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สารจากนายกสภาวศิวกร

เรียน ทานสมาชิกสภาวิศวกร
 สารสภาวิศวกรฉบับนี้เปนสารฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ที่มีกําหนดจะครบวาระการทํางานบริหารงานในวัน
ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 แลว มีกําหนดรับสมัครเลือกตั้ง
ในระหวางวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง วันที่  2 เมษายน 2561 สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง ระหวางวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ถึง วันที่ 31 
สิงหาคม 2561 และจะประกาศผลผูไดรับการเลือกตั้งในวันที่ 10 กันยายน 2561 จึงใครขอเชิญชวนสมาชิกสมัครเขารับการเลือกตั้ง เพื่อทํา
หนาที่บริหารสภาวิศวกรในสมัยที่ 7 ตอไป
 คณะกรรมการสภาวิศวกร ไดดําเนินการจัดการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 
ที่หองประชุมจาติกวณิช การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกอยางดียิ่ง มีสมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียง
ลงทะเบียนอยางคับคั่ง ในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ใครขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับ
 สารสภาวิศวกรฉบับนี้ ก็ยังไดนําเสนอขอมูลที่นาสนใจ ทั้งเรื่องบทบาทของสภาวิศวกร กับ New S-Curve การวิเคราะหเหตุเรือพวงชน
สะพานขามแมนํ้านครชัยศรี และประเด็นอื่น ๆ ซึ่งเปนขอมูลที่เปนปจจุบันและนาสนใจสําหรับสมาชิกโดยตรง
 กิจกรรมจิตอาสา ที่สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม รวมกันดําเนินการมาโดยตลอด เพื่อใหเกิดประโยชน
ความปลอดภยั และความสขุของประชาชน กไ็ดรับความเหน็ชอบในการลงนามบนัทกึขอตกลงรวมกนั 17 หนวยงาน เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2561
ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพื่อจัดตั้งมูลนิธินายชางไทยใจอาสา ที่เปนหนวยงานถาวร รับชวงงานจิตอาสาไปดําเนินการตอไป 
 กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาสารสภาวิศวกรฉบับนี้ จะใหสาระและความรู ที่ครอบคลุมทั้งวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
กาวหนา โดยทีมงานยินดีรับฟงขอเสนอแนะที่จะนําไปประยุกตตอเนื่อง และใครขอขอบคุณทุกฝายในความรวมมือรวมใจของทุกทาน
ตอสภาวิศวกรครับ

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาวิศวกรทุกทาน กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในสารสภาวิศวกร ฉบับที่ 4/2560 ซึ่งถือวาเปนฉบับสุดทายของ
ป 2560 ครับ สําหรับสารสภาวิศวกรฉบับนี้ ผมมีเรื่องที่จะมาเลาใหสมาชิกฟง 4 เรื่องครับ เรื่องแรก คือการใชคํา วศ. นําหนาชื่อวิศวกร
ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิศวกรไดมีมติเห็นชอบไปแลวในการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรครั้งที่ 37-17/2560 ที่ผานมา เรื่องที่ 2 คือเรื่อง
ความคืบหนาโครงการรถไฟความเร็วสูงชวงกรุงเทพ-นครราชสีมา หรือที่รูจักกันในนาม โครงการรถไฟไทย-จีน ซึ่งสภาวิศวกรไดดําเนินการ
จัดอบรมและทดสอบวิศวกรจีนไปแลวจํานวน 3 รุน มีวิศวกรจีนเขารับการอบรมและไดรับใบรับรองฯ จากสภาวิศวกร จํานวน 227 คน สําหรับ
ภารกิจอีกดานที่สภาวิศวกรไดรับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมคือ เจรจากับจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับการถายโอนเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการรวมโครงการรถไฟไทยจีน ซึ่งมีสภาวิศวกรเปนองคประกอบของผูแทนฝงไทยนั้น ไดขอสรุปในเบื้องตนวา 
สําหรับโครงการในระยะที่ 2 ชวงนครราชสีมา-หนองคาย ทางวิศวกรไทยจะเปนผูออกแบบงานโครงสรางพื้นฐานดานโยธา โดยจีนจะทําหนาที่
เปนที่ปรึกษาให ซ่ึงถือวาเปนความคืบหนาที่สําคัญมากและมีประโยชนตอวงการวิชาชีพวิศวกรรมอยางมาก และเพื่อเปนการเตรียมการ
ในเร่ืองดังกลาว สภาวิศวกรไดรับมอบหมายใหประสานกับจีนในการจัดหลักสูตรอบรมดานงานออกแบบวิศวกรรมโยธา 11 แขนงและการ
เชื่อมตอกับแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีก 16 แขนง และจะมีการคัดเลือกวิศวกรไทยเขาไปรับการอบรมในหลักสูตรดังกลาวที่ประเทศจีน เพื่อนํา
กลับมาถายทอดใหแกวิศวกรไทยคนอื่นๆ ตอไป

 เรื่องที่ 3 คือการลงพื้นท่ีตรวจสอบแผงกั้นรถยนตในอาคารจอดรถภายในซอยไผสิงโต ถนนพระราม 4 จนมีผูบาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งสภาวิศวกรไดสงผูชํานาญการพิเศษเพื่อหาสาเหตุ
ในเบื้องตนในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 และไดสันนิษฐานวานาจะเกิดจาก 2 ปจจัยคือ 1. ปจจัยที่เกิดจากผูขับขี่ และ 2. ปจจัยที่เกิดจากความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต และ
ไดเสนอใหรัฐเรงออกกฎหมายมาตรฐานแผงก้ันรถยนตอยางเรงดวนตอไป สําหรับเรื่องสุดทายคือ เหตุเรือชนสะพานถลมที่หนาวัดไทยาวาส แมนํ้าทาจีน อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรไดสงคณะผูชํานาญการพิเศษเขารวมตรวจสอบเหตุการณดังกลาวรวมกับกรมเจาทา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผานมา และ
ไดมีการจัดแถลงขาวในเรื่องดังกลาวดวย
 ครับ สําหรับบทความคุยกับเลขาธิการฯ ในฉบับที่ 4/2560 คงตองจบลงแตเพียงเทานี้ พบกันใหมฉบับหนาครับ  

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาวิศวกรทุกทาน พบกันอีกเชนเคยนะครับ สําหรับเนื้อหาสาระของสารสภาวิศวกรฉบับนี้ ทานสมาชิกจะไดพบกับบทความเรื่องระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือท่ีเรียกวา EEC ครับ และนอกจากนี้ยังมีบทความที่นาสนใจ อาทิเชน เมื่อประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูง, สังเวย 5 ศพ-บอบําบัดนํ้าเสีย, สรุปการเสวนาเรื่อง 
New S-Curve ที่จัดข้ึน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร และคอลัมนประจําที่ยังคงอัดแนนดวยสาระที่มีประโยชนตอผูอาน และเนื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกร
ในสมัยที่ 6 กําลังจะครบวาระในปนี้ ทางสภาวิศวกรจะดําเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และเตรียมจัดสงบัตรเลือกตั้งไปใหสมาชิก เพื่อเปนการรักษา
สิทธ์ิของทานกรุณาตรวจสอบท่ีอยูในการติดตอใหถูกตองครับ 
 ทั้งน้ี สมาชิกสามารถอานสารสภาวิศวกรยอนหลังไดท่ีเว็บไซตสภาวิศวกร www.coe.or.th คลิกที่ประชาสัมพันธสภาวิศวกร หรือดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสภาวิศวกรชื่อ 
“COE Thailand” ครับ

คยุกบัเลขาธิการสภาวศิวกร

บรรณาธิการแถลง

ศาสตราจารย ดร. อมร พิมานมาศ

ดร. กมล ตรรกบุตร
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คดจีรรยาบรรณ

เรื่องที่ ๑
 นายอาทิตย ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร รับเปนผูดําเนินการทดสอบและจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินพินิจสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยในเอกสาร
รายงานดังกลาวมีการระบุขอความวา “สภาพโครงสรางมีสภาพที่พอใชใน
เกณฑดแีละพจิารณาการซอมบํารงุปกต ิสามารถรบันํา้หนกัรถบรรทกุไดตามที่
วศิวกรออกแบบ” คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นวา กฎกระทรวงกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓ (๑) 
กําหนดใหงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขา มีดังตอไปนี้ “ (๑) งาน
ใหคําปรึกษา หมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจ
รับรองงาน” และขอ ๔ (๕) ของกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหประเภทและ
ขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา มีดังนี้ “(๕) โครงสราง
สะพาน ที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวตั้งแต ๑๐ เมตร
ขึ้นไป” ประกอบกับตามขอ ๕ ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑ
และคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขา
วิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไดเฉพาะงานวางโครงการ 
งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสรางหรือการผลิต งานพิจารณา
ตรวจสอบ หรืองานอํานวยการใช ทุกประเภทและทุกขนาด ดังนั้น การที่นาย
อาทิตยในฐานะผูไดรับอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร 
ไดจัดทํารายงานและลงนามรับรองรายงานการตรวจสอบสะพานดังกลาว 
โดยในสวนของคํานําและสรุปผลการศึกษาในรายงานฯ ไดมีการใชขอความ
อันเขาขายเปนการตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองงานที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงแข็งแรงและการรับน้ําหนักของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดงักลาว กรณจึีงรบัฟงไดวา ผูถกูกลาวหาไดประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรมโยธา ในงาน    ใหคําปรึกษา ตามขอ ๓ (๑) และขอ ๔ (๕) 
ของกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเกินขอบเขตงานที่ผูไดรับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับสามัญวิศวกรจะสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกลาวได
ตามขอ ๕ ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ
ผูประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุแตละระดบั สาขาวศิวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ดวยเหตุดงักลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจงึมคีวามเหน็วา การกระทาํ
ของนายอาทิตย เขาขายเปนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เกินความ
สามารถที่ตนเองจะกระทําได อันเปนความผิดตามขอ ๓ (๗) ของขอบังคับ
สภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอนัจะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หงวชิาชพี พ.ศ. ๒๕๔๓
จึงเห็นสมควรลงโทษตักเตือนในประเด็นน้ีเพ่ือใหใชความระมัดระวังในการ
ประกอบวิชาชีพ

เรื่องที่ ๒
 นายกองภพ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร ปรากฏชื่อเปนผูลงลายมือชื่อใน
เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอไอนํ้า ไดทําการตรวจทดสอบ
หมอไอนํ้า จํานวน ๒ เครื่อง โดยระบุวา นายกองภพไดมีการตรวจทดสอบ
สภาพหมอไอนํ้า ทั้ง ๒ เครื่อง โดยการอัดนํ้า Hydrostatic Test ที่ความดัน
ไมนอยกวาเกณฑการอัดนํ้าทดสอบตามที่ระบุไวในเอกสารของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและไดทําการตรวจสอบสภาพและหรือทดสอบอยางถูกตอง
ตามหลักวิศวกรรมแตในการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณพบวา
เม่ือพิจารณาจากตารางการเปรียบเทียบขอมูลจริงของหมอไอนํ้าท่ีเกิดเหตุ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับขอมูลจากเอกสารรับรองความปลอดภัย
ในการใชหมอไอนํ้าของนายกองภพพบวาไมตรงกัน เชน ขนาดหมอไอนํ้า
ทอไฟใหญ ทอไฟเล็ก อัตราการผลิตไอนํ้า และขนาดวาลวจายไอนํ้า และ
ผูควบคุมหมอไอนํ้าที่ไดรวมตรวจทดสอบหมอไอนํ้าไดใหการยืนยันวาในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการใชหมอไอนํ้าของนายกองภพ ไมไดมีการ
อัดนํ้าทดสอบ (Hydrostatic Test) รวมถึงไมมีการเปดฝาหมอไอน้ํา 
และไมไดตรวจความหนาตะกรันภายในหมอไอนํ้า โดยมีการตรวจสอบ
เฉพาะเรื่องของลิ้นนิรภัยขณะหมอไอนํ้าทํางานอยู และถายรูปเพื่อเปน
หลักฐาน โดยในวันที่มีการตรวจสอบหมอไอนํ้าของนายกองภพ หมอไอนํ้า
ที่รับการตรวจสอบมิไดมีการหยุดการใชงานแตอยางใด และในการตรวจสอบ
หมอไอนํ้าจํานวน ๒ เครื่องใชเวลาประมาณไมเกิน ๓๐ นาทีเทานั้น ประกอบ
กับนายกองภพไดใหถอยคําชี้แจงตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา ในวันท่ี
ไปตรวจสอบหมอไอนํ้าเจาของกิจการไมไดหยุดการใชหมอไอนํ้าท่ีจะตองมี
การตรวจสอบ จึงไดมีการตรวจสอบหมอไอนํ้าภายนอกเทาท่ีจะกระทําได
โดยยอมรับวาไมไดมีการตรวจสอบสภาพภายในหมอไอนํ้า รวมถึงการอัดนํ้า
Hydrostatic Test แตในเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอไอนํ้า
ที่เกิดเหตุ นายกองภพเปนผูจัดทําเอกสารรับรองความปลอดภัยหมอไอนํ้าที่
เกิดเหตุดวยตนเอง      ซึ่งไมตรงตามความเปนจริง เนื่องจากมิไดมีการตรวจสอบ
เรื่องดังกลาว และขอยอมรับวาในการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช
หมอไอนํ้าที่เกิดเหตุ มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการใชหมอไอนํ้า รวมถึงหลักเกณฑการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการใชหมอไอนํ้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว
 ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงมีความเห็นวา การกระทํา
ของนายกองภพ   เขาขายเปนการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและ
วชิาการ จงึเหน็สมควรลงโทษพกัใชใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
ของนายกองภพ ในความผิดตามขอ ๓ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร       วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีกําหนด
ระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

โดย สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

สามารถรบันํา้หนกัรถบรรทกุไดตามที่
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คอลมัน COE Tips โดย ศาสตราจารย ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร

มาตรฐานและแนวทางการออกแบบแผงกั้นรถยนตในอาคารจอดรถ
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ไดเกิดเหตุรถยนตประสบอุบัติเหตุตกลงมาจาก
อาคารจอดรถภายในซอยไผสิงหโต ถนนพระราม 4 จนมีผูบาดเจ็บ 1 รายนั้น
สภาวิศวกรไดนําคณะผูชํานาญการพิเศษสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่
อาคารจอดรถภายในซอยไผสิงหโต ถนนพระราม 4 จนมีผูบาดเจ็บ 1 รายนั้น
สภาวิศวกรไดนําคณะผูชํานาญการพิเศษสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่
อาคารจอดรถภายในซอยไผสิงหโต ถนนพระราม 4 จนมีผูบาดเจ็บ 1 รายนั้น

12 พฤศจิกายน และเปดเผยวาสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของรถยนตชน
ใหแผงกั้นพังทลาย แลวทํารถยนตตกลงไป ในเบื้องตนนี้ สภาวิศวกรคาดสาเหตุไว 
2  ประเด็น คือ
 1. พฤติกรรมของผูขับขี่รถ 
 2. ความแข็งแรงของแผงกั้นวาไดมาตรฐานหรือไม 
 1. พฤติกรรมของผูขับขี่รถ 
 2. ความแข็งแรงของแผงกั้นวาไดมาตรฐานหรือไม 
 1. พฤติกรรมของผูขับขี่รถ 

 ตามหลกัการแลว เมือ่รถวิง่ดวยความเรว็มาปะทะกบัแผงกัน้ จะเกดิแรงกระแทก
ดังนั้นหากแผงกั้นไมสามารถตานแรงกระแทกดังกลาวได ก็จะพังทลายและทําให
รถที่วิ่งมาปะทะนั้น หลุดรวงออกมานอกอาคารได แผงกั้นรถยนตสามารถจําแนก
ไดเปน 2 ประเภทคือ 1. แผงกั้นรถยนตชนิดแข็งเกร็ง และ 2. แผงกั้นรถยนต
ชนิดยืดหยุน โดยแผงกั้นชนิดแข็งเกร็งเปนแบบที่ไมเสียรูปมาก จึงตองออกแบบ
รบัแรงกระแทกขนาดใหญได มกัทาํดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนแผงก้ันชนดิยดืหยุน
ชนิดยืดหยุน โดยแผงกั้นชนิดแข็งเกร็งเปนแบบที่ไมเสียรูปมาก จึงตองออกแบบ
รบัแรงกระแทกขนาดใหญได มกัทาํดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนแผงก้ันชนดิยดืหยุน
ชนิดยืดหยุน โดยแผงกั้นชนิดแข็งเกร็งเปนแบบที่ไมเสียรูปมาก จึงตองออกแบบ

เปนแบบที่ยอมใหเสียรูปไดมาก จึงเกิดแรงกระแทกนอย 
 ปจจุบันแผงกั้นรถยนตในอาคารหลายแหงออกแบบและกอสรางยังไมได
เปนแบบที่ยอมใหเสียรูปไดมาก จึงเกิดแรงกระแทกนอย 
 ปจจุบันแผงกั้นรถยนตในอาคารหลายแหงออกแบบและกอสรางยังไมได
เปนแบบที่ยอมใหเสียรูปไดมาก จึงเกิดแรงกระแทกนอย 

มาตรฐาน เนื่องจากในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดใหตอง
ออกแบบที่ก้ันรถยนต สําหรับในตางประเทศไดมีการออกมาตรฐานซึ่งกําหนด
คาแรงกระแทก เชน มาตรฐาน IBC2006 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ มาตรฐาน 
AS/NZS 1170.1 ของประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ซึ่งกําหนดไวดังนี้

1) มาตรฐาน IBC2006 (International building code, 2006) : ระบุวา
แผงกั้นรถยนตจะตองตานแรงสถิตขนาด 6000 ปอนด (2,721.55 กก.) กระทําที่
ระดับความสูง 18 นิ้ว (45.72 ซม.) เหนือพื้นอาคารที่จอด

2) มาตรฐาน AS/NZS 2890.1 (ออสเตรเลีย+นิวซีแลนด) : ระบุวาจําเปนตอง
จัดใหแผงกั้นในอาคารจอดรถเมื่อไรก็ตามที่พื้นมีความสูงจากพื้นดินเกิน 60 ซม.
ขึ้นไป และแผงกั้นดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
จัดใหแผงกั้นในอาคารจอดรถเมื่อไรก็ตามที่พื้นมีความสูงจากพื้นดินเกิน 60 ซม.
ขึ้นไป และแผงกั้นดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
จัดใหแผงกั้นในอาคารจอดรถเมื่อไรก็ตามที่พื้นมีความสูงจากพื้นดินเกิน 60 ซม.

     (ก) การออกแบบแผงกั้นใหพิจารณานํ้าหนักบรรทุกตามขอกําหนด AS/NZS 
1170.1
     (ข) แผงกั้นที่ปลายของอาคารจอดรถควรมีความสูงอยางนอย 1.3 ม. เพื่อให
คนขับรถสามารถมองเห็นไดจากทางดานหลัง
     (ค) แผงกั้นตองไมกอสรางจากผนังอิฐ หรือคอนกรีตที่ไมไดเสริมเหล็ก หรือ
วัสดุอื่นใดที่อาจแตกไดงาย

ขอกาํหนด AS/NZS 1170.1 ไดระบคุา แรงแนวนอน (F) ทีจ่ะกระทาํตอเคร่ืองกัน้ ดงันี้
     (ก) สําหรับบริเวณที่มีการจราจรเบา (Light traffic area) : พื้นที่จอดรถที่นํ้า
หนักของยานพาหนะมีขนาดไมเกิน 2500 กก. 

     • F = 3 ตัน  สําหรับแผงกั้นทั่วไป และ
     • F = 24 ตัน  กรณีแผงกั้นที่ปลายของทางวิ่งที่มีความยาวเกิน 20 ม. 
และมีไวสําหรับการเคลื่อนที่ลงอาคาร

     ข) สําหรับบริเวณที่มีการจราจรปานกลาง (Medium traffic area) ใหใช 
F = 4 ตัน ทั้งนี้แรง F ใหกระทําทุกๆ ระยะ 1.5 ม. ตลอดแนวยาวของแผงกั้น และ
ใหกระทําสูงกวาระดับพื้น (a) เทากับ 50 ซม. และ 100 ซม. สําหรับบริเวณที่มีการ
จราจรเบาและปานกลางตามลําดับ

สําหรับแผงกั้นรถยนตที่มีความเสี่ยงสามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภทไดดังนี้
 1. แผงกั้นรถยนตคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบและกอสรางไมไดมาตรฐาน
 2. แผงกั้นรถยนตที่ทําจากผนังอิฐมอญ หรือ อิฐบล็อก หรืออิฐมวลเบา ที่ไมได
เสริมเหล็ก
 3. แผงกั้นรถยนตที่ทําจากผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ที่ใชจุดยึดเชื่อมตอเพียงแค 
2-3 ตําแหนง
 4. แผงกั้นรถยนตชนิดเสนหรือตาขายโลหะที่ไมไดมาตรฐานผูผลิต หรือไมผาน
การทดสอบ

แนวทางการออกแบบและกอสรางทีก่ัน้ในอาคารจอดรถนัน้ มขีอแนะนาํเบือ้งตน ดงันี้
 1. การออกแบบกําแพงที่กั้นควรมีความสูงไมนอยกวา 1.3 ม.
 2. การกอสรางควรเปนคอนกรีตเทในที่ พรอมทั้งฝงเหล็กเดือย (dowel) 
 1. การออกแบบกําแพงที่กั้นควรมีความสูงไมนอยกวา 1.3 ม.
 2. การกอสรางควรเปนคอนกรีตเทในที่ พรอมทั้งฝงเหล็กเดือย (dowel) 
 1. การออกแบบกําแพงที่กั้นควรมีความสูงไมนอยกวา 1.3 ม.

ยึดกับพื้นอยางเพียงพอ
 3. การกอสรางกําแพงไมควรใชกําแพงทําจากอิฐกอ หรือคอนกรีตบล็อก 
เพราะไมแข็งแรง ไมสามารถตานแรงกระแทกได
 4. ควรคํานวณแรงกระแทกตามมาตรฐานการออกแบบหรือโดยอาศัยหลักการ
พลังงาน แลวออกแบบเปนกําแพงยื่น (Cantilever wall)
 5. สําหรับกําแพงที่ทําจากคอนกรีตหลอในที่ ควรเสริมเหล็กยึดที่ฝงยึดเขากับ
พื้นโครงสรางเปน 2 ชั้น ทั้งผิวดานนอกและผิวดานใน หามเสริมเหล็กยืนชั้นเดียว
ตรงกลางผนัง
 6. ควรใชคอนกรีตที่มีกําลังรับแรงอัดสูงเกิน 280 กก./ซม.2 ขึ้นไป ซึ่งคอนกรีต
ที่มีกําลังรับแรงอัดสูงสามารถตานทานแรงกระแทกไดดีกวา
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บทบาทวศิวกรกับ New S-Curve โดย คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ

การเสวนา เรื่อง “บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve”

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
และสมาชิกสัมพันธ ไดจัดการเสวนา เรื่อง 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
และสมาชิกสัมพันธ ไดจัดการเสวนา เรื่อง 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

“บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve”
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือสรางความเขาใจ
และรบัรูการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละการนาํไปใชงาน สรางความตระหนกัถงึ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือสรางความเขาใจ
และรบัรูการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละการนาํไปใชงาน สรางความตระหนกัถงึ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือสรางความเขาใจ

บทบาทและความสําคัญของวิศวกรที่จะพัฒนาวงการวิศวกรรมใหทันต อ
และรบัรูการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละการนาํไปใชงาน สรางความตระหนกัถงึ
บทบาทและความสําคัญของวิศวกรที่จะพัฒนาวงการวิศวกรรมใหทันต อ
และรบัรูการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละการนาํไปใชงาน สรางความตระหนกัถงึ

การเปลีย่นแปลงและกาวไปขางหนาพรอมวชิาชีพอ่ืน เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรฐั
และสงเสริมองคความรูทางดานเทคโนโลยีใหกับวิศวกรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
การเปลีย่นแปลงและกาวไปขางหนาพรอมวชิาชีพอ่ืน เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรฐั
และสงเสริมองคความรูทางดานเทคโนโลยีใหกับวิศวกรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
การเปลีย่นแปลงและกาวไปขางหนาพรอมวชิาชีพอ่ืน เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรฐั

ทั้งนี้ การเสวนาแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 การบรรยายพิเศษในหัวขอ 
และสงเสริมองคความรูทางดานเทคโนโลยีใหกับวิศวกรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การเสวนาแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 การบรรยายพิเศษในหัวขอ 
และสงเสริมองคความรูทางดานเทคโนโลยีใหกับวิศวกรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

“บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชวงที่ 2 การเสวนาในหัวขอ “Disruptive 
“บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชวงที่ 2 การเสวนาในหัวขอ “Disruptive 
“บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการ

Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) ผลกระทบตอวิศวกร” และชวงที่ 3 การเสวนา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชวงที่ 2 การเสวนาในหัวขอ “Disruptive 
Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) ผลกระทบตอวิศวกร” และชวงที่ 3 การเสวนา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชวงที่ 2 การเสวนาในหัวขอ “Disruptive 

ในหัวขอ “บทบาทวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรมกับโครงการขนาดใหญ”
 คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธขอนําเสนอสรุปการบรรยาย
พิเศษ “บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธขอนําเสนอสรุปการบรรยาย
พิเศษ “บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธขอนําเสนอสรุปการบรรยาย

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ไดขอความรวมมือจากวิศวกรในการรวมพัฒนาประเทศ
ใหเจริญกาวหนาในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยอยากให
 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ไดขอความรวมมือจากวิศวกรในการรวมพัฒนาประเทศ
ใหเจริญกาวหนาในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยอยากให
 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ไดขอความรวมมือจากวิศวกรในการรวมพัฒนาประเทศ

ทุกคนมองเปาหมายเดียวกัน มีเอกภาพ ชวยกันพิจารณาวาจะมีแนวทางในการ
พัฒนาประเทศไดอยางไรบาง
 ภาพรวมของประเทศไทย 10 ปที่ผานมาสังคมสับสนวุนวาย ทะเลาะเบาะแวง
และสะสมปญหา ในขณะประเทศอื่นพัฒนาไปขางหนา แตประเทศไทยกลับ
 ภาพรวมของประเทศไทย 10 ปที่ผานมาสังคมสับสนวุนวาย ทะเลาะเบาะแวง
และสะสมปญหา ในขณะประเทศอื่นพัฒนาไปขางหนา แตประเทศไทยกลับ
 ภาพรวมของประเทศไทย 10 ปที่ผานมาสังคมสับสนวุนวาย ทะเลาะเบาะแวง

ไมพัฒนา 3 ปที่ผานมารัฐบาลไดพยายามแกปญหาอยางเต็มที่ วางรากฐานเพื่อ
ที่จะใหกาวไปขางหนา จึงเกิดไทยแลนด 4.0 ขึ้น ซึ่งการพัฒนาประเทศมี 3 ประเด็น
ไมพัฒนา 3 ปที่ผานมารัฐบาลไดพยายามแกปญหาอยางเต็มที่ วางรากฐานเพื่อ
ที่จะใหกาวไปขางหนา จึงเกิดไทยแลนด 4.0 ขึ้น ซึ่งการพัฒนาประเทศมี 3 ประเด็น
ไมพัฒนา 3 ปที่ผานมารัฐบาลไดพยายามแกปญหาอยางเต็มที่ วางรากฐานเพื่อ

สําคัญ ไดแก

 1. การสรางนวตักรรม หากประเทศไทยยงัคดิในระบบการผลติเดมิจะไมสามารถ
พฒันาประเทศไปได ไทยแลนด 4.0 กาํหนดใหประเทศไทยตองยกระดบั S-Curve ขึน้ 
แตจะตองไมทิ้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยูและพยายามตอยอดใหดียิ่งขึ้น
แตในขณะเดียวกัน ตองเริ่มคิดเรื่อง S-Curve ใหม ซึ่งมีระดับสูงกวาเดิม มีคุณภาพ
แตจะตองไมทิ้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยูและพยายามตอยอดใหดียิ่งขึ้น
แตในขณะเดียวกัน ตองเริ่มคิดเรื่อง S-Curve ใหม ซึ่งมีระดับสูงกวาเดิม มีคุณภาพ
แตจะตองไมทิ้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยูและพยายามตอยอดใหดียิ่งขึ้น

เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราจะทําไดก็ตอเมื่อเราเปนประเทศที่มีนวัตกรรมสูงขึ้น
แตในขณะเดียวกัน ตองเริ่มคิดเรื่อง S-Curve ใหม ซึ่งมีระดับสูงกวาเดิม มีคุณภาพ
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราจะทําไดก็ตอเมื่อเราเปนประเทศที่มีนวัตกรรมสูงขึ้น
แตในขณะเดียวกัน ตองเริ่มคิดเรื่อง S-Curve ใหม ซึ่งมีระดับสูงกวาเดิม มีคุณภาพ

 2. การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม โครงการของกระทรวงดิจิทัล เชน โครงการ
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราจะทําไดก็ตอเมื่อเราเปนประเทศที่มีนวัตกรรมสูงขึ้น
 2. การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม โครงการของกระทรวงดิจิทัล เชน โครงการ
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราจะทําไดก็ตอเมื่อเราเปนประเทศที่มีนวัตกรรมสูงขึ้น

เน็ตประชารัฐ เปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศใหเขมแข็ง พัฒนา
เน็ตประชารัฐ เปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศใหเขมแข็ง พัฒนา
เน็ตประชารัฐ เปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน

โครงสรางพืน้ฐานดจิทิลัใหมปีระสทิธภิาพสงูครอบคลมุทัว่ประเทศ เปนการกระจาย
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศใหเขมแข็ง พัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานดจิทิลัใหมปีระสทิธภิาพสงูครอบคลมุทัว่ประเทศ เปนการกระจาย
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศใหเขมแข็ง พัฒนา

ความเจริญสูภูมิภาค
 3. การพัฒนาอยางยั่งยืน กิจกรรมที่ดําเนินการจะตองมีความยั่งยืนและไมเปน
ความเจริญสูภูมิภาค
 3. การพัฒนาอยางยั่งยืน กิจกรรมที่ดําเนินการจะตองมีความยั่งยืนและไมเปน
ความเจริญสูภูมิภาค

ปญหาตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC เปนแผนยุทธศาสตร
ตางประเทศภายใตไทยแลนด 4.0 ทีต่อยอดความสาํเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ
 Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC เปนแผนยุทธศาสตร
ตางประเทศภายใตไทยแลนด 4.0 ทีต่อยอดความสาํเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ
 Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC เปนแผนยุทธศาสตร

ภาคตะวนัออก Eastern Sea Board เปนสวนสาํคญัทีผ่ลกัดนัใหประเทศมกีารพฒันา
ตางประเทศภายใตไทยแลนด 4.0 ทีต่อยอดความสาํเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก Eastern Sea Board เปนสวนสาํคญัทีผ่ลกัดนัใหประเทศมกีารพฒันา
ตางประเทศภายใตไทยแลนด 4.0 ทีต่อยอดความสาํเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ

ไปอยางรวดเร็ว เกิด New S-Curve มีโครงการขนาดใหญ เชน สนามบินนานาชาติ
แหงที่ 3 และทาเรือนํ้าลึกที่อูตะเภา รถไฟความเร็วสูง โครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ 
ไปอยางรวดเร็ว เกิด New S-Curve มีโครงการขนาดใหญ เชน สนามบินนานาชาติ
แหงที่ 3 และทาเรือนํ้าลึกที่อูตะเภา รถไฟความเร็วสูง โครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ 
ไปอยางรวดเร็ว เกิด New S-Curve มีโครงการขนาดใหญ เชน สนามบินนานาชาติ

ประเทศไทยจะตองเรงสรางเสริมความรูเกี่ยวกับ Internet of things (IOT)
แหงที่ 3 และทาเรือนํ้าลึกที่อูตะเภา รถไฟความเร็วสูง โครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ 
ประเทศไทยจะตองเรงสรางเสริมความรูเกี่ยวกับ Internet of things (IOT)
แหงที่ 3 และทาเรือนํ้าลึกที่อูตะเภา รถไฟความเร็วสูง โครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ 

 ปจจุบันมีการดําเนินการในเรื่อง STEM ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรูของ
ประเทศไทยจะตองเรงสรางเสริมความรูเกี่ยวกับ Internet of things (IOT)
 ปจจุบันมีการดําเนินการในเรื่อง STEM ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรูของ
ประเทศไทยจะตองเรงสรางเสริมความรูเกี่ยวกับ Internet of things (IOT)

4 สาขาวชิา ไดแก วทิยาศาสตร (Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร 
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ที่มีความเชื่อมโยงกันเขาดวยกัน
ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน อยากใหคนไทยมี Digital Education ที่กวางขวาง
ที่สุด เพราะฉะนั้น EEC จะเปนจุดที่วิศวกรตองเขาไปมีสวนรวมใหมาก
 นโยบายเน็ตประชารัฐ ดิจิทัลพารคไทยแลนด และ Smart City จะชวย
กระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยการพัฒนาแตละจังหวัดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 นโยบายเน็ตประชารัฐ ดิจิทัลพารคไทยแลนด และ Smart City จะชวย
กระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยการพัฒนาแตละจังหวัดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 นโยบายเน็ตประชารัฐ ดิจิทัลพารคไทยแลนด และ Smart City จะชวย

ประเทศไทยสามารถเปลีย่นแปลงและพฒันาไดโดยใชวศิวกรรมเปนสวนสาํคญัในการ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยการพัฒนาแตละจังหวัดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ประเทศไทยสามารถเปลีย่นแปลงและพฒันาไดโดยใชวศิวกรรมเปนสวนสาํคญัในการ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยการพัฒนาแตละจังหวัดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เปลี่ยนแปลง Smart City มีสวนที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมจํานวนมาก  เชน 
Public Safety, Traffic Management, Tourism, Manufacturing วิศวกรรม
ตองเขามามีสวนรวมทั้งหมด
 การศกึษาพฒันาระบบการศกึษาของประเทศไทย ในปจจบุนันีเ้กดิปญหาบณัฑติ
ที่จบมาแลวไมมีทักษะในการทํางาน เนื่องจากชวง 3-4 ปที่อยูในมหาวิทยาลัยไมมี
 การศกึษาพฒันาระบบการศกึษาของประเทศไทย ในปจจบุนันีเ้กดิปญหาบณัฑติ
ที่จบมาแลวไมมีทักษะในการทํางาน เนื่องจากชวง 3-4 ปที่อยูในมหาวิทยาลัยไมมี
 การศกึษาพฒันาระบบการศกึษาของประเทศไทย ในปจจบุนันีเ้กดิปญหาบณัฑติ

โอกาสไดฝกฝนทักษะความรูความสามารถในการทํางาน ดังนั้น จึงตองมีการสราง
ที่จบมาแลวไมมีทักษะในการทํางาน เนื่องจากชวง 3-4 ปที่อยูในมหาวิทยาลัยไมมี
โอกาสไดฝกฝนทักษะความรูความสามารถในการทํางาน ดังนั้น จึงตองมีการสราง
ที่จบมาแลวไมมีทักษะในการทํางาน เนื่องจากชวง 3-4 ปที่อยูในมหาวิทยาลัยไมมี

โอกาส ซึ่งตองรวมมือกันทั้ง 2 สวน คือ มหาวิทยาลัยตองเปดโอกาสใหนักศึกษา
โอกาสไดฝกฝนทักษะความรูความสามารถในการทํางาน ดังนั้น จึงตองมีการสราง
โอกาส ซึ่งตองรวมมือกันทั้ง 2 สวน คือ มหาวิทยาลัยตองเปดโอกาสใหนักศึกษา
โอกาสไดฝกฝนทักษะความรูความสามารถในการทํางาน ดังนั้น จึงตองมีการสราง

ไดศึกษาหาความรูจากภายนอกมากขึ้น และภาคอุตสาหกรรมตองเปดโอกาสให
นักศึกษาป 3 และป 4 ไดเขามาฝกงานอยางจริงจัง
 การแลกเปลีย่นความรูความสามารถในการทาํงาน โดยการใหอาจารยมหาวทิยาลยั
หรือนักศึกษาเขาไปทํางานในโรงงาน อาจจะเปนรูปแบบการทํางานแบบเต็มเวลา
หรือทํางานในระยะเวลา 2 ปก็ได
 การดําเนินการตามหลักการนี้เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิศวกรใหมีความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลและสภาวิศวกรจะตอง
 การดําเนินการตามหลักการนี้เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิศวกรใหมีความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลและสภาวิศวกรจะตอง
 การดําเนินการตามหลักการนี้เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิศวกรใหมีความรู

รวมมือกันเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเกิดขึ้นและเปนประโยชนอยางสูงสุด ซึ่งคง
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลและสภาวิศวกรจะตอง
รวมมือกันเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเกิดขึ้นและเปนประโยชนอยางสูงสุด ซึ่งคง
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลและสภาวิศวกรจะตอง

ตองคิดนวัตกรรมในการสรางแรงจูงใจใหแกวิศวกร อาจจะใชนโยบายท่ีมุงเนน
รวมมือกันเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเกิดขึ้นและเปนประโยชนอยางสูงสุด ซึ่งคง
ตองคิดนวัตกรรมในการสรางแรงจูงใจใหแกวิศวกร อาจจะใชนโยบายท่ีมุงเนน
รวมมือกันเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเกิดขึ้นและเปนประโยชนอยางสูงสุด ซึ่งคง

ความตองการสนิคาและการอปุโภคบรโิภค และความกาวหนาในสายอาชพี ตองชวยกนั
สรางความตองการสินคาและการอุปโภคบริโภค เชน ยานยนต อิเล็กทรอนิกส 
อาหาร การบิน การขนสง อุปกรณการแพทย ดิจิตอล เปนตน
 ทั้งนี้ ทานรัฐมนตรีขอใหวิศวกรทุกคนชวยกัน ประสานงานผานสภาวิศวกร และ
อาหาร การบิน การขนสง อุปกรณการแพทย ดิจิตอล เปนตน
 ทั้งนี้ ทานรัฐมนตรีขอใหวิศวกรทุกคนชวยกัน ประสานงานผานสภาวิศวกร และ
อาหาร การบิน การขนสง อุปกรณการแพทย ดิจิตอล เปนตน

ใหสภาวิศวกรประสานกับรัฐบาลเพื่อรวมกันดําเนินการตอไป พัฒนาประเทศไทย
 ทั้งนี้ ทานรัฐมนตรีขอใหวิศวกรทุกคนชวยกัน ประสานงานผานสภาวิศวกร และ
ใหสภาวิศวกรประสานกับรัฐบาลเพื่อรวมกันดําเนินการตอไป พัฒนาประเทศไทย
 ทั้งนี้ ทานรัฐมนตรีขอใหวิศวกรทุกคนชวยกัน ประสานงานผานสภาวิศวกร และ
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เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร                                   โดย นายไกร  ตั้งสงา อุปนายกสภาวิศวกร คนที่หนึ่ง

เมื่อประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูง
 สามถึงสีป่ทีผ่านมานี ้เปนเรือ่งทีอ่ยูในขาวทัว่ไปถงึโครงการกอสรางรถไฟความเรว็สงู
ในประเทศไทย วานาจะเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลน้ี หากสามารถยอนเวลาไปสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในป 2433 พระองคไดทรง
ตัง้กรมรถไฟหลวง ดวยทรงตระหนกัถงึความสําคญัของการคมนาคมเพ่ือเปนประโยชน
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยจึงนับเปนประเทศลําดับตน
ของทวีปเอเชียที่ไดนําการใชรถไฟและระบบรางมามีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ 
แตเปนเพราะระบบรถไฟในประเทศไทยขาดการพัฒนาอยางตอเน่ืองทําใหระบบ
รถไฟในประเทศไทยลาหลังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ในชวงหลายสิบปที่ผานมา
จงึไมมกีารพัฒนาระบบรถไฟทางคูหรอืการเพ่ิมเสนทางรถไฟเสนทางสายอ่ืนๆ ทีส่ามารถ
จะชวยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยใหไปขางหนา
 แนวคิดการพัฒนาระบบรถไฟในประเทศเปนระบบรถไฟความเร็วสูง เริ่มมีการ
ศึกษาตั้งแตป 2535 โดยมีการศึกษาโครงการรถไฟฟาสายกรุงเทพ - สนามบิน
หนองงเูหา ระยอง คณะรฐัมนตรไีดอนุมตัโิครงการน้ี ตอมาเมือ่ 2551 รัฐบาลไดสานตอ
โครงการ โดยนําเสนอใหประเทศญี่ปุนมาลงทุนกรุงเทพ - เชียงใหม ประเทศจีน
มาลงทุนสายกรุงเทพ – หนองคาย เพราะจีนมีแผนเชื่อม ลาว - ไทย – สิงคโปร
ในอนาคต  แตจากเงื่อนไขที่จีนเสนอลาวนั้น เปนเงื่อนไขที่ลาวไมสามารถจะรับได
จึงทําใหตองหยุดโครงการนี้ลง
 มาเริ่มใหมป 2553 รัฐบาลมีกรอบกับประเทศจีนในกรอบความรวมมือเพื่อ
พัฒนารถไฟ ไทย – จีน โดยเสนอเสนทาง กรุงเทพ – หนองคาย, กรุงเทพ – ระยอง, 
กรุงเทพ – ปาดังเบซาร, กรุงเทพ – เชียงใหม, กรุงเทพ – อุบลราชธานี โดยจัดทํา
เปนขอตกลง MOU วา ไทยและจีน รวมจัดตั้งบริษัทรวมทุนรูปแบบรัฐวิสาหกิจ
สัดสวน 51:49 รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – หนองคาย ในวงเงินลงทุน 1.8 แสน
ลานบาท โดยจีนขอสัมปทานเชาใชเสนทางจากการรถไฟฯ เปนเวลา 50 ป เมื่อป
2554 ไดเหน็ชอบใหจนีรวมทนุกบัไทยในการอนุมตังิบประมาณสรางรถไฟความเรว็สงู
กรุงเทพ – เชียงใหม และกรุงเทพ – หนองคาย ป 2555 รัฐบาลทํา MOU ขอใหจีนชวย
เหลือไทยแบบใหเปลาและจัดใหมีการศึกษารายละเอียดของโครงการ 2 เสนทาง
กรุงเทพ – หนองคาย กับ กรุงเทพ – เชียงใหม
 ป 2556 รัฐบาลลงนาม MOU วาดวยความรวมมือใหจีนจัดฝกอบรมเจาหนาที่
รถไฟความเร็วสูงใหแกฝายไทย จํานวน 100 คน
 ป 2557 ในรัฐบาล คสช. ลงนาม MOU ใหรถไฟไทยจีน เพื่อกอสรางรถไฟฟา
ทางคู ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร
 ป 2558  รัฐบาลทหารใหดาํเนนิการศกึษาตอไป โดยมุงเนนเสริมสรางความสมัพนัธ 
ไทย – จนี ใชเสนทาง กรงุเทพ – หนองคาย โครงการนีค้ากอสรางใชเงนิกูจากจนี
เปนหลกั โดยจะใชความรวมมอืแบบ “จางเหมาเบด็เสรจ็” โดยแบงหนาทีเ่นือ้งาน
ความรบัผดิชอบ เชน จีนรบัผิดชอบศกึษาและออกแบบ ไทยรบัผดิชอบเวนคนื และ
ทาํ EIA สวนเงนิทนุ จีนเสนอใหไทยกูใน 2 รปูแบบ ทีม่กีารกาํหนดอตัราดอกเบีย้ และ
ระยะเวลาชาํระคนืเงนิตนท่ีแตกตางกนั โครงการตองมาหยดุชะงกั เมื่อจีนกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงเกินไป และจีนตองเปนผูเดินรถเอง โดยจัดตั้งบริษัทรวมทุน
ไทยจีน ขึ้นมาจัดการการเดินรถ จีนถือหุน 40% ไทย ถือหุน 60% ชวงปที่ 1-3
ใหจีนเปนผูเดินรถเปนหลัก ปที่ 4-7 ให 2 ประเทศรวมกันเดินรถ ปที่ 7 เปนตนไป
ใหไทยเปนผูเดนิรถเอง เรือ่งแหลงเงนิทนุยงัไมอาจมขีอสรปุโดยฝายไทยเสนอใหระดม
ทนุจากหลายแหลงเงนิกู ทัง้งบประมาณแผนดนิ เงนิกูจากเอกชน หรอืเงนิกูจากจนี
 มีการเสนอรูปแบบการลงทุนในลักษณะการรวมลงทุนระหวาง ไทย-จีน โดยรวม
ระบบรถไฟและอาณัติสัญญาณเขามาในการจัดตั้งบริษัทรวมทุนฝาย ซึ่งจากเดิมที่
รวมทุนเฉพาะเดินรถ และการซอมบํารุง ซึ่งทางฝายจีนขอเวลาพิจารณากอน ขณะที่
ทางดานการเงินเองก็ยังไมไดขอสรุป โดยทางจีนจะพิจารณารูปแบบเงื่อนไขเงินกู 
ใหแกไทยที่ดีที่สุด รูปแบบของการลงทุน ฝายไทยเสนอจะลงทุนกอสรางโครงสราง

งานโยธา โดยให รฟท. เปนผูดําเนินการใชเงินกูในประเทศ เพื่อกอสรางสวนระบบ
เดินรถและซอมบํารุงซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 1 แสนลานบาท ทางฝายจีน
ตกลงจะรวมลงทุนเบื้องตน 40% ขณะที่ขอเสนอใหจีนเขารวมลงทุนทั้งโครงการ
ยังไมไดขอสรุป สําหรับขอตกลงทางดานการเงินก็ยังเปนอุปสรรคที่ไมสามารถตกลง
กันไดวาจีนจะคิดอัตราดอกเบี้ยเทาใด
 หลังจากจีนไดสงผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการแลวทางฝายไทย
ขอใหศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งประมาณการราคาคากอสราง ขอใหศกึษาประมาณการรายได
จากผูโดยสาร ทางฝายไทยยังขอใหจีนรวมลงทุนเพิ่มเติมเปน 50:50 ซึ่งจากเดิม 
40:50 ทางจีนขอกลับไปพิจารณากอน สวนทางดานการเงินยังคงเปนปญหาเพราะ
จีนเสนอดอกเบี้ย 3% ที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินกูในประเทศไทย ไทยขอตอรองใหลด
ดอกเบี้ยลงมาอีก
 ตนป 2559 ฝายไทยเสนอรูปแบบการลงทุนใหมใหจีนลงทุนเพิ่มจาก 40:60
เปน 30:70 โดยตองครอบคลมุการกอสรางทัง้หมดหลงัจากทีเ่คยเสนอสดัสวนลงทนุ
เพิม่ที ่ 50:50 และครอบคลมุงานกอสรางดวยแลวแตยงัไมสามารถมขีอสรปุหลงัจาก
ที่ พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเจรจาทวิภาคีกับ นายหลี  เคอเฉียง
นายกรัฐมนตรีจีน โดยกอนหนานี้ไทยเสนอใหลงทุนในสัดสวน 60% ไทย 40% 
แตเจรจาไมสําเร็จ เพราะจีนเสนอจะทําสัมปทาน โดยไทยตองเสียสิทธิ์หลายอยาง
ทีท่างฝายไทยยอมรบัขอเสนอของจนีไมได ดงันัน้ ฝายไทยจะลงมอืดาํเนนิการลงทนุ
เองทั้งหมด ซึ่งการทํางานยังเปนรูปแบบ G to G กับรัฐบาลจีนในดานเทคโนโลยี
ใชจากจีน มีวิศวกรจีนมาถายทอดทั้งหมดเปนการจางการกอสรางโครงสราง และ
ระบบราง แตใชเงินจากประเทศไทย 100% 
 ตนป 2560 เนือ่งจาก พรบ.วศิวกร 2542 ระบวุางานวศิวกรรมควบคมุตองมี
ใบอนญุาตการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุจากสภาวศิวกร จึงทําใหสภาวิศวกร
ถกูเรยีกไปปรกึษาหารอืพรอมกบัขอเสนอในความเปนไปไดวารฐับาลไทย จะใช ม.44
ในการยกเวนใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการออกแบบคุมงานโครงการ
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยไมตองมีใบอนุญาตฯ  
 กรรมการสภาวิศวกรไดทําจดหมายถึงนายกคัดคานการใช ม.44 อันมีผล
ทําความเสียหายกับวงการวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ เพราะฝายไทยเปนผูลงทุน 
100% ในโครงการนี ้ภายใน 2 วนัตอมา รฐับาลไดตัง้โตะแถลงขาวปฏเิสธการใช ม.44
 ในการยกเวนใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมใหแกวิศวกรจีนวาไมเปนความจริง
ตอมาเมื่อกลางป 2560 รัฐบาลก็ประกาศใช ม.44 ในการที่วิศวกรจีนผูออกแบบ
รายละเอยีดและผูคมุงานโครงการไมตองมใีบอนญุาตฯจากสภาวศิวกร แตดวยความ
พยายามของสภาวิศวกรไดไปเจรจาและดวยความรวมมืออยางดียิ่ง จากกระทรวง
คมนาคม เพื่อใหโครงการรถไฟ ไทย-จีน สําเร็จลุลวงได โดยไมผิดกฎหมายวิชาชีพ 
สภาวิศวกรจึงเสนอใหฝายจีนรับเงื่อนไขการอบรมวิศวกรจีน ผูประสงคจะมา
ประกอบวชิาชพีในไทยใหเขามารบัการอบรมเพือ่พนูความรูพืน้ฐานตามกฎหมายไทย
และสภาวิศวกรไดจัดสอบเทียบความรูความชํานาญวิศวกรจีนเพื่อใหสภาวิศวกร
ออกใบรบัรองใหวศิวกรจนีสามารถปฏบิตังิานในโครงการรถไฟไทย-จนี อยางถกูตอง
ตามกฎหมายตอไป
 เม่ือตนกันยายน 2560 ไทย จีนไดลงนามในสัญญากอสรางไทย จีน ณ เมือง
เซียเหมิน ประเทศจีนในโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – นครราชสีมา
และสภาวิศวกรไดเดินทางไปประเทศจีน เพื่ออบรมวิศวกรจีนในการออกใบรับรอง
การปฏบิตัวิชิาชพีในประเทศไทย ในการเจรจากบัจนีโดยกระทรวงคมนาคมทาํใหในการ
กอสรางไทย ผูรบัเหมาไทยไดสดัสวน 70:30 โดยจะเนนทีง่านกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
และในสวนวิศวกรไทยจะมีบทบาทในการคุมงานกอสรางโครงการดังกลาวดวย
สาํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู นครราชสมีา – หนองคาย สภาวศิวกรจะมสีวนผลกัดนั
ในการทําใหวิศวกรไทย ผูรับเหมาไทยมีบทบาทและมีสวนรวมในโครงการนี้มากขึ้น
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โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สองเรือ่งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร                                   

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สื่อมวลชนทุกแขนงลงขาวนิสิตสาวสัตวแพทย
ศาสตร จุฬาฯ พลัดตกบอบําบัดนํ้าเสียในโรงงานแปรรูปสัตวปกแถวบางนา และ
พนักงานพยายามลงไปชวย แตสุดทายไมรอด ดบัสลด 5 ราย ตาํรวจ สน.บางนารดุ
สอบคาดสูดแกสพิษจากบอบําบัดจนขาดอากาศหายใจ ในชวงเวลานั้น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเชิญผูเขียนเขารวมแถลงขาว พรอมทั้งรวมตรวจสอบสาเหตุดังกลาว
สอบคาดสูดแกสพิษจากบอบําบัดจนขาดอากาศหายใจ ในชวงเวลานั้น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเชิญผูเขียนเขารวมแถลงขาว พรอมทั้งรวมตรวจสอบสาเหตุดังกลาว
สอบคาดสูดแกสพิษจากบอบําบัดจนขาดอากาศหายใจ ในชวงเวลานั้น กรมโรงงาน

ซึ่งผูเขียนเห็นวานาจะเปนประโยชนตอเพื่อนวิศวกร จึงขอมาเลาสูกันฟง 
 จากการตรวจสอบในสถานทีเ่กดิเหตพุบวาเปนบอเกบ็กกัไขมนัจากกระบวนการ
บําบัดนํ้าเสียแบบการทําใหนํ้าเสียสวนที่เปนไขมันลอยตัวขึ้นมาโดยใชฟองอากาศ
ขนาดเล็กพยุงไขมันขึ้นมา (DAF dissolved air flotation) จากนั้นจะมีใบกวาด
เอาคราบไขมันที่ลอยอยูเขามายังบอดังกลาว ถาเราทําการวิเคราะหไขมันในหอง
ปฏิบัติการจะรูวาไขมันมีคาความสกปรกในรูปอินทรียสารสูงมาก ซึ่งในธรรมชาติ
จุลินทรียจะยอยสลายอินทรียสารน้ีเปนแกสไฮโดรเจนซัลไฟด H
ปฏิบัติการจะรูวาไขมันมีคาความสกปรกในรูปอินทรียสารสูงมาก ซึ่งในธรรมชาติ
จุลินทรียจะยอยสลายอินทรียสารน้ีเปนแกสไฮโดรเจนซัลไฟด H
ปฏิบัติการจะรูวาไขมันมีคาความสกปรกในรูปอินทรียสารสูงมาก ซึ่งในธรรมชาติ

2S (แกสไขเนา) 
ในขณะสภาพไรออกซิเจนในบอบําบัด ถึงตรงนี้ถาศึกษาสมบัติของแกสไขเนา ก็จะ
รูไดวาเปนแกสที่หนาแนนหรือหนักกวาอากาศเล็กนอย เมื่อเจออากาศสามารถจุด
ระเบิดได (flammable range: 4.3-46%) เปนตัวกัดกรอนโลหะ เปนพิษสูง ไมมีสี
มกีลิน่เหมน็ฉนุและทนัททีีส่ดูดมเขาไปมากจะเขาไปทาํลายสวนประสาทสัมผสักลิน่
จนดมไมไดกลิ่นและเสียชีวิตในเวลาตอมา แกสตัวน้ีมีชวงความเปนพิษกวางมาก
มกีลิน่เหมน็ฉนุและทนัททีีส่ดูดมเขาไปมากจะเขาไปทาํลายสวนประสาทสัมผสักลิน่
จนดมไมไดกลิ่นและเสียชีวิตในเวลาตอมา แกสตัวน้ีมีชวงความเปนพิษกวางมาก
มกีลิน่เหมน็ฉนุและทนัททีีส่ดูดมเขาไปมากจะเขาไปทาํลายสวนประสาทสัมผสักลิน่

กลาวคือ มันจะเขาไปทําลายระบบตางๆ ในรางกาย โดยสวนระบบประสาท
จะถกูทําลายกอน จากนัน้ปอดจะหยดุการทาํงาน (หยดุหายใจน่ันเอง) ตารางขางลาง
แสดงระดับคาความเขมขนที่มีผลกระทบตอรางกายเมื่อสูดดมเขาไป

 เหตุการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรก หากแตเกิดขึ้นแลวหลายครั้งทั้งในไทย
และตางประเทศ อาทิ ใน ค.ศ. 1975 มีคนตาย 9 คนจากการสูดดมแกสไขเนา
ในระหวางการขุดเจาะนํ้ามันในรัฐเท็กซัส ใน ค.ศ. 2006 มีคนตาย 17 คน ในสถานที่
และตางประเทศ อาทิ ใน ค.ศ. 1975 มีคนตาย 9 คนจากการสูดดมแกสไขเนา
ในระหวางการขุดเจาะนํ้ามันในรัฐเท็กซัส ใน ค.ศ. 2006 มีคนตาย 17 คน ในสถานที่
และตางประเทศ อาทิ ใน ค.ศ. 1975 มีคนตาย 9 คนจากการสูดดมแกสไขเนา

ทิง้ของเสยีทีมี่แกสไขเนาในประเทศไอวอร่ีโคสต ใน ค.ศ. 2014 ทีส่ยามสแควรหนึง่
พบความเขมขนแกสไขเนาสงูถงึ 83 ppm จนเปนเหตใุหผูคนแสบตา หายใจไมคอยออก
อันสืบเนื่องมาจากระบบบําบัดนํ้าเสียชํารุดบกพรอง ในตนป ค.ศ. 2017
พบความเขมขนแกสไขเนาสงูถงึ 83 ppm จนเปนเหตใุหผูคนแสบตา หายใจไมคอยออก
อันสืบเนื่องมาจากระบบบําบัดนํ้าเสียชํารุดบกพรอง ในตนป ค.ศ. 2017
พบความเขมขนแกสไขเนาสงูถงึ 83 ppm จนเปนเหตใุหผูคนแสบตา หายใจไมคอยออก

ในรัฐฟลอริดาคนงานสามคนตายในบอพักซอมบํารุงทาง ที่เต็มไปดวยแกสไขเนา 
ซึง่เกดิจากการเนาของซากใบไมใบหญาที่หมักหมมอยูในทอ เปนตน

คาความเขมขน H2S (สวนในลานสวน ppm) อาการหรืออันตรายตอรางกาย

0.00047 สามารถสูดดมไดกล่ิน

10 (OSHA permissible exposure limit PEL) สูดดมไดไมเกิน 8 ช่ัวโมง

10-20 ดวงตาเร่ิมระคายเคือง

20 ความเขมขนท่ียอมรับได (OSHA)

50 ความเขมขนสูงสุดท่ีสูดดมไดไมเกิน 10 นาที

50-100 จอประสาทตาถูกทําลาย เร่ิมพลามัวมองไมเห็น

100-150 ระบบประสาทสัมผัสกล่ินถูกทําลาย จนอาจหมดสติ

320-530 ปอดถูกทําลายจนอาจถึงข้ันเสียชีวิต

530-1,000 ระบบประสาทสวนกลางถูกทําลายจนหยุดหายใจ

800 สูดดมเกิน 5 นาที จะเสียชีวิต

มากกวา 1,000 สูดดมเพียงครั้งเดียว จะหยุดหายใจจนเสียชีวิตทันที

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานในบริเวณบอบําบัดนํ้าเสีย
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (OSHA) มีอยูวา ...
 1. กอนเขาไปในบรเิวณดงักลาวทกุครัง้ ตองตรวจวดัความเขมขนของแกสไขเนา
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (OSHA) มีอยูวา ...
 1. กอนเขาไปในบรเิวณดงักลาวทกุครัง้ ตองตรวจวดัความเขมขนของแกสไขเนา
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (OSHA) มีอยูวา ...

ในบรเิวณนัน้โดยบคุลากรและเครือ่งมอืวดัความเขมขนทีม่คีณุภาพ และตองตรวจวดั
ความเขมขนของปรมิาณแกสทีอ่าจจดุระเบดิได (เทยีบกบัตารางคาความเขมขนขางตน)
และที่สําคัญปริมาณออกซิเจนตองมีอยูอยางนอย 19.5% โดยปริมาตร
 2. ถาตรวจพบแกสไขเนา ใหระบายถายเทอากาศบริเวณนั้นโดยใชเครื่องเปา
และที่สําคัญปริมาณออกซิเจนตองมีอยูอยางนอย 19.5% โดยปริมาตร
 2. ถาตรวจพบแกสไขเนา ใหระบายถายเทอากาศบริเวณนั้นโดยใชเครื่องเปา
และที่สําคัญปริมาณออกซิเจนตองมีอยูอยางนอย 19.5% โดยปริมาตร

พนอากาศใหมจากภายนอกเขาไป เพื่อขจัดแกสไขเนาใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
 3. ถายังไมสามารถขจัดแกสไขเนาได บุคคลที่จะเขาไปในบริเวณดังกลาวจําเปน
ตองสวมใสอุปกรณเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสมถูกตอง พรอมทั้งตองมีเครื่องมือ
อุปกรณใหความชวยเหลือบุคคลอื่น และอุปกรณสื่อสาร

 จากขอมูลเหตุการณและมาตรการที่กลาวมาขางตน สามารถสันนิษฐานไดวา
โรงงานบกพรองในการกําหนดมาตรการความปลอดภัยในการทํางานในบริเวณบอ
บําบัดนํ้าเสีย ขาดการฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของที่เขาไป
ในบริเวณดังกลาว ไมมหีรอือาจมแีตไมไดใชเครือ่งมอือปุกรณตรวจวดัแกสอนัตราย
หรอืเปนพษิ ไมมหีรอือาจม ีแตไมไดใชอุปกรณเครื่องชวยหายใจ และจากการเขาไป
ตรวจสอบบริเวณบอบาํบดันํา้เสยีในโรงงานแหงนีเ้ปนทีอั่บอากาศ ตามกฎกระทรวงแรงงาน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศซึ่งตองมีมาตรการ
ความปลอดภยัทีต่องถอืปฏบิตัโิดยเครงครดั ตลอดจนพบวาบรเิวณดงักลาวมสีภาพ
คับแคบ เขาออกลําบาก 
 การถายเทระบายอากาศไมด ี ทัง้นีใ้นฐานะทานทีเ่ปนวศิวกรขอแนะนาํใหปฏบิตัิ
ตามขอกําหนดมาตรการความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศของกระทรวง
แรงงานสหรัฐอเมริกา (OSHA) อีกดวย ซึ่งผูเขียนจะเขียนใหทานอานอยาง
ละเอียดในตอนตอไป
 ผูเขยีนไดแตภาวนาวาตอแตนีเ้ปนตนไปจะไมมศีพสงัเวยบอบาํบดันํา้เสยีอกีตอไปครบั

 กฎเหล็ก  หามบุคคลเขาไปในบริเวณที่มีแกสไขเนา หรือเขาไปชวยเหลือบุคคล
โดยไมมเีคร่ืองมอือปุกรณเคร่ืองชวยหายใจ หรือไมเคยไดรับการฝกอบรมการใหความ
 กฎเหล็ก
โดยไมมเีคร่ืองมอือปุกรณเคร่ืองชวยหายใจ หรือไมเคยไดรับการฝกอบรมการใหความ
 กฎเหล็ก

ชวยเหลือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

สังเวย 5 ศพ – บอบําบัดนํ้าเสีย
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โดย นายไกร  ตั้งสงา อุปนายกสภาวิศวกร คนที่หนึ่ง

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกกระตุนเศรษฐกิจไทย Eastern Economic Corridor : EEC
 เศรษฐกิจโลกปจจุบันกําลังจะเปลี่ยนจากผู นําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลกจากภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ไปเปนภูมิภาคเอเชีย ที่มี จีน ญี่ปุน อินเดีย 
 เศรษฐกิจโลกปจจุบันกําลังจะเปลี่ยนจากผู นําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลกจากภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ไปเปนภูมิภาคเอเชีย ที่มี จีน ญี่ปุน อินเดีย 
 เศรษฐกิจโลกปจจุบันกําลังจะเปลี่ยนจากผู นําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เกาหลีใต และประเทศในอาเซียน เปนผูนําในการขับเคลื่อนในการลงทุน และ
โลกจากภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ไปเปนภูมิภาคเอเชีย ที่มี จีน ญี่ปุน อินเดีย 
เกาหลีใต และประเทศในอาเซียน เปนผูนําในการขับเคลื่อนในการลงทุน และ
โลกจากภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ไปเปนภูมิภาคเอเชีย ที่มี จีน ญี่ปุน อินเดีย 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมตั้งอยูใน
เกาหลีใต และประเทศในอาเซียน เปนผูนําในการขับเคลื่อนในการลงทุน และ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมตั้งอยูใน
เกาหลีใต และประเทศในอาเซียน เปนผูนําในการขับเคลื่อนในการลงทุน และ

จุดยุทธศาสตรของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยจึงเปนตําแหนงที่ดีที่สุด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมตั้งอยูใน
จุดยุทธศาสตรของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยจึงเปนตําแหนงที่ดีที่สุด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมตั้งอยูใน

ในการลงทนุในอาเซยีน เพือ่เช่ือมตอทางการผลติ การคา การสงออก และการขนสง
จุดยุทธศาสตรของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยจึงเปนตําแหนงที่ดีที่สุด
ในการลงทนุในอาเซยีน เพือ่เช่ือมตอทางการผลติ การคา การสงออก และการขนสง
จุดยุทธศาสตรของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยจึงเปนตําแหนงที่ดีที่สุด

ไปยังเอเชยีและประเทศตางๆ ท่ัวโลก โครงการนีไ้ดสานตอโครงการพฒันาเศรษฐกจิ
ในการลงทนุในอาเซยีน เพือ่เช่ือมตอทางการผลติ การคา การสงออก และการขนสง
ไปยังเอเชยีและประเทศตางๆ ท่ัวโลก โครงการนีไ้ดสานตอโครงการพฒันาเศรษฐกจิ
ในการลงทนุในอาเซยีน เพือ่เช่ือมตอทางการผลติ การคา การสงออก และการขนสง

ภาคตะวันออก East Seaboard ที่ไดทํามาเมื่อ 30 ปที่แลว สมัยพลเอกเปรม
ไปยังเอเชยีและประเทศตางๆ ท่ัวโลก โครงการนีไ้ดสานตอโครงการพฒันาเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก East Seaboard ที่ไดทํามาเมื่อ 30 ปที่แลว สมัยพลเอกเปรม
ไปยังเอเชยีและประเทศตางๆ ท่ัวโลก โครงการนีไ้ดสานตอโครงการพฒันาเศรษฐกจิ

ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เปนที่นาเสียดายที่หลายรัฐบาลที่ผานมา ไมไดมี
การสานตอโครงการนี้ใหขยายผลในการตอยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เปนที่นาเสียดายที่หลายรัฐบาลที่ผานมา ไมไดมี
การสานตอโครงการนี้ใหขยายผลในการตอยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เปนที่นาเสียดายที่หลายรัฐบาลที่ผานมา ไมไดมี

อุตสาหกรรมในอนาคต และในรัฐบาล คสช. ไดมีมติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงขอสรุปเปน Q & A ที่ทําใหเขาใจไดงายขึ้น
อุตสาหกรรมในอนาคต และในรัฐบาล คสช. ไดมีมติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงขอสรุปเปน Q & A ที่ทําใหเขาใจไดงายขึ้น
อุตสาหกรรมในอนาคต และในรัฐบาล คสช. ไดมีมติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบ 

Q : EEC คืออะไร
 A : มาจาก Eastern Economic Corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เพ่ือพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานของเขตเศรษฐกิ จบริเวณจังหวัดในภาค
 A : มาจาก Eastern Economic Corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เพ่ือพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานของเขตเศรษฐกิ จบริเวณจังหวัดในภาค
 A : มาจาก Eastern Economic Corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ตะวันออกของไทยใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น เปนการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานของเขตเศรษฐกิ จบริเวณจังหวัดในภาค
ตะวันออกของไทยใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น เปนการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานของเขตเศรษฐกิ จบริเวณจังหวัดในภาค

ตอยอด Eastern Seaboard ที่ไดทํามาเมื่อ 30 ปที่แลว เสมือนหนึ่งวาโครงการนี้
ตะวันออกของไทยใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น เปนการ
ตอยอด Eastern Seaboard ที่ไดทํามาเมื่อ 30 ปที่แลว เสมือนหนึ่งวาโครงการนี้
ตะวันออกของไทยใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น เปนการ

คือ Eastern Seaboard 2 โดยระยะแรกจะพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ที่พื้นที่ดังกลาว ปจจุบันเปนเขตอุตสาหกรรมหลักจากโรงงานและ
คือ Eastern Seaboard 2 โดยระยะแรกจะพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ที่พื้นที่ดังกลาว ปจจุบันเปนเขตอุตสาหกรรมหลักจากโรงงานและ
คือ Eastern Seaboard 2 โดยระยะแรกจะพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรมตางๆ เดิมอยูแลว การลงทุนของ EEC จะเนนไปที่การพัฒนา
และฉะเชิงเทรา ที่พื้นที่ดังกลาว ปจจุบันเปนเขตอุตสาหกรรมหลักจากโรงงานและ
นิคมอุตสาหกรรมตางๆ เดิมอยูแลว การลงทุนของ EEC จะเนนไปที่การพัฒนา
และฉะเชิงเทรา ที่พื้นที่ดังกลาว ปจจุบันเปนเขตอุตสาหกรรมหลักจากโรงงานและ

ระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเดินทางและขนสง เพื่อใหมีความพรอมในการ
นิคมอุตสาหกรรมตางๆ เดิมอยูแลว การลงทุนของ EEC จะเนนไปที่การพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเดินทางและขนสง เพื่อใหมีความพรอมในการ
นิคมอุตสาหกรรมตางๆ เดิมอยูแลว การลงทุนของ EEC จะเนนไปที่การพัฒนา

รองรับ อันเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
ระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเดินทางและขนสง เพื่อใหมีความพรอมในการ
รองรับ อันเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
ระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเดินทางและขนสง เพื่อใหมีความพรอมในการ
รองรับ อันเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

Q : EEC ประกอบโครงการอะไร และใชงบประมาณ เงินลงทุนเทาใด
 A :  - โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 200,000 ลานบาท 
  - โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
 A :  - โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 200,000 ลานบาท 
  - โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
 A :  - โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 200,000 ลานบาท 

 (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อูตะเภา)  158,000 ลานบาท
  - โครงการรถไฟทางคูเช่ือมแหลงอตุสาหกรรมกบัทาเรอื 64,300 ลานบาท
 (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อูตะเภา)  158,000 ลานบาท
  - โครงการรถไฟทางคูเช่ือมแหลงอตุสาหกรรมกบัทาเรอื 64,300 ลานบาท
 (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อูตะเภา)  158,000 ลานบาท

  - โครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง 88,000 ลานบาท
  - โครงการรถไฟทางคูเช่ือมแหลงอตุสาหกรรมกบัทาเรอื 64,300 ลานบาท
  - โครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง 88,000 ลานบาท
  - โครงการรถไฟทางคูเช่ือมแหลงอตุสาหกรรมกบัทาเรอื 64,300 ลานบาท

  - โครงการพัฒนาทาเรือมาบตาพุด 10,150 ลานบาท
  - โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษมอเตอรเวย 3 เสนทาง 35,300 ลานบาท
  - โครงการพัฒนาเมืองในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
 400,000 ลานบาท
  - โครงการพัฒนาการทองเที่ยว 200,000 ลานบาท
  - โครงการพฒันาเขตนวตักรรมดานเทคโนโลยแีละการลงทนุในอุตสาหกรรม
 เปาหมาย 500,000 ลานบาท รวมเปนการลงทนุในโครงการ EEC 1.66 ลานลานบาท

Q : ประโยชนของโครงการพัฒนา EEC คืออะไร
 A : ประเทศไทยไดประโยชนจากโครงการนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เปนอยางมาก จะทําใหการเดินทางและขนสงภายในประเทศมีความสะดวก
สบายมากขึ้น เพราะมีการเชื่อมตอทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยสิทธิ
ประโยชนทางภาษใีหแกผูลงทนุ ซึง่จะดงึดดูนกัลงทนุภาคเอกชนทัง้ไทยและตางชาติ
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยสิทธิ
ประโยชนทางภาษใีหแกผูลงทนุ ซึง่จะดงึดดูนกัลงทนุภาคเอกชนทัง้ไทยและตางชาติ
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยสิทธิ

ทําใหเกิดอุตสาหกรรม SME มารองรับมากมาย มีผลในการจางงานฝมือและ
อัตรางานวิชาชีพชั้นสูงมากขึ้น และเปนการยกระดับเศรษฐกิจและรายไดใหกับ
ทําใหเกิดอุตสาหกรรม SME มารองรับมากมาย มีผลในการจางงานฝมือและ
อัตรางานวิชาชีพชั้นสูงมากขึ้น และเปนการยกระดับเศรษฐกิจและรายไดใหกับ
ทําใหเกิดอุตสาหกรรม SME มารองรับมากมาย มีผลในการจางงานฝมือและ

ประชากรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
อัตรางานวิชาชีพชั้นสูงมากขึ้น และเปนการยกระดับเศรษฐกิจและรายไดใหกับ
ประชากรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
อัตรางานวิชาชีพชั้นสูงมากขึ้น และเปนการยกระดับเศรษฐกิจและรายไดใหกับ
ประชากรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

Q : เปาหมายการพัฒนา EEC คืออะไร
 A : ไทยตองการยกระดับพื้นที่ของ EEC ใหเปนเขตเศรษฐกิจที่ดีแหงหนึ่งของ
เอเชีย ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพเขาดวยกัน
 A : ไทยตองการยกระดับพื้นที่ของ EEC ใหเปนเขตเศรษฐกิจที่ดีแหงหนึ่งของ
เอเชีย ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพเขาดวยกัน
 A : ไทยตองการยกระดับพื้นที่ของ EEC ใหเปนเขตเศรษฐกิจที่ดีแหงหนึ่งของ

ดวยการสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองตางๆ ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
เอเชีย ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพเขาดวยกัน
ดวยการสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองตางๆ ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
เอเชีย ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพเขาดวยกัน

และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสรางระบบกฎหมายตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ดวยการสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองตางๆ ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสรางระบบกฎหมายตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ดวยการสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองตางๆ ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

และสทิธปิระโยชนใหแกนกัลงทนุทัง้หลาย และสนบัสนนุอตุสาหกรรมเทคโนโลยขีัน้สงู
และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสรางระบบกฎหมายตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
และสทิธปิระโยชนใหแกนกัลงทนุทัง้หลาย และสนบัสนนุอตุสาหกรรมเทคโนโลยขีัน้สงู
และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสรางระบบกฎหมายตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก

และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีพื้นที่อุตสาหกรรม
และสทิธปิระโยชนใหแกนกัลงทนุทัง้หลาย และสนบัสนนุอตุสาหกรรมเทคโนโลยขีัน้สงู
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีพื้นที่อุตสาหกรรม
และสทิธปิระโยชนใหแกนกัลงทนุทัง้หลาย และสนบัสนนุอตุสาหกรรมเทคโนโลยขีัน้สงู

รองรับการลงทุนทั้ง 3 จังหวัด ประมาณ 30,000 ไร
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีพื้นที่อุตสาหกรรม
รองรับการลงทุนทั้ง 3 จังหวัด ประมาณ 30,000 ไร
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีพื้นที่อุตสาหกรรม
รองรับการลงทุนทั้ง 3 จังหวัด ประมาณ 30,000 ไร

Q : ในการพัฒนา EEC มีกฎหมายอะไรรองรับ
 A : รัฐบาลไดจัดทําพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

Q : ในการพัฒนา EEC มีกฎหมายอะไรรองรับ
 A : รัฐบาลไดจัดทําพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

Q : ในการพัฒนา EEC มีกฎหมายอะไรรองรับ

ออก พ.ศ.2560 โดยมีสาระสําคัญ คือการเอื้อประโยชนใหแกผูลงทุนทั้งไทยและ
 A : รัฐบาลไดจัดทําพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก พ.ศ.2560 โดยมีสาระสําคัญ คือการเอื้อประโยชนใหแกผูลงทุนทั้งไทยและ
 A : รัฐบาลไดจัดทําพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ตางชาติอยางมาก เชน การยกเวนภาษีสูงสุด 15 ป หรือการลดหยอนภาษี 50% 
สําหรับกิจการโครงสรางพื้นฐานพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ EEC งานวิจัยและ
ตางชาติอยางมาก เชน การยกเวนภาษีสูงสุด 15 ป หรือการลดหยอนภาษี 50% 
สําหรับกิจการโครงสรางพื้นฐานพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ EEC งานวิจัยและ
ตางชาติอยางมาก เชน การยกเวนภาษีสูงสุด 15 ป หรือการลดหยอนภาษี 50% 

พัฒนา ทั้งผูลงทุนรายใหญและรายยอย (SME)
สําหรับกิจการโครงสรางพื้นฐานพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ EEC งานวิจัยและ
พัฒนา ทั้งผูลงทุนรายใหญและรายยอย (SME)
สําหรับกิจการโครงสรางพื้นฐานพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ EEC งานวิจัยและ

Q : สภาวิศวกรมีสวนชวยในการพัฒนา EEC ไดอยางไร
 A : ในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สภาวิศวกรมีสวนในการผลักดัน
พัฒนาบุคลากรและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรที่จะเป นพลังสําคัญในการไปสู 
 A : ในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สภาวิศวกรมีสวนในการผลักดัน
พัฒนาบุคลากรและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรที่จะเป นพลังสําคัญในการไปสู 
 A : ในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สภาวิศวกรมีสวนในการผลักดัน

ความสาํเรจ็ของโครงการนี ้ โดยการเนนผูมใีบอนญุาตการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
พัฒนาบุคลากรและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรที่จะเป นพลังสําคัญในการไปสู 
ความสาํเรจ็ของโครงการนี ้ โดยการเนนผูมใีบอนญุาตการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
พัฒนาบุคลากรและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรที่จะเป นพลังสําคัญในการไปสู 

ควบคุมทั้ง 7 สาขา ไดแก วิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ เหมืองแร 
ความสาํเรจ็ของโครงการนี ้ โดยการเนนผูมใีบอนญุาตการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุมทั้ง 7 สาขา ไดแก วิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ เหมืองแร 
ความสาํเรจ็ของโครงการนี ้ โดยการเนนผูมใีบอนญุาตการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

เคมี และสิ่งแวดลอม 6 ลักษณะงาน ไดแก งานที่ปรึกษา งานวางผัง งานออกแบบ 
ควบคุมทั้ง 7 สาขา ไดแก วิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ เหมืองแร 
เคมี และสิ่งแวดลอม 6 ลักษณะงาน ไดแก งานที่ปรึกษา งานวางผัง งานออกแบบ 
ควบคุมทั้ง 7 สาขา ไดแก วิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ เหมืองแร 

งานควบคุมการกอสราง หรืองานอํานวยการผลิต งานอํานวยการใช งานตรวจสอบ 
รวมทั้งสภาวิศวกรจะสงเสริมผูประกอบวิชาชีพในงานวิศวกรรมที่ไมควบคุม หรือ
งานควบคุมการกอสราง หรืองานอํานวยการผลิต งานอํานวยการใช งานตรวจสอบ 
รวมทั้งสภาวิศวกรจะสงเสริมผูประกอบวิชาชีพในงานวิศวกรรมที่ไมควบคุม หรือ
งานควบคุมการกอสราง หรืองานอํานวยการผลิต งานอํานวยการใช งานตรวจสอบ 

งานวิศวกรรมสงเสริมในการใชวิชาชีพในเขต EEC
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะเปนการยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและทําให
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะเปนการยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและทําให
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะเปนการยกระดับ

เศรษฐกจิของไทยเตบิโตอยางยัง่ยนืในระยะยาว สรางงานอยางมากใหแกวศิวกรไทย 
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและทําให
เศรษฐกจิของไทยเตบิโตอยางยัง่ยนืในระยะยาว สรางงานอยางมากใหแกวศิวกรไทย 
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและทําให

อันเปนผลดีในภาพรวมใหแกประเทศไทยสืบไป

เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร
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 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เกิดเหตุเรือบรรทุกสินคา ชนตอมอสะพานขาม
แมนํ้าทาจีน หนาวัดไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนทําใหสะพาน
 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เกิดเหตุเรือบรรทุกสินคา ชนตอมอสะพานขาม
แมนํ้าทาจีน หนาวัดไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนทําใหสะพาน
 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เกิดเหตุเรือบรรทุกสินคา ชนตอมอสะพานขาม

ถลมลงไปในแมนํ้านั้น สภาวิศวกรไดสงคณะผูชํานาญการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ
แมนํ้าทาจีน หนาวัดไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนทําใหสะพาน
ถลมลงไปในแมนํ้านั้น สภาวิศวกรไดสงคณะผูชํานาญการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ
แมนํ้าทาจีน หนาวัดไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนทําใหสะพาน

เหตุการณดังกลาวโดยไดรับความรวมมือจากกรมเจาทาในการเขาพื้นที่ เมื่อวันที่
ถลมลงไปในแมนํ้านั้น สภาวิศวกรไดสงคณะผูชํานาญการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ
เหตุการณดังกลาวโดยไดรับความรวมมือจากกรมเจาทาในการเขาพื้นที่ เมื่อวันที่
ถลมลงไปในแมนํ้านั้น สภาวิศวกรไดสงคณะผูชํานาญการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ

24 ธันวาคมที่ผานมา ซึ่งจากผลการตรวจสอบ สภาวิศวกรไดต้ังขอสันนิษฐาน
เหตุการณดังกลาวโดยไดรับความรวมมือจากกรมเจาทาในการเขาพื้นที่ เมื่อวันที่
24 ธันวาคมที่ผานมา ซึ่งจากผลการตรวจสอบ สภาวิศวกรไดต้ังขอสันนิษฐาน
เหตุการณดังกลาวโดยไดรับความรวมมือจากกรมเจาทาในการเขาพื้นที่ เมื่อวันที่

เบือ้งตนวา เกิดขึน้จากเรอืบรรทกุถัว่ (เรือเปลา) แลนมาชนฐานรากสะพาน ทีช่วงกลาง
24 ธันวาคมที่ผานมา ซึ่งจากผลการตรวจสอบ สภาวิศวกรไดต้ังขอสันนิษฐาน
เบือ้งตนวา เกิดขึน้จากเรอืบรรทกุถัว่ (เรือเปลา) แลนมาชนฐานรากสะพาน ทีช่วงกลาง
24 ธันวาคมที่ผานมา ซึ่งจากผลการตรวจสอบ สภาวิศวกรไดต้ังขอสันนิษฐาน

ของสะพาน ดวยนํ้าหนักเรือที่มากหลายรอยตัน แมจะแลนดวยความเร็วไมมาก แต
เบือ้งตนวา เกิดขึน้จากเรอืบรรทกุถัว่ (เรือเปลา) แลนมาชนฐานรากสะพาน ทีช่วงกลาง
ของสะพาน ดวยนํ้าหนักเรือที่มากหลายรอยตัน แมจะแลนดวยความเร็วไมมาก แต
เบือ้งตนวา เกิดขึน้จากเรอืบรรทกุถัว่ (เรือเปลา) แลนมาชนฐานรากสะพาน ทีช่วงกลาง

ก็ทําใหเกิดแรงทางดานขางปริมาณมาก (เกิดจากโมเมนตัมของเรือทําใหเกิดแรงดล
ปะทะกับฐานราก) จนทําใหฐานรากตัวกลางของสะพานเคลื่อนที่ในแนวราบ สงผล
ใหตอมอของสะพานที่มีความสูงมากเคลื่อนที่ตามไป จนทําใหคานคอนกรีตที่วางไว
ปะทะกับฐานราก) จนทําใหฐานรากตัวกลางของสะพานเคลื่อนที่ในแนวราบ สงผล
ใหตอมอของสะพานที่มีความสูงมากเคลื่อนที่ตามไป จนทําใหคานคอนกรีตที่วางไว
ปะทะกับฐานราก) จนทําใหฐานรากตัวกลางของสะพานเคลื่อนที่ในแนวราบ สงผล

ที่หัวเสาตอมอ หลุดออก และรวงหลนลงมา นอกจากนี้คานที่รวงหลนยังดึงรั้งให
ใหตอมอของสะพานที่มีความสูงมากเคลื่อนที่ตามไป จนทําใหคานคอนกรีตที่วางไว
ที่หัวเสาตอมอ หลุดออก และรวงหลนลงมา นอกจากนี้คานที่รวงหลนยังดึงรั้งให
ใหตอมอของสะพานที่มีความสูงมากเคลื่อนที่ตามไป จนทําใหคานคอนกรีตที่วางไว

ตอมอสะพานที่อยูใกลฝง หักโคนตามมาดวยกันอีก ยังมีขอสังเกต จากสภาพ
ที่หัวเสาตอมอ หลุดออก และรวงหลนลงมา นอกจากนี้คานที่รวงหลนยังดึงรั้งให
ตอมอสะพานที่อยูใกลฝง หักโคนตามมาดวยกันอีก ยังมีขอสังเกต จากสภาพ
ที่หัวเสาตอมอ หลุดออก และรวงหลนลงมา นอกจากนี้คานที่รวงหลนยังดึงรั้งให

การวิบัติของเสาตอมอสะพาน ที่หักโคนลงมาวา
ตอมอสะพานที่อยูใกลฝง หักโคนตามมาดวยกันอีก ยังมีขอสังเกต จากสภาพ
การวิบัติของเสาตอมอสะพาน ที่หักโคนลงมาวา
ตอมอสะพานที่อยูใกลฝง หักโคนตามมาดวยกันอีก ยังมีขอสังเกต จากสภาพ

 1. คอนกรีตที่ใช มีกําลังอัดไมสูงมาก เพราะจากซากที่เหลือ จะเห็นวามีการ
แตกปนเปนเศษเล็กๆ อยูมาก
 2. จดุทีเ่สาหกัโคน อยูทีบ่รเิวณโคนเสา ซึง่ตรงกบับรเิวณทีม่กีารตอทาบเหลก็พอดี
แตกปนเปนเศษเล็กๆ อยูมาก
 2. จดุทีเ่สาหกัโคน อยูทีบ่รเิวณโคนเสา ซึง่ตรงกบับรเิวณทีม่กีารตอทาบเหลก็พอดี
แตกปนเปนเศษเล็กๆ อยูมาก

(weak point) ซึง่ทีบ่รเิวณนี ้ไมควรมกีารตอทาบเหลก็ เพราะเปนจดุทีร่บัแรงดดัสงูสดุ
 2. จดุทีเ่สาหกัโคน อยูทีบ่รเิวณโคนเสา ซึง่ตรงกบับรเิวณทีม่กีารตอทาบเหลก็พอดี
(weak point) ซึง่ทีบ่รเิวณนี ้ไมควรมกีารตอทาบเหลก็ เพราะเปนจดุทีร่บัแรงดดัสงูสดุ
 2. จดุทีเ่สาหกัโคน อยูทีบ่รเิวณโคนเสา ซึง่ตรงกบับรเิวณทีม่กีารตอทาบเหลก็พอดี

 สําหรับการออกแบบและกอสรางสะพานที่มีความยาวชวงตั้งแต 10 ม. ขึ้นไป
(weak point) ซึง่ทีบ่รเิวณนี ้ไมควรมกีารตอทาบเหลก็ เพราะเปนจดุทีร่บัแรงดดัสงูสดุ
 สําหรับการออกแบบและกอสรางสะพานที่มีความยาวชวงตั้งแต 10 ม. ขึ้นไป
(weak point) ซึง่ทีบ่รเิวณนี ้ไมควรมกีารตอทาบเหลก็ เพราะเปนจดุทีร่บัแรงดดัสงูสดุ

เขาขายเปนวิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ตองใชวิศวกรที่มีใบ
อนุญาตฯ จากสภาวิศวกร ทําการออกแบบและควบคุมการกอสราง ทั้งนี้ หนวย
เขาขายเปนวิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ตองใชวิศวกรที่มีใบ
อนุญาตฯ จากสภาวิศวกร ทําการออกแบบและควบคุมการกอสราง ทั้งนี้ หนวย
เขาขายเปนวิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ตองใชวิศวกรที่มีใบ

งานที่เกี่ยวของควรเรงตรวจสอบสะพานอื่นๆ ตอไป ทั้งนี้ สําหรับแนวทางปองกัน
อนุญาตฯ จากสภาวิศวกร ทําการออกแบบและควบคุมการกอสราง ทั้งนี้ หนวย
งานที่เกี่ยวของควรเรงตรวจสอบสะพานอื่นๆ ตอไป ทั้งนี้ สําหรับแนวทางปองกัน
อนุญาตฯ จากสภาวิศวกร ทําการออกแบบและควบคุมการกอสราง ทั้งนี้ หนวย

เรือชน ตามมาตรฐานสากล สามารถแบงไดเปน 4 วิธี คือ 
 1. ออกแบบโครงสรางใหมีความแข็งแรงรองรับแรงกระแทก 
 2. ออกแบบตัวสลายพลังงานหรืออุปกรณปองกันการกระแทก 
 3. ออกแบบตอมอใหอยูใกลฝงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทก และ 
 2. ออกแบบตัวสลายพลังงานหรืออุปกรณปองกันการกระแทก 
 3. ออกแบบตอมอใหอยูใกลฝงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทก และ 
 2. ออกแบบตัวสลายพลังงานหรืออุปกรณปองกันการกระแทก 

 4. ออกแบบและกอสรางเกาะลอมเสาตอมอ ในกรณีที่มีพื้นที่เพียงพอ
 3. ออกแบบตอมอใหอยูใกลฝงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทก และ 
 4. ออกแบบและกอสรางเกาะลอมเสาตอมอ ในกรณีที่มีพื้นที่เพียงพอ
 3. ออกแบบตอมอใหอยูใกลฝงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทก และ 

Who’s who in Thailand Engineering โดย นายมานิตย กูธนพัฒน รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

สาเหตุและแนวทางปองกันอุบัติเหตุเรือชนตอมอสะพาน

พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท
 พลอากาศเอกกาํธน  สนิธวานนท เขาศกึษาในคณะวศิวกรรมศาสตรจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ป พ.ศ. 2487 จบวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา เมื่อป พ.ศ. 2490 สําเร็จวิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุนที่ 13 (พ.ศ. 2502) และวิทยาลัยปองกันราช
อาณาจักร รุนที่ 20 (พ.ศ. 2520) ทานเขารับราชการทหาร สังกัดกรมทหารสื่อสาร ระหวางป พ.ศ. 2492-2503 ในระหวางเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทานไดสมัครเขารวมในขบวนการเสรีไทยสายนิสิตจุฬาฯ
 หลังจากลาออกจากราชการทหารไดเขาทํางานที่การไฟฟายันฮี (ในขณะนั้น) ทานทุมเททํางานดวยความมุงมั่น ยึดประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ ซื่อสัตยสุจริต เปนที่เคารพรักจากทั้งผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ทานเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
กอต้ังสถาบนัวศิวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสแหงประเทศไทย (IEEE) และดาํรงตาํแหนงประธานสถาบนัฯ ระหวางป พ.ศ. 2521-2523
ของสวนรวมเปนสําคัญ ซื่อสัตยสุจริต เปนที่เคารพรักจากทั้งผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ทานเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
กอต้ังสถาบนัวศิวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสแหงประเทศไทย (IEEE) และดาํรงตาํแหนงประธานสถาบนัฯ ระหวางป พ.ศ. 2521-2523
ของสวนรวมเปนสําคัญ ซื่อสัตยสุจริต เปนที่เคารพรักจากทั้งผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ทานเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ

IEEE เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนความรูเพื่อการพัฒนาพลังงานของประเทศมาโดยตลอด

 พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2528 - กันยายน 2530 ดวยคุณงามความดี
ท่ีทานไดสัง่สมมา ประกอบกบัความจงรักภกัดี พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท ไดรบัพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตัง้ใหเปนองคมนตร ี เมือ่วนัที ่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2530
 พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2528 - กันยายน 2530 ดวยคุณงามความดี
ท่ีทานไดสัง่สมมา ประกอบกบัความจงรักภกัดี พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท ไดรบัพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตัง้ใหเปนองคมนตร ี เมือ่วนัที ่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2530
 พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2528 - กันยายน 2530 ดวยคุณงามความดี

นับเปนเกียรติอันสูงสุดของชีวิต
 ในระหวางป พ.ศ. 2533-2536 ทานไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในระหวางดํารงตําแหนงนี้ทานได
นับเปนเกียรติอันสูงสุดของชีวิต
 ในระหวางป พ.ศ. 2533-2536 ทานไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในระหวางดํารงตําแหนงนี้ทานได
นับเปนเกียรติอันสูงสุดของชีวิต

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากมาย วางแนวทางการพัฒนาวิชาชีพและเครือขายองคกรวิชาชีพในตางประเทศ ทานเนนใหวิศวกรตองมีจรรยาบรรณ เพราะเปนอาชีพที่เกี่ยวของ
กับชีวิตของคนจํานวนมาก สงเสริมใหวิศวกรมีบทบาท แสดงความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญตางๆ ทางสังคม ทานจึงถือเปนเสาหลักของวงการวิศวกรรมไทยอยางแทจริง
 พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ไดทาํงานเพือ่ประโยชนของประเทศชาตอิยางสมํา่เสมอ ทานเคยดาํรงตาํแหนงมากมาย อาท ิ เปนกรรมการบรหิารมลูนธิอิานนัทมหดิล,
กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง, ประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.9, ประธานกรรมการมูลนิธิอรุณ สรเทศน เปนตน และทานไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก เปนกรณีพิเศษเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550
 คําโอวาทที่ พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ไดกลาวกับวิศวกรอยูเสมอ “วิศวกรเปนวิชาชีพที่สําคัญ หากการทํางานมีความผิดพลาด อาจสรางความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินเปนอยางมาก การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมจึงตองมีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งถองแท รวมถึงตองมีจรรยาบรรณและคุณธรรม จึงจะถือไดวาเปนวิศวกรที่ดี”
 คําโอวาทที่ พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ไดกลาวกับวิศวกรอยูเสมอ “วิศวกรเปนวิชาชีพที่สําคัญ หากการทํางานมีความผิดพลาด อาจสรางความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินเปนอยางมาก การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมจึงตองมีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งถองแท รวมถึงตองมีจรรยาบรรณและคุณธรรม จึงจะถือไดวาเปนวิศวกรที่ดี”
 คําโอวาทที่ พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ไดกลาวกับวิศวกรอยูเสมอ “วิศวกรเปนวิชาชีพที่สําคัญ หากการทํางานมีความผิดพลาด อาจสรางความเสียหายตอชีวิต

เรื่องจากคณะอนุกรรมการ                                    โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร



สารสภาวิศวกร I COE Newsletter หนาที่ 10

COE Focus                                                                      โดย คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ

 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พรอมดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจรรยาบรรณ และเจาหนาที่สภาวิศวกร เขารวมงานวันคลายวันสถาปนาสภาวิศวกร
ครบรอบ 18 ป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผานมาโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ทําหนาที่เปนประธานในพิธีสักการะองคพระวิษณุกรรม ที่ประดิษฐานอยู
ดานหนาอาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ซึ่งเปนที่เคารพและยึดถือตั้งมั่นเชิงสัญลักษณของวิศวกรมาตั้งแตครั้งโบราณกาล นอกจาก
นี้ยังไดนิมนตพระสงฆ 9 รูป มาทําพิธีเจริญพระพุทธมนต เพื่อความเปนสิริมงคล แกคณะผูบริหารและเจาหนาที่ และถวายภัตตาหารเพลหลังจากเสร็จสิ้นพิธี โดยมีแขก
ผูมีเกียรติ ผูแทนสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนหนวยงานตางๆ เขารวมแสดงความยินดีเปนจํานวนมาก อาทิ นายเจตกําจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก, นายวีระ 
ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก, นายสุทธิพงษ ลิมปษเฐียร เลขาธิการสภาสถาปนิก, นายพิชญะ จันทรานุวัตร ผูแทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟาไทย, 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยาและนางภูษณา แจมแจง ผูแทนสภาวิชาชีพบัญชี, นายทัศไนย ไชยแขวน ผูแทนสภาทนายความ, นายรณรงค กระจางยศ ผูแทนสมาคมผูตรวจสอบ
อาคาร, นางจิตรลดา คะนองศักดิ์  ผูอํานวยการเขตวังทองหลาง เปนตน
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มาตรการหนุนการลงทุน EEC (Eastern Economic Corridor)
อกีหนึง่ยทุธศาสตรขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0
 เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ เปนรูปธรรมภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ที่มุงสรางอุตสาหกรรมใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
 เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ เปนรูปธรรมภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ที่มุงสรางอุตสาหกรรมใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
 เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ เปนรูปธรรมภายใตกรอบ

พรอมกบัการสรางการเตบิโตของเศรษฐกจิแบบมสีวนรวม สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี จัดตั้ง 
“เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ซึ่งภายหลังไดมีมติเห็นชอบโครงการดังกลาว เพื่อกาวสูการเปนจุดศูนยกลาง
ในระดับเอเซียและระดับโลก โดยเฉพาะดานการลงทุน เน่ืองจากศักยภาพของ
พื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเปนทําเลที่ตั้ง
ท่ีดีท่ีสดุในการลงทนุในภมูภิาคอาเซยีน เพราะมพีืน้ฐานดานอตุสาหกรรมทีแ่ขง็แกรง
มีฐานการผลิตขนาดใหญ และมีความเชื่อมโยงดานการคมนาคม ทําใหมีศักยภาพ
และโอกาสทางธุรกิจที่สูงมาก นอกจากน้ีการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ EEC
ยังไดรับสิทธิพิเศษตางๆ จากทั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ 
และโอกาสทางธุรกิจที่สูงมาก นอกจากน้ีการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ EEC
ยังไดรับสิทธิพิเศษตางๆ จากทั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ 
และโอกาสทางธุรกิจที่สูงมาก นอกจากน้ีการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ EEC

กระทรวงการคลงั ซึง่กลไกมาตรการสงเสรมิการลงทนุตางๆนัน้ จะเปนกลไกทีส่นบัสนนุ
ใหผูประกอบการและนกัลงทนุเตบิโตไปพรอมกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ
อยางยั่งยืนได

ต้ังเปาเปนอนาคตศนูยกลางการลงทนุระดบัโลก
 เปาหมายสาํคญัของการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) คือ การเปนจุดศูนยกลางในระดับโลกโดยเฉพาะดานการลงทุน 
เปนฐานอุตสาหกรรมดานพลังงานและโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยโรงกลั่น
Corridor : EEC) คือ การเปนจุดศูนยกลางในระดับโลกโดยเฉพาะดานการลงทุน 
เปนฐานอุตสาหกรรมดานพลังงานและโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยโรงกลั่น
Corridor : EEC) คือ การเปนจุดศูนยกลางในระดับโลกโดยเฉพาะดานการลงทุน 

นํ้ามันขนาดใหญ 5 โรง อุตสาหกรรมกลุมปโตรเคมี 3 แหง โรงผลิตไฟฟา 20 โรง 
และนิคมอุตสาหกรรม 29 แหง ทั้งยังเชื่อมโยงดวยโครงสรางพื้นฐานการขนสงที่มี
ความสะดวกสบาย หางจากกรุงเทพฯ เพียง 200 กม. ที่เชื่อมผานเสนทางสายหลัก 
ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง สนามบินอูตะเภา และทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 ศกัยภาพสาํคัญของพืน้ท่ี EEC คอื การเปนพืน้ทีย่ทุธศาสตรแหงภมูภิาคอาเซยีน
ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง สนามบินอูตะเภา และทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 ศกัยภาพสาํคัญของพืน้ท่ี EEC คอื การเปนพืน้ทีย่ทุธศาสตรแหงภมูภิาคอาเซยีน
ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง สนามบินอูตะเภา และทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เปนประตูสูเอเชีย สามารถเขาถึงประชากรโลกไดกวาครึ่งหนึ่ง โดย EEC จะเปนเขต
เศรษฐกจิพเิศษท่ีมขีนาดใหญท่ีสุดในภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ในเชงิงบประมาณและขนาด
เปนประตูสูเอเชีย สามารถเขาถึงประชากรโลกไดกวาครึ่งหนึ่ง โดย EEC จะเปนเขต
เศรษฐกจิพเิศษท่ีมขีนาดใหญท่ีสุดในภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ในเชงิงบประมาณและขนาด
เปนประตูสูเอเชีย สามารถเขาถึงประชากรโลกไดกวาครึ่งหนึ่ง โดย EEC จะเปนเขต

พื้นที่ GDP ของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาเซียน และอินเดีย มีมูลคารวมกวา 
เศรษฐกจิพเิศษท่ีมขีนาดใหญท่ีสุดในภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ในเชงิงบประมาณและขนาด
พื้นที่ GDP ของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาเซียน และอินเดีย มีมูลคารวมกวา 
เศรษฐกจิพเิศษท่ีมขีนาดใหญท่ีสุดในภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ในเชงิงบประมาณและขนาด

1/3 ของ GDP โลก โดยในอนาคต EEC จะเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื-ใต และระเบยีงตะวนัออก-ตะวนัตก ทัง้ยงัเปนศนูยกลางของ
1/3 ของ GDP โลก โดยในอนาคต EEC จะเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื-ใต และระเบยีงตะวนัออก-ตะวนัตก ทัง้ยงัเปนศนูยกลางของ
1/3 ของ GDP โลก โดยในอนาคต EEC จะเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับการพัฒนา

ความเชือ่มโยงมหาสมทุรอนิเดยีกบัมหาสมทุรแปซฟิก รวมถงึประเทศกลุมอนภุมูภิาค
ลุมแมนํ้าโขง และทางตอนใตของประเทศจีนดวย
ความเชือ่มโยงมหาสมทุรอนิเดยีกบัมหาสมทุรแปซฟิก รวมถงึประเทศกลุมอนภุมูภิาค
ลุมแมนํ้าโขง และทางตอนใตของประเทศจีนดวย
ความเชือ่มโยงมหาสมทุรอนิเดยีกบัมหาสมทุรแปซฟิก รวมถงึประเทศกลุมอนภุมูภิาค

 ทั้งนี้ การพัฒนา ‘ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก’ มุงสูการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจระดับโลก ดวยการพัฒนา 4 ดานหลัก  ไดแก โครงสรางพื้นฐาน ธุรกิจ
 ทั้งนี้ การพัฒนา ‘ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก’ มุงสูการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจระดับโลก ดวยการพัฒนา 4 ดานหลัก  ไดแก โครงสรางพื้นฐาน ธุรกิจ
 ทั้งนี้ การพัฒนา ‘ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก’ มุงสูการเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรม การทองเที่ยว เมืองใหมและชุมชน โดยเปาหมายตามแผนการลงทุน
ที่วางไวมีทั้งภาครัฐและเอกชน มีมูลคาประมาณ 1.5 ลานลานบาทใน 5 ปแรก อาทิ 
เมืองใหม 400,000 ลานบาท จะเปนการลงทุนโดยเอกชน สนามบินอูตะเภารองรับ
ผูโดยสาร 3 ลานคน/ป จะลงทุนโดยรัฐ เปนตน
 หากเปนไปตามแผนที่วางไวคาดวา นอกจากประเทศจะมีการลงทุน 1.5 ลาน
ลานบาทใน 5 ปแลว ยังจะทําใหเศรษฐกิจโต 5% ตอป เกิดการจางงานใหมกวา 
100,000 อัตรา/ป ลดตนทุนดานโลจิสติกส 400,000 ลานบาท/ป มีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 10 ลานคน/ป และไดฐานภาษีใหม 100,000 ลานบาท/ป
 สําหรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเปนปจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (New - Growth Engine) ของประเทศ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขนัใหสงูขึน้ โดยอตุสาหกรรมเปาหมายเหลานีจ้ะเปนทีส่นใจของนกัลงทนุทัว่โลก 
แบงออกเปน 2 กลุม คอื 5 อตุสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ไดแก อุตสาหกรรม
ยานยนตถือเปนรากฐานสาํคญัในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปจจบุนั
มีมูลคาถงึรอยละ 5.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส
ซ่ึงถอืเปนเสาหลักสําคัญในภาคการสงออกของประเทศไทยในปจจบุนั คดิเปนมลูคา

ถึงรอยละ 24 ของรายไดการสงออกของประเทศในป พ.ศ. 2557 นอกจากนี้
ประเทศไทยยังเปนผูผลิตสําคัญระดับโลกในอุตสาหกรรมฮารดดิสกและวงจรรวม 
(Integrated Circuits) อีกดวย 
 อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ เปนสาขาอตุสาหกรรมทีม่ผีลติภณัฑ
มวลรวมมากที่สุดภายในประเทศไทย มีมูลคาถึงรอยละ 8.4 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหารเปนอตุสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัระดบัสงู
ตอประเทศไทย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชจํานวนแรงงานมากที่สุด มีมูลคา
การลงทุนสูงที่สุด มีมูลคาเพิ่มสูงที่สุด และมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด
ในบรรดาสาขาตางๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย  และอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ซึ่งเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 สวน 5 อุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนใหมใหกับ
เศรษฐกิจไทย ประกอบดวย อุตสาหกรรมหุนยนต ดวยปจจุบันประเทศไทย
มอีตุสาหกรรมทีม่ฐีานการผลติขนาดใหญทีม่แีนวโนมวาจะมกีารใชวทิยาการหุนยนต
และระบบอตัโนมตัติามสายการผลติมากขึน้ อตุสาหกรรมการขนสงเปนอตุสาหกรรม
ที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร นอกจากนี้ยังถือเปนอุตสาหกรรม
สําคัญ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรเปนการ
สรางอุตสาหกรรมใหมตอยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการทองเที่ยวเชิง
สขุภาพทีป่ระเทศไทยมฐีานเดมิทีแ่ขง็แรง อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ
เปนกลุมอตุสาหกรรมทีม่กีารคาดการณวาจะเตบิโตเรว็ในอนาคตและเปนอตุสาหกรรม
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เนื่องจากไทยมีความพรอมทางดานวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับการคาสูชองทางอิเล็กทรอนิกส
 สาํหรบัผูประกอบการทีล่งทนุในเขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ “ระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งเขต
สงเสรมิการลงทนุ จะไดรบัสทิธพิเิศษจาก คณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) ดงันี้
 1) เพิ่มสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 50% เปนระยะเวลาอีก 5 ป จากสิทธิ
ประโยชนเดิมของบีโอไอ
 2)  ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะ 15 ป สําหรับโครงการภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ EEC (ตามกฎหมายวาดวยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย)
 นอกจากนี้ ยังไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง ซึ่งไดเพิ่ม
สิทธิลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 17% สําหรับผูบริหาร นักลงทุน
ผูเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือการเปนสํานักงานใหญเขตภูมิภาค และ
การลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ EEC อีกดวย
ผูเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือการเปนสํานักงานใหญเขตภูมิภาค และ
การลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ EEC อีกดวย
ผูเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือการเปนสํานักงานใหญเขตภูมิภาค และ

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความพรอมของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
EEC จะพบวา มีความพรอมในหลายประการสําหรับนักลงทุน ไมวาจะเปนเรื่อง
ของทําเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนสําหรับนักลงทุน เพราะเปน
พื้นที่ที่มีพื้นฐานดานอุตสาหกรรมที่แข็งแกรง มีฐานการผลิตขนาดใหญ และมีความ
ของทําเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนสําหรับนักลงทุน เพราะเปน
พื้นที่ที่มีพื้นฐานดานอุตสาหกรรมที่แข็งแกรง มีฐานการผลิตขนาดใหญ และมีความ
ของทําเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนสําหรับนักลงทุน เพราะเปน

เชื่อมโยงดานการคมนาคม ประกอบกับการมีสวนผสมที่ลงตัวระหวางที่พักอาศัย
และสถานที่ทํางานในเมืองแหงอุตสาหกรรม และเมืองแหงการทองเที่ยวระดับโลก 
ทําใหมีความพรอมในการใหการสนับสนุนและใหบริการดานธุรกิจอยางมืออาชีพ 
รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆ ดานการลงทุน ตลอดจนศักยภาพของ EEC สามารถมุงสู
ความม่ังคั่งและเติบโตดานการลงทุนไปพรอมกับการขยายตัวของเมืองและความ
ตองการของตลาด ASEAN ไดเปนอยางดี

ขอมูลจากงานสัมมนา EEC Strategy : ขอมูลจากงานสัมมนา EEC Strategy : ขอมูลจากงานสัมมนา EEC Strategy
Thailand’s Competitive Transformation

จัดโดย หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทัศนดิจิทัล NOW26
รวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

เร่ืองจากอนุกรรมการ โดย นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ
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โดย ดร.ธิดารัตน จิระวัฒนาสมกุล ที่ปรึกษาอนุกรรมการประชาสัมพันธวิศวกรรมนารู

นวัตกรรมคอนกรีตนารู ในยุคประเทศไทย 4.0

สะพานคอนกรตีดวย 3D Printing (ทีม่า https://goo.gl/Wppsgv)

สะพาน Mihara
และตวัอยางคอนกรตีโคง
(ท่ีมา https://goo.gl/d6LBiJ)

Jubilee Church ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ใชนาโนคอนกรีต
(ที่มา Quartiermagazin.com/quartier08/ der-weise-riese)

 ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ไดเขามามีบทบาท
ตออุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การนําเอาเทคโนโลยี
 ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ไดเขามามีบทบาท
ตออุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การนําเอาเทคโนโลยี
 ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ไดเขามามีบทบาท

และนวัตกรรมคอนกรีตมาใช เพื่อพัฒนาศักยภาพการกอสรางจึงเปนสิ่งจําเปน 
ตออุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การนําเอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมคอนกรีตมาใช เพื่อพัฒนาศักยภาพการกอสรางจึงเปนสิ่งจําเปน 
ตออุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การนําเอาเทคโนโลยี

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการกอสราง ทั้งชวยรนระยะเวลาในการกอสราง
ลดตนทุนการกอสราง และลดของเสียจากการกอสราง เพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใหแกโลกที่เราอาศัยอีกดวย ในบทความน้ี จะกลาวถึงนวัตกรรมคอนกรีตนารู 
ลดตนทุนการกอสราง และลดของเสียจากการกอสราง เพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใหแกโลกที่เราอาศัยอีกดวย ในบทความน้ี จะกลาวถึงนวัตกรรมคอนกรีตนารู 
ลดตนทุนการกอสราง และลดของเสียจากการกอสราง เพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม

ตั้งแต เทคโนโลยีสรางสะพานคอนกรีตดวย 3D Printing นวัตกรรมคอนกรีตโคง 
ใหแกโลกที่เราอาศัยอีกดวย ในบทความน้ี จะกลาวถึงนวัตกรรมคอนกรีตนารู 
ตั้งแต เทคโนโลยีสรางสะพานคอนกรีตดวย 3D Printing นวัตกรรมคอนกรีตโคง 
ใหแกโลกที่เราอาศัยอีกดวย ในบทความน้ี จะกลาวถึงนวัตกรรมคอนกรีตนารู 

คอนกรีตโปรงแสง และนาโนคอนกรีต

1) เทคโนโลยีสรางสะพานคอนกรีตดวย 3D Printing (Concrete bridge 3D 
printing)
 ในยุคที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตปจจุบันมากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูก
จบัตามองเปนพเิศษ คอื “เทคโนโลยีเคร่ืองพิมพสามมติ”ิ หรือ 3D Printing ในป 2559 
 ในยุคที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตปจจุบันมากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูก
จบัตามองเปนพเิศษ คอื “เทคโนโลยีเคร่ืองพิมพสามมติ”ิ หรือ 3D Printing ในป 2559 
 ในยุคที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตปจจุบันมากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูก

ไดมีการนําเทคโนโลยีนี้มาใชในการสรางสะพานคอนกรีตสําหรับคนเดินครั้งแรก
ของโลก ณ อุทยาน Castilla-La Mancha ในเมือง Alcobendas กรุงมาดริด 
ประเทศสเปน สะพานมีความยาว 12 เมตร และความกวาง 1.75 เมตร ประกอบ
จาก 8 ชิ้นสวน โดยใชคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ ในประเทศเนเธอรแลนด ยังมี
การสรางสะพานจักรยานมีขนาดความยาว 8 เมตร และ ความกวาง 3.5 เมตร
ดวยเทคโนโลยีเครื่องพิมพสามมิตินี้ โดยทําการฉีดคอนกรีตแบบ 3 มิติ โดยแบงเปน
8 ชิ้นสวน โดยแตละชิ้นสวนจะเชื่อมตอกันดวยปูนคอนกรีตชนิดพิเศษ โดยจะ
สรางขึ้นระหวางสองหัวสะพานทั้ง 2 ฝง และมีการใชสายเคเบิ้ลยึดเพื่อเพิ่มความ
8 ชิ้นสวน โดยแตละชิ้นสวนจะเชื่อมตอกันดวยปูนคอนกรีตชนิดพิเศษ โดยจะ
สรางขึ้นระหวางสองหัวสะพานทั้ง 2 ฝง และมีการใชสายเคเบิ้ลยึดเพื่อเพิ่มความ
8 ชิ้นสวน โดยแตละชิ้นสวนจะเชื่อมตอกันดวยปูนคอนกรีตชนิดพิเศษ โดยจะ

ปลอดภัยอีกดวย ซึ่งสะพานคอนกรีตดังกลาวน้ีไดรับการพัฒนา ออกแบบและ
คํานวณอยางละเอยีดซึง่จะชวยเพิม่ประสทิธภิาพการกระจายตวัของวสัด ุ ทัง้ยงัชวย
เพ่ิมประสทิธภิาพในการทํางานของโครงสรางและสามารถลดการใชวสัดุได โดยทายทีส่ดุ
คํานวณอยางละเอยีดซึง่จะชวยเพิม่ประสทิธภิาพการกระจายตวัของวสัด ุ ทัง้ยงัชวย
เพ่ิมประสทิธภิาพในการทํางานของโครงสรางและสามารถลดการใชวสัดุได โดยทายทีส่ดุ
คํานวณอยางละเอยีดซึง่จะชวยเพิม่ประสทิธภิาพการกระจายตวัของวสัด ุ ทัง้ยงัชวย

ทกุสะพานจะตองผานการทดสอบความแขง็แรง เพ่ือยนืยนัความปลอดภยัในการใชงาน
เพ่ิมประสทิธภิาพในการทํางานของโครงสรางและสามารถลดการใชวสัดุได โดยทายทีส่ดุ
ทกุสะพานจะตองผานการทดสอบความแขง็แรง เพ่ือยนืยนัความปลอดภยัในการใชงาน
เพ่ิมประสทิธภิาพในการทํางานของโครงสรางและสามารถลดการใชวสัดุได โดยทายทีส่ดุ

อีกดวย

2) นวัตกรรมคอนกรีตโคง (Bendable concrete)
 นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนไดพัฒนาคอนกรีตโคง ซึ่งมีความทนทานตอการ
แตกหักและนํ้าหนักเบากวาคอนกรีตปกติถึง 40 เทา โดยนําเสนใยโพลีไวนิล
แอลกอฮอล (Polyvinyl Alcohol-fiber) มาใชแทนมวลรวม ทําใหคอนกรีต
มีความยืดหยุนและนํ้าหนักเบาขึ้น ซึ่งในประเทศเกาหลี ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด
และออสเตรเลีย ไดใชคอนกรีตรูปทรงโคงใหมนี้สําหรับโครงการกอสรางตางๆ เชน
มีความยืดหยุนและนํ้าหนักเบาขึ้น ซึ่งในประเทศเกาหลี ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด
และออสเตรเลีย ไดใชคอนกรีตรูปทรงโคงใหมนี้สําหรับโครงการกอสรางตางๆ เชน
มีความยืดหยุนและนํ้าหนักเบาขึ้น ซึ่งในประเทศเกาหลี ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด

สะพาน Mihara ที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน ไดนํานวัตกรรมคอนกรีตโคงมาใช
และออสเตรเลีย ไดใชคอนกรีตรูปทรงโคงใหมนี้สําหรับโครงการกอสรางตางๆ เชน
สะพาน Mihara ที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน ไดนํานวัตกรรมคอนกรีตโคงมาใช
และออสเตรเลีย ไดใชคอนกรีตรูปทรงโคงใหมนี้สําหรับโครงการกอสรางตางๆ เชน

ในการกอสราง ซึ่งชวยใหสามารถหลอแผนคอนกรีตไดยาวขึ้น ทั้งยังชวยลด
สะพาน Mihara ที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน ไดนํานวัตกรรมคอนกรีตโคงมาใช
ในการกอสราง ซึ่งชวยใหสามารถหลอแผนคอนกรีตไดยาวขึ้น ทั้งยังชวยลด
สะพาน Mihara ที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน ไดนํานวัตกรรมคอนกรีตโคงมาใช

ความจําเปนในการทําขอตอการขยายตัว (Expansion joint) ไดอีกดวย

3) คอนกรีตโปรงแสง (Translucent concrete)
 ในอาคารที่มีกําแพงอิฐหนัก บางครั้งทําใหผูอยูในอาคาร รูสึกราวกับวากําลัง
ทํางานอยูในอาคารทึบ ขาดแสงจากธรรมชาติภายนอก ทําใหสถาปนิกชาวฮังการี 
นาย Aron Losonczi และนักวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยเทคนิค แหงบูดาเปสต 
ทํางานอยูในอาคารทึบ ขาดแสงจากธรรมชาติภายนอก ทําใหสถาปนิกชาวฮังการี 
นาย Aron Losonczi และนักวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยเทคนิค แหงบูดาเปสต 
ทํางานอยูในอาคารทึบ ขาดแสงจากธรรมชาติภายนอก ทําใหสถาปนิกชาวฮังการี 

มีแนวคิดในการสรรคสรางคอนกรีตโปรงแสง ซึ่งชวยใหแสงผาน โดยยังสามารถ
นาย Aron Losonczi และนักวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยเทคนิค แหงบูดาเปสต 
มีแนวคิดในการสรรคสรางคอนกรีตโปรงแสง ซึ่งชวยใหแสงผาน โดยยังสามารถ
นาย Aron Losonczi และนักวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยเทคนิค แหงบูดาเปสต 

คงความแข็งแรงของคอนกรีตได นวัตกรรมนี้เรียกวา LiTraCon โดยคอนกรีต
โปรงแสงนี้ถูกเคลือบดวยเสนใยแกวนําแสง (Optical glass fibers) เพื่อใหแสง
สามารถสงผานจากดานในเขาหรอืออกดานนอกแมในผนงัทีม่คีวามหนาถงึ 6-7 เมตร
โปรงแสงนี้ถูกเคลือบดวยเสนใยแกวนําแสง (Optical glass fibers) เพื่อใหแสง
สามารถสงผานจากดานในเขาหรอืออกดานนอกแมในผนงัทีม่คีวามหนาถงึ 6-7 เมตร
โปรงแสงนี้ถูกเคลือบดวยเสนใยแกวนําแสง (Optical glass fibers) เพื่อใหแสง

คอนกรีตโปรงแสงนี้ชวยใหรูสึกเบาและโปรงสบายภายในอาคาร นอกจากนี้ยังชวย
ประหยัดคาใชจายดานพลังงานในการใหแสงไฟทั่วทั้งอาคารไดอีกดวย
คอนกรีตโปรงแสงนี้ชวยใหรูสึกเบาและโปรงสบายภายในอาคาร นอกจากนี้ยังชวย
ประหยัดคาใชจายดานพลังงานในการใหแสงไฟทั่วทั้งอาคารไดอีกดวย
คอนกรีตโปรงแสงนี้ชวยใหรูสึกเบาและโปรงสบายภายในอาคาร นอกจากนี้ยังชวย

4) นาโนคอนกรีต (Nanoconcrete)
 นาโนคอนกรีต (Nanoconcrete) เปนหนึ่งนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จ
มากที่สุด โดยนาโนคอนกรีตจะประกอบดวยสวนผสม เชน ไททาเนียมออกไซด 
(TiO2) นาโนซิลิกอน (Nano-SiO2) และคารบอนนาโนทูบ (Carbon nanotubes)
ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการใชงานและความแข็งแรงของคอนกรีตและยัง

2
ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการใชงานและความแข็งแรงของคอนกรีตและยัง

2 2
ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการใชงานและความแข็งแรงของคอนกรีตและยัง

2) และคารบอนนาโนทูบ (Carbon nanotubes)
ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการใชงานและความแข็งแรงของคอนกรีตและยัง

) และคารบอนนาโนทูบ (Carbon nanotubes)

เพิ่มความตานทานตอการซึมผานของนํ้าและชวยควบคุมการชะลางของแคลเซียม
ซึ่งเกี่ยวของกับการยอยสลายคอนกรีตประเภทตางๆ นอกจากนี้ เมื่อนําไปประยุกต
เพิ่มความตานทานตอการซึมผานของนํ้าและชวยควบคุมการชะลางของแคลเซียม
ซึ่งเกี่ยวของกับการยอยสลายคอนกรีตประเภทตางๆ นอกจากนี้ เมื่อนําไปประยุกต
เพิ่มความตานทานตอการซึมผานของนํ้าและชวยควบคุมการชะลางของแคลเซียม

ใชกบัการฉาบผวิบนคอนกรตี นาโนซลิกิอน จะทาํปฏกิริยิาดวยแสง หรอื Photocatalysis
ซึ่งชวยในการยอยสลายสิ่งสกปรกที่มีสารอินทรียซึ่งจะถูกลางออกเมื่อฝนตก ทําให
ใชกบัการฉาบผวิบนคอนกรตี นาโนซลิกิอน จะทาํปฏกิริยิาดวยแสง หรอื Photocatalysis
ซึ่งชวยในการยอยสลายสิ่งสกปรกที่มีสารอินทรียซึ่งจะถูกลางออกเมื่อฝนตก ทําให
ใชกบัการฉาบผวิบนคอนกรตี นาโนซลิกิอน จะทาํปฏกิริยิาดวยแสง หรอื Photocatalysis

ภายนอกอาคารมีความสะอาดเปนเวลานาน ตัวอยางการใชนาโนคอนกรีต เชน
“โบสถยูบิลลี่” ในกรุงโรม ซึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ. 2546 จะเห็นวาคอนกรีตมีสีขาว 
โดยไมมีรองรอยของการสกปรกใหเห็นแมแตนอย

คอนกรตีโปรงแสง (ท่ีมา https://goo.gl/WwZ9K4)
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Update ขาวสารแวดวงงานวิศวกรรม     

 นายกฤตธัช  สารทรานนท  นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  (มจธ.)  เปดเผยวา เพื่อ
 นายกฤตธัช  สารทรานนท  นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  (มจธ.)  เปดเผยวา เพื่อ
 นายกฤตธัช  สารทรานนท  นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุนยนตและ

สรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศเกษตรกรรม และมี
ระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  (มจธ.)  เปดเผยวา เพื่อ
สรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศเกษตรกรรม และมี
ระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  (มจธ.)  เปดเผยวา เพื่อ

กลุมผูที่ทําสวนมะพราวจํานวนมาก ตนเองและเพื่อนในทีม COCONUT GARDEN
CARE ซึ่งมีนายวีระชาติ คํ้าคูณ, นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย, นายณัฐพงษ
กลุมผูที่ทําสวนมะพราวจํานวนมาก ตนเองและเพื่อนในทีม COCONUT GARDEN
CARE ซึ่งมีนายวีระชาติ คํ้าคูณ, นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย, นายณัฐพงษ
กลุมผูที่ทําสวนมะพราวจํานวนมาก ตนเองและเพื่อนในทีม COCONUT GARDEN

ฉางแกว และนายชินวัตร ชินนาพนัธ จงึรวมกนัพฒันา “นวตักรรม  UAV ระบบ
อัตโนมัตพินยากาํจดัศตัรพูชืใหกบัสวนมะพราว” ขึน้ โดยม ีดร.อรพดี จฉูมิ เปนทีป่รกึษา
 เนื่องจากมะพราวเปนพืชยืนตน ที่จะตองใชระยะเวลานานกวาจะไดผลผลิต 
อัตโนมัตพินยากาํจดัศตัรพูชืใหกบัสวนมะพราว” ขึน้ โดยม ีดร.อรพดี จฉูมิ เปนทีป่รกึษา
 เนื่องจากมะพราวเปนพืชยืนตน ที่จะตองใชระยะเวลานานกวาจะไดผลผลิต 
อัตโนมัตพินยากาํจดัศตัรพูชืใหกบัสวนมะพราว” ขึน้ โดยม ีดร.อรพดี จฉูมิ เปนทีป่รกึษา

ฉะนั้นการกําจัดศัตรูพืชเปนเรื่องสําคัญ ในการรักษาตนมะพราวไมใหไดรับความ
เสียหาย  แตตนมะพราวมีขนาดสูง การสังเกตศัตรูพืชจากดานลางจึงทําไดยาก
ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะตองจางคนปนขึ้นไปพนยากําจัดศัตรูพืช ซ่ึงหากเปนไร
เสียหาย  แตตนมะพราวมีขนาดสูง การสังเกตศัตรูพืชจากดานลางจึงทําไดยาก
ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะตองจางคนปนขึ้นไปพนยากําจัดศัตรูพืช ซ่ึงหากเปนไร
เสียหาย  แตตนมะพราวมีขนาดสูง การสังเกตศัตรูพืชจากดานลางจึงทําไดยาก

ขนาดใหญก็ไมสามารถทําได หรือหากใชเครื่องแรงดันสูงพนยากําจัดศัตรูพืชขึ้นไป
ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะตองจางคนปนขึ้นไปพนยากําจัดศัตรูพืช ซ่ึงหากเปนไร
ขนาดใหญก็ไมสามารถทําได หรือหากใชเครื่องแรงดันสูงพนยากําจัดศัตรูพืชขึ้นไป
ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะตองจางคนปนขึ้นไปพนยากําจัดศัตรูพืช ซ่ึงหากเปนไร

หรือวิธีการฉีดยากําจัดศัตรูพืชเขาสูลําตนก็จะพบปญหาคาใชจายสูง ทีมจึงชวย
ขนาดใหญก็ไมสามารถทําได หรือหากใชเครื่องแรงดันสูงพนยากําจัดศัตรูพืชขึ้นไป
หรือวิธีการฉีดยากําจัดศัตรูพืชเขาสูลําตนก็จะพบปญหาคาใชจายสูง ทีมจึงชวย
ขนาดใหญก็ไมสามารถทําได หรือหากใชเครื่องแรงดันสูงพนยากําจัดศัตรูพืชขึ้นไป

กันสรางนวัตกรรมขึ้นมาแกปญหาดังกลาว
หรือวิธีการฉีดยากําจัดศัตรูพืชเขาสูลําตนก็จะพบปญหาคาใชจายสูง ทีมจึงชวย
กันสรางนวัตกรรมขึ้นมาแกปญหาดังกลาว
หรือวิธีการฉีดยากําจัดศัตรูพืชเขาสูลําตนก็จะพบปญหาคาใชจายสูง ทีมจึงชวย

 นวัตกรรมนี้เริ่มจากศึกษาขอมูล  วิธีการดูศัตรูพืช โดยใชโดรนบินถายภาพ
กันสรางนวัตกรรมขึ้นมาแกปญหาดังกลาว
 นวัตกรรมนี้เริ่มจากศึกษาขอมูล  วิธีการดูศัตรูพืช โดยใชโดรนบินถายภาพ
กันสรางนวัตกรรมขึ้นมาแกปญหาดังกลาว

ตนมะพราวจากดานบนแลวนําภาพมาศึกษารวมกับเจาของสวนมะพราววาตน
ใดมีศัตรูพืช จากนั้นใสขอมูลลงโปรแกรมและสรางใหมีการประมวลผล หากพบ
ใบมะพราวที่มีสีเหลืองก็จะสามารถบอกไดวาตรงจุดน้ีมีปญหาและทําการพนยา
ใดมีศัตรูพืช จากนั้นใสขอมูลลงโปรแกรมและสรางใหมีการประมวลผล หากพบ
ใบมะพราวที่มีสีเหลืองก็จะสามารถบอกไดวาตรงจุดน้ีมีปญหาและทําการพนยา
ใดมีศัตรูพืช จากนั้นใสขอมูลลงโปรแกรมและสรางใหมีการประมวลผล หากพบ

กําจัดศัตรูพืช
 สวนระบบการทํางานของ UAV น้ันระบบจากการทํางานของ UAV เกือบจะ
กําจัดศัตรูพืช
 สวนระบบการทํางานของ UAV น้ันระบบจากการทํางานของ UAV เกือบจะ
กําจัดศัตรูพืช

เปนระบบอัตโนมัติทั้งหมดเพียงแคคร้ังแรกตองสรางเสนทางการบินใหกับ UAV 
ในการข้ึนบินครั้งแรก ดวย Google Map ซ่ึง UAV จะจดจําเสนทางการบิน
จากตําแหนงท่ีสรางไว  หลังจากนั้นผูใชเพียงแคเติมน้ํายากําจัดศัตรูพืช สง UAV
ในการข้ึนบินครั้งแรก ดวย Google Map ซ่ึง UAV จะจดจําเสนทางการบิน
จากตําแหนงท่ีสรางไว  หลังจากนั้นผูใชเพียงแคเติมน้ํายากําจัดศัตรูพืช สง UAV
ในการข้ึนบินครั้งแรก ดวย Google Map ซ่ึง UAV จะจดจําเสนทางการบิน

ข้ึนบิน และทําการสํารวจสวนมะพราวดวยระบบอัตโนมัติ  เมื่อพบจุดที่มีตน
จากตําแหนงท่ีสรางไว  หลังจากนั้นผูใชเพียงแคเติมน้ํายากําจัดศัตรูพืช สง UAV
ข้ึนบิน และทําการสํารวจสวนมะพราวดวยระบบอัตโนมัติ  เมื่อพบจุดที่มีตน
จากตําแหนงท่ีสรางไว  หลังจากนั้นผูใชเพียงแคเติมน้ํายากําจัดศัตรูพืช สง UAV

มะพราวมีลักษณะใบสีเหลืองเครื่องจะฉีดพนยากําจัดศัตรูพืช ดวยการประมวล
ข้ึนบิน และทําการสํารวจสวนมะพราวดวยระบบอัตโนมัติ  เมื่อพบจุดที่มีตน
มะพราวมีลักษณะใบสีเหลืองเครื่องจะฉีดพนยากําจัดศัตรูพืช ดวยการประมวล
ข้ึนบิน และทําการสํารวจสวนมะพราวดวยระบบอัตโนมัติ  เมื่อพบจุดที่มีตน

ที่เปนระบบอัตโนมัติ  ซึ่งผูใชงานสามารถตรวจสอบการทํางานและตําแหนงของ 
มะพราวมีลักษณะใบสีเหลืองเครื่องจะฉีดพนยากําจัดศัตรูพืช ดวยการประมวล
ที่เปนระบบอัตโนมัติ  ซึ่งผูใชงานสามารถตรวจสอบการทํางานและตําแหนงของ 
มะพราวมีลักษณะใบสีเหลืองเครื่องจะฉีดพนยากําจัดศัตรูพืช ดวยการประมวล

UAV ไดจากคอมพิวเตอร  นอกจากน้ี UAV ยังมีชุดคําสั่งปองกันการตก หาก GPS
ที่เปนระบบอัตโนมัติ  ซึ่งผูใชงานสามารถตรวจสอบการทํางานและตําแหนงของ 
UAV ไดจากคอมพิวเตอร  นอกจากน้ี UAV ยังมีชุดคําสั่งปองกันการตก หาก GPS
ที่เปนระบบอัตโนมัติ  ซึ่งผูใชงานสามารถตรวจสอบการทํางานและตําแหนงของ 

หรือ Sensor ทํางานผิดปกติมอเตอรจะไมทํางานและมีระบบควบคุมโดยการ
บังคับ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับตัว  UAV  ในขณะกําลังบินปฏิบัติหนาท่ี
หรือ Sensor ทํางานผิดปกติมอเตอรจะไมทํางานและมีระบบควบคุมโดยการ
บังคับ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับตัว  UAV  ในขณะกําลังบินปฏิบัติหนาท่ี
หรือ Sensor ทํางานผิดปกติมอเตอรจะไมทํางานและมีระบบควบคุมโดยการ

 ศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผูจัดการโครงการพัฒนาหุนยนต กลาววา เดิมในการเก็บขยะบนพื้นทรายชายหาดตองใชวิธีการเดินเก็บ
เพราะไมสามารถใชวิธีกวาดหรือดูดเพ่ือทําความสะอาดได การพัฒนาเครื่องมือในการชวยเก็บขยะเพื่อนําไปแยกรีไซเคิลหรือทําลายอยางถูกวิธี จะทําใหการทําความ
 ศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผูจัดการโครงการพัฒนาหุนยนต กลาววา เดิมในการเก็บขยะบนพื้นทรายชายหาดตองใชวิธีการเดินเก็บ
เพราะไมสามารถใชวิธีกวาดหรือดูดเพ่ือทําความสะอาดได การพัฒนาเครื่องมือในการชวยเก็บขยะเพื่อนําไปแยกรีไซเคิลหรือทําลายอยางถูกวิธี จะทําใหการทําความ
 ศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผูจัดการโครงการพัฒนาหุนยนต กลาววา เดิมในการเก็บขยะบนพื้นทรายชายหาดตองใชวิธีการเดินเก็บ

สะอาดมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังสามารถใชเปนตนแบบกับการจัดเก็บขยะชายหาดใหพื้นที่อื่นในภูมิภาคอีกดวย หุนยนตนี้เปนระบบบังคับดวยรีโมตลากสายพาน
เพราะไมสามารถใชวิธีกวาดหรือดูดเพ่ือทําความสะอาดได การพัฒนาเครื่องมือในการชวยเก็บขยะเพื่อนําไปแยกรีไซเคิลหรือทําลายอยางถูกวิธี จะทําใหการทําความ
สะอาดมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังสามารถใชเปนตนแบบกับการจัดเก็บขยะชายหาดใหพื้นที่อื่นในภูมิภาคอีกดวย หุนยนตนี้เปนระบบบังคับดวยรีโมตลากสายพาน
เพราะไมสามารถใชวิธีกวาดหรือดูดเพ่ือทําความสะอาดได การพัฒนาเครื่องมือในการชวยเก็บขยะเพื่อนําไปแยกรีไซเคิลหรือทําลายอยางถูกวิธี จะทําใหการทําความ

หรือตะแกรงเก็บขยะที่มีขนาดเล็ก เงียบและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อเปนทางเลือกของการทําความสะอาดชายหาดที่เอื้อตอการนํามาใชกับสถานท่ีทองเท่ียว
สะอาดมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังสามารถใชเปนตนแบบกับการจัดเก็บขยะชายหาดใหพื้นที่อื่นในภูมิภาคอีกดวย หุนยนตนี้เปนระบบบังคับดวยรีโมตลากสายพาน
หรือตะแกรงเก็บขยะที่มีขนาดเล็ก เงียบและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อเปนทางเลือกของการทําความสะอาดชายหาดที่เอื้อตอการนํามาใชกับสถานท่ีทองเท่ียว
สะอาดมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังสามารถใชเปนตนแบบกับการจัดเก็บขยะชายหาดใหพื้นที่อื่นในภูมิภาคอีกดวย หุนยนตนี้เปนระบบบังคับดวยรีโมตลากสายพาน

 ศ.ดร.อดุมผล พชืนไพบลูย คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (มอ.) เปดเผยวา 
ไดรวมมือกับ นายวินิตย หาญสมุทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
บรหิารเทคโนโลยแีละองคความรู บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ลงนามในโครงการพฒันา
หุนยนตทาํความสะอาดชายหาดทีม่ปีระสทิธภิาพสงูตนทนุตํา่และผลติไดในประเทศ เพือ่ชวยลดมลพษิดานสิง่แวดลอมของชายหาด
บรหิารเทคโนโลยแีละองคความรู บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ลงนามในโครงการพฒันา
หุนยนตทาํความสะอาดชายหาดทีม่ปีระสทิธภิาพสงูตนทนุตํา่และผลติไดในประเทศ เพือ่ชวยลดมลพษิดานสิง่แวดลอมของชายหาด
บรหิารเทคโนโลยแีละองคความรู บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ลงนามในโครงการพฒันา

ใหกับชุมชน ทั้งน้ีจะใชเวลาในการออกแบบ พัฒนาระบบเพื่อใหไดหุนยนตตนแบบภายในป 2560
หุนยนตทาํความสะอาดชายหาดทีม่ปีระสทิธภิาพสงูตนทนุตํา่และผลติไดในประเทศ เพือ่ชวยลดมลพษิดานสิง่แวดลอมของชายหาด
ใหกับชุมชน ทั้งน้ีจะใชเวลาในการออกแบบ พัฒนาระบบเพื่อใหไดหุนยนตตนแบบภายในป 2560
หุนยนตทาํความสะอาดชายหาดทีม่ปีระสทิธภิาพสงูตนทนุตํา่และผลติไดในประเทศ เพือ่ชวยลดมลพษิดานสิง่แวดลอมของชายหาด

 ศ.ดร.สุทธิชัย สสะบํารุงรัตน อาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศว-
กรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  กลาววางานวจิยัเรือ่ง “การประยกุตใชฐาน
 ศ.ดร.สุทธิชัย สสะบํารุงรัตน อาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศว-
กรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  กลาววางานวจิยัเรือ่ง “การประยกุตใชฐาน
 ศ.ดร.สุทธิชัย สสะบํารุงรัตน อาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศว-

เทคโนโลยีสําหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและตนแบบท่ีเปนนวัตกรรม
กรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  กลาววางานวจิยัเรือ่ง “การประยกุตใชฐาน
เทคโนโลยีสําหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและตนแบบท่ีเปนนวัตกรรม
กรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  กลาววางานวจิยัเรือ่ง “การประยกุตใชฐาน

สําหรับการผลิตอยางยั่งยืนของเช้ือเพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี”
ไดแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นการณไกลในการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใชแทนนํา้มนั
ไดแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นการณไกลในการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใชแทนนํา้มนั
ไดแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระองคมีพระราชดําริใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเชื้อเพลิงชีวภาพในโครงการ
สวนพระองค สวนจติรลดาและกองงานสวนพระองควงัไกลกงัวล เพือ่นาํออยมาผลติ
เปนแอลกอฮอล และนํานํ้ามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซล จึงไดนอมนําพระราชดําริ
ดังกลาวมาสรางงานวิจัยที่พัฒนางานวิจัยดานพลังงานทางเลือกขึ้นอีกท้ังจากการ
เห็นวิกฤตพลังงานทั่วโลก และความตองการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเนน
การนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชแลวจากชุมชน และกลุมโอทอปซึ่งมีกวา 100
เห็นวิกฤตพลังงานทั่วโลก และความตองการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเนน
การนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชแลวจากชุมชน และกลุมโอทอปซึ่งมีกวา 100
เห็นวิกฤตพลังงานทั่วโลก และความตองการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเนน

ลานลิตรตอป เพื่อนํามาผลิตเปนนํ้ามันดีเซลชีวภาพสังเคราะห หรือ BHD
การนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชแลวจากชุมชน และกลุมโอทอปซึ่งมีกวา 100
ลานลิตรตอป เพื่อนํามาผลิตเปนนํ้ามันดีเซลชีวภาพสังเคราะห หรือ BHD
การนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชแลวจากชุมชน และกลุมโอทอปซึ่งมีกวา 100

(Bio Hydrogenated Diesel ) โดยสามารถเรยีกไดวาเปนกรนีดเีซล (Green Diesel)
ที่สามารถนําไปใชกับรถยนตไดจริง และมีคุณภาพสูงกวา นํ้ามันไบโอดีเซล ดังเชน
(Bio Hydrogenated Diesel ) โดยสามารถเรยีกไดวาเปนกรนีดเีซล (Green Diesel)
ที่สามารถนําไปใชกับรถยนตไดจริง และมีคุณภาพสูงกวา นํ้ามันไบโอดีเซล ดังเชน
(Bio Hydrogenated Diesel ) โดยสามารถเรยีกไดวาเปนกรนีดเีซล (Green Diesel)

ประเทศที่พัฒนาแลว
ที่สามารถนําไปใชกับรถยนตไดจริง และมีคุณภาพสูงกวา นํ้ามันไบโอดีเซล ดังเชน
ประเทศที่พัฒนาแลว
ที่สามารถนําไปใชกับรถยนตไดจริง และมีคุณภาพสูงกวา นํ้ามันไบโอดีเซล ดังเชน

 โดยมีจุดประสงคในระยะส้ันมุงพัฒนาตอยอดกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ตนทุนตํ่าแบบลดมลภาวะเปนตนแบบหนวยผลิต มีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณและ
 โดยมีจุดประสงคในระยะส้ันมุงพัฒนาตอยอดกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ตนทุนตํ่าแบบลดมลภาวะเปนตนแบบหนวยผลิต มีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณและ
 โดยมีจุดประสงคในระยะส้ันมุงพัฒนาตอยอดกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ขึ้นรูปเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธที่เหมาะสมกับการผลิตไบโอดีเซล โดยเนนการใชนํ้ามัน
ตนทุนตํ่าแบบลดมลภาวะเปนตนแบบหนวยผลิต มีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณและ
ขึ้นรูปเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธที่เหมาะสมกับการผลิตไบโอดีเซล โดยเนนการใชนํ้ามัน
ตนทุนตํ่าแบบลดมลภาวะเปนตนแบบหนวยผลิต มีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณและ

ปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลวจากอุตสาหกรรม OTOP ภายในชุมชนเปน
ขึ้นรูปเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธที่เหมาะสมกับการผลิตไบโอดีเซล โดยเนนการใชนํ้ามัน
ปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลวจากอุตสาหกรรม OTOP ภายในชุมชนเปน
ขึ้นรูปเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธที่เหมาะสมกับการผลิตไบโอดีเซล โดยเนนการใชนํ้ามัน

วัตถุดิบหลัก และนํ้ามันพืชอื่นๆ ที่สามารถหาไดงายภายในชุมชนเปนวัตถุดิบรอง
ปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลวจากอุตสาหกรรม OTOP ภายในชุมชนเปน
วัตถุดิบหลัก และนํ้ามันพืชอื่นๆ ที่สามารถหาไดงายภายในชุมชนเปนวัตถุดิบรอง
ปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลวจากอุตสาหกรรม OTOP ภายในชุมชนเปน

เปาหมายการผลิตเพื่อการนําไปใชทดแทนนํ้ามันดีเซลภายในชุมชนสําหรับ
วัตถุดิบหลัก และนํ้ามันพืชอื่นๆ ที่สามารถหาไดงายภายในชุมชนเปนวัตถุดิบรอง
เปาหมายการผลิตเพื่อการนําไปใชทดแทนนํ้ามันดีเซลภายในชุมชนสําหรับ
วัตถุดิบหลัก และนํ้ามันพืชอื่นๆ ที่สามารถหาไดงายภายในชุมชนเปนวัตถุดิบรอง

เครื่องจักรกลการเกษตร และการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยผลสัมฤทธิ์ในเชิง
เปาหมายการผลิตเพื่อการนําไปใชทดแทนนํ้ามันดีเซลภายในชุมชนสําหรับ
เครื่องจักรกลการเกษตร และการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยผลสัมฤทธิ์ในเชิง
เปาหมายการผลิตเพื่อการนําไปใชทดแทนนํ้ามันดีเซลภายในชุมชนสําหรับ

เศรษฐกจิและสิง่แวดลอมของโครงการ ทีไ่ดรบันอกเหนอืจากการรบัภาระการจดัการ
เครื่องจักรกลการเกษตร และการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยผลสัมฤทธิ์ในเชิง
เศรษฐกจิและสิง่แวดลอมของโครงการ ทีไ่ดรบันอกเหนอืจากการรบัภาระการจดัการ
เครื่องจักรกลการเกษตร และการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยผลสัมฤทธิ์ในเชิง

นํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลวในชุมชน โดยตนแบบของโครงการนี้สามารถ
เศรษฐกจิและสิง่แวดลอมของโครงการ ทีไ่ดรบันอกเหนอืจากการรบัภาระการจดัการ
นํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลวในชุมชน โดยตนแบบของโครงการนี้สามารถ
เศรษฐกจิและสิง่แวดลอมของโครงการ ทีไ่ดรบันอกเหนอืจากการรบัภาระการจดัการ

นําไปตอยอดประยุกตกับชุมชนในการใชงานได สําหรับในระยะกลาง มุงพัฒนา
ตอยอด กระบวนการ BHD ที่พัฒนาไดจากหองปฏิบัติการ ซึ่งมีเปาหมายการ
นําไปตอยอดประยุกตกับชุมชนในการใชงานได สําหรับในระยะกลาง มุงพัฒนา
ตอยอด กระบวนการ BHD ที่พัฒนาไดจากหองปฏิบัติการ ซึ่งมีเปาหมายการ
นําไปตอยอดประยุกตกับชุมชนในการใชงานได สําหรับในระยะกลาง มุงพัฒนา

ออกแบบและสรางหนวยผลติตนแบบขนาดเลก็ เพือ่ทาํการพสิจูนทราบ และถายทอด
ตอยอด กระบวนการ BHD ที่พัฒนาไดจากหองปฏิบัติการ ซึ่งมีเปาหมายการ
ออกแบบและสรางหนวยผลติตนแบบขนาดเลก็ เพือ่ทาํการพสิจูนทราบ และถายทอด
ตอยอด กระบวนการ BHD ที่พัฒนาไดจากหองปฏิบัติการ ซึ่งมีเปาหมายการ

เทคโนโลยใีหกบัผูประกอบการทีส่นใจ ในโครงการนีม้กีารวางแนวทางการลดตนทนุ
ออกแบบและสรางหนวยผลติตนแบบขนาดเลก็ เพือ่ทาํการพสิจูนทราบ และถายทอด
เทคโนโลยใีหกบัผูประกอบการทีส่นใจ ในโครงการนีม้กีารวางแนวทางการลดตนทนุ
ออกแบบและสรางหนวยผลติตนแบบขนาดเลก็ เพือ่ทาํการพสิจูนทราบ และถายทอด

การผลิต โดยการนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลว เปนวัตถุดิบในการผลิต
เทคโนโลยใีหกบัผูประกอบการทีส่นใจ ในโครงการนีม้กีารวางแนวทางการลดตนทนุ
การผลิต โดยการนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลว เปนวัตถุดิบในการผลิต
เทคโนโลยใีหกบัผูประกอบการทีส่นใจ ในโครงการนีม้กีารวางแนวทางการลดตนทนุ

แบบตอเนื่อง
การผลิต โดยการนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลว เปนวัตถุดิบในการผลิต
แบบตอเนื่อง
การผลิต โดยการนํานํ้ามันปรุงอาหารที่ผานการใชงานแลว เปนวัตถุดิบในการผลิต

 นอกจากนี้เปาหมายของโครงการในระยะกลางอีกประเด็นก็คือ การนําหลักการ
รวมกระบวนการเขามาประยุกตใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดภาระการจัดเก็บกับ
ผลิตภัณฑผลพลอยไดที่เกิดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (กลีเซอรอล) และ BHD
รวมกระบวนการเขามาประยุกตใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดภาระการจัดเก็บกับ
ผลิตภัณฑผลพลอยไดที่เกิดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (กลีเซอรอล) และ BHD
รวมกระบวนการเขามาประยุกตใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดภาระการจัดเก็บกับ

(มีเทนโพรเพน) โดยใชผลิตภัณฑผลพลอยไดดังกลาวเปนสารตั้งตน ในการผลิต
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ผานกระบวนการปฏิรูปดวยไอนํ้า ที่ผลิตไฮโดรเจนความบริสุทธิ์
มากกวา 90 เปอรเซน็ต สวนในระยะยาวนัน้ทางคณะผูวจิยัจะคาํนงึถงึการเสาะแสวง
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ผานกระบวนการปฏิรูปดวยไอนํ้า ที่ผลิตไฮโดรเจนความบริสุทธิ์
มากกวา 90 เปอรเซน็ต สวนในระยะยาวนัน้ทางคณะผูวจิยัจะคาํนงึถงึการเสาะแสวง
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ผานกระบวนการปฏิรูปดวยไอนํ้า ที่ผลิตไฮโดรเจนความบริสุทธิ์

หาทางเลือกในการใชวัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีมูลคาสูง นาํมาผลติ
มากกวา 90 เปอรเซน็ต สวนในระยะยาวนัน้ทางคณะผูวจิยัจะคาํนงึถงึการเสาะแสวง
หาทางเลือกในการใชวัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีมูลคาสูง นาํมาผลติ
มากกวา 90 เปอรเซน็ต สวนในระยะยาวนัน้ทางคณะผูวจิยัจะคาํนงึถงึการเสาะแสวง

ใชงานและขายในราคาที่เหมาะสมแกชุมชนและประเทศ ทั้งนี้กระบวนการดังกลาว
หาทางเลือกในการใชวัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีมูลคาสูง นาํมาผลติ
ใชงานและขายในราคาที่เหมาะสมแกชุมชนและประเทศ ทั้งนี้กระบวนการดังกลาว
หาทางเลือกในการใชวัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีมูลคาสูง นาํมาผลติ

จะนําเงินสนับสนุนที่ไดรับจํานวน 20 ลานบาท จากโครงการไปพัฒนาและสราง
ใชงานและขายในราคาที่เหมาะสมแกชุมชนและประเทศ ทั้งนี้กระบวนการดังกลาว
จะนําเงินสนับสนุนที่ไดรับจํานวน 20 ลานบาท จากโครงการไปพัฒนาและสราง
ใชงานและขายในราคาที่เหมาะสมแกชุมชนและประเทศ ทั้งนี้กระบวนการดังกลาว

ตนแบบนวัตกรรมที่คิดคนไดจากการวิจัย ในตนป 2561 เปนตนไป
จะนําเงินสนับสนุนที่ไดรับจํานวน 20 ลานบาท จากโครงการไปพัฒนาและสราง
ตนแบบนวัตกรรมที่คิดคนไดจากการวิจัย ในตนป 2561 เปนตนไป
จะนําเงินสนับสนุนที่ไดรับจํานวน 20 ลานบาท จากโครงการไปพัฒนาและสราง

โดย นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ

นวัตกรรม UAV ระบบอัตโนมัติพนยากําจัดศัตรูพืช
ใหกับสวนมะพราว

นักวิจัยจุฬา รับทุน NSTDA Chair Professor 20 ลาน

คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. รวม ปตท.สผ. 
พัฒนาหุนยนตเก็บขยะชายหาด ลดมลพิษสิ่งแวดลอม
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ยอนรอยงานวิศวกรรมในอดีต          

รูปที ่1 เรอืตามแนวคดิของ Bourne (http://www.gettyimages.com)

รปูท่ี 5 ใบปดหนังของ Walt Disney ในป ค.ศ.1954  
(https://macbirmingham.co.uk)

รปูท่ี 6 เรอืดาํน้ํา The Intelligent Whale ตัง้แสดงที ่DC
(https://kids.britannica.com)

รปูท่ี 7 เรอื USS Nautilus ซึง่ศกึษากลไก
การขับเคลือ่นจากหอยงวงชาง

มาเปนตนแบบ
(http://www.history.com)

รปูท่ี 8 เรอื HMS Astute เรอืดาํนํา้
สมรรถนะสงูของประเทศอังกฤษ สามารถ

ทําความเรว็ได 56 กม./ชม.
(https://kids.britannica.com)

รปูที ่2 แบบจาํลองเรอืดาํนํา้ของ Drebbel 
(http://www.modelshipmaster.com) 

รปูที ่4 เรอื Nautilus ของ Fulton 
(https://weaponsandwarfare.com)

รปูที ่3 เรอื The turtle (https://fox-
trotalpha.jalopnik.com)

 ความอยากรูเกีย่วกบัชีวิตใตทองทะเล รวมถงึความตองการทีจ่ะชงิความไดเปรยีบ
ในสงครามทางทะเล ทาํใหวศิวกรตางพากันพัฒนาส่ิงทีเ่รียกวา เรือดาํน้ํา (Submarine)
 ความอยากรูเกีย่วกบัชีวิตใตทองทะเล รวมถงึความตองการทีจ่ะชงิความไดเปรยีบ
ในสงครามทางทะเล ทาํใหวศิวกรตางพากันพัฒนาส่ิงทีเ่รียกวา เรือดาํน้ํา (Submarine)
 ความอยากรูเกีย่วกบัชีวิตใตทองทะเล รวมถงึความตองการทีจ่ะชงิความไดเปรยีบ

โดยวนันีผ้มจะพาทกุทานยอนเวลาไปดตูนกาํเนดิของสิง่ประดษิฐมหศัจรรยนีก้นัครบั
 การกําเนิดของเรือดํานํ้า คงตองเอยถึง William Bourne อดีตพลปนแหงราช
โดยวนันีผ้มจะพาทกุทานยอนเวลาไปดตูนกาํเนดิของสิง่ประดษิฐมหศัจรรยนีก้นัครบั
 การกําเนิดของเรือดํานํ้า คงตองเอยถึง William Bourne อดีตพลปนแหงราช
โดยวนันีผ้มจะพาทกุทานยอนเวลาไปดตูนกาํเนดิของสิง่ประดษิฐมหศัจรรยนีก้นัครบั

นาวีอังกฤษ ผูรางแนวคิดของ ยานยนตสํารวจใตนํ้า (Underwater navigation 
vehicle) ในป ค.ศ.1580 หลักการของ Bourne คือเรือที่ทําดวยไมและหุมดวยหนัง
นาวีอังกฤษ ผูรางแนวคิดของ ยานยนตสํารวจใตนํ้า (Underwater navigation 
vehicle) ในป ค.ศ.1580 หลักการของ Bourne คือเรือที่ทําดวยไมและหุมดวยหนัง
นาวีอังกฤษ ผูรางแนวคิดของ ยานยนตสํารวจใตนํ้า (Underwater navigation 

ซึง่ตะเข็บกันนํา้ได โดยเรอืมกีลไกทีส่ามารถเพ่ิมปริมาตร (ปริมาตรเพ่ิมจะสรางแรงพยงุ
vehicle) ในป ค.ศ.1580 หลักการของ Bourne คือเรือที่ทําดวยไมและหุมดวยหนัง
ซึง่ตะเข็บกันนํา้ได โดยเรอืมกีลไกทีส่ามารถเพ่ิมปริมาตร (ปริมาตรเพ่ิมจะสรางแรงพยงุ
vehicle) ในป ค.ศ.1580 หลักการของ Bourne คือเรือที่ทําดวยไมและหุมดวยหนัง

หรือ  Buoyancy force) ซึ่งทําใหเรือลอยและสามารถลดปริมาตร (ลดแรงพยุง)
ซึง่ตะเข็บกันนํา้ได โดยเรอืมกีลไกทีส่ามารถเพ่ิมปริมาตร (ปริมาตรเพ่ิมจะสรางแรงพยงุ
หรือ  Buoyancy force) ซึ่งทําใหเรือลอยและสามารถลดปริมาตร (ลดแรงพยุง)
ซึง่ตะเข็บกันนํา้ได โดยเรอืมกีลไกทีส่ามารถเพ่ิมปริมาตร (ปริมาตรเพ่ิมจะสรางแรงพยงุ

ซึ่งทําใหเรือจม (ตามรูปที่ 1) อยางไรก็ดีเรือตามแนวคิดของ Bourne ก็ไมไดถูก
หรือ  Buoyancy force) ซึ่งทําใหเรือลอยและสามารถลดปริมาตร (ลดแรงพยุง)
ซึ่งทําใหเรือจม (ตามรูปที่ 1) อยางไรก็ดีเรือตามแนวคิดของ Bourne ก็ไมไดถูก
หรือ  Buoyancy force) ซึ่งทําใหเรือลอยและสามารถลดปริมาตร (ลดแรงพยุง)

นํามาสรางจริง จนกระทั่งในป ค.ศ. 1620 ชาวดัตช ชื่อ Cornelius Drebbel
ซึ่งทําใหเรือจม (ตามรูปที่ 1) อยางไรก็ดีเรือตามแนวคิดของ Bourne ก็ไมไดถูก
นํามาสรางจริง จนกระทั่งในป ค.ศ. 1620 ชาวดัตช ชื่อ Cornelius Drebbel
ซึ่งทําใหเรือจม (ตามรูปที่ 1) อยางไรก็ดีเรือตามแนวคิดของ Bourne ก็ไมไดถูก

ไดสรางเรือที่ขับเคลื่อนโดยการพายและลอยปริ่มๆ ใตนํ้าได เรือบรรจุคนซึ่งเปนคน
กรรเชียงได 12 คน ดํานํ้าไดลึก 4.5 ม. และเคลื่อนที่ใตนํ้าได 8 กม. (ดูรูปที่ 2) 
ไดสรางเรือที่ขับเคลื่อนโดยการพายและลอยปริ่มๆ ใตนํ้าได เรือบรรจุคนซึ่งเปนคน
กรรเชียงได 12 คน ดํานํ้าไดลึก 4.5 ม. และเคลื่อนที่ใตนํ้าได 8 กม. (ดูรูปที่ 2) 
ไดสรางเรือที่ขับเคลื่อนโดยการพายและลอยปริ่มๆ ใตนํ้าได เรือบรรจุคนซึ่งเปนคน

แมไมไดมีการบันทึกถึงกลไกใดๆ ของเรือดังกลาว แตพอจะทราบไดวาเรือลอยได
ดวยหลักการของแรงพยุงและเคล่ือนที่ใตน้ําไดจากโมเมนตัมจากแรงของคนพาย 
แมไมไดมีการบันทึกถึงกลไกใดๆ ของเรือดังกลาว แตพอจะทราบไดวาเรือลอยได
ดวยหลักการของแรงพยุงและเคล่ือนที่ใตน้ําไดจากโมเมนตัมจากแรงของคนพาย 
แมไมไดมีการบันทึกถึงกลไกใดๆ ของเรือดังกลาว แตพอจะทราบไดวาเรือลอยได

หรือพอหยุดพายเรือก็จะลอยขึ้นเหนือนํ้า
ดวยหลักการของแรงพยุงและเคล่ือนที่ใตน้ําไดจากโมเมนตัมจากแรงของคนพาย 
หรือพอหยุดพายเรือก็จะลอยขึ้นเหนือนํ้า
ดวยหลักการของแรงพยุงและเคล่ือนที่ใตน้ําไดจากโมเมนตัมจากแรงของคนพาย 

 หลงัจากทิง้ชวงไปนาน ในป ค.ศ.1954 เรอืดาํนํา้พลงังานนวิเคลยีรชือ่ Nautilus
ก็ถือกําเนิดขึ้น (USS Nautilus) ซึ่งเรือถูกออกแบบใหเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏบิตังิานไดไกลขึน้ และสามารถปฏบิตักิารไดอยางยดืหยุน ตอมา ป ค.ศ. 1980
ก็ถือกําเนิดขึ้น (USS Nautilus) ซึ่งเรือถูกออกแบบใหเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏบิตังิานไดไกลขึน้ และสามารถปฏบิตักิารไดอยางยดืหยุน ตอมา ป ค.ศ. 1980
ก็ถือกําเนิดขึ้น (USS Nautilus) ซึ่งเรือถูกออกแบบใหเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ

เรือดํานํ้าใหญที่สุดในโลกขับเคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียร ที่ไดรับการพัฒนาโดย
ปฏบิตังิานไดไกลขึน้ และสามารถปฏบิตักิารไดอยางยดืหยุน ตอมา ป ค.ศ. 1980
เรือดํานํ้าใหญที่สุดในโลกขับเคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียร ที่ไดรับการพัฒนาโดย
ปฏบิตังิานไดไกลขึน้ และสามารถปฏบิตักิารไดอยางยดืหยุน ตอมา ป ค.ศ. 1980

สหภาพโซเวียตดวยความสามารถในการบรรทุกมากกวา 48,000 ตัน ก็ออกมาให
โลกไดยลโฉม (ดูรูปที่ 7) จนกระทั่งในป ค.ศ. 2009 เรือดํานํ้ารุนใหมที่ดีที่สุดของ
สหภาพโซเวียตดวยความสามารถในการบรรทุกมากกวา 48,000 ตัน ก็ออกมาให
โลกไดยลโฉม (ดูรูปที่ 7) จนกระทั่งในป ค.ศ. 2009 เรือดํานํ้ารุนใหมที่ดีที่สุดของ
สหภาพโซเวียตดวยความสามารถในการบรรทุกมากกวา 48,000 ตัน ก็ออกมาให

กองทพัเรอืองักฤษ ชือ่วา HMS Astute มนัเปนเรอืดาํนํา้พลงังานนวิเคลยีร ลาํแรกของ
โลกไดยลโฉม (ดูรูปที่ 7) จนกระทั่งในป ค.ศ. 2009 เรือดํานํ้ารุนใหมที่ดีที่สุดของ
กองทพัเรอืองักฤษ ชือ่วา HMS Astute มนัเปนเรอืดาํนํา้พลงังานนวิเคลยีร ลาํแรกของ
โลกไดยลโฉม (ดูรูปที่ 7) จนกระทั่งในป ค.ศ. 2009 เรือดํานํ้ารุนใหมที่ดีที่สุดของ

องักฤษ เรอืดาํนํา้ลาํนี ้ประกอบไปดวยขปีนาวธุรอน (Cruise missiles) และตอรปโด
กองทพัเรอืองักฤษ ชือ่วา HMS Astute มนัเปนเรอืดาํนํา้พลงังานนวิเคลยีร ลาํแรกของ
องักฤษ เรอืดาํนํา้ลาํนี ้ประกอบไปดวยขปีนาวธุรอน (Cruise missiles) และตอรปโด
กองทพัเรอืองักฤษ ชือ่วา HMS Astute มนัเปนเรอืดาํนํา้พลงังานนวิเคลยีร ลาํแรกของ

ทําใหมันทรงอนุภาคที่สุด และดวยระบบคํ้าจุนชีวิตที่ไมเคยมีมากอนในเรือดํานํ้า
องักฤษ เรอืดาํนํา้ลาํนี ้ประกอบไปดวยขปีนาวธุรอน (Cruise missiles) และตอรปโด
ทําใหมันทรงอนุภาคที่สุด และดวยระบบคํ้าจุนชีวิตที่ไมเคยมีมากอนในเรือดํานํ้า
องักฤษ เรอืดาํนํา้ลาํนี ้ประกอบไปดวยขปีนาวธุรอน (Cruise missiles) และตอรปโด

ทําใหมันสามารถลองเรือไปไดรอบโลก ไดโดยไมจําเปนตองโผลขึ้นมาเหนือนํ้าเลย
ทําใหมันทรงอนุภาคที่สุด และดวยระบบคํ้าจุนชีวิตที่ไมเคยมีมากอนในเรือดํานํ้า
ทําใหมันสามารถลองเรือไปไดรอบโลก ไดโดยไมจําเปนตองโผลขึ้นมาเหนือนํ้าเลย
ทําใหมันทรงอนุภาคที่สุด และดวยระบบคํ้าจุนชีวิตที่ไมเคยมีมากอนในเรือดํานํ้า

ดังแสดงในรูปที่ 8 จะเห็นวาเรือดํานํ้าถูกพัฒนาเพื่อใชในการสงครามเปนสวนมาก
แตในปจจุบัน มนุษยเราคํานึงถึงสันติภาพมากขึ้น เรือดํานํ้าอาจจะถูกนํามาใช
ดังแสดงในรูปที่ 8 จะเห็นวาเรือดํานํ้าถูกพัฒนาเพื่อใชในการสงครามเปนสวนมาก
แตในปจจุบัน มนุษยเราคํานึงถึงสันติภาพมากขึ้น เรือดํานํ้าอาจจะถูกนํามาใช
ดังแสดงในรูปที่ 8 จะเห็นวาเรือดํานํ้าถูกพัฒนาเพื่อใชในการสงครามเปนสวนมาก

ประโยชนดานอื่นนอกจากการทหารมากขึ้น เชน การสํารวจใหทะเลลึก เปนตน
แตในปจจุบัน มนุษยเราคํานึงถึงสันติภาพมากขึ้น เรือดํานํ้าอาจจะถูกนํามาใช
ประโยชนดานอื่นนอกจากการทหารมากขึ้น เชน การสํารวจใหทะเลลึก เปนตน
แตในปจจุบัน มนุษยเราคํานึงถึงสันติภาพมากขึ้น เรือดํานํ้าอาจจะถูกนํามาใช

ซึง่ถามโีอกาสครัง้หนาผมอาจจะมาเลาเกีย่วกบัเรอืดาํนํา้ในแงของการสาํรวจใตทะเล
ลกึใหไดอานกนันะครบั

 จนในป ค.ศ.1776 มกีารสราง The turtle ซึง่เปนเรอืดาํนํา้ลาํแรกของอเมรกิา 
ออกแบบโดย David Bushnell ตวัเรอืมรีปูรางคลายถงัทรงกลม ใชแรงคนในการ
ขบัเคลือ่นใบพดั (ดรูปูที ่ 3) และใชเพือ่โจมตขีาศกึ ทัง้นีช้ือ่เรอืตัง้ตามพฤตกิรรมของ
ออกแบบโดย David Bushnell ตวัเรอืมรีปูรางคลายถงัทรงกลม ใชแรงคนในการ
ขบัเคลือ่นใบพดั (ดรูปูที ่ 3) และใชเพือ่โจมตขีาศกึ ทัง้นีช้ือ่เรอืตัง้ตามพฤตกิรรมของ
ออกแบบโดย David Bushnell ตวัเรอืมรีปูรางคลายถงัทรงกลม ใชแรงคนในการ

เตาทะเลทีส่ามารถวายข้ึนผิวนํา้ในแนวดิง่ได ตอมาในป ค.ศ.1800 ทีป่ระเทศฝรัง่เศส
ขบัเคลือ่นใบพดั (ดรูปูที ่ 3) และใชเพือ่โจมตขีาศกึ ทัง้นีช้ือ่เรอืตัง้ตามพฤตกิรรมของ
เตาทะเลทีส่ามารถวายข้ึนผิวนํา้ในแนวดิง่ได ตอมาในป ค.ศ.1800 ทีป่ระเทศฝรัง่เศส
ขบัเคลือ่นใบพดั (ดรูปูที ่ 3) และใชเพือ่โจมตขีาศกึ ทัง้นีช้ือ่เรอืตัง้ตามพฤตกิรรมของ

ไดมีการประดิษฐเรือดํานํ้าที่ใชงานในสงครามโดย Robert Fulton (วิศวกรชาว
อเมริกนั) ซึง่มช่ืีอเรอืวา Nautilus (รปูที ่ 4) โดยทาํความลกึได 7.6 เมตร ดาํนํา้ได
ไดมีการประดิษฐเรือดํานํ้าที่ใชงานในสงครามโดย Robert Fulton (วิศวกรชาว
อเมริกนั) ซึง่มช่ืีอเรอืวา Nautilus (รปูที ่ 4) โดยทาํความลกึได 7.6 เมตร ดาํนํา้ได
ไดมีการประดิษฐเรือดํานํ้าที่ใชงานในสงครามโดย Robert Fulton (วิศวกรชาว

นาน 6 ชม. แตนาเสียดายท่ีเครือ่งจกัรของ Fulton ถกูระงบัการผลติเนือ่งจากปญหา
อเมริกนั) ซึง่มช่ืีอเรอืวา Nautilus (รปูที ่ 4) โดยทาํความลกึได 7.6 เมตร ดาํนํา้ได
นาน 6 ชม. แตนาเสียดายท่ีเครือ่งจกัรของ Fulton ถกูระงบัการผลติเนือ่งจากปญหา
อเมริกนั) ซึง่มช่ืีอเรอืวา Nautilus (รปูที ่ 4) โดยทาํความลกึได 7.6 เมตร ดาํนํา้ได

ทางการเมอืง และไมไดมกีารสรางใหมอกี แนวคดิของ Fulton เปนตนแบบของเรอืดาํนํา้
นาน 6 ชม. แตนาเสียดายท่ีเครือ่งจกัรของ Fulton ถกูระงบัการผลติเนือ่งจากปญหา
ทางการเมอืง และไมไดมกีารสรางใหมอกี แนวคดิของ Fulton เปนตนแบบของเรอืดาํนํา้
นาน 6 ชม. แตนาเสียดายท่ีเครือ่งจกัรของ Fulton ถกูระงบัการผลติเนือ่งจากปญหา

ในปจจบุนั และสรางแรงบันดาลใจให Jules Verne นกัเขยีนชาวฝรัง่เศส ใหประพนัธ
นยิายชือ่ดงั นัน่คือ 20,000 Leagues under the Sea หรอืลกึใตทะเล 20,000 โยชน 
ในปจจบุนั และสรางแรงบันดาลใจให Jules Verne นกัเขยีนชาวฝรัง่เศส ใหประพนัธ
นยิายชือ่ดงั นัน่คือ 20,000 Leagues under the Sea หรอืลกึใตทะเล 20,000 โยชน 
ในปจจบุนั และสรางแรงบันดาลใจให Jules Verne นกัเขยีนชาวฝรัง่เศส ใหประพนัธ

ในป ค.ศ.1870 (ผมชอบมากๆ) รวมถงึยงัเปนชือ่เรอืดาํนํา้นวิเคลยีรของอเมรกิาอกี
นยิายชือ่ดงั นัน่คือ 20,000 Leagues under the Sea หรอืลกึใตทะเล 20,000 โยชน 
ในป ค.ศ.1870 (ผมชอบมากๆ) รวมถงึยงัเปนชือ่เรอืดาํนํา้นวิเคลยีรของอเมรกิาอกี
นยิายชือ่ดงั นัน่คือ 20,000 Leagues under the Sea หรอืลกึใตทะเล 20,000 โยชน 

หลายลาํในเวลาตอมา

 ในป ค.ศ.1864 กลุมนกัประดษิฐนาํโดย Horace L. Hunley ไดนาํหมอไอ
นํา้ (Stream boiler) มาประดษิฐเปนเรอืดาํนํา้ และไดรบัการบนัทกึวาเปนเรอืดาํนํา้
 ในป ค.ศ.1864 กลุมนกัประดษิฐนาํโดย Horace L. Hunley ไดนาํหมอไอ
นํา้ (Stream boiler) มาประดษิฐเปนเรอืดาํนํา้ และไดรบัการบนัทกึวาเปนเรอืดาํนํา้
 ในป ค.ศ.1864 กลุมนกัประดษิฐนาํโดย Horace L. Hunley ไดนาํหมอไอ

ทีใ่ชในสงคราม (American Civil War) ลาํแรก ครัง้นีม้กีารตดิตัง้ตอรปโดซึง่มคีวามเรว็
นํา้ (Stream boiler) มาประดษิฐเปนเรอืดาํนํา้ และไดรบัการบนัทกึวาเปนเรอืดาํนํา้
ทีใ่ชในสงคราม (American Civil War) ลาํแรก ครัง้นีม้กีารตดิตัง้ตอรปโดซึง่มคีวามเรว็
นํา้ (Stream boiler) มาประดษิฐเปนเรอืดาํนํา้ และไดรบัการบนัทกึวาเปนเรอืดาํนํา้

ในการขบัเคลือ่น 4 นอ็ต โดยใชแรงมอืหมนุ จากลกูเรอื 8 คน อากาศทีใ่ชไดมาจากทอ
ขนาด 1.2 ม. สองทอ ซึง่เพยีงพอในการออกปฏบิตักิารไดครึง่ชัว่โมง ตอมาในป ค.ศ.
ในการขบัเคลือ่น 4 นอ็ต โดยใชแรงมอืหมนุ จากลกูเรอื 8 คน อากาศทีใ่ชไดมาจากทอ
ขนาด 1.2 ม. สองทอ ซึง่เพยีงพอในการออกปฏบิตักิารไดครึง่ชัว่โมง ตอมาในป ค.ศ.
ในการขบัเคลือ่น 4 นอ็ต โดยใชแรงมอืหมนุ จากลกูเรอื 8 คน อากาศทีใ่ชไดมาจากทอ

1867 Ictineo II เปนเรอืดาํนํา้ทีเ่ปลีย่นจากแรงคนขบัเคลือ่นมาเปนการใชเครือ่งจกัร
ขนาด 1.2 ม. สองทอ ซึง่เพยีงพอในการออกปฏบิตักิารไดครึง่ชัว่โมง ตอมาในป ค.ศ.
1867 Ictineo II เปนเรอืดาํนํา้ทีเ่ปลีย่นจากแรงคนขบัเคลือ่นมาเปนการใชเครือ่งจกัร
ขนาด 1.2 ม. สองทอ ซึง่เพยีงพอในการออกปฏบิตักิารไดครึง่ชัว่โมง ตอมาในป ค.ศ.

ไอนํา้ ลาํแรกของโลก
 ป ค.ศ.1870 เจาวาฬผูชาญฉลาด (The intelligent whale) เปนเรอืดาํนํา้
ขบัเคลือ่นดวยแรงคน ทีก่องทพัเรอือเมรกิาสัง่ซือ้ แตมนัไมเคยออกปฏบิตักิารเลย
 ป ค.ศ.1870 เจาวาฬผูชาญฉลาด (The intelligent whale) เปนเรอืดาํนํา้
ขบัเคลือ่นดวยแรงคน ทีก่องทพัเรอือเมรกิาสัง่ซือ้ แตมนัไมเคยออกปฏบิตักิารเลย
 ป ค.ศ.1870 เจาวาฬผูชาญฉลาด (The intelligent whale) เปนเรอืดาํนํา้

สกัครัง้ ภายในเรอืดาํนํา้ประกอบไปดวย ระบบกรองอากาศ ระบบอดัอากาศเขาสู
ขบัเคลือ่นดวยแรงคน ทีก่องทพัเรอือเมรกิาสัง่ซือ้ แตมนัไมเคยออกปฏบิตักิารเลย
สกัครัง้ ภายในเรอืดาํนํา้ประกอบไปดวย ระบบกรองอากาศ ระบบอดัอากาศเขาสู
ขบัเคลือ่นดวยแรงคน ทีก่องทพัเรอือเมรกิาสัง่ซือ้ แตมนัไมเคยออกปฏบิตักิารเลย

ถงัอบัเฉา (Empty ballast tank) เพือ่ใหเรอืมัน่คง และมนัยงัเปนแหลงอากาศ
สกัครัง้ ภายในเรอืดาํนํา้ประกอบไปดวย ระบบกรองอากาศ ระบบอดัอากาศเขาสู
ถงัอบัเฉา (Empty ballast tank) เพือ่ใหเรอืมัน่คง และมนัยงัเปนแหลงอากาศ
สกัครัง้ ภายในเรอืดาํนํา้ประกอบไปดวย ระบบกรองอากาศ ระบบอดัอากาศเขาสู

สาํหรบัลกูเรอืขณะดาํนํา้ ดงัแสดงในรปูที ่6
ถงัอบัเฉา (Empty ballast tank) เพือ่ใหเรอืมัน่คง และมนัยงัเปนแหลงอากาศ
สาํหรบัลกูเรอืขณะดาํนํา้ ดงัแสดงในรปูที ่6
ถงัอบัเฉา (Empty ballast tank) เพือ่ใหเรอืมัน่คง และมนัยงัเปนแหลงอากาศ

โดย ดร. ภาณุวัฒน จอยกลัด อนุกรรมการประชาสัมพันธ

ชางคิด ชางทํา
ตอน ดําดิ่งใตทะเลไปกับเรือดํานํ้า
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มอบวุฒิบัตร 
 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพ่ือเปนเกียรติแก
มอบวุฒิบัตร 
 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพ่ือเปนเกียรติแก
มอบวุฒิบัตร 

สมาชกิสภาวศิวกร ทีทํ่าคะแนนทดสอบความรูผูขอรบัใบอนญุาตฯ ระดบัภาควีศิวกร
 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพ่ือเปนเกียรติแก
สมาชกิสภาวศิวกร ทีทํ่าคะแนนทดสอบความรูผูขอรบัใบอนญุาตฯ ระดบัภาควีศิวกร
 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพ่ือเปนเกียรติแก

ไดคะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ณ สํานักงาน
สภาวิศวกร แกสมาชิก 7 คน ประกอบดวย

ขาวกจิกรรมสภาวศิวกร

กจิกรรมของสภาวศิวกร

พบหนวยงานตางๆ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม 2561 สภาวิศวกรนําโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, นายไกร ตั้งสงา อุปนายกสภาวิศวกร คนที่หนึ่ง, ดร. ประเสริฐ 
ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และนายพิชญะ จันทรานุวัฒน ไดเขาพบ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม 2561 สภาวิศวกรนําโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, นายไกร ตั้งสงา อุปนายกสภาวิศวกร คนที่หนึ่ง, ดร. ประเสริฐ 
ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และนายพิชญะ จันทรานุวัฒน ไดเขาพบ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม 2561 สภาวิศวกรนําโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, นายไกร ตั้งสงา อุปนายกสภาวิศวกร คนที่หนึ่ง, ดร. ประเสริฐ 

ชัยพัฒนา, กระทรวงคมนาคม, aสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย และการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อสวัสดีปใหม
ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และนายพิชญะ จันทรานุวัฒน ไดเขาพบ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา, กระทรวงคมนาคม, aสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย และการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อสวัสดีปใหม
ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และนายพิชญะ จันทรานุวัฒน ไดเขาพบ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

พิธีลงนามบันทึกขอตกลง วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรนําโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, 
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร, ดร.จิระศักดิ์ แสงพุม รองเลขาธิการสภาวิศวกร และนายมานิตย กูธนพัฒน รองเหรัญญิกสภาวิศวกร เขารวมพิธีลงนามบันทึก

 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรนําโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, 
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร, ดร.จิระศักดิ์ แสงพุม รองเลขาธิการสภาวิศวกร และนายมานิตย กูธนพัฒน รองเหรัญญิกสภาวิศวกร เขารวมพิธีลงนามบันทึก

 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรนําโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, 

ขอตกลงความรวมมือระหวางสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ณ หองปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น 
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร, ดร.จิระศักดิ์ แสงพุม รองเลขาธิการสภาวิศวกร และนายมานิตย กูธนพัฒน รองเหรัญญิกสภาวิศวกร เขารวมพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ณ หองปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น 
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร, ดร.จิระศักดิ์ แสงพุม รองเลขาธิการสภาวิศวกร และนายมานิตย กูธนพัฒน รองเหรัญญิกสภาวิศวกร เขารวมพิธีลงนามบันทึก

เซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี

 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเปนเกียรติแกสมาชิก
สภาวิศวกร ที่ทําคะแนนทดสอบความรู ผูขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเปนเกียรติแกสมาชิก
สภาวิศวกร ที่ทําคะแนนทดสอบความรู ผูขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเปนเกียรติแกสมาชิก

ไดคะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ณ สํานักงาน
สภาวิศวกร แกสมาชิก 5 คน ประกอบดวย

ประจาํเดอืน กรกฎาคม 2560  
1. นายบุญมา พูลนอย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. นายอัมรินทร คําแพงหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
3. นางสาววรรษมณ รักจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4. นายอะมรี ณรงคอสัดร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
5. นายจติตพิงษ ไพสนธ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแกน
6. นายศักญชัช แพรดํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
7. นายแกวลิขิต สมเขียน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจาํเดอืน สงิหาคม 2560    
1. นายสุทธิพร กาญจนาทิพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
2. นายเทวัญ วนัสเจริญธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. นายวนัสรบดี ภูเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. นายณัฐวุฒิ เบ็ญจรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต
5. นายณัฐนนท สุพัฒนาภรณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
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นายกสภาวิศวกร
นายกมล ตรรกบุตร

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
นายไกร ตั้งสงา
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
นายไกร ตั้งสงา
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
นายประเสริฐ ตปนียางกูร

เลขาธิการสภาวิศวกร
นายอมร พิมานมาศ

เหรัญญิกสภาวิศวกร
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน

สภานายกพิเศษ พลเอก อนุพงษ เผาจินดาสภานายกพิเศษ พลเอก อนุพงษ เผาจินดาสภานายกพิเศษ

รองเลขาธิการสภาวิศวกร
นายจิระศักดิ์ แสงพุม

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
นายมานิตย กูธนพัฒน

กรรมการสภาวิศวกร
นายเสรี สุธรรมชัย
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล
นายรัชทิน ศยามานนท
นายวินิต ชอวิเชียร
นายดํารงค ทวีแสงสกุลไทย
นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
นายดํารงค ทวีแสงสกุลไทย
นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
นายดํารงค ทวีแสงสกุลไทย

นายลือชัย ทองนิล
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ
นายพิชิต ลํายอง
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
นายปยะบุตร วานิชพงษพันธุ
นายพิศิษฐ แสง-ชูโต
นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
นายพิศิษฐ แสง-ชูโต
นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
นายพิศิษฐ แสง-ชูโต

รายนามคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)

สภานายกพิเศษ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)

 นายกมล ตรรกบุตร, นายไกร ตั้งสงา, นายประเสริฐ ตปนียางกูร, 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)

 นายกมล ตรรกบุตร, นายไกร ตั้งสงา, นายประเสริฐ ตปนียางกูร, 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน, นางสาวธิดารัตน จิระวัฒนาสมกุล
ประธานอนุกรรมการ นายอมร พิมานมาศ / รองประธานอนุกรรมการ  นายมานิตย กูธนพัฒน
อนุกรรมการ นายพิศิษฐ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุม, นางปราณี ศรีสุกใส, 
ประธานอนุกรรมการ

 นายพิศิษฐ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุม, นางปราณี ศรีสุกใส, 
ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ

 นายพิศิษฐ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุม, นางปราณี ศรีสุกใส, 
รองประธานอนุกรรมการ  นายมานิตย กูธนพัฒน

 นายพิศิษฐ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุม, นางปราณี ศรีสุกใส, 
  นายมานิตย กูธนพัฒน

นายกติต ิวสิทุธรัิตนกลุ, นายเอกรินทร วาสนาสง, นายธเรศวร ธนะสมบรูณ, นายชายชาญ โพธสิาร
นายภาณุวัฒน จอยกลัด, นายพงษพัฒน ดิสถาพร, นางพิมพิดา จรรยารักษสกุล
เลขานุการอนุกรรมการ นางสาวเทพิน เกษะศิริ
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ นางสาวดวงพร สังขแกว, นางสาวขวัญฤทัย ปนใจ
จัดรูปเลม และประสานงาน บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ

 บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ นางสาวดวงพร สังขแกว, นางสาวขวัญฤทัย ปนใจ

 บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด
 นางสาวดวงพร สังขแกว, นางสาวขวัญฤทัย ปนใจ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2560-2563)
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ นายเกษม กุหลาบแกว
กรรมการจรรยาบรรณ นายสนั่น ศิริออน, นายประสงค ธาราไชย, นายสุวิช ลิ่มทอง

 นายเกษม กุหลาบแกว
 นายสนั่น ศิริออน, นายประสงค ธาราไชย, นายสุวิช ลิ่มทอง

 นายเกษม กุหลาบแกว

นายวิสิทธ อุติศยพงศา, นายณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน, นายดิเรก ลาวัณยศิริ, นายวรากร ไมเรียง
นายขวัญชัย ลีเผาพันธุ, นางพูลพร แสงบางปลา, นายวริทธิ์ อึ้งภากรณ, นายสมศักดิ์ จุฑานันท
นายวิสิทธ อุติศยพงศา, นายณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน, นายดิเรก ลาวัณยศิริ, นายวรากร ไมเรียง
นายขวัญชัย ลีเผาพันธุ, นางพูลพร แสงบางปลา, นายวริทธิ์ อึ้งภากรณ, นายสมศักดิ์ จุฑานันท
นายวิสิทธ อุติศยพงศา, นายณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน, นายดิเรก ลาวัณยศิริ, นายวรากร ไมเรียง

นายสมศักด ศรีสมทรัพย, นายมงคล ดํารงคศรี, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์, 
นายขวัญชัย ลีเผาพันธุ, นางพูลพร แสงบางปลา, นายวริทธิ์ อึ้งภากรณ, นายสมศักดิ์ จุฑานันท
นายสมศักด ศรีสมทรัพย, นายมงคล ดํารงคศรี, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์, 
นายขวัญชัย ลีเผาพันธุ, นางพูลพร แสงบางปลา, นายวริทธิ์ อึ้งภากรณ, นายสมศักดิ์ จุฑานันท

ผูตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)
นายสุวัฒน เชาวปรีชา, นายประศักดิ์ บัณฑุนาค, นายนพพร ลีปรีชานนท
ผูตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)
นายสุวัฒน เชาวปรีชา, นายประศักดิ์ บัณฑุนาค, นายนพพร ลีปรีชานนท
ผูตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)

กจิกรรมของสภาวศิวกร

ติดตามการดําเนินงานของสภาวิศวกรไดที่ Website: www.coe.or.th  Facebook: www.facebook.com/coethai 
หรือขอรับคําปรึกษาไดที่ สายดวน 1303 โทรสาร 0-2935-6695, 0-2935-6697

การประชุมรวมสองสภาวชิาชพี เมือ่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2560 สภาวศิวกรรวมกบั
สภาสถาปนิก จัดการประชุมรวมคณะกรรมการสภาวิศวกรและคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สภาสถาปนิก จัดการประชุมรวมคณะกรรมการสภาวิศวกรและคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สภาสถาปนิก จัดการประชุมรวมคณะกรรมการสภาวิศวกรและคณะกรรมการ

หารือกําหนดนโยบายการดําเนินงานที่เก่ียวของกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิก ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
หารือกําหนดนโยบายการดําเนินงานที่เก่ียวของกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิก ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

 เม่ือวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เร่ือง “ โครงการเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายและสภาพทองที่ของประเทศไทย (โครงการรถไฟไทย) รุนท่ี 1”
ณ โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ใหเกียรติเปดการสัมมนาและบรรยายพระราชบัญญัติวิศวกรและภาพรวม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรูฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ใหเกียรติบรรยายเรื่องความคืบหนาการฝกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายและแนวทางปองกันอัคคีภัย และกรณีศึกษาการวิบัติ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรูฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ใหเกียรติบรรยายเรื่องความคืบหนาการฝกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายและแนวทางปองกันอัคคีภัย และกรณีศึกษาการวิบัติ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรูฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ของอาคารและโครงสราง ศ.ดร. เปนหน่ึง วานิชชัย ผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวและแรงลม ใหเกียรติบรรยายเรื่อง แผนดินไหวและแรงลมในประเทศ รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ 
ใหเกียรติบรรยายเรื่องความคืบหนาการฝกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายและแนวทางปองกันอัคคีภัย และกรณีศึกษาการวิบัติ
ของอาคารและโครงสราง ศ.ดร. เปนหน่ึง วานิชชัย ผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวและแรงลม ใหเกียรติบรรยายเรื่อง แผนดินไหวและแรงลมในประเทศ รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ 
ใหเกียรติบรรยายเรื่องความคืบหนาการฝกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายและแนวทางปองกันอัคคีภัย และกรณีศึกษาการวิบัติ

ศรลัมภ ผูชํานาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใหเกียรติบรรยายเรื่อง สภาพทางธรณีวิทยาและชั้นดินในประเทศไทย และนายชวลิต จันทรรัตน
ของอาคารและโครงสราง ศ.ดร. เปนหน่ึง วานิชชัย ผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวและแรงลม ใหเกียรติบรรยายเรื่อง แผนดินไหวและแรงลมในประเทศ รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ 
ศรลัมภ ผูชํานาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใหเกียรติบรรยายเรื่อง สภาพทางธรณีวิทยาและชั้นดินในประเทศไทย และนายชวลิต จันทรรัตน
ของอาคารและโครงสราง ศ.ดร. เปนหน่ึง วานิชชัย ผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวและแรงลม ใหเกียรติบรรยายเรื่อง แผนดินไหวและแรงลมในประเทศ รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ 

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการน้ํา ใหเกียรติบรรยายเร่ือง ภัยพิบัติน้ําทวมและการบริหารจัดการนํ้า
ศรลัมภ ผูชํานาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใหเกียรติบรรยายเรื่อง สภาพทางธรณีวิทยาและชั้นดินในประเทศไทย และนายชวลิต จันทรรัตน
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการน้ํา ใหเกียรติบรรยายเร่ือง ภัยพิบัติน้ําทวมและการบริหารจัดการนํ้า
ศรลัมภ ผูชํานาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใหเกียรติบรรยายเรื่อง สภาพทางธรณีวิทยาและชั้นดินในประเทศไทย และนายชวลิต จันทรรัตน

การชาํระคาธรรมเนยีมผานเคานเตอรเซอรวสิ เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2560
สภาวศิวกร รวมกบั บรษิทั เคานเตอรเซอรวสิ จาํกดั ไดจดัพธิลีงนามบนัทกึขอตกลง
ความรวมมือในการรับชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของสภาวิศวกร ผานบริษัท
เคานเตอรเซอรวิส จํากัด ณ โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท เคานเตอร เซอรวิส จํากัด เพื่อใหสมาชิกสภาวิศวกรสามารถชําระ
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท เคานเตอร เซอรวิส จํากัด เพื่อใหสมาชิกสภาวิศวกรสามารถชําระ
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการ

คาธรรมเนยีมผานเคานเตอรเซอรวสิทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีม
ผูจัดการ บริษัท เคานเตอร เซอรวิส จํากัด เพื่อใหสมาชิกสภาวิศวกรสามารถชําระ
คาธรรมเนยีมผานเคานเตอรเซอรวสิทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีม
ผูจัดการ บริษัท เคานเตอร เซอรวิส จํากัด เพื่อใหสมาชิกสภาวิศวกรสามารถชําระ

10 บาท เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป
คาธรรมเนยีมผานเคานเตอรเซอรวสิทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีม
10 บาท เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป
คาธรรมเนยีมผานเคานเตอรเซอรวสิทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีม


