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กิจกรรมของสภาวิศวกร

แถลงขาว “เหตุการณเพลิงไหมสถานสงเคราะหบานเด็กรวมใจ อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สภาวิศวกร รวมกับสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) และสถาบันปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA) จัดแถลงขาว
“เหตุการณเพลิงไหมสถานสงเคราะหบานเด็กรวมใจ อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย” ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร
กลาวเปดการแถลงขาว นายพิชญะ จันทรานุวัฒน ประธานคณะทํางานประสานงานภัยพิบัติดานอัคคีภัยสภาวิศวกร สรุปเหตุการณเพลิงไหม นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย นายก
สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) กลาวถึงชีวิตในหอพักจะปลอดภัยไดอยางไร นายวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผูตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภัยอาคาร (BSA) กลาวถึงความเสี่ยงอัคคีภัยจากกระแสไฟฟา และรอยโทวโรดม สุจริตกุล ผูแทนประจําประเทศไทย สถาบันปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา
(NFPA) กลาวถึงมาตรฐาน NFPA กับการแกปญหาความปลอดภัยดานอัคคีภัยไทย โดยมีสื่อมวลชนใหความสนใจจํานวน 12 สื่อ ประกอบดวย ชอง 3, สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 5, สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7, ชอง 9 MCOT, ชอง NBT, VOICE TV 21, สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz, สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ (NNT),
แมกกาซีน CENS, Green Network, Engineering Today, เว็บไซต Allnews Thailand

แถลงขาว “กรณีอาคารโรงแรมเกาะชางถลม การวิเคราะหหาสาเหตุเบือ้ งตน และการดําเนินการของสภาวิศวกร”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สภาวิศวกรจัดแถลงขาว ณ สํานักงานสภาวิศวกร กรณี “อาคารโรงแรมเกาะชางถลม วิเคราะหหา
สาเหตุเบื้องตนและการดําเนินการของสภาวิศวกร” โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กลาวถึงอํานาจหนาที่ของสภาวิศวกร
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร แจงกรอบประเด็นสาเหตุการถลมเบือ้ งตน ตลอดจนการดําเนินการของสภาวิศวกรในขัน้
ตอไป และขอแนะนําเพิม่ เติมแกประชาชนในการตรวจสอบความปลอดภัย และนายสรศักดิ์ เอีย่ มเลิศ รักษาการหัวหนาสํานักกฎหมาย
และจรรยาบรรณสภาวิศวกร รวมตอบขอซักถามเกีย่ วกับ พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีสอื่ มวลชนใหความสนใจจํานวน 11 สือ่
ประกอบดวย สถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5, ชอง 9, ชอง ONE HD, Nation Tv, True 4 u, หนังสือพิมพมติชน, สถานีวทิ ยุแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz, จส.100, แมกกาซีน CENS, Engineering today, บริษทั ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด

มอบวุฒบิ ตั ร

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร
มอบวุฒบิ ตั รเพือ่ เปนเกียรติแกสมาชิกสภาวิศวกร
ทีท่ าํ คะแนนสูงสุด ในการทดสอบความรูผ ขู อรับ
ใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร

ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
1. นางสาวชฎาภรณ เชือ้ เล็ก
2. นายทวี หมุนจํานงค
3. นายปวินท สวางนุวตั รกุล
4. นายพิสฐิ เรืองรักษ
5. นายปรีชพล จันทรัตนวงศ

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอาคารโรงแรมสยามบีช รีสอรท เกาะชางพังถลม จังหวัดตราด

วันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 สภาวิศวกร โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผูช าํ นาญการพิเศษ
สาขาวิศวกรรมโยธา พรอมดวยนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่ 2 รวมลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการพังถลมของอาคาร
โรงแรมสยามบีชรีสอรท เกาะชาง จ.ตราด ทัง้ นี้ หนวยงานในพืน้ ทีร่ ว มลงตรวจสอบ ประกอบดวย เจาหนาทีต่ าํ รวจสถานีภธู รเกาะชาง
นายชางโยธาเทศบาลตําบลเกาะชาง และนักธรณีวทิ ยากรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตราด รวมตรวจสอบฐานรากของอาคารขาง
เคียงพบวาการกอสรางเปนฐานรากแผ ลักษณะฐานรากเปนฐานเดีย่ ว (Isolated Footing) ไมมคี านคอดินยึดระหวางเสาตอมอเขาดวย
กัน ลักษณะของพืน้ ทีเ่ ปนทีล่ าดชัน ดานหลังเปนภูเขา ดานหนาเปนคูนาํ้ ชัน้ ดินทีฐ่ านรากตัง้ อยูบ นชัน้ หินผุ โดยพบชัน้ ทรายรวนแทรก
ตัวระหวางฐานรากและชัน้ หิน จากการตรวจสอบพบวานํา้ ฝนทีต่ กหนักไหลมาจากภูเขา กัดเซาะดินทรายใตฐานรากไปกับนํา้ ทําให
ใตฐานรากเกิดเปนโพรง นําไปสูก ารทรุดตัวของฐานราก ประกอบกับการทีฐ่ านรากไมมเี ดือยเหล็ก (Dowel) ฝงยึดตรึงลงไปกับชัน้ หิน
ดังนัน้ ผลจากการทรุดตัวของฐานรากดังกลาว จึงทําใหเกิดการแตกราวในเสาตอมอและในผังอิฐของอาคาร ทีม่ ลี กั ษณะเปนรอยราว
ทแยงมุม ซึง่ เปนสาเหตุสาํ คัญทีน่ าํ ไปสูก ารวิบตั ขิ องเสาตอมอ จากนัน้ จึงฉุดรัง้ ใหอาคารทัง้ หลังพังถลมลงมา เนือ่ งจากไมมคี านคอดินชวย
ยึดรัง้ เสาตอมอเขาไวดว ยกัน ทัง้ นี้ สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกไดใหขอ แนะนําเบือ้ งตนในการกอสรางฐานรากบนทีล่ าดชันเพือ่ ความ
มัน่ คงแข็งแรงของอาคาร
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บทความ รูป ขอเขียนใดๆ ในสารสภาวิศวกรนีเ้ ปนความรับผิดชอบเฉพาะตนของผูเ ขียนเทานัน้ ไมเกีย่ วของกับสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร
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สารจากนายกสภาวิศวกร

ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

เรียน ทานสมาชิกสภาวิศวกร
สารสภาวิ ศวกรฉบั บ ที ่ 3 ของคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที ่ 6 ก็ ไ ด อ อกมานํ า เสนอเรื ่ อ งราวที ่ น า สนใจต อ สมาชิ ก เช น เคย
การเปดศูนยบริการสมาชิกที่ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็เปนการดําเนินการตอเนื่อง ในการขยายการ
บริการสมาชิกและประชาชนใหทั่วถึง สมาชิกที่ประกอบวิชาชีพในภาคใต ก็จะสามารถติดตอที่ศูนยได เสมือนหนึ่งวาเปนการติดตอ
ที่สํานักงานสภาวิศวกรที่กรุงเทพมหานครทุกประการ คณะกรรมการสภาวิศวกรขอขอบคุณในความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร
และสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มา ณ ที่นี้ดวยครับ
สารสภาวิศวกรฉบับนี้ ไดนาํ เสนอขอมูลเรือ่ งการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรและถานหินเทคโนโลยีสะอาด ซึง่ เปนอีกแนวทางเลือก
ของการผลิตไฟฟาที่บรรจุไวในแผนผลิตไฟฟาของไทยฉบับลาสุด แหลงพลังงานทั้ง 2 นี้ สามารถที่จะพัฒนาผลิตไฟฟาสนองตอบ
ความตองการของประเทศได ทั้งในมุมมองของความมั่นคงของระบบ และความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ การผลิตไฟฟาจากพลังงาน
นิวเคลียรนั้น นอกจากจะมีตนทุนการผลิตไฟฟาที่ตํากวาการผลิตจากเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ยังชวยบรรเทาภาวะโลกรอน เนื่องจากเปนการ
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดดวย การประยุกตใชถานหินเทคโนโลยีสะอาด ก็เปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงกระบวนการ
บําบัดกาซรอนจากการเผาไหม ใหลดการปลดปลอยมลภาวะของ NOx และ SOx ได จนมีสภาวะของกาซรอนออกปลองเทียบเทากับ
การเผากาซธรรมชาติได
การสรุปความเปนไปของการเคลื่อนยายวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ภายหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการ
เมื่อตนปที่ผานมา นาจะเปนแรงกระตุนใหสมาชิกที่อยูในเสนทางที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกลุมอาเซียน ไดตระหนักและ
เตรียมพรอมในการพัฒนาตนเองตอไป
ประเด็นของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นคอนขางบอย ทั้งบานเวียงปาเปา และโรงภาพยนตร ก็ไดรับการพิจารณาใหมีการเตรียมโครงการ
เพื่อดําเนินการใหเกิดความปลอดภัย ซึ่งไดนําเสนอรายละเอียดเชนกัน ขอมูลเหลานี้ก็จะเปนขอมูลที่เปนปจจุบันและนาสนใจสําหรับ
สมาชิกโดยตรง
การจัดทําสารสภาวิศวกร ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ มีความมุงมั่นจัดเตรียมขอมูลที่เปนที่สนใจและเปนปจจุบันนําเสนอตอสมาชิก และหวังเปนอยางยิ่งวาสารสภาวิศวกร
ฉบับนี้ จะเปนอีกฉบับหนึ่งที่ใหสาระและความรูที่เปนประโยชน สนองตอบความตองการของสมาชิก โดยทีมงานยินดีรับฟงขอเสนอแนะที่จะนําไปประยุกตตอเนื่อง และใครขอขอบคุณ
ทุกฝายในความรวมมือรวมใจของทุกทานดวยครับ

คุยกับเลขาธิการสภาวิศวกร

ศาสตราจารย ดร. อมร พิมานมาศ

สวัสดีครับทานสมาชิกสภาวิศวกรทุกทาน สารสภาวิศวกรฉบับที่ 3/2559 นี้ เลขาธิการฯ มีเรื่องมาคุยกับสมาชิกฯ หลายเรื่องเลยครับ เรื่อง
แรกคือ เรื่องปญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นหลายครั้งในรอบ 2-3 เดือนที่ผานมา และเลขาธิการฯ ก็ไดมีโอกาสลงพื้นที่เขาตรวจสอบเพื่อ
หาขอเท็จจริงในเบือ้ งตนวา มีวศิ วกรเขาไปเกีย่ วของอยางไรบาง กรณีแรกคือ โรงแรมสยามบีช รีสอรท สูง 2 ชัน้ ถลมทีเ่ กาะชาง จ. ตราด เมือ่ วันที่
4 มิถุนายน 2559 มีผูเสียชีวิต 1 ราย โดยเลขาธิการฯ ไดลงพื้นที่รวมกับอุปนายกสภาสถาปนิก คนที่ 2 และผูชํานาญการของสภาวิศวกร เพื่อ
ตรวจสอบสาเหตุเบื้องตน เนื่องจากอาคารโรงแรมเปนอาคารสาธารณะ เขาขายเปนวิศวกรรมควบคุม ตองพิจารณาวามีวิศวกรไมวาจะเปน
วิศวกรออกแบบหรือผูควบคุมงานเขามามีสวนเกี่ยวของอยางไรบางตอไป กรณีตอไปคือเหตุเพลิงไหมอาคารหางสรรพสินคาเมเจอร ปนเกลา
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ชวงเวลาประมาณ 11:30 นาิกา ผลของเพลิงไหมทําใหโครงหลังคาเหล็กบริเวณชั้น 4 ของอาคาร
ซึง่ เปนโรงภาพยนตร ไดรบั ความรอนจนยุบตัวและมีโครงหลังคาเหล็กบางสวนหลุดจากฐานรวงลงมาอยูก บั พืน้ โชคดีทไ่ี มมผี เู สียชีวติ เนือ่ งจาก
ยังไมมีผูชมเขาไปในโรงหนังในขณะเกิดเหตุ สําหรับเหตุเพลิงไหมอาคารหางสรรพสินคาเมเจอร ปนเกลานี้ สภาวิศวกรไดลงพื้นที่รวมกับ
หลายหนวยงาน อาทิ สภาสถาปนิก สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร และอื่นๆ
ทั้งสองเหตุการณที่เกิดขึ้นลวนแลวแตมีผลกระทบตอชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน และมีสวนที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมควบคุม
ในฐานะที่เปนอาคารสาธารณะ ซึ่งสภาวิศวกรมีภารกิจหลักในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุมตางๆ
ใหเกิดความปลอดภัยตอสาธารณะ อีกทั้งสภาวิศวกรยังมีบทบาทในดานการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกวิศวกร และประชาชน
ตามวัตถุประสงคของสภาวิศวกร
เรื่องที่สองเกี่ยวของกับนโยบายการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สําหรับนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบใหมๆ ก็จะมาขอเขารับการทดสอบความรูในระดับภาคีวิศวกร
ซึง่ ในปจจุบนั พบวา จํานวนนักศึกษาทีเ่ ขามารับการทดสอบมีนอ ยลง ทัง้ ๆ ทีม่ ผี สู าํ เร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรในแตละปเปนจํานวนมาก คณะกรรมการสภาวิศวกรในสมัยที่ 6 มีนโยบาย
ใหผูสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรไดรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรทุกคน เชนเดียวกับแพทยที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกคน ดังนั้นนโยบายหนึ่งที่สภาวิศวกรกําลังดําเนินการอยู
คือการปรับปรุงวิธีการทดสอบความรูฯ จากเดิมที่ตองใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษากอน จึงจะมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความรูได มาเปนการทดสอบความรูฯ ในขณะที่อยูระหวางกําลัง
ศึกษาได และสามารถเก็บผลการทดสอบความรูนั้นไว มายื่นกับสภาวิศวกรเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ลักษณะเชนนี้ก็จะมีความคลายคลึงกับแพทยสภา ก็จะเปนการเพิ่มจํานวนผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรได สําหรับการดําเนินการในเรื่องนี้ ก็อยูในขั้นตอนการรางขอบังคับฯ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการสภาวิศวกรหวังวา นโยบายนี้จะชวยใหเรามีวิศวกรที่มีใบอนุญาต
อยางถูกตองเพิ่มจํานวนขึ้นในอนาคตตอไป

บรรณาธิการแถลง

ศาสตราจารย ดร. อมร พิมานมาศ

สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน สารสภาวิศวกรฉบับนี้ยังคงคัดเลือกเรื่องที่ใหความรู สาระเกี่ยวกับแวดวงดานวิศวกรรมเหมือนเชนเคย ซึ่งผูเขียนทุกทานมีความตั้งใจที่จะถายทอดความ
รู และนําประสบการณตางๆ มาเผยแพรใหผูอานทุกทานไดทราบทั่วกัน
โดยฉบับนี้จะนําเสนอเรื่องของระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร, การเคลื่อนยายวิศวกรวิชาชีพอาเซียนภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015,
สมบัติของเหล็กขอออยที่ผลิตผานกรรมวิธีทางความรอน SD40T และ SD50T, โครงการ บานเวียงปาเปา....ปลอดภัยจากอัคคีภัย, แนวโนมการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทย และตื่นตา
ตื่นใจกับคอลัมน Update ขาวสารแวดวงงานวิศวกรรม, ยอนรอยงานวิศวกรรมในอดีต, Technology Update หวังวาผูอานคงจะไดรับสาระดีๆ และเพลิดเพลินกับสารสภาวิศวกรทั้งรูป
แบบฉบับพิมพ และแอพพลิเคชั่น คณะผูจัดทําหวังวาจะไดรับคําติชมจากผูอานเพื่อมาปรับปรุงในการจัดทําตอไปครับ
ทั้งนี้ ตนฉบับสารสภาวิศวกรสามารถอานยอนหลัง ไดที่เว็บไซตสภาวิศวกร www.coe.or.th คลิกที่ประชาสัมพันธสภาวิศวกร หรือดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสภาวิศวกรชื่อ
“COE Thailand”
อนึ่ง ขอแกไขคําผิดในสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 2 หนาที่ 6 คอลัมนแนะนําผูตรวจสภาวิศวกรบรรทัดสุดทาย นายนพพร ลีปรีชานนท ภฟก.9085 แกเปน สฟก.2643
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คดีจรรยาบรรณ กรณีศกึ ษาจรรยาบรรณของวิศวกร

โดย สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
ความสําคัญในขัน้ ตอนการถอนเข็มพืด (Sheet Pile) ก็มคี วามสําคัญ ไมยงิ่ หยอนไป
กวากัน ดังจะเห็นไดวา ผลกระทบจากการถอนเข็มพืด (Sheet Pile) จะมีชอ งวาง
(Void) เกิดขึน้ ในดินตามความลึกของแผน Sheet Pile ดังนัน้ ในการแกปญ
 หางาน
ในสวนนี้ อาจใชวธิ ี Cement Bentonite Grouting เขามาทําหนาทีใ่ นการอุดชองวาง
ของดิน (Void) ขณะถอนเข็มพืด (Sheet Pile) เพือ่ ปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
กับอาคารขางเคียง หรืออาจใชวิธีการฝงเข็มพืด (Sheet Pile) ทิ้งไปกับโครงการ
โดยไมตอ งถอน ซึง่ นายองุน ก็ทราบวามีวธิ กี ารดังกลาว
แตเหตุทไี่ มไดเลือกใช เนือ่ งจากมีตน ทุนทีส่ งู กวา กรณีนจี้ งึ ถือเปนการปฏิบตั งิ านที่
ไมถกู ตองตามหลักปฏิบตั แิ ละวิชาการ
ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษตักเตือน
นายองุน เพื่อใหใชความระมัดระวังในการควบคุมงานกอสรางโครงการขนาดใหญ
ซึง่ อยูใ กลเคียงบริเวณทีม่ อี าคารทีอ่ ยูอ าศัย หรืออาคารพาณิชยกรรมโดยรอบ ในความ
ผิดตามขอ 3 (2) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
พ.ศ. 2543

เรื่องที่ 1

นายองุนไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไดรับเปน
วิศวกรผูควบคุมงานกอสรางโครงการอาคารคอนโดมิเนียม สูง 25 ชั้น โดยการ
กอสรางโครงการดังกลาวทําใหอาคารของนางเชอรี่ ซึง่ อยูบ ริเวณใกลเคียงไดรบั ความ
เสียหาย เกิดการแตกราว พื้นที่ดานหลังเอียงทรุด ขอเท็จจริงปรากฏวาโครงการ
ดังกลาวมีการกอสรางระบบปองกันดินพังโดยใชวธิ กี ารกดเข็มพืด (Sheet Pile) โดยใช
Vibro Hammer พรอมติดตัง้ ระบบคํา้ ยัน (Bracing System) เข็มพืด มีขนาดความยาว
14 เมตร (Sheet Pile Type 3) และมีการทําระบบคํ้ายันเมื่อขุดดินลึกในระดับ -1
เมตร ระดับ -2.70 เมตร และระดับ -5 เมตร จากระดับดินเดิม ขัน้ ตอนการตอกเข็ม
พืด (Sheet Pile) ใชวธิ ขี ดุ ดินลงไปประมาณ 0.5 เมตร แลวทําคํา้ ยัน หลังจากนัน้ จึงขุด
ดินตอ และทําคํา้ ยันชัน้ ที่ 2 และขุดดินตอจนกระทัง่ ถึงชัน้ ลางสุด การใช Vibro Hammer ตอกมีแรงสัน่ สะเทือนทีส่ ามารถรูส กึ ไดไกลประมาณ 10 เมตร เมือ่ มีการสราง
ระบบปองกันดินพังแลว ไดมกี ารขุดดินเพือ่ กอสรางงานในสวนของฐานราก และสวน
โครงสรางอาคารทีอ่ ยูใ ตดนิ จนแลวเสร็จ จึงไดมกี ารถอนเข็มพืด (Sheet Pile) ออก
เนือ่ งจากขอจํากัดในเรือ่ งงบประมาณกอสราง โดยความเสียหายเริม่ เกิดขึน้ กับอาคาร
ขางเคียงและอาคารของนางเชอรี่ ในระหวางการถอนเข็มพืด (Sheet Pile) โดยใช
Vibro Hammer ถอนทีละแผนเรียงกันไปประมาณ 10 แผน ตอมาไดเปลีย่ นวิธใี หม
โดยใชวธิ ถี อน 1 แผน แลวเวนไปถอนแผนที่ 3 เพือ่ ลดแรงสัน่ สะเทือน รวมถึงใชนาํ้ และ
ทรายฉีดลงไปแทนบริเวณทีถ่ อนแผนเข็มพืด
ประกอบกับตามรายงานตรวจสอบสภาพโครงสรางอาคารสรุปวา อาคารของนาง
เชอรีน่ า จะไดรบั ผลกระทบจากการกอสราง Sub Structure ในสวนของการกดเข็มพืด
(Sheet Pile) และการถอนเข็มพืด (Sheet Pile) แมวา พืน้ ทีข่ องการกอสรางจะมีระยะ
หางออกไป 16 เมตร แตเมือ่ มีการกอสรางถังนํา้ ใตดนิ หรือถังบําบัดนํา้ เสียทีม่ กี ารขุด
ดินลึก ขบวนการกอสรางนี้ทั้งแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น การแทนที่ชองวางของ Steel
Sheet Pile และการอัดแนนกับทรายถม ก็ยอ มทําใหดนิ เคลือ่ นทีม่ าได และปรากฏ
วาการทรุดตัวเล็กนอยของอาคาร 5 ชัน้ เกิดใน 2 ทิศ คือไปในทิศดานหลัง และดาน
ขวา ไปพรอมๆ กัน ทําใหเกิดการบิดตัวของ Frame ของโครงสราง
ดวยเหตุขา งตน คณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาเห็นวา การกอสรางโครงการ
ขนาดใหญ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณทีม่ อี าคารทีอ่ ยูอ าศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมอยูห นาแนน
โดยรอบ การกอสรางอาจเกิดผลกระทบกับอาคารขางเคียงบาง แตกม็ วี ธิ ที จี่ ะสามารถ
หลีกเลีย่ งหรือปองกันได การใชเข็มพืด (Sheet Pile) มีบทบาทสําคัญแตในขณะเดียวกัน

เรื่องที่ 2

นายเสาหลินไดรับใบอนุญาต ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไดรับการ
วาจางใหทําการสํารวจความเสียหายและใหคําแนะนําแกไขอาคารทาวนเฮาส 3 ชั้น
ซึ่งเกิดการทรุดตัวและแตกราวในโครงการหนึ่ง โดยนายเสาหลินไดไปทําการสํารวจ
เฉพาะอาคารที ่ ไ ด ร ั บ การว า จ า ง แต ม ิ ไ ด เข า ไปสํ า รวจอาคารใกล เ คี ย ง และ
สภาพแวดลอมของบริเวณใกลเคียง ประกอบกับมิไดนาํ ผลการตรวจสอบสภาพชัน้ ดิน
ซึ่งอยูในความครอบครองของบริษัทที่นายเสาหลินทํางานอยูมาใชประกอบการ
พิจารณา แตกลับนําขอมูลของวิศวกรผูออกแบบอาคารเดิมที่เกิดเหตุมาใช ซึ่งขอมูล
การออกแบบเดิมนัน้ คาสวนความปลอดภัยไมผา นเกณฑมาตรฐาน ตอมานายเสาหลิน
ไดทาํ หนังสือใหความเห็นวาความเสียหายเกิดจากการตอเติมอาคารของบานขางเคียง
ซึง่ มีโครงสรางเชือ่ มตอกัน ทําใหเกิดการฉุดรัง้ จากการทรุดตัวของฐานราก การกระทํา
ของนายเสาหลินจึงเปนการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษพักใชใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนายเสาหลิน โดยมีกําหนดเวลา 2 ป
ในความผิดตามขอ 3 (2) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิศวกรรมและการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์
แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543

สภานายกพิเศษ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รายนามคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
กรรมการสภาวิศวกร

นายกสภาวิศวกร

นายกมล ตรรกบุตร

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
นายไกร ตั้งสงา

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
นายประเสริฐ ตปนียางกูร

เลขาธิการสภาวิศวกร
นายอมร พิมานมาศ

เหรัญญิกสภาวิศวกร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน

นายเสรี สุธรรมชัย
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล
นายรัชทิน ศยามานนท
นายวินิต ชอวิเชียร
นายดํารงค ทวีแสงสกุลไทย
นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
นายลือชัย ทองนิล
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ
นายมานิตย กูธนพัฒน
นายพิชิต ลํายอง
นายจิระศักดิ์ แสงพุม
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
นายปยะบุตร วานิชพงษพันธุ
นายพิศิษฐ แสง-ชูโต
นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)

ทีป่ รึกษา นายกมล ตรรกบุตร, นายไกร ตัง้ สงา, นายประเสริฐ ตปนียางกูร, นายพิชญะ จันทรานุวฒ
ั น
ประธานอนุกรรมการ นายอมร พิมานมาศ
รองประธานอนุกรรมการ นายมานิตย กูธนพัฒน
อนุกรรมการ นายพิศิษฐ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุม, นางปราณี ศรีสุกใส,
นายกิตติ วิสทุ ธิรตั นกุล, นายเอกรินทร วาสนาสง, นายธเรศวร ธนะสมบูรณ, นายชายชาญ โพธิสาร,
นายภาณุวัฒน จอยกลัด, นายพงษพฒ
ั น ดิสถาพร, นางพิมพิดา จรรยารักษสกุล, นางสาวธิดารัตน
จิระวัฒนาสมกุล
เลขานุการอนุกรรมการ นางสาวสุกัญญา บํารุงพงษ
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ นางสาวเพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน
จัดรูปเลม และประสานงาน บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2557-2560)

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ นายเกษม กุหลาบแกว
กรรมการจรรยาบรรณ นายสนัน่ ศิรอิ อ น, นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล, นายจิม พันธุมโกมล,
นายสุวชิ ลิม่ ทอง, นายเอนก ศิรพิ านิชกร, นายมัน่ ศรีเรือนทอง, นายสินทิ ธิ์ บุญสิทธิ,์ นายขวัญชัย
ลีเผาพันธุ, นางพูลพร แสงบางปลา, นายจุลละพงษ จุลละโพธิ, นายวิเชียร บุษยบัณฑูร, นายยุทธชัย
บรรเทิงจิตร, นางสาวสมสงวน บุราคม, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

เรือ่ งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

ภาพกิจกรรมงานสัมมนาสภาวิศวกร ประจําป 2559

สัมมนาสภาวิศวกร ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ หองแกรนด
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมี
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร บรรยายพิเศษ “ทิศทางของสภาวิศวกร สมัยที่ 6”
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร “ประมวลสถานการณภยั พิบตั ิ กรณีศกึ ษา
เหตุอคั คีภยั อาคาร/โบสถ/เครนกอสราง/นัง่ รานถลมและถนนยุบในป 2557 - 2559”
พรอมทั้งสรุปแนวทางการแกไขปรับปรุงขอบังคับการเลื่อนระดับฯ รวมถึงเสวนา
(Panel Discussion) “การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร” จากประธานอนุกรรมการสภาวิศวกรทั้ง 4 สาขา
ชวงบาย นายเกษม กุหลาบแกว ประธานกรรมการจรรยาบรรณ บรรยายจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2559 “วิศวกรกับการเตรียมความพรอมเขาสู AEC” โดยนายไกร ตัง้ สงา
ประธานอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ และชวงสุดทาย การบรรยายในหัวขอ
“การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวศิ วกรพิเศษ” โดยนายชัชวาลย คุณคํา้ ชู ประธาน
อนุกรรมการทดสอบความรูค วามชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวศิ วกรพิเศษ
ทั้งนี้ สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมใหความสนใจรวมออกบูธ จํานวน 10 สมาคม

คอลัมน COE โฟกัส

โดย รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ

ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร

ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร Thailand Accreditation Board of Engineering Education (TABEE)
เรียนทานผูอานสารสภาวิศวกรทุกทานครับ โดยที่บรรณาธิการสารสภาวิศวกร
ไดใหโอกาสผมไดเขียนแนะนําระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
ที่เริ่มดําเนินการเพื่อใหการรับรองคุณภาพทางการศึกษาวิศวกรรมศาสตรโดยเนน
ผลลัพธทางการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรในตางประเทศไดอยางเทาเทียมกันผานทางการยอมรับรวมของ
ระบบรับรองมาตรฐานการศึกษาทีม่ กี ารดําเนินการในประเทศตางๆ ผมจึงใครแนะนํา
TABEE ดังตอไปนี้
เรื่องการรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตรนี้ เราแปลมาจากคําวา
Accreditation of Engineering Education ซึ่งเขาใจอยางงายวาเปนการรับรอง
หลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร และบางทานก็สับสนไปวามีความซําซอนหรือ
มีความหมายในทํานองเดียวกันกับการรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตร สําหรับสาขา
วิศวกรรมควบคุมที่สภาวิศวกรมีขอบังคับและระเบียบสภาวิศวกร รายละเอียดของ
เรื่องนี้เปนที่ทราบกันดีอยู ผมจึงใครอธิบายในที่นี้ดังนี้นะครับ
โดยหลักการแลวสภาวิศวกรตองกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของ
วิศวกรรมศาสตรใหสามารถผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีความรูพื้นฐาน ความ
สามารถและมีลักษณะของบัณฑิตเหมาะสมตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
สังคมครับ แตวา การตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษาโดยรวมนัน้ ไมใชเรือ่ งทีท่ าํ ได
งายๆ ทางสภาวิศวกรจึงใชวธิ กี ารทีท่ าํ กันมานาน ซึง่ ก็คอื การกํากับดูแลหลักสูตร และ
ขอกําหนดรายวิชา และองคประกอบการศึกษาอื่นๆ ใหสถาบันการศึกษาดําเนินการ
โดยเชื่อวาสถาบันการศึกษาจะผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรไดอยางดี และมีความ
สามารถ อีกทัง้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก็มกี รอบ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ หรือเรียกคํายอวา มคอ. หรือ TQF ทีเ่ ปนมาตรฐานเนน
เกณฑผลลัพธการเรียนรูอ ยูแ ลว แตดว ยเหตุสาํ คัญทีว่ า สังคมโดยรวมยังไมมรี ะบบ และ
ยังไมไดรบั การยืนยันผลสัมฤทธิข์ องการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
ซึ่งก็คือลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของการศึกษาวิศวกรรมศาสตรนั่นเอง และการ
รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่เปนอยูในปจจุบันยังไม
สามารถตอบรับความตองการบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สามารถตามกระแสสังคมโลกและการยอมรับรวมทางดานคุณภาพการ
ศึกษาที่เปดโอกาสใหมีการเคลื่อนยายวิศวกรวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรโดยองคกรที่
เปนตัวแทนในสายวิชาชีพของสังคมโดยรวม ที่ครอบคลุมการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบการศึกษาและการติดตามผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเนนผลลัพธของการ
ศึกษานี้ในตางประเทศ เรียกวา “ระบบ Accreditation of Engineering Education” และมีขอตกลงยอมรับรวมทางดานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรที่รูจัก
กันวา “Washington Accord” ซึง่ มีมานานแลว และเพิม่ ขยายองคกรสมาชิกอยาง
รวดเร็วและเปนการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาวิศวกรรมศาสตรในประเทศสมาชิก
อยางตอเนื่อง
สภาวิศวกรไดตระหนักถึงภาระความจําเปนและความตองการการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมใหขนึ้ สูเ วทีนานาชาติ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษาก็เปนปจจัยหลัก
ในการไดมาซึ่งวิศวกรที่มีคุณภาพ ดังนั้นที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร
ประจําป พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 จึงมีมติเห็นชอบการจัดตั้งระบบ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรขึ้นในสภาวิศวกร โดยมี

ชือ่ ยอวา TABEE (Thailand Accreditation Board for Engineering Education)
และแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ TABEE เพือ่ ดําเนินการจัดตัง้ ระบบและรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยใหสามารถเทียบเคียงมาตรฐานและระบบงานใหเปนทีย่ อมรับ
ในระดับนานาชาติและสงผลตอคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรของไทยโดยตรง
ตอไป กิจกรรมที่คณะอนุกรรมการ TABEE ไดดําเนินการไป และกําลังพัฒนา
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2559 และตอเนื่องถึงป พ.ศ. 2560 ไดแก
1.จัดทําคูมือและแนวปฏิบัติในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
2.จัดสัมมนาแนะนําระบบของ TABEE โดยเนนผลลัพธของการศึกษา
3.จัดการประสานงานและเสริมสรางความมีสวนรวมจากองคกร สกอ. สมศ.
และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
4.จัดอบรม และแนะนําระบบ พรอมใหคาํ ปรึกษาใหกบั สถาบันการศึกษาในการขอ
รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาผานทางโครงการนํารอง รุน ที่ 1 และรุน ที่ 2
5.เรงจัดทําโครงการอบรมผูตรวจประเมินของ TABEE เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
6.ขอรับคําแนะนํา และการสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศ ในกลุม
Washington Accord
7.เสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณายอมรับใหหลักสูตรสาขาวิศวกรรม
ควบคุมที่ขอรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตรใหสามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได เชนเดียวกับการขอรับการรับรอง
ปริญญาของสภาวิศวกร สําหรับหลักสูตรทีไ่ ดรบั การ Accredit จากองคกรตางประเทศ
ก็สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จาก TABEE ไดดวยเชนกัน
8.กําลังจัดทํารางคูม อื และแนวปฏิบตั ใิ นการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร ระดับ Engineering Technology เพือ่ รองรับความตองการขอรับ
รองฯ จาก TABEE ในอนาคต
9.รางและจัดทํา TABEE Website เพื่อรองรับความตองการสืบคนเอกสาร และ
ขอมูลทีเ่ กีย่ วพันกับ TABEE และการรับรองมาตรฐานการศึกษาทัง้ ภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ทางคณะอนุกรรมการ TABEE ยังตองพัฒนาความมีสว นรวมจากสถาบันการศึกษา
ใหเกิดมวลรวมที่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการ Accreditation ไดอยางตอเนื่อง และ
เปนที่ยอมรับจากองคกรนานาชาติ เชน Washington Accord เปนตน TABEE
ยังตองการความมีสว นรวมจากภาคอุตสาหกรรม และบริษทั ทางวิศวกรรมอยางมาก
และตอเนือ่ ง หนทางแหงความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
ไมใชเรื่องงาย และทําเพียงคนเดียวหรือขับเคลื่อนดวยคนเพียงเล็กนอยไมได
ความสําเร็จดานคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนก็ตอเมื่อผูที่เกี่ยวของ
ทุกคนรวมมือกันทํางานดวยกันในทิศทางและเปาหมายความสําเร็จรวมกันครับ
ในกรณีทที่ า นผูอ า นมีความสนใจบทความนีเ้ พิม่ เติมสามารถสอบถามรายละเอียด
ไดที่ฝายตางประเทศ สํานักงานสภาวิศวกร หรือสืบคนทางอินเตอรเน็ต ไดที่
www.coe.or.th ครับ เนื่องจากเนื้อที่ใหเขียนมีจํากัดผมขออนุญาตเพียงเทานี้
หากมีโอกาสและไดรบั มอบหมายจากบรรณาธิการสารสภาวิศวกรอีก ผมจะนําเรือ่ งราว
มารายงานความกาวหนาใหทานผูอานทราบในคราวตอไปครับ
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COE Guide

โดย ศาสตราจารย ดร. อมร พิมานมาศ

ตอนที่ 3 หลักเกณฑการสอบสัมภาษณ
เพื่อเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร

สวัสดีครับ สมาชิกสภาวิศวกรทุกทาน มาพบกับบทความ COE Guide ตอนที่ 3
กันครับ ในตอนนีเ้ ราจะมาพูดกันถึงหลักเกณฑและวิธกี ารสอบสัมภาษณระดับสามัญ
วิศวกรเพือ่ เปนแนวทางใหสมาชิกฯ ไดเตรียมตัวเขารับการสอบ สัมภาษณ ในสวนของ
คะแนนสอบสัมภาษณนั้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย

1.ขอมูลสวนตัว 10 คะแนน ไดแกบุคลิกภาพ วุฒิภาวะ และภาวะการเปนผูนํา
2.ความรูความชํานาญในสาขาอาชีพ 60 คะแนน ไดแกทักษะในการทํางาน
ความสามารถในการพัฒนางาน ความรู ความเชีย่ วชาญในสาขาของงานทีเ่ ลือ่ นระดับ
และความสามารถในการแกไขปญหา
3.การประกอบวิชาชีพ 30 คะแนน ไดแก วิสัยทัศน มาตรฐานในการทํางาน
ความสามารถในการถายทอดความรูใหบุคคลอื่น ความสามารถในการใหคําแนะนํา
หรือควบคุมใหการประกอบวิชาชีพเปนไปอยางปลอดภัย และความรอบรูใ นเรือ่ งของ
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของ

เรื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

เลขาธิการสภาวิศวกร

สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณา หากไดคะแนนสอบสัมภาษณตงั้ แต 70 คะแนน
ขึ้นไปถือวาสอบผาน หากไดตํ่ากวา 70 ถือวาไมผาน แตไดรับสิทธิ์ในการสอบแกตัว
ดังนี้
1.กรณีไดคะแนนสัมภาษณตั้งแต 50-69 คะแนน ใหเขารับการฝกอบรมเฉพาะ
ดานหรือการจัดทํารายงานทางวิชาการ จากนั้นมาสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง
2. กรณีไดคะแนนสัมภาษณนอ ยกวา 50 คะแนน ใหเขารับการสอบขอเขียนวัดผล
ความรู โดยไมตองมาสัมภาษณอีก
หวังวา สมาชิกฯ คงจะเขาใจในเรือ่ งหลักเกณฑการสอบสัมภาษณเพือ่ เลือ่ นระดับ
เปนสามัญวิศวกรมากขึ้น พบกันผมอีกครั้งใน COE Guide ตอนตอไป สวัสดีครับ

ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ แสง-ชูโต
กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ม.รามคําแหง

การปรับตัวของการศึกษาไทยยุค 4.0
“ประเทศไทย 4.0” เปนความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ตองการพัฒนาประเทศ
เปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ซึ่งเปน
สิ่งที่ทาทายสําหรับระบบการศึกษาไทยอยางมาก เพราะระบบการศึกษาไทยที่ผาน
มาในอดีตเนนผูสอนเปนหลัก การเรียนจะเปนไปตามหลักสูตรที่วางไวเกือบทุกแหง
จะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ ที่กําหนดการวัดความรูแบบ
ระบบทองจํา ผูเรียนถูกตีกรอบทางความคิด การวิเคราะห สังเคราะห คิดคนเพื่อแก
ปญหาใหมๆ นอยมาก จะเปนปญหาใหนักศึกษาไมสามารถสรางนวัตกรรมไดอยาง
เปนรูปธรรม และมีความโดดเดนเทาที่ควร

หลักการ “ประเทศไทย 4.0”

1.เปลี่ยนการผลิตสินคา “โภคภัณฑทั่วไป” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”
2.เปลีย่ นการขับเคลือ่ นประเทศจากภาคอุตสาหกรรมหนักในยุค 3.0 ไปสูก ารขับ
เคลือ่ นดวยเทคโนโลยี การสรางสรรคผลิตภัณฑและการบริการดวยนวัตกรรมใหมๆ
3.เพิ่มศักยภาพการแขงขันใหผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SME)
4.การสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจทั้งดานอุตสาหกรรมผลิตและอุตสาหกรรม
การบริการ
5.ระบบการศึกษาจะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนมากขึ้น เพื่อนําผลงานวิจัย
งานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมไปขยายผลตอยอดในเชิงพาณิชยได

การปรับตัวของการศึกษาไทยยุค 4.0

1.สถาบันการศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรใหมีจุดเดน มีความตาง ไมจําเปนตอง
เหมือนกัน หลักสูตรตองตอบสนองตอความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการพึ่งพาแรงงานลดลง
2.สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน ระหวางหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน เปนพันธมิตรที่ชวยกันบูรณาการองคความรูในดานตางๆ รวมกัน
จัดใหมีการศึกษานอกหองเรียนเพิ่มเติมและใหศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง
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3.สรางกระบวนการทางความคิดใหนิสิต นักศึกษาฝกคิด วิเคราะห ฝกแกไข
ปญหา เนนการทํางานเปนทีมใหนิสิต นักศึกษากลาแสดงออกอยางสรางสรรค และ
มีสวนรวมระหวางการเรียนการสอน
4.ปจจุบนั สถาบันการศึกษามีการแขงขันทีส่ งู มาก หลายแหงอาจจะมีปญ
 หาเรือ่ ง
งบประมาณ ดังนัน้ ควรเนนงานวิจยั ทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนไดจริง หรือสามารถ
ตอยอดทางธุรกิจตอได
5.ศิษยเกามีบทบาทที่สําคัญอยางมากตอการจัดการศึกษา สถาบันการศึกษาจะ
ตองสงเสริมการจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางศิษยเกา และศิษยปจ จุบนั ในรูปแบบ
ตางๆ เชน การเปนวิทยากรพิเศษ การมีสวนรวมในโครงงานวิศวกรรมของรุนนองๆ
เพื่อขยายผลเปนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ เปนตน
6.สรางบรรยากาศการเรียน การสอน ใชเทคโนโลยีเสริมมีอุปกรณการนําเสนอ
และระบบสื่อสารที่ทันสมัย พรอมใหนิสิต นักศึกษาเปนศูนยกลางในการเรียนรู
สามารถถายทอดและเรียนรูรวมกับเพื่อนๆ ได
7.จั ด ประกวดแข ง ขั น โครงงานทางวิ ศ วกรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ หรื อ นวั ต กรรม
ในสถาบันการศึกษาบอยๆ และทุกระดับการศึกษา
8.สถาบันการศึกษาตองเปนกลไกหลักชวยรัฐบาลผลักดันแนวคิดการเปนผูส ราง
เปนผูผลิต เนนการพึ่งพาตนเอง ลดการนําเขา การเปนเพียงผูบริโภค เพราะในยุค
4.0 ถาคนในประเทศยังเปนผูบริโภคเปนหลัก ประเทศจะเสียดุลการคาอยางมาก
และจะมากกวาที่เคยเปนมา
9. เทคโนโลยียงิ่ สูง และดีมากเทาไร แตจติ ใจของคนมักตรงกันขามกับความเจริญ
ของเทคโนโลยี ซึ่งเปนปญหาในสังคมปจจุบัน สถาบันการศึกษาตองชวยปลูกฝงให
ประชาชนคนในชาติมีความรัก ความเอื้ออาทรตอกัน และโดยเฉพาะความรักที่มีตอ
ประเทศชาติของตน ใหเกิดเปนความสามัคคีกัน และสถาบันจะตองใหความรูเขาใจ
ตอประวัติศาสตรความเปนชาติไทยอยางถูกตองเมื่อเรามีจิตใจที่รักชาติ หนักแนน
เนนการพัฒนาที่เปนประโยชนตอประเทศเปนหลัก ประเทศชาติของเราจะเจริญ
รุงเรืองไดอยางมั่นคง

เรื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

โดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

ญี่ปุน และโรงงานไฟฟาถานหินและนิวเคลียรของเขา (ตอนที่ 1)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเชิญคณะกรรมการบริหาร กฟผ. และผูท รงคุณวุฒิ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานไฟฟาถานหิน
และโรงไฟฟาพลังงานปรมาณู (นิวเคลียร) ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน
ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ซึ่งผมไดรับเกียรติใหรวมเดินทางไปดวยในฐานะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผมจึงขอแบงปนและถายทอดความรู
ประสบการณที่ไดรับมาจากการรวมเดินทางในครั้งนี้ โดยขอเริ่มตนจากโรงไฟฟาถานหิน
ที่เมืองมัตสึอูรา และตอดวยโรงไฟฟานิวเคลียรที่เมืองคาชิวาซากิ-คาริวะ และโรงไฟฟา
ถานหินที่เมืองฮิตาชินากะ ซึ่งจะขอกลาวตอในสารสภาวิศวกรฉบับถัดไป
ทั้งนี้ ผมเห็นวาเรื่องโรงงานผลิตไฟฟาเปนเรื่องที่สําคัญของประเทศมีสวนเกี่ยวของกับ
ไมใชเฉพาะวิศวกรหลายสาขาเทานัน้ แตประชาชนก็ตอ งมีสว นรวม เพือ่ ใหเกิดการตัดสินใจ
ที่ปฏิบัติไดถูกตอง จริงจัง ประหยัด และที่สําคัญที่สุดคือ ปลอดภัยไรมลพิษ
ทุกโครงการโรงไฟฟาจะตองเริ่มจากการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนไปจนถึงการ
ยอมรับและตกลงรวมกัน จนถึงขั้นลงนามในขอตกลง จากนั้นจึงจะมาออกแบบทางดาน
วิศวกรรมใหเปนไปตามขอตกลง การเดินเครื่องจักร การบํารุงรักษา ทุกขั้นตอนลวน
ตระหนักและคํานึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อลดตนทุนการขาย
ไฟฟา และลดผลกระทบสภาวะโลกรอน โดยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหเหลือ
นอยที่สุด และที่สําคัญที่สุดคือ มาตรการความปลอดภัยโดยคํานึงถึงรางกาย ชีวิตและ
ทรัพยสินของคนงาน และประชาชนที่อยูโดยรอบโรงงาน ซึ่งเปนหัวใจโรงไฟฟาถานหิน
ในญี่ปุน มีจํานวน 37 โรง โดยขอเริ่มตนนําบันทึกการเดินทาง ดังนี้

โรงไฟฟาถานหินที่เมืองมัตสึอูรา

30/6/16 จากฟูกูโอกะนั่งรถไปนางาซากิ (คงยังจําไดวาชวงสงครามโลกครั้งที่สอง
สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียรลงที่เมืองนี้จนญี่ปุนยอมจํานนยกธงขาว) มาเยี่ยมชมโรง
ไฟฟาถานหินของบริษทั J Power ซึง่ เปนยักษใหญผผู ลิตไฟฟาอันดับสอง (และยังเปนผูถ อื หุน
ในโรงไฟฟาในไทยหลายโรง) ชื่อ Matsuura Thermal Power Plant มีสองโรงงานอยูใน
บริเวณเดียวกัน กําลังผลิตโรงละ 1,000 เมกะวัตต รวมผลิตไฟฟาได 2,000 เมกะวัตต ใช
ถานหินบิทมู นิ สั ซึง่ เปนถานหินมีคณ
ุ ภาพและความรอนสูงมากเกือบ 7,000 บีทยี ตู อ กิโลกรัม
ใชถานหินชนิดนี้ปละสองลานตัน โดยใชเรือบรรทุกเที่ยวละ 150,000 ตัน ลานกองถานหิน
สูง 10 เมตร มีมานตะแกรงกันฝุนถานสูง 18 เมตร มีระบบสเปรยนํ้าดักฝุนในกรณีเมื่อมี
ลมพัดแรง ตามดวยการปลูกตนไมใหญสลับฟนปลาอีกสามชั้นมีเครื่องจักรขนาดใหญตัก
ถานหินลําเลียง โดยสายพานระบบปดมิดชิด (คลายที่โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง) หมอนํ้าใชเทคโนโลยีขั้นสูงแบบ Ultra
Super Critical ทําใหประหยัดเชือ้ เพลิงไดดโี ดยตองใชวสั ดุเหล็กหมอนํา้ ชนิดทนอุณหภูมสิ งู
แตกวาจะสรางไดตองคุยเจรจากับเทศบาล ชุมชน สมาคมชาวประมงพื้นบานซึ่งเปนอาชีพ
หลักเปนเวลาสี่ป เนื่องจากเปนเมืองเกษตรกรรม ชาวบานทํานาและทําประมงเปนหลัก
เมืองมัตซูอุระนีม้ ีตลาดปลาขนาดใหญเปนอันดับที่ 8 ของญี่ปนุ ใหญขนาดไหนลองคิดดูคน
ญี่ปุนกินปลาเฉลี่ยคนละ 30 กิโลกรัมตอป

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง

Prasert@coe.or.th

จึงไดขอตกลงลงนามรวมกัน แลวก็ราบรื่นดําเนินการไดจนถึงปจจุบัน ในหมอไอนํ้า
ระบบเผาไหมถานหินใช Low NOx Burner (Ammonium Selective Catalytic Burner)
และฉีดนํา้ ปูนขาวเพือ่ กําจัดซัลเฟอรไดออกไซด การกําจัดฝุน ละเอียดใชวธิ โี ดยการยิงประจุ
ไฟฟาลบติดตัวฝุน และดูดตกลงมาที่แผนขั้วบวกซึ่งภาษาเทคนิคเรียกวา Electro Static
Precipitator; ESP และลําเลียงเถาลอย Fly Ash ออกไปขายใหโรงงานปูนซีเมนตรับไป
เปนวัตถุดิบในการผลิตผงซีเมนต และเปนสวนผสมทําถวยชามเซรามิค ที่เหลือพวกเถาจม
Bottom Ash เอาไปถมที่ในทะเลไดที่งอกฟรีๆ ความไดเปรียบสรางโรงไฟฟาติดทะเล คือ
การใชนํ้าทะเลมาหลอเย็นเครื่องจักร เขาอนุญาตใหปลอยนํ้าหลอเย็นคืนลงสูทะเลไดที่
อุณหภูมิตางกันถึง 7 องศาเซลเซียส (เทียบกับกฎหมายบานเราอนุญาตไดที่ไมเกิน 1 องศา
เซลเซียส แคนี้ตนทุนในการผลิตไฟฟาในบานเราในสวนการหลอเย็นนํ้าระบายความรอน
เครื่องจักรก็มหาศาล เพราะตองสรางหอหลอเย็น Cooling Tower เรียกวาแพเขาตั้งแต
ในมุงแลวครับ) ยิ่งไปกวานั้นเกือบทุกโรงปมนํ้าทะเลขึ้นมาหลอเย็นแลวปลอยทิ้งโดยตรง
เลย Once Through โดยสรุปโรงไฟฟาถานหินยิ่งสรางขึ้นใหม ยิ่งไดเปรียบดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟายิ่งสูงขึ้น การจัดการสิ่ง
แวดลอมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ปลอยกาซเรือนกระจกนอยลง และมีการนําความรอนทีส่ ญ
ู
เสียไปกลับมาใชใหม Heat Recovery ที่สําคัญที่สุดคือตองสรางความตระหนักและเขาใจ
กับชุมชนใหเริ่มประหยัดการใชไฟฟาเพื่อจะไดไมตองสรางโรงไฟฟาใหมากขึ้น แตหาก
ตองสรางก็ตองเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ปลอดภัยไรมลพิษ แตถายังไมยอม และ
อยากใชพลังงานทางเลือกเซลลแสงอาทิตยหรือลม ก็ตองยอมรับราคาคาไฟฟาที่แพงขึ้น
ถัวเฉลี่ยราคาตนทุนการผลิตไฟฟารวมทุกอยางแลวไลจากราคาสูงสุดมาตํ่าสุดดังนี้ จาก
เซลลแสงอาทิตยหนวย (กิโลวัตตชั่วโมง) ละเกือบ 6 บาท ลมไมมีขอมูลแตบานเราลมนอย
ไมเสถียร สวนที่มีศักยภาพก็อยูตามเทือกเขาลําเนาไพร สรางไมไดเพราะอยูในเขตอนุรักษ
สัตวปาสงวนหรือไมก็เปนตนนํ้าหรือลุมนํ้าชั้นหนึ่ง กาซธรรมชาติเกือบ 4 บาท ถานหิน
หรือนิวเคลียร 2 บาท ถาสนใจหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Web Thailand FiT สวนคาไฟฟา
จากชีวมวล แสงแดด ลม ขยะก็มารับคาชดเชย สมัยกอนเรียก Adder จากรัฐถึงหนวยละ
8 บาท ทําใหคาไฟฟาถัวเฉลี่ยรวมกับคาไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล แพงขึ้นเปนหนวยละ
กวา 3 บาท และทั้งหมดนี้คือประสบการณดีๆ จากการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟา
ถานหินที่ เมืองมัตสึอูรา สวนสารสภาวิศวกรฉบับถัดไปเตรียมตัวพบกับโรงไฟฟานิวเคลียร
ที่เมืองคาชิวาซากิ-คาริวะ และโรงไฟฟาถานหินที่เมืองฮิตาชินากะ กันตอนะครับ

* Annual Mean Value / ** Special Area
(1) คาสําหรับ Unit 1 / (2) คาสําหรับ Unit 2
a)
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เรือ่ งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

โดย นายเอนก ศิริพานิชกร

รองศาสตราจารย / กรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร
ประธานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กเสนเสริมคอนกรีต (กว.9) สมอ. / ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

สมบัติของเหล็กขอออยที่ผลิตผานกรรมวิธีทางความรอน SD40T และ SD50T

เหล็กขอออยเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาม มอก. 24-2548 ที่อนุญาตใหมีการ
ผลิตโดยผานกรรมวิธีทางความรอน (Heat Treatment) โดยใหจัดทําเครื่องหมาย
สัญลักษณ “T” ประทับเปนตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กตามหลังชั้นคุณภาพที่ผลิตขึ้น
ดังนั้น เหล็กขอออยที่ผลิตดวยกรรมวิธีนี้ในชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 จึง
ปรากฏสัญลักษณตัวนูนเปน SD40T และ SD50T ตามลําดับ ปจจุบันผูผลิตสวน
ใหญไดปรับมาใชวิธีความรอนทั้งสิ้น ทําใหเหล็กขอออยชั้นคุณภาพ SD40 และ
SD50 ที่ปราศจากตัวนูนอักษร “T” มีปริมาณนอย เปนปญหาดานการยอมรับจาก
เจาของโครงการ ทั้งสวนราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งที่การระบุอักษร “T”
เปนเพียงทําใหผูใชทราบถึงกรรมวิธีการผลิตเทานั้น
1. การผลิตเหล็กเสนโดยกรรมวิธีความรอน
หลังการรีดรอนเหล็กเสนในแทนสุดทายทีท่ าํ ใหมขี นาดตามตองการแลว จะนําเหล็ก
ไปผานกระบวนการทําใหเย็นโดยการฉีดสเปรยนาํ้ ซึง่ ทําใหเย็นตัวไดเร็วกวาการเย็น
ในอากาศปกติ โครงสรางของเหล็กเสนบริเวณขอบดานนอกทีโ่ ดนนํา้ จะเกิดเปลีย่ นแปลง
เปนเฟสที่มีความแข็งสูง ในขณะที่โครงสรางบริเวณใจกลางของเหล็กเสนจะยังคงมี
ความรอนอยูและยังไมเปลี่ยนเฟส หลังจากนั้นบริเวณแกนกลางของเหล็กเสนก็จะ
เริ่มเย็นตัวในบรรยากาศ และแผความรอนจากดานในออกมาบริเวณผิวของเหล็ก
ขอออย และทายที่สุดจึงไดเหล็กเสนที่มีสมบัติทางกลตามที่ตองการ และเรียกเหล็ก
เสนที่ผลิตชนิดนี้วาเปน “TEMP - CORE” ทําใหไดเหล็กเสนที่มีการเติมธาตุ C และ
Mn ที่นอยกวาการผลิตดวยการปรุงแตงทางเคมีปรกติ โดยยังมีสมบัติทางกลที่เทา
เทียมกัน อยางไรก็ตามเหล็กเสนที่ผลิตจากกรรมวิธีทางความรอนจะมีความแข็ง
แรงที่ขอบมากกวาแกนใน จึงควรหลีกเลี่ยงการกลึงหรือลดขนาดเหล็กอยางมาก
กอนนําไปใชงาน

2. การตอเหล็กเสน (Splice)
ตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกี าํ ลัง วสท.1008-38 ขอ 4513
อนุญาตใหทาบเหล็ก (Lapped Splice) ไดเฉพาะเหล็กเสนที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางไมโตกวา 36 มม. ซึง่ หากมีขนาดโตกวาทีก่ าํ หนดไว ตองทําการตอเหล็กเสน
ดวยการตอเชื่อม (Welding) หรือการใชขอตอทางกล (Mechanical Coupler)
ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงหากใชเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน
2.1 การตอเชื่อมของเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน (SD40T และ
SD50T) เหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน SD40T และ SD50T จะใชการ
เปลีย่ นแปลงโครงสรางจุลภาคของเหล็กภายหลังการรีดรอน เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงใน
เหล็กเสนแทนการเพิม่ ธาตุผสมลงในเนือ้ เหล็ก ทําใหปริมาณ Carbon และ Manganese
ตํ่ากวาเหล็กขอออย SD40 และ SD50 ซึ่งการเชื่อมเหล็กที่มีคาคารบอนเทียบเทา
(CE) สูง จะทําไดยากกวาเหล็กที่มีคา CE ตํ่า จึงทําใหเหล็กขอออย SD40T และ
SD50T สามารถนําไปใชในงานเชื่อมไดดีกวาเหล็กขอออย SD40 และ SD50
อย า งไรก็ ต ามเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการแตกร า วของรอยเชื่ อ มในเหล็ ก ข อ อ อ ยที่ ผ  า น
กรรมวิธที างความรอน ซึง่ รอยเชือ่ มเย็นตัวเร็วกวาการอบออนจึงมีความเสีย่ งตอการ
เกิดรอยราวขนาดเล็ก จึงควรพิจารณาดําเนินการปองกันโดยการบมทั้งในชวงกอน
ใหความรอน (Pre-Heat) และหลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อม (Post-Heat) ซึ่งเปนวิธี
ปฏิบัติที่ดีตามปกติ
นอกจากนี้ ในการเชื่อมเหล็กนั้นกําลังของรอยเชื่อมจะขึ้นอยูกับชนิดลวดเชื่อม
วิธีการเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม ความสามารถของผูเชื่อม โดยปกติความแข็งแรง
ของจุดที่เชื่อมจะตองสูงกวาความแข็งแรงของเหล็กเดิม ซึ่งตรงกับขอกําหนดของ
วสท.1008 – 38 ขอ 4513 (ค) 3 ที่ระบุวาการตอเชื่อมอยางสมบูรณตองเปนการ
ตอชน (Butt Joint) และเชื่อมเพื่อใหสามารถรับแรงดึงอยางนอยรอยละ 125 ของ
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กําลังครากระบุของเหล็กเสนนั้น ซึ่งจําเปนที่ตองทําการทดสอบกําลังรับแรงดึงของ
รอยเชื่อมใหไดตามที่ระบุไวดวยกอนนําไปใชในการกอสราง

2.2 การใชขอ ตอทางกลเพือ่ ตอเหล็กขอออยทีผ่ า นกรรมวิธที างความรอน (SD40T
และ SD50T) จากความแข็งแรงของเหล็กขอออยทีผ่ า นกรรมวิธคี วามรอน จึงตองใชงาน
เต็มหนาตัดของเหล็กเสน เหล็กเสนที่ผานการลดขนาดโดยการกลึง หรือทําเกลียว
เพื่อใชขอตอทางกลอาจจะมีผลทําใหไดกําลังเทากับกําลังของเหล็กดานกลาง
ภายในทีอ่ าจตํา่ กวา แตจากเทคโนโลยีและการคํานวณเพือ่ หาระยะเกลียวสัน้ ทีส่ ดุ
[2] ทีท่ าํ ใหเกลียวมีความแข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะใชงานโดยไมเกิดความเสียหาย ปจจุบนั
การตอเหล็กเสริมโดยขอตอทางกลทีไ่ ดรบั ความนิยม ไดแก ระบบ Soft Cold Forging
ซึ่งเปนการขึ้นรูปเย็นที่ปลายชิ้นงานทําใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวาเดิม
กอนจะนําไปทําเกลียวเพื่อชดเชยเนื้อที่ในการรับแรงที่สูญเสียไปจากการทําเกลียว
ทั้งนี้การตอเหล็กเสริมนี้ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ วสท. 1008-38 ขอ 4513
(ค) 4 ที่ระบุวาการตอโดยใชขอตอทางกลอยางสมบูรณตองสามารถรับแรงดึงหรือ
แรงอัดอยางนอย รอยละ 125 ของกําลังครากระบุของเหล็กเสนนัน้ ซึง่ จําเปนทีต่ อ ง
ทําการทดสอบกําลังรับแรงดึงของรอยตอใหไดตามทีร่ ะบุไวดงั กลาวขางตนดวยเชนกัน
3. การดัดโคง (Bending)
การดัดเหล็กเสนเพือ่ ทําเปนของอมาตรฐานในสวนปลายของเหล็กเสริมเพือ่ ใชฝง
ยึดในคอนกรีต วสท. 1008-38 ขอ 3403 (ก) กําหนดวาตองใชวธิ ดี ดั เย็น (Cold Bend)
เทานั้น และ วสท. 1008-38 ขอ 3402 ยังไดกําหนดขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กสุด
ของการดัดเปน 6 เทา 8 เทา และ 10 เทาของเสนผานศูนยกลางเหล็กเสนที่มีขนาด
6–25 มม. 28–36 มม. และ 44–57 มม. ตามลําดับ และมีขนาดโตกวาที่กําหนด
ไวสําหรับการทดสอบการดัดโคงที่ระบุในตารางที่ 9 ขอ 9.6 ใน มอก. 24–2548
ซึ่งหากผานการทดสอบการดัดโคงตามขอกําหนดของ มอก. 24-2548 แลว สามารถ
นําใชงานเหล็กเสริมคอนกรีตไดอยางปลอดภัย นอกจากนั้นสําหรับการกําหนดรอย
ตอกอสรางขององคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วสท. 1008-38 ขอ 3403 (ข) ยังหาม
ไมใหมกี ารดัดปลายเหล็กเสนขางทีโ่ ผลจากคอนกรีตในที่ นอกจากจะแสดงไวในแบบ
หรือวิศวกรอนุญาตเปนกรณีพิเศษ

รูปที่ 1 การดัดโคงของเหล็กเสน
4. ความทนทานตอไฟ (Fire Resistance)
ผลงานวิจัยของ R.Felicetti [3] ที่ทําการศึกษาเพื่อหากําลังของเหล็กเสนที่ผาน
กรรมวิธีทางความรอน (Temped Core Rebar) เปรียบเทียบกับเหล็กเสนที่ผลิต
จากเหล็กกลาคารบอน โดยนําไปอบ ณ อุณหภูมิตางๆ และปลอยใหเย็นตัว จากนั้น
จึงมาทําการทดสอบแรงดึง ไดผลทดสอบดังแสดงในรูปที่ 2

เรือ่ งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

โดย นายเอนก ศิริพานิชกร

รองศาสตราจารย / กรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร
ประธานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กเสนเสริมคอนกรีต (กว.9) สมอ. / ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
อาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าํ หนดความหนานอยสุดของคอนกรีตทีห่ มุ เหล็กเสริมสําหรับ
แตละชนิดของโครงสรางเอาไว เพื่อใหไดอัตราทนไฟ 2-3 ชั่วโมง

(ก) เหล็กเสนที่ผลิตโดยกรรมวิธีความรอน

รูปที่ 3 กําลังดึงของเหล็กเสนเสริมคอนกรีตกับลวดอัดแรง [4]

5 ขอเสนอแนะในการใชเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน

(ข) เหล็กเสนที่ผลิตจากเหล็กกลาคารบอน
รูปที่ 2 หนวยแรงและความเครียดของเหล็กเสนที่ถูกอบ ณ อุณหภูมิตาง [1]
ผลการศึกษาพบวาที่อุณหภูมิ 700oC และ 850oC กําลังดึงของเหล็กเสนทั้ง 2
ประเภท จะลดลงมากเมื่อเทียบกับกําลังที่อุณหภูมิ 20oC โดยกําลังครากของเหล็ก
เสนที่ผานกรรมวิธีความรอนจะลดลงจาก 496 MPa เหลือประมาณ 300 MPa
ที่อุณหภูมิ 850oC สวนกําลังครากของเหล็กเสนผลิตจากเหล็กกลาคารบอนจะลด
ลงจาก 427 MPa เหลือประมาณ 320 MPa ที่อุณหภูมิ 850oC ซึ่งจากงานวิจัยนี้
พบวาเหล็กเสนทัง้ สองประเภท หลังถูกอบที่ 850oC จะมีกาํ ลังครากลดลงเหลือประมาณ
300-350 MPa จึงมีความแตกตางดานสมบัติการรับแรงดึงไมมากอยางมีนัยสําคัญ
จากรูปที่ 3 ที่แสดงความสัมพันธระหวางกําลังดึงของเหล็กขอออยและลวด
อัดแรง (Prestressing Wire) กําลังสูงมากที่ผลิตจากกระบวนการลดขนาดดึงเย็น
(Cold Drawn) ณ อุณหภูมิตางๆ จะพบวาคากําลังดึงของเหล็กขอออยจะลดลง
ตามอุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น และจะเริ่ ม ลดลงอย า งมากที่ อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 400 oC
ในขณะที่ กํ า ลั ง ของลวดอั ด แรง จะลดลงตั้งแตอุณ หภูมิ 200-300 oC ดังนั้น
เหล็กเสริมคอนกรีตจึงมีคุณสมบัติความทนทานตอไฟไดดีกวาลวดอัดแรง
เมื่อนําเหล็กเสนมาใชเสริมกําลังของคอนกรีต และมีระยะหุม (Covering) อยาง
เพียงพอ ดังปรากฏอยูใ น วสท. 1008-38 ขอ 3407 แลวจะทนทานตอสภาพแวดลอม
เพียงพอและหากมีความจําเปนที่ตองการตอการทนไฟ วสท. 1008-38 ขอ 3407 (ฉ)
ไดกําหนดใหมีระยะหุมไมตํ่ากวาคาที่กําหนดโดยบทบัญญัติเกี่ยวกับอาคาร ซึ่ง
สอดคลองกับกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราช
บัญญัติควบคุม

1.เหล็กขอออยที่มีสัญลักษณตัวนูน “T” เปนเหล็กเสนเสริมคอนกรีตที่ผาน
กรรมวิธีทางความรอนเทานั้นโดยยังคงมีชั้นคุณภาพตามที่กําหนดไวใน มอก.
24-2548 ทุกประการ
2.สมบัติทางกลของเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน ซึ่งประกอบไป
ดวยกําลังดึง ความยืด และการดัดโคงไมแตกตางกับเหล็กขอออยที่ผลิตจากการ
ปรุงแตงดวยธาตุ
3.สมรรถนะในการตอเหล็กเสนที่ผานกรรมวิธีทางความรอนไมมีความแตก
ตางกับเหล็กขอออยที่ผลิตจากการปรุงแตงดวยธาตุ ทั้งนี้ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และตองจัดใหมีการทดสอบกําลังดึงของจุดตอใหเปนไปตาม
หลักปฏิบัติและวิชาการที่ดี
4.ความทนทานตอไฟไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและหากนําไป
ใชเสริมคอนกรีตและกําหนดระยะหุมใหเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมาย จะมี
สมรรถนะในการตานทานไฟที่ดีไมแตกตางกัน
5.ในคราวการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑเหล็กเสนเสริมคอนกรีตครั้งตอ
ไป คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 9 จะพิจารณาขอบขายและการกําหนดสําหรับ
เหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอนใหชัดเจนขึ้นเพื่อใหผูใชมีความมั่นใจ
และเขาใจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหมากยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง

(1) มอก. 24-2548, “มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
:เหล็กขอออย”,สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมกระทรวอุตสาหกรรม,
พ.ศ. 2548
(2) IFI Technical Bulletin, “Calculating Thread Strength”, The
Industrial Fasteners Institute of Independence USA, March 2009.
(3) R. Felicetti [2] et al., “Construction and Building Materials 23”,
page 3548, 2009.
(4) European Standard, EN 1992-1-2:2004 (E) : Eurocode 2,”
Design of Concrete Structures – Part 1-2, General rules –
Structural Fire Design, 2004.
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เรือ่ งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

โดย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน

ประธานคณะทํางานประสานงานดานภัยพิบัติจากอัคคีภัย

โครงการ บานเวียงปาเปา....ปลอดภัยจากอัคคีภยั ตามนโยบายรัฐบาล “สานพลังประชารัฐ สูป ระเทศไทยปลอดภัย

จากเหตุการณเพลิงไหมในคํา่ คืนวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 23.00
นาฬกา ในอาคารหอพักเด็กผูหญิงของสถานสงเคราะหบานเด็กรวมใจ ตั้งอยูเขตเทศบาล
ตําบลเวียงปาเปา ที่เปนชุมชนเมืองใกลสถานีดับเพลิง และสถานีตํารวจ ขณะนั้น
เด็กผูห ญิงมีอายุตงั้ แต 5-12 ขวบ กําลังพักผอนนอนหลับอยู เปนเหตุทาํ ใหเสียชีวติ ถึง 17 ราย
ความจริงกอนหนานี้ วันที่ 22 มีนาคม 2556 เคยเกิดเพลิงไหมบา นพักพิงชัว่ คราวจากผูอ พยพ
ตามแนวชายแดนไทย-พมา ที่บานแมสุริน อําเภอแมยวม จังหวัดแมฮองสอน เปนเหตุทําให
มีผูเสียชีวิตถึง 37 ราย และบานพักพิงเสียหายไปมากกวา 400 หลังคาเรือน และในปนี้
วันที่ 27 มีนาคม 2559 ก็มีเหตุเพลิงไหมบานพักพิงชั่วคราวที่บานแมละอูน อําเภอสบเมย
จังหวัดแมฮองสอน แตโชคดีที่ไมมีผูเสียชีวิต คาดวาเกิดจากการทําครัว และเมื่อกลางดึก
กําลังเขียนโครงการนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหมบานรับเลี้ยงเด็กกัลยา ซึ่งเปนเด็กกอนวัยเรียนที่
จังหวัดลําปาง ไมมผี เู สียชีวติ เพราะรับเลีย้ งดูชว งกลางวันเทานัน้ ผูเ สียชีวติ ในเหตุเพลิงไหม
บานเรือนที่อยูอาศัยของประชาชนตามสถิติในหลายประเทศพบวา มากกวารอยละ 80
ของจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด ไดเกิดขึ้นในบานเรือน ซึ่งเปนสถานที่ที่เรามักจะคิดวา
ปลอดภัยที่สุด
บานเด็กรวมใจที่เกิดเพลิงไหมเปนอาคาร 2 ชั้น โครงสรางชั้นลางพื้นเสาและคานเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นชั้นสองใชไมทําเปนคานและปูพื้นไมปารเก สวนหลังคาจันทันและ
แปเปนไม ชัน้ สองเปนหองนอน จํานวน 7 หอง เปนหองนอนรวมทีม่ ที งั้ เตียงชัน้ สองและหนึง่
ชั้น ใชพัดลมไฟฟาเพื่อบรรเทาอากาศรอนขณะกําลังนอน ขณะเกิดเหตุมีคุณครูกําลังนอน
หลับพักผอนอยูบ นชัน้ สองและไดชว ยเหลือเด็กหลายคนใหรอดชีวติ ทราบเหตุการณไดจาก
เด็กคนหนึง่ นอนอยูห อ งฝง ดานหนาอาคารมาเขาหองนํา้ พบเห็นเพลิงกําลังโหมลุกลามอยูท ี่
ชั้นลางจึงปลุกเรียกเพื่อนๆ และหนีออกทางหนาตางจากหองนอนตัวเอง แตบางสวน
ไมตื่นแลว โดยเฉพาะหองฝงดานหลัง ซึ่งเบื้องลางเปนจุดตนเพลิงที่ชั้นลางพอดี

การลุกไหมเชือ้ เพลิงในบานเรือนทัว่ ไปในชวงเริม่ ตนจะมีกา ซคารบอนมอนอกไซดเสมอ
ซึ่งมาพรอมกับควันไฟ จากหลายเหตุการณรวมทั้งเหตุเพลิงไหมครั้งนี้ พบวากาซคารบอน
มอนอกไซดทาํ ใหคนนอนหลับจะหลับลึกลงไปอีกจนหมดสติไปและไมรสู กึ ตัว จากหลักฐาน
ที่ผานมาก็มักพบศพผูเสียชีวิตยังอยูที่เตียงนอนตัวเอง รวมทั้งครั้งนี้เจาหนาที่อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนไดใหขอ มูลวาไดชว ยเหลือเด็กๆ หลายคนทีน่ อนหมดสติจากเตียงนอน
ซึ่งโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไดเกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา รวมทั้งเหตุการณที่เปนขาวในอดีต
เปนสิ่งยืนยันวาคนไดหมดสติไปกอนจากกาซคารบอนมอนอกไซด เชน ครอบครัวหนึ่งไป
เทีย่ วและกางเตนทนอนบนดอยอินทนนท เมือ่ หลายปกอ นไดนาํ เตาถานไปไวในเตนทเพือ่
ใหความอบอุนขณะนอนหลับตอนกลางคืนทําใหเสียชีวิตเกือบทั้งครอบครัว และอีกหลาย
เหตุการณที่คนนอนหลับในรถยนตขณะจอดรถและติดเครื่องยนตไวและเสียชีวิต เปนตน
กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่นดวยจึงอันตรายถึงชีวิตแบบไมรูตัว
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จึงเปนเหตุผลใหทางราชการควรแนะนําใหประชาชนที่อาศัยในอาคารพักอาศัยรวม
ขนาดเล็กๆ ไมวาจะเปนเรือนพักนอน หอพัก หองเชา แฟลต อพารตเมนท และโรงแรม
รวมถึงบานเรือนประชาชน ควรใหติดตั้งอุปกรณเตือนควันไฟ (Smoke Alarm) ดวย
สวนอาคารที่เขาขายตามกฎหมายกําหนดซึ่งเปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคาร
ขนาดใหญ ตึกแถว และทาวเฮาส ปจจุบันมีขอกําหนดใหตองติดตั้งอุปกรณ หรือระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมอยูแลว ซึ่งอุปกรณนี้สามารถตรวจจับควันและสงเสียงเตือนภัยได
อยางรวดเร็วภายในประมาณ 45-90 วินาที ขึ้นกับประเภทเชื้อเพลิง สําหรับการติดตั้ง 1 ตัว
สําหรับพื้นที่ 80 ตารางเมตร เพื่อปลุกใหคนตื่นขึ้นมาหนีไฟ หรือสามารถใชเครื่องดับเพลิง
แบบมือถือดับไฟไดกอนที่เพลิงไหมจะลุกลามเปนไฟขนาดใหญ
อนึง่ เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คณะทํางานประสานงานดานภัยพิบตั จิ ากอัคคีภยั
สภาวิศวกร ไดไปเยีย่ มสถานทีเ่ กิดเหตุและแนะนําคุณครู ชาวบาน และเจาพนักงานทอง
ถิน่ ทีอ่ าํ เภอเวียงปาเปา ซึง่ พบวาหลายคนไมทราบมากอนวามีอปุ กรณแบบนีด้ ว ย จึงเปน
ทีม่ าของโครงการนี้ โดยคณะทํางานประสานงานดานภัยพิบตั จิ ากอัคคีภยั จึงเสนอใหสภาวิศวกร
ประสานขอความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ และองคกรวิชาชีพทางวิศวกรรม
เพื่อแนะนําสงเสริมใหทุกทองถิ่นทั่วประเทศรูจักอุปกรณเตือนควันไฟ (Smoke Alarm)
ใหมากขึ้น จะไดแนะนําประชาชนใหปองกันตนเองไดดวยการติดตั้งอุปกรณเตือนควัน
ไฟ (Smoke Alarm) ทุกบานเรือน เรือนพักนอน หอพัก แฟลต ทาวนเฮาส ตึกแถว และ
อาคารพักอาศัยรวมอื่นๆ และเสนอใหบรรจุเรื่องนี้ในสื่อการเรียนการสอน และตําราเรียน
ของเด็กชัน้ ประถม หรือมัธยมใหครบถวนและถูกตองดวย รวมทัง้ การวางแผนประชาสัมพันธ
โครงการ “บานเรือน/หอพักปลอดภัยจากอัคคีภัย” และเสนอใหมีการดําเนินการสงเสริม
และติดตามกิจกรรมนี้อยางตอเนื่อง โดยจะเริ่มตนที่ เทศบาลตําบลเวียงปาเปา อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปนสถานที่แรกเพื่อเปนโมเดลตัวอยางหรือทองถิ่นตนแบบ
โครงการ “บานเรือน/หอพักปลอดภัยจากอัคคีภัย” และขยายวงออกไปทั่วประเทศ
ใหสัมฤทธิ์ผลภายใน 3 ป โดยคาดวาจะมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงกลาโหม,
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ , กรมการปกครอง, กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, จังหวัดเชียงราย, การไฟฟานครหลวง, การไฟฟาสวนภูมภิ าค, สภาวิศวกร,
สภาสถาปนิก, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, สมาคมผูต รวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร, สมาคม
ชางเหมาไฟฟาและเครือ่ งกลไทย, บริษทั ทีโอที จํากัด มหาชน และสถาบันการแพทยฉกุ เฉิน
ทั้งนี้ สภาวิศวกรไดมีแผนดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมตางๆ ไวดังนี้
1.สภาวิศวกรประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ขอความรวมมือและกําหนดยุทธศาสตร
2.วิจัยและพัฒนาอุปกรณเตือนควันไฟ (Smoke Alarm) อุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยอื่นๆ สําหรับอาคารขนาดเล็ก
3.จัดสัมมนาเพื่อรณรงคความปลอดภัยดานอัคคีภัยสําหรับ โรงเรียน หอพัก เรือนพัก
นอน หองเชา และบานเรือนประชาชน
4.กอตั้งกลุมอาสาสมัครจากทองถิ่น องคกรวิชาชีพ และสวนราชการทองถิ่น
5.จัดอบรมสัมมนาใหความรูแ กเจาพนักงานทองถิน่ และผูเ กีย่ วของในอําเภอเวียงปาเปา
6.กอกําเนิดโครงการ “บานเวียงปาเปา....ปลอดภัยจากอัคคีภยั ” และกําหนดยุทธศาสตร
ใหเจาพนักงานทองถิ่นและอาสาสมัครประจําทองถิ่นดําเนินการ
7.ติดตามการดําเนินการ และรวบรวมปญหาอุปสรรค เปนระยะทุกๆ 3 เดือน ชวงเวลา
ป พ.ศ. 2559–2560
8.ขยายผลความสําเร็จโครงการเวียงปาเปา ออกสูทุกทองถิ่นในระดับประเทศชวงเวลา
ป พ.ศ. 2561–2562
9.จัดทําสื่อการเรียนการสอน และตําราเรียนเรื่องความปลอดภัยดานอัคคีภัย ภายใน
ป พ.ศ. 2562
สภาวิศวกรมีความหวังวาโครงการดังกลาวจะมีผลสําเร็จ ดังนี้
1.ความตื่นตัวของเจาพนักงานทองถิ่น และประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยดาน
อัคคีภยั ในบานเรือนทัว่ ประเทศ
2.หอพัก หองเชา เรือนพักนอนในโรงเรียนประจําทั่วประเทศ ติดตั้งอุปกรณเตือนควัน
ไฟ (Smoke Alarm) และรณรงคแนะนําประชาชนใหติดตั้ง
3.มีความรูในการลดโอกาสเกิดอัคคีภัยและชวยเหลือตนเอง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
ในบานเรือน หอพัก เรือนพักนอน และหองเชาทั่วประเทศ

ขาวจากฝายตางประเทศ

โดย คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ

การเคลื่อนยายวิศวกรวิชาชีพอาเซียนภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปแลว
เมื่อปลายป 2015 ที่ผานมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนของแตละประเทศไดมีการหารือถึง
มาตรการแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ยังคงตองดําเนินการตอเนื่อง
ในสวนของการรวมตัวและเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจทีใ่ กลชดิ ขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
จะหารือการดําเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (Post AEC) ซึง่ เปน
แผนงานตอยอดจากแผนงานเดิมที่กําหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ในระยะ 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2559-2568)
อยางไรก็ตาม แผนงานขางตนเปนภาพรวมในการเจรจาความรวมมือเศรษฐกิจระดับประเทศ
สําหรับในกลุมความรวมมือประสานงานการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา (Natural Person:
Mode 4) เพือ่ ใหบริการทางวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Services) โดยมีคณะกรรมการ
ประสานงานดานวิศวกรวิชาชีพอาเซียน หรือที่เรียกวา ACPECC (ASEAN Chartered
Professional Engineer Coordinating Committee) เปนผูกําหนดแผนการดําเนินงาน
(Roadmap) ติดตาม และเรงรัดการทํางานของหนวยงานผูมีอํานาจในการกํากับดูแล
ดานวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority: PRA) ซึ่งเปนหนวยงานตัวแทนของ
ผูประกอบวิชาชีพในลักษณะที่ตองมีใบอนุญาตหรือการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
อยางใกลชิดในประเทศนั้นๆ เชน สภาวิศวกร เปนตน
จากการประชุมคณะกรรมการ ACPECC ครั้งที่ 30 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไดพิจารณาจํานวนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ขึ้น

ทะเบียนแลว จํานวน 1,675 คน และในจํานวนนี้มีวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจดทะเบียนเปน
วิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (RFPE) เพียงจํานวน 7 คน ซึ่งในที่นี้ไมไดหมายความวา
มีการเคลื่อนยายวิศวกรเขาไปทํางานจริง ดังนั้น คณะกรรมการ ACPECC จึงกําหนดใหทุก
ประเทศสมาชิกตองกําหนดกระบวนการภายในใหสามารถรับจดทะเบียน RFPE ไดภายใน
เดือนมกราคม 2017
ทั้งนี้ ปจจัยหลักที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการดําเนินการของแตละประเทศสมาชิกที่จะ
อํานวยความสะดวกใหแกนักบริการวิชาชีพวิศวกรรมตางชาติได ไดแก กฎหมายภายในที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ที่แตละประเทศสมาชิกตองทบทวน และแกไข
ขอกฎหมายภายในประเทศใหสามารถรองรับวิศวกรวิชาชีพตางดาวไดในเร็ววัน
ณ ปจจุบันมีเพียงประเทศสิงคโปรและมาเลเซียเทานั้นที่รับจดทะเบียนวิศวกร RFPE
อย า งเป นทางการแล ว ในสาขาวิ ศ วกรรมควบคุ ม ของประเทศ เช น ประเทศสิ ง คโปร
มีจํานวน 3 สาขา ไดแก โยธา ไฟฟา เครื่องกล และออกเปนจดหมายตอบรับ (Letter of
Authorization: LOA) การขึ้นทะเบียน RFPE ที่สามารถทํางานรวมกับวิศวกรทองถิ่นตาม
ที่ระบุไวในระยะเวลา 1 ป อยางไรก็ตาม วิศวกร RFPE ผูนั้นตองตระหนักถึงกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการพํานัก ณ ประเทศปลายทางดวย เชน การขอ VISA ประเภทการทํางาน
การขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) การชําระภาษีเงินได (Income Tax) เปนตน ซึ่ง
ในสารสภาวิศวกรฉบับหนาหากมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาวเพิ่มเติมฝายตางประเทศ
จะประชาสัมพันธขาวใหทานสมาชิกสภาวิศวกรทราบในโอกาสตอไป

ขาวประชาสัมพันธ
ประกาศรับสมัครและกําหนดระยะเวลารับสมาชิกสภาวิศวกรเขารับการสรรหา
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 6)

ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 (เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวา 10 ป และ
ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ) สมัครเขารับการสรรหาเพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 6) จากสาขาวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
สาขาวิศวกรรมโยธา
จํานวน 7 คน
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
จํานวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 2 คน
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จํานวน 2 คน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมเคมี
จํานวน 1 คน
โดยมีกําหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม
2559 (ยกเวนวันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม 2559) ระหวางเวลา 8.00 นาฬกา ณ สํานักงาน

สภาวิศวกร (หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร) ชัน้ 2 ถนนรามคําแหง 39 (เทพลีลา) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 1303 โทรสาร 0 2935 6695
สามารถดูรายละเอียด และเงือ่ นไขการรับสมัครเพิม่ เติมไดที่ Website: www.coe.or.th
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Who’s who in Thailand Engineering

โดย นายมานิตย กูธนพัฒน กรรมการสภาวิศวกร
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• อุปนายกสมาคมนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สนช.
• เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สนช.

ชื่อ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
ประวัติการศึกษา
• วศ.บ. (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
• น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2546
• M.Sc. (Sanitary Engineering). I.H.E., Delft, the Netherland
• Diplome de Docteur, I.N.S.A., Toulouse. France
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปอ. 2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ปรม.6 ปปร.14 TEPCoT2 วตท.6 วพน.8
ปธพ.5 ผูนําเมืองรุนที่ 1
ประสบการณทางธุรกิจและวิชาชีพในปจจุบัน
• ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจโรงงาน 4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
• เลขาธิการคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
• ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงอุตสาหกรรม
• ผูเ ชีย่ วชาญประจําประเทศไทยของ Asian Productivity Organization (APO)
• ผูแทนไทยในการประชุมจัดทํารางมาตรฐาน ISO 14000 ในตางประเทศ
• กรรมการองคการจัดการนํ้าเสีย (รัฐวิสาหกิจ)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
• กรรมการบริหารสํานักงานเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
• กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ปจจุบัน)
• ประธานอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล (ปจจุบัน)
• ประธานอนุกรรมการอนุสัญญาร็อตเตอรดัม (ปจจุบัน)
• ประธานอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะวาดวยเรื่องปรอท (ปจจุบัน)
• ประธานอนุกรรมการการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิคส (ปจจุบัน)
• อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง สมัยที่ 4 และสมัยปจจุบัน
งานสังคมสาธารณะ
• นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
• อดีตกรรมการสมาคมนักเรียนเกาเอ เอฟ เอส
• กรรมการสมาคมนักเรียนเกาเนเธอรแลนดในพระราชูปถัมภ
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งานวิศวกรรมที่เดนชัด
• ประธานกรรมการตรวจการจางการกอสรางโรงงานเตาเผากากอุตสาหกรรม
อันตรายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมูลคา 1,486 ลานบาท
ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
• ตรวจสอบโรงงานประมาณ 2,400 โรง ตามอํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ. โรงงาน
• ประยุกตใช ISO 14000 และ Cleaner Technology เพื่อลดมลพิษ
ในอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ อุตสาหกรรมฟอกยอมสิง่ ทอ
อุตสาหกรรมชุบโลหะดวยไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร
• การแยกนํ้ามันออกจากนํ้าเสียโรงกลั่นนํ้ามันดวยกรรมวิธี Coalescer
ขอคิดสําหรับวงการวิศวกรไทย
วิศวกรรมไทยมีประวัติความเปนมาในประเทศเปนเวลากวาหนึ่งศตวรรษแลว
อาชีพวิศวกรรมไทยเปนวิชาชีพทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ หเปนวิชาชีพควบคุม ปจจุบนั มีอยู
7 สาขา และมีสภาวิศวกรเปนผูใชอํานาจควบคุมดูแลวิศวกรแทนรัฐ วิศวกรเปน
อาชีพที่สังคมใหเกียรติยกยอง มีหนาที่และความรับผิดชอบสูง ตองธํารงไวซึ่ง
ความถูกตอง แมนยํา และมีระบบระเบียบในการคิดคํานวณ ตองมีจริยธรรม
คุณธรรม และความสุจริตอยางยิ่งในการประกอบอาชีพ ความผิดพลาดของวิศวกร
กฎหมายกําหนดใหเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง เฉกเชนเดียวกับ
วิชาชีพควบคุมอื่นๆ วิศวกรจึงตองเอาใจใสเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนและ
ในสาขาวิชาชีพที่ประกอบอยูใหทันยุคทันเหตุการณและทันวิวัฒนาการของสาขา
วิชาชีพนั้นๆ ยิ่งในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ดวย
วิศวกรพึงรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนวิศวกรในการประพฤติปฏิบัติตน
ซึ่งเปนการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศชาติเปน
อเนกอนันตตอไป
ขอคิดสําหรับวิศวกรรุนใหม
สวนในการทํางานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ขอฝากวิศวกรใหคํานึงถึงเรื่องการ
ใชทรัพยากรและพลังงาน เนื่องจากมีจํากัด ใชแลวหมดไปได (Finite Resources)
และที่สําคัญคือการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน วิศวกรจะยึดหลัก
การเพียง 3R คงจะไมเพียงพอเสียแลว วิศวกรตองขยายออกใหไดถึง 5R กลาวคือ
1. REFUSE ปฏิเสธไมใชทุกสิ่งที่ไมจําเปน เชน การใชสารเคมีอันตราย
2. REDUCE หากจําเปนก็ใหใชอยางนอยหรือเหมาะสมที่สุด (Optimum)
3. REUSE ใชซํ้าได ใหใชไป เชน นํ้าลางวัตถุดิบ โดยใชกระบวนการ
Counter - Current Flow
4. RECYCLE นํากลับมาใชใหมโดยอาจตองผานบางกระบวนการทํา
กลับมาใชใหม เชน นํ้าหลอเย็นผาน Cooling Tower
5. RECOVER สกัดของมีคาในของเสียกลับมาใชใหม เชน โลหะมีคา
ในซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในโทรศัพทมือถือ
ที่ไมใชแลว 40,000 เครื่อง สกัดทองคําไดถึง 1 กิโลกรัม
อยาลืมเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือ สภาวะภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ที่วิศวกร
ตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในทุกงานวิศวกรรม โลกจะอยูรอดปลอดภัย
เชนคําพูดที่วา “โลกสวยดวยมือเรา”

Update ขาวสารแวดวงงานวิศวกรรม

โดย นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ

SCG นํานวัตกรรมเครื่องพิมพ 3 มิติสรางบาน ชวยลดเวลาขึ้นรูปงานกอสรางและงานตกแตง

ศาณิต เกษสุวรรณ ผูอํานวยการฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต – ผลิตภัณฑกอสราง กลาววา ปจจุบัน
เทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติเขามามีบทบาทสําคัญในแวดวงตางๆ เริ่มจากอุตสาหกรรมการออกแบบ ยานยนต การแพทย แฟชั่น
เครือ่ งประดับ อาหาร ฯลฯ และไดรบั การพัฒนาใหชนิ้ งานมีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ และราคาถูกลง จากเทรนดดงั กลาวสงผลให 2 ปทผี่ า นมา
เอสซีจีไดพัฒนานวัตกรรมปูนซีเมนตสูตรพิเศษแบรนด “เอสซีจี บิลดิ้งเทค” ที่ใชรวมกับเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ ซึ่งออกแบบ และ
ควบคุมการผลิตดวยระบบคอมพิวเตอร สามารถสรางสรรคชนิ้ งานไดโดยไมจาํ กัดรูปแบบการกอสราง แบงเปน 2 สูตร เปรียบเสมือน
พัฒนานํ้าหมึกสําหรับเครื่อง สูตรแรก Powder-Bed Inkjet Head Printing ระบบการผลิตที่ใชผงปูนซีเมนต เหมาะกับงานศิลปะที่
ตองการความละเอียด มีเอกลักษณ และดีไซนที่แตกตาง สูตรสอง Extrusion Printing ระบบการผลิตแบบขึ้นรูปดวยการฉีดเลเยอร
เปนชัน้ ๆ เหมาะกับงานโครงสรางทีต่ อ งการความแข็งแรง เชน เสา เปนตน สําหรับปูนซีเมนตสาํ หรับเครือ่ งพิมพ 3 มิติ จะเปนโซลูชนั่ เทคโนโลยีทตี่ อบความตองการของลูกคา โดยอาจจะเริม่ จาก
นิชมารเก็ต แลวขยายสูแมสมารเก็ตเมื่อเทคโนโลยีราคาถูกลงในมุมมองของผูนําตลาด เอสซีจี ตองการผลักดันใหอุตสาหกรรมการกอสรางไทยกาวทันกับเทคโนโลยีที่เขามา หนึ่งในนั้น
คือเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ รวมทัง้ การพัฒนานวัตกรรมทีต่ อบสนองกับจินตนาการของสถาปนิก มัณฑนากรโดยสามารถขึน้ รูปเปนชิน้ งานจริง ขณะทีก่ ารกอสรางในระบบเดิมไมสามารถ
ทําได หรือตองใชเวลานาน นวัตกรรมดังกลาวนีจ้ ะชวยลดเวลาการขึน้ รูปโครงสรางงานกอสรางและงานตกแตง ทําใหใชวสั ดุกอ สรางในปริมาณลดลง และสามารถประยุกตใชในงานกอสรางจริง
มีนาํ้ หนักเบา ติดตั้งสะดวก หรือถอดประกอบเปนชิ้นก็ได จึงขนยายไดงาย ตอบสนองจินตนาการ ทีม่ า : http://eureka.bangkokbiznews.com/

ที เซลส เปดตัวโรงงานตนแบบเพือ่ ผลิตเครือ่ งเอกซเรยทางทันตกรรมรุน ใหมเตรียม
ขยายผลใน 4 โรงพยาบาลรัฐ

ดร.นเรศ ดํารงชัย ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กลาววา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดมีการเปดตัว
โรงงานตนแบบผลิต “นวัตกรรมดิจิทัลเอกซเรย” ที่ไดมาตรฐานระดับโลกแหงแรกของไทย ดําเนินการโดยหลังจาก
กอนหนานี้ไดพัฒนาและทดลองใชเครื่องเอกซเรยทางทันตกรรม หรือที่รูจักกันในนามของเดนตีสแกน ที่ประสบ
ความสําเร็จทัง้ ดวยราคาทีถ่ กู กวาการนําเขา นับไดวา เปนการยกระดับวงการเครือ่ งมือแพทยของไทย ทัง้ นี้ TCELS ได
สนับสนุนงบประมาณจํานวน 19.7 ลานบาท ในการผลิตเครือ่ งเดนตีสแกน 2.0 สําหรับใชในงานทันตกรรมอีก จํานวน
4 เครือ่ ง โดยมี สวทช. เปนผูผ ลิต ณ โรงงานตนแบบฯ ทีไ่ ดรบั มาตรฐานกระบวนการผลิตเครือ่ งมือแพทยตามมาตรฐาน
สากล ISO 13485 ใหการรับรองโดย TUV SUD เครื่องดังกลาว จะมีความพิเศษกวารุนเดิมที่ความเสถียรสูงขึ้น
มีขนาดเล็กลงเหลือแคขาตั้งเดียว สามารถถายภาพไดดีกวา จนสามารถนํามาประยุกตใชกับการแพทยดาน หู คอ จมูกไดดวย โดยจะมีการขยายผลในการใชงานไปยังโรงพยาบาลที่คาดวา
จะเขาโครงการทั้ง 4 เครื่อง ไดแก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร โรงพยาบาล
ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช หรือโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี นับเปนการขยายผลการใชงานผล งานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย
ทีม่ า : http://www.matichon.co.th/news

“บานผีเสื้อ” นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตยควบคูระบบไฮโดรเจน ผลิตไฟฟาใชเอง 24 ชม.
ครัง้ แรกของโลกกับนวัตกรรมการกอสรางในยุคแหงการใชพลังงานทดแทน ทีน่ าํ เสนอการใชพลังงานแสงอาทิตย
ควบคูไปกับเทคโนโลยีการเก็บพลังงานในรูปของกาซไฮโดรเจน แลวนํากลับมาผลิตเปนพลังงานไฟฟาเพื่อใชเอง
ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับโครงการอาคารที่พักอาศัยแบบหลายกลุมหลายหลัง โดยการเปดตัวอยางเปนทางการ
ณ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม ภาคเหนือของประเทศไทย ภายใตโครงการที่ชื่อวา “The Phisuea House”
หรือ “บานผีเสื้อ”
“บานผีเสื้อ” เปนระบบการจัดเก็บพลังงานสะอาด ที่เหมาะสมกับพื้นที่หางไกล และเขาถึงกระแสไฟฟาจาก
การไฟฟาไดยาก ระบบมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและความตองการของโครงการ
และสามารถอยูไ ดดว ยตนเองโดยไมตอ งพึง่ ไฟจากการไฟฟา และดวยวิสยั ทัศนของ Mr. Sebastian – Justus Schmidt
ผูริเริ่มแนวคิดในการใชเทคโนโลยีอันทันสมัยจากยุโรป ผนวกเขากับสภาพภูมิประเทศที่มีแสงแดดตลอดปใน
ประเทศไทย นํามาสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กเพือ่ ใชเองสําหรับกลุม บานพักอาศัยขนาด
4 ครอบครัว และยังเพียงพอตอพื้นที่สวนกลางและพื้นที่สันทนาการอื่นๆ ในโครงการตลอด 24 ชม. โดยไมตอง
อาศัยไฟจากการไฟฟาฯ ทีม่ า : กองบรรณาธิการ Green Network

“อิตลั ไทยวิศวกรรม” เปดบานใหม แถลงทิศทางบริษทั ฯ

“อิตัลไทยวิศวกรรม”ภายใต อิตัลไทย กรุป ฉลองกาวสูปที่ 50 บุกตลาดไมหยุดหลังแตก
ไลนธุรกิจดานบริหารจัดการนํ้า (นํ้าดี และนํ้าเสีย) และโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพและชีวมวล
ในปที่ผานมา ปดยอดรายไดป 58 ที่ 5,181 ลานบาท สูงกวาเปาหมาย (4,647 ลานบาท)
11% และเพิ่มจากป 2557 (3,224 ลานบาท) กวา 61% และในปที่ผานมา บริษัทฯ สามารถ
กอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมกําลังผลิตรวมกวา 100 MW พรอมผนึก
พันธมิตรเปดตลาดในพมา โดยมุง เนนธุรกิจพลังงานทางเลือก และเปดตลาดใหมในกลุม อุตสาหกรรม
ICT รวมถึงงานวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคมสําหรับโครงการพื้นฐานดานสื่อสาร และ
ขนสงมวลชน พรอมตั้งเปาป 59 กวาดรายไดไมตํ่ากวา 6 พันลานบาท และเพิ่มขึ้นสูระดับ
8 พันลานบาท ภายใน 5 ป ทีม่ า : กองบรรณาธิการ Green Network
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ยอนรอยงานวิศวกรรมในอดีต

โดย ดร. ภาณุวัฒน จอยกลัด ผูชวยอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชางคิด ชางทํา ตอนที่ 3 : สุดยอดหุนโบราณ

ในปจจุบันเราแสนจะตื่นเตนเมื่อมีการนําหุนยนตมาอํานวยความสะดวกตางๆ
ใหกับมนุษย แตทุกทานทราบหรือไมวาจริงๆ แลว มนุษยไดประดิษฐหุนยนตเพื่อ
นํามาใชในกิจการตางๆ ไดนานแลว แตสิ่งที่นาประหลาดใจก็คือ หุนยนตในยุคเริ่ม
แรกนั้นไมไดเคลื่อนตัวดวยไฟฟา (เกิดกอนจะมีไฟฟาใชกันซะอีก!!!) หรือถูกควบคุม
โดยแผงวงจรคอมพิวเตอรใดๆ (เมื่อกอนไมมีอยูแลว)
แรกเริ่มหุนยนตสมัยกอนนั้น มีลักษณะเหมือนกับตุกตา แตสามารถเคลื่อนไหว
ไดอัตโนมัติ โดยอาศัยพลังงานจากการไขลาน ซึ่งหุนยนตในยุคนั้นชาวกรีก-โรมัน
เรียกวา “ออโตมาตา” ซึ่งในยุคแรกเริ่มนั้นหุนยนตจะเปนเหมือนของเลนของ
ชนชั้นสูง มีไวเพื่อประดับบารมี สรางความบันเทิงเปนสวนมาก แตมีบางเหมือนกันที่
ชวยอํานวยความสะดวกใหมนุษย โดยวันนีผ้ มจะขอนําเสนอหุน ยนตทโี่ ดงดังในอดีต
มาใหไดชมกันนะครับ
หากยอนกลับไปในชวง 220 ป กอนคริสตกาล
วิศวกรชาวกรีกผูห นึง่ ชือ่ “ฟโล แหงไบเซนเทีย่ ม”
(รูปที่ 1) ไดสรางหุน ยนตผหู ญิง ทีม่ ลี กั ษณะมือ
ขางขวาถือเหยือกไวน เมือ่ เรานําแกวไวนไปใสใน
มือดานซาย หุน ตัวนีจ้ ะทําการเทไวนจากเหยือก
มาใสแกวโดยอัตโนมัติ ซึง่ กลไกทีฟ่ โ ลไดนาํ มาใช
ประกอบดวย สปริง ระบบไฮดรอลิค และระบบ
นิวเมติกส จัดไดวา เปนหุน ยนตตวั แรกๆ ของโลก
ที่มีการประยุกตใชแรงดันของไหลมาขับเคลื่อน
การทํางานของหุน ยนต
ตอมาในป ค.ศ. 1515 นักประดิษฐทโี่ ดงดัง
นามวา “ลีโอนาโด ดาวินชี” ไดรา งแบบหุน ยนต
สิงโตทีส่ ามารถเดินไดตวั เอง เพือ่ นําเสนอแกกษัตริย
ในฝรัง่ เศสสมัยนัน้ ซึง่ แบบรางนัน้ ประกอบดวย
เฟอง และกลไกซับซอนมากมาย แตนา เสียดาย
ทีด่ าวินชีไมมโี อกาสไดสรางหุน ตัวนัน้ แตวา ในป
ค.ศ. 2009 มีการคนพบแบบรางดังกลาว และได
สรางหุน ตัวนีต้ ามแบบรางนัน้ โดยพบวาหุน ยนต
ตัวนีส้ ามารถเคลือ่ นไหวไดเอง และเคลือ่ นไหวได
รูปที่ 1 หุน หญิงสาวของฟโล
(ทีม่ า : http://www.mlahanas สมจริงมากๆ แทบจะไมนาเชื่อเลยวาเปนการ
ออกแบบเมือ่ 500 ปกอ น (รูปที่ 2)
.de/Greeks/Technology/)

รูปที่ 2 ตัวอยางหุน สิงโตทีส่ รางตามแบบ
(ทีม่ า :https://www.pinterest.com)

รูปที่ 3 ตัวอยางหุน นักบวชสวดมนตของ
Turriano ทีม่ า : http://ljplus.ru

ชวงศตวรรษที่ 16 วิศวกรชาวอิตาเลี่ยน ชื่อวา “Juanelo Turriano” ไดสราง
หุนยนต “นักบวชสวดมนต” เพื่อจักรพรรดิฟลิปที่ 2 หุนยนตตัวนี้มีความนาทึ่งมาก
เพราะสามารถเดิน ขยับแขน กรอกลูกตา และขยับปากราวกับกําลังสวดมนต (รูป
ที่ 3) หุนตัวนี้ใชไมและเหล็กเปนวัสดุหลัก บวกกับความเชี่ยวชาญทางดานกลไก
ของนาฬกาของผูสราง ทําใหหุนยนตตัวนี้สามารถเคลื่อนไหวไดอยางซับซอน (หนา
อยางนี้ เจอกลางคืน มีวิ่ง !!)
ตอมาในชวงกลางศตวรรษที่ 17 หุนกล “หงสเงิน” The Silver Swan (รูปที่ 4)
ถูกสรางขึ้นโดยชางชาวเบลเยียมชื่อ John Joseph Merlin (1735-1803) ซึ่งหงส
เงินตัวนี้มีขนาดเทาของจริง ทํางานดวยกลไกลานนาฬกา พรอมกลองดนตรีที่ซอน
อยูดานในตัวหงสสามารถขยับลําคอขึ้นลงเหมือนกําลังมุดนํ้าลงไปกินปลา (จําลอง)
และหันไปดานหลังเพื่อไซขนได ลักษณะการเคลื่อนไหวงดงามสมจริงราวกับหงส
โดยการเคลื่อนไหวตั้งแตตนจนจบใชเวลา 32 วินาที
ในป ค.ศ. 1738 หุนยนตที่จัดไดวาเคลื่อนไหวคลายมนุษยมากที่สุดในยุคนั้น
ไดถือกําเนิดขึ้นโดยการสรางจาก “จาคเดอ ฟูคอนซอน” หุนยนตรูจักกันในนาม
“หุนยนตนักเปาขลุย” หุนตัวนี้สามารถเปาขลุยไดถึง 12 เพลง และเสียงที่ออกมา
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รูปที่ 4 หงสเงิน ของ Merlin
ทีม่ า : http://www.vikkirose.com
รูปที่ 5 หุน Droughtsman-Writer
ทีม่ า : http://faradayscandle.com
คลายดังกับลมหายใจของมนุษยมาก จนทําใหบางคนคิดวามีคนจริงๆ อยูในหุนยนต
เมื่อลองดูกลไกอันซับซอนภายในหุน จะพบวาหุนตัวนี้ไดขยับนิ้ว เพื่อเลนเพลงตางๆ
และใชกลไกบังคับริมฝปากกับลิ้น เพื่อกําหนดลมในการเปา ขลุย เรียกไดวา
นักประดิษฐทานนี้นอกจากจะเชี่ยวชาญกลไกอยางลึกซึ้งแลว ยังตองเขาใจถึง
กระบวนการหายใจของมนุษยเปนอยางมาก
ตอมาหุนยนตที่โดงดังที่สุดในศตวรรษที่ 18 ไดถือกําเนิดขึ้นจากชางทํานาฬกา
ชาวสวิส ที่ชื่อวา “อองรี เมลลารเดต” หุนยนตตัวนี้สามารถเรียกวาหุนยนตได
เต็มปาก (ตัวอื่นๆ กอนหนาคลายไปทางตุกตามากกวา) เพราะหุนตัวนี้ถูกสราง
ไดมีหนาตาเหมือนมนุษย และเคลื่อนไหวไดใกลเคียงมนุษย โดยหุนยนตตัวนี้
สามารถเขียนหนังสือและวาดรูปได หุนยนตตัวนี้ชื่อ Droughtsman-Writer โดย
ถูกสรางใน ค.ศ.1800 มีความสามารถในการเขียนบทกวีได 3 บท ซึ่งเปนภาษา
อังกฤษและฝรั่งเศส และสามารถวาดรูปไดถึง 4 รูป (รูปที่ 5) ในชวงการวาดรูป
หรือเขียนบทกวี หุนยนตตัวนี้ไมใชเพียงแคขยับมือ แตสามารถกรอกลูกตาไปมา
ได ที่สําคัญขณะเขียนอยู ยังทําทาทางเหมือนกับคิดวาจะเขียนอะไรตอไปดี

รูปที่ 7 ตัวอยางหุน ยนตเสิรฟ นํา้ ชา
รูปที่ 8 ลักษณะหุน ยนตยงิ ธนูสมัยเอโดะ
ทีม่ า : http://www.administradores. ทีม่ า :https://www.thairobotics.com
com.br
มาดูทางฝง ตะวันออกของเรากันบางเรือ่ งหุน ยนตกลไกก็คงหนีไมพน ประเทศญีป่ นุ
โดยในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) ปราสาทของโชกุน หรือบานของขุนนางจะมีตกุ ตา
ทีท่ าํ ใหมลี กั ษณะเหมือนคนจริงๆ และมาพรอมกับชุดแตงกายหลากหลาย (รูปที่ 7)
ซึง่ ตุก ตาตัวนีส้ ามารถยกถวยนํา้ ชาไปเสิรฟ แขกโดยจะเดินไปตามทางจนถึงทีแ่ ขกอยู
เมือ่ ถึงทีห่ มายตุก ตาจะทําการคํานับเพือ่ เปนการเชิญชวนใหแขกหยิบนํา้ ชาขึน้ มาดืม่
หรือบางทีถา แขกหยิบนํา้ ชาออกไปกอน ตุก ตาตัวนีก้ จ็ ะหยุดเดิน หลังจากทีด่ มื่ นํา้ ชา
เสร็จแลวมีการวางแกวชาคืนทีต่ กุ ตา ตุก ตาก็จะหันหลังแลวเดินทางกลับไปยังทีท่ เี่ ดินมา
เพือ่ นําแกวเปลากลับไป ซึง่ ระบบการทํางานตางๆ ประกอบดวยเฟอง และกระเดือ่ งเปนหลัก
นอกจากนีย้ งั มีหนุ อีกตัวทีโ่ ดงดังนัน่ ก็คอื หุน ยิงธนูโดยหุน ตัวนีจ้ ะทํางานตัง้ แตหยิบ
ลูกธนู ขึน้ สาย และยิงธนูออกไป ซึง่ การเคลือ่ นไหวแตละขัน้ ตอนนัน้ เปนธรรมชาติ
มาก หุน ยนตในประเทศญีป่ นุ ตางๆนีถ้ กู เรียกรวมๆ วา “Karakuri Ningyo” ปจจุบนั
ยังคงมีคนประดิษฐเพือ่ ขายเปนทีร่ ะลึกอยู (รูปที่ 8)
เปนอยางไรบางครับ จะเห็นวาหุน ยนต หรือตุก ตากลมีการคิดคน และประดิษฐกนั
มานานมาก ซึง่ สวนประกอบหลักในการเคลือ่ นที่ คือ การใชฟน เฟอง, ลูกเบีย้ ว และ
กระเดือ่ งตางๆ ตลอดจนระบบนิวเมติก และไฮดรอลิค ซึง่ ก็ไมตา งกับสมัยนี้ แตจดุ ที่
เราตองยอมรับในความเกงกาจของคนสมัยกอน คือ ทีเ่ ชือ่ มโยงกลไกตางมาใหทาํ งาน
รวมกันตามคาบเวลาที่กําหนดไวไดอยางพอดีเพื่อทําใหการเคลื่อนไหวเปนไปตาม
เสนทางทีก่ าํ หนด ละเอียดออน และสมจริง และไมตอ งอาศัย IC Controller หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเลย ตอไปนีเ้ ราคงยังตองติดตามตอไปวาในอนาคตหุน ยนตจะ
พัฒนาอยางไรและมีบทบาทกับมนุษยเรามากแคไหน สวัสดีครับ

วิศวกรรมนารู

โดย ดร.พิมพิดา จรรยารักษสกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ

แนวโนมการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทย

อาคารเขียว (Green Building) หรืออาคารที่ถูกพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Building) หรืออาคารสมรรถภาพสูง (High - performance Building) คือ
อาคารที่คํานึงถึงกระบวนการที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ การกอสราง การใชงานอาคาร
การซอมบํารุง จนกระทั่งการรื้อถอนอาคาร หรือตลอดอายุการใชงานของอาคาร ซึ่งหาก
ตองการประเมินวาอาคารเปนอาคารเขียวหรือไม สามารถประเมินไดทั้งอาคารที่มีการ
กอสรางใหม และอาคารเกาหรืออาคารที่ผานการใชงานมาแลวนั่นเอง
หลักในการพิจารณาอาคารเขียว ประกอบดวย การใชพลังงานรวมของอาคาร และการใชนาํ้
ในอาคารใหมปี ระสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพอากาศ และสิง่ แวดลอมภายในอาคาร การลด
มลพิษทีจ่ ะเกิดขึน้ ในนํา้ และในอากาศปลอยออกนอกอาคาร การเลือกใชวสั ดุ และทรัพยากร
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและผูใ ชงานอาคาร และการเลือกระบบประกอบอาคารทีม่ คี า ใชจา ย
ในการบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานอาคารตํ่า
หากพิจารณาถึงการพัฒนาอาคารเขียวรอบโลก ณ ปจจุบัน พบวามีโครงการมากกวา
100,000 โครงการ ที่ถูกพัฒนาและรับรองใหเปนอาคารเขียวในภาคธุรกิจตางๆ เชน
อาคารพาณิชย อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รานขายอาหาร และ
เครื่องดื่ม เปนตน
เกณฑการรับรองอาคารเขียวทีใ่ ชแพรหลายในปจจุบนั มีหลายเกณฑดว ยกันหลายประเทศ
มีการพัฒนาเกณฑอาคารเขียวเปนของตัวเอง และบางเกณฑก็เปนที่แพรหลายไปทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย มีเกณฑอาคารเขียวที่ถูกนํามารับรองอาคารแลว ประกอบดวยเกณฑ
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ของประเทศสหรัฐอเมริกา,
BCA Green Mark ของประเทศสิงคโปร, DGNB (Deutsche Gesellschaft fur
NachhaltigesBauene.V.) ของประเทศเยอรมัน และ TREES (Thai’s Rating of Energy
and Environmental Sustainability) ของประเทศไทย
แนวโนมการพัฒนาโครงการใหเปนอาคารเขียวในประเทศไทย มีการเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
โดยเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2007 มาจนถึงป ค.ศ. 2016 และเกณฑอาคารเขียวที่ผูพัฒนา
โครงการนํามาใชในการขอการรับรองมีหลากหลายดวยกัน ดังแสดงในรูปดานลาง

จากขอมูลของ USGBC เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 พบวา อาคารที่มีการกอสราง
ใหม หรือ New Construction (NC) มีการขอการรับรองอาคารเขียวมากที่สุด รองลงมา
คืออาคารประเภท Commercial Interior (CI) และประเภทอื่นๆ ดังแสดงในรูปภาพ
แสดงรอยละของเกณฑการรับรองอาคารเขียวมาตรฐาน LEED และหากแบงตามประเภท
ของอาคาร พบวา อาคารประเภทสํานักงานมีการขอการรับรองมากที่สุด รองลงมาคือ
อาคารประเภทโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ดังแสดงในรูปภาพแสดงรอยละของ
ประเภทอาคารตางๆ ที่มีการขอการรับรองอาคารเขียวมาตรฐาน LEED

รูปภาพแสดงรอยละของเกณฑการรับรองอาคาร
เขียวมาตรฐาน LEED

รูปภาพแสดงรอยละของประเภทอาคารตางๆ
ทีม่ กี ารขอการรับรองอาคารเขียวมาตรฐาน LEED

สําหรับเกณฑอาคารของไทยนั้น ถูกพัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ TGBI
มีการประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อการขอการรับรองอาคารประเภทอาคารใหม หรือ
New Construction โดยไดรับการตอบรับจากผูพัฒนาโครงการเปนอยางดี โดยเฉพาะ
อาคารโชวรูม และศูนยบริการ มีโครงการเขารวมขอรับการรับรองไปแลว 66 โครงการ
และไดรับการรับรองแลว 9 โครงการ ดังแสดงในรูปดานลาง

รูปภาพแสดงรอยละของประเภทอาคารตางๆทีม่ กี ารขอการรับรองอาคารเขียวมาตรฐาน TREES ในประเทศไทย
รูปภาพแสดงแนวโนมการลงทะเบียนขอการรับรองอาคารเขียวในประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 2007 ถึงป ค.ศ. 2016

จากรูปภาพแนวโนมการลงทะเบียนขอการรับรองอาคารเขียวในประเทศไทย ระหวาง
ป ค.ศ. 2007 ถึงป ค.ศ. 2016 จะเห็ น ได ว าเกณฑ LEED ได รับ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
โดยมีโครงการยื่นขอการรับรอง LEED จํานวน 159 โครงการ รองลงมาคือเกณฑ TREES
ที่มีโครงการยื่นขอการรับรอง จํานวน 66 โครงการ เกณฑ BCA Green Mark จํานวน
3 โครงการ และเกณฑ DGNB จํานวน 1 โครงการ
รูปดานลางแสดงใหเห็นถึงโครงการทีม่ กี ารขอการรับรองอาคารเขียว และโครงการที่ผาน
การรับรองแลวตามเกณฑ LEED ในชวงป 2007 ถึง 2017 โดยมีโครงการขอการรับรอง
LEED จํานวน 210 โครงการ ไดรบั การรับรองแลว 105 โครงการ ซึง่ ระดับทีผ่ า นการรับรอง
มีตั้งแตระดับเริ่มตน Certiﬁed จํานวน 47 โครงการ ระดับ Silver จํานวน 14 โครงการ
ระดับ Gold จํานวน 31 โครงการ และระดั บ สู ง สุ ด คื อระดั บ Platinum จํ า นวน
13 โครงการ โดยไดเลือกมาแสดงเพียงบางโครงการ ดังรูป

รูปภาพแสดงจํานวนโครงการที่ไดรับการรับรองอาคารเขียว และโครงการที่อยูในระหวางการยื่นขอรับการ
รับรองอาคารเขียวตามเกณฑ LEED ในประเทศไทยระหวางป ค.ศ. 2007 ถึงป ค.ศ. 2017

จากการที่กรุงเทพมหานครไดออกกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 เรื่องการไดพื้นที่ FAR (Floor Area Ratio) เพิ่มหากโครงการไดรับการรับรอง
เปนอาคารเขียวผานเกณฑ TREESPre - NC ของสถาบันอาคารเขียวไทยซึ่งสามารถเพิ่ม
พื้นที่อาคารไดมากที่สุดถึง 20% ของพื้นที่อาคาร โดยขึ้นกับระดับที่ไดรับการรับรอง ทําให
มีผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจดานที่พักอาศัยสนใจเปนจํานวนมาก
การตอบสนองของผู  ผ ลิ ต วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การก อ สร า งอาคารต อ
การขยายตัวของแนวคิดอาคารเขียวมีทิศทางเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ตัวอยางเชน วัสดุ
ประเภท เหล็ก ปูน ไดมกี ารนําเอาวัสดุทเี่ ปนวัสดุรไี ซเคิลเขามาเปนสวนผสมในการผลิต หรือที่
เรียกกันวา Recycle Contain อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานก็เชนกัน ไมวา
จะเปนเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ ไดมีการเพิ่มประสิทธิภาพใหสูงขึ้น มีการบริโภค
พลังงานที่นอยลง มีอายุการใชงานที่นานขึ้น หรือวัสดุประเภทสุขภัณฑก็มีการพัฒนา
สุขภัณฑที่ประหยัดนํ้า รวมไปถึงวัสดุในระบบกรอบอาคาร เชน กระจก ก็มีการพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพในการปองกันความรอนเขาสูอาคารไดดีขึ้น โดยที่มีราคาของวัสดุและ
อุปกรณเหลานี้ไมแตกตางจากวัสดุและอุปกรณทั่วไป
ผลที่ไดรับจากการเปนอาคารเขียวดานสิ่งแวดลอมภายนอกอาคาร คือ ชวยลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการใชงานอาคารที่ปลอยออกสูสภาพแวดลอม เชน นํ้าเสีย ความรอน
เสียงรบกวน และขยะ เนื่องจากมีการควบคุมปริมาณและปรับปรุงคุณภาพกอนปลอยออก
สูสิ่งแวดลอม ดานสิ่งแวดลอมภายในอาคาร คือ ชวยเพิ่มความสุขสบายของผูใชงานอาคาร
โดยการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร ใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหผูใชงาน
อาคารมีสุขภาวะที่ดี เจ็บไขไดปวยนอยลง และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย
จะเห็นไดวาผลที่ไดรับจากการเปนอาคารเขียวมีขอดีคอนขางมากจึงมีแนวโนมที่จะเห็น
การพัฒนาดานอาคารเขียวในประเทศไทยและรอบโลกมากขึ้นเรื่อยๆ
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โดย ดร. เอกรินทร วาสนาสง อนุกรรมการประชาสัมพันธ

Vision Next 100 กับทิศทางความเปนไปของยานยนตอนาคต

ในชวงเวลาที่ผานมาไมนานนี้ มีการเปดตัวรถยนตตนแบบหลายรุน จากใตรม
การบริหารเดียวกัน นั่นก็คือ BMW, MINI และ Rolls-Royce ซึ่งตางวาดฝนถึง
ยานยนตแหงอนาคตของตน และสรางรถยนตตน แบบเพือ่ แสดงใหโลกเห็นแนวทาง
การพั ฒ นายานยนต แ ห ง อนาคต โดยแตละคายก็ไ ดนําแนวคิด และเทคโนโลยี
ที่ตัวเองคิด รวมถึงแนวโนมการพัฒนาของรถยนต แบรนดของตัวเอง มาใสไวใน
รถยนตตนแบบทั้ง 3 คันอยางเต็มที่ เรียกไดวา คนที่มีโอกาสติดตามขาวจะตอง
ตาลุกวาว เมื่อไดเห็น เริ่มจาก BMW Vision Next 100 ที่ออกแบบสวยงาม
กลมกลืน และสวนที่โดดเดนที่สุดคือ สิ่งที่เรียกวา Alive Geometry หรือโครงสราง
รถสวนทีย่ ดื หดได นอกจากจะทําหนาทีเ่ ปนตัวครอบลอ ซึง่ ทําใหแรงตานลมนอยลงจน
ทําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศเหลือเพียง 0.18 cW เจา Alive Geometry
นอกจากแสดงที่ รูป ลั ก ษณ ภ ายนอกแลว ยังเปนเซ็นเซอรบ อกถึงสิ่งที่ขวางหนา
และอยู ใ กล โ ดยการแปรเปลี่ยนการแสดงคาไปไดดวยโดยการแสดงเตือนบนผิว
คอนโซลของรถที่ทําเปนลักษณะสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่สามารถแปรรูปเปนลักษณะ
แสดงถึงใหระมัดระวังวามีอะไรอยูด า นหนา หรือดานขางรถยนตทฝ่ี ง ไดบา ง เพือ่ ใหคน
ที่ขับรถไดระมัดระวัง นอกจากเกไกไมมีใครเหมือนแลวยังมีประโยชนอีกดวย
สวนที่สอง คือ สวนของการขับขี่ ซึ่งมีสองโหมดการทํางานใหเลือก นั่นก็คือ
Ease Mode และ Boost Mode ซึ่งถาเปน Ease Mode การทํางานของรถจะเปน
การทํางานแบบ Autonomous Driving หรือการขับขีแ่ บบอัตโนมัติ พวงมาลัย
ทีใ่ ชในการควบคุมจะหดเขาไปซอมในคอนโซล และผูข บั ขีจ่ ะกลายเปนผูน ง่ั ทีส่ ามารถ
ทํ า อะไรก็ ไ ด ป ล อ ยให ร ถยนต ขั บ ไปตามตํ า แหน ง ที่ เ ราได ร ะบุ ไ ว ก อ นหน า
และระหวางการเดินทางเราก็จะเสมือนมีพน้ื ทีส่ ว นตัว สามารถทําอะไรก็ไดตามสบาย
ถาเปนการขับขี่ใน Boost Mode รถยนตจะกลับสูสภาพมีพวงมาลัยใหผูขับขี่
สามารถควบคุมไดอีกครั้ง รวมถึง Alive Geometry จะเตรียมตัวพรอมสําหรับ
การขับขี่ที่สนุกสนานและเราใจมากขึ้นตามใจผูขับ สวนที่ 3 ที่ BMW นํา
เสนอคือ การเชื่อมโยงกันระหวางผูขับขี่กับรถยนต ระบบอัจฉริยะ หรือจะเรียกได
วาเปน SIRI ในรถยนตก็ไมผิด คือจะสามารถพูดคุย รับคําสั่ง ใหขอมูลกับผูขับขี่
ไดในทุกๆ เรื่องโดย BMW เรียกมันวา Digital Intelligence ถาภาษาทางเทคนิค
ก็คงเปน Artiﬁcial Intelligence (AI) นั่นเอง โดยการเชื่อมตอระหวางผูขับขี่
กับรถยนตนี้ จะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทั้งระหวางขับขี่ และระหวางที่รถยนตจอด
ผานอุปกรณสื่อสารอยางใดอยางหนึ่ง เชน โทรศัพทมือถือ หรือ Smart Watch ใน
ระหวางการขับขี่เจา Digital Intelligence จะสามารถบอกขอมูลเกี่ยวกับการขับขี่
ความกวางถนน สิ่งกีดขวาง สิ่งอันตราย ความเร็ว ความเร็วที่ควรจะใชในแตละโคง
สถานีบริการนํามัน รานอาหารอรอย สถานที่ทองเที่ยว ชื่ออาคารสถานที่ เบอร
ติดตอ รวมถึงการจองที่นั่ง และหองพัก ถาไดรับการยืนยันจากเรานอกจากนั้น
มันยังสามารถบอกการเขาจอด ระยะหางจากขอบทาง หรือจะใหมันจอดใหอัตโนมัติ
ก็ยอมได ที่สําคัญที่สุด คือ ยานยนตคันนี้ขับเคลื่อนดวยไฟฟา ไมมีมลพิษ

ที่พูดมาทั้งหมดนี้ เราพอจะเห็นไดวารถยนตในยุคหนาจะเปนอยางไร เทคโนโลยี
ที่ใชจะไปทางไหน แตที่สําคัญคือกําลังประกาศใหโลกรูวา เรื่องของรถยนตไฟฟา
และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติกําลังจะกลายเปนมาตรฐานของรถยนตในอีกไมกี่ป
ขางหนานี้แลว รถยนตไฟฟาคาดวาจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน 5 ปขางหนา
ในขณะทีร่ ะบบขับเคลือ่ นอัตโนมัตจิ ะไดใชจริงกันไมเกิน 8-10 ปขา งหนา แมแตรฐั บาล
สหรัฐยังประกาศเดินหนาโครงการไปแลว แลวประเทศไทยเราตอนนีท้ าํ อะไรอยูน ะ?

ติดตามการดําเนินงานของสภาวิศวกรได Website: www.coe.or.th Facebook: www.facebook.com/coethai
ขอรับคําปรึกษาไดที่ Hotline: 1303 โทรสาร: 0-2935-6695-97
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