ผานไปอีกปแลวกับการจัดงาน KM Day ของ กปน. ประจําป 2553 ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ อาคารอเนกประสงค บรรยากาศภายใน
งานไดรับ ความสนใจจากเพื่อ นพนัก งานเปนจํ า นวนมากเขา ชม นิ ทรรศการ
ความรูจากหนวยงานที่สงประกวด จํานวน 28 เรื่อง
ในโอกาสนี้มีการเสวนาจัดการความรู เรื่อง “นโยบายองคกรสูการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู” และ “เรียนรู KM จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ” โดย นพ.
นพ.วิทยา พล
สีลา ผูอํา นวยการโรงพยาบาลบา นตาก และ อ. เกศราภรณ กัน พนภัย จาก
โรงพยาบาลบา นตาก จ.ตาก ซึ่ ง
เป น โรงพยาบาลที่ มี ผ ลงานการ
จั ด ทํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศ และเป น
ตนแบบของการจัดการความรูใหแกองคกรและสถาบัน
ตางๆ โดยกลาววาความสําเร็จของการทํา KM วา

“ตองไมเปนการบัง คับ แตเราจะใชการพูดคุยเกี่ยวกับ
งานที่ เ ราทํา อยูทุ กวั น มี การแลกเปลี่ย นแนวคิ ดและ
วิธีการใหมๆ ในการแกไขปญหาโรคตางๆ และที่สําคัญ
ผูนําองคกรจะตองใหการสนับสนุน และทุกคนจะตองลดอัตตาของตนลง โดยเปดใจและเปด
โอกาสรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายไมวาจะเปนหมอ พยาบาล แมบาน หรือแมกระทั่งคนสวน ให
ทุกคนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนถายทอดประสบการณดีๆ เพื่อตอยอดความรูซึ่งกันและกัน
เปนประจําจนเปนวัฒนธรรมองคกร พรอมมีการบันทึกเก็บขอมูลเปนองคความรูที่ทุกคนสามารถ
เขาไปศึกษาหาอานไดอยางงายภายในเว็บไซดอินทราเน็ตดวย”
ปนี้ ทุกสายงานสงผลงานเขาชิงรางวัลจํานวน 28 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารระบบการ
บริหารองคความรูแ ละการสรา งองคการแห ง
การเรียนรูไดคัดเลือกผลงานทั้งหมด โดยจัด
หมวดหมูและแบงรางวัลประเภทตางๆดังนี้

1.รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ไดแก โซดาดึง 2010 2.
รางวัลนวัตกรรมดีเดน ไดแก เครื่องตั้งหนาปทมมาตร
มาตร
วัดน้ําขนาดใหญใหเลขน้ําเปนศูนย และรางวัลความรู
ยอดเยี่ยมจํานวน 5 รางวัล ไดแก 1.การวิเคราะหน้ําใช
ผานโปรแกรม ACCESS 2.การประยุกตใชแบบจําลอง
AQUIS 1.4 สําหรับการออกแบบพื้นที่เฝาระวังน้ํา
สูญเสียใหม (Re-Design) 3.การยกระดับคุณภาพน้ํา
โดยการจายคลอรีนอัตโนมัติ ณ สถานีสูบจายน้ํา 4.
การวิเคราะหระบบโครงขายทอประปาดวยแบบจําลองคณิตศาสตร EPANET 5.ผลของความขุนและ
จุดที่เหมาะสมของน้ําหลังกรองที่มีตอคาใชจายสารสมและคลอรีน ในกระบวนการผลิตน้ําประปา
ของโรงงานผลิตน้ําบางเขน และรางวั
รางวัลความรูดีเดนจํานวน 5 รางวัล ไดแก 1.การซอมบํารุงและ
ปรับปรุง Ball Check Valve เครื่องจายสารสม 2.การบริหารจัดการระบบสงและจายน้ําของ กปน.
โดยใชแบบจําลองโครงขายระบบทอ 3.แผนฉุกเฉินกรณีสถานี
สูบจายน้ําหยุดจายน้ํา 4.โครงการ Bypass Motor Starter
สําหรับระบบปรับความเร็วรอบมอเตอรไฟฟาชนิดปรับความถี่
ไฟฟา (VED) 5.ขั้นตอนการดําเนินงาน Coating & Wrapping
ในงานวางทอประธาน และรางวั
รางวัลชมเชยอีก 16 รางวัล พรอม
รางวัลเกียรติคุณสําหรับกลุมปฏิบัติ MWA Brain Shop เรื่อง
การพัฒนาระบบตรวจสอบการเปดและปดประตูน้ําทางไกล ผาน
ระบบการเชื่อมตอแบบไรสาย (ZIGBEE)
และเพื่อใหผูร ว มงานได รับ ทราบแนวคิ ด และวิ ธีการนํา เสนอที่นา สนใจ หลั ง จากมอบ
รางวัล แลว ตัว แทนแตละสายงานไดนํา เสนอความรูบ นเวที ซึ่ง ในปนี้ กปน. ไดรับ เกียรติจ าก
ผูแทนทริสเขารวมสังเกตการณดวยและเห็นวา KM Day ไดรับความสนใจจากพนักงานมาก ซึ่งเปน
สิ่งที่ดีที่กปน.ไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 3 แลว นอกจากนี้ทีมงานจากทุกหนวยงาน ไดมี
การถา ยทอดความรูผา นกิจ กรรมตา งๆ อยา งครบวงจรและสามารถต อยอดความรูจ นเกิดเป น
นวัตกรรมที่เปนประโยชนตอองคกรไดเปนอยางดี
จากการสอบถามผูเขารวมงานสวนใหญ รูสึกชื่นชอบบรรยากาศการจัดงานที่คึกคัก ทุกบูธมี
ความนาสนใจ คิดไมถึงวาวาคนประปาจะคิดทําสิ่งใหมๆที่เปนประโยชนไดดีขนาดนี้ สาวๆ จาก
สสบ. ชอบโซดาดึง เพราะใชงานไดจริง ราคาไมแพง สามารถใชไดกับทุกสาขา และสิ่งที่พิสูจนให
ผูใชน้ําไดเห็นภาพชัดเจนวาบอพักน้ําของคุณขุนเปนตะกอน
จริง ทําใหปดจอบงานงายรับเงินไดเลย
ส ว นสาวๆ ฝบก. เชี ย ร หุ น ยนต ล า งถั ง พั ก น้ํ า ที่ ดู
ทันสมัย ไฮเทค แตนาเสียดายที่ปนี้เปนเพียงแนวคิด เทานั้น
ยังไมสามารถผลิตออกมาใชงานไดจริง และขอเปนกําลังใจ
ใหผลิตออกมาไดสําเร็จเพื่อลงแขงขันใหมในปหนา

ทําไมใครๆ ก็เทใจให “โซดาดึง 2010”
อจะ
2010” ? ก็เพราะเปนตัวชวยเพื่อจะ
บอกคุณวา ถึงเวลาแลวที่ตองลางถังพักน้ําเสียที….นวัตกรรมใหมชวยวัด
ตะกอนในถังพักน้ํา โดยการประดิษฐคิดคนของวิศวกร กปน. คุณวชิรวิทย
โพธิ์วิจิตร หัวหนาสวนสํารวจและออกแบบ กองบํารุงรักษา สํานักงาน
ประปาสาขาลาดพรา วและทีม งานที่ไ ดใ ช เ วลาคิ ดค นอยู ครึ่ ง ปจึ ง ได
อุปกรณตนแบบเมื่อเดือนเมษายน 2553 ที่ผานมา และไดดําเนินการขอ
จดสิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชยไวเรียบรอยแลว
อุปกรณ “โซดาดึง 2010”
2010” นี้ใชหลักการ
น้ําไหลเขาไปแทนที่อากาศ ในลักษณะเก็บอากาศ
อยูภ ายในกระบอกเก็บ อากาศกอน เมื่อปลอ ย
อุปกรณลงไปถึงกนถัง จึงปลอยใหอากาศภายในกระบอกเก็บอากาศออกมา
หลั ง จากนั้ น ตั ว อย า งน้ํ า และตะกอนที่
ระดับกนถังก็จะถูกดูดเขาไปในกระบอกเก็บ
อากาศ โดยปลายกระบอกจะมี กลไกกั น
ไม ใ ห น้ํ า และสิ่ ง แปลกปลอมไหลออก
เนื่ อ งจากเวลาไปตรวจน้ํ า ตามสถานที่
ต า งๆ เจ า อุ ป กรณ ตั ว นี้ จ ะได รั บ ความ
สนใจมาก ทํ า ให เ จ า ของกิ จ การและ
สถานที่เหลานั้นตองตกใจกับภาพที่เห็น พรอมรีบดําเนินการ
ลางถังพักน้ําอยางเรงดวน และหนวยงานเหลานั้น จะขอใหจัดทํา “โซดาดึง 2010”
2010” เพื่อที่จะตรวจน้ํา
ไดเอง ทีมงานเลยขอสงวนสิทธิไวกอน
และนี่ คืออีกหนึ่งนวัตกรรม ที่คิดคนจากมันสมองสองมือ ของพนักงานการประปานคร
งานการประปานคร
หลวงที่ชวยกันประดิษฐ “โซดาดึง 2010”
2010” อุปกรณตรวจวัดระดับตะกอนในถังพักน้ํา นาจะเปนอีกหนึ่ง
ผลงานที่เรียกความนาเชื่อถือและเชื่อมั่นจากผูใชน้ําไดดีทีเดียว

