในบาน) ไปสงอกีสถานท่ีหนึง่ (นอกบาน) หมายถงึ
แมในบานจะเย็นแตพอออกนอกบานก็จะรอนย่ิงข้ึน และย่ิง ๆ 
ขึ้น จนแทบจะอยูกันไมได ทั้งสงผลยอนกลับมาใหบานรอนจน
ตองเพ่ิมแอรเขาไปอีก อนัหมายถึงเพิม่ความระอขุางนอกเพิม่อีก
 ดงันัน้ การเตรยีมตัวทีถ่กูตองจึงเปนการปลูกตนไมใหรม กบั
การมีบอนํ้าใหเย็น คือตองกลับมาอยูกับธรรมชาติใหมากที่สุด
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 สติ เปรียบดั่งตนไมที่หยั่งรากลึกแข็งแกรงทําใหใจเราม่ันคง ดั่งมีที่คุมภัย        
ไมใหไหลไปตามกระแสแหงกิเลสที่พรอมจะพัดพาเราไปสูความพินาศ
 ขณะที่เมตตาก็ดั่งนํ้าที่สะอาด สดชื่น นํามาซึ่งความเย็น บรรเทาไอรอนแหง
ไฟอกุศลทั้งปวงลงไปได
 พื้นที่สีขาวที่เราสรางนี้จะมีประโยชนไมใชแตเราเทานั้น ยังมีประโยชนตอ
เพ่ือนรวมสังคมเราอีกมากทีจ่ะเขามาเกาะยึดตนไมแหงสตใิหมัน่คง ทีจ่ะมาชะโลม
นํ้าเย็นแหงเมตตาใหอภิรมย
 ถาเราปลูกตนสตขิองเราจนรากหยัง่ลกึไปในดินแหงชวีติไดแลว ผนวกกับสราง
ระบบนิเวศรอบขางใหเต็มไปดวยนํ้าสะอาด ชุมชื้น สัตวนอยใหญยอมมาพ่ึงพิง   
ไมยนืตน ไมลมลุก หรือไมเล้ือยยอมมาอาศัยเติบใหญจนกลายเปนโอเอซิสท่ีใฝฝน
 ลองจินตนาการดูวา เราจะรูสึกดีกับตัวเองเพียงไหนหากรอบขางตัวเรา         
เตม็ไปดวยลกูหลานเพ่ือนฝงูทีเ่ขามาชดิใกล เพราะรูสกึไดถงึพลงัแหงความเมตตา
ในเรา สัมผัสไดถึงความมั่นคงจากรากหย่ังของสติที่เราเพียรสราง ถึงจุดที่ลําพัง
เพียงการมีชีวิตอยูเฉย ๆ ของเราก็เปยมคุณคาแกโลกแลว ถึงจุดนั้นก็คิดดูเองวา
เราจะภาคภูมิใจในตัวเองเพียงใด
 ลองดูครับ เมื่อใดที่เราปรับภูมิใจภายในจนไดแบบนี้ ภูมิอากาศภายนอกจะ
สวิง เหวี่ยง ตีกลับแรงเพียงไหนก็ทําอะไรเราไมได
 ปใหมนี้มาชวยกันปลูกตนไม รักษาลํานํ้า พรอมทั้งเจริญสติแลวแผเมตตากัน
เปนของขวัญปใหมใหตวัเองและเพือ่นของเรากนั มาสรางพ้ืนท่ีสเีขียวเชงิกายภาพ
รอบบาน มาสรางพื้นที่สีขาวเชิงจิตภาพรอบใจกันนะครับ
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ผลกรรมตดิตาม บทประจกัษ ปฏิเวธ (Conduct) กลาวอกีนัยหนึง่ นํา้ใจเปนวิญญาณ
เสมือนกาวใจหรือทางเชื่อมกลางใจ ซึ่งยึดโยงคูแฝดหัวใจกับจิตใจ ใหประกอบ      
สอดประสานแนบแนนรวมเขาเปนใจเดียวกัน เสมือนหนึ่งเดียวภายในตนระดับ
บุคคล (As One–Within) โดยสะทอน (Reflect) แสดง (Represent) ความเปน
รูปธรรมกับนามธรรมควบคูกัน ตามแบบจําลองน้ี ใจจึงมีลักษณะแบบทวิภาค 
(Duality) เหมือนกับเหรียญสองหนา

 

 ดานรูปธรรมคือ หัวใจ ใจเดินทางบนเสนทางวนตามวงจรปรุงแตงใจ                
(A Mind-Traversing Cycle) ประกอบดวยรูจกั (Sense) 5 ตอน ไดแก ตอนแรก 
รูใจเขาใจถึงใจ (Concept) หลักการวิชาศรัทธา ดวยปจจยภาพ คัมภีรภาพ      
สารตัถภาพ คตภิาพ ตอนที ่2 วดัใจลองใจเตือนใจ (Continence) ดวยตรรกภาพ 
วิจยภาพ สัมพันธภาพ ตอนท่ี 3 ฝกใจสอนใจเจริญใจ (Competence) ดวย    
มนุษยภาพ กรรมภาพ บูรณภาพ ตอนที่ 4 ไวใจวางใจหวังใจ (Credence) ดวย
ศักยภาพ สมรรถภาพ วิริยภาพ คุณภาพ และตอนสุดทาย เช่ือใจม่ันใจปกใจ        
(Confidence) ดวยพฤติภาพ ผลิตภาพ ผลภาพ สัมฤทธิภาพ ทั้งนี้ การเดินทาง
ตองเตรียมพาหนะใจใหพรอมดวยดวงใจแหงโยนิโสมนสิการ (Attention) และ      
คติปจจัย (Conceiving Factor) ตามหลักอิทธิบาท (Efficacy) กลาวคือ สนใจ
จูงใจนอมใจ คือ ฉันทะ (Aspiration) ตื่นใจใสใจเต็มใจ คือ วิริยะ (Exertion) ตั้งใจ
สงบใจจงใจจริงใจ คือ จิตตะ (Devotion) และตรองใจเปดใจปรับใจ คือ วิมังสา 
(Inspection) ทั้งหมดน้ีลวนสําเร็จท่ีใจดวยใจ คือ อาศัยใจนํา เปนหลักเปนแนว      
เปนแรง
 ดานนามธรรมคือ จิตใจ  ใจเดินทางบนเสนทางวนตามวงจรปจจัยปรุงแตงใจ 
(A Mind-Conditioning Cycle) บนพื้นฐานความเขาใจแกนแทของการ
เปลี่ยนแปลง (Essence) คือ กําเนิดกอเกิด (Creation-Formation) กําหนด    

เ เมือ่พดูถงึคาํวา ใจ เรามกันกึถงึความรกั ความ
ออนหวาน อารมณความรูสึกละเอียดออน
บอบบาง รวมถึงความตองการปรารถนา 

ใฝฝนจินตนาการ ซึ่งมักเรียกสวนนึกคิดนี้วา จิตใจ 
หรอือาจนึกถงึอวยัวะในรางกายท่ีเรยีกวา หวัใจ ซึง่
เปนนามรูปคูแฝดสําคัญที่ตางทําหนาที่ตลอดชีวิต 
จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ใจ หมายถงึ 
สิ่งที่ทําหนาที่รู รูสึก นึกและคิด ความรูสึกนึกคิด 
และหัวใจ โดยใหความหมายตอไปวา หวัใจ หมายถึง 
อวัยวะท่ีฉีดเลือดใหหมุนเวียนเล้ียงรางกาย สิ่งที่
มีหนาท่ีรูคิดและนึก และสวนสําคัญแหงส่ิงหนึ่ง    
สิ่งใด โดยสรุปแลว ใจและหัวใจมีความหมายเกือบ
เหมือนกัน
 สภุาษติไทย เชน เอาใจเขามาใสใจเรา กเ็นนย้ํา
ความสําคัญของใจมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเปน
ไปตามหลัก รูจักใจเขาใจเรา (Sense of Minds: 
Theirs and Ours) อันมีสาระสําคัญ ไดแก     
ความเขาใจถึงธรรมชาตขิองใจคน (Characteristic) 
การคํานึงถึงความเหมือน (Conformance) กับ
ความตาง (Difference) ของใจแตละคน และ       
การบรรลุถึงดุลยภาพเหมาะสมพอดีของใจ         
(Balance)
 หากขยายนิยามของ ใจ (Mind) ทางความรู
และความรูสึกนึกคิดใหเช่ือมสัมพันธกันชัดเจนขึ้น 
จะไดภาพของแบบจําลองใจ (A Mind Model) 
ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ 3 สวน ไดแก สวนแรก 
หวัใจ (Heart) เปนรปูธรรม เปรียบเสมือนโครงราง
แผนผังกลไก เปนความคิดต้ังตน บทคิดทฤษฎี 
ปริยตั ิ(Conception) หมายถึงสวนหัวของใจ หรือ
สวนสําคัญสวนบนสวนหนาสวนตน แมวาโดย
สรรีวทิยาแลวเปนบทบาทหนาทีข่องสมอง (Brain) 
และระบบประสาท (Nervous System) สวนที่ 2 
อยูระหวางกลางเรียกวา นํ้าใจ (Spirit) เปน       
นามรูป เปรียบเสมือนสายใยเสนทางกระแส เปน
ความประพฤติตอเติม บทแสดง ปฏิบัติ (Course) 
และสวนสุดทาย จิตใจ (Soul) เปนนามธรรม 
เปรียบเสมือนสถานภาพใจในแตละขณะจิต เปน

มุมมองวาดวยใจ

(Notes on Mind)

แบบจําลองใจ (A Mind Model)
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เก็บกัก (Continuation-Function) และกําจัด
กัดกรอน (Cancellation-Fusion) อีกทั้งยังตอง   
เตรียมเสบียงใจใหพรอมดวยสายใจแหงปรโตโฆสะ 
(Persuasion) และมติปจจัย (Concluding Factor) 
ตามหลักพรหมวิหาร (Nobility) กลาวคือ เมตตา
กรณุา (Benevolence) เหน็ใจมัดใจผกูใจ คอื เมตตา 
(Clemency-Beneficence) ปลอบใจจับใจเปนใจ 
คือ กรุณา (Compassion-Pity) สงใจชอบใจเติมใจ 
คือ มุทิตา (Contentment-Delight) และปลงใจ
ตัดใจพอใจ คือ อุเบกขา (Complacence-Indiffer-
ence) ซึ่งสงพลังใจ (Energy) แสดงความรู สึก      
ออกมาตามลําดับข้ัน เร่ิมจากเห็นใจ (Sympathy) 
ปรบัใจ (Empathy) สูปลงใจ (Apathy)
 ดวยความหมายที่แสดงนัยสําคัญและความ
จําเปน คือ แกน (Core) หรือศูนยกลาง (Center) 
ใจจึงมักแทนศูนยกลางของชีวิต แกนกลางของ
ปจเจกชน และสื่อกลางของมนุษยชาติ ดังน้ัน ใจ    
ทั้งหัวใจ จิตใจและนํ้าใจ จึงเปนองคประกอบสามัญ 
ทั้งที่แสดงตัว (Explicit) และซอนตัว (Implicit) 
แทรกกระจายอยู ถวนทั่วในทุกภาคสวน ตั้งแต
รากฐาน (Foundation) พื้นฐาน (Fabrication)     
ไปจนถึงผลฐาน (Fruition) ของการบริหารตนเอง 
กจิวตัรกิจกรรม (Self) การบริหารบุคลากรทรัพยากร
บุคคล การบริหารงานพันธกิจภารกิจธุรกิจ ในทุก
ระดับช้ันทุกแงมุมของการบริหารองคกร กิจการ 
(Subgroup) และการบริหารปถุชุนมวลชน เศรษฐกิจ
รัฐกิจ ในสังคมประเทศชาติ (Society) 
 นอกจากนัน้ ภาษาไทยยงัมีคาํขยายความหมาย
โดยรอบและโดยนยัคําวาใจ ทัง้ภายนอกและภายใน 
ลอมหนาลอมหลงัลอมขาง สารพดัหลากหลายใจอกี
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขยายความ
บทวินัยบนแถบคาความตอเนื่อง (Continuum) ทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งตอกยํ้าความสําคัญของ
ดุลยภาพสมภาพความสมดุลในชีวิต เชนเดียวกับ    
ศีลคูกับธรรม ขอพึงท้ิง ละลดเลิก คูกบัขอพึงทํา เริม่   
รุกเรง ผานประสบการณและกระบวนการปลูกฝง 
บมเพาะ ฝกฝน อบรม บํารุงรักษา ขัดเกลา เรียนรู

 ดานนามรปู รปูธรรมควบนามธรรม คอื นํา้ใจ เปนตัวแทนใจ คอยกํากับควบคุม
ชักนําใจ (Guide) ซึ่งสะทอนแสดงออกมาเปนเจตนา (Will) ความมีพลังจิตพลังใจ 
นํา้จิตน้ําใจ เชน นํา้ใจนักกฬีา การพัฒนาดูแลรักษาใจใหสมบูรณจงึตองเขาใจความ
เปลี่ยนแปลงตามหลักไตรลักษณ (Tri-Characteristic) โดยดําเนินชีวิตอยาง
บรสิทุธ์ิใจจรงิใจในกจิวัตร ภารกจิ พนัธกจิตามแนวคดิแบบสามเหลีย่มทางกลยทุธ 
(A Strategic Triangle) ใหสอดคลองตอเนือ่งสมัพันธกนัระหวาง รบัรู-รูรบั (Sense-
Reach) รับรุก-รุกรับ (Serve-Rein) และเรียนรู-รูเรียน (Seize-Read) ซึ่งอาศัย
การศกึษารํา่เรยีน ฝกฝนสอนใจตามแนวทางสายกลาง คอื ไตรสิกขา (Triangular 
Studies) ดวยสติสัมปชัญญะสมาธิปญญา พรอมสรรพดวยสติปจจัย (Cognizing 
Factor) และเหตุปจจัย (Causing Factor) ตามหลักอิทัปปจจยตา (Causation) 
ทั้งปจจัยเขาสูใจและปจจัยออกจากใจ ทั้งจากการกระทํากระทบตอตนเองและ    
ตอคนอ่ืน ผานทางพฤติกรรม ไมวาในระดับลักษณะนิสัย ความเคยชิน ทัศนคติ    
คานิยม ธรรมเนียมจารีตประเพณี หรือวัฒนธรรมก็ตาม เชน ตั้งใจ-นอนใจ ปกใจ-
เปลีย่นใจ ตามใจ-ขดัใจ เตรยีมใจ-ชะลาใจ หามใจ-ปลอยใจ สอนใจ-ลอใจ สานใจ-
สลายใจ รวมใจ-แบงใจ ขอบใจ-ของใจ
 ปจจัยนําเขาสูใจ (Import) เชน ดีใจ-เสียใจ สุขใจ-ทุกขใจ สบายใจ-เศราใจ 
ชอบใจพอใจ-กลุมใจกังวลใจวุนวายใจ ชืน่ใจ-ชํา้ใจ ปลืม้ใจประทับใจ-ตรอมใจ ตัง้ใจ
สนใจ-นอนใจ ใสใจใฝใจ-นอกใจ ปกใจตรึงใจ-ปนใจกลับใจ ตามใจสมัครใจ-ขัดใจ
ฝนใจซอนใจ วางใจไวใจ-แคลงใจหมางใจตายใจ มั่นใจ-หว่ันใจระทึกใจ เบาใจ-
หนักใจ เย็นใจอุนใจ-รอนใจ จริงใจจงใจ-จนใจจําใจ เต็มใจเปนใจ-ขืนใจคับใจ          
ทั้งใจหมดใจ-กินใจ ลนใจทวมใจ-คาใจ ตรงใจดั่งใจสมใจถูกใจ-ผิดใจ ถึงใจข้ึนใจ-
สะเทือนใจ อิ่มใจซึ้งใจ-นอยใจ ภูมิใจปล้ืมใจ-ทอใจ เกรงใจ-กลัวใจ จับใจ-เจ็บใจ
บาดใจขาดใจ คุนใจครองใจสงบใจ-แปลกใจตกใจ อานใจเดาใจทายใจ-ฝงใจ ขมใจ
อดใจหามใจ-ปลอยใจ แข็งใจ-ออนใจ ขอบใจ-ของใจเคืองใจ

วงจรปจจัยปรุงแตงใจ (A Mind-Conditioning Cycle)

วงจรปรุงแตงใจ (A Mind-Traversing Cycle)
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รากฐานที่ดีของใจ (Good Foundation of Mind)

 ปจจัยสงออกจากใจ (Export) เชน
ใจดี-ใจราย ใจงาม-ใจทราม ใจสูง-ใจตํ่าใจทราม 
ใจบุญ-ใจบาป ใจพระ-ใจยักษใจมาร ใจผองใส-
ใจขุน ใจแข็ง-ใจออน ใจกลา-ใจขลาด ใจสู-ใจเสาะ 
ใจปา-ใจฝอ ใจถงึ-ใจหายใจควํา่ ใจเดด็-ใจรวนเร ใจชืน้-
ใจเห่ียวแหง ใจจดใจจอ-ใจลอย ใจกวาง-ใจแคบ            
ใจใหญ-ใจนอย ใจบาน-ใจหดใจหูใจหอ ใจมา-ใจเสีย 
ใจเติบใจโต-ใจจืดใจดํา ใจเย็น-ใจรอน ใจแกรง-              
ใจสะเทือน ใจสลาย ใจแตก ใจเพชร ใจหนักแนน-ใจเร็ว 
ใจงาย ใจเบา
 รากฐานที่ดีของใจ (Good Foundation of 
Mind) ตองมีหัวใจ จิตใจ และนํ้าใจ ครบถวนสมบูรณ
ทั้ง 3 สวนรวมกันเสริมกันเปนหนึ่งเดียว ใจวางจาก
ตัณหาอุปาทาน พันธนาการจินตนาการความยึดติด  
ใจสงบสะอาดสดใสสวาง (Calm, Clean, Candid, 
Chaste, Clear) พรอมดวยคุณานุภาพ (Value) 
คณุคา คณุประโยชนคุมคา อยางรอบดาน 3 ดาน ไดแก 
คณุวฒุ ิ(Intelligence) การศึกษาวชิาความรู คณุธรรม 
(Integrity) การประพฤติฝกฝน ขัดเกลา และคุณากร 
(Instrumental) ทักษะสมรรถนะ ทางใจ เชน กายใจ 
ลมหายใจ สขุภาพใจ กาํลงัใจ พลงัใจ แรงใจ แรงบนัดาลใจ 
แรงชักจงูใจ แรงดงึดดูใจ แรงโนมนาวใจ แรงกระตุนใจ 
แรงปลุกเราใจ หลักใจ ธรรมใจ โดยมีหลักธรรมเปน
เง่ือนไขสามญั (Common Constraint) และบรบิท
เบ้ืองตน (Coherent Context) ที่จําเปน เชน 
นิติธรรม ยุติธรรม จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม 
มโนธรรม มนุษยธรรม วัฒนธรรม อารยธรรม 
สามัคคีธรรม สัจธรรม ธรรมาภิบาล ธรรมชาติ แต      
ผลสุดทายอยูที่การประพฤติปฏิบัติจริงใหอยูรวมกัน
อยางสงบใจสบายใจสุขใจไดเทานั้น คือ ตองรวมกัน 
(Harmony) สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว ไดแก 
รวมคิด (Head) รวมใจ (Heart) และรวมมือ (Hand) 
เสมือนหนึ่งเดียวภายในกลุมชนภายนอกตนระหวาง
บุคคล (As One–Without) ทั้งนี้ ขอปฏิบัติที่สําคัญยิ่ง
คอืการตัง้อยูในความไมประมาท (Vigilance) แวดระวัง
กับดับทางใจ (Mind Trap) จากอบายมุข อกุศล 
อกรณีย อดีต อนาคต อธรรม อคติ อวิชชาและอัตตา 
ตามหลกัเบือ้งตนเชงิคุณภาพวา ขยะเขา-ขยะภายใน-
ขยะออก (Garbage-In, Garbage-Within,          
Garbage-Out: GIGWGO)
 โดยสรุป ใจเปนแกนกลางของการกระทําหรือ
กรรม ไมวามโนกรรม วจีกรรม หรือกายกรรม ก็ตาม 
การตัดสินใจ (Decision) จึงเปนหัวใจของการคิด 
(Think) พูด (Talk) และทํา (Task) แสดงออกมาเปน
ผลกรรมที่เปนรูปธรรม ฉะน้ัน กรรมและธรรมตอง
สมดลุกนัตองมดีลุยภาพ ใจจงึจะสามารถกาํกบัควบคุม
ดแูลตวัเองได (Self-Discipline) คุมครองใจยบัย้ังช่ังใจ
ขัดเกลาใจได ทามกลางกระแสอัตภาพ อานุภาพ 
อสิรภาพ เสรีภาพ อนันตภาพ (Influence) ดัง่สุภาษิต
วา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน คือ 

จเสาะ
ใจชืน้-
จแคบ
ใจเสีย
กรง-
ใจเร็ว

การพึ่งใจตนเอง แตไมใชแยกขาดจากกันเปนเอกเทศ เพราะเมื่อคนเราอยู
ดวยกันในกลุมสังคม ยังตองรวมใจรวมใจกันเพื่อทําใหกลุมสังคมทุกระดับ
ทกุภาคสวนมีดลุยภาพดวยคุณานุภาพ ซึง่สอดคลองกับหลักความพอเพยีง 
(Sufficiency) หรือรูจักใจเขาใจเรา นั่นเอง

อางอิง:
รูจักใจเขาใจเรา (Sense of Minds: Theirs and Ours)
อินทาเนีย (Intania) วารสารชาววิศวฯ จุฬาฯ
กรกฎาคม-กันยายน 2562 ลําดับที่ 121 ปที่ 24 ฉบับที่ 3 หนา 57-59
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การออมทางวตัถุ คอื การสะสมเงนิหรอืทรัพยสนิทีเ่หลือจากการใชนาํไป
ลงทุนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนทางดานสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสรุปเปน
ขอ ๆ ไดดังนี้
  การลงทนุในดานการศกึษา หมายถึง การใหการศึกษาแกตวัเองและลกูหลาน    
  เพื่อใหมีวิชาความรูที่ทันสมัยทันโลก และสามารถนํามาประกอบวิชาชีพเพ่ือ
ทาํงานและรบัผดิชอบในตําแหนงงานทีส่งูขึน้ ยกตัวอยางเชน เคยทํางานดานวิศวกรรม
มาหลายป ถงึจุดหน่ึงก็ตองเรียนตอดานบริหารธรุกิจและการเงนิ เพ่ือสามารถเขาใจการ
ทาํธุรกิจหลาย ๆ  ดาน เชน ดานการตลาด ตนทุน การบรหิารการจดัการและการบรหิาร
ดานการเงนิ ซึง่เปนหวัใจของการทาํธรุกจิ ดงัน้ัน การศึกษาเพิม่เตมิเพือ่ประกอบวิชาชีพ  
เพื่อทําธุรกิจสวนตัวหรือเปนผูบริหารมืออาชีพ จึงจําเปนตองเรียนรูดานการเงินและ  
การตลาดทัง้สิน้ นบัวา เปนการออมในรูปแบบหนึง่ ซึง่เราสามารถจะไดรบัผลตอบแทน
ในระยะยาวที่คุมคา

ความมั่งมี

ความจน

ความสุข

ขึ้นอยูกับอะไรแน

ตอนที่ 2

การออมทางวัตถุ

กับการออมทางธรรมะ

อยางไหนดีกวากัน

บ ทความฉบับท่ีแลว ผมไดพดูถึงเหตุผล
และวิธีคิดของคนท้ัง 4 ประเภท ที่     

ใชเวลาทํางานเทากัน แตไดผลของงาน     
ตางกัน เพราะคนแตละประเภทจะมีมมุมอง
และวิธีปฏิบัติงานแตกตางกัน  คนที่ประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุดจะรูจักใช “สติปญญา
ของตนเองและผูรูมาชวยคิดและทํางาน
รวมกัน” ทําใหเวลาที่ใชเทากันกับคน
ประเภทอ่ืน ๆ แตไดผลงานมากกวา นั่นก็
คือ คนผูนั้นจะมีรายไดมากกวาคนประเภท    
อื่น ๆ
 ความมัง่มีนัน้ สวนใหญตองเริม่ตนจาก
การมีรายไดมาก ๆ เม่ือเทียบกับรายจาย    
นั่นก็คือ มีเงินสะสมเหลือเก็บเม่ือหักคา       
ใชจายท้ังหมดแลว ซึง่เราจะเรยีกวา “เงินออม” 
สวนเงินท่ีสะสมเหลือเก็บหรือเงินออม จะ
นํามาลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยหรือเงินปนผล ก็แลวแตทานวา
อยากจะลงทุนในรูปแบบใด ซึ่งปจจุบันมี    
รปูแบบการออมไดหลายแบบ แตในมมุมอง
ของผูเขียนแลว การออมแบงไดเปนประเภท
ใหญ ๆ 2 ประเภท คือ
 1. การออมทางวัตถุ หมายถึง การ
สะสมเงินหรือสินทรัพยที่เหลือจากการ    
ใชจายแลวนํามาลงทนุในรูปแบบตาง ๆ  กนั  
ทั้งอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพย 
ทรัพยสินที่เคลื่อนที่ได (สังหาริมทรัพย)        
มีเงิน ทอง พันธบัตร ตั๋วสัญญาใชเงิน         
เงินฝากในสถาบันการเงิน หุนในบริษัทและ
หุนตาง ๆ ในตลาดหลักทรัพย รถยนต สวน
อสงัหาริมทรัพยคอืทรพัยสนิทีเ่คล่ือนทีไ่มได 
เชน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง ตึกอาคารตาง ๆ
 2. การออมทางธรรมะ หมายถึง การ
สะสมบุญ ผูออมหรือผูปฏิบัติธรรม จะ
สรางบุญในรปูแบบตาง ๆ  กนั เปนการลงทุน
พัฒนาดานจิตใจ ซึ่งผลตอบแทนจะไดใน  
รปูแบบของ “ความสุขสงบดานจติใจ” ทัง้นี้
ผูเขียนจะกลาวตอไปในทายของบทความ

1.
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  การออมในรูปแบบของกองทุน RMF เพื่อลดภาษี 
  สําหรับหลาย ๆ ทานที่มีรายไดมากและมีฐานการเสียภาษี
ที่แพงมาก การลงทุนในรูปแบบกองทุน RMF นั้นจะชวยทาน
ประหยดัภาษไีดมาก เพราะนาํมาคิดเปนคาใชจายกอนคิดฐานภาษี 
ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ก็สนับสนุนใหประชาชนมีรูปแบบ
ในการออมแบบน้ี ทัง้น้ี สถาบันการเงินตาง ๆ  จะนําเสนอผลตอบแทน
ตาง ๆ กัน ซึ่งสามารถแบงไดเปนดังนี้
 2.1 กองทุนตราสารหนี้
 2.2 กองทุนหุน
 2.3 กองทุนลูกผสมระหวางตราสารหนี้กับหุน
 การลงทนุใด ๆ  กต็าม จะมเีรือ่งผลตอบแทนกับความเสีย่งเปน
ของคูกนั กลาวคือ ผลตอบแทนสงู ความเส่ียงก็สงูตาม ผลตอบแทน
ตํ่า ความเสี่ยงก็ตํ่าตาม
 สําหรับ “ผูลงทุนที่มีอายุคอนขางมาก กวา 45 ป” ควรเลือก
การลงทุนเฉพาะกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งจะไดผลตอบแทนประมาณ 
3-5% ตอป และมีความเสี่ยงนอย
 สําหรับ “ผูลงทุนที่มีอายุยังนอยคือตํ่ากวา 30 ป” และ
ตองการผลตอบแทนสูง ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนหุนได แต
ไมควรลงทุนเกิน 30-40% ของเงินออมของทานที่มีอยู  
 แตสําหรับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนปานกลาง มีความ
เสี่ยงปานกลาง ก็ใหลงทุนในกองทุนลูกผสมระหวางตราสารหนี้    
กับหุน ทั้งนี้การออมเงินในรูปแบบการลงทุนใด ๆ ควรจะศึกษา      
หาขอมูลและปรึกษาผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซึ่งมีสถาบันการเงิน    
และสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แหงจัดอบรมใหความรูดานนี้อยาง
สมํ่าเสมอ

   การออมในรูปแบบของการทําประกันชีวิตแบบสะสม

  ทรัพย บริษัทประกันชีวิตไดออกแบบไวสําหรับหนุมสาว 
ที่เริ่มทํางานอายุประมาณ 30-40 ป โดยมีการจายเบี้ยประกันดาน
สะสมทรัพยและประกันสุขภาพประมาณ 20 ป ซึ่งก็จะมีรูปแบบ
ของเงินชดเชยรายไดเม่ือตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และ
จายคืนเมื่อครบกําหนดตามสัญญากรมธรรม เม่ือถึงตอนเราอายุ 
45-50 ป เราจะไดเงนิคนืเปนกอนใหญ ซึง่สามารถนาํมาใชประโยชน
ไดตอนอายุมาก สําหรับผูเขียนนั้น ใน พ.ศ. 2554 จะไดรับคืนเปน
เงิน 750,000 บาท และสวนของภรรยาที่ทําพรอมกันจะไดรับคืน 
750,000 บาท ใน พ.ศ. 2555 เชนกัน ตอนทํางานใหม ๆ มีกําลังที่
จะหารายไดมาก ๆ  กค็วรแบงสวนหนึง่มาทาํประกนัชีวติแบบสะสม
ทรพัยบาง อยางนอยกเ็ปนหลกัประกนัอยางหนึง่ ดงันัน้ การออมเงิน
แบบทําประกันรูปแบบนี้ก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการ
ออมเงินได ซึ่งในระยะยาว ตอนอายุมากก็จะมีเงินกอนใหญใช อาจ
มีบางทานบอกวาเก็บเงินไวกับตัวเองก็ได ผูเขียนก็เคยมีความคิด
แบบน้ี แตคนที่จะเก็บเงินจะตองเปนคนท่ีมีวินัยการเงินเขมงวด   
จริง ๆ จึงจะเก็บเงินไวไดโดยไมนํามาใชกอนเวลา 20 ป
 สําหรับทานท่ีมีรายไดคอนขางมากและรับความเสี่ยงสูงได     
การออมในรปูแบบท่ีลงทนุในหุนในตลาดหลกัทรพัย กเ็ปนทางเลอืก
อีกทางเลือกหนึ่ง แตทั้งนี้ควรลงทุนไมเกิน 40% ที่มีอยู
 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย สําหรับทานท่ีมีรายไดดีอยาง
สม่ําเสมอ และมีเงินเหลอืเก็บมากพอ การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย
ในรูปแบบของการซื้อคอนโดมิเนียมท่ีพักอาศัย บานหรือท่ีดินท่ีมี
ศักยภาพ ก็เปนรูปแบบการออมในระยะยาวรูปแบบหน่ึง ทั้งน้ี ควร

จะศึกษาหาขอมูลเรื่องราคาที่ดิน อัตราการเชาและการสราง
สาธารณูปโภค การสรางระบบขนสงมวลชน เชน แนวรถไฟฟา
ใตดินหรือรถไฟลอยฟา 
 การออมเงินนั้น ขึ้นอยูกับรายไดและรายจายเปนหลักใหญ 
แตมีผูรู และมีประสบการณใหแงคิดไว คือ “การต้ังเปาหมาย     
เงินออมไวกอนใช” วาจะออมเทาไรในแตละเดือน แลวคอยทํา
บัญชีควบคุมรายจายใหอยูในงบประมาณ แตอยาคิดวาใชไปกอน
แลวเหลอืเทาไรแลวคอยเกบ็  ถาทาํแบบน้ีทานจะไมคอยเหลือเก็บ 
เพราะไมมเีปาหมายการเก็บเงินและการออมอยางชัดเจนวา จะนาํ
เงินไปลงทุนทําอะไร
 ผมมีเร่ืองเลาเก่ียวกับ “การออมเพือ่การศึกษา” มาเลาใหฟง
เร่ืองหน่ึง เม่ือ พ.ศ. 2531 ผมและเพ่ือน ๆ รวมกันเปดบริษัท        
รับเหมากอสรางงานระบบไฟฟาและเครื่องกล ผมไดรับเด็กท่ีจบ
สายชาง จบ ปวช. คนหน่ึงมารวมงาน เด็กคนนี้ขยันทํางานมาก 
และไดขออนุญาตผมเลิกงานตอน 4 โมงเย็นเพ่ือขอไปเรียนตอ 
ปวส. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งผมได
ใหการสนับสนนุ เม่ือเขาทํางานสัก 2 ป กม็าขออนญุาตไปเรียนตอ
ปรญิญาตรีคณะวศิวกรรมศาสตร สาขาอตุสาหกรรม ทีส่ถาบันเดมิ
 ผมไดใหการสนับสนนุเรือ่งเรยีนและชวยเหลือเรือ่งเงนิไปบาง 
เพราะเห็นวาลูกนองคนนี้ทํางานดีมาก และขยันมาก ตอมาเขาก็
มาขอเรียนตอปริญญาโท MBA ที่นิดาอีกในวันเสาร-อาทิตย เปน
เวลา 2 ป
 เขาเรียนจนจบปรญิญาโทใน พ.ศ. 2549 วศิวกรคนนีช้วยงาน
และรวมงานกับผมเปนเวลา 18 ป และเขาก็ยายไปรวมงานกับ
บริษัทพัฒนาท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งอยู ในตลาดหลักทรัพย          
ผมไดทราบขาววาเขาไดรบัเงนิเดอืนกวาแสนบาทและมีรถประจาํ
ตําแหนงเปนรถโตโยตา แคมรี่  
 ผมก็ดีใจกับลูกนองคนนี้มาก ลูกนองคนนี้เขาได “สะสมวิชา
ความรูและประสบการณจากผมและจากการทํางานรวมกัน” 
อีกท้ังยังไดเก็บเงิน โดยใชหลัก “ออมเงินเพ่ือการศึกษา” เพ่ือ
ศึกษาเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา จนประสบความสําเร็จในชีวิตทํางาน
ในระดบัหน่ึง ผมเองก็ไดใช “หลกัการออมเพือ่การศึกษา” เชนกนั 
ผมเกบ็เงนิเพือ่เรยีนตอปรญิญาโทดานบรหิารธรุกิจจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาใน พ.ศ. 2532 การเรียน MBA นั้น
ทําใหผมมีความรูดานการตลาด บัญชี การเงิน และ
บริหารการจัดการ เมื่อผมเปดบริษัทและทําธุรกิจ
ผมจึงมีความรูและเขาใจในระบบบัญชีและการเงิน
ทําใหสามารถบริหารบริษัทใหกาวหนาไดเปนอยางดี 
 ดังไดกลาวมาแลววา “การออมเพื่อการศึกษา” นั้น
สําหรับตัวเราแลว เมื่อศึกษาเพิ่มเติมในแขนงวิชาตาง ๆ
ที่สนับสนุนการทํางานของเราแลว เราก็จะสามารถ
“สรางมูลคาเพิ่ม” และ “คุณคาเพิ่ม”
ใหแกตัวเราได แลวทานผูอานมีความสนใจ
ที่จะ “สรางมูลคาเพิ่มและคุณคาเพิ่ม”
ใหแกตัวเองโดยใชหลักการออมนี้
ทานลองพิจารณาแนวทางนี้ดู   

2.

3.

ญญ 
ายย     
ญญ

ทํา
อนน
บ 

ขอไปเรียนตอ 
หนือ ซึ่งผมได
าตไปเรียนตอ
ทีส่ถาบันเดมิ
รือ่งเงนิไปบาง 
ก ตอมาเขาก็
-อาทิตย เปนน

คนนีช้วยงาน
ปรวมงานกับ
ดหลักทรัพย
ละมรีถประจํา
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 องคประกอบที่ 3 คือ เนื้อนาบุญตองบริสุทธิ์ คําวาเนื้อนาบุญ 
หมายถงึบุคคลทีไ่ดรบัทานนัน้ หากบคุคลทีร่บัทานเปนผูทีม่ศีลีมีธรรม
สงู กย็อมเปนเนือ้นาบญุท่ีด ีทานทีเ่ราไดทาํไปแลวก็จะเกดิผลบญุมาก

  การรักษาศีล คือการดูแลตนเองใหอยูในขอปฏิบัติที่
  เหมาะสมและเครงครัดตามฐานะและเพศภาวะ เชน          
คนธรรมดาก็รักษาศีล 5 ผูรักษาศีลเครงครัดอยางสามเณรหรือแมชี           
ก็รักษาศีล 8, 10 แตถาเปนพระภิกษุซึ่งเปนบรรพชิตเพศ ตองรักษา
ศีล 227 ขอ การรักษาศีลชวยทําใหกิเลสตัณหาของผูรักษาศีลลดลง 
 การรักษาศีลในทางพุทธศาสนาถือวาไดบุญมากกวาการ       
ใหทาน การรักษาศีลนั้นมุงที่จะ “รักษากายและวาจา” ใหอยูใน
ระเบียบและขอปฏิบัติที่เหมาะสมและดีงาม เพื่อทําใหกิเลสตัณหา
ลดลงเทานั้น

  การภาวนา มุงเนนที่ “รักษาจิตใจ” และซักฟอกจิตใจให
  บริสุทธิ์และสงบสุข ซึ่งจะเปนหนทางที่ผูปฏิบัติจะสามารถ
ฝกจติใจและฝกสมาธิ วปิสสนาตอไป การเจรญิภาวนาเปนการสราง
บุญบารมีที่สูงที่สุด ซึ่งเปนแกนแทในพุทธศาสนา แบงไดเปน 2 
อยางคือ
 1. สมถภาวนา คือ การทําสมาธิ
 2. วิปสสนาภาวนา คือ การเจริญปญญา
 สมถภาวนา คือการทําจิตใจใหเปนสมาธิหรือเปนฌาน        
การทําจิตใจใหตั้งม่ันอยูอารมณเดียว ไมฟุงซานไปอารมณอื่น ๆ          
การทําสมาธจิะทาํใหจติใจสงบนิง่ สวน วปิสสนาภาวนาคอืการทําให
จิตสงบนิ่งแลวใชจิตใครครวญหาเหตุและผลในสภาวธรรม           
ทัง้หลาย สิง่ท่ีเปนอารมณอยางเดยีวของวิปสสนาคือ “ขนัธ ๕” ไดแก 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
 ดังที่กลาวมาขางตน การสรางบุญบารมีนั้น เปนการลงทุนใน
ระยะยาว “การใหทาน” เพ่ือทําใหผู ปฏิบัติมีความโลภนอยลง           
มีความคิดที่จะชวยเหลือคนอ่ืนมากข้ึน โดยรูจักฝกจิตใจดวยการ
เสียสละทรัพยสินส่ิงของชวยเหลือผูอื่น ในขณะเดียวกันก็รูจักดูแล
ตนเองใหอยูในขอปฏิบัติที่ดีงามและเหมาะสม ทั้งดานรางกายโดย
การรักษาศีล ๕ และดูแลจิตใจใหสงบนิ่งดวยสมถภาวนานั่งสมาธิ
วิปสสนา
 การออมทางธรรมะนัน้ มุงเนนท่ีจะใหผูออมหรอืผูปฏิบตัคิอย ๆ  
“สะสมการทําบุญและเจริญภาวนานั่งสมาธิทีละนอย เพื่อพัฒนา
จิตใจของผูออม” ในปจจุบัน เพื่อผลของ “จิตใจที่สงบนิ่ง มีสมาธิ 
และมีความสุข” ในอนาคต
 ผลของการสะสมเงินทองท่ีทานออมทางวัตถุนั้น เมื่อถึงวาระ
หน่ึงแลว การออมทางวัตถุก็อาจจะหมดสิ้นไปตามสังขารและวาระ
สุดทายของเจาทรัพยสินนั้น ๆ แต “การออมทางธรรมะ” คือ           
“การสรางบุญ” ของทานนั้น เมื่อวาระสุดทายของทาน ผลของการ
สรางบุญโดยประกอบคุณงามความดีและชวยเหลือผูคนแลว ไมมี   
วันสิ้นสลายไปไหน เพราะวามันจะอยูในใจของผูคนที่ทานชวยเหลือ
คนเหลานั้นและอยูในจิตใจของคนท่ัวไป แลวทานผูอานละครับ      
ทานคิดวาควรจะออมทางวัตถุดีหรือจะออมทางธรรมะดี หรือวาจะ
ออมท้ัง 2 อยางไปพรอมกัน เพือ่ทานจะไดมทีรพัยสนิใชเพือ่ความสุข      
ทางรางกายและมผีลของบญุทีท่านสราง เพือ่ความสขุทางดานอารมณ
และจิตใจ ทานเทานั้นครับจะเปนผูเลือกในการออมครั้งนี้

การออมทางธรรมะ คือ การสะสมบุญ ซึ่ง
ผูออมหรือผูปฏิบัติธรรมจะมีการสรางบุญในรูปแบบ  
ตาง ๆ เปนการพัฒนาดานอารมณและจิตใจ ซึ่งจะมี      
ผลตอบแทนเปนความสงบสุขทางจิตใจและมีสมาธิ    
มากขึ้น 
 การสรางบุญบารมีในทางพุทธศาสนาคือการ
ทําความดีเพื่อทําใหจิตใจสงบสุขและมีความสุขใน   
ระยะยาว ซึ่งเปนการลงทุนในปจจุบัน แตจะมีผลใน
อนาคต ซึ่งนับวาเปนการลงทุนหรือการออมอยางหนึ่ง
 การสรางบุญบารมีมีอยู 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การใหทาน
 2. การถือศีล
 3. การเจริญภาวนา

  การใหทาน คือ การสละทรัพยสิ่งของสมบัติ
  ของตัวเราใหแกคนอื่น โดยมุงหวังใหคนอื่นได
รับประโยชนและมีความสุข ดวยความเมตตาจิต
 การใหทานจะไดบุญมากหรือนอย ขึ้นอยู กับ          
องคประกอบ 3 ประการคือ
 องคประกอบที่ 1 คือ วัตถุที่ใหตองบริสุทธิ์ วัตถุ
สิ่งของท่ีตนสละใหเปนทานน้ัน จะตองเปนของบริสุทธิ์     
ซึ่งตองไดมาจากการประกอบสัมมาอาชีพ ไมใชเปนของ
เบียดเบียนผูอื่นมา เชน ไดมาโดยทุจริต ลักทรัพย ยักยอก 
หรือปลนชิงทรัพย 
 องคประกอบที่ 2 คือ เจตนาในการใหทานตอง
บริสุทธ์ิ การใหทานนั้น โดยจุดมุงหมายที่แทจริงก็คือ 
เปนการขจัดความโลภ ความตระหนี่ ขี้เหนียว ความ
หลงใหลในสมบัติตน อันเปนกิเลสหยาบ การใหทาน 
เปนการสงเคราะหผู อื่นใหไดรับความสุข ดวยความมี
เมตตาธรรม ทัง้น้ีเจตนาในการทาํทานบรสิทุธ์ินัน้ ถาจะให
บริสุทธิ์จริงจะตองถึงพรอมดวยกัน 3 ระยะ คือ

1.

2.

3.

 1. ระยะกอนที่จะใหทาน กอนที่จะ
ใหทานนั้น มีจิตใจเบิกบาน ยินดีที่จะให
ทาน เพ่ือสงเคราะหผูอืน่ใหไดรบัความสุข 
เพราะทรัพยสินของตนหรือไม
 2. ระยะท่ีลงมอืใหทาน ระยะท่ีกาํลัง
ลงมือใหทานน้ัน ทําดวยจิตใจท่ียินดี      
เบิกบาน ในทานที่ตนกําลังใหคนอื่น       
หรือไม
 3. ระยะหลังจากใหทานแลว เมื่อ
เราใหทานไปแลว เราหวนคิดถึงทานที่ตน
ใหนัน้ เรามคีวามสขุ ยนิดมีากนอยเพยีงไร  
ไมใชกลับคิดเสียดาย ดังนั้น การจะไดบุญ
มากหรือนอยข้ึนอยูกับเจตนาที่บริสุทธิ์   
ทั้งกอนทําและหลังทํา
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การวิเคราะหความเสียหาย

และการประเมินอายุการใชงาน

เครื่องจักรและอุปกรณ
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à

บทนํา

 การวิเคราะหความเสียหาย หมายถึง การสืบคนหา         
ตนเหตุความเสียหายที่แทจริงของชิ้นสวน/อุปกรณ “Root 
Cause Analysis, RCA” โดยตองเขาใจวาความเสียหาย      
ในที่นี้ไมไดเพียงหมายถึงการแตกหักเสียหายของชิ้นสวน/
อุปกรณเทาน้ัน แตหมายถึงการที่ชิ้นสวน/อุปกรณนั้นไม
สามารถทํางานไดตามท่ีออกแบบไวกถ็อืวาเปนความเสียหาย
แลว
 เมื่อชิ้นสวน/อุปกรณเกิดความเสียหาย แลวปลอยปละ
ละเลยไมดําเนินการใด ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ (1) คาเสียโอกาสที่
ชิ้นสวน/อุปกรณนั้นไมสามารถทํางานไดตามความตองการ 
(2) ถายังคงใชงานช้ินสวน/อุปกรณนั้นตอไป ในท่ีสุดช้ินสวน/
อุปกรณก็อาจจะเสียหายถึงข้ันชํารุด ทําใหตองหยุดการ
ทาํงานเพือ่แกไขซอมแซม และ (3) ชิน้สวน/อปุกรณทีช่าํรดุนัน้       
อาจจะทําใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณอื่น ๆ ที่ทํางาน     
รวมกันได
 แตการแกไขซอมแซมชิ้นสวน/อุปกรณโดยที่ไมทราบ      
ตนเหตุความเสียหายท่ีแทจริง และแกไขไมถูกจุดตนเหตุที่  
แทจริง ในเวลาอีกไมนานชิ้นสวน/อุปกรณนั้นก็จะเกิดความ
เสยีหายอยางเดมิอกี ดงันัน้ RCA จงึเปนสิง่ทีค่วรตองดําเนินการ
เพื่อใหการปรับปรุงเสร็จสิ้นสมบูรณ
 สําหรับอายุการใชงานของชิ้นสวน/อุปกรณนั้น เปนการ
ประเมินวาชิ้นสวน/อุปกรณที่พิจารณาจะสามารถใชงานได
อยางเต็มความสามารถจนถึงเม่ือไร จึงจะเร่ิมแสดงอาการ
ความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเตรียมการซอมบํารุง 
(Maintenance) หรือเปลี่ยนทดแทน (Replacement)

ความแตกตางระหวางการวิเคราะห

ความเสียหายกับการประเมินอายุการใชงาน

 การทําการวิเคราะหความเสียหายจะดําเนินการเมื่อ 
ความเสียหายถกูตรวจพบ สวนการประเมนิอายกุารใชงานจะ
เริม่ดาํเนินการตัง้แตเริม่ใชงานเคร่ืองจักร แตในความแตกตาง    
การดําเนินการทั้ง 2 เร่ืองน้ีจะใชงานเทคนิคการวิเคราะห      
ที่เหมือนกันสวนหนึ่ง การประเมินอายุการใชงานจะตองใช
เทคนิคการวิเคราะหความเสียหายในสวนท่ีสัมพันธกับเวลา 
(Time Dependence)

เทคนิคการวิเคราะหความเสียหาย

 บทความน้ีจะพิจารณาความเสียหายท่ีเกิดทางกล
เทานั้น (Mechanical Failure) และเพื่อความเขาใจคําวา
ตนเหตุความเสียหายท่ีแทจริง ใหทําความเขาใจกับกรณี
ตอไปนี้
  1. “ทอไอน้ํารั่วเปนสาเหตุของการสูญเสียไอน้ําใน
 ระบบ” ใชหรือไม
  2. “ความเสียหายของแบริ่งแกไขไดโดยการเปลี่ยน   
 แบริ่ง” เปนเหตุผลที่เพียงพอแลวหรือไม

 กรณีที่ 1 น้ัน ทอไอนํ้ารั่วเปนเพียงผลลัพธของกลไก
ความเสียหายบางอยาง เชน Wear, Corrosion, Cavita-
tions ในขณะที่กรณีที่ 2 นั้น แบริ่งชํารุดก็เปนผลพวงจาก
กลไกความเสียหายอื่น เชน Unbalance, Misalignment 
องคความรู ที่ใชในการวิเคราะหความเสียหายนั้นจะ
ครอบคลุมท้ัง Fluid Mechanics, Thermodynamics 
และ Mechanics of Material และตองเพิ่มเติมความรู
เกีย่วกบั Material, Fatigue, Creep, Wear และ Corrosion 
ตองเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางจุลภาคและแบบแผนของ     
พื้นผิวที่เสียหาย (Fractured Surface Pattern) จะเห็น
ไดวานักวิเคราะหความเสียหายตองมีความรูกวางมาก    
เพื่อใหสามารถมองเห็นความเปนไปไดของตนเหตุความ
เสยีหายท่ีแทจรงิ แนนอนวาเปนไปไดยากมากทีน่กัวเิคราะห
ความเสียหายคนเดียวจะรอบรูเขาใจสิ่งทั้งหมดที่กลาว    
มานั้น แตเมื่อการวิเคราะหมาถึงขั้นตอนที่ตองการทักษะ   
เฉพาะทาง นกัวเิคราะหความเสียหายสามารถไปสอบถาม
จากผูเช่ียวชาญได

แนวทางการวิเคราะหความเสียหาย

ที่กําหนดโดย ASME มีขั้นตอนดังตอไปนี้
  1. Collection of background data and selection 
 of samples
  2. Preliminary examination of failed part
  3. Nondestructive testing
  4. Mechanical properties testing
  5. Selection, identification, preservation and/or 
 cleaning of specimen
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  6. Macroscopic examination and analysis and 
 photographic documentation
  7. Microscopic examination and analysis
  8. Selection and preparation of metallographic 
 sections
  9. Examination and analysis of metallographic 
 sections
10. Determination of failure mechanism
11. Chemical analysis
12. Analysis of fracture mechanics
13. Testing under simulated service condition
14. Analysis of all the evidences, formulation 
 of conclusions, and writing the report.

หลักการที่สําคัญ 3 ขอ

ในการวิเคราะหความเสียหาย      

   • Locate the origin(s) of the 
 fracture. 
   • Do not put the mating pieces of 
 a fracture back together. 
   • Do nondestructive testing
 without considerable thought.

เทคนิคการประเมินอายุ

 แนวทางการประเมินอายุ มีขั้นตอนตอไปนี้
  1. ความเสยีหายของชิน้สวนท่ีสมัพันธกบัเวลา เกิดข้ึน
 จากรูปแบบการรับภาระ 3 แบบดวยกัน คือ
 Fatigue, Creep และ Corrosion/Wear
  2. ถาเปนอุปกรณ/ระบบ จะตองพิจารณากอนวา      
 ชิ้นสวนใดท่ีเปนสิ่งสําคัญที่สุดของอุปกรณ/ระบบ 
 ซึ่งเปนตัวแทนในการกําหนดอายุการใชงานของ
 อุปกรณ/ระบบนั้น
  3. พิจารณาวาความเสียหายท่ีสัมพันธกับเวลาของ    
 ชิ้นสวนดังกลาวเปนรูปแบบใด
  4. หาปจจยัของช้ินสวนทีส่ามารถแสดงความกาวหนา
 ของรูปแบบความเสียหายตามเวลา
  5. คํานวณหรือทดลองหาคาวิกฤตของปจจัยนั้น
  6. ประเมินความสัมพันธของปจจัยกับเวลา
  7. กําหนดระดับเตือนภัย (Alarm Level)
  8. ตรวจติดตามความกาวหนาของความเสียหาย เชน
 โดยการสรางกราฟ

 โดยปกติงานทดลองหาคาวิกฤตของปจจัยเพ่ือ
ประเมินอายุจะมีคาใชจายสูง รวมท้ังขอมูลพ้ืนฐานที่
เกี่ยวของก็หาไดยาก

ตัวอยางความเสียหาย

 กรณีศึกษาท่ีนําเสนอในท่ีนี้ เปนสวนหนึ่งของงาน              
ที่เกี่ยวของกับระบบภาชนะความดัน ซึ่งในท่ีนี้จะไมลง         
รายละเอียด

กรณีที่ 1 เปนทอ Sweep Air ของโรงไฟฟาที่สงลมรอน 
450 ํC, 1.4 MPa ทอหนา 8.8 มิลลิเมตร เกิดระเบิดขึ้น     
ตามรูป
 สาเหตหุลักของกรณนีีก้ารออกแบบของอไมเหมาะสม
กับความเร็วลม ทําใหเกิด Localized High Tempera-
ture ท่ีเปนตัวเรง Creep ซึ่งจะเห็นอาการบวมของทอ 
เน่ืองจากทอมีการหุมฉนวนทาํใหไมสามารถสังเกตความ
ผิดปกติของทอได
   

กรณีที่ 2 เปน Upper Half ของ Gas Turbine Casing 
ซึ่งใชงานมากวา 20 ป พบวาฐานของ Casing อาออก 
ทาํใหมปีญหาในการประกอบกลับใหม หลงัการซอมตาม
วาระ
 

 ในกรณีนี้เมื่อตรวจโครงสรางจุลภาค ตรวจหา        
Microvoid เพื่อประเมิน Creep ไมพบความผิดปกติ        
ดงันัน้ สรปุในเบือ้งตนวา เกดิจาก Accumulated Perma-
nent Deformation เน่ืองจาก Material Yielding 
ระหวางการทํางานของ Gas Turbine ที่อุณหภูมิสูง

1

1
1

2



ประเทศไทย 5.0 ภาพนิมิตคุณภาพ
ชวีติคนไทย 5.0 : อนุทนิแหงความสาํนกึ
บุญคุณ–จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 
บันทึกความทรงจําโดย ดร .วีรพจน             
ลือประสิทธิ์สกุล นวัตกรสังคม เผยแพร
คร้ังแรกทางอินเทอรเน็ต ระหวางวันท่ี 16 
เมษายน 2561-10 พฤศจิกายน 2561 
เนื้อหาโดยรวมมีทั้งหมด 8 ภาค ประกอบ
ดวย ภาคหน่ึง การศึกษา 5.0 ภาคสอง
การเมือง 5.0 ภาคสาม สังคม 5.0 ภาคสี่
การเงนิ 5.0 ภาคหา จกัรพรรดเิงนิตรา 1.0 
ภาคหก ทรราชเงินตรา 2.0 ภาคเจ็ด อสูร        
เงนิตรา 3.0 และภาคแปด อารยธรรม 5.0

ประเทศไทย 5.0
ภาพนิมิต

คุณภาพชีวิตคนไทย 5.0

ภาคสาม สังคม 5.0

บทที่ 8 ชาวไรชาวนา

 ในฐานะที่เปนชาวไรชาวนา ผมอยากมีที่ดินพอสมควรสําหรับทํามา
หากนิ มชีองทางไดกูยมืเงนิมาขยายงาน มโีอกาสรูวธิกีารทาํกินแบบใหม ๆ  
มีตลาดดีและขายสินคาไดราคายุติธรรม

(ปวย อึ๊งภากรณ)

 [จากบานนาอัจฉริยะสูไซเบอรมารตท่ัวโลก] ปจจุบนัคือ พ.ศ. 2600 ผมมีอายุ 
25 ป หลังจากจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการเกษตร ผมเลือกอาชีพเปน
เกษตรกร ไดรับจัดสรรที่ดินสําหรับทําการเกษตรมา 5 ไร จากธนาคารที่ดินประจํา
หมูบานท่ีผมอาศัยอยู ซึ่งตามแผนที่แรธาตุในท่ีดินที่ไดรับการจัดสรรนี้เหมาะแก
การปลูกฟกทอง พริก แตงโม ตรงตามที่ผมถนัดและมคีวามรูเปนอยางดี เนื่องจาก
ผมไดเรียนรูและฝกฝนมาต้ังแตสมัยเรียนระดับช้ันมัธยมและอุดมศึกษาตามที่ได   
เลาแลวในบทที ่3 เกีย่วกบัวิธกีารเพาะปลกูพืชดังกลาว ตัง้แตการคัดเลอืกสายพนัธุ 
การเตรียมดิน การเพาะกลา-ยายกลา จังหวะและปริมาณนํ้า+ปุยอินทรียที่จะตอง
ใหในแตละชวง ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่จะได การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
ผลผลิต และชองทางการตลาด
 มหาวิทยาลัยทุกแหงในปจจุบนัน้ีไดรับการจดัระบบใหมใหเปน “มหาวิทยาลัย
ตลอดชีวิต” กลาวคือ ไมใชเพียงเรียนระดับปริญญาตรี 4 ป จบแลวก็ขาดความ
สัมพันธจากกันไปเลย หากแตทุกคนยังคงเปนนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยนั้นไป
ตลอดชีวิต ทางมหาวิทยาลัยจะคอยอัปเกรดทักษะ-ความรูใหม ๆ ที่ทันสมัยใหแก      
ผูจบออกไปตลอดเวลา ผานทางอินเทอรเน็ต และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
ทําใหผมไดเรียนรูระบบการทําฟารมแบบฉลาด (Smart Farming)
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 ผมได รับการสนับสนุนอุปกรณการ             
เพาะปลูก ระบบวัดคุมและการควบคุม     
ดวยคอมพิวเตอร ตลอดจนปจจัยการผลิต 
จากโครงการฟาร มแบบฉลาด ซึ่งเป น        
สวนหน่ึงของกองทุนสรางหน่ึงหมู บ าน     
หนึ่งวิสาหกิจ 
 ตั้งแตวันที่ยายตนกลาลงในแปลงปลูก 
ผมไดนําขอมูลการเพาะปลูกของผมเขาสู
แอปพลิเคชัน “AVAP - All Villages All 
Products” ใน Hopebook ของรัฐบาล      
แอปนี้จะรับขอมูลจากระบบวัดคุมในแปลง

บันทึกความรวมมือ โดยมอบสิทธิประโยชน
มากมาย แลกกับการใหเขานําผลไมจากไทย        
โดยเฉพาะทุเรียนไปขายผานเว็บไซตของเขา 
ซึ่งทําใหเกษตรกรไทยจํานวนมากตกเปน     
เบี้ยลางใหเขากินสวนตางราคาอยางนาอดสู 
เชน ทเุรยีนจากสวนมีราคากิโลกรมัละ 80 บาท 
แตราคาขายในเว็บไซตอาลีบาบาตกกิโลกรัม
ละ 400 บาท ซึ่งตอมารัฐบาล คชป. ไดพัฒนา
แอปพลเิคชัน “AVAP” ใน Hopebook ใหเปน
ตลาดกลางซ้ือขายสินคาผานอินเทอรเน็ต
สาํหรบัคนไทย โดยสามารถต้ังราคาขายไดเอง
และเสียคาบริการเปนสวนแบงจากยอดขาย    
ในอตัราถกูและยุตธิรรมกวาของอาลบีาบามาก

อานตอฉบับหนา
บทที่ 9 วิสาหกิจประจําหมูบาน

ปลูกของผม เชน อุณหภูมิ-ความชื้นใน
อากาศและในดิน แลวสงคําส่ังใหเติมน้ํา
เตมิปุยในปรมิาณทีพ่อเหมาะสมกลบัมา 
ยงัอปุกรณตาง ๆ  ในแปลงปลูกตลอดจน 
แสดงประมาณการผลผลิตท่ีคาดวาจะ
เก็บเกี่ยวไดในแตละวัน ตั้งแตวันเริ่มตน
เก็บเกีย่ววนัแรกจนถึงวันสุดทายไดอยาง
แมนยํา เพื่อใหผูซื้อจากทั่วประเทศและ
ทั่วโลกสั่งจองซื้อมาลวงหนา อยางไรก็ดี 
ผมไดกันผลผลิตสวนหน่ึงเอาไวขายท่ี
ตลาดกลางประจําหมูบานดวย เพ่ือให
เพ่ือนบานไดมีโอกาสบริโภคผลผลิตอัน
นาภาคภูมิใจจากแรงงานของผม
 ประมาณ 30 วันลวงหนากอนจะถึง
วันแรกของการเก็บเกี่ยวผลผลิต ผม         
ก็ได รับการจองซื้อผลผลิตทั้ง 5 ไร          
จนหมด เนื่องจากผูซื้อมั่นใจในผลผลิต   
ที่มีคุณภาพสูง สงมอบตรงเวลา และ       
มีตรารับประกันมาตรฐานที่ออกโดย
กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย 
เม่ือถึงเวลาเก็บเกี่ยว ผมก็จัดสงผลผลิต
ไปใหผูซื้อและรับเงินเขาบัญชีธนาคาร
ผานระบบเคลียรงิของกระทรวงการคลัง
 อน่ึง ในอดีตเมื่อ พ.ศ. 2561 รัฐบาล 
คสช. ไดชักนํา แจก หมา นักธุรกิจใหญ
ชาวจีน เจาของเว็บไซตอาลีบาบา มาทํา
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ปจจัยที่ 5 ของคนเมือง :

เครื่องปรับอากาศ
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   ากเราสังเกตชีวิตคนเมืองในปจจุบัน
   จะพบวา เกือบทุกบานและสํานักงาน
   ทุกแหงไดติดตั้งและใชเคร่ืองปรับอากาศ
จนเปนเร่ืองปกติ เพราะเคร่ืองปรับอากาศทําให 
คนที่อยู  ในห องปรับอากาศรู สึกสบายและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น ทุกครั้งที่เครื่อง
ปรับอากาศไมเย็นหรอืไมทาํงาน จะกลายเปนเรือ่ง
ใหญโตที่ทุกคนมีใจตรงกัน คือ อยากใหซอมเสร็จ
เร็ว ๆ ชีวิตคนเมืองดูจะขาดเคร่ืองปรับอากาศ     
ไมได เพราะกลางวนัทาํงานกอ็ยูในหองปรบัอากาศ 
กลับมาบานตอนนอนกย็งันอนในหองปรบัอากาศ 
เพือ่ใหการใชชวีติกบัปจจยัที ่5 เปนไปอยางราบรืน่ 
บทความน้ีจะใหความรู โดยเริ่มจากทําไมตองใช
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศคืออะไร        
มหีลักการทาํงานอยางไร เม่ือจะซ้ือตองทาํอยางไร
จึงจะไมมีปญหาตามมาและจายเงินไปอยางคุมคา 
ซื้อแลวจะอยูกับเคร่ืองปรับอากาศอยางไรจึงจะมี
ความสขุ และจะดแูลแกไขเคร่ืองปรับอากาศอยางไร
จึงจะอยูรับใชเปนเวลานาน 

ทําไมเราตองการเครื่องปรับอากาศ 

 เครื่องปรับอากาศเปนเครื่องใชไฟฟาท่ีมนุษยประดิษฐขึ้นเพื่อสรางความ
สุขสบายใหแกผูใช เปนความพยายามท่ีจะเอาชนะธรรมชาติ ความตองการ
เครื่องปรับอากาศจึงเกี่ยวของกับความเขาใจสภาพภูมิอากาศ บางภูมิภาค    
เชน ประเทศไทย ซึ่งมีอากาศรอนชื้น ก็ตองการความเย็นแตเพียงอยางเดียว    
บางภูมภิาคอากาศหนาวจึงตองการความรอนแทนที่จะเปนความเย็น 

ธรรมชาติของภูมิอากาศประเทศไทย

 ธรรมชาติของภูมอิากาศเปนเรือ่งทีม่นุษยควบคุมไมไดและมักจะไมสอดคลอง
กับความตองการเสมอ คนในเขตเมืองหนาวก็จะรูสึกอากาศเย็นเกินไป คน     
ในเขตเมืองรอนก็จะรูสึกอากาศรอนเกินไป สําหรับประเทศไทยต้ังอยูในเขต
รอนช้ืน ทําใหเรารูสึกวาอากาศรอนและชื้นเกินไป ตองการใหเย็นและแหง
กวานี ้การวัดสภาพภูมอิากาศอยางงาย ๆ  คอื การวัดอณุหภมูอิากาศกระเปาะ
แหง (Dry Bulb Temperature, DB) และระดับความชื้นสัมพัทธ (Relative 
Humidity, RH) ปจจัยทั้งสองสามารถใชประเมินความพึงพอใจในเบ้ืองตน
ของมนุษย กรมอตุนุยิมวทิยา (https://www.tmd.go.th/index.php) สงักัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจวัด
และรวบรวมสถิติภูมิอากาศของประเทศไทย นับเปนแหลงขอมูลอางอิงท่ี    
เชื่อถือได

ตารางที่ 1.1 แสดงสถิติอุณหภูมิ (  ํC) ของประเทศไทยในฤดูตางๆ

คัดลอกจากขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา (https://www.tmd.go.th/index.php)
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ฤดูรอนอยูในชวง 33.0 ํC–36.2 ํC ฤดูฝนอยูในชวง 
31.6 ํC–33.4 ํC อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยทั้งป          
ทัว่ประเทศในฤดูหนาวอยูในชวง  17.5 ํC–23.2 ํC 
ฤดูรอนอยูในชวง 21.8 ํC–25.2 ํC ฤดูฝนอยูในชวง 
23.8 ํC–25.2 ํC เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1.2 
ซึ่งแสดงสถิติอุณหภูมิสูงที่สดุ ( ํC) ของประเทศ 
ไทยในชวงฤดูรอน จะเห็นวา คาอยู ในชวง     
40.5 ํC–44.6 ํC คาสูงสุดของประเทศวัดไดที่
จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 
2559 สวนตารางที่ 1.3 แสดงสถิติอุณหภูมิตํ่า
ที่สุด (  ํC) ของประเทศไทยในชวงฤดูหนาว คา
อยูในชวง -1.4 ํC–13.7 ํC คาต่ําสุดของประเทศ
วัดไดที่จังหวัดสกลนคร เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 
พ.ศ. 2517 ตารางท่ี 1.4 แสดงสถิติความชื้น 
สัมพัทธเฉล่ีย (%) ของประเทศไทยในชวง
ฤดูกาลตาง ๆ  ในฤดหูนาวความช้ืนสัมพัทธเฉลีย่
มีคา 69–81% ฤดูรอนความชื้นสัมพัทธเฉล่ีย      
มีคา 63–78% ฤดูฝนความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย        
มีคา 78–84% ตลอดปความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ย     
มคีา 73–80% (ความชืน้สมัพทัธของอากาศเปน
อัตราสวนของจํานวนไอนํ้าที่มีอยูในอากาศ ตอ
จาํนวนไอนํา้ท่ีอาจมีไดจนอ่ิมตัวเต็มท่ีในอากาศ
เดียวกันน้ัน ความช้ืนสัมพัทธจึงกําหนดเปน
เรือนรอย โดยใหจํานวนความช้ืนที่อิ่มตัวเต็มที่
เปน 100 สวน) จากสถิตภิมูอิากาศประเทศไทย
จะเห็นวา มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดท้ังป และ
ระดับความชื้นสัมพัทธสูงตลอดท้ังป ประเทศ 
ไทยจึงถูกจัดใหมีที่ตั้งอยูในเขตรอนชื้น

 ภูมิอากาศจากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยาตามตารางท่ี 1.1 แสดงดวยสถิติอุณหภูมิ        
(  ํC) ของประเทศไทยในฤดูตาง ๆ  จะเหน็วา คาอณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปทัว่ประเทศในฤดหูนาว
อยูในชวง 23.4 Cํ–27.0 Cํ ฤดรูอนอยูในชวง 28.1 Cํ–29.7 Cํ ฤดฝูนอยูในชวง 27.3 Cํ– 
28.3 ํC อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียทั้งปทั่วประเทศในฤดูหนาวอยูในชวง 30.4 ํC–32.3 ํC         

ตารางที่ 1.4 แสดงสถิติความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย (%) ของประเทศไทยในชวงฤดูกาลตางๆ

ตารางที่ 1.3 แสดงสถิติอุณหภูมิตํ่าที่สุด (  ํC) ของประเทศไทยในชวงฤดูหนาว

ตารางที่ 1.2 แสดงสถิติอุณหภูมิสูงที่สุด (  ํC) ของประเทศไทยในชวงฤดูรอน

คัดลอกจากขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา (https://www.tmd.go.th/index.php)

คัดลอกจากขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา (https://www.tmd.go.th/index.php)

คัดลอกจากขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา (https://www.tmd.go.th/index.php)
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ภาวะสุขสบายเชิงความรอน

ที่เราตองการ

 ความรูสกึสขุสบายทีเ่ราตองการในแตละคนหรอืในคนเดียวกนั
ก็แตกตางกันเม่ืออยูในเง่ือนไขที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ผูหญิง    
มีแนวโนมท่ีพึงพอใจระดับอุณหภูมิสูงกวาผูชาย ขณะที่กําลัง     
ออกกาํลังกายในหองเราจะรูสึกอยากใหหองเย็นมากขึน้และมกีาร
ถายเทของลมมากขึ้น ภาวะสุขสบายเชิงความรอน (Thermal 
Comfort) ที่เราตองการ คือภาวะที่มนุษยรูสึกสบาย พอใจกับ
สภาพแวดลอมน้ัน หลักวิทยาศาสตรอธิบายความสุขสบายดงักลาว
ดวยระดับของอุณหภูมิและระดับของความช้ืนในอากาศขณะน้ัน 
อยางไรก็ดี นิยามของภาวะสุขสบายมีความแตกตาง จึงมีความ
พยายามจะศึกษาภาวะสุขสบายเชิงความรอนท่ีเราตองการเพื่อ      
จะนําผลการศึกษามาเปนประโยชนในการสรางภาวะสุขสบาย       
ดังกลาว ASHRAE (American Society of Heating and Air- 
Conditioning Engineers) เปนองคกรท่ีศึกษาและเผยแพร
มาตรฐานตอสาธารณะและไดรับการยอมรับในระดับโลก รูปท่ี     
1.1 แสดง ANSI/ASHRAE Standard 55-2017 Thermal           
Environmental Conditions for Human Occupancy มาตรฐาน
นี้เปนท่ีรูจักและใชเปนแนวทางในการศึกษาภาวะสุขสบายของ
คนในแตละประเทศ ในประเทศไทยมีงานวิจัยในเรื่องนี้หลายงาน 
ซึง่ใหผลออกมาแตกตางกนับางตามแตวตัถปุระสงคของการศึกษา
ในครั้งนั้น
 เน่ืองจากความสุขสบายเชิงความรอนเปนปจจัยจากการท่ี
รางกายสามารถรักษาระดับอุณหภูมิของรางกายใหคงท่ี รางกาย  
มีการทํางาน (Metabolism) ของเซลลตาง ๆ ทําใหเกิดพลังงาน
ความรอน สงผลใหรางกายตองกําจัดความรอนสวนเกินออกไป 
กระบวนการทํางานของรางกายจะปลดปลอยพลังงานสวนเกิน 
มากหรือนอยขึ้นอยูกับกิจกรรมของรางกายขณะนั้น เชน กําลังนั่ง
ทํางานที่โตะยอมปลดปลอยพลังงานออกมา
นอยกวากําลังออกกําลังกายโดยวิ่งอยู บน
เครือ่งลูวิง่ รางกายจะพยายามรกัษาใหอณุหภมูิ
รางกาย (Core Temperature) คงที่ 37  ํC    
ดังน้ัน เม่ือมีการผลิตความรอนก็จะมีระบบ  
การปลดปลอยความรอนออกทางผิวหนัง   
เปนหลัก หากระบบทั้งสองเสียสมดุลจะนํา      
ไปสูระดับอุณหภูมิรางกายที่ไมปกติ ทําให
รางกายรูสึกไมสุขสบาย หากการเสียสมดุลสูง
ยอมนําไปสูความรูสึกไมสุขสบายมากขึ้น
 การปลดปลอยความรอนของรางกาย    
สวนใหญอาศัยกลไกการทํางานผานผิวหนัง 
อาจกลาวไดวา ผวิหนงัคืออวัยวะสาํคัญในการ
ควบคุมระดับอุณหภูมิของรางกาย รูปท่ี 1.2 
แสดงกลไกการถายเทความรอนบริเวณผิวหนงั 
(ASHRAE Handbook 2017 Fundamental, 
Chapter 9) ความรอนที่รางกายปลดปลอยที่
ผวิหนงัมทีัง้ความรอนสมัผสั (Sensible Heat) 
และความรอนแฝง (Latent Heat) ซึ่งก็คือ 
ความช้ืนท่ีอยูในรปูของเหง่ือ วธิถีายเทความรอน

รูปที่ 1.1 ANSI/ASHRAE Standard 55-2017

Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy

รูปที่ 1.2 กลไกการถายเทความรอนบริเวณผิวหนัง

(ASHRAE Handbook 2017 Fundamental, Chapter 9)
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เกดิขึน้ทัง้การนาํ การพา และการแผรังสีความรอน 
สวนประสทิธภิาพในการปลดปลอยขึน้อยูกบัระดบั
อุณหภูมิของรางกาย สภาพของผิวหนัง เสื้อผาที่
สวมใส ความเร็วลมผานผิวหนังและเสื้อผา ระดับ
อุณหภูมิและระดับความชื้นของอากาศรอบ ๆ ตัว
 ASHRAE ไดศึกษาพฤติกรรมของคนอเมริกัน
เพื่อใหทราบความตองการภาวะสุขสบายเชิง    
ความรอนสําหรับใชอางอิงในการออกแบบระบบ
ระบายอากาศและระบบปรับอากาศ รูปที่ 1.3 
แสดงภาวะสุขสบายเชิงความรอนในฤดูหนาวและ
ฤดรูอน (ASHRAE Handbook 2017 Fundamental, 
Chapter 9) เนือ่งจากการสวมใสเส้ือผาในฤดูหนาว
และฤดูรอนแตกตางกัน สงผลทําใหความรูสึกตอ
ภาวะสุขสบายแตกตางกนัไปดวย ตวัแปรคือ ระดบั
อุณหภูมิ (Operative Temperature) และระดับ
ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity, RH) ทําให
รูปที่ 1.3 แสดงภาวะสุขสบายในฤดูรอนและ         
ฤดูหนาวแตกตางกัน ในฤดูหนาวระดับอุณหภูมิที่
สุขสบายอยูในชวง 19.5 ํC-26.5 ํC ระดับความชื้น 
สัมพัทธอยูในชวง <85% สวนในฤดูรอนระดับ
อณุหภูมทิีส่ขุสบายอยูในชวง 23.5 ํC-28.5 ํC ระดับ
ความชื้นสัมพัทธอยูในชวง <68% สําหรับคนไทย  
มีพฤติกรรมแตกตางจากคนอเมริกัน ดังน้ัน เพ่ือ
ใหการใชขอมูลสอดคลองกับคนไทย มีงานวิจัย    
เพ่ือศกึษาวาภาวะสขุสบายของคนไทยเปนอยางไร 
และพบวาคนไทยมีแนวโนมยอมรับได เมื่อระดับ
อุณหภูมิสูงกวาคนอเมริกัน โดยเฉพาะถาอยูนอก
หองปรับอากาศ หากพิจารณากรณหีองปรับอากาศ  
พอจะสรุปจากงานวิจัยที่ศึกษาจากพฤติกรรม       
คนไทย พบวาภาวะสุขสบายคือ ระดับอุณหภูมิ     
24 ํC-28.5 ํC ระดับความชื้นสัมพัทธ 50-70%     
การวิจยัพบวา ทีอ่ณุหภูมสิงู ระดับความช้ืนสมัพทัธ
ตํา่ จะทาํใหยงัคงระดับความสุขสบายอยูได ในทาง
ตรงกันขาม หากระดับความช้ืนสัมพัทธสูง ระดับ
อณุหภมูติํา่ จงึจะสามารถชวยชดเชยความสขุสบาย
ไดเชนกัน กลาวโดยสรุป ภาวะที่เหมาะสมสําหรับ
คนไทยคอือณุหภมู ิ24 ํC-26 ํC และระดบัความชืน้ 
สัมพัทธ 50–55% 

ชองวางที่เกิดขึ้น

และการเติมเต็มชองวาง

 จากธรรมชาติของภูมิอากาศและภาวะสุขสบายเชิงความรอนท่ีเราตองการ       
จะเหน็วามคีวามแตกตางกนั ประเทศไทยมสีภาพรอนช้ืนตลอดท้ังป ในขณะทีภ่าวะ
สุขสบายที่ตองการเปนความรูสึกเย็นและอากาศแหงพอควร การที่จะรูสึกสบาย
เกิดจากการท่ีรางกายสามารถสรางสมดุลระหวางการปลดปลอยความรอนกับ      
การสรางความรอนของรางกาย ในประเทศรอนแบบประเทศไทยความเย็นคือส่ิงท่ี
เราตองการเพือ่สรางสมดลุดงักลาว ดวยความฉลาดของมนษุยทาํใหมกีารประดษิฐ
เครื่องปรับอากาศขึ้นมาเพ่ือทําใหอากาศมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการ
ของมนุษย เครื่องปรับอากาศเปนสิ่งประดิษฐที่สามารถชวยลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ
อากาศ ลดความชื้นหรือเพ่ิมความช้ืน จากความสามารถของเคร่ืองปรับอากาศ      
ดังกลาว ทําใหเราสามารถเอาชนะธรรมชาติโดยการทําใหอากาศในหองมีภาวะ    
สุขสบายตามตองการ
 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปจากตารางที่ 1.1 จะเห็นวาในฤดูหนาวชองวาง
ระหวางอุณหภูมทิีต่องการกับอุณหภูมเิฉล่ียของภูมอิากาศไมมากนัก แตในฤดูรอน
ชองวางดังกลาวจะกวางขึ้น ชองวางเหลานี้เปนภาระของเคร่ืองปรับอากาศที่จะ   
เติมเตม็ใหเกิดภาวะสขุสบาย จะเห็นไดวามนษุยประสบความสาํเรจ็ในการเอาชนะ
ธรรมชาติดวยสิ่งประดิษฐที่คิดคนข้ึนจากความรูทางวิทยาศาสตร พัฒนาการของ
เคร่ืองปรบัอากาศเพ่ือสนองความตองการ นอกจากการลดอุณหภูมอิากาศ ลดระดับ
ความช้ืนแลว เครือ่งปรับอากาศยังตองทาํงานดวยระดับเสยีงทีต่ํา่ มกีารฟอกอากาศ
ใหสะอาด ใชพลังงานในการขับเคลื่อนตํ่า คุณสมบัติเหลานี้พบไดในเคร่ืองปรับ
อากาศสําหรับบานโดยทั่วไปในปจจุบัน

รปูที ่1.3 ภาวะสขุสบายเชิงความรอนในฤดูหนาวและฤดูรอน

(ASHRAE Handbook 2017 Fundamental, Chapter 9)
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   าหรับคนทําธุรกิจ ทํามาคาขาย ชวงนี้ถาได ไปคุย จะเอยปากเปนเสียง

   เดียวกันวา ปที่แลวที่วาแย ปนี้คูณ 2 หรือ 3 ของความแยเขาไปอีก ขณะที่

   กาํลงัคนหรอืทรัพยากรทีม่มีนัไมไดเปน “ตวัคณู” หรอื “มลัตพิลาย” แบบ

เดียวกัน หลายองคกรพบวามันเปน “ตัวหาร” ดวยซํ้า หมายถึงกําลังคนที่นอยลง 

ทรัพยากร (ทุน ฯลฯ) นอยลง แตงานและปญหามากขึ้น โจทยยากขึ้น ฯลฯ 

 หน่ึงในคําตอบสาํคัญคือ นวัตกรรม หรือภาวะความเปนผูนาํของผูนาํทุกระดบั

ในองคกรที่จะสามารถทําตัวเปน “Multipliers” หรือตัวคูณใหองคกรสามารถ      

“Do less for more” ให ไดนั่นเอง 

 แตกอนที่เราจะริเร่ิมอะไรใหม ๆ เราลองมาสํารวจดูบริบทหรือสถานการณ

ความทาทายตาง ๆ  ทีเ่รากาํลังเผชญิอยู ทัง้น้ีองคกรแตละแหงคงจะมโีจทยและความ

ทาทายไมเหมือนกัน ในที่นี้เราจึงขอสรุปถึงความทาทาย (และโอกาส) 5 ประการ          

ที่ทุกองคกร หรือพนักงาน มนุษยเงินเดือน และเจาของธุรกิจทุกคนนาจะตองเจอ

เหมือน ๆ กัน  โดยสวนใหญ ดังนี้คือ

   1. The Big shift of old competitive advantage
   2. Digital transformation requires new capability 
   3. New Normal Requires Multi-skills
   4. Huge Opportunity to tap into people’s full
  potential
   5. How to sustain momentum of changes after 
  crisis

1. The Big Shift of
Old Competitive
Advantage

สิง่ทีเ่คยเปนความไดเปรยีบของเราในอดีต 
วนันีอ้าจกลายเปนความเสยีเปรยีบของเรา 
ยกตัวอยางเชน การมีหนารานในทําเลดี ๆ 
เมื่อกอนแยงกัน เวลาหางเปดใหม ตอนนี้
กลับกลายเปนตนทุน เม่ือผูบริโภคหันไป
ซื้อของจากรานคาออนไลนที่มีต นทุน       
ถูกกวาเห็น ๆ ทั้งไมตองเสยีคาเชาราน คา   
แตงราน จางเด็ก คานํ้า คาไฟ ฯลฯ แลวก็
ขายถูกกวาเรา มีของใหเลือกมากกวา

ดังนั้น มาถึงวันนี้ธุรกิจตองทบทวนสิ่งที่ทํา
อยู เพราะหลาย ๆ อยางที่เคยเปนจุดแข็ง 
เคยเปนความสําเร็จของเรา วันน้ีอาจ     
กลายเปนจุดออน อยางที่คุณพรทิพย     
อยัยิมาพันธ ซอีีโอ แพครมิ กรุป เคยกลาว
ไววา “อะไรที่เคยพาเรามาถึงวันนี้ บางที
อาจจะกลายเปนจุดออนที่จะนําพาเรา 
ไปสู New Normal ก็ได” หรือ “What 
got you here, won’t get you there” 
นั่นเอง

ยิ่งคนท่ีเคยสําเร็จในอดีต ในวันขางหนา
อาจจะย่ิงลมเหลวก็ได หากยดึตดิกบัความ
สาํเร็จในอดตีไมเปล่ียนแปลง เพราะโลกมัน
เปลี่ยนไปอยางมาก อยางเชนในชวงหลาย
ปที่ผานมา ที่ใครมีโรงงานอุตสาหกรรม 
บางคนพูดกันเลยวา เปน “อุตสาหหา
กรรม” เพราะจากที่เคยเปนสินทรัพยที่   
กอรางสรางข้ึนมา และสรางความไดเปรียบ
ใหแกเราเม่ือเทียบกับคูแขงที่ไมมีโรงงาน 
เม่ือจีนกลายเปนโรงงานของโลกท่ีปมของ
ถูก ๆ ออกมาทวมตลาด คนที่มีโรงงาน  
บางประเภทกลับกลายเปน Handicap 
หรือ Liability ที่ทําใหสูกับจีนไมได คนที่
ตัดใจได ปรบัตัวได ก็ยอมลด ละ เลิก ปด
โรงงานไปใหเห็นกันมากมาย 

¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ (áÅÐâÍ¡ÒÊ) 5 »ÃÐ¡ÒÃ
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หากผูอานทานใดสนใจอยากไดขอมูล 

เพิ่มเติมในเรื่องท่ีดิฉันเขียนไวทั้งหมดนี้ 

หรือในเร่ืองอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกับการ

พัฒนาผูนํา นวัตกรรม การเรงสปดการ

ทรานสฟอรมธุรกิจ การ Execution 

กลยุทธหรือแผนงานให ไดผลลัพธ หรือ

การเพิ่ม Performance ใหแกธุรกิจ ดิฉัน

ยินดีใหคําปรึกษาแนะนําแกพี่นองชาว        

วิศวฯ จุฬาฯ ทุกทาน โดยสามารถติดตอ

ดิฉันไดที่ hathaichanok_v@pacrim 

group.com

4. Huge Opportunity 
to Tap Into
People’s Full

    Potential
อยางไรก็ตาม เมื่อมีความทาทาย ก็ยอมมี
โอกาส ดวยเครื่องมือใหม ๆ มายดเซ็ต   
ใหม ๆ และวัฒนธรรมองคกรแบบใหม      
เรามีโอกาสอีกมากมายมหาศาลท่ีจะ     
Multiply ขีดความสามารถของคนใน
องคกรเราใหสงมอบผลงานหรือผลลัพธ     
ที่เพิ่มพูนกวาเดิม

3. New Normal
Requires
Multi-skills

ในการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร
ระดับสูงทั่วโลกโดย PwC เมื่อ พ.ศ. 2562 
พบวา 79% ของซีอีโอมองวา ความไม    
เพยีงพอของทกัษะ (Skill Gap) เปนปญหา
สาํคัญท่ีกระทบตอขีดความสามารถในการ
เติบโตขององคกรเพ่ิมข้ึนอยางมากจาก 
53% ของการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้
เนื่องจากดิจิทัลทรานสฟอรเมชันไดทําให 
มีความตองการทักษะดานใหม ๆ เกิดข้ึน 
และทําใหงานบางอยางลดหรือหมดความ
สําคัญไปน่ันเอง ซึ่งไมตองสงสัยเลยวา       
โควิด-19 จะเปนตัวเรงปรากฏการณนี้       
ยิ่งขึ้นไปอีก 
มันคงเปนเร่ืองนาเศราอยางยิ่ง เม่ือโควิด
เขามาทําใหคนตอง Work From Home 
แลวตื่นขึ้นมาพบวา จู ๆ งานที่เราเคยทํา
มันไมมีความสําคัญอีกตอไปแลว หรือมี   
คนอื่น AI หรือเครื่องมือที่สามารถทํางาน
แทนเราได 

2. Digital
Transformation
Requires New 

    Capability
ดิจิทัลทรานสฟอรเมชัน ทําใหองคกรตอง
สรางขีดความสามารถใหม รวมทั้งคน       
ในองคกร ผูนําและพนักงานทุกระดับใน
องคกร จําเปนตองมีทักษะ และมายดเซ็ต
ใหมที่สอดคลองกับยุคดิจิทัล เชน การ
พฒันาทกัษะหรอืชองทางการขายออนไลน 
จะเห็นวาปจจุบันขนาดคายรถบางคาย     
ยงัเปดแอปใหคนส่ังจองรถทางมือถือได ซึง่
นั่นหมายความวาทีมงานขายเองก็จะตอง
ปรับตัวและปรับบทบาทตามเทคโนโลยี
เหลานีใ้หทนั เมือ่คนพรอมจะซ้ือของราคา
หลายแสนหรือเปนลานผานแอปกันแบบ
ชิล ๆ แลว เมื่อเขามาที่โชวรูมบางครั้ง     
อาจจะแวะมาเพียงดูสีจริง รูปลักษณจริง     
ขอทดลองขับ แลวคลิกจายเงินเลยก็ได
คุณสมบัติของผู นําในยุคดิจิทัลก็ต อง
เปล่ียนไป เนื่องจากสปดในตลาด ไมวา     
จะเปนการแขงขันหรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค สปดในการตัดสิน
ใจ หรือ Execute ในองคกรก็จะตองเร็ว 
และ Agile มากขึ้น ผูนําที่ตองคอนโทรล ดู
รายละเอียดทุกเม็ดจะพบวาตัวเองทํางาน
ไดยากลําบากมากขึ้น ตองเรียนรูเทคนิค
และปรับโครงสรางองคกร ลดข้ันตอน และ
ใหอํานาจการตัดสินใจและการปฏิบัติการ
ใหเปนพีระมิดหัวกลับ คือให Frontline    
ที่อยูใกลชิดกับลูกคาเปนกําลังสําคัญของ
องคกร สิ่งนี้ไมใชเรื่องงาย ๆ หากองคกร   
ไมไดมีการปรับวัฒนธรรมและระบบการ
ทํางาน รวมทั้งมายดเซ็ตคนใหเก้ือหนุน 
และสอดคลองตามไปดวย 

5. How to Sustain
Momentum of
Changes

    After Crisis
ในชวงวิกฤตหรือยามคับขัน เรามักมี
พลังงานพิเศษที่ทําใหเราทําสิ่งอัศจรรยได
เสมอ เชน เราจะไดยินเรื่องของคนที่บาน
ไฟไหม แลวอารามตกใจสามารถยกโองน้ํา
ใบใหญ ๆ ออกมาจากบานไดโดยลําพัง 
ฯลฯ

ในชวงโควิดก็เชนกัน หลายองคกรพบวา
พวกเขาสามารถสรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือ
สามารถเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่เคย     
คิดวาตองใชเวลาหลายปไดโดยใชเวลา
เพียงสั้น ๆ ความทาทายสําคัญในตอนนี้ 
คือทําอยางไรจึงจะรักษาโมเมนตัม หรือ  
ขีดความสามารถน้ีไวใหไดเม่ือวิกฤตหมด
ไปแลว

“ไมตองมีไฟไหมบาน คุณก็จะยังยกตุมนํ้า
ใหญ ๆ หลังบานไดเชนเดิม”… ภาพนี้        
ถาเปรียบกับองคกร หรือปจเจกบุคคล    
หากใครรักษาพลังแหงนวัตกรรม หรือ        
แรงขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลง และผลงาน
ตาง ๆ  ทีท่าํไดอยางนาทึง่ในชวงวิกฤตโควดิ
นี้ใหยั่งยืนตอไปได ไมตองสงสัยเลยวา     
คุณจะเปนผูชนะและผูอยู รอดไดในยุค 
“Never Normal” ไดอยางแนนอน

The Big shift of 
old competitive
advantage

Huge Opportunity 
to tap into people’s 
full potential

How to sustain momentum of
changes after crisis

Digital transformation 
requires new capability

New Normal
Requires Multi-skills
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มงคล
๓๘
ประการ1

(๑)

บทนํา

 ในกาลกอนที่พระพุทธเจาเสด็จมาอุบัติขึ้น มนุษย           
ผูตองการความกาวหนาในชีวติ แสวงหาส่ิงทีเ่ปนมงคลกนั 
บางคนกลาววารูปท่ีเห็นเปนมงคล เชน เห็นเด็กทารก       
นกแอนลม และของสวยงาม บางคนกลาววาเสียงที่ไดยิน
เปนมงคล เชน ตื่นตอนเชาไดยินคําทักทาย ฟงเสียงเพลง
อนัไพเราะ และไดรบัการเยนิยอสรรเสรญิ บางคนกลาววา
อารมณที่ไดรับเปนมงคล เชน ดมกล่ินดอกไมหอม กิน
อาหารอรอย และสัมผัสส่ิงท่ีออนนุมนวล ตางฝายตาง
ยนืยันความเห็นของตน ไมมใีครยอมกนั จงึเกิดการถกเถียง
ทัว่ชมพทูวีปกันวา อะไรเปนมงคลกันแน ความเห็นขัดแยง
นี้ไดแพรไปถึงเทวโลกและพรหมโลก เปนเหตุใหเทวดา
และพรหมไดแบงออกเปน 3 ฝายเหมือนมนุษยและ          
ไมสามารถหาขอยุติได ในปจจุบันนี้คนไทยบางกลุมก็ยัง
ยึดถือความเปนมงคลในทํานองเชนน้ีอยู ตัวอยางเชน 
ถือวาเลข ๙ เปนเลขมงคล เลข ๖ เปนอัปมงคล จึงเริ่มเขา
รับตําแหนงงานใหมเวลา ๙.๐๙ น. สวนประเทศจีน       
แผนดนิใหญ บอกวาเลข ๘ เปนมงคล เลข ๔ เปนอปัมงคล 
และชาวอเมริกันบอกวา เลข ๑๓ เปนอัปมงคลจึงไมมีตึก
ชัน้ที ่๑๓ เปนตน แตความเปนมงคลตามหลักศาสนาพทุธ
นั้น จะตองไมมีเง่ือนไข ใชไดทุกท่ีทั่วโลก ไมมีกําหนดเวลา 
ดงันัน้ ถาจะกาํหนดวาเลขนีเ้ปนมงคล เลขนัน้เปนอปัมงคล 
ก็ตองเปนเหมือนกันทุกประเทศ 
 เมื่อพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระอินทรจึง
มอบหมายใหเทพบตุรองคหน่ึงทูลถามปญหานีต้อพระองค
วา อะไรเปนมงคล ดวยเหตุนี้พระองคจึงตรัสพระปริตร  
อันแสดงมงคล ๓๘ ประการ มีทั้งหมด ๑๐ คาถา 
 ในการสวดงานมงคลท่ัวไป พระภิกษุสงฆมักจะสวด
มงคลสูตร ๓๘ ประการไวเปนบทตน ๆ เปนการแนะนํา      
ผูฟงวา ผูที่ดําเนินชีวิตตามหลักมงคลท้ัง ๓๘ ประการ    
ตามทีพ่ระพุทธองคทรงสัง่สอนน้ัน จะทาํใหชวีติมคีวามสขุ 
ความเจริญ มีโชค ไมจําเปนตองไปแสวงหามงคลอื่นจาก
ที่ไหน เพราะเปนการปฏิบัติฝกฝนตนเอง ผูใดปฏิบัติตาม
แลวยอมไดผลแนนอน เปนสัจธรรมท่ีไมมวีนัเปล่ียนแปลง 
อีกรอยปพันปก็ยังใชไดตลอดไป รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

1 แบบเรียนภาษาบาลีวิชา มังคลัตทีปนี ชั้น ปธ. ๔-๕

 และคําเทศนของพระธรรมกิตติวงศ

2 นิทานธรรมบทภาค ๔ เรื่องพระฉันนะเถระ หนา ๗

3 นิทานธรรมบทภาค ๖ เรื่องเจดียทองของพระกัสสปทสพล หนา ๑๑๖

คาถาที่ ๑

อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา
ปูชา จ ปูชเนยฺยานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑

การบูชาบุคคลผูที่ควรบูชา ๑ เปนมงคลอันสูงสุด

มงคลขอที่ ๑. การไมคบคนพาล 

 การคบ หมายถึง การเปนเพื่อน เปนมิตร เปนสามีภรรยา การไปมาหาสู 
การปฏิบัติคําสอน ทํากิจกรรมรวมกัน การชวยเหลือสนับสนุน เปนตน           
คนพาล คือ คนชั่ว ไมรูจักบาปบุญคุณโทษ ไมรูจักสิ่งที่เปนประโยชน คลาย
คนโงเขลา มีชีวิตอยูแตเพียงลมหายใจเขาออกเทานั้น สวนคนเรียนจบมี
ปริญญาสูง ๆ แตประพฤติผิดศีลธรรม เรียกวา คนพาลเชนกัน วิธีสังเกตดูวา
คนไหนเปนคนพาล มีหลักดังนี้

 คนพาลจะชักนําคนที่คบหาดวยไปในทางที่ผิด เชน เลนการพนัน เสพ   
ยาเสพติด ปลน และฆา สอนใหเห็นผิดเปนชอบ ใหทําในส่ิงที่ไมใชธุระ          
คนพาลแมพูดดีดวยก็โกรธ ไมรูจักระเบียบวินัย สมดังสุภาษิตไทยวา คบ      
คนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล 
 การคบคนพาลจึงมแีตนาํความฉบิหายความเส่ือมเสยีมาให เสมอืนใบไม
ที่สะอาดนํามาหอปลาเนา ใบไมจะเหม็นปลาเนาไปดวย ตัวอยางเชน ในสมัย
พุทธกาล พระเจาอชาติศัตรูสมคบกับพระเทวทัตต แลวถูกยุยงใหปลงชีวิต
พระราชา คือ พระเจาพิมพิสารผูเปนพระชนกของตน สวนสัตวดิรัจฉานก็       
เชนกัน ถาใหคนเล้ียงมาท่ีมีลักษณะเดินขากะเผลกเดินนําหนามาทุกวัน        
สักวันหนึ่งมาจะเดินขากะเผลกตามไปดวย เพราะมาเขาใจวา คนเล้ียงสอน
ใหมันเดินอยางน้ัน ในกรณีของส่ิงท่ีไมมีชีวิต เชน ตนมะมวงมีผลรสอรอย     
ถาปลูกตนไมมีรสขม เชน สะเดาหรือบอระเพ็ดลอมรอบไว ไมนานนัก             
รสของผลมะมวงจะขมตามไปดวย เพราะรากของตนไมเหลานั้นเกี่ยวพันกัน   
หรือนําหอผงซักฟอกและขวดนํ้าสะอาดใสลงในภาชนะปด นํ้าในขวดจะมี
กลิน่ผงซกัฟอกติดไปดวย อนึง่ถาคนพาลเปนบดิามารดา ญาตสินทิมติรสหาย 
ถาจะคบ ตองคบดวยความระมัดระวัง มิฉะนั้นตนเองจะถูกกลาวหาวาเปน
คนพาลไปดวย 
 พระผูมพีระภาคเจาตรสัพระคาถาน้ีไวในคราวทีต่รัสสอนพระฉนันะเถระ
วา2 

น ภเช ปาปเก มิตฺเต น ภเช ปุริสาธเม
ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ ภเชถ ปุริสุตฺตเม

บุคคลผูมีปญญาไมพึงคบพวกบาปมิตร ไมพึงคบพวกบุรุษผูตํ่าทราม
พึงคบกัลยาณมิตร พึงคบบุรุษผูสูงสุด

ดังนั้น การไมคบคนพาล คือ การไมเกี่ยวของโดยประการทั้งปวง
จึงถือวาเปนมงคล

1. 
ชอบทําชั่ว

(กายทุจริต)

เชน การทําปาณาติบาต 

การลักทรัพย คอรรัปชัน 

ประพฤติผิดในกาม เสพ

ยาเสพติด และดื่มนํ้าเมา 

2. 
ชอบพูดชั่ว 

(วจีทุจริต) 

เชน กลาวคําเท็จ คํา

หยาบ คําสอเสียด และ

พูดเพอเจอ 

3. 
ชอบคิดชั่ว 

(มโนทุจริต) 

เชน คดิอยากไดสิง่ของ

ของคนอืน่ คดิพยาบาท 

ปองราย มคีวามเหน็ผดิ
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บุคคลผูควรแกการบูชา มี ๔ ประเภทคือ

  ก. พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ)
  ข. พระมหากษัตริยผูมีคุณธรรม
  ค. บิดา มารดา ญาติผูใหญ
  ง. ครูบาอาจารย ผูประพฤติดี
 อีกนัยหนึ่ง แบงตามวุฒิบุคคลมี ๓ ประเภท คือ
  ก. คุณวุฒิบุคคล ผูมีคุณความดี คุณธรรมสูงกวาเรา เชน    
พระภิกษุสงฆ ครู และอาจารย 
  ข. วัยวุฒิบุคคล ผูมีอายุมากกวาเรา เชน บิดา มารดา ปู ยา 
ตา ยาย และผูเฒาผูแกทั้งหลาย
  ค. ชาติวุฒิบุคคล ผู มีกําเนิดสูงกวาเรา เชน พระราชา        
พระราชกุมาร พระราชธิดา
 ผูใดไมควรบูชา ตัวอยางเชน ชนบางลัทธิ บางศาสนา 
นับถือสัตวดิรัจฉาน มีแพะ วัว กบ และหนู เปนเทพเจาแลว
ทาํการกราบไหว การบูชาบคุคลผูไมควรบูชาเหลาน้ีถอืวาเปน
อัปมงคล 
 การบูชาบุคคลผูควรบูชามีผลดีดังนี้
   • กําจัดอันตรายได เพราะการยกยองคนช่ัวทําใหผู อื่น
สําคัญวาตนเองเปนคนชั่วไปดวย
   • ปองกันความหลงผิด เชน ไมไปบูชาตนกลวยประหลาด 
หรือสัตวดิรัจฉานที่เกิดมาแลวมีรูปรางผิดปกติ 
   • อบรมจิตใหสูงขึ้น
   • กอใหเกิดบุญ สมดังพระพุทธภาษิตวา3 

ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิจ สาวเก
ปปฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริทฺทเว
เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย

น สกฺกา ปฺุญํ สงฺขาตุํ อิเมตฺตมป เกนจิ

 ใคร ๆ ไมอาจนับบุญของบุคคลผูบูชาปูชารหบุคคล         
ทั้งหลายคือพระพุทธเจาหรือเหลาพระสาวกผู ลวงธรรม       
เปนเหตุใหเนิ่นชา ขามโสกะและปริเทวะไดแลววา บุญนี้         
มีประมาณเทานี้ อนึ่ง ใคร ๆ ไมอาจนับบุญของบุคคลผูบูชา        
ปชูารหบุคคลเหลาน้ัน ผูคงที ่ดบัสนิทแลวหาภยัแตทีไ่หนมไิด
วา “บุญนี้มีประมาณเทานี้”

มงคลขอที่ ๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

 การบูชามีความหมาย ๓ ประการคือ
   • ดวยการยกยอง เชิดชู สนับสนุน เชียร การเลือกเปน       
ผูแทน การเลือกเปนคูครอง 
   • ดวยการถวายดอกไม ธูปเทียน ของหอม และดวยการ   
สกัการะเปนสิง่ของ เรยีกวา อามสิบูชา เชน การถวายปจจยั ๔ 
เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
   • ดวยการนับถือ เคารพ ยําเกรง กราบไหว วาเปนท่ีพึ่ง 
สามารถกําจัดภัยได ปฏิบัติตามคําสอนของทาน เชน การ
ถือศีล ๕ การเจริญสติและสมาธิ เรียกวา ปฏิบตับิชูา ซึ่งมี
ความสําคัญกวาอามิสบูชา ตัวอยางเชน การทําบุญกอสราง
วหิาร ๑,๐๐๐ แหง แตไมปฏิบตัตินอยูในศลีในธรรม บานเมอืง
จะเกิดความวุนวาย ไมมีใครเขาวัด สุดทายศาสนาอยูได         
ไมนาน แตถาถือศีลดวย เจริญสติสมาธิดวย จะทําใหตนเอง    
มสีติ รูวาอะไรควรทาํ อะไรไมควรทาํ รูจกัความเกรงกลวั และ
ละอายตอบาป บานเมืองจะสงบไมมีความวุนวาย ศาสนาจะ
ยัง่ยนืสิน้กาลนาน พระองคจงึตรสัวา “ผูใดทาํการปฏบิตับิชูา 
ผูนั้นชื่อวาบูชาเรา”

มงคลขอที่ ๒. การคบบัณฑิต

 เมื่อไมคบคนพาลแลว ตองคบกับบัณฑิต เพราะถาอยูเฉย ๆ ไมเปน
มงคล บณัฑิต แปลวา ผูดาํเนนิชีวิตดวยปญญา หรือกัลยาณมติร นัน่เอง     
คนบางคนทํางานมีรายไดมากมาย แตไมมีเงินเหลือเก็บ เพราะอะไร เพราะ
ไมคบกับบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรจึงไมมีใครบอกทางสวางให ลักษณะของ
บัณฑิตตรงกันขามกับคนพาลคือ

 มีคํากลาววา สิ่งที่ทําใหคนเสื่อมหรือเจริญ มีเหตุ ๒ ประการ คือ
  ก. กรรมพันธุ และกรรมจากชาติปางกอน
  ข. สภาพแวดลอม ประกอบดวยสถานท่ีอยูทีอ่าศัย อากาศ เพ่ือนบาน และ
อาหาร แตสิ่งที่สําคัญท่ีสุดคือเพื่อนบาน ถาไดเพื่อนบานหรือมิตรสหาย       
ที่เปนกัลยาณมิตร เปรียบเสมือนการไดคนนําทางที่ดี ประดุจเทียนสอง
นําทางชีวิตเลยทีเดียว เพราะสถานท่ีใดไมมีกัลยาณมิตรแลว สถานท่ีนั้น    
ไมควรอยูอาศัย 
 มีอุทาหรณเรื่องลูกนกแขกเตา ๒ ตัว วันหนึ่ง มีลมพายุพัดผาน ตัวหนึ่ง
ถูกพัดตกไปในหมูโจร ตัวหนึ่งตกไปในหมูฤษี หลังจากนั้นไมนานพระราชา
พระองคหนึ่งพลัดหลงไปใกลรังโจร ขณะน้ันโจรไมอยู เหลือแตคนครัว
เทานั้น ลูกนกแขกเตาจึงกลาวกะคนครัววา ใหจับพระราชาแลวฆาทิ้ง ถอด
เสื้อผาและเครื่องประดับออก พระราชาไดยินดังนั้นก็ตกพระหทัย จึงออก
จากที่นั้นไปสู อาศรมของฤษี นกแขกเตาท่ีอาศัยอยูในท่ีนั้นก็ทําการ
ปฏิสันถารดวยดี 
 ในสมยัพุทธกาล พระอานนททลูถามพระพุทธเจาวา การไดกลัยาณมิตร
เปนครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย (หมายถึง ศีล สมาธิ ปญญา) หรือพระเจาขา 
พระองคตอบวา ไมใช เปนทั้งหมดของพรหมจรรยตางหาก พระองคเอง      
กเ็ปนกัลยาณมติรของชาวโลก สวนพระสารีบตุรและพระมหาโมคคัลลานะ 
เปนกัลยาณมิตรของภิกษุสงฆทั้งหลาย
 ดังนั้น การคบบัณฑิตเปนกัลยาณมิตรจึงเปนมงคล เพราะจะถูกชักนํา
ไปในทางที่ดี ใหทําแตสิ่งที่มีประโยชน มีความเห็นชอบ ถูกใสรายก็ไมโกรธ 
รู จักระเบียบวินัย และมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานไดเร็วข้ึน สมดัง
พระพุทธพจนในสักกเทวนิวัตถุวา

สาหุ ทสฺสนมริยานํ สนฺนิวาโส สทา สุโข
อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยา

การพบพระอริยะเจาทั้งหลายเปนความดี การอยูรวมเปนสุขทุกเมื่อ
บุคคลพึงมีความสุขเปนนิตยแทจริง ก็เพราะไมพบคนพาลทั้งหลาย

 มีคําถามวา ทําไมพระองคจึงตรัส “การไมคบคนพาล” เปนอันดับแรก 
แทนที่จะตรัส “การคบบัณฑิต” เปนอันดับแรก ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน
แมกจ็ริง ถงึอยางนัน้ผูฟงจะไดรบัผลตางกนั ตวัอยางเชน ในการบอกหนทาง
สองแพรงวา เม่ือบอกวาทานเดินทางไปถึงแยกแลว “หามเลี้ยวซาย แต    
ใหเลี้ยวขวา” ผูฟงจะเขาใจทันทีวา เลี้ยวซายไมได ตองเลี้ยวขวาเทานั้น 
เปนการยํ้าใหชัดเจนขึ้น แตถาบอกวา “ใหเลี้ยวขวา หามเลี้ยวซาย” ผูฟง
จะรูเชนกนัวา เลีย้วขวา แตจะไมสนใจทางซายเลย ดงันัน้ การตรสัการไมคบ
คนพาลกอน เพ่ือใหผูฟงเขาใจคนพาลวามีลักษณะเปนอยางไร เมื่อรูแลว
ควรหลีกเลี่ยง ถาตรัสใหคบบัณฑิตกอน ผูฟงจะไมสนใจคนพาลวาเปน
อยางไร หลักการน้ีสามารถนําไปใชในการสอนเด็กเล็กและนักเรียนเพ่ือให   
รูถึงโทษภัยกอนจากนั้นจึงบอกแตสิ่งที่ดี

1. 
ชอบทําดี 

(กายสุจริต) 

เชน ไมทําปาณาติบาต    

ไมลักทรัพย ไมประพฤติ

ผดิในกาม ไมเกีย่วของกับ

ยาเสพติด

2. 
ชอบพูดดี 

(วจีสุจริต)    

มีวาจาสุภาษิต ไดแก 

พูดคําจริง มีประโยชน 

ถูกกาลเทศะ พูดดวย

ความเมตตา ออนหวาน

3. 
ชอบคิดดี 

(มโนทจุรติ) 

คือ ไมคิดอยากได

สิง่ของของคนอืน่   ไม

คดิพยาบาทปองราย 

มีความเห็นชอบ

71October- December : 2020
Intania



ปลดล็อกศักยภาพ

ดาน Remote Sensing

ไทยเทียบอินโดโมเดล

เพื่อเฝาติดตามและอนุรักษ

พื้นที่ปาพรุ

º

 ปาพรุ (Peat Swamp Forest) ถูกจัดเปนปา
เขตรอนชื้นประเภทไมผลัดใบ เชนเดียวกับปาดงดิบ
ชื้น (Tropical Evergreen Rain Forest) ตั้งอยูบริเวณ
พื้นที่ตํ่าชายฝงทะเล จึงเปนปาที่มีนํ้าขัง สภาพดิน
เปนกรดออน เนื่องจากพื้นที่พรุประกอบดวยสังคม
พืชกลุม Unique Flora บางก็ลมตายทับถมกัน         
เปนเวลาหลายพันป ผืนปาที่มีซากอินทรียทับถมกัน
เปนเวลานานเชนนี้ จึงสามารถแปรสภาพดินใหเปน 
กรดได “ปาพรุ” ถกูขนานนามจากนักวิจยัหลายสํานัก
วา เปนปาท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและ   
ความหลากหลายทางพันธุกรรมท่ีเปนเอกลักษณ   
โดดเดนมากกวาปาชนิดอื่น เมื่อทานอานมาถึงจุดนี้
พอที่จะตอบคําถามในใจไดหรือยังวา ปาพรุมีความ
สําคัญแกทานอยางไรบาง
 ในประเทศไทยพบวา ปาพรุนั้นมีความสําคัญ   
ดานการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล       
ทั้งดานการนําผลหลุมพีมาแปรรูป ผลิตเปนสินคา      
สงออกไปยังประเทศมาเลเซยี สรางรายไดในชุมชน
เฉลีย่ 9-11 ลานบาท/ป ตลอดจนการแปรรูปผลติภณัฑ
จากตนสาคู สรางเม็ดเงนิหมุนเวียนภายในชมุชนราว 
2 ลานบาท/ป[1] แมวากรณตีวัอยางขางตนอาจบงบอก
วา ปาพรุมีอิทธิพลแกกลุมคนเพียงบางกลุมเทาน้ัน 
แตแทจริงแลวปาพรุเปนปาที่มีเอกลักษณ เปนแหลง
รวมพันธุกรรมของพันธุไมและสัตวหลายชนิด จึงมี
บทบาทสําคัญในการรักษาดุลของระบบนิเวศใหมี
เสถียรภาพได ปาพรุบางแหงในไทยมีชนิดพันธุไม
มากกวา 500 ชนิด ทัง้ยงัมสีตัวหายากและเปนสายพนัธุ
ทีก่าํลงัถกูคกุคามเส่ียงตอการสูญพนัธุอาศัยอยู ไดแก 
เสือดํา นกเงือกหัวแรด นกตะกรุม นกฟนฟุต นก  
เปลาใหญ กระรอกบินแกมแดง และปลาดุกรําพัน 
 ความสาํคัญของปาพรุ ทัง้ทางดานเปนตัวขับเคลือ่น
เศรษฐกิจ ตลอดจนชวยรักษาดุลของระบบนิเวศ       
สงผลใหการเฝาติดตามและการจัดการพื้นท่ีปาพรุ
ดวยวิธีที่เหมาะสม เปนอีกหน่ึงเปาหมายสําคัญ         
ที่ประเทศไทยควรนําไปพิจารณาและพัฒนาตอยอด 
มากกวาเพียงการรอนโยบายจากภาครัฐหรือตั้ง      
วสิยัทัศนขายฝน เพ่ือการรณรงคปลูกฝงใหคนรุนใหม
เหน็ความสาํคญัของการอนรุกัษปา ถงึแมวาสิง่เหลาน้ี
อาจเปนจุดเร่ิมตนท่ีดใีนการอนุรกัษพืน้ท่ีปาใหคงอยูไว 
แตอยากใหผูอานเปดใจเชื่อวา แนวคิดท่ีเปนเพียง
นามธรรม แตจบัตองไมได อาจไมเพียงพอแกการเฝา
ติดตามและอนุรักษพื้นปาพรุในสถานการณจริง 

ปาพรุมีความสําคัญอยางไร

เหตุใดตองอนุรักษพื้นที่ปาพรุ…

นี่อาจเปนคําถามที่กําลังเกิดขึ้นในใจของทานใชหรือไม

วันนี้พวกเรากลุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ

จะชวนทานผูอานมาไขขอของใจดังกลาว

พรอมทั้งเปดประเด็นชวนวิเคราะหถึง

การพัฒนาศักยภาพบางอยางของประเทศเรา

เพื่อการอนุรักษพื้นที่ปาแหงนี้ใหคงอยูตอไป… 

·¤ÇÒÁ¨Ò¡¤³Ð
¹Ò§ÊÒÇÈØÀ¹Ô´Ò àÁ×Í§¡àÊÁ

¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°°�Ä´Õ ÊÔ§Ë�·Í§ÇÃÃ³

¹Ò§ÊÒÇ°Ò¹Ôμ ¹Ø¡ÙÅÃÒÉ  Ã�

¹ÒÂà¨μ¹Ô¾Ñ·¸� ¡Ôμμ ÔºØÞà¡È

¹ÒÂ°ÔμÔ¹ ºÑÇ·Í§

¹ÒÂªÞÒ¹¹· � à·¾áÊ§¾ÃÒÇ

¹ÔÊÔμ»ÃÔÞÞÒâ· ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÊÓ ÃÇ¨

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÍÒ¨ÒÃÂ �·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ

´Ã.ªÑÂâª¤ äÇÀÒÉÒ

อินทาเนีย
2563 : μØÅÒ¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á72



 แลวเหตุใดตองอนุรักษปาพรุดวย เม่ือชวนยอน
กลับมาวิเคราะหถึงลักษณะของดินพรุพบวา “พรุ” เปน
ดนิเชิงอินทรีย (Organic Soil Material) หรือดินพีต (Peat) 
ที่มีลักษณะหยุนยวบเหมือนฟองน้ํา ชั้นดินสวนน้ีมี    
ความหนามากถึง 40 เซนติเมตร ประกอบดวยอนิทรยี
คารบอน (Organic Carbon) 12-18% ดังน้ัน จึงเปน
ปญหาใหญเม่ือเกิดการบุกรุกทําลายปาในแตละครั้งท่ี
ไมอาจควบคุมไดอยางเครงครัด จนกอใหเกิดปญหา     
ไฟปาตามมา นบัวาเปนการสรางความเสยีหายในระดับ
ทวีคูณมากกวาปญหาไฟปาท่ีเกิดข้ึนแกปาชนิดอ่ืน 
เน่ืองจากดินพรุมักจะยุบตัวและแหงในฤดูแลง เม่ือน้ํา
ใตดินลดระดับตํ่าลง จึงเปนสาเหตุใหไฟปาลุกลามเปน
วงกวางไปตามซากอินทรียวัตถุและไมสามารถดับไฟ
ใตดินไดโดยงาย ไฟที่ปะทุอยูเบื้องลางจําเปนตองใช
ระยะเวลานานกวา 2-3 เดือน จึงสามารถดับไดอยาง
สนิท อีกทั้งตองสูญเสียงบประมาณกวาหลายลานบาท
เพื่อควบคุมปญหาไฟปาในแตละครั้ง
 ดวยปญหาขางตนสงผลใหปาพรุหลายแหงของไทย         
เสื่อมสภาพลง ทั้งยังสูญเสียพันธุ ไมเบิกนําในพื้นที่ 
กลายเปนปาเสม็ดที่ไมมีคุณคาแกการปลูกพืชกสิกรรม 
“การจําแนกปาพรุเสื่อมโทรม” จึงนับเปนหนึ่งในวิธีการ
ที่สามารถนําไปพิจารณาเพื่อการเฝาติดตามและ       
การอนุรักษพื้นที่ปาได ในขณะเดียวกันนั้นกลับพบวา 
ปาพรุมีชนิดพันธุ ไมสวนใหญอยูในตระกูลพืชน้ําขัง     
การสํารวจภาคสนามเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมพ้ืนท่ี   
เปาหมายทั้งหมด จําเปนตองใชแรงงานจํานวนมาก      
ทัง้ยงัใชระยะเวลาสาํรวจนานเกนิกวาทีจ่ะอัปเดตขอมูล
ใหเปนปจจุบัน ดังนั้น การปลดล็อกศักยภาพดาน        
Remote Sensing จึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมอยางยิ่ง
สําหรับการเฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาพรุ เพราะ
ชวยลดจํานวนครั้งของการลงพ้ืนที่สํารวจ แตยังคง
ประสิทธิภาพและความแมนยําของขอมูลไวดังเดิม 

 คราวนี้พวกเราจะเปดประเด็นพาทานผูอานไปชมศักยภาพทาง
ดาน Remote Sensing เพื่อการเฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาไป  
ดวยกัน กรณีตัวอยางปาเมดิเตอรเรเนียนทางตะวันตกของเกาะครีต 
ที่หมูบานอะโนโพลี ไดใช ดาวเทียม EO-1 มาจําแนกพื้นที่ปา ซึ่ง
สามารถแบงผืนปาออกเปนพื้นที่ตนไมใบใหญ พื้นที่ตนสน พื้นที่
เกษตรกรรม Low-vegetation และพื้นที่วางเปลา[2]  ผลการจําแนก 
ของดาวเทียม EO-1 นั้นสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการติดตาม
ความสมบรูณของพ้ืนท่ีปาได ผานการเปรยีบเทยีบขอมลูของชวงเวลา
ที่ตองการแตละชวง ประกอบกับการเปรียบเทียบปริมาณขอมูลของ
พื้นที่ในแตละประเภทวา มีแนวโนมของจํานวนขอมูลเพิ่มหรือลดลง
อยางไร เชน หากพื้นที่ของตนไมใบใหญลดลง แตพื้นที่เกษตรกรรม
หรอืพืน้ทีว่างเปลาเพิม่ขึน้จากเดิม กอ็าจคาดการณไดวา ตนไมในปา
กาํลงัถกูทาํลายและเสือ่มโทรมลง นอกเหนอืจากน้ัน การจําแนกพืน้ที่
ปาดวยเทคนิคนี้ยังทราบถึงตําแหนงของพื้นที่ที่เปล่ียนแปลงอีกดวย 
ฉะนั้น ศักยภาพของ Remote Sensing จึงมีอิทธิพลอยางมากแก    
การจัดการพื้นที่ปาในวาระปจจุบัน
 เน่ืองจากการเฝาติดตามและอนุรักษพื้นท่ีปาพรุดวยเทคนิคทาง 
Remote Sensing ยังไมไดมีแพรหลายมากนัก ทั้งในไทยและตาง
ประเทศ ตวัอยางพืน้ทีศ่กึษาทีใ่กลเคียงกบัปาพรมุากทีส่ดุ จงึเปนพืน้ที่
ปาดงดิบชื้น (Tropical Evergreen Rain Forest) ซึ่งผานการศึกษาดวย
วิธีตาง ๆ มากมายจากนักวิจัยทั่วโลก โดยเนนการตรวจสอบความ
อดุมสมบูรณของพันธุพชืเปนหลกั เพือ่ตอบโจทยการอนุรกัษพืน้ทีป่า
อยางย่ังยืน ทัง้น้ีในงานวจิยัพบวา การวิเคราะหความสมบรูณของปา
สามารถใชคาดัชนีพืชพรรณและคาทางสถิติมาพิจารณารวมกันได   
แตควรเลือกนําไปใชกับพ้ืนท่ีศึกษา ณ บริเวณใดก็ตามท่ีมีขอมูล    
Remote Sensing แบบ Time Series เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่
แมนยํามากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด[3]

 ศักยภาพดาน Remote Sensing

 เพื่อเฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาพรุ

 ในประเทศอินโดนีเซีย

 ในอินโดนีเซียมีการเฝาติดตามและอนุรักษพื้นท่ีปาพรุผานการใช
เทคนิคทาง Remote Sensing ที่นาสนใจ โดยอาจกลาวไดวา เปน     
ผูบุกเบิกการจําแนกปาพรุเส่ือมโทรมและปาพรุสมบูรณออกจากกัน 
เพ่ือตอบโจทยการเฝาติดตามและอนุรกัษพืน้ท่ีปาพรุภายในประเทศ 
 พืน้ทีป่าพรใุนอนิโดนีเซียมักประสบกบัปญหาไฟปาและการตดัไม
ทําลายปาบอยคร้ัง สงผลใหเกิดภาวะปาเสื่อมโทรมเชนเดียวกันกับ
ประเทศไทย เม่ือพ้ืนท่ีปานอยลง จึงกอปริมาณกาซคารบอน-             
ไดออกไซดมากข้ึนในอากาศ บางก็เกิดจากการเผาไหมที่มีตนตอ    
จากปา ดังน้ัน ปญหาปาเสื่อมโทรมจึงถูกเชื่อมโยงไวกับนโยบาย
ภายในประเทศ วาดวยการรณรงคลดการปลอยกาซเรอืนกระจกอยาง
ไมอาจปฏิเสธได
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 ปจจุบันการจําแนกพื้นท่ีปาพรุเส่ือมโทรมในอินโดนีเซียใช
เทคนิคทาง Remote Sensing ดวยขอมลูภาพถายดาวเทยีมความ
ละเอยีดสูง ประกอบกบัการตรวจสอบพืน้ทีป่าพรุอยางสมํา่เสมอ
เพ่ือตรวจจบัการเปล่ียนแปลงสภาพปา เชน การตรวจสอบปญหา
การตัดไมทําลายปาหรือปญหาไฟปา กลาวไดวา เทคนิคทาง 
Remote Sensing นั้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปา    
ไดเปนอยางด ี โดยใช “ลกัษณะความเสือ่มโทรมของปาพร”ุ เปน     
ตวัชีว้ดั
 มีงานวิจัยชิ้นหน่ึงที่ได ใช ศักยภาพของ HyMAP with           
ATCOR-4 จากขอมูล The Airborne Hyperspectral Sensor และ 
HyMAP มาติดตามขนาดของพ้ืนทีป่าพรุเบือ้งตน โดยการทาํนาย
คาชีวมวลรวมกับการสรางแบบจําลอง Lasso Regression เพื่อ
ประมาณคาชีวมวลและจัดทําเปนแผนที่ ขอมูลชีวมวลที่ไดมา
ทัง้หมดน้ันเปนกุญแจสําคญัสาํหรบัการจาํแนกสภาพปา จงึกลาว
ไดวา ปาพรสุมบรูณจะเปนพ้ืนท่ีทีม่คีาชีวมวลสงู ในขณะทีป่าพรุ
เสื่อมโทรมจะมีคาชีวมวลท่ีตํ่าลง ทั้งนี้เมื่อผานการจําแนกแลว  
จึงนํามาตรวจสอบความถูกตองดวยวิธี Cross-Validation เพ่ือ
ตองการใหการจําแนกพืน้ท่ีปาพรทุีไ่ดมคีวามแมนยําอยูในระดบั
ที่สูงขึ้น[4] เทคนิคถัดไปก็เปนวิธีการที่นาสนใจสําหรับการจําแนก
ปาพรุเส่ือมโทรมและปาพรุสมบูรณของประเทศอินโดนีเซีย        
งานวิจัยบางฉบับเลือกใชวิธีการจําแนกปาพรุแบบ SDA โดย   
ผานการทํา Classification Model รวมกบัการคดัเลอืก Band เพือ่
ลดจํานวนขอมลูกอนการประมวลผล ในงานวจิยัชิน้นีไ้ดกลาวถึง

เหตุและผลโดยสังเขปไววา การทํา Classification Model      
แบบทั่วไปในพื้นที่ปาพรุอาจสงผลให Model ที่ไดขาดความ    
นาเช่ือถือ เน่ืองจากพืน้ท่ีปาพรุจดัเปนพ้ืนท่ีทีเ่ก็บตัวอยางของ
ขอมูลไดคอนขางลําบาก แตเมื่อนําเทคนิคการคัดเลือก Band 
เทคนิคการเลือก Training Data และ Validation Data มาใช
กอนการประมวลผลขอมูล รวมกับวิธีการจําแนกพื้นที่ปาพรุ
แบบ SDA กลับชวยสงเสริมใหผลลัพธที่ไดถูกตองมากขึ้น[5]     

 นอกเหนือจากทั้ง 2 เทคนิคที่เสนอมาขางตนแลว ในพื้นที่
ปาพรเุสือ่มโทรมของกาลมินัตัน (อนิโดนเีซีย) กถ็กูจําแนกพืน้ท่ี
ปาพรุเส่ือมโทรมท้ังหมดดวยเทคนิคทาง Remote Sensing 
โดยเลือกใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Rapid Eye มา
วเิคราะหผานอนกุรมเวลา รวมกบัการใชเทคนคิการจําแนกเชิง
วตัถุ (Object Oriented Classification) และเทคนิคการวเิคราะห
แบบผสมเชิงพื้นที่ (Spectral Mixture Analysis: SMA) ผลการ
จาํแนกพ้ืนท่ีปาพรเุส่ือมโทรมทีไ่ดมคีวามแมนยําสูงถึง 91.5%[6] 
จึงตอกยํ้าใหเห็นวา การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ปาในชวงเวลาที่เหมาะสม เปนสิ่งจําเปนอยางมากแกการ       
เฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาพรุ เนื่องจากพืชในปาพรุ     
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การปรบัปรุงหลักเกณฑเพ่ือประเมนิ
สถานะของปาใหเปนเวลาปจจุบันอยูเสมอจึงเปนลูทางที่ชวย
สนับสนุนนโยบายการรณรงคลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation: 
REDD ซึ่งกําลังเปนขอถกเถียงกันภายในประเทศอินโดนีเซีย 

 ศักยภาพดาน Remote Sensing

 เพื่อเฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาพรุ

 ในประเทศไทย 

 แลวประเทศไทยเลา มีขอถกเถียงทางดานวิชาการใน
ประเด็นใดบาง เพื่อนําไปสูการเฝาติดตามและอนุรักษ
พื้นที่ปาพรุในประเทศของเรา ถึงแมวา ณ ปจจุบัน ไทยอาจ
จะยังไมมศีกัยภาพมากพอในการนําเทคนิคขางตนมาประยกุต
ใชเพ่ือเฝาติดตามและอนุรักษพื้นท่ีปาพรุภายในประเทศได
อยางสมบูรณ แตขณะเดียวกัน กลับพบวาประเทศอินโดนีเซีย
ก็เปนแรงขับเคล่ือนชั้นดีในการนําเสนอเทคนิคใหม ๆ ทาง 
Remote Sensing ใหแกประเทศไทยเพื่อเปล่ียนมุมมอง       
ความคดิบางอยาง และผลกัดันใหประเทศเราเห็นความสาํคัญ
ของปาพรุรดุหนาไปมากกวาน้ี มากกวาการออกนโยบายต้ังไว 
แตไรซึ่งเครื่องมือที่จะนําไปสูเปาประสงคตามตองการ 
 ความจริงที่วา “เทคโนโลยีของไทยไมทัดเทียมกับประเทศ
เพื่อนบาน” ยิ่งสะทอนใหเห็นความลาหลังของไทยเม่ือถูก      
นําไปเปรียบเทียบกับอินโดโมเดลกอนหนา แตนับเปนความ
โชคดีที่ปาพรุก็มีกลไกบางอยางซอนอยู ซึ่งอาจสามารถใช        
วิธีการทางออมน้ีเพื่อการเฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาพรุ       
ในแบบไทย ๆ ได กลไกนั้นคือ พื้นท่ีปาพรุเปนปาที่มีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูงสุด The Best Diversity เมื่อถูก
นําไปเปรียบเทียบกับปาชนิดอื่น ดังนั้น การจําแนกพันธุไม      
ในระดับ Species จึงอาจเปนวิธีการหนึ่งที่นาสนใจสําหรับ     
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การเฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาพรุก็เปนได เมื่อติดตามมาถึงจุดนี้ทาน
อาจสงสัยวา ทําไมการคัดแยกในระดับ Species จึงเปนตัวเลือกตัวหน่ึง
ที่สามารถนํามาเฝาติดตามและอนุรักษพื้นที่ปาพรุในประเทศไทยได
 ปจจุบันการจําแนกพันธุไมในระดับ Species ดวยเทคนิคทาง Remote 
Sensing ยังคงไมถูกนํามาใชกับพื้นที่ปาพรุของไทย แตใน พ.ศ. 2556 ที่     
ผานมา มีงานวิจัยยืนยันวาไดเร่ิมนําเทคนิคดังกลาวมาประยุกตใชกับ        
การจาํแนกพันธุไมระดับ Species ในพืน้ทีป่าชายเลนของไทยแลว ณ บรเิวณ
แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทัง้น้ีพบวาการใชภาพถายดาวเทียม EO-1 Hyperion รวมกบัการใชเทคนิค 
Band Selection เพ่ือจําแนกขอมูล จะเปนประโยชนอยางมากในการลด
จํานวน Band ของขอมูลท่ีไมจําเปนออกไปกอนการนํามาประมวลผล  
เทคนิคขางตนสามารถลดปญหา Signal-to-Noise Ratio (SNR) ได ซึ่งเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความคมชัดของสัญญาณ โดยอาจเกิดข้ึนในช้ัน
บรรยากาศระหวางการรับ-สงขอมูลของดาวเทียม แตเทคนิคดังกลาวจะให
ผลลัพธของการจําแนกเนื้อภาพที่แมนยํามากข้ึน สามารถแยกชนิดพันธุไม
ออกจากกันไดอยางชัดเจน (Homogeneous) แมกระทั่งชนิดพันธุที่มีความ
ใกลเคียงกนัมากในระดับ Species กต็าม อยางตนโกงกางใบเลก็และโกงกาง
ใบใหญ ซึ่งขึ้นปะปนกันอยูในพื้นที่เปาหมาย ในความเปนจริงแลวลักษณะ
ชนิดพันธุทีม่คีวามใกลเคียงกนัเชนน้ี หากไมลงสาํรวจเพือ่สังเกตความเหมอืน
และความแตกตางกันใกล ๆ ในพื้นท่ีจริง อาจแยกแยะชนิดพันธุไมทั้ง 2     
สายพันธุออกจากกันไดยาก ในขณะที่งานวิจัยดังกลาวกลับพบวาการใช
เทคนิคดาน Remote Sensing สามารถชวยแยกความคลายกันในระดับ 
Species ได โดยใชเทคนิค Band Selection ที่กลาวไปขางตน รวมกับวิธีเชิง
พันธุกรรมและ Sequential Forward Selection เพื่อคัดเลือกชวง Band ที่
เหมาะสมกอนการนาํไปจาํแนก[7] และยกระดบัความถกูตองของการจาํแนก
นั้นใหมีความนาเชื่อถือ ทั้งยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทดแทนการลงสํารวจ
ภาคสนามในพื้นที่จริงได
 ดังน้ัน หากสามารถนําวิธีการศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ีมาทดลองปรับใช     
กับการจําแนกพันธุไมในระดับ Species ของพ้ืนที่ปาพรุในประเทศไทยได     
ก็จะเปนประโยชนอยางมากแกการทราบถึงจํานวนพันธุไมที่หลงเหลืออยู 
โดยเฉพาะพันธุไมเบิกนําบางชนิดท่ีสามารถเปนตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณ
ของพื้นท่ีปาพรุ อันเปนกลไกสําคัญในการเฝาติดตามและอนุรักษพื้นท่ี       
ปาพรุของไทยตอไปในภายภาคหนา

 สุดทายน้ี… การท่ีจะรักษาปาพรุใหอยูคูกับ  

คนไทยไปไดอยางยั่งยืน พบวาเกิดจากการทราบ

ถึงตนตอของปญหา นั่นคือผลกระทบจากการ

บุก รุกป  าจนนํามาสู การ เปลี่ ยนแปลงของ                          

สิ่งแวดลอม ดังเชนปญหาไฟปาท่ีเคยเกิดข้ึน ซึ่ง        

มีผลอยางยิ่งตอการเปล่ียนแปลงสภาพปาให

เส่ือมโทรมลงไป เน่ืองดวยปาพรุมีระบบนิเวศแบบ

พึ่งพาอาศัย หากสวนใดสวนหน่ึงเสียหายหรือ  

ตายไป อาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศปาพรุ

ทัง้หมด “ความสาํคัญในการอนรุกัษผนืปาแหงน้ี

จงึอยูทีเ่รา” เราในฐานะคนไทยสามารถชวยรักษา

ระบบนิเวศน้ีไว  ให คงอยู ต อไปไดอยางไรบาง            

บางครั้งการปลูกฝงเพียงความคิดใหคนรุนหลัง

เห็นคุณคาของปาอาจไมเพียงพออีกตอไป แต     

การฝกฝนใหคน Generation ใหมเหน็ความสาํคญั

ของการเปนผู ริเริ่ม เปนนักพัฒนา ปลดล็อก

ศกัยภาพดาน Remote Sensing เหมือนกับกรณี

ศกึษาภายในประเทศอนิโดนเีซยี อาจฟงดมูนีํา้หนกั

มากกวาการแกไขปญหาทีย่ากจะเยยีวยาในประเทศ 
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 งานจัดการดานการเกษตร เป น          
สิ่งสําคัญในการดูแลและจัดการผลผลิต       
ของเกษตรกร และเปนหนึง่ในตวัชีว้ดัผลกาํไร
รวมไปถึงความคุมทุนของผูประกอบการ โดย
การจัดการดานการเกษตรประกอบไปดวย
กรรมวิธีที่หลากหลาย เชน การดูแลผลผลิต 
การเยียวยารักษาตนไมที่ติดเช้ือ การติดตาม
การเจริญเติบโต ซึ่งถาหากเราจัดการไดไมดี 
สิ่งที่ตามมายอมไมพนการขาดทุน ซึ่งอาจ   
รวมไปถึงการท่ีไมสามารถนําผลผลิตเขาสู 
ตลาดได เนือ่งจากคณุภาพสนิคาไมผานเกณฑ
มาตรฐาน หรือถึงแมจะสามารถนําผลผลิต   
เขาสูตลาดได แตผลผลิตของผูประกอบการ
อื่นก็อาจจะดีกวา สุดทายแลวผลผลิตของเรา
กไ็มสามารถทีจ่ะอยูในตลาดได จากท่ีกลาวมา 
ผูอานคงจะพอเห็นภาพกันแลวใชไหมวา งาน
จัดการดานการเกษตรเปนตัวแปรที่สําคัญ
อยางหนึ่งที่จะบอกวาผลผลิตของเราจะอยู
หรือจะไป 

การใชงาน

เครื่องมือเลเซอรสแกน

ภาคพื้นดิน (TLS)

กับงานดานการเกษตร

 ผูอานอาจเกิดขอสงสัยขึ้นมาวา เราควร
ทาํอยางไรเพ่ือบรหิารงานดานการเกษตรใหมี
ประสทิธิภาพมากทีสุ่ดและใหเกิดความคุมคา
กับเงินและเวลาท่ีเสียไป ซึ่งวิธีการท่ีจะนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยก็เปนทางเลือกหนึ่งที่    
นาสนใจ และแนนอนวาตองเกิดคําถามใหม
ขึน้ตามมาวา แลวเทคโนโลยแีบบไหนทีจ่ะชวย
ใหสามารถติดตามดูแลพืชพันธุและผลผลิต
ของเราได 
 เทคโนโลยีการรังวัดภาคพื้นดินดวย
เลเซอรสแกน หรือที่เรียกกันวา Terrestrial 
Laser Scan (TLS) เปนเทคโนโลยีอยางหนึ่ง
ที่มักถูกใชในงานดานการเกษตร เพราะชวย
ทําใหเราสามารถเห็นแบบจําลองเสมือนจริง 
โดยการสรางแบบจําลอง 3 มิติของวัตถุ        
เปาหมาย ซึง่สามารถประยกุตใชไดกบัการเก็บ
ขอมูลวัตถุขนาดเล็ก ไปจนถึงสถานที่หรือ      
สิง่กอสรางขนาดใหญ โดยหลกัการทาํงานของ
เครื่องมือนี้คือการยิงแสงเลเซอรออกมา        

ความสําคัญของการจัดการงานดานการเกษตร
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T0-Healthy Tree T2-Moderate InfectionT1-Mild Infection T3-Severe Infection

เมื่อเลเซอรกระทบวัตถุก็จะสะทอนกลับไปยังตัวกลอง จากนั้นกลอง
กจ็ะทําการคํานวณเวลาไปกลับของคล่ืน โดยสญัญาณท่ีสงกลับมาจะ
ถกูบนัทกึในลักษณะของคาพกิดัสามมติ ิและขอมลูจะถูกสงไปจัดเก็บ
ที่คอมพิวเตอร จากนั้นกลองจะหมุนและยิงแสงเลเซอรตอไปจนทั่ว
ทั้งวัตถุเปาหมาย นอกจากนี้ยังสามารถถายรูปสถานที่จริงเพื่อนํามา    
ซอนทับกับคาพิกดัสามมิตดิังกลาวไดอกีดวย ทาํใหสามารถเห็นภาพ

 ในประเทศมาเลเซยีมพีชืเศรษฐกจิทีส่าํคญัชนดิหนึง่นัน่คอื 
ตนปาลมนํ้ามัน ซึ่งตนไมชนิดนี้มักจะมีการติดเช้ือจากโรค       
โคนเนา ที่บางครั้งก็ไมแสดงอาการใหเห็น แตคอย ๆ ทําลาย
ผลผลิตอยางชา ๆ ดังน้ันการตรวจสอบระดับการติดเช้ือของ  
โรคโคนเนาน้ีสําคัญตอระดับในการรักษาและดูแล โดยการใช
เทคโนโลยี TLS เพื่อหาวิธีในการปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแก

นิยมใชเก็บขอมูลโครงสราง
ตาง ๆ  เชน โครงสรางอาคาร 
โครงสร างสะพาน แบบ
จําลองสารสนเทศอาคาร 
(Building Information 
Modelling : BIM)

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการสํารวจ

ทางธรณีวิทยา

มีการใชในการเก็บขอมูล
สัณฐานวิทยาของโลกใน
พื้นที่เล็ก ๆ

ดานการจัดการ

ผังเมือง

ในป  จ จุบันการวางแผน
ออกแบบผังเมืองมีการใช
เทคโนโลยี TLS ในการเก็บ
ขอมูลสภาพแวดลอม เชน 
ตนไมและเสาไฟฟา เพื่อมา
ออกแบบป รั บป รุ ง ก า ร
จั ด ก า ร ผั ง เ มื อ ง ใ ห  เ กิ ด
ประโยชนและความสวยงาม

และโครงสรางไดชดัเจนย่ิงข้ึนและนําไปประยกุตใชกบังานในรปูแบบ
ตาง ๆ ที่เราตองการ
 จากที่กลาวมาขางตนผูอานคงจะเห็นไดแลววา เทคโนโลยี TLS 
มคีวามสามารถในดานการสรางแบบจาํลองสามมติเิพือ่ทาํการติดตาม
และศึกษาโครงสรางของสิ่งที่สนใจได ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยี TLS 
ก็เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในงานดานตาง ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้

ตอไปผูเขียนจะขอยกตัวอยางการใชงาน TLS ในงานดานการเกษตร

จํานวน 2 ตัวอยาง ดังตอไปนี้

การตรวจระดับ

โรคโคนเนา

ในตนปาลมนํ้ามัน

ในประเทศมาเลเซีย
1

1 2 3 4
มีการนําเทคโนโลยี TLS มา 
ชวยสรางแบบจาํลองโครงสราง 
เพ่ือดูการกระจายตัว รูปราง 
ทรงพุมของตนไม การจําแนก
พืชตาง ๆ และยังใชประกอบ
การวิ เคราะห ข อ มูลที่ เป น
ประโยชนตอการเกษตร เชน 
การวิเคราะหการเกิดโรคของ
พืชเศรษฐกิจ

ดานการออกแบบ

กอสราง
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T1-Mild InfectionT0-Healthy Tree

T2-Moderate Infection T3-Severe Infection

ตนไม และชวยใหสามารถรักษาไดทันเวลา รวมไปถึงการ
จาํแนกตนปาลมนํา้มนัทีม่รีะดบัความรนุแรงของการเกดิโรค
โคนเนาจากคณะกรรมการนํ้ามันปาลมประเทศมาเลเซีย 
โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 สุขภาพดี ระดับ
ที่ 2 ดูสุขภาพดีแตเริ่มมีอาการติดเช้ือของโรค ระดับที่ 3 
ระยะติดเช้ือ สามารถมองเห็นอาการจากภายนอกได และ
ระดับท่ี 4 ติดเช้ือข้ันรุนแรง โดยท่ีอาการของโรคโคนเนา  
สวนใหญจะแสดงออกไดชัดในบริเวณใบทรงพุม ทําการ
ศึกษาตนไมระดับละ 10 ตนในแปลงเดียวกัน
  ผลสรุปจากการวิเคราะหพบวา จํานวน Pixel
ของใบทรงพุมที่แสดงถึงความหนาแนนของใบจะ
ลดลงจากตนไมที่มีระดับสุขภาพดีไปยังระดับที่มี
ความรุนแรง และจากมุมระหวางกานของใบแสดง
ใหเห็นวาตนที่สุขภาพดีจะมมีุมที่แคบกวาองศา
ของมุมระหวางใบในตนไมที่ติดเชื้อ
 เนื่องจากโรคโคนเนาจะทําใหใบบางสวนของ
ตนปาลมนํ้ามันหลุดรวงหายไป ดังนั้นยิ่งติดเชื้อมาก
มุมระหวางใบจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น และจากการ
วิเคราะหทางสถิติพบวา สามารถจําแนกระดับ
ความรุนแรงของโรคไดดีในระดับความเชื่อมั่น
ที่ 94–97% ทําใหการวิจัยครั้งนี้สามารถที่จะ
นําไปใชประโยชนในดานการทําการเกษตร
เพื่อตรวจจับการเกิดโรคในพืชได

 เทคโนโลยี TLS ถูกนํามาประยุกตใชในการ
ตดิตามการเจริญเติบโตของตนออนพืช ในกรณีศกึษา
นี้ไดนําเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใชกับแปลง
ขาวโพด ทําใหสามารถวางแผนการใหปุยในบริเวณ   
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตต่ําหรือทําใหสามารถวาง
ระบบชลประทานในพ้ืนท่ีใหมปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน
 เราจะใชขอมูล Geometric และ Radiometric      
รวมกันในการจําแนกตนกลาบนแปลงขาวโพดเพื่อ
ใหไดคาความถูกตองที่ดีขึ้น ดังนั้นในการเก็บขอมูล

บนแปลงขาวโพดจะใชเทคโนโลยี TLS ในการ
เก็บขอมูล และใชซอฟตแวร RiSCAN PRO
เพื่อใหไดขอมูล 3-D Geometric ที่มีความ

หนาแนนและแมนยําในรูปแบบ Point
Cloud รวมถึงยังไดขอมูล Radiometric

ในรูปแบบของ Intensity Data และ
RGB Values จากกลองที่ติด

ไวกับ LiDAR

การติดตาม

การเจริญเติบโต

ของตนออน

ของขาวโพด2
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(a)

(b)

 จากตัวอยางการติดตามการงอกของเมล็ดขาวโพดจํานวน 223 เมล็ด ดวยการ
นับจํานวนการงอก พบวาจากการหวานแบบสุม (Uniformly Sown) จํานวน 512 
เมลด็จะไดอตัราการงอกอยูที ่(223/512) * 100% เทากับ 43.6% ซึง่ถือวาเปนอัตรา
การงอกท่ีตํ่า บงช้ีถึงความจําเปนในการปรับปรุงการใหปุยและการชลประทาน        
ในการหวานเมล็ดครั้งตอไป
 จากวิธีการจําแนกดังกลาวพบวา การปรับแกความคลาดเคล่ือนจากระยะทาง 
การใชสมบัติทางเรขาคณิตรวมกับขอมูลเชิงรังสี และการปรับแกสี RGB ทําให
สามารถเพ่ิมประสทิธิภาพในการจาํแนกระหวางตนกลาขาวโพดกบัส่ิงปกคลุมอืน่ ๆ   
ไดแมนยํามากข้ึน แตการทดลองในคร้ังน้ีเปนเพียงกรณีศกึษาตนกลาขาวโพดเทาน้ัน 
ผูเขียนแนะนําวา กอนท่ีจะนําไปใชกับพืชชนิดอ่ืนควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมหรือควร
ทดลองกับพื้นที่ขนาดเล็กกอน

 สุดทายนี้… การจัดการดานการเกษตรถือเปนอีกหนึ่งสิ่งที่ควรใหความสําคัญ 
โดยมีหลายวธิทีีจ่ะใชจดัการกบัปญหาดานการเกษตร ซึง่พชืแตละชนิดกจ็ะมีปญหา
ที่แตกตางกันออกไป จึงไมมีวิธีที่ตายตัวในการแกปญหาที่จะเกิดขึ้น อาทิเชน การ
เกิดโรคโคนเนาในตนปาลมนํ้ามัน เนื่องจากตนปาลมถือเปนพืชเศรษฐกิจจึงทําให
เหตุการณนี้สงผลกระทบตอประเทศมาเลเซีย โดยโรคโคนเนาจะทําใหเกิดการ         
สงออกของปาลมน้ํามันท่ีนอยลงและเกดิการขาดทนุ จากตัวอยางทีผู่เขียนยกขึน้มา
เขียนในบทความ การใชเทคโนโลยี TLS เขามาชวยในการตรวจระดับโรคโคนเนา    
จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีชวยการจัดการดานการเกษตร เพราะในบางครั้งเราควร    
ที่จะศึกษาหาวิธีใหม ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชกับการจัดการดานการเกษตร โดยการ
เลือกวิธีการที่จะใชนั้นตองเลือกใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด เพ่ือใหสงผลดีตอ     
ทั้งพืชชนิดนั้น ๆ รวมไปถึงสงผลดีตอผูประกอบการอีกดวย
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นครศรีธรรมราช พัทลุง

เดือนกันยายน

  ายหลั ง ที่ เ ริ่ ม ผ  อนคลายจาก

  มาตรการ Lock Down ในชวงต้ังแต

เดือนสิงหาคมท่ีผานมา รัฐบาลไดออก

มาตรการตาง ๆ  เพ่ือสงเสริมการทองเทีย่ว 

ทั้งสวนของที่พัก คาเดินทาง หรือคาใชจาย

ในการกิน

 พทัลงุ จงัหวดันี้ไมใชเมอืงจดุหมายหลกั

ของการทองเท่ียว จากการคนหาและ

สอบถามเพื่อนฝูงก็พอจะทราบวา ทะเล

นอย เป นสถานท่ีทองเที่ยวท่ีน าสนใจ          

แหงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

 พัทลุงเปนจังหวัดในภาคใตตอนลาง 

โดยมีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ 860 

กิโลเมตร  สามารถเดินทางโดยรถไฟ 

รถยนต สวนผูเขียนเองเลือกเดินทางทาง

เคร่ืองบิน โดยบินจากดอนเมืองไปลงที่

นครศรีธรรมราช  และ เช ารถขับจาก

นครศรีธรรมราชมาพัทลุง 

 เร่ิมตนทริปก็นั่งเคร่ืองเท่ียวสุดทาย  

เย็นวนัศกุรไปนครศรีธรรมราช นอนคางคืน

ที่นครศรีธรรมราชคืนหนึ่งกอน โรงแรม       

 มาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช คงตองแวะสักการะวัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร วัดสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ       

แวะกินขนมจีนเสนสด ซึง่ขายเฉพาะตอนกลางวนั มหีลายรานในตัวเมอืง 

รสชาติอรอย ราคายอมเยา 

 พิพิธภัณฑบานหนังตะลุง ก็เปนสถานที่ที่นาสนใจอีกแหงหน่ึง 

สําหรับคนตางถิ่นท่ีจะแวะมาดูประวัติของหนังตะลุงของเมือง

นครศรีธรรมราช

ในเมืองนครศรีธรรมราชราคาไมแพง เพียงหลักรอยกลาง ๆ ตั้งอยูใจกลางเมือง โรงแรม

มีใหเลือกจํานวนมาก ตื่นเชามาผูเขียนเลือกท่ีจะไมกินอาหารเชาท่ีโรงแรม โดยที่ออกไป

กินกาแฟโบราณ บะกุดเต ติ่มซํา ที่รานโกป รสชาติอรอย ราคาไมแพง

 เสร็จจากกนิอาหารเชาแลวก็มุงหนาสูจดุหมายตอไปคือ วดัเจดีย นกัทองเท่ียวจํานวน

มากมาเทีย่ววัดน้ีเพราะมาขอโชคกับไอไข วนัท่ีไปเปนชวงตนเดือนกันยายน ไปถึงประมาณ 

9 โมงครึ่ง นักทองเที่ยวเริ่มทยอยมากันแลว… ประมาณ 10 โมงครึ่งก็ออกจากวัดเจดีย 

โดยมุงหนากลับเขาไปในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
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 ราว ๆ บาย 2 โมงก็เดินทางตอ โดยมีจุดหมายหลักคือ  

ทะเลนอย โดยเดินทางจากนครศรีธรรมราชลงทางทิศใต          

ขับรถชิล ๆ แวะชมวิวขางทางไปเรื่อย ๆ ผานถนนเลียบชายฝง

อาวไทย หมายเลข 408 โดยมกีงัหนัลมผลิตไฟฟา เลยีบชายฝง

อาวไทยไปเร่ือย ๆ เขาเขตอําเภอระโนดของจังหวัดสงขลา        

และเล้ียวขวาเพื่อมุงหนาเขาทะเลนอย โดยขามสะพานเอกชัย    

ที่เปนรอยตอระหวางทะเลนอยกับทะเลสาบสงขลา นับเปน     

เสนทางที่วิวขางทางสวยงาม นาขับรถทองเที่ยวมาก 

 ที่สะพานเอกชัยมีจุดจอดรถสําหรับถายรูปและดูนกอยู

หลายจุด ตามแผนสําหรับการเดินทางวันน้ีจะไปแวะดูยอที่     

บานปากประตอนเย็น และแวะกินขาวท่ีรานอาหารละแวกน้ัน  

และกลับไปนอนโรงแรมที่จองไวที่ทะเลนอย

 เชาวนัถดัมานดัคนขับเรือใหพาไปเทีย่วทะเลนอย ปากประ

และสถานที่อื่น ๆ ตั้งแต 5:30 น. ใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

สําหรับการนั่งเรือ จุดนาสนใจก็มีวิวยอขนาดใหญที่บาน       

ปากประ บึงบัวแดง และน่ังเรือไปตามลําคลอง ดูควายนํ้า           

คาบริการก็ประมาณ 1,000 บาท

 ระหวางทางขับรถกลับนครศรีธรรมราชก็ขอแวะ

หมูบานคีรีวงศ เปนหมูบานเล็ก ๆ อยูทามกลางหุบเขา       

หางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 30 กิโลเมตร 

ซึ่งวากันวาหมูบานนี้มีโอโซนสูงที่สุดในประเทศไทย แวะ        

เดินเลนถายภาพเปนท่ีระลึก และหาเคร่ืองดื่มเย็น ๆ กิน      

สักพักก็เดินทางกลับสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ เปนอัน

สิ้นสุดทริปนครศรีธรรมราช พัทลุง

 ลองเรือเสร็จกลับมาโรงแรมประมาณ 10 โมงเชา       

จดุหมายถดัไปคอื ควนนกเตน ซึง่เปนสถานทีใ่นเทอืกเขา

บรรทัด อยูระหวางรอยตอของจังหวัดพัทลุงกับตรัง          

วิวที่ควนนกเตนสวยงาม มีรานอาหารและที่พักบริการ

ดานบน

 ใชเวลาเดินทางจากทะเลนอยไปควนนกเตนประมาณ

ชั่วโมงเศษ ๆ ชมวิวดานบนราว ๆ 20 นาทีก็ลงมาเพ่ือ     

เดินทางกลับนครศรีธรรมราช

81Intania
October- December : 2020
























