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สารจากนายกสภาวศิวกร

เรียน ท่านสมาชิกสภาวิศวกร
 สารสภาวิศวกรฉบับนี้เป็นสารฉบับที่ 1 ของปี 2561 อันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ที่ได้ก�าหนดวันนับคะแนนในวันที่ 8 กันยายน 2561 และจะประกาศผล 
ผู้ได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 10 กันยายน 2561 จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมลงคะแนน กากบาทบัตรเลือกตั้ง  
ส่งกลับไปยังสภาวิศวกร หลังจากที่ได้รับบัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงสมาชิกทุกท่านที่มีสิทธิ์ลงคะแนน และจะมีวาระ 
การประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรประจ�าเดือนตุลาคม เพื่อพิจารณาหนังสือรายงานผลการเลือกตั้ง และ 
ขอรายชื่อกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24(3) จ�านวน 5 คน ต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ทั้งนี้
ตามขั้นตอนจะต้องมีรายชื่อกรรมการสภาวิศวกรให้ครบ 20 คน และรอการเปิดสมัยวาระการประชุมคณะ
กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ของสภานายกพิเศษฯ ต่อไป
  สารสภาวิศวกรฉบับนี้ ยังได้น�าเสนอข้อมูลหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BIM (Building 
Information Modeling) ที่สภาวิศวกร ร่วมกับ สภาสถาปนิก และสมาคมวิชาชีพฯ ร่วมกันด�าเนินการ และ
ยังคงมีรายงานการด�าเนินการของคณะอนุกรรมการสภาวิศวกรหลากหลายเรื่อง
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2561 น้ี สมาชิกได้มีช่วงเวลาที่ดี ในการเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานของเรา 
ได้ไปร่วมท�าบุญ  เยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่  บุพการี  และเล่นสนุกสนานกับครอบครัว  เพื่อนฝูง ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
สมาชิกจะได้รับผลบุญในกิจกรรมสงกรานต์ทั่วทุกคนครับ
   กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสภาวิศวกรฉบับนี้ จะให้สาระและความรู้ ที่ครอบคลุมทั้งวิศวกรรมศาสตร์  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีก้่าวหน้า โดยทมีงานยนิดรีบัฟังข้อเสนอแนะทีจ่ะน�าไปประยกุต์ต่อเนือ่ง และใคร่ขอ 
ขอบคุณทุกฝ่ายในความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านต่อสภาวิศวกรครับ

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาวิศวกร ทุกท่าน สารสภาวิศวกร ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1/2561 ซึ่งค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว ้
ผมต้องขออภยัด้วยครบั ส�าหรับสารสภาวศิวกรฉบบันี ้ผมมเีรือ่งมาคยุกบัสมาชกิ 3 เรือ่งครบั เรือ่งแรก คอืการรบัรองปรญิญา 
ในหลักสูตรวิศวกรภาคปฏิบัติ ซ่ึงสภาวิศวกรก�าลังจัดให้มีหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในหลักสูตรภาคปฏิบัติ เพื่อเป็น 
การปรับระบบการรับรองปริญญา ให้มีความยืดหยุ่น และเป็นการเพิ่มทางเลือกการรับรองปริญญา ให้ตรงกับความต้องการ 
ของอุตสากรรมให้มากขึ้น ในเรื่องที่สองคือ สภาวิศวกรได้ตั้งคณะท�างานร่วมกับสภาสถาปนิก เรื่องการขับเคลื่อนระบบ 
Building Information Modeling หรือ BIM ซึ่งจะเป็นทิศทางใหม่ในการสร้างแบบจ�าลองอาคารด้วยระบบ 3 มิต ิ
ซึ่งจะเข้ามาแทนที่การเขียนแบบในระบบ 2 มิติ ที่ท�ากันในอดีต โดยคณะท�างานชุดนี้ ประกอบด้วยฝ่ายสภาวิศวกร 5 ท่าน 
และฝ่ายสภาสถาปนิกอีก 5 ท่าน จะมาร่วมกันในการก�าหนดทิศทางของ BIM ในประเทศไทย โดยจะประสานความร่วมมือ 
กับ สมาคมวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาต่อไป 
 ส�าหรับเรื่องสุดท้าย ช่วงนี้ เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ซ่ึงอีกไม่นาน สภาวิศวกรจะ 
จัดส่งบัตรเลือกตั้ง พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปให้สมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน อยากจะฝากสมาชิกทุกท่าน 
การเลอืกตัง้คณะกรรมการสภาวิศวกร มคีวามส�าคญัต่ออนาคตของวชิาชพีวศิวกรรมของพวกเราทกุคน จงึควรพจิารณาคุณสมบตั ิ

ความรูค้วามสามารถของผูส้มคัรอย่างถ่ีถ้วน อย่าเลอืกคนเพยีงเพราะเป็นทีรู่จ้กั แต่ควรค�านงึผลงาน และประวตัอิย่างแท้จรงิ กจ็ะท�าให้เราได้คนทีม่คีณุภาพ เข้ามาเป็น 
กรรมการสภาวิศวกร อย่างแท้จริงต่อไป ส�าหรับภารกิจอื่นๆ เช่น การอบรม และ สัมมนา ต่างๆ น้ัน สภาวิศวกรก็ยังด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่านที่กรุณาให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมของสภาวิศวกร และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นน้ีต่อไป

 สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ ส�าหรับเน้ือหาสาระของสารสภาวิศวกรฉบับน้ี ท่านสมาชิกจะได้พบกับบทความ
ต่อจากฉบบัทีแ่ล้วเรือ่งบ่อบ�าบดัน�า้เสยี นอกจากนีย้งัมบีทความเรือ่ง แรงจงูใจ ในการประหยดัพลงังาน, วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั, BIM (Building Information 
Modeling) และคอลัมน์ประจ�า อาทิเช่น วิศวกรรมน่ารู้, ข่าวสารแวดวงงานวิศวกรรม, ย้อนรอยงานวิศวกรรมในอดีต ซ่ึงแต่ละคอลัมน์ล้วนอัดแน่นด้วย
สาระที่มีประโยชน์เช่นเคย และเนื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกรในสมัยที่ 6 ก�าลังจะครบวาระในปีน้ี ทางสภาวิศวกรจะด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และเตรียมจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปให้สมาชิก เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านกรุณาตรวจสอบที่อยู่ในการติดต่อให้ถูกต้องครับ 
 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถอ่านสารสภาวิศวกรย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th คลิกที่ประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร หรือดาวน์โหลดแอพพลิ
เคชั่นสภาวิศวกรชื่อ “COE Thailand” ครับ และพบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณครับ

คยุกบัเลขาธิการสภาวศิวกร

บรรณาธิการแถลง

ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

ดร. กมล ตรรกบุตร
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Who’s who in Thailand Engineering โดย นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ต�าแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มาตามกฎหมายก�าหนด ที่เกี่ยว
เนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.
 กฟผ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานนับหมื่นคน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งด้านการบริหารและความรู้ทางด้านวิชาชีพ
 คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. เม่ือปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา คุณวิบูลย์ 
ฤกษ์ศิระทัย เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.ไฟฟ้า) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยัง
ผ่านการอบรมในหลักสูตรส�าคัญมากมาย อาทิ หลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard 
Business School หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
หลักสูตรหลักประจ�าวิทยาการทัพบกจากสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เป็นต้น

 คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ได้ท�างานที่ กฟผ. ใช้ความรู้ความสามารถด้านงานวิศวกรรม เติบโตมาตามสายงานตามล�าดับ จนปี พ.ศ. 2556 - 2560 ได้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง และในปี พ.ศ. 2560 ได้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการในปัจจุบัน
 คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า ได้ให้แนวคิดส�าหรับภาพรวมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า 
ต้องยอมรับว่าในขณะนี้เราอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีที่มาใหม่โดยเฉพาะในส่วนของพลังงานหมุนเวียน ในเรื่องของ 
Solar Energy ในเรื่องของ Wind Turbine แล้วก็ในหลายๆ อย่าง รวมไปถึงงานในส่วนของ Energy Storage ก็จะท�าให้ลักษณะของผู้ใช้ไฟ ผู้ผลิต มีการ
เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก การซื้อขายไฟก็มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี การช�าระเงินก็เปลี่ยนแปลง โดยรวมแล้วโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ
นั้นคงเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่มาอย่างรวดเร็ว และเร็วกว่าที่คาดไว้ 
 กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศให้มีความม่ันคง มีเสถียรภาพและเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม
และภาคประชาชน ด้วยการผสมผสานแหล่งผลิตพลังงานที่หลากหลาย เพื่อให้ต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้ามีความเหมาะสม เป็นกลไกส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อการขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
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คอลมัน์ COE Tips โดยศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร 
และนายธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล คณะท�างานการก�าหนดทิศทาง BIM ในประเทศไทย

เพิ่มศักยภาพวิศวกรด้วย BIM (Building Information Modeling)

 BIM จะเข้ามาแทนที่กระบวนการท�างานในปัจจุบัน และจะกลายเป็น
วิธีการท�างานปกติ (Norm) ในอนาคต ความหมายของ BIM คือ Building 
Information Modeling หรือแปลเป็นไทยง่ายๆ ว่าแบบจ�าลองอาคาร 
ทีม่ข้ีอมลูต่างๆ อยูภ่ายใน อนันัน้เป็นช่ือทีใ่ช้เรยีกกันเฉยๆ แต่สิง่ที ่BIM เป็นจรงิๆ 
ก็คือ “กระบวนการท�างานในการน�า Model 3 มิติ และข้อมูลออกมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด” ซึ่งจะสอดคล้องกับประเทศไทยในปัจจุบันที่ต้องการข้อมูล
ที่เป็น Digital เพื่อที่จะน�าข้อมูลนั้นไปใช้งานต่างๆ และ BIM ก็จะเป็นส่วน
หนึ่งที่สนับสนุนการเป็น Thailand 4.0

 ในปัจจุบัน (2561) ได้มีการน�า BIM เข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
ในวงการอสงัหาริมทรัพย์เนือ่งจากเป็นวงการทีม่กีารแข่งขันสงู จงึจ�าเป็นทีต้่อง 
ใช้ BIM เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนในขั้นตอนการออกแบบก่อน
จะมีการก่อสร้างจริง เนื่องจากการแก้ไขใน Model 3 มิติ จะมีค่าใช้จ่ายที่
ถูกกว่าการแก้ไขที่เกิดขึ้นที่หน้างาน รวมทั้งสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ต้นทุนของตัวอาคารได้รวดเร็วกว่าวิธีแกะราคาจากแบบ 2 มิติ ทั้งนี้ผู้ที่ใช้งาน 
BIM มีทั้งผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมถึงที่ปรึกษาโครงการ (CM) และเจ้าของ
โครงการ ซึ่งคนที่อยู่ในแต่ละส่วนเหล่านั้นก็คือ วิศวกรทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่

 BIM จะกระทบกับวิศวกรอย่างไรบ้าง ทางวิศวกรที่อยู่ในกระบวนการ
จะเจอกับ BIM ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงจบเลยทีเดียว ในช่วงของการ
ออกแบบ เมื่อเราได้แบบมาจากทางสถาปนิกแล้วเราจะน�ามาท�าการค�านวณ
แล้วท�าเป็นแบบส่งกลับไป แล้วทางผู้ควบคุมโครงการก็จะน�าแบบที่ได้ไป
ก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างมีปัญหาก็จะเชิญผู้ออกแบบเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา 
ซึ่งบางครั้งก็แก้ง่าย บางครั้งก็ต้องทุบรื้อกันวุ่นวายเลยทีเดียว การน�า BIM  
เข้ามาช่วย จะท�าให้วศิวกรผูอ้อกแบบเหน็ภาพต่างๆ ทีส่ถาปนกิต้องการง่ายขึน้ 
และทางสถาปนกิกจ็ะเหน็สิง่ทีวิ่ศวกรต้องการออกแบบชดัเจนยิง่ข้ึน ทางเจ้าของ 
งานก็จะสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้องตามข้อมูลที่
เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น และการแก้ไข Model โปรแกรม Computer ก็ถูกและ
เร็วกว่าการแก้ไขที่หน้างาน

 BIM ในส่วนของการท�างานหน้างานนั้น จะสามารถช่วยงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ หากเป็นงาน Infrastructure ทีม่คีวามซบัซ้อนมากๆ BIM กจ็ะ 
สามารถช่วยวิศวกรที่อยู่หน้างานให้สามารถวางแผนการท�างานล่วงหน้าได้
ก่อนที่จะลงมือสร้างจริง เพราะ BIM สามารถจ�าลองกระบวนการก่อสร้าง 
เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงในการก่อสร้างและหาจุดวิกฤตได้ และเนื่องจาก BIM  
สามารถจ�าลองการก่อสร้างตัง้แต่ต้นโครงการจนจบกระบวนการก่อสร้างทาง 
 
 

วิศวกรก็สามารถจัดการไซต์งานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น การกองเก็บวัสด ุ
การวางผงัไซต์งานกจ็ะเกดิการใช้พืน้ทีใ่ห้เป็นประโยชน์มากขึน้ รวมถงึสามารถ 
ทีจ่ะประเมนิการสัง่วสัดไุด้เพือ่ไม่ให้ไซต์งาน รกไปด้วยวสัดทุีย่งัไม่จ�าเป็นต้องใช้
ในขณะนั้นด้วย

 จากที่อธิบายมา BIM เหมือนจะมีแต่ข้อดีแต่ในโลกแห่งความจริงมันจะยัง 
ไม่สวยหรูแบบนี้ เพราะการท�า BIM ก็ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการน�า 
BIM มาใช้ ซึ่งราคาในปัจจุบันก็ยังไม่ถูกนัก ค่า Software และค่า Hardware 
ที่รวมกันต่อปีก็มีราคาไม่เบาอยู่รวมถึงบุคลากรที่สามารถท�า BIM ได้ก็ยังมี 
ไม่มากนักซึ่งหลายๆ ท่านที่สามารถท�า BIM ได้ ก็ยังไม่มีสนามซ้อมที่จะน�า 
BIM ของตัวเองไปท�างานร่วมกับ BIM ของท่านอื่นๆ ในกระบวนการท�างาน 
ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าไม่มีการวางแผนร่วมกันที่ดีพอและกระบวนการ
ท�างานในระบบใหม่ที่เป็น BIM จะเห็นว่ากระทบกับคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการทั้งหมด การเปล่ียนกระบวนการในโครงการก็เป็นความเสี่ยง เป็น
เรื่องที่ไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคน
หลายคน

 แต่ทั้งนี้ มีหลายองค์กรที่สามารถน�า BIM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเห็นประโยชน์ของ BIM  ชัดเจน ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ว่า BIM สามารถ
เกิดขึ้นได้และมีความคุ้มค่าในการลงทุนในเมื่อมีผู้ท�าส�าเร็จก็จะมีคนท�าตาม 
พอมีคนท�าตามมากๆ BIM ก็จะกลายเป็น Norm ในอนาคต เพราะฉะนั้น
วันนี้วิศวกรจ�าเป็นที่จะต้องกล้าที่จะลองท�า กล้าที่จะเสี่ยง และกล้าที่จะออก
จาก Safe Zone มาพัฒนาทั้งตัวเอง ทีม และองค์กรให้มาท�า BIM ด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัวและองค์กร ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนทางอ้อม
ให้เกิด Digital Data ในการรองรับ Thailand 4.0 อีกด้วย 

 ในปี 2017 ที่ผ่านมาวงการ BIM มีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทางสภาวิชาชีพ สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก เข้ามามีส่วนร่วม 
กับคนท�า BIM มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเราจะได้ทิศทางในการ 
พัฒนาที่ตรงกันจากทั้ง 2 วิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
BIM มากยิ่งขึ้นทั้งบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่แล้ว และนิสิต
นักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในอุตสาหกรรมน้ีในอนาคต เพื่อเป็นการ
ติดอาวุธความรู้ให้กับวิศวกรไทยให้มีความสามารถมากย่ิงขึ้นส�าหรับรองรับ 
โลกยคุ Digital ทีเ่กดิขึน้แล้ว และวศิวกรไทยนีแ้หละทีจ่ะช่วยพฒันาให้ประเทศ 
ก้าวไปเป็นประเทศไทยในแบบ Digital ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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คดจีรรยาบรรณ โดย ส�านักกฎหมายและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

เรื่องที่ ๑

 นายเล้ียงได้ท�าสัญญาว่าจ้างให้นายวันพุธเขียนแบบแปลนอาคารพัก
อาศัย ๓ ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองพลูโต พร้อมกับด�าเนินการยื่นค�าขออนุญาต
ก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต่อมาในระหว่างที่นายวันพุธก�าลังท�าการ
ออกแบบและค�านวณอาคาร คสล. ๓ ชั้น ยังไม่แล้วเสร็จนั้น นายเลี้ยงได้แจ้ง 
นายวันพุธว่าต้องการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน โดยเปล่ียนจากการออกแบบ 
และค�านวณอาคาร ๓ ชั้น เป็น ๔ ชั้นแทน ซึ่งนายวันพุธก็ยินดีปฏิบัติตาม
ความต้องการของนายเลี้ยง เมื่อนายวันพุธได้ออกแบบและค�านวณแล้วเสร็จ 
จึงได้มีการยื่นค�าขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเทศบาลเมืองพลูโต โดยมี 
นายวันพุธเป็นผู้ออกแบบและค�านวณ และผู้ควบคุมงาน ต่อมาเทศบาล
เมืองพลูโต ได้มีหนังสือถึงนายเลี้ยง (เจ้าของอาคาร) เพื่อแจ้งค�าสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือ
รายการค�านวณ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พร้อมรับค�าขออนุญาตคืน เพื่อจัดการแก้ไขและจัดส่ง 
เอกสาร หรือแก้ไขเอกสารให้ถกูต้องตามค�าส่ัง และส่งคนืภายในก�าหนด ๓๐ วนั 
นับแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าส่ังดงักล่าว นายเลีย้งจงึได้ประสานงานแจ้งไปยงันายวนัพธุ 
ให้ทราบเรื่องดังกล่าว โดยนายวันพุธรับจะไปด�าเนินการติดต่อเทศบาลเมือง
พลูโต เพื่อขอรับแบบและรายการค�านวณมาด�าเนินการแก้ไขตามค�าสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งนายวันพุธได้ไปติดต่อส�านักงานเทศบาลเมืองพลูโต
แต่ไม่สามารถขอรับแบบแปลนและรายการค�านวณคืนได้ เนื่องจากนางสาว
เฌอปรางไม่มีหนังสือรับมอบอ�านาจจากนายเลี้ยงในฐานะเจ้าของอาคาร  
ส�านักงานเทศบาลเมืองพลูโตจึงไม่สามารถส่งมอบเอกสารคืนให้กับนาย 
วนัพธุได้ ภายหลังเกดิปัญหาดงักล่าวนายวนัพธุไม่ได้ตดิต่อกลบัไปยงันายเลีย้ง 
เพือ่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าวแต่อย่างใด จนเป็นเหตใุห้ล่วงเลยระยะเวลา 
ด�าเนินการแก้ไขตามค�าสั่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพลูโตจึงได้
มีหนังสือเพื่อแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตก่อสร้างตามค�าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเมื่อนายวันพุธรับเป็นผู ้ออกแบบ 
และค�านวณอาคารดังกล่าวแล้ว นายวันพุธย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการแก้ไขแบบแปลนและรายการค�านวณให้ถูกต้องตามค�าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงข้างต้นว่า นางสาวเฌอปรางมี
พฤติการณ์เพิกเฉยและละท้ิงงานในการแก้ไขแบบแปลนและรายการค�านวณ
ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุให ้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งไม่อนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว การกระท�าของ
นายวันพุธจึงเข้าข่ายเป็นการละทิ้งงานที่ได้รับท�าโดยไม่มีเหตุอันสมควรอัน 
เป็นความผิดตามข้อ ๓ (๘) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเห็นสมควรลงโทษตักเตือน
ในประเด็นนี้เพื่อให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ

เรื่องที่ ๒

 นางสาวการะเกด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร รับเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สถานออกก�าลังกาย บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขณะระหว่าง 
การก่อสร้าง เกดิเหตโุครงหลงัคาเหลก็พงัถล่มลงมา คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ในกรณีที่ผู ้ควบคุมงานเห็นว่า เครื่องมือ 
เครื่องใช้ หรือวิธีการก่อสร้างที่ใช้ด�าเนินการอยู่ อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
สขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัย์สนิ ผูค้วบคมุงานต้องแจ้งให้ผูด้�าเนนิการทราบ 
เพื่อจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวิธีการก่อสร้าง 
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย เม่ือข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยค�า
ของนายเรือง (เจ้าของอาคาร) นายจ้อย (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) และนาย 
ศรีปราชญ์ (คนขับรถเครนขนาด ๕๐ ตัน) ที่ได้ให้ไว้กับคณะอนุกรรมการ
ไต่สวน ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะที่มีการยกโครงหลังคาที่เกิดเหตุนั้น ได้มี 
ช่างเชื่อมนั่งและเกาะขึ้นไปพร้อมกับโครงหลังคา จ�านวน ๘ คน โดยแบ่งเป็น 
๔ มุม มุมละ ๒ คน ประกอบกับนางสาวการะเกด ในฐานะผู้ควบคุมงาน
ได้ยอมรับต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนว่า ไม่ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินการ
ก่อสร้างเก่ียวกับด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนดไว้แต่อย่างใด  
โดยขณะก่อนเกิดเหตุนางสาวการะเกดได้เห็นและทราบข้อเท็จจริงแล้วว่า 
มีช่างเชื่อมขึ้นไปนั่งและเกาะบริเวณมุมของโครงหลังคาที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นวิธี
การทีไ่ม่ปลอดภยั แต่มไิด้ทกัท้วงแต่อย่างใด  เนือ่งจากนางสาวการะเกดเหน็ว่า 
ตนเองเคยร่วมงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างดังกล่าวและได้มีการพูดคุยในเรื่อง
ความปลอดภัยมาก่อน โดยผู้รับเหมาก่อสร้างมีความช�านาญในงานลักษณะ
ดังกล่าว คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และ
การกระท�าของนางสาวการะเกด    ในฐานะผู้ควบคุมงาน มีการละเลยมิได้ให้ 
ความส�าคัญในเรื่องของวิศวกรรมความปลอดภัยในการท�างาน ซึ่งตามปกต ิ
วสิยัในฐานะวศิวกรผูค้วบคมุงาน เมือ่เหน็ว่าวธิกีารก่อสร้างทีใ่ช้ด�าเนนิการอยูน่ัน้ 
อาจก่อเกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้ผู้ที่ 
เกีย่วข้องทราบเพือ่จดัการแก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพ 
ทีเ่หมาะสมและปลอดภยั ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องผูค้วบคมุงาน 
ในข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับตามพยาน 
หลักฐานรูปถ่ายเหตุการณ์โครงสร้างหลังคาอาคารที่เกิดเหตุถล่มของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักปลัดเทศบาล ไม่ปรากฏว่ามีการตดิตัง้ 
นัง่ร้านซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นในการท�างานในทีส่งู และเพือ่ความปลอดภยัในการท�างาน 
แต่อย่างใด อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพบว่า 
การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงมีความเห็นว่า การกระท�า 
ของนางสาวการะเกด เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ
และวิชาการ จึงเห็นสมควรลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของนางสาวการะเกด ในความผิดตามข้อ ๓ (๒) ของข้อบังคับ 
สภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด 
จรรยาบรรณอนัจะน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยมีก�าหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะ
กรรมการจรรยาบรรณ
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เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร                                   โดย นายไกร  ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

สร้างแรงจูงใจ ในการประหยัดพลังงาน
 เมือ่ปลายเดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์ 
พลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้จบัมือกับสภาวศิวกร และลงนามบนัทกึความเข้าใจ 
MOU (Memorandum of Understanding) ร่วมกัน ในการสร้างองค์ความรู้ 
พฒันาบคุลากรตรวจรบัรองและสนบัสนนุการออกแบบอาคาร เพือ่การอนรุกัษ์ 
พลังงานทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ได้ก�าหนดประเภท หรือขนาดของ 
อาคารและมาตรฐาน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร 
เพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 (Building Energy Code : BEC) ที่คาดว่า 
จะมผีลบงัคบัใช้กฎกระทรวงฉบบันีใ้นเดอืนตลุาคม 2561 
สาระส�าคญั ขอบเขตความร่วมมือใน MOU ได้แก่

 1. ส่งเสริมให้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  สามารถตรวจรับรองแบบอาคารกฎกระทรวง BEC 
 2. ร่วมกันจัดฝึกอบรมและทดสอบโดยสภาวิศวกร
  หรือสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม หรือนิติบุคคลอื่นๆ
  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกร หรือสมาคมวิชาชีพ
  วิศวกรรมและนิติบุคคลอื่นๆ โดยออกวุฒิบัตร
  ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ
 3.  ร่วมกันในการจัดการอบรมและตรวจประเมินแบบอาคาร 
  เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้โปรแกรมที่ได้รับความเห็น
  ชอบร่วมกัน
 4. ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์  
  พลังงานให้เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
  ด้านพลังงานของประเทศ ฯลฯ

 ในกฎกระทรวง BEC ดังกล่าว จะบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่
หรืออาคารดัดแปลง 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา 
ส�านักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน (หอประชุม) โรงพยาบาล โรงมหรสพ 
โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ที่มี
ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารเหล่านี้ต้องออกแบบอาคาร
ภายใต้เกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง เช่น ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า แสงสว่าง  
ผลติน�า้ร้อน การใช้พลงังานหมนุเวยีน ฯลฯ โดยการบงัคบัใช้กฎหมายจะเริม่จาก 
อาคารขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก่อนนับตั้งแต่ปีที่ 1 โดยบังคับใช้กับอาคารที่
มีขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ในปีที่ 2 บังคับใช้กับอาคารที่มีขนาด
ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ในปีที่ 3 บังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 จะเห็นได้ว่ารัฐได้สร้างกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ซึ่งเป็น
สิ่งที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นในการตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน หากเราย้อน 
เวลาไปสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2523 - 
พ.ศ. 2531 ได้มีมาตรการประหยัดไฟ เริ่มตั้งแต่การดับไฟบางจุด ปิดสถานี
โทรทัศน์ช่วง 20.00 น. ของทุกคืน จากนั้นก็มีการใช้ป้ายบอกคุณภาพพลังงาน 
ด้วยการตดิสลากบนเครือ่งใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้วมาตรการดงักล่าวกเ็งยีบหายไป 
โดยรัฐบาลชุดต่อมาไม่ด�าเนินการใดๆ ต่อเนื่อง

 สถิติเมื่อปี 2559 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,948,084 ล้านบาท 
มูลค่าการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 763,939 ล้านบาท มูลค่าการ 
น�าเข้าน�้ามันดิบจากต่างประเทศ 484,767 ล้านบาท การใช้ถ่านหินและ
ลิกไนต์ 39 ล้านตันต่อปี และมีก�าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 41,556 เมกะวัตต ์
(MW) การผลิตไฟฟ้า 199,567 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ปัญหาที่เกิดขึ้น 
คือการผลิตไฟฟ้า กับการใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกันมาก รัฐบาลต้องเร่งหาการผลิต 
พลงังานในระยะเวลาอนัใกล้นี ้เมือ่ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ได้ มาตรการ 
ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงมาถูกทางแล้ว

 มาตรการส�าคญัทีจ่ะช่วยภาคเอกชน บคุคล และนติบิคุคล ในการสร้างแรง
จูงใจเพื่อลงทุนการประหยัดพลังงาน คือ การใช้ประโยชน์การลงทุนประหยัด
พลังงานในการลดหย่อนภาษี เช่น การซื้อฉนวนกันความร้อน การใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน การติดตั้งเครื่องท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย ์
การติดตั้ง Solar เพื่อผลิตไฟฟ้า การติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า การใช้
หลอดไฟฟ้า LED การเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้การบริหารจัดการ
พลังงานที่ประหยัดขึ้น ฯลฯ ให้สามารถน�าค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถน�าไป 
หกัภาษตีามตารางการเสยีภาษ ี(Tax Bracket) บคุคลหรอืนติบิคุคลประจ�าปีได้ 
ทั้งนี้รัฐบาลต้องเปิดใจโดยให้นโยบายแก่กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
โดยการลดพิกัดภาษีในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน  
ส่วนกรมสรรพากรต้องร่วมมอืในการสร้างมาตรการลดหย่อนภาษใีห้แก่บคุคล 
หรือนิติบุคคลที่ลงทุนในการประหยัดพลังงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ได้ผล
ในระยะยาวประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล จากมูลค่าที่ลดลงใน 
การน�าเข้าน�า้มันดิบและพลังงานจากต่างประเทศ สภาวิศวกรและกระทรวง 
พลังงานจะด�าเนนิการประสานเพือ่ให้กระทรวงการคลัง สนบัสนนุการประหยดั 
พลังงานด้วยมาตรการ การลดหย่อนภาษีตามวัตถุประสงค์ในการประหยัด
พลังงานอย่างถาวรต่อไป
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โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร                                   

 ตอนที่แล้วได้เขียนถึงสาเหตุการตายของนักศึกษาดูงานและคนงานรวม 
5 คนในบ่อบ�าบัดน�้าเสียของโรงงานฆ่าไก่เนื่องจากสูดดมแก๊สไข่เน่าเกินขนาด 
ตอนน้ีจงึขอลงในรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้อง ในกฎกระทรวงแรงงานในการท�างาน 
ในที่อับอากาศ (Confined Space) หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจ�ากัด
และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ�้า บ่อ (รวมถึงบ่อน�า้เสียในกรณีนี้) 
หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน�า้มัน ถังหมัก ถังไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือ
สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ดังนั้นการท�างานในที่อับอากาศต้องได้รับอนุญาต 
จากผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ และทีน่ัน้ต้องปลอดภยั หากดจูากมาตรฐานการท�างาน 
ในท่ีอับอากาศในสหรัฐฯ ระบบการอนุญาตเรียกว่า Permit-Required 
Confined Space (PRCS) ซึ่งก�าหนดไว้หากที่นั้นๆ มีบรรยากาศอันตราย 
หรือมีวัสดุของแข็งขนาดเล็กเช่นธัญพืช ทราย ถ่านหินหรือของเหลวที่เมื่อคน 
อยู่ในนั้นแล้วจมตกลงไปตายได้ (Engulfment) บรรยากาศอันตราย คือ ที่ที่มี
ออกซิเจนต�่ากว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่า 23.5 โดยปริมาตร หรือมีก๊าซ ไอ 
ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต�า่ของ
สารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable 
Limit; LFL or Lower Explosive Limit; LEL) หรือมีฝุ่นติดไฟหรือระเบิดได้ 
ซ่ึงมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต�่าของสารเคมี
แต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (ซึ่งสามารถรู้ได้ง่ายๆ คือ ถ้ามี 
ฝุ่นมากขนาดมองอะไรไม่เห็นในระยะน้อยกว่า 1.5 เมตร) หรือมีความเข้มข้น 
ของสารในบรรยากาศเกินกว่าระดับที่อนุญาตให้คนสัมผัสได้ (Permissible 
Exposure Limit; PEL) หรือมีความเข้มข้นของสารที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
หรอืสขุภาพอย่างเฉยีบพลนั (Immediately Dangerous to Life or Health; 
IDLH) โดยท่ัวไปอนัตรายในทีอ่บัอากาศมกัเกิดจากการทีใ่นอากาศขาดออกซเิจน 
หรือมีความเข้มข้นมากเกินไป มีไอระเหยติดไฟ มีสารพิษ มีอุณหภูมิสูงเกิน 
มีอันตรายจากการตกลงจมตาย หรือ มีชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือไฟฟ้า ในกรณี
อันตรายอื่นๆ ได้แก่ เสียงก้องดังในที่อับอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการได้ยิน
หรือสื่อสาร พื้นเปียกลื่นซึ่งเสี่ยงต่อไฟฟ้าดูด วัสดุที่อาจตกลงมาจากด้านบน

 ในขณะเดยีวกนัหากปริมาณออกซเิจนมมีากเกนิ 23.5% จะท�าให้วสัดไุวไฟ 
หรอืตดิไฟได้ จะลกุไหม้อย่างรุนแรงเมือ่มกีารจดุไฟ (เส้นผม ผ้า วสัดอุืน่ๆ ทีชุ่ม่โชก 
ด้วยน�้ามัน) ดังนั้นจึงห้ามใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในการระบายอากาศ หรือติดตั้ง
ใช้งานถังความดัน Compressed tanks ในที่อับอากาศโดยเด็ดขาด)

ระดับอันตรายของการขาดออกซิเจนในอากาศ
(เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนโดยปริมาตร)

ระดับอันตรายของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(หน่วยความเข้มข้นวัดเป็นส่วนในล้านส่วน PPM)

ข้อก�าหนดทั่วไปในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น

ป้ายประกาศ “ท่ีอบัอากาศ” อนัตราย
ห้ามเข้า เว้นแต่ได้รับอนญุาต

การตรวจวัดค่าความเข้มข้นต่างๆ 
ในที่อับอากาศ

การติดตั้งราวกันตก 
และอัดอากาศถ่ายเท
หมุนเวียน

19.5 % ปรมิาณต�า่สดุทีย่อมรบัได้

15-19 % ความสามารถในการท�างานท่ีต้องออกแรงมากลดลง 
ร่างกายเริม่เคลือ่นไหวช้าลง เป็นอาการเบือ้งต้น

12-14 % หายใจถีข่ึน้ เริม่ตดัสนิใจเลวลง

10-12 % หายใจถ่ียิ่งข้ึน ริมฝีปากเริ่มเป็นสีน�้าเงิน

8-10 % ขาดสต ิเป็นลม ท้องไส้ผะอดืผะอม หมดสต ิอาเจียน

6-8 % อยู ่8 นาทตีาย  อยู ่6 นาท-ีโอกาสตาย 50%  อยู ่4-5 นาท-ีมโีอกาสรอดตาย

4-6 % โคม่าใน 40 วนิาท ีและตาย

 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในที่อับอากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตใน 
บ่อน�า้เสียมกัเกดิจากการหมกัหมมย่อยสลายของอนิทรย์ีสาร มลูอจุจาระมนษุย์ 
อาจมีตามธรรมชาติในหลุมน�า้มัน/ก๊าซ กลิ่นก๊าซไข่เน่าจะดมกลิ่นได้ในความ
เข้มข้นต�่า หรืออาจไม่มีการเตือนภัยในปริมาณความเข้มข้นสูง (ดูตารางความ
เข้มข้นและอันตรายในตอนที่แล้ว)  ส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซไม่มี
กลิ่น ไม่มีสี และเมื่อมีปริมาณความเข้มข้นสูง สูดเข้าไปจะล้มลงในทันที

 1 นายจ้างต้องตรวจสอบประเมินสถานะที่อับอากาศนั้นๆ
 2 ต้องติดป้ายประกาศ “ที่อับอากาศ” เตือนอันตราย ห้ามเข้า เว้นแต่จะ 
    ได้รับอนุญาต
 3 ต้องเตรียมมาตรการป้องกันที่ได้ผลเพื่อมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
 4 ต้องมีระบบการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง  
    กับทั้งลูกจ้างและผู้อื่น
 ข้อก�าหนดง่ายๆ ก่อนเข้าไปในที่อับอากาศ คือ ต้องแน่ใจว่าปลอดภัย
เมื่อจะเปิดฝาทางเข้าไปท�างาน เมื่อเปิดแล้วต้องติดตั้งราวกันตกหรือฝาหรือ 
เครือ่งกดีขวางชัว่คราว ก่อนเข้าไปต้องตรวจวดัค่าความเข้มข้นต่างๆ ตามล�าดบั 
ในบรรยากาศภายในคือ 1.ปริมาณออกซิเจน 2.แก๊สหรือไอระเหยไวไฟ  
3.แก๊สพิษ โดยผู้ที่จะเข้าไปต้องรับทราบด้วย ต้องตรวจวัดค่าความเข้มข้น 
ทัว่ทัง้บรเิวณทีอ่บัอากาศ เช่นในถงัอบัอากาศต้องวดัค่าในระดบัฝาถงัและก้นถงั 
เพราะอาจไม่เท่ากนั ทีอ่บัอากาศทีค่นงานเข้าไปจะต้องไม่มบีรรยากาศอนัตราย  
ต้องมีการอัดอากาศระบายหมุนเวียนเข้าไปอย่างต่อเน่ือง ต้องตรวจวัดค่า 
ความเข้มข้นของก๊าซต่างๆ เป็นระยะๆ เมือ่เกดิมบีรรยากาศอนัตราย คนงานต้อง 
ออกไปทนัท ีต้องตรวจวดัระดบัอนัตราย ละต้องมมีาตรการป้องกนัอันตรายโดยทนัที 
 ยังมีข้อก�าหนดและมาตรการความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ
อีกพอสมควร ท�าอย่างไรจึงจะอยู่รอดปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ 
แต่ด้วยเน้ือที่กระดาษไม่เพียงพอ ผู้เขียนจึงขอยกไปต่อในสารสภาวิศวกร
ฉบับหน้า โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

สังเวย 5 ศพ - บ่อบ�าบัดน�้าเสีย (ตอนที่สอง)

PPM อาการ ระยะเวลา

50 ระดบัทีอ่นญุาตให้สมัผสัได้ 
Permissible Exposure Level

8 ชั่วโมง

200 ปวดศรีษะเลก็น้อย อึดอัดไม่สบายตวั 3 ชั่วโมง

600 ปวดศรีษะ อึดอัดไม่สบายตวั  1 ชั่วโมง

1000-2000 สบัสน ผะอืดผะอม ปวดศรีษะ 2 ชั่วโมง

1000-2000 มแีนวโน้มจะล้มลง 1.5 ชั่วโมง

1000-2000 หวัใจเต้นเร็วผดิจงัหวะเลก็น้อย 30 นาที

2000-2500 หมดสติ 30 นาที
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โดย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
ประธานคณะท�างานส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของสภาวิศวกร

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เป็น 1 ใน 17 สาขาวิศวกรรมส่งเสริมที่สภาวิศวกร
ให้การรับรองและผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายแล้วขณะน้ีอยู่ระหว่างการก�าหนด
กรอบองค์ความรู้ เพื่อให้วิศวกรที่ก�าลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย
และวิศวกรที่ก�าลังเรียนมาในสาขาน้ีมาขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองความรู้ความ
สามารถ ซึ่งจะท�าให้สามารถประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมในสาขานี้ได้อย่างเต็ม
ที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีองค์กรที่เชื่อถือได้อย่างสภาวิศวกรรับรอง
ให้ ทั้งนี้เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจขอบเขตการประกอบวิชาชีพของสาขานี้  รวมทั้ง
อาจมีความเข้าใจผิดว่างานบางอย่างทับซ้อนกับวิศวกรสาขาอื่นๆ เช่น สาขาไฟฟ้า 
สาขาเครื่องกล และสาขาอุตสาหการ 
 ก่อนอื่นขอให้เข้าใจว่าวิศวกรรมควบคุมก็ยังคงประกอบวิชาชีพและมีขอบเขต 
เหมือนเดมิทีต้่องใช้ใบอนญุาต ไม่ว่าการประกอบวชิาชพีด้านระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ 
และระบบดบัเพลิง ส่วนวิศวกรรมส่งเสรมิจะมุง่เน้นขอบเขตในการท�างานในองค์รวม 
ของงานป้องกันอัคคีภัยจะไม่ท�างานออกแบบหรือค�านวณระบบดับเพลิงหรือระบบ
แจ้งเหตเุพลงิไหม้แต่อย่างใด คณะท�างานฯ จงึได้ก�าหนดประเภทงานส�าคญัๆ ไว้ดงันี้
1. การวางผังอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัย
 การแบ่งประเภทการใช้พื้นที่อาคารหรือกิจกรรมต่างๆ ในอาคาร เพื่อจะก�าหนด 
มาตรการป้องกันอัคคีภัยท่ีเหมาะสมรวมทั้งการค�านวณปริมาณจ�านวนคนในแต่ละ
พื้นที่ซึ่งมีผลต่อการวางผังทางหนีไฟควบคู่ไปกับการใช้สอยพ้ืนที่น้ันๆ นอกจากนี ้
การวางผงัยงัครอบคลุมถึงการก�าหนดความเสีย่งอนัตรายของพืน้ที ่ และการแบ่งแยก 
ความอนัตรายของพืน้ท่ีออกจากกนัด้วยระยะห่างหรอืผนงัทนไฟ รวมทัง้การควบคมุ 
การใช้วัสดุติดไฟเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อลุกลามของเพลิงไหม้และการแพร่
กระจายควันไฟ
2. เส้นทางหนีไฟ
 การแบ่งประเภทการใช้พืน้ทีอ่าคารและทราบจ�านวนคนในแต่ละพืน้ทีใ่นอาคาร 
จะท�าให้สามารถก�าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุม
ถึงการจัดให้มีจ�านวนเส้นทางหนีไฟให้เพียงพอมีสมรรถนะหรือความกว้างของเส้น
ทางหนีไฟที่รองรับจ�านวนคนได้ทั้งหมดนอกจากน้ีจะครอบคลุมถึงการจัดวางที่ตั้ง 
ของบันไดหรือทางหนไีฟทีป่ลอดภยัเพ่ือท�าให้ระยะสัญจร ระยะทางบงัคบั ระยะทางตนั 
มีระยะไม่ไกลเกินกว่าระยะท่ีก�าหนด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเสีย่งของแต่ละพืน้ทีใ่ช้งาน 
รวมถึงกิจกรรมการใช้งานและจ�านวนคน ส่วนประกอบเส้นทางหนีไฟ เช่น ประต ูบนัได 
ทางลาด และอืน่ๆ รวมทัง้การค�านวณเวลาการอพยพตามกฎหมายจะครอบคลมุอยูด้่วย
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้
ของบุคคล การตีความเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยง และ การตัดสินใจของ
บุคคลเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อน�าข้อมูลพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ในการก�าหนด
มาตรการการป้องกันอัคคีภัยและพัฒนาแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม การเคลื่อนที่
ความเร็วของแต่ละบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม พฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละคนรวมถึงการ
เพิกเฉยต่อสัญญาณตรวจจับเพลิงไหม้ 
4. การป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก
 หลักการป้องกันอัคคีภัย และการน�ามาประยุกต์ เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
การป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ เช่น การแบ่งส่วนอาคาร โครงสร้างทนไฟ การควบคุม
การใช้วัสดุ การป้องกันช่องเปิด เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันด้วยการ
ยับยั้งหรือการชะลอการติดต่อลุกลามของเพลิงไหม้หรือการแพร่กระจายควันไฟ 
จะท�าให้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารมีเวลาในการอพยพได้มากขึ้น และท�าให้พนักงาน
ดับเพลิงสามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงได้อย่างรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
การดับเพลิง ส่วนการป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก เช่น ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับ
และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ซึ่งก�าหนดไว้เป็นงานของสาขาควบคุมแล้ว ดังนั้น
งานในสาขาส่งเสริมนี้จะครอบคลุมเพียงการเลือกระบบดับเพลิงหรือระบบแจ้งเหต ุ
เพลงิไหม้ทีเ่หมาะสมกบัอาคาร เพือ่ให้มาตรการป้องกันมผีลลพัธ์ตามทีว่างแผนไว้เท่านัน้
5. พลศาสตร์อัคคีภัย
 ปรากฏการณ์ทางพลศาสตร์์อัคคีภัย อุณหพลศาสตร์์ของการเผาไหม้ เคมีเชิง
อัคคี เปลวไฟแบบ Pre-mix หรือแบบ Diffusion การแพร่กระจายควันหรือการ
ลุกลามของเพลิงไหม้ การเผาไหม้ของของแข็งและของเหลว การจุดติดไฟ การพุ่ง 
ของเปลวไฟใต้เพดาน (Ceiling Jet) ภาวะก่อนและหลังการแฟลชโอเวอร์ (Flashover) 

และการลุกไหม้ขั้นสุดท้าย เพื่อการประเมินความเป็นอันตรายในสถานการณ์ใด 
สถานการณ์หนึง่ทีเ่ป็นไปได้ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ความเป็นอนัตรายอาจรวมถงึ การมองเหน็ 
ป้ายทางหนีไฟในระยะห่างที่ก�าหนดเม่ือเกิดเพลิงไหม้แล้วท�าให้เกิดกลุ่มควันไฟ
ขึ้นบนเส้นทางหนีไฟ ระยะความสูงของระดับชั้นควันไฟเหนือศีรษะคนขณะก�าลัง
หนีไฟบนเส้นทางหนีไฟ และความร้อนหรือก๊าซพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อคนขณะ
ก�าลังหนีไฟบนเส้นทางหนีไฟ
6. การป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ
 การออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมโดยอาศัยเครื่องมือ การค�านวณ หรือ 
คอมพิวเตอร์ จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของงานวิศวกรรมและประเมินความเป็น
อันตรายจากพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อเลือกความเป็นไปได้ของมาตรการป้องกันอัคคี
ภัยที่นอกเหนือไปจากที่ก�าหนดในมาตรฐาน การวิเคราะห์จะครอบคลุมถึงการท�า
แบบจ�าลองการอพยพ การท�าแบบจ�าลองเพลิงไหม้ เป็นต้น
7. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งการสั่งการระบบ 
 ประกอบอาคาร
 ทฤษฎีและหลักการการตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น ควัน ความร้อน การแผ่รังสี และ
ก๊าซ เป็นต้น อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ สัญญาณแจ้งเหตุ อุปกรณ์ควบคุม
และส่วนประกอบการท�างาน ล�าดับขั้นตอนการแจ้งเหตุ การสั่งการประสานระบบ
ประกอบอาคาร เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบส่งลมเย็น ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการหนีไฟ เป็นต้น
8. การจัดการและควบคุมควันไฟ
 งานจะครอบคลุมถึง หลักการควบคุมการแพร่กระจายควันไฟ เพื่อลดผลกระทบ 
ต่อคนทีก่�าลงัหนไีฟด้วยประเมนิและวเิคราะห์ความแตกต่างของความดนั เช่น ระบบ 
อัดอากาศในช่องโถงบันได/โถงลิฟต์์ และการก�าหนดขอบเขตควันไฟ เป็นต้น 
นอกจากนี้มีการค�านวณปริมาณควันไฟจากขนาดเพลิงไหม้ที่ก�าหนด เพื่อการเลือก
ขนาดพัดลมระบายควันไฟและเติมอากาศที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการแพร่กระจาย
ควนัไฟไปยงัส่วนอืน่ๆของอาคาร และการเลอืกวธิกีารควบคมุการท�างานของพดัลม 
และชุดแผ่นปรับลมในระบบท่อลม
9. การบรหิารจดัการความปลอดภยั รวมถงึงานป้องกนั การตอบโต้ และการสือ่สาร 
 รระหว่างเกิดเหตุ และการฟื้นฟู
 หลักการและแนวทางรับมือเหตุเพลิงไหม้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญ
เหตุ การระงับเหตุเพลิงไหม้ การกู้ภัย และ การฟื้นฟูอาคารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
รวมถึงสนับสนุนและร่วมวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ ก�าหนดนโยบาย
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการตรวจตราแผนการบ�ารุงรักษา แผนการทดสอบ 
แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการดับเพลิง แผนอพยพหนีไฟ 
และแผนบรรเทาทุกข์
10.  การตรวจสอบ ทดสอบ และบ�ารุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย
 การตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ การทดสอบอุปกรณ์ 
การทดสอบระบบ การทดสอบสมรรถนะระบบ การบ�ารุงรักษา วงรอบและความถี่
การตรวจสอบ การทดสอบ และการบ�ารุงรักษา อุปกรณ์ที่ต้องการการตรวจสอบ
ทดสอบและบ�ารุงรักษา
11.  การประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัย
 การระบอุนัตรายจากอคัคภียัการแยกแยะบคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความเสีย่ง 
การวิเคราะห์ผล การก�าจัดหรือลดความเสี่ยง การบันทึกผลการประเมินเพื่อจัดท�า 
แผนฉกุเฉนิและฝึกอบรมการทบทวนและปรบัปรงุการประเมนิความเสีย่งด้านอคัคภียั 
อย่างสม�่าเสมอ และการก�าหนดมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม ครอบคลมุถงึการ 
เปลีย่นแปลงการใช้พืน้ทีห่รอืกจิกรรมการใช้งานอาคารและประเมนิข้อผดิพลาดภายหลงั 
การเกิดเหตุเพลิงไหม้
 ท้ายนี้หวังว่าจะท�าให้วิศวกรที่ท�างานเกี่ยวกับงานป้องกันอัคคีภัย จะได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เป็นผลให้เกิด
ความปลอดภัยต่อสาธารณชนและประเทศชาติต่อไปปัจจุบันคณะท�างานฯ ก�าลัง
ด�าเนินการเรื่องรายละเอียดองค์ความรู้และจัดท�าข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ความ 
สามารถในการรบัรอง ณ โอกาสนีจ้งึขอเชญิวศิวกรทีเ่กีย่วข้องมาร่วมรบัฟังและแสดง 
ความคิดเห็นหลักเกณฑ์และองค์ความรู้ในการขอใบรับรองจากสภาวิศวกร ในวัน
ที่ 9 พฤษภาคม 2561 (ขอให้ติดตามข่าวสารและก�าหนดการในรายละเอียดจาก
เว็บไซต์ของสภาวิศวกร)

เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร
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23 นายสมศักย์ อัตประชา เครื่องกล

24 นายจักรเพชร มัทราช ไฟฟ้า

25 นายนพดล ประเสริฐกาญจนา ไฟฟ้า

26 นายทรงพล ตันศรีตรัง สิ่งแวดล้อม

27 นายมโนธัช มหาสิทธิเสก เหมืองแร่

28 นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา อุตสาหการ

29 นายชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร ไฟฟ้า

30 นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ โยธา

31 นายเกชา ธีระโกเมน เครื่องกล

32 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี ไฟฟ้า

33 นายสมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์ ไฟฟ้า

34 นายโชติจุฑา  อาจสอน โยธา

35 นายธเนศ  ดาวาสุวรรณ โยธา
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ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย คณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)
 สภาวิศวกรบริหารงานโดยคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 
20 คน มาจากการเลือกตั้ง (ทางไปรษณีย์) โดยสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร สามารถ
เลือกได้จ�านวน 15 คน แบ่งเป็น ตามมาตรา 24(1) จ�านวน 10 คน มาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม  และตามมาตรา 24(2) จ�านวน 5 คน มาจากอาจารย์ประจ�าในสถาบัน 
อดุมศกึษา ส่วนอกี 5 คน มาจากการแต่งตัง้โดยคณะรฐัมนตรจีากการเสนอชือ่ของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึง่เป็นสภานายกพเิศษรกัษาการตามพระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542
 กรรมการสภาวิศวกร มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการ
สภาวิศวกร (สมัยที่ 6) มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 - วันที่  
11 พฤศจิกายน 2561 ก�าลังจะหมดวาระลงในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการ
สภาวิศวกร (สมัยที่ 6) ได้แต่งตั้งให้ นายธีระพันธุ์ ทองประวัติ เป็นผู้อ�านวยการเลือกตั้ง 
กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) และแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งกรรมการ 
สภาวิศวกร (สมัยที่ 7) โดยมีอ�านาจหน้าที่จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 
24(1) และ (2) ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัวิิศวกร พ.ศ. 2542 ข้อบงัคับสภาวิศวกร ว่าด้วย 
การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�าหนดการ 
ด�าเนินงานการเลือกตั้ง ดังนี้
 1) ก�าหนดการรบัสมัครกรรมการสภาวศิวกร ในวนัที ่19 มนีาคม ถงึวนัที ่2 เมษายน 2561 
 2) ก�าหนดระยะเวลาลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการสภาวิศวกรทางไปรษณีย์ ระหว่างวนัที่  
     20 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 3) ก�าหนดวันนับคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
     ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ก�าหนดการตามข้อ 1) ได้ด�าเนนิการเสรจ็ส้ินแล้ว มผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการสภาวศิวกร 
ตามมาตรา 24(1) จ�านวน 35 คน และตามมาตรา 24(2) จ�านวน 19 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 ทัง้น้ี  ตามข้อบงัคบัสภาวศิวกรว่าด้วยการเลอืกตัง้กรรมการสภาวศิวกร  พ.ศ. 2543 ให้ถอื 
จ�านวนสมาชกิสามญัในวนัที ่ 1 กมุภาพันธ์ของปีทีม่กีารเลอืกตัง้เป็นฐาน ซึง่ข้อมลู ณ วนัที่ 
1 กมุภาพันธ์ 2561 มจี�านวนสมาชกิทีม่สีทิธเิลอืกตัง้จ�านวนทัง้สิน้ 157,878 คน การด�าเนนิการ 
จัดการเลือกตั้งขณะน้ีอยู ่ระหว่างการพิมพ์บัตรและเอกสารเลือกต้ังเพื่อจัดส่งเป็น 
จดหมายแบบลงทะเบยีนให้กบัสมาชกิ ทัง้นีส้มาชกิสามารถตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ได้ทีส่�านักงานสภาวศิวกร กรุงเทพมหานคร หรือ ตรวจสอบจากหน้าเวบ็ไซต์ www.coe.or.th 
และขอเชิญชวนสมาชิกสามัญรักษาสิทธิของท่านด้วยการเลือกตั้งบุคคลที่ท่านเห็นว่า 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม โปร่งใส ท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาบริหารงาน 
ของสภาวิศวกรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสภาวิศวกรต่อไป และขอเชิญชวน
ท่านร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ได้ในวันเสาร์
ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
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1 นายยทุธนา  มหจัฉรยิวงศ์ สิ่งแวดล้อม

2 นายสธุร์ี  ซือ่ตรง เครื่องกล

3 นายณฐัพงศ์  พืน้แสน ไฟฟ้า

4 นายวเิชยีร  บษุยบณัฑรู ไฟฟ้า

5 นายเอกสทิธ์ิ  ล้ิมสุวรรณ โยธา

6 นายกติติพงษ์  วรีะโพธิป์ระสทิธิ์ ไฟฟ้า

7 นายธเรศ  ศรสีถติย์ สิ่งแวดล้อม

8 นายสฤทธิเ์ดช  พฒันเศรษฐพงษ์ เหมืองแร่

9 นายด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย อุตสาหการ

10 นายไกร  ตั้งสง่า โยธา

11 นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ เครื่องกล

12 นายประสงค์ ธาราไชย โยธา

13 นายชาติ  หงส์เทียมจันทร์ เหมืองแร่

14 นายอภิสิทธิ์ ตรงศิริวัฒน์ ไฟฟ้า

15 นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์ ไฟฟ้า

16 นายประเสริฐ ตปนียางกูร สิ่งแวดล้อม

17 นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม เคมี

18 นายชิษณุพงศ์ สัจจะวัฒนวิมล ไฟฟ้า

19 นายจรัล  ตั้งวงศ์ชูเกตุ ไฟฟ้า

20 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล โยธา

21 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ โยธา

22 นายจงรัก ปาละรัตน์ เครื่องกล

หมายเลขประจ�าตวั ชื่อ – สกุล สมัครในสาขาวิศวกรรม

1 นายปิยะบตุร  วานชิพงษ์พันธุ์ เคมี

2 นายธเนศ  วรีะศริิ โยธา

3 นายมนตรี  ทวาโรจน์ เครื่องกล

4 นายพิศษิฐ์ แสง-ชโูต อุตสาหการ

5 นายชายชาญ โพธสิาร ไฟฟ้า

6 นายวรีวฒัน์ ปัตทวคีงคา เคมี

7 นายศลุ ีบรรจงจติร ไฟฟ้า

8 นายสมบัติ ทีฆทรัพย์ เครื่องกล

9 นายชยานนท์ หรรษภิญโญ โยธา

10 นายกัมปนาท รตเวสสนันท์ ไฟฟ้า

11 นายประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เครื่องกล

12 นายคมกฤต เล็กสกุล อุตสาหการ

13 นายสร จารุวรรณชัย ไฟฟ้า

14 นายเชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ เครื่องกล

15 นายสุธา  ขาวเธียร สิ่งแวดล้อม

16 นายเป็นหนึ่ง  วานิชชัย โยธา

17 นายมงคล มงคลวงศ์โรจน์ เครื่องกล

18 นายนพพร ลีปรีชานนท์ ไฟฟ้า

19 นายสุพจน์  เตชวรสินสกุล โยธา

ตามมาตรา 24 (2)
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COE Focus                                                                      โดย คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 สภาวิศวกรได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกสภาวิศวกรลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 814 ท่าน แบ่งเป็นสมาชิก
สามัญ 798 ท่าน สมาชิกวิสามัญ 5 ท่าน และผู้สังเกตการณ์ 11 ท่าน การประชุมได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 9.00 น. โดยมีองค์ประชุมขณะเปิดการประชุมนับได้ 405 
ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม (ไม่น้อยกว่า 200 ท่าน) โดยมีวาระการประชุมที่ส�าคัญฯ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาและมีมติ ดังนี้

 1. การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560) ทีป่ระชมุได้มกีารอภปิรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมตเิหน็ชอบรบัรองรายงาน 
การประชมุ 392 ท่าน ไม่เหน็ชอบ 0 ท่าน และงดออกเสยีง 45 ท่าน (องค์ประชมุ 437 ท่าน)
 2. อนุมัติงบดุลประจ�าปี 2560 ซึ่งผู้ตรวจบัญชี บริษัท ออดิท เซอร์วิส จ�ากัด ได้
ตรวจสอบและท�างบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ�าปี 2560 โดยสรุปได้ว่า สภาวิศวกรมี
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 597,651,101.27 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิด
เป็นร้อยละ 6.14% ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 363 ท่าน ไม่เห็นชอบ 1 คน และ
งดออกเสียง 48 คน (องค์ประชุม 412 ท่าน)
 3. ที่ประชุมได้อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท ออดิท เซอร์วิส จ�ากัด โดยมีนางอาภรณ์ 
พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิศวกร 
ประจ�าปี 2561 ที่ประชุมเห็นชอบ 332 ท่านไม่เห็นชอบ 1 ท่าน และงดออกเสียง 84 ท่าน 
(องค์ประชุม 417 ท่าน)
 4. ที่ประชุมได้อนุมัติแผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปี 2561 ซึ่งประมาณ
การรายได้ทั้งสิ้น 129,070,000 บาท และประมาณการรายจ่าย 129,000,000 บาท 
โดยมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 70,000 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 369 ท่าน ไม่เห็นชอบ 
4 ท่าน และงดออกเสียง 50 ท่าน (องค์ประชุม 423 ท่าน)
 5. สภาวิศวกรได้รายงานความคืบหน้าของการจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างที่ท�าการ 
สภาวศิวกร ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญัสภาวศิวกร ประจ�าปี 2559 (วนัที ่11 มกราคม 2559) 
ที่ประชุมใหญ่ได้รับรองกระทู้ที่สมาชิกสภาวิศวกรเสนอให้สภาวิศวกรจัดหาที่ท�าการ 
ของตนเองแทนการเช่าส�านักงานเหมือนในปัจจุบัน โดยคณะท�างานได้ก�าหนดคุณสมบัติ
ของที่ดินและได้ส�ารวจหาข้อมูลมาระยะหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณค่าที่ดิน
เป็นเงิน 200 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 352 ท่าน ไม่เห็นชอบ 5 ท่านและงด
ออกเสียง 35 ท่าน (องค์ประชุม 392 ท่าน) และขอให้สภาวิศวกรรายงานความก้าวหน้า
อย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งในการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรต่อไป
 ปิดประชุมเวลาประมาณ 12.30 นาฬิกา
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สภาวิศวกรในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN MRA on Engineering Services)

 สภาวศิวกรในฐานะองค์กรตวัแทนด้านบรกิารวศิวกรรมของประเทศไทยตามข้อตกลงยอมรบัร่วม ด้านบรกิารวชิาชีพของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition  
Arrangement on Professional Services) คณะกรรมการสภาวศิวกร น�าโดย ดร.ไกร ตัง้สง่า ในฐานะประธานอนกุรรมการฝ่ายกจิการต่างประเทศ ของสภาวศิวกร 
ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน (ASEAN Coordination Committee on Services) ครั้งที่ 89 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 
ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร
 โดยกิจกรรมวันที่ 17 มกราคม 2561 ภาคเช้าเป็นการประชุมโต๊ะกลมระหว่างกลุ่มวิศวกรและกลุ่มสถาปนิก (The Joint ACPECC & ACC Roundtable) 
หัวข้อการประชุมภายใต้แนวคิด “Green Energy: The Sustainability for The Future” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
อาทิ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน น�าเสนอเรื่อง “Thailand Energy 4.0” คุณศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “Renewable Energy: The Challenge of 
Sustainable Development” และ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร กรรมการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว บรรยายเรื่อง “Green Building Movements 
in Thailand” รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่ได้ร่วมน�าเสนอโครงการต่างๆ ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
ร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 ช่วงบ่ายวันที่ 17 มกราคม 2561 สภาวิศวกรได้น�าคณะผู้แทนประเทศอาเซียนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และนักส�ารวจ ศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินวัดมังกร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและพาคณะผู้แทนประเทศอาเซียนเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการที่
แสดงศักยภาพงานด้านวิศวกรรมของไทยให้เป็นที่ประจักษ์และงานสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่งดงาม
 การจัดประชุมความร่วมมือของอาเซียนภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศครั้งนี้ สภาวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความขอบคุณและค�าชื่นชมจาก
ผู้แทนสมาชิกอาเซียน ที่มีการจัดรับรองงานประชุม และการศึกษาดูงานได้อย่างดียิ่ง รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรจากประเทศไทย ซึ่งนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีความร่วมมือด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่สร้างความประทับใจแก่เพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียน

เรือ่งจากอนกุรรมการ โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
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โดย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์วิศวกรรมน่ารู้

การบ่มคอนกรีต

 ปัจจบุนั คอนกรีตนัน้มคีวามส�าคญัต่ออตุสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย 
เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากอาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียมและบ้าน 
จัดสรรต่างๆ ล้วนสร้างมาจากคอนกรีตทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อให้คอนกรีต 
มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย ในการใช้งานคอนกรีตนั้น ควรมี 
ก�าลังและความทนทานสูง ด้วยเหตุนี้ เมื่อเทคอนกรีตเปียกเสร็จแล้วน้ันจึง
ต้องมีการบ่มคอนกรีตในทันที ทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมให้คอนกรีตอยู่ในสภาวะ
ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม เนื่องจากคอนกรีตนั้นต้องการน�้าส�าหรับ
ท�าปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ หรือที่เรียกว่า “ปฏิกิริยาไฮเดรชัน” หากคอนกรีต 
ได้รับน�้าที่เหมาะสมเพียงพอ ก็จะส่งผลให้คอนกรีตแข็งตัวสามารถรับก�าลัง 
ได้ด ี รวมทัง้มคีวามทบึน�า้สงู ช่วยให้คอนกรตีทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึน้ 
ในทางปฏิบัติจะบ่มคอนกรีตอย่างน้อย 3-7 วัน โดยการบ่มสามารถท�าได้
หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่างๆ อาทิเช่น

 (1) วิธีการขังน�้าหรือหล่อน�้า จากการใช้ดินเหนียวและอิฐก่อ โดยให้น�้า 
  มคีวามสงูประมาณ  2  เซนตเิมตร ทัง้นีต้้องระวงัการรัว่ซมึ และต้องแน่ใจ 
  ว่าพื้นมีความราบ
 (2) วธิกีารฉีดน�า้ พรมน�า้หรือรดน�า้ เพือ่ท�าให้คอนกรตีชุ่มตลอดเวลา แต่ต้อง 
  ระวงัไม่ให้เกดิการเปียกแห้งสลบักันไปมิเช่นนัน้จะเกิดรอยร้าวได้
 (3) วิธีการใช้วัสดุเปียกชื้นคลุม โดยมากใช้กระสอบป่านและพรมน�้าให้ชุ่ม 
  วิธีนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากท�าได้ง่ายและมีราคาถูก
 (4) วิธีการใช้บ่อบ่มหรือตู้บ่ม ซึ่งเหมาะสมกับชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป 
  (Precast concrete) ซึ่งถือเป็นระบบปิด เช่น ตู้บ่มมีการบ่มโดยไอน�้า
  ทีเ่กดิจากตวัคอนกรีต เพ่ือเป็นการให้ความร้อนด้วยตวัคอนกรตีเอง เป็นต้น
 (5) วิธีการใช้พลาสติกคลุม เพื่อป้องกันการระเหยของน�้าในคอนกรีต 
  มีน�้าหนักเบา ง่ายต่อการบ่ม ราคาไม่แพงและไม่ต้องคอยรดน�้า แต ่
  ต้องระวังการฉีกขาด
 (6) วิธีการใช้สารเคมี (Curing compound) พ่นหรือทาลงบนพื้นผิว 
  คอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้น�้าระเหย ซึ่งให้ผลดีและง่าย แต่ราคา 
  ค่อนข้างแพง

 จากรายละเอียดข้างต้นนี้ ท่านผู้อ่านคงจะได้เห็นถึงความส�าคัญของการ
บ่มคอนกรีตที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้คอนกรีตนั้นมีคุณภาพและก�าลังด ี
พร้อมทั้งมีความทนทานสูง ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตนั้นมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย
อีกด้วย

กระสอบป่าน มักถูกน�ามาใช้ในการบ่มคอนกรีตในประเทศไทย

การทาสารเคมีลงบนพื้นผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันน�้าในคอนกรีตระเหย
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Update ข่าวสารแวดวงงานวิศวกรรม     

 นกัวจิยั ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั น�าเสนอผลงานแก่ตวัแทนภาคเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศของส�านกังาน 
กองทนุสนบัสนนุการวจิยัในงานการส่งเสรมินวตักรรมชวีวทิยาศาสตร์ด้วยการลงทนุ ครัง้ที ่3 ณ ศูนย์นทิรรศการ และการประชมุ 
ไบเทค บางนา ประกอบด้วย หุน่ยนต์เสรมิการเรยีนรู ้ “ส่ือสาร” โดย รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลงานประกอบด้วย หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ ที่มีแขน 2 แขน ขา 2 ขา และจอแอลซีดี 
แสดงบนใบหน้า แผงหลอดไฟแอลอีดีขนาดเล็ก รูปตัวอักษรติดอยู่ด้านหน้าของหุ่นยนต์ และกล่องฝึกทักษะการสื่อสาร  
รวมทัง้โปรแกรมเชือ่มต่อและควบคมุหุน่ยนต์ซึง่จะถกูตดิตัง้ไว้ในคอมพวิเตอร์ หุน่ยนต์นีส้ามารถน�ามาใช้ในการจดัการเรยีน 
การสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ อาทิเช่น ดาวน์ซินโดรม เด็กสมองพิการ 
เป็นต้น โดยใช้ได้ทั้งแบบฝึกแบบเดี่ยวและจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับเด็กๆ จึงมีแนวโน้มที่จะน�าไปใช้งานได้ทั้งโรงเรียนทั่วไป 
หรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือตามสถาบันสอนเสริมทักษะต่างๆ รวม
ถึงใช้งานตามบ้านเรือน

 ผศ.ดร.ขวัญตร ี แสงประชาธนารกัษ์  อาจารย์จากภาควชิาวศิวกรรมเกษตร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  และคณะนกัพฒันา  ได้จดังาน 
แสดงผลงานและทดลองใช้เครือ่งเดโมตรวจวดัคณุภาพและศกัยภาพของอ้อยแบบพกพา ส�าหรบัใช้ในแปลงไร่อ้อยโดยไม่ต้องตดั
ต้นอ้อย ซ่ึงโครงการนีเ้ป็นโครงการความร่วมมอืระหว่าง ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัรวิกวิ และ บรษิทั เอชเอน็เค เอนจเินยีร์ริง่ จ�ากดั ประเทศญีปุ่น่ มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาเครือ่งวดั 
คณุภาพอ้อยแบบพกพา ทีส่ามารถวดัค่าซ.ีซ.ีเอส. (C.C.S.) ของอ้อยได้โดยไม่ต้องตดัหรอืเจาะท�าลายอ้อย ช่วยให้นกัพฒันาพนัธุ์
อ้อยสามารถตรวจวดัและศกึษาพฤตกิรรมการสะสมน�า้ตาลและการสะสมน�า้หนกัของพนัธุอ้์อยทีพ่ฒันาแต่ละล�าในแต่ละช่วงอายุ 
ซ่ึงจะช่วยท�าให้ได้พนัธุอ้์อยทีมี่คณุภาพสูงขึน้โดยใช้เวลาการพฒันาพนัธุท์ีส้ั่นลง และสามารถน�าไปใช้ในการสร้างแผนทีผ่ลผลติเพือ่ช่วย 
ในการวเิคราะห์สาเหตขุองผลผลติต�า่และน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาเพือ่เพิม่ผลผลติอ้อยได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถน�าไปใช้ 
ในการประเมินผลผลติของรอบปี เพือ่ประกอบการท�าสัญญาซือ้ขายน�า้ตาลล่วงหน้า ตลอดจนสามารถน�าไปใช้ในการวดัคณุภาพและ 
น�า้หนกัอ้อยในแปลงเพือ่สนบัสนนุการเกบ็เกีย่วอ้อยแบบรวมแปลง ซึง่ช่วยลดต้นทนุการผลติอ้อยตามแนวทางเกษตรแปลงใหญ่อีกด้วย

 นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) หรือ TMI เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
ได้ส่งผลิตภัณฑ์ “หลอดไฟไล่แมลง” ภายใต้แบรนด์ GATA บุกตลาดหลอดไฟ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติในการช่วยไล่ยุง 
โดยอาศยัหลกัการท�างานด้วยคณุสมบตัทิีเ่ลยีนแบบสเปคตรมัสพีเิศษของแสงอาทติย์ ซึง่อ่อนไหวต่อประสาทตาของยงุและแมลง ท�าให้ยงุ 
และแมลงไม่เข้าใกล้บริเวณหลอดไฟในรัศมีประมาณ 20 ตารางเมตร ประหยัดไฟสูงสุดถึง 80% ติดตั้งง่ายเหมือนหลอดไฟทั่วไป 
สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง 6,000 ชั่วโมง ที่ส�าคัญหลอดไฟไล่ยุง และแมลง ทั้งนี้เป็นผลงานของบริษัทที่ร่วมคิดค้นกับทีมวิจัย R&D 
ของบริษัทฯ ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่มีรังสี ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานสากลจาก CE และ 
มอก.956-2533 มอก.195-2542 เป็นสินค้าที่มีผู้ใช้ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หลอดไฟไล่ยุงและแมลง GATA จัดจ�าหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นน�า
และโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ (Fanpage : https://www.facebook.com/YellowWristband)

 ดร.สมชาย เอือ้พิพัฒนากลู ประธานกรรมการบรหิารบรษิทัไคเนตคิส์ เปิดเผยว่า บรษิทัพลงังานนวิเคลยีร์รอส อะตอม ซึง่เป็น
บรษิทันวิเคลยีร์ของประเทศรัสเซยีและ บ. ไคเนตคิส์ฯ ได้ร่วมก่อสร้างเครือ่งเร่งอนภุาคแบบไซโคลตรอนและห้องปฏบิตักิารวจิยัเคมี
กมัมันตรงัสสี�าหรบัสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ (สทน.) โดยปัจจบุนัไอโซโทปทัง้หมดของ SPECT ในประเทศไทย ถกูน�าเข้า
จากต่างประเทศ โดยไอโซโทป PET บางชนดิสามารถผลติได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย แต่ปรมิาณทีไ่ด้ยงัคงไม่เพยีงพอ ดงันัน้
เครือ่งเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนใหม่ทีจ่ดัหาโดยบรษิทัหุน้ส่วนรสัเซยี จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลติไอโซโทปได้เองเพือ่ใช้ช่วย
ชวิีตและพฒันานวตักรรมในประเทศ
 ทัง้นีจ้ะสามารถช่วยในการท�าวจิยั และพฒันาทางด้านการแพทย์นวิเคลยีร์ และการใช้เทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในด้านอตุสาหกรรม 
และเกษตรกรรมเครือ่งเร่งอนภุาคแบบไซโคลตรอน MCC-30/15 ทีม่กี�าลงั 30 MeV ทีร่อสอะตอมก่อสร้าง เป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุใน 
ศนูย์วจิยันวิเคลยีร์ อกีทัง้เครือ่งนีจ้ะใช้ในการผลติไอโซโทป PET และ SPECT ส�าหรบัการตรวจวนิจิฉยัโรคหวัใจ เนือ้งอก และระบบ 
ประสาททีถ่กูต้อง ในหลายๆ กรณ ีเนือ่งจากการใช้ไอโซโทป PET และ SPECT เป็นวธิกีารเดยีวทีจ่ะช่วยก�าหนดการรกัษาทีเ่หมาะสม 
 ส�าหรบัโครงการฯตัง้อยูท่ีศ่นูย์วจิยันวิเคลยีร์ ทีอ่�าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ด้วยเนือ้ทีม่ากกว่า 5,400 ตารางเมตร มเีครือ่งเร่งอนภุาคแบบไซโคลตรอนและ
ห้องปฏบิตักิารวจิยัส�าหรับใช้ผลติเภสชัภณัฑ์รงัส ีเพือ่พฒันาทางการแพทย์และเป้าหมายอืน่ๆ นอกจากนีห้้องปฏบิตักิารวจิยัจะเป็นแพลตฟอร์มส�าหรบัการวจิยัและ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยรีงัสแีละนวตักรรม ซึง่คาดว่าจะเริม่ต้นท�างานได้ภายในอกี 3 – 4 ปี

โดย นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

เปิดตัวหุ่นยนต์เสริมสื่อสาร พร้อมใช้จริงเชิงพาณิชย์

TMI “หลอดไฟไล่แมลง”ภายใต้แบรนด์ GATA ส่งรุกตลาดสินค้านวัตกรรม

“รอส อะตอม”จับมือ “ไคเนติคส์” สร้างเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนในไทย

เครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพา
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ย้อนรอยงานวิศวกรรมในอดีต          

รปูที ่2 หน้าปัดแนวดิง่
(ทีม่า : https://www.thevenustransit.com)

รปูที ่3 
นาฬิกาเทยีนและน�า้
(ทีม่า : http://isciencemag.co.uk)

 ใน ค.ศ. 1364 Giovanni de Dondi เป็นบคุคลแรกทีส่ร้าง นาฬิกาแบบมเีขม็บอก
เวลาเป็นชั่วโมง แต่นาฬิกาของเขามีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีลูกศรบอกต�าแหน่งของ 
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ทั้ง 5 ดวงด้วย (รูปที่ 6)
 ต่อมาในช่วงต้นของปี ค.ศ. 1500 ช่างท�ากุญแจชาวเยอรมันชื่อ Peter Henlein 
ได้พัฒนานาฬิกาให้มีขนาดเล็ก และสามารถพกพาได้ (1st portable clock) โดย
ท�าให้น�้าหนักเหลือเพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น และได้มีการน�าสปริงมาเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาอีกด้วย แต่ยังคงมีข้อเสียเมื่อสปริงมีการคลายตัว เวลา
การเคลื่อนที่ของเข็มก็จะไม่คงที่ (รูปที่ 7)
 ในปี ค.ศ. 1557 โจสท์ เบอร์จี (Jost Burgi) ช่างนาฬิกาชาวสวิตเซอร์แลนด ์
ได้ประดษิฐ์นาฬิกา 2 เขม็เรอืนแรกขึน้ได้ (โดยอาศยักลไก Cross-Beat Escapement) 
จงึท�าให้การบอกเวลามคีวามละเอยีดมากขึน้ (รปูที ่8) แต่เขม็นาทนีีย้งัใช้งานจรงิไม่ได้ 
กระทั่งมีการคิดค้นนาฬิกาที่ท�างานด้วยระบบลูกตุ้มเหว่ียง (Pendulum) ขึ้นใน
เวลาต่อมา 
 แหม! ฉบับนี้เนื้อหาค่อนข้างแน่นครับ เล่ามาตั้งนานแต่การย้อนเวลาไปกับ
นาฬิกายังคงเดินทางไปได้เพียงครึ่งเดียว อย่างไรคงต้องขอเขียนเล่าต่อในฉบับหน้า
แล้วกัน อย่าลืมติดตามนะครับ

 เม่ือการอาศัยแสงแดดมีข้อด้อยเรื่องปัจจัยทางธรรมชาติมากมีผลต่อการ
ท�างานและความเท่ียงตรงมากข้ึน เช่น ในช่วงศตวรรษที ่6 เริม่มกีารใช้ นาฬิกาเทยีน 
(Candle Clock) โดย 1 ชุดมี 6 เล่ม แต่ละเล่มยาว 12 นิ้ว ซึ่งนับแล้วว่าในแต่ละนิ้ว
ใช้เวลาไหม้หมดประมาณ 20 นาที ท�าให้เมื่อนาฬิกาเทียน 1 ชุด หมดก็จะเท่ากับ
เวลา 1 วันพอดี (ดูรูปที่ 3) ต่อมาชาวกรีกเริ่มมีการประดิษฐ์นาฬิกาอีกประเภท
หนึ่งขึ้นมา คือ นาฬิกาน�า้ (Clepsydra) โดยลักษณะคือมีภาชนะใส่น�า้ที่เจาะรูที่ก้น 
เมื่อน�้าหมดจึงนับเวลาว่าเป็น 1 clepsydra  จึงเติมน�้าใหม่ แต่นาฬิกาแบบนี้มี 
ข้อด้อยก็คือ ต้องคอยเอาน�้ามาเติมเมื่อน�้าหมดภาชนะ และเหมาะส�าหรับจับเวลา
มากกว่าที่จะดูเวลา
 ในเวลาต่อมามียอดนักประดิษฐ์กรีกนามว่า Ctesibius ได้พัฒนานาฬิกาน�้า
โดยอาศัยหลักการของกาลักน�้า (Siphon) โดยการควบคุมอัตราการไหลของน�า้ 
ให้คงทีก่ารท�างานของนาฬิกานี ้คอื น�า้จากแหล่งน�า้จะไหลเข้าถงัพกัก่อน แล้วน�า้จาก 
ถังพักจะไหลเข้า Float tank ซึ่งการที่มีถังพักก่อนจะท�าให้สามารถควบคุมปริมาณ
น�้าที่ไหลสู่ Float tank ได้อย่างเที่ยงตรง ต่อจากนั้นตัวลูกลอย (Floating) ก็จะ 
ค่อยๆ ลอยขึ้นมาโดยเข็มจะชี้บอกเวลาที่ขีดไว้บน Drum dial โดยที่ Drum dial 

จะถูกแบ่งเป็น 12 ขีด ซึ่งหมายถึง 12 ชั่วโมง ต่อจากนั้นเมื่อระดับน�้าสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ระบบกาลักน�้าก็จะท�างาน น�้าใน Float tank ก็จะถูกดูดออกจนหมด เข็มนาฬิกา
ก็จะถอยลงมาเริ่มต้นชั่วโมงที่ 1 ใหม่ และ Dial drum ก็จะหมุน เพื่อบอกวันใหม่ 
โดยนาฬิกาน�้าของ Ctesibius ถูกยอมรับว่ามีความเที่ยงตรงมาก แต่ก็ยังมีข้อด้อย
อยู่ คือพอถึงฤดูหนาวน�า้จะกลายเป็นน�้าแข็ง ดูรูปที่ 4

 นาฬิกาอีกชนิดที่จะพูดถึงไม่ได้คือ นาฬิกาทราย 
(Hour Glass) โดยการน�าเอาทรายใส่ในขวดแก้วที่
มีคอคอดตรงกลาง ซึ่งเวลาใช้งานก็เพียงวางตั้งให้
ทรายที่อยู่ด้านบนไหลผ่านคอคอดลงมายังด้านล่าง
จนหมด (รูปที่ 5) แต่นาฬิกาชนิดนี้น่าจะถูกจัดว่า 
เหมาะเป็นนาฬิกาส�าหรบัจบัเวลามากกว่า เพราะต้อง 
คอยกลับด้านขวดตลอดเวลา แถมมาตรฐานเวลา 
แต่ละอันก็ไม่เหมือนกัน แต่ก็ยังคงใช้กันแพร่หลาย
เนือ่งจากมขีนาดทีเ่ลก็ พกพาง่าย และกลไกไม่ซบัซ้อน

โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ช่างคิด ช่างท�า
ตอน ย้อนเวลากับนวัตกรรมนาฬิกาตอนที่ 1

 สวัสดีครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้ว โดยวันนี้เรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังก็คือ 
เรื่องของเครื่องบอกเวลาที่เรียกว่า“นาฬิกา” ครับ โดยก่อนอื่นต้องขออธิบายที่มา
ของค�าว่า “นาฬิกา” เสียก่อน ซึ่งจากการค้นคว้า คาดว่าค�าว่า “นาฬิกา” จะมา
จากค�าบาลี คือ “นาฬิเกร” ซึ่งแปลว่า “มะพร้าว” และเมื่อมีการน�าเทียบร่วมกับ
ค�าว่า “นาฑิกา” ในค�าสันสกฤต ซึ่งหมายถึงเครื่องบอกเวลา ท�าให้ค�าว่า “นาฬิกา” 
จึงกลายเป็นค�าที่แสดงถึงการ “วัด” หรือ “บอก” เวลาไปในที่สุด ตัวอย่างที่ชัดเจน
คือ ในสมัยโบราณคนไทยจะใช้ “กะลา” มะพร้าวมาเจาะรูเล็กๆแล้วเอาไปลอยน�า้ 
พอน�า้เข้าเต็มกะลา กะลาก็จม และเรียกช่วงเวลาที่กะลาจมน�า้นั้นว่า “จมหนึ่ง” 
หรือ “นาฬิกาหนึ่ง” นั่นเอง
 ในอดีตมนุษย์มีการสังเกตต�าแหน่งของดวงอาทิตย์และเงาที่เกิดขึ้น ท�าให้มนุษย ์
มีการประดิษฐ์เครื่องมือบอกเวลาชนิดหนึ่งขึ้นมา นั่นก็คือนาฬิกาแดด (Sundial) 
ซึ่งนาฬิกาแดดเรือนแรกเกิดขึ้นที่ใดนั้น ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แต่มีหลายเชื้อชาติได้
ท�าการประดิษฐ์ขึ้นมา โดยมีรูปแบบหลักๆ อยู่ 2 แบบคือ (ก) หน้าปัดอยู่แนวนอน 
(รูปที ่1) กบั (ข) หน้าปัดอยูแ่นวดิง่ (รปูที ่2) หลกัการท�างานของมนักค็อื การสงัเกต
เงาที่พาดผ่านบนหน้าปัด โดยต�าแหน่งเงาที่เกิดขึ้นก็คือต�าแหน่งของดวงอาทิตย์
นั่นเอง ทั้งนี้นาฬิกาแดดนั้นมีจุดด้อย คือต�าแหน่งของดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
ในปีด้วย เช่น ฤดหูนาว พระอาทติย์กจ็ะขึน้ช้าและก็ตกเร็ว ท�าให้เกิดความคลาดเคลือ่น 
พอสมควร และที่ส�าคัญคือไม่สามารถบอกเวลาตอนกลางคืนได้ โดยนาฬิกาแดด
เก่าแก่ที่สุดในโลกถูกค้นพบในอียิปต์ 

รปูที ่1 หน้าปัดแนวราบ
(ทีม่า : https://www.ldoceonline.com)

รปูท่ี 4 นาฬิกาน�า้ของ Ctesibius และกลไกของมนั
(ทีม่า :https://i.pinimg.comและ http://vseslova.com.ua)

รปูท่ี 6 นาฬิกาของ Dondi
(ทีม่า : http://mittelaltergazette.de)

รปูที ่7 
นาฬิกาสปรงิของ
Henlein
(ทีม่า : https://matome.
naver.jp)

รปูที ่8 
นาฬิกา 2 เขม็เรอืนแรก
(ทีม่า : 
https://professional
watches.com)

รปูท่ี 5 นาฬิกาทราย (ทีม่า : http://resizing.info)
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มอบวุฒิบัตร 
 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพ่ือเป็นเกียรติแก่สมาชิก
สภาวิศวกร ที่ท�าคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจ�าเดือนธันวาคม 2560 ณ ส�านักงาน
สภาวิศวกร แก่สมาชิก 6 คน ประกอบด้วย

ข่าวกจิกรรมสภาวศิวกร

กจิกรรมของสภาวศิวกร

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกร ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาสถาปนิก และ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดงานจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ 
“SETA 2018” ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ 
ประชุมไบเทค บางนา โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายเจตก�าจร พรหมโยธ ี
นายกสภาสถาปนิก รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ
พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 และนายนภปฎล สุขเกษม กรรมการผู้
จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ สโมสรทหารบก 
ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 23 มีนาคม 2561 สภาวิศวกรน�าโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการ
สภาวิศวกร พร้อมด้วย ดร.ชเล คุณาวงศ์ อนุกรรมการวิชาชีพและคณะท�างานจัดท�า
หลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบความรู้สถาปนิกจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน 
สภาสถาปนิก และนางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในการเสวนาภายใต้
หัวข้อ “Technology Transfer – A Case Study of High Speed Train Projects” 
ในงาน “การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ โครงการพลังงานที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” 
หรือ “Sustainable Energy Technology Asia 2018” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 24 มีนาคม 2561 สภาวิศวกรร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาให้ความรู ้
และน�าวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ร่วมกิจกรรม รณรงค์ แนะน�า 
และเผยแพร่ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และวิธีการป้องกันอัคคีภัยแบบง่ายๆ ให้กับ 
ประชาชน ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” ณ ชุมชน
วัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กมล 
ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรและประธานมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา นายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และ 
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะท�างานส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ของสภาวิศวกร บรรยายให้ความรู้และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่
สมาชิกสภาวิศวกร ที่ท�าคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคี
วิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2560  
ณ ส�านักงาน สภาวิศวกร แก่สมาชิก 4 คน ประกอบด้วย

ประจ�าเดอืน ธนัวาคม 2560  
1. นางสาวพมิพ์ชนก นาคช่วย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
2. นายภัคชาติ พังประไพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3. นายเกรียงไกร อรัญรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวกรกนก กันศริ ิสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
5. นายวัชรินทร์ พาจิตต์เย็น Stevens Institute of Technology

ประจ�าเดอืน พฤศจกิายน 2560    
1. นายอ�านาจ เหล่าสทิธิ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น
2. นายวิษณุ ภูเก้าแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นายธนวัฒน์ เทพเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4. นายศุภวิชญ์ ฤกษ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รปูที ่7 
นาฬิกาสปรงิของ
Henlein
(ทีม่า : https://matome.
naver.jp)
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นายกสภาวิศวกร
นายกมล ตรรกบุตร

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
นายไกร ตั้งสง่า

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
นายประเสริฐ ตปนียางกูร

เลขาธิการสภาวิศวกร
นายอมร พิมานมาศ

เหรัญญิกสภาวิศวกร
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

สภานายกพิเศษ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รองเลขาธิการสภาวิศวกร
นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

กรรมการสภาวิศวกร
นายเสรี สุธรรมชัย
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล
นายรัชทิน ศยามานนท์
นายวินิต ช่อวิเชียร
นายด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นายชัชวาลย์ คุณค�า้ชู
นายลือชัย ทองนิล
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
นายพิชิต ล�ายอง
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

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

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
ท่ีปรกึษา นายกมล ตรรกบตุร, นายไกร ตัง้สง่า, นายประเสริฐ ตปนยีางกรู, นายพชิญะ จนัทรานวุฒัน์, 
นางสาวธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง, นายอิสรา ประภาสวัสดิ์
ประธานอนุกรรมการ นายอมร พิมานมาศ / รองประธานอนุกรรมการ  นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
อนุกรรมการ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม, นางปราณี ศรีสุกใส, 
นายกติต ิวสิทุธรัิตนกลุ, นายธเรศวร์ ธนะสมบรูณ์, นายชายชาญ โพธสิาร, นายภาณวุฒัน์ จ้อยกลดั
นายพงษ์พัฒน์ ดสิถาพร, นางพิมพิดา จรรยารักษ์สกลุ
เลขานุการอนุกรรมการ นางสาวเทพิน เกษะศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ นางสาวดวงพร สังข์แก้ว, นางสาวขวัญฤทัย ปินใจ
จัดรูปเล่ม และประสานงาน บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ากัด

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2560-2563)
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ นายเกษม กุหลาบแก้ว
กรรมการจรรยาบรรณ นายสนั่น ศิริอ่อน, นายประสงค์ ธาราไชย, นายสุวิช ลิ่มทอง
นายวิสิทธ์ อุติศยพงศา, นายณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน, นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ, นายวรากร ไม้เรียง
นายขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์, นางพูลพร แสงบางปลา, นายวริทธิ์ อึ้งภากรณ์, นายสมศักดิ์ จุฑานันท์
นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์, นายมงคล ด�ารงค์ศรี, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)  
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา, นายประศักดิ์ บัณฑุนาค, นายนพพร ลีปรีชานนท์

กจิกรรมของสภาวศิวกร

ติดตามการด�าเนินงานของสภาวิศวกรได้ที่ Website: www.coe.or.th  Facebook: www.facebook.com/coethai 
หรือขอรับค�าปรึกษาได้ที่ สายด่วน 1303 โทรสาร 0-2935-6695, 0-2935-6697

 วันที่ 19 มีนาคม 2561 สภาวิศวกร โดย นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ และ นายรณรงค์ กระจ่างยศ คณะท�างานตรวจสอบปัญหาอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการถล่มของนั่งร้าน ริมถนนชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561

 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ดร.ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ จัดแถลงข่าว “สงกรานต์นี้... กลับบ้านอย่างปลอดภัย” 
เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้าและรองโฆษกของ 
กระทรวงคมนาคม, นายสุจิณ มัง่นมิติ ผูอ้�านวยการส�านกัอ�านวยความปลอดภยั กรมทางหลวง, ดร.ชาครย์ี บ�ารงุวงศ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบความปลอดภยังาน 
ทางกรมทางหลวงชนบท, นางสาวพมิพรรณ ชุม่เพง็พนัธุ ์ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านวเิคราะห์นโยบายและแผน (ด้านความปลอดภยั) ส�านกันโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.), นายปริญญา วรธ�ารง หัวหน้าตรวจสอบสมรรถนะยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก, นายด�าเกิง ปานข�า รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 
นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.), คุณสุดฤทัย พรหมมาตร ผู้แทนบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน), คุณชวณิฎฐ ศรีสุขวัฒนา ผู้แทนบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของความปลอดภัย 
ทางด้านวิศวกรรมจราจร การขับขี่บนท้องถนนที่มีอุบัติเหตุเพ่ิมขั้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ภายใต้สโลแกน 
“ขับช้า เปิดไฟหน้ารถ คาดเข็มขัด”


