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สารจากนายกสภาวศิวกร

	 หนึ่งร้อยยี่สิบวันที่ผ่านมาของสภาวิศวกร	 สมัยที่	 7	 ที่พวกเราทุกคนในฐานะกรรมการสภาวิศวกร 

ตั้งใจเข้ามาท�างานปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและมวลหมู่สมาชิก 

สภาวิศวกรอย่างเต็มที่	 ในสามด้านหลัก	ๆ	 คือ	ด้านท่ีหน่ึง)	ปรับองค์กรการบริหารสภาวิศวกรยุคใหม ่

(จากเดมิทีย่งัขาดการเชือ่มโยงระหว่างการผลติวศิวกรกบัอตุสาหกรรม	และการใช้ประโยชน์อย่างควรจะเป็น 

ไม่ได้ใช้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม	ในการก�ากับ	ดูแล	และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ)	โดยสภาวิศวกร 

ยุคใหม่ให้ความส�าคัญกับการมุ่งใช้สถานภาพนิติบุคคลก�ากับดูแลให้สถาบันวิชาชีพ	 มีส่วนร่วมในการ 

สร้างงานสร้างพลังนิติบุคคลสมาชิก	 และสมาคมพันธมิตรเครือข่ายอย่างจริงจัง	 เน้นการไม่ละเมิดสิทธิ 

ทางกฎหมายไปพร้อมกับการมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพให้สามารถแข่งขันได้	 ด้านที่สอง) 

วางแผนยุทธศาสตร์ของสภาวิศวกรยุคใหม่ (จากเดิมที่ยังขาดศูนย์กลางข้อมูลวิชาชีพวิศวกรรม 

ของประเทศ	ยังขาดการส่งเสริมและใช้ประโยชน์ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ	รวมทั้งยังขาด 

ความเท่าทัน	 ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี	 ที่จะน�าไปสู่การยกระดับการประกอบวิชาชีพ 

ทีจ่ะให้ก้าวทนัโลกได้)	โดยสภาวิศวกรยคุใหม่	มุง่สูก่ารบรหิารจดัการยคุดจิติลั	มุง่สู่การจดัการข้อมลูด้วยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการวิชาชีพทุกภาคส่วน	 และเน้นพัฒนาการให้บริการวิชาชีพ	 เพื่อการ 

แข่งขันในระดับสากล	ด้านที่สาม)	ยกระดับการประกอบวิชาชีพให้เป็นสากล	(จากเดิมที่ยังขาดมาตรฐาน 

การศึกษาที่เป็นสากล	 ขาดการบูรณาการการใช้ประโยชน์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ	 ขาดการ 

ส่งเสรมิ	สนับสนนุธรุกจิวศิวกรรมข้ามชาต)ิ	โดยสภาวศิวกรยคุใหม่มุง่ส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษาให้เป็นสากล 

เร่งรัดใช้ประโยชน์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ	 (COP	/	COC	/	COS)	รวมถึงส่งเสริม	สนับสนุน	ธุรกิจ

วิศวกรรมข้ามชาติ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ

 

ทศิทางและภารกจิหลกัของเลขาธกิารสภาวิศวกร นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร

	 คณะกรรมการสภาวศิวกร	สมัยที	่7	ได้เข้ารบัต�าแหน่งอย่างเป็นทางการในวนัที	่11	เมษายน	2562	โดยจะบรหิาร 

งานสภาวิศวกรวาระ	3	ปี	พ.ศ.2562	–	พ.ศ.2565	 	“ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 

เป็นวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสภาวิศวกรในสมัยที	่7	นี	้โดยมีพันธกิจ	คือ	“พัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรไทย	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เพื่อประชาชนและสังคม”	

	 ในฐานะเลขาธกิารสภาวศิวกร	ผมมีภารกจิหลกัคอืการบรหิารจดัการส�านกังานของสภาวศิวกรอย่างมอือาชพี 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยยึดถือสมาชิกเป็นศูนย์กลาง	 การให้บริการสมาชิกต้องมีคุณภาพและรวดเร็วทันใจ 

ดังนั้นจึงได้น�าระบบ	Digital	 มาช่วยในหลายรูปแบบเพื่อลดเวลาการออกใบอนุญาต	 และหนังสือรับรอง 

การลดขั้นตอนการท�างานและลดจ�านวนเอกสารประกอบ	 ได้แก่	 การไม่ต้องใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ส�าเนาใบอนุญาตฯ	 และส�าเนาทะเบียนบ้าน	 ภาระที่ส�าคัญที่สุดคือการใช้งบประมาณตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

มาอย่างถูกต้อง	ถูกประเภท	คุ้มค่าตรงตามก�าหนดแผนงาน	ประหยัดและให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

	 นอกจากนีย้งัปรบัให้ส�านกังานเป็น	clean,	green	and	smart	office	ในยคุ	Disruption	โดยการประหยัดการ

ใช้ไฟฟ้า	การใช้น�้า	และการใช้กระดาษ	เท่าที่จ�าเป็น	โดยไม่ทิ้ง	concept	การลด	ละ	เลิกการใช้พลาสติกและวัสดุ 

สิ้นเปลืองที่สามารถ	 recycle	 ได้	 เช่น	การยกเลิกน�้าดื่มในขวดพลาสติกเป็นขวดแก้วแทน	และการปรับมาใช้ 

ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษเช็ดมือ	เป็นต้น

	 ส�านักงานสภาวศิวกร	มีโครงการใหญ่ข้างหน้าทีเ่ป็นรปูธรรมคอืการสร้างอาคารส�านกังานแห่งใหม่ของสภาวศิวกร 

ส่วนด้านนามธรรม	ได้แก่	การยกระดับวิศวกรไทย	งานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความพิถีพิถันอย่างมาก

	 อย่างไรก็ดี	 	ส�านักงานสภาวิศวกร	 โชคดีท่ีมีหัวหน้าส�านักงาน	และทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ขยันขันแข็ง	มีความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลง	 เพื่อปรับปรุงงาน 

อย่างต่อเนื่อง	ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรชุดที	่7	ก�าหนด	

	 ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือแนวทางที่จะเป็นประโยชน์กับส�านักงาน	 โปรดส่งอีเมล์มาที่	 prasert@coe.or.th	ด้วย	จักเป็น

ประโยชน์ต่อ	ส�านักงาน	และคณะกรรมการ	และจักขอบคุณยิ่งครับ
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วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมยัที ่7

นโยบายของสภาวิศวกร
1. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
	 1.1	 การปรบัปรงุกระบวนการในการรับรองปริญญา	ประกาศนยีบตัร	หรอืวฒุบิตัร 
	 	 ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุเพือ่ไม่ก้าวก่ายการจดัการศกึษา
	 1.2	 การน�าเทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ	 มาประยุกต์ให้สามารถท�างานร่วมกันได	้ 
	 	 เพ่ือน�าไปใช้ในการประมวลผลข้อมลู	การจดัท�าคลงัข้อมลู	และแลกเปลีย่น 
	 	 ข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมทัง้ภายในประเทศ
	 	 และต่างประเทศ
	 1.3	 ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกร	พ.ศ.	2542	 เพื่อรองรับภารกิจ	และการ 
	 	 ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ	17	สาขาวิชาชีพวิศวกรรม
	 1.4	 สร้างกลุ่มความร่วมมอืภายในประเทศและต่างประเทศ	เพือ่ประโยชน์ในการ 
	 	 ส่งเสริมและการสร้างศักยภาพให้แก่วิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพ 
	 	 วิศวกรรม
	 1.5	 ให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาวิศวกรประชาชน	และ 
	 	 หน่วยงานอื่น	ๆ	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
	 1.6	 ส่งเสริมสหสาขาทางด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม
2. ด้านการศึกษาและวิจัย
	 2.1	 รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	(TABEE)
	 2.2	 การก�าหนดแนวทาง	วิธีการ	และการเตรียมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
	 	 การศึกษาระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม	(TABET)
	 2.3	 ส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 และ 
	 	 เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ามาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
	 2.4	 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยที่เก่ียวข้องในงานวิศวกรรมในเรื่องใหม่	ๆ 
	 	 เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย	และสังคมโลก
	 2.5	 ท�าการวจิยัเพือ่พฒันาสภาวศิวกร	เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินงานตามภารกจิ 
	 	 หน้าที่ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร	พ.ศ.	2542
3. ด้านการประกอบวิชาชีพ
	 3.1	 ส่งเสริมการท�ากรอบความสามารถของผู้ปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขา
	 	 เพื่อใช้ประเมินผลในการสอบเลื่อนระดับ
	 3.2	 ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณในกรณีพิพาทและไกล่เกลี่ย
	 3.3	 ปรบัปรงุระบบและข้อสอบ	เพือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม	ควบคมุ 
	 	 ระดบัภาควิีศวกร	โดยเน้นเรือ่งการประเมนิผลความสามารถของผู้สอบ
	 3.4	 ออกใบรับรองความรู้ความช�านาญส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
	 	 วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 และสหสาขาวิชาชีพวิศวกรรม	 รวมท้ังรับรอง 
	 	 ความรู้ความช�านาญเฉพาะทาง
	 3.5	 สนบัสนนุสมาคมวชิาชพีเพือ่ให้มส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพการประกอบ 
	 	 วิชาชีพวิศวกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
	 3.6	 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ	 (Code	of	 Practices) 
	 	 มาตรฐานความประพฤติ	 (Code	of	Conducts)	 และมาตรฐานการให้ 
	 	 บริการวิชาชีพ	(Code	of	Services)
	 3.7	 ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
	 3.8	 ส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
	 3.9	 ส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐานการคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
	 3.10	การจัดท�าท�าเนียบและคลังข้อมูลผู้ช�านาญการในสาขาวิชาชีพ
	 	 วิศวกรรมต่าง	ๆ
	 3.11	ส่งเสรมิการพฒันาวิชาชีพวศิวกรรมต่อเนือ่งให้มากขึน้
	 3.12	ส่งเสรมิศักดิศ์รขีองวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
	 3.13	ส่งเสรมิการยดึมัน่ในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีวศิวกรรม
	 3.14	เสรมิสร้างความเช่ือมัน่ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
	 	 (Professional	Reliability)

	 3.15	ส่งเสรมิการประกนัภยัความรบัผดิทางวชิาชพี	ให้ความคุม้ครองความรบัผดิ
	 	 ตามกฎหมายของผูป้ระกอบวชิาชพี	ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏบิตังิานในวชิาชพี
	 3.16	ส่งเสริมมาตรการการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
	 	 ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
4. ด้านองค์กรและการให้บริการ
	 4.1	 เพิม่สมรรถนะของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการให้บรกิารสมาชกิและ 
	 	 สงัคมผ่านเครอืข่ายสารสนเทศ	ครอบคลมุ	E-Services,		E-Election	และอืน่	ๆ  
	 4.2	 จดัระบบให้ความรูท้างวศิวกรรมและเทคโนโลยผ่ีานเครอืข่าย
	 	 และกรอบการพฒันา	CPD
	 4.3	 ประสานงานสภาวชิาชพีและสมาคมวชิาชพีเพือ่เสนอแนะเกีย่วกบันโยบาย 
	 	 และปัญหาด้านวศิวกรรมรวมทัง้ด้านเทคโนโลยี
	 4.4	 เป็นองค์กรธรรมาภบิาล
	 4.5	 เพิม่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องในการด�าเนนิงาน 
	 	 ของส�านกังานสภาวศิวกร
	 4.6	 เสรมิสร้างศกัยภาพและความสามารถของส�านกังานสภาวศิวกรเพือ่ขบัเคลือ่น 
	 	 การด�าเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่าง 
	 	 มปีระสทิธภิาพและต่อเนือ่ง
	 4.7	 การปรบัปรงุระเบยีบเพือ่รองรบัการน�าหน่วยความรูจ้ากการพฒันาวชิาชพี 
	 	 วศิวกรรมอย่างต่อเนือ่ง	(CPD)	มาใช้ในการเลือ่นระดบัใบอนญุาต
	 4.8	 ส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลของส�านกังานสภาวศิวกรให้เกดิ 
	 	 ประสทิธภิาพสงูสดุ	(Flexible	Rightsizing)
	 4.9	 ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนยีมเก่ียวกับการออกใบอนญุาตให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้
	 4.10	พจิารณาลดขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการพจิารณาการออกใบอนญุาต 
	 	 ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุทีอ่าจซ�า้ซ้อนหรอืไม่จ�าเป็นแล้วในปัจจบุนั
	 4.11	ปรบัปรงุการอบรมความพร้อมในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
	 	 ให้มเีฉพาะเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัต่อการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
	 4.12	ปรบัปรงุการให้บรกิารผ่านระบบเทคโนโลย	ีเพ่ือให้สภาวศิวกรเป็นหน่วยงาน 
	 	 ผูน้�าด้านดจิติลัของประเทศไทย
	 4.13	จดัให้มกีารประกนัภยักลุม่ให้กบัสมาชกิสภาวศิวกร
5. ด้านต่างประเทศ
	 5.1	 สนบัสนนุและประสานงานสภาวชิาชพีและสมาคมวชิาชพี
	 5.2	 ด�าเนนิการและประสานงานสมาคมวชิาชพีและส่วนราชการในกจิกรรมตาม 
	 	 พนัธะและข้อผกูพนั	ด้านต่าง	ๆ 	เช่น	WTO,	FTA,	APEC	Engineer,	ASEAN	 
	 	 Engineer,	RFPE,	CAFEO,	Washington	Accord,	Sydney	Accord
	 5.3	 การสร้างพนัธมติรร่วมกบัภาครฐัและเอกชน		ในการส่งเสรมิสนบัสนนุ
	 	 งบประมาณแก่สภาวศิวกรในการด�าเนนิงานด้านต่างประเทศ
	 5.4	 เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมในการเจรจาเกีย่วกบัการบรกิาร 
	 	 วชิาชพีข้ามชาติ
	 5.5	 ส่งเสรมิการใช้ภาษาองักฤษและภาษาสากลในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
6. ด้านการปรับปรงุกฎหมาย
	 6.1	 การปรบัปรงุกฎหมายและกฎของสภาวศิวกร	
	 	 ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์
	 	 การเปลีย่นแปลง	ดงันี้
	 	 -		ประกาศ	และระเบยีบ	
	 	 -		ข้อบงัคบั
	 	 -	กฎกระทรวง
	 	 -		พระราชบญัญตัิ

วิสัยทัศน์  “ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พนัธกจิ  “พฒันาคณุภาพการประกอบวชิาชพีวศิวกรไทย
          เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพือ่ประชาชนและสงัคม
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	 สภาวิศวกร	20	ปี	 แห่งความภูมิใจ	สมัยที่	 7 
ยุคสมัยแห่งการปฏิรูปวิศวกรไทย	ภายใต้วิสัยทัศน	์	
“ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”	และพันธกิจ	“พัฒนาคุณภาพการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรไทย	 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม”

รศ.ดร.ปิยะบุตร	วานิชพงษ์พันธุ์
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1

รศ.วศ.ด�ารงค์	ทวีแสงสกลุไทย
กรรมการสภาวิศวกร สมยัที ่7

	 ขอขอบคุณสมา ชิกสภาวิ ศวกรที่ ไ ด ้ ให ้ 
การสนบัสนนุผมจนได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
สภาวิศวกร	 ซึ่งผมจะได้น�านโยบายการเตรียม 
ความพร้อมของสมาชิกเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคมุ	ยกระดบัความรู	้การอบรมเพิม่พนู
ความรู ้	 ความช�านาญ	 และส่งเสริม	 สนับสนุน 
การเลื่อนระดับของสมาชิกให้มากขึ้น

ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์
รองเลขาธิการสภาวิศวกร

	 จะมุง่มัน่ร่วมบรหิารสภาวศิวกรให้มคีวามพอดี 
ที่วิศวกรไทยจะสามารถน�าไปพัฒนาประเทศ	และ
แข่งขันกับนานาชาติได้อย่างเหมาะสม

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7

	 สภาวิศวกร	เป็นสถาบันสูงสุดของเหล่าวิศวกร	
จ�าเป็นทีส่มาชกิ	คณะกรรมการ	และเจ้าหน้าท่ีทกุคน 
ทุกระดับจะต้องท�าหน้าที่ของตนให้ดีท่ีสุด	 เพื่อ 
ความมัน่คงของสถาบนั	หน้าทีเ่หล่านัน้	ได้แก่	ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพที่รับผิดชอบ	การเป็นคนมี
จริยธรรม	คุณธรรม	ศีลธรรม	ความยุติธรรม	ความ
เข้มแข็ง	และความกล้าหาญในทางที่ถูกต้อง	

นายประเสริฐ	ตปนียางกูร
เลขาธิการสภาวิศวกร

	 “คณุภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร์	การพฒันา 
กรอบความรู้ความสามารถของวิศวกร	 ผ่านกลไก
ความร่วมมอืและความตกลงยอมรบัร่วมขององค์กร
วิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากลครับ”

รศ.สฤทธิ์เดช	พัฒนเศรษฐพงษ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

	 ในยคุดสิรปัชัน่	ท่ีโลกเปลีย่นแปลงแบบหกัศอก	
ใครช้า	 ไม่ปรับ	 ไม่เปลี่ยน	อาจถึงสูญพันธุ์	 วิศวกร
เป็นวิชาชีพเปลี่ยนโลก	ชาติใดมีวิศวกรท่ีมีความรู ้
มคีวามเชีย่วชาญ	มจีรรยาบรรณ	และมคีวามรบัผดิชอบ 
ชาติน้ัน	ย่อมมีอนาคต	แข่งขันได้	 	 ในฐานะนายก
สภาวิศวกร	ผมเชื่อว่า	 “วิศวกรไทย”	 ไม่แพ้ใครใน
โลก	สภาวศิวกรสมยัที	่7	จึงทุม่เทปฏริปูสภาวศิวกร	
ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่	เพื่อสนับสนุน	ส่งเสริม	และ
สร้างสามคัค	ีให้วศิวกรไทยสูไ้ด้ในระดบัสากล	อย่าง
ยั่งยืน

ศ.ดร.สุชัชวีร	์สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร

	 ผมต้องขอขอบคุณ	 สมาชิกสภาวิศวกร	 คณะ 
กรรมการสภาวิศวกร	และผู้เกี่ยวข้องทุก	ๆ 	ท่านที่มี
ส่วนสนับสนุนผมเข้ามาท�างานในต�าแหน่งรอง
เหรัญญิกสภาวิศวกรในสมัยที่	7	นี	้ผมตั้งใจท�างาน
มุ ่งมั่นพัฒนาการรับรองหลักสูตรและยกระดับ
วิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

รศ.ดร.สุธา		ขาวเธียร
รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

	 ถึงสมาชิกสภาวิศวกร	 และวิศวกรที่ก�าลังจะ
สมัครเป็นสมาชิกทุกท่าน	ด้วยสภาวิศวกรสมัยที่	7	
นี	้มุง่ปฏริปูและพฒันาระบบและงานบรกิารสมาชกิ	
และสังคมไทยให้ได้รับความปลอดภัย	และทันสมัย
ทันยุคกับสังคมไทยที่แปรเปลี่ยนไปสู่ยุคนวัตกรรม	
และเทคโนโลยี	 Digital	 พวกเราจึงได้ขยายงาน
วิศวกรจาก	 7	 สาขาควบคุม	 17	 สาขาส่งเสริมสู่ 
สหวทิยาการวิศวกร	(Integrated	Engineers)	และ
วศิวกรเฉพาะทาง	(Specific	Engineering	Field)	เพ่ือรองรบักบัวทิยาการวศิวกรปัจจบุนั	และความต้องการของสังคมไทย	โดยมุง่เน้นงานบรกิาร
วิศวกร	ที่ปลอดภัยและทันสมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน

	 ในฐานะที่ผมได้รับโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการ
สภาวิศวกร	สมัยที่	 7	นี้	 จะขอน�าเอาความรู้และ
ประสบการณ์ทัง้ในเชงิวศิวกรรมและการบรหิารงาน
ก่อสร้างในเชงิปฏบิตั	ิมาเป็นประโยชน์ในการพฒันา
อุตสาหกรรมก่อสร้าง	 โดยมุ ่งเน้นให้นิติบุคคล 
ที่ท�างานด้านวิศวกรรมเข้ามาเป็นสมาชิกและ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาวิศวกรมากขึ้น

นายวัลลภ	รุ่งกิจวรเสถียร
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7

สารจากคณะกรรมการสภาวศิวกร สมยัที ่7

	 ต้องขอบคณุ	สมาชกิสภาวศิวกร	คณะกรรมการ
สภาวิศวกร	 และผู้เกี่ยวข้องทุก	 ๆ	 ท่านที่มีส่วน
สนับสนุนผมเข ้าท�างานในต�าแหน่งเหรัญญิก 
สภาวิศวกรในสมัยที่	7	นี้	ผมขอยืนยันว่าจะร่วมกัน
ท�างานอย่างซื่อสัตย์และสุจริต	 รวมถึงผลักดัน
นโยบายและแผนงานต่าง	ๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย	 ยกระดับและ
น�าพาสภาวิศวกรไทยสู่สากลอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์
เหรัญญิกสภาวิศวกร
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	 “วิศวกร”	 เป็นวิชาชีพท่ีมีเกียรติ	 ได้รับการ
ยอมรบัจากสงัคม	งานวศิวกรรมต้องรบัผดิชอบต่อชวีติ 
ทรัพย์สินและความปลอดภัยสาธารณะ		และมีส่วน
ร่วมสนบัสนนุการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	 
เพื่อให้ประเทศพัฒนาก้าวไปทัดเทียมนานาอารยะ
ประเทศ		ดังนั้น	วิศวกรพึงจะต้องประกอบวิชาชีพ
ด้วยความรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม	อ้างอิงมาตรฐาน	ค�านึงถึงจรรยาบรรณ 
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืนและยกระดับ
วิศวกรไทยไปสู่สากล

	 สภาวศิวกรเป็นเสาหลกัของการพฒันาประเทศ
และผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม	กรรมการสภาวิศวกร 
ที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที	่จึงมี
ภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนสภาวิศวกรในขณะท่ี
ประเทศก�าลังพัฒนาโครงการขนาดใหญ่	เช่น	เมือง
อัจฉริยะ	รถไฟความเร็วสูง	อุตสาหกรรม	4.0	ฯลฯ	
การปฏิรูปการศึกษา	 และการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมข้ามชาติ	 ที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ต้องปรบัตวัเป็นอย่างมาก	ทัง้นี	้การด�าเนนิการต่าง	ๆ  
ต้องอาศัยความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพต่าง	 ๆ 
และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 รวมท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลักต่าง	ๆ	ยังมีความ
ท้าทายทีร่ออยูอ่กีมาก	และจะต้องได้รบัการสนบัสนนุ 
ที่เข้มแข็งจากเหล่าสมาชิกเป็นส�าคัญ

นายเกชา	ธีระโกเมน
กรรมการสภาวศิวกร สมยัที ่7

นายมานิตย	์กู้ธนพัฒน์
กรรมการสภาวศิวกร สมยัที ่7

	 ผมเข้ามาท�าหน้าทีป่ระธานอนกุรรมการทดสอบ 
ความรู้ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกร
พเิศษ	สาขาวศิวกรรมโยธา	และการรบัรองปรญิญา
สาขาวศิวกรรมโยธา	พร้อมสนบัสนนุและผลกัดนัให้
สมาชิกมาขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร	รวมถึงการ
ขอรับใบอนุญาต	 ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ	 สาขา
วิศวกรรมโยธา	มากขึ้น

ผศ.ดร.ธเนศ	วรีะศริิ
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7

	 “ผมขอขอบคุณเพ่ือนๆ	พี่ๆ	 น้องๆ	 สมาชิก 
สภาวศิวกรทกุท่าน	ทีไ่ว้วางใจให้ผมเข้ามารบัต�าแหน่ง 
กรรมการสภาวิศวกร	 นับเป็นเกียรติท่ีส�าคัญยิ่ง 
การท�างานในสมยัที	่7	นี	้ยงัคงหลกัการบรกิารสมาชกิ 
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	การเป็นกัลยาณมิตร
กับสถาบันการศึกษา	 การเช่ือมโยงความสัมพันธ ์
อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และ 
การเป็นองค์กรวิชาชีพ	 ที่ เป ็นท่ีพึ่งของสังคม 
และประเทศชาต	ิโดยจะมุ่งมั่นที่จะยกระดับวิศวกร
ไทยสูส่ากล	เพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

	 “ในฐานะทีผ่มได้มโีอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
สภาวศิวกร	ในสมัย	7	น้ี	ผมอยากเหน็การให้บรกิาร
แก่สมาชกิด้วยความรวดเร็วในทกุ	ๆ 	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็น 
การสมคัรสมาชกิสภาวศิวกร	การขอรับใบอนญุาตฯ	
หรือการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ	ซึ่งผมมั่นใจว่า
คณะกรรมการชดุนีจ้ะปรบัปรงุ	แก้ไข	และพฒันาเพือ่ 
ตอบสนองความต้องการของสมาชกิได้เป็นอย่างดคีรบั”

นายอาทร	สินสวัสดิ์
กรรมการสภาวศิวกร สมัยที ่7

	 ผมขอขอบคุณวิศวกรทุกท่านที่ให้โอกาสได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี	 7	 ตาม
มาตรา	24	(1)	ด้วยคะแนนเลือกตั้งสูงสุด	11,605	
คะแนน	โดยจะยืนหยัดต่อสู้ให้วิศวกรเป็นอาชีพที่มี
เกียรติ	ศักดิ์ศรี	 ศีลธรรม	จรรยาบรรณ	และความ
ซือ่สตัย์สจุรติ	เพ่ือประโยชน์ของวศิวกรทกุท่านต่อไป

นายไกร	ตั้งสง่า
กรรมการสภาวศิวกร สมัยที ่7

	 “วศิวกร”	ไม่ใช่เพยีงแต่เป็นผูน้�าองค์ความรูท้าง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพ
เท่าน้ัน	 แต่การเป็นวิศวกรยังต้องยึดมั่นในจรรยา
บรรณและจริยธรรม	อันเป็นหลักปฏิบัติส�าคัญของ
การประกอบวิชาชีพด้วย	ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วน
ร่วมในการช่วยส่งเสริม	 พัฒนา	และสนับสนุนเพื่อ
ด�ารงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพนี้

ดร.เสถียร	เจริญเหรียญ
กรรมการสภาวศิวกร สมัยที ่7

	 นับจากการประกาศผลการเลือกตั้ง	กรรมการ
สภาวิศวกรสมัยที่	 7	 เมื่อวันที่	 8	 กันยายน	2561 
ซึ่งได้กรรมการจากการเลือกตั้งจ�านวน	 15	ท่าน		
จนถงึวนัที	่11	เมษายน	2562	ซ่ึงเป็นวนัที	่กรรมการ
สภาวิศวกรสมัยที่	7	ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่	ซึ่งนับเป็น
ปีที	่20	ของการก่อตัง้สภาวศิวกร	ตวัผมเองซึง่ได้รบั
การเลอืกตัง้ในมาตรา	24	(2)	ให้เข้ามาปฏบิตัหิน้าที่
ในฐานะกรรมการสภาวิศวกรเป็นครั้งแรก	มีความ
ตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาสภาวิศวกรและท�าหน้าที ่
ตามทีส่มาชกิได้ให้ความไว้วางใจอย่างตรงไปตรงมา
และเต็มก�าลังความสามารถ	หากสมาชิกท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะสามารถส่งถึงผมได้โดยตรงครับ

	 ผมจะน�าความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงาน 
ที่ท�างานมา	มากกว่า	30	ปี	และจากประสบการณ์
การที่ได้ร่วมท�างานในคณะกรรมการสภาวิศวกร	
สมัยที่	4	อนุกรรมการหลายคณะในสมัยที	่5	และ
คณะกรรมการสภาวศิวกร	สมยัที	่6	มาใช้เพือ่พฒันา
วิชาชพีวศิวกรรมของไทยให้มคีวามก้าวหน้า	ทนัสมยั 
สนองต่อวิชาชีพวิศวกรรมและประเทศไทย

ดร.จิระศักดิ์	แสงพุ่ม
กรรมการสภาวศิวกร สมัยที ่7

ศ.ดร.เอกสิทธิ	์ลิ้มสุวรรณ
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7

ผศ.พิศิษฐ	์แสง-ชูโต
กรรมการสภาวศิวกร สมยัที ่7

ผศ.ชายชาญ	โพธิสาร
กรรมการสภาวิศวกร สมยัที ่7
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20 ปี สภาวิศวกร เดินหน้าพร้อมปฏิรูปสู่โลกยุคดิสรัปชั่น
เน้นบทบาท ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

	 ในวาระครบรอบ	20	ปี	สภาวศิวกรจดัเสวนาแลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ 
มุ่งสร้างแนวทางปฏิรูปการด�าเนินงานของสภาวิศวกร	 และก�าหนดทิศทาง 
การบรหิารงาน	เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ของโลก
ยคุปัจจบุนั	ในส่วนของการเสวนาเรือ่ง	“20 ปี สภาวศิวกรไทยในยคุดสิรปัชัน่” 
ที่มีผู้ร่วมเสวนาคือ	ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์อุดม	คชินทร	
รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	ศาสตราจารย์	ดร.สพุจน์	เตชวรสนิสกลุ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	
กรรมการสภาวิศวกร	และนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	และ	ดร.สุทธิพงษ	์สุวรรณสุข	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการสถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 โดยม	ี
ศาตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ	์นายกสภาวิศวกร	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	
ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร	กล่าวในการ
เปิดเสวนาเรื่อง	“20	ปี	สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น”	ซึ่งจัดโดยสภาวิศวกร 
เม่ือวันที่	 13	พฤษภาคม	 2562	ณ	 โรงแรมเอสซีปาร์ค	 กรุงเทพมหานคร 
ว่าทกุวนันีโ้ลกเปลีย่นแปลงไปมาก	หากวศิวกรไทยไม่ปรบัตวัจะแข่งขนัได้ยาก	
โดยกล่าวถงึวกิฤตการศกึษาไทย	และวกิฤตวศิวกรไทยทีใ่นอดตีเคยขาดแคลน	
แต่ปัจจบุนัประเทศไทยมเีปิดการเรยีนการสอนสาขาวศิวกรรมศาสตร์มากกว่า	
70	แห่ง	แต่กลับมีจ�านวนผู้เรียนน้อยลงเพียงประมาณ	3	แสนคน	 ซ่ึงวิกฤต
การศึกษานี้	 ประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่สถาบัน
การศึกษาหลายแห่งได้ปิดตัวลง	กระแสคนรุ่นใหม่ไม่สนใจปริญญามีมากขึ้น	
เพราะรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ชีวิต	ท�าให้คนท่ีเรียนจบวิศวกรรมหันไปประกอบ
อาชีพอื่น	ๆ	เมื่อเรียนจบ	
	 จากข้อมูลจ�านวนบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์กับการขอใบอนุญาตระดับภาคี
วิศวกร	พบว่าในแต่ละปีมีผู้เรียนจบสาขาวิศวกรรมจ�านวนมาก	แต่กลับม ี
จ�านวนบัณฑิตที่มาขอใบอนุญาตน้อยลงทุกปี	 สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งผลิต
บณัฑติด้านวศิวกรรมศาสตร์หลกั	ๆ 	อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กม็บีณัฑิต
วศิวกรมาขอใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมน้อยลงทกุปีเช่นกนั	นบัเป็น
วกิฤตด้านวศิวกรไทยทีค่นรุ่นใหม่ก�าลงัไม่สนใจประกอบอาชพีวศิวกร	ในขณะที ่
วิศวกรรุ่นเก่าก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกปัจจุบัน	ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่
ท�าให้วชิาชพีวศิวกรก�าลงัเข้าสูว่กิฤต	คอื	โครงสร้างบทเรยีนทีม่กีารแบ่งย่อยเป็น 
สาขา	หรอืเป็นภาควชิา	การเน้นการเรียนการสอนในห้องเรยีน	ห้องปฏิบตักิาร 
 

การเป็นวิชาชีพแยกตัวที่ไม่มีการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพอ่ืน	 และทักษะด้าน
วิศวกรยังเน้นเพียง	hard	skill	ซึ่งในอนาคตการเรียนวิศวกรรมศาสตร์จะต้อง
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป	์คือ	มีทั้ง	hard	skill	และ		soft	skill	เพื่อให้สามารถ
ประสานงานได้กับทุกฝ่ายและท�างานได้จริง
	 “เราตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคดิสรัปชั่น	 เพื่อปฏิรูป
วิชาชีพวิศวกรรมและอื่น	 ๆ	 ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนา
ประเทศ	และเพื่อตอบโจทย์สถานศึกษา	สถานประกอบการ	ที่ความต้องการ
จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต	ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม	่บทบาทใหม่ของ
สภาวิศวกรจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้ดูแลและสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี”	นายกสภาวิศวกรกล่าว
	 การเสวนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
นายแพทย์อดุม คชนิทร อดีตรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	กล่าว
ปาฐกถาเรื่อง	“การเรียนรู้ในโลกยุคดิสรัปชั่น”	 โดยนายแพทย์อุดมกล่าวว่า
อาชีพวิศวกรนั้นถือเป็นอาชีพพื้นฐานหลักในการผลักดันประเทศ	แต่ปัจจุบัน
คนทีเ่รยีนจบวศิวกรกลับไปประกอบอาชพีอืน่และประสบความส�าเรจ็มากมาย	
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิสรัปชั่น	 ซึ่งผู ้ท่ีจะอยู่รอดได้ 
คือคนหรือองค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้น	ทั้งนี้	Business	disruption	นั้น	มีการ 
เปลี่ยนแปลงมาตลอดตั้งแต่ป ี	 2000	 โดยยกตัวอย่างเรื่องการศึกษา 
ในต่างประเทศที่มีการปรับตัวมากมาย	อาทิ	 มหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่ปัจจุบัน 
มีการลดสาขาวิชาเรียนลงเหลือเพียง	5	คณะเท่านั้น
	 “พลวัตโลกในศตวรรษที่	 21	 จะเปลี่ยนเร็วมาก	 ตลาดแรงงานจะม ี
ความต้องการเปลีย่นไป	ในฐานะสถาบนัการศกึษา	หรอืองค์กรวชิาชพี	สิง่ส�าคญั
คือ	ต้องปรับตัว	หากไม่ปรับตัวจะอยู่ไม่ได้	 โรงงานในปัจจุบันนี้ใช้เครื่องจักร	
และ	AI	 เข้ามาช่วยในการท�างาน	ปัญหาที่พบของไทยตอนนี้คือ	คนรุ่นใหม่ที่ 
จบวิศวกร	หรืออาชีวะ	 ไม่สามารถออกมาท�างานจริง	 ๆ	 ได้	 ไม่ตอบโจทย์ 
การท�างาน	ไม่ตอบโจทย์การแข่งขันของประเทศ	แนวโน้มของโลกในศตวรรษ
ที่	21	คือ	มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม	สร้างมูลค่าเพิ่ม	ยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขนั	ตอนน้ีประเทศไทยมคีวามเส่ียงของแรงงานทีจ่ะถกู	automation 
และ	AI	แทนที่ในปี	2030	ประมาณ	72%”
	 นายแพทย์อุดมให้มุมมองเพิ่มเติมว่า	 เป้าหมายของการเรียนรู้หรือการ
ศึกษาในโลกยุคดิสรัปช่ันของไทยจะต้องเปล่ียนไป	 คือ	มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคน 
ในวยัท�างาน	ซึง่มจี�านวน	35	-	40	ล้านคน	ในจ�านวนนีค้รึง่หนึง่	ไม่มวีฒุปิรญิญา
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แต่เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์	ควรจะน�ามา	re-skill	หรือ	up	skill	เพื่ออัพเดท
ความรู้ใหม่	 เทคโนโลยีใหม่	 เป็นการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่	 ที่ไม่มีดีกรี	 แต่มี
คุณภาพ	 โดยน�าคนที่มีประสบการณ์เข้ามาเรียนรู้ใหม่	 นอกจากน้ีแนวโน้ม 
การศึกษาในยุค	 4.0	จะเป็นไปในลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่าง	 Social 
Science	 และ	 Natural	 Science	 ที่ต ้องไปด้วยกัน	 จะไม่มีวิชาชีพที ่
โตด้วยศาสตร์เดียวอีกต่อไป	 โลกยุคใหม่จะเป็นการเรียนรู้จากการท�างาน 
การเรียนการสอนจะไม่เป็นทางการอีกต่อไป	การเรียนในระบบเดิมจะหมด
ความส�าคญัในไม่ช้า	คนรุน่ใหม่สามารถเรยีนรูจ้าก	Google	ครจูะท�าหน้าทีเ่พยีง 
coaching	 คอยเติมเต็มในสิ่งท่ีผู ้เรียนขาด	 คือความรู้และทักษะที่จ�าเป็น	
การเรียนและการท�างานจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน	 โดยการเรียนจะเน้นเรื่อง
สมรรถนะและทักษะมากกว่าความรู้	โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบใหม่	(ออนไลน์	
โซเชียลต่าง	 ๆ)	 เป็นแพลตฟอร์มส�าคัญเพื่อการเรียนรู ้และการท�างาน	
และการเรียนคือความท้าทายตลอดชีวิต	 ทั้งนี้	 การอุดมศึกษาไทยจึงต้อง 
ปรับเปลี่ยน	 และเน้นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย	 เน้นการใช้ความรู้สร้าง 
นวัตกรรม	โดยเป้าหมายสดุท้ายจะกลายเป็นการจดัการศกึษาเพือ่ให้คนมอีาชพี 
มีรายได้	ซึง่อาวธุทีจ่ะใช้แข่งขนัได้	คือ	คุณภาพ	องค์กรหรือบุคลากรจึงต้องมี
คุณภาพ	ซึ่งคุณภาพจะประกอบด้วย	3	มิติ	คือ	ความรู้	ทักษะ	และสมรรถนะ	
ซึ่งการศึกษาจะเป็นเครื่องมือเดียวท่ีสร้างให้คนมีคุณภาพ	 แต่การศึกษา 
ก็จะต้องมีคุณภาพด้วย	
 ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสถาบันเสริมสร้าง
ขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กล่าวในมุมมอง 
ผู ้ประกอบการว่า	 สิ่งที่น่ากังวลท่ีสุดในยุคปัจจุบันท่ีเป็นดิจิทัลดิสรัปชั่น	
คือ	 การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ	ซึ่งภาคการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ต้องปรบัเปลีย่น	โดยต้องมองไปล่วงหน้า	3	-	10	ปี	แล้วปรบัหลกัสตูรมหาวทิยาลัย 
ให้สามารถผลติวศิวกรทีส่ามารถตอบโจทย์ในอกี	3	-	10	ปีข้างหน้าได้	ทัง้นี	้พบว่า 
ปัญหาส่วนหน่ึงทีท่�าให้ไม่สามารถตอบโจทย์งานได้	คอื	ลกัษณะของคนรุน่ใหม่เอง 
ท่ีมีความอดทนในการท�างานน้อย	 ซึ่งเป็นเรื่องของทักษะด้าน	 soft	 skill 
โดยการปรับเปลี่ยนนั้นหลักสูตรที่เป็น	 specific	 engineering	 ยังจ�าเป็น 
แต่ควรต้องเพิ่มเรื่อง	multi-skill	หรือ	 soft	 skill	 ให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ด้วย	
ซึ่งจะมีจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญคือ	จะต้องสร้างหรือพัฒนาวิศวกรเพื่อให้ตอบโจทย ์
สถานประกอบการใน	 3	 กลุ ่มหลักคือ	 กลุ ่มต่างชาติ	 กลุ ่มอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่	และกลุ่มธุรกิจ	SME	ให้ได้
	 ด้าน	ศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์ เตชวรสนิสกลุ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ได้กล่าวถงึหลกัสตูรการเรยีนการสอนด้านวศิวกรรม
ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้สามารถผลิตคนท่ีตรงกับความต้องการ 

ของอุตสาหกรรมหรือองค์กร	โดยปรับตัวเป็น	learning	platform	ทุกอย่าง
คือการศึกษา	มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนโดยอาจารย์ยังมีหน้าที่สอนด้าน 
พืน้ฐาน	เป็น	advisor	ในขณะทีม่หาวทิยาลยักต้็องพร้อมให้บรกิารความรูต่้าง	ๆ  
บนแพลตฟอร์ม	ทั้งนี้	มองว่าในอนาคต	High	skill	จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น 
ในสังคมอุตสาหกรรม	ซึ่งทักษะทางวิชาการยังมีความจ�าเป็น	และการเรียนรู้
ในอนาคตจะต้องเป็น	life	long	learning
	 ในขณะที่ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร และนายกวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้กล่าวถงึการเรยีนรูใ้นปัจจบุนั 
ว่า	 นักศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนที่อาจารย์สอนจากกูเกิ้ลหรือการเรียน
ออนไลน์ได้	 ท�าให้การเรียนการสอนในอนาคตต้องปรับเปลี่ยน	 โดยมองว่า
สภาวิศวกรควรเข้ามาสนับสนุนในลักษณะที่เป็น	outcome	based	และ 
คาดหวังความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้ความรู้ว่าวิศวกรท่ีดีควรเป็นผู้ท่ีจะ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	
	 ปิดท้ายด้วย	ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ที่กล่าวถึงกระทรวงอุดมศึกษาฯ 
ว่า	 เป็นกระทรวงที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกมหาวิทยาลัยได้ท�าตาม 
mission	 ที่ตั้งไว้ต่าง	 ๆ	 กัน	 แต่ต้องตอบโจทย์ประเทศ	 และตอบโจทย ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย	 ซึ่งประเทศไทยต้องการยกสมรรถนะ 
ในการแข่งขัน	 เปล่ียนเศรษฐกิจประเทศ	สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างองค์ 
ความรูใ้หม่และต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์	เพือ่ลดการน�าเข้า	และพึง่พาตนเองให้ได้ 
โดยจะเน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรม	 มีการตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในด้านการ
พัฒนาและวิจัยนวัตกรรม	และเน้นย�้าว่าทุกวิชาชีพต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ	
เพราะจะเป็นเครือ่งการนัตปีระสทิธภิาพ	ประสิทธผิล	และความปลอดภัยของ
ทุกสาขาอาชีพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิสรัปชั่น	 ซึ่งอนาคตอาจจะแตกย่อย 
ออกเป็นมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสมรรถนะ	หรือแต่ละกลุ่มทักษะ	 และ 
ในส่วนของสภาวศิวกร	นายแพทย์อดุมแนะน�าว่าจะต้องมกีารเปลีย่น	mindset	
ต้องคิดให้ใหญ่	 เอาประเทศเป็นหลัก	การท�างานต้องตอบโจทย์ประเทศให้ได้ 
สิ่งใดที่ควรต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเพื่อประเทศ	 และต้องตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงของอนาคตข้างหน้าได	้โดย	mindset	ที่อยากให้มีคือ	ทุกองค์กร
ต้องท�างานด้วยกนัได้	บูรณาการร่วมกนั	หวงัผลสมัฤทธิเ์พือ่ส่วนรวม	นอกจาก
นี้ต้องมีแพลตฟอร์มในการท�างานและการเรียนรู้	 โดยเอาเป้าหมายให้ผู้เรียน
หรือบัณฑิตจบใหม่เป็นหลัก	ต้องท�าแพลตฟอร์มที่สามารถส่งเสริมให้บัณฑิต
จบมาตรงกับความต้องการ	และเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ	สร้างให้บัณฑิต 
มีสมรรถนะที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของโลกได้
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เรือ่งจากคณะอนกุรรมการ

	 เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดก่อให้เกิดการผกผันหรือ	
Disruption	ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างมากมายหลายด้าน 
ในทุกประเทศ	ผลบวกและลบดงักล่าว	โดยหลกัแล้วจะขึน้กบัความรูค้วามเข้าใจ 
และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรในแต่ละประเทศ
นั่นเอง
	 ข้อมูลที่น่าสนใจด้านการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
ของประชากรไทยล่าสุดในปี	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งส�ารวจและจัดท�าโดยบริษัท 
We	are	Social	และบริษัท	HootSuite	พบว่าระยะเวลาการใช้อินเตอร์เน็ต
ต่อวันโดยเฉลี่ยของคนไทย	คือ	9	ชั่วโมง	11	นาที	 อยู่ในอันดับ	3	ของโลก 
ในขณะทีร่ะยะเวลาการใช้โมบายล์อนิเตอร์เนต็เฉลีย่ต่อวนัของเราตดิอนัดบั	1	
ของโลกที่	5	ชั่วโมง	13	นาที	พอ	ๆ	กับอัตราการใช้โมบายล์แบงก์กิ้งหรือการ
ท�าธุรกรรมธนาคารผ่านมือถือนั้นเราอยู่ที่อันดับ	1	ของโลกเช่นกันที่		74%
	 จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าท�าไมธนาคารใหญ่	ๆ	ของประเทศไทยหลายแห่งต้อง
ปรับลดจ�านวนสาขาและพนักงานลง	แล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
เป็นแบบออนไลน์โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมด้วย
	 ภายใต้สภาพการณ์เช่นนีเ้อง	ยงัมคีวามเคลือ่นไหวอกีประการหนึง่ทีน่่าสนใจ 
คอื	ความพยายามของภาครัฐทีร่่วมมอืกบัภาคเอกชนในการสร้าง	“เมอืงอจัฉรยิะ” 
ในระดับจังหวัดตามภาคต่าง	ๆ	ของประเทศ		เช่น	จังหวัดขอนแก่น	เชียงใหม	่
ภูเก็ต	ฯลฯ	โดยตั้งเป้าหมายมุ่งไปสู่การเป็น	“ประเทศอัจฉริยะ”	ในที่สุด
	 ความก้าวหน้าและผลลพัธ์จะเป็นเช่นไรนัน้คงต้องรอดกูนัอกีระยะเวลาหนึง่ 
แต่ลองมาดูตัวอย่างของประเทศอื่น	 ๆ	ที่ก้าวล�้าน�าหน้าไปเข้าใกล้หรือเป็น 
“ประเทศอจัฉริยะ”	แล้วว่าเป็นอย่างไรกนับ้าง	เพือ่เป็นบทเรยีนของประเทศไทย 
ต่อไป
	 เริม่ต้นทีป่ระเทศเอสโตเนยี	ประเทศเลก็	ๆ 	ที่มปีระชากรเพยีง	1.8	ล้านคน	
เดิมรวมอยู่กับสหภาพโซเวียตรัสเซีย	แต่เม่ือแยกออกมาแล้วก็สามารถปฏิวัติ
ประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตัลสู่ความเป็นอัจฉริยะที่อ�านวยความสะดวก
และเพิม่ประสทิธภิาพได้อย่างน่ามหศัจรรย์	กล่าวคอื	ประชากรของเอสโตเนยี
ใช้บัตรประชาชนใบเดียวท�าธุรกรรมได้ทุกอย่าง	 ไม่ต้องมีการถ่ายเอกสารกัน 

	 เมื่อปลายมิถุนายนที่ผ่านมา	นายกรัฐมนตร	ีพล.อ.	ประยุทธ	์จันทร์โอชา	
ในฐานะประธาน	ASEAN	 ได้ประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วย
การต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน	 เนื้อหาในกรอบปฏิบัติงาน	กล่าวถึง
ไมโครพลาสติกซึ่งก�าลังเป็นปัญหาระดับโลก	ด้วยจากสถิติโลกท่ีเปิดเผยโดย 
กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	 ประเทศไทยทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเป็น
อันดับ	6	ของโลกคือประมาณ	1.03	ล้านตันต่อป	ีและองค์การสหประชาชาติ
รายงานว่าในแต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกถึงห้าแสนล้านถุง	คนไทยแต่ละคน
เฉลี่ยใช้วันละ	8	ถุง		ปัญหาที่ว่านี้คืออะไร
	 1.	 พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาติตั้งแต่ร้อยถึงหลายพันปี 
(แล้วแต่ชนิดพลาสติก)		
	 2.	 US	Ocean	&	Atmospheric	 Administration	 ให้ค�านิยามของ	 
ไมโครพลาสติกว่า	คือพลาสติกที่มีขนาดตั้งแต	่5	มิลลิเมตรลงไป	แหล่งก�าเนิด
มาจากเม็ดพลาสติกขนาดจิ๋วที่อยู่ในเครื่องส�าอางค์	 เสื้อผ้า	 อุตสาหกรรม 
ท�าพลาสติก	และพลาสติกชิ้นใหญ่	ๆ	เช่นขวด	และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น	ๆ 
ที่ใช้แล้วท้ิงไป	 ใน	 ค.ศ.	 2014	 พบไมโครพลาสติกในท้องทะเลถึง	 51 
ล้านล้านชิ้น	หากมองให้ใกล้ตัวเรา	 ไมโครพลาสติกเป็นส่วนประกอบส�าคัญ 
ในครีม/โฟมล้างหน้า	 ครีมขัดลอกผิวหนัง(Microbeads)	 หรือในกิจกรรม 
 

Air	 blasting	 technology	 โดยใช้สารอคริลิก	 เมลามิน	 โพลีเอสเตอร ์
มาท�าความสะอาดผิวโลหะของชิ้นส่วนวัตถุต่าง	 ๆ	 (ซ่ึงมักจะขัดกันจนมี 
โลหะหนักอันตราย	พวกแคดเมี่ยม	โครเมี่ยม	และตะกั่วหลุดติดออกมาด้วย)
	 3.	 ตัวอย่างขวดน�้าพลาสติกที่ทิ้งแล้ว	เมื่อเจอการย่อยสลายทางชีววิทยา	
ทางฟิสิกส์	 แสงแดด	 (Photodegradation/	Chemphotodegradation) 
หรือจากการซักล้างเสื้อผ้าใยสังเคราะห	์(Microfibers)	จะเกิดไมโครพลาสติก
ซึ่งจะมีขนาดจิ๋วมากคือ	1.6	ไมครอนเท่านั้นเอง	
	 4.	 ไมโครพลาสติกยังอาจมาจากน�้าเสียในชุมชน	 หรือล้อยางรถยนต์ 
ที่วิ่งบดไปบนถนน	 ล้อยางเคร่ืองบิน	 เบรครถยนต์	 	 รองเท้ากีฬาขณะวิ่ง 
สนามหญ้าเทียม	 เพราะทั้งหมดทั้งสิ้นที่กล่าวมานี้	 	 มียางสังเคราะห์จาก
พลาสติกเป็นส่วนผสม	จะเกิดการสึกหรอจากการใช้งาน
	 5.	 ในงานวิจัยพบว่าในกิจกรรมการด�ารงชีวิต	 เรามีการปล่อยไมโคร
พลาสติกคนละ	0.81กก./ปี	โดยปล่อยลงทะเลประมาณ	5-10%	สู่บรรยากาศ 
3-7%	ในรูปฝุ่นจิ่ว	PM	2.5		ซึ่งในปี	2012	องค์การอนามัยโลกประมาณการ 
ว่ามลพิษทางอากาศนี้มีส่วนท�าให้คนตายถึงสามล้านคน
	 6.	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ท่านเช่ือไหมครับว่าจากการวิจัยตรวจวัดจ�านวน 
Microplastic	ในน�้าดื่มในขวดพลาสติก		93%	ของน�้าดื่มยี่ห้อดัง	ๆ	11	ยี่ห้อ 

อกีต่อไป	ธรุกรรมทีต่ดิต่อกบัภาครฐัแทบทกุอย่างไม่ต้องมาด้วยตนเอง	ยกเว้น	
การจดทะเบียนแต่งงาน	การจดทะเบียนหย่าร้าง	และการซื้ออสังหาริมทรัพย	์
ความรวดเร็วในการจดทะเบียนท�าธุรกิจจัดตั้งบริษัทอยู่ที่	18	นาทีเท่านั้น
	 หากคิดว่าเอสโตเนียเป็นประเทศเล็ก	ๆ	ก็ท�าได้ง่าย	ลองดูประเทศต่อมา
คือประเทศอินเดียที่มีประชากรกว่า	 1,200	ล้านคน	กว่าครึ่งของประชากร
ไม่มีสูติบัตรหรือใบแจ้งเกิด	ท�าให้ไม่สามารถท�าธุรกรรมใด	ๆ	 ได้เลย	รัฐบาล
อินเดียตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า	ATTA	ท�าหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยง
ข้อมูลแบบ	Plug-in	จากท้องถิ่นภูมิภาคต่าง	ๆ	ท�าให้มีผู้สามารถเข้ามาใช้งาน
ระบบนีใ้นการตดิต่อราชการต่าง	ๆ 	ได้ถงึ	1,000	ล้านคนภายในระยะเวลาเพยีง	
5	ปีเท่านั้น
	 อีกสองประเทศที่น่าสนใจคือเพื่อนบ้านเราได้แก่สิงคโปร์และมาเลเซีย 
โดยสิงคโปร์นั้นมีนโยบายสู	่Smart	Nation	มาหลายปีแล้ว	และสิ่งที่เน้นมาก
คือระบบความปลอดภัยของข้อมูลหรือ	Cyber	Security	 วิธีการที่ท�าง่าย	ๆ	 
คือ	 การท�าโครงการ	Hackathon	 ให้	 Hacker	 หรือผู้เจาะระบบทั้งหลาย 
ลองมาเจาะระบบข้อมูลภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 ใครท�าได้ก็มอบรางวัล 
และว่าจ้างมาท�าหน้าที่ทีมงานรักษาความปลอดภัยของระบบ
	 ส่วนของมาเลเซียใช้ระบบ	MY	Card	เป็นบัตรประจ�าตัวประชาชนทุกคน
เพือ่ใช้บรกิารสาธารณะทกุอย่าง	ระบบของมาเลเซียยงัต้องตดิต่อผ่านตู	้Kiosk	
ท�าให้ความสะดวกลดลงบ้าง	ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาสู่ระบบไร้ตู้ในไม่ช้านี้
	 ขอลงท้ายบทความด้วยค�ากล่าวของประธานาธิบดี	 Lee	 Sien	 Loong	
แห่งสิงคโปร์ที่กล่าวว่า	 “การจะไปสู่ประเทศอัจฉริยะนั้นหากไม่สามารถ 
ท�าระบบ	National	ID	หรือระบบพสูิจน์ตวัตนด้วยบตัรใบเดียวได้แล้ว	เลกิคดิท�า 
“ประเทศอัจฉริยะ”	ได้เลย”	
	 ประเทศไทยที่เป็นระบบ	“ไฮบริด”	 เวลาติดต่อราชการต้องถ่ายเอกสาร	
“บัตรประชาชนอัจฉริยะ”ทั้งสองด้านอยู่	คงยังอีกไกลกว่าจะไปถึงฝั่งฝัน

	 Cr.	ดร.การดี	เลียวไพโรจน	์จากรายการ	Startup	to	Growth	FM	96.5 
ด�าเนินรายการโดย	ศิริวรรณ	นพรัตน์	วันที่	30	มิถุนายน	2562

บนเส้นทางสู่ประเทศอัจฉริยะในยุคผกผัน

“Microplastic” ฆาตกรตัวกระจิดริดที่ก�าลังปลิดชีวิตคุณ 

โดย นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

เรือ่งจากคณะอนกุรรมการ โดย นายประเสริฐ ตปนียางกูร
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ในสหรัฐอเมริกาพบถึง	 325	 -	 930	 ช้ิน	 ในน�้าดื่ม	 1	 ลิตร (นี่คือเหตุผลที ่
ขณะนี้ สภาวิศวกรยกเลิกการใช้น�้าดื่มชนิดขวดพลาสติกโดยเด็ดขาดเพื่อ
ความปลอดภัยต่ออนามัยและความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม)
	 4.	 ไมโครพลาสตกิยงัเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของมนษุย์ในภาคการประมง
พบว่าปลา	หรือนกทะเลมีพลาสติกจ�าพวก	PBDEs	ในท้องของมัน	ซึ่งเกิดจาก 
การลักลอบทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลอยู ่ตลอดเวลา	 แม้จะมีอนุสัญญา	
MARPOL	 บังคับควบคุมอยู่ก็ตาม	 ในสัตว์ทะเล	 ไมโครพลาสติกจะฝังติด 
ในเนื้อเยื่อจากการย่อยอาหาร	 (จากพืชสัตว์เล็ก	ๆ	ที่มันกินเข้าไป)	และการ
หายใจ	(ตัวอย่างที่พบคือ	พบในปลิงทะเล	ปะการัง	รวมถึงกุ้งหอยปูปลาด้วย	
ปลาเป็นแหล่งโปรตีนถึง	6.1%	ของประชากรโลก)	ยิ่งไปกว่านั้นจากการวิจัย
ของ	State	U.	of	New	York	พบว่าปลา	18	ชนิดตรวจพบไมโครพลาสติก 
ซึ่งมีการปนเปื ้อนของโลหะหนัก	 สารก่อมะเร็ง	 PCB	 และสารพิษอื่น	 ๆ	 
ซึ่งท้ายที่สุดเหล่านี้จะมาจบลงบนจานอาหารของเรา	และส่งผลกระทบถึง
ขนาดและระบบอวัยวะเพศของทารกชายในครรภ์มารดา	 สืบเน่ืองมาจาก
สาร	Phthalate	และ	DEHP	metabolites	หรือแม้แต่สารเพิ่มความแข็ง 
ให้พลาสติก	 BPA	 ซึ่งอยู่ในเนื้อพลาสติกก็มีผลต่อโรคหัวใจ	 เบาหวาน	 ตับ 
ส่วนสารหน่วงไฟที่เติมในพลาสติก	 TBBPA	มีผลต่อต่อมไทรอยด์	 และระบบ 
ต่อมไร้ท่อ	 ทั้งนี้โปรดระวังเกลือทะเลท่ีเราใช้ปรุงรสอาหารด้วย	 ซึ่งมัก 
ปนเปื้อนด้วย	 PET	 (หรือพลาสติกที่ใช้ท�าขวดน�้าดื่ม)	 ดังนั้นเกลือสินเธาว ์
น่าจะปลอดภยักว่า	เมือ่ปีทีแ่ล้วนกัวจิยัในยโุรปและญีปุ่น่ได้พบว่าในอจุจาระคน
มไีมโครพลาสตกิปนเป้ือนด้วย	ซึง่สนันษิฐานมาจากอาหารทีใ่ช้พลาสตกิหุม้ห่อ	
น�้าดื่มน�้าอัดลมจากขวดพลาสติก	และอาหารทะเล	ปกติขยะพลาสติกในทะเล
จะลอยอยู่บนผิวน�้าประมาณกึ่งหนึ่ง	 (แล้วแต่ความถ่วงจ�าเพาะของพลาสติก 
แต่ละชนิดซึ่งมีค่าตั้งแต่	 0.01	 -	 2.30)	 โดยท่ีจุลินทรีย์ในธรรมชาติสามารถ 
ย่อยขยะเหล่านีไ้ด้และท�าให้มนัจมลงสูก้่นบึง้ในท้องทะเล	และปรากฏการณ์น้ีเอง 
ที่ส่งผลกระทบต่อพันธุ ์พืชสัตว์ที่อาศัยอยู ่ในท้องทะเล	 อีกประการหนึ่ง 
ชิ้นส่วนพลาสติกอาจปนเปื้อนด้วยมลพิษอินทรีย์สารท่ีคงทนอยู่นาน	โดยไม ่
ย่อยสลาย	Persistent	organic	pollutants	 (POPs)	 (ในอดีตก็มีตัวอย่าง 
เช่น	สารยาฆ่ายุงดีดีทีซึ่งถูกแบนมานานแล้วเป็นต้น)	ซึ่งขยะพลาสติกในทะเล
เป็นพาหะน�า	POPs	ลงสูท่ะเลเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของสตัว์ทะเล	และมนุษย์
	 แล้วมนุษย์จะมีทางออกทางไหน	นักวิจัยบางส�านักให้เผาขยะพลาสติก
เพือ่แปลงเป็นรปูพลงังานในโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะ	บางส�านักกใ็ห้เอาขยะ
พลาสตกิมารไีซเคลิ	ซึง่เป็นการแก้ปัญหาทีป่ลายเหต	ุวธิป้ีองกนัไม่ให้เกดิปัญหา
เสยีแต่ต้นทางน่าจะดกีว่า	นัน่กค็อืปฏเิสธไม่ใช้พลาสตกิตัง้แต่ต้น	หรอืถ้าจ�าเป็น
ด้วยไม่มทีางเลอืกอืน่	กใ็ช้ให้น้อยทีส่ดุเท่าทีจ่�าเป็น	ส�านกั	treehugger	แนะน�า
บัญญัติ	11	ประการเพื่อลดขยะพลาสติกไว้ดังต่อไปนี้

	 1.	 น�าถุงช้อปปิ้งผ้าหรือวัสดุคงทนอื่น	 ๆ	 ไปเอง	 (ขอเตือนความทรงจ�า 
ปีหนึ่ง	ๆ	คนทั้งโลกใช้ห้าแสนล้านถุง)	
	 2.	เลิกซื้อน�้าขวดพลาสติก	(สภาวิศวกรเลิกแล้วอย่างเด็ดขาด)
	 3.	เอากระติก	ถ้วยกาแฟไปเอง	(ตอนนี้ร้าน
Amazon,	Auntie	Anne’s,	Intanin,	Starbucks
ลดค่าถ้วยให้	10	บาท)	
	 4.	เลือกซื้ออาหารที่ใส่ในกล่องกระดาษ	หรือ
หุ้มห่อด้วยพลาสติกชีวภาพ	(Bioplastic)	ซึ่งผลิต
จากแป้งหรือน�้าตาล	(โรงงานในไทยผลิตถ้วยน�า้
ชา	กาแฟ	กล่องบรรจุอาหารด้วยกระดาษ	หรือ	
Bioplastic	มานานแล้ว)
	 5.	เลิกใช้หลอดพลาสติกในเครื่องดื่ม	
(สภาวิศวกรก็เลิกแล้วเช่นกัน)
	 6.	เลิกใช้ครีมโฟมล้างหน้า	ยาสีฟันที่มีส่วนผสม
Microbeads	ชนิด	PP,	PE	plastics

	 7.	เลกิใช้แปรงสฟัีน	ทีโ่กนหนวด	พลาสตกิชนดิใช้ครัง้เดยีวทิง้	(Disposable) 
โรงแรมในประเทศจีนงดวางเครื่องใช้เหล่าน้ีให้ผู้เข้าพัก	หากจ�าเป็นจึงขอให้
โรงแรมจัดให้
		 8.	เปลี่ยนใช้ผ้าอ้อมเด็กที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมาเป็นผ้าที่ซักได	้(ย้อนยุคอย่างมี
นัยส�าคัญ)
	 9.	สุภาพสตรีขอให้เลือกใช้ผ้าอนามัยชนิดที่ไม่มีวัสดุพลาสติกผสมอยู่
	 10.	ใช้ปิ่นโตซื้อกับข้าว	(ท�าดีอย่าเขินครับ)
	 11.	ปกติในห้องครวัในแต่ละบ้านจะมถีงุพลาสตกิมากท่ีสดุ	ลองน�าภาชนะ
ไปใส่ของสดทีซ่ปุเปอร์มาเกต็	เช่น	เนือ้หมู	เนือ้ไก่	และเนือ้ปลา	เป็นต้น	แทนที่
จะซื้อมาในแพ็คหรือถุงพลาสติก
	 ปีที่แล้วพบปลาวาฬตายเกยตื้นที่สงขลา	 สัตวแพทย์ผ่าชันสูตรซากวาฬ 
ถึงกับช็อคเมื่อพบขยะพลาสติกหนัก	8	กิโลกรัม	รวม	85	ชิ้นในท้องมัน	
	 ผูเ้ขยีนได้ไปร่วมประชมุอนสุญัญาบาเซลว่าด้วยการขนส่งของเสยีอนัตราย
ข้ามประเทศในฐานะประธานอนกุรรมการอนสัุญญาฯ	ของประเทศไทย	ณ	กรุง 
เจนีวา	 เม่ือพฤษภาคม	2019	ที่ผ่านมา	186	ประเทศได้ลงนามในข้อตกลง 
UN	PACT	 โดยเพ่ิมเศษพลาสติกที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายเข้าในรายการ 
ควบคุมการขนส่งข้ามประเทศ	ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ห้ามน�าเข้า 
เศษพลาสติกในปี	 2018	 เรายังคงจ�ากันได้ว่ามีการลักลอบน�าเข้าของเสีย 
พลาสติกเข้าไทยเป็นจ�านวนมากเมื่อกลางปีที่แล้ว	 ดังน้ันการดูแลรักษา 
ใส่ใจส่ิงแวดล้อมจึงเป็นบุญ	 เป็นกุศลกรรม	 ท�าได้ทุกเวลา	 ทุกสถานที่ 
โดยการใช้จิตส�านึกบางอย่างไม่คุ้น	 ไม่สะดวกแต่ให้ต้ังใจท�า	 เช่น	น�าถุงผ้า 
หรือปิ่นโตไปช้อปปิ้ง	หรือซ้ืออาหาร	บางครั้งก็เตรียมไว้แล้วในรถ	แต่คร้าน 
จะเดินกลับไปเอาภาชนะเหล่านี้	 เป็นต้น	 มาพร้อมใจกันแสดงความรักและ 
ห่วงใยโลกใบนีแ้ละเพือ่นมนษุย์เถอะครบัเราก�าลงัเข้าใกล้หายนะอย่างรวดเร็ว 
เพราะโลกใบนี้แบกภาระการก�าจัดขยะอันตรายเหล่านี้ให้เราต่อไปไม่ไหว 
แล้วครับ	 อยากให้เราแบ่งปันกิจวัตรประจ�าวันที่จะช่วยลดขยะพลาสติก 
กันคนละข้อเดียว	 แต่ปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงจัง	 เช่น	 ลองคิดถึงจุกพลาสติก 
ชิน้จิว๋ทีเ่ขาปิดปลายปากกาลกูลืน่มาครบั	ท่านทิง้มนัทีไ่หนครบั	มนัเป็นชิน้ส่วน
ทีก่ลายเป็นไมโครพลาสตกิได้ง่ายทีส่ดุ	หาขวด/กล่องใส่ขยะพลาสตกิขนาดจิว๋ 
พวกนี้	 ไม่ว่าจะเป็นจุกเล็ก	ๆ	หรือเป็นเส้นพลาสติกที่ติดป้ายราคาที่ท่านตัด 
ออกจากเส้ือผ้าใหม่	 แล้วรวมเข้าไว้เม่ือเต็มแล้วน�าไปทิ้งถังขยะวัตถุอันตราย 
หรือ	 recycle	ดีไหมครับ	ผมแน่ใจทุกท่านมีปฏิภาณไหวพริบและข้อสังเกต 
ที่จะช่วยโลกใบนี้ได้ครับ
References:		
https://en.wikipedia.org/wiki/Microplastics	2019.07.17
https://www.bbc.com/thai/thailand-44346034	2019.07.17

วาฬน�าร่องครีบสั้นตายเกยตื้น
บริเวณคลองนาทับ	จะนะ	สงขลา
https://www.bbc.com/thai/
thailand-44346034	2019.07.17

ซากถุงพลาสติกหนัก	8	กิโลกรัม
ที่เอาออกมาจากท้องปลาวาฬ
https://www.bbc.com/thai/
thailand-44346034

ถุงพลาสติก	85	ชิ้น	กลายเป็น
สีด�าจากคราบเลือดที่มาจาก
น�้าย่อยในกระเพาะปลาวาฬ
https://www.bbc.com/thai/
thailand-44346034

โดย นายประเสริฐ ตปนียางกูร
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เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร โดย ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศกร

	 จากความต้องการในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่	 และการ
ก่อสร้างอาคารสูงในชั้นดินอ่อน	ระบบฐานรากที่ใช้ต้องมีก�าลังรับน�้าหนักที่สูง 
เพือ่ป้องกนัการทรุดตวัของโครงสร้างทีส่งูเกินค่ายอมรบัได้	เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ 
และมีความลึกมากจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม	ปัจจุบันความลึกของเสาเข็ม 
เจาะสามารถก่อสร้างให้ลึกกว่า	100	เมตรได้แล้ว
		 เสาเข็มเจาะระบบเปียกขนาดใหญ่ที่นิยมใช้ม	ี2	ประเภทคือ	เสาเข็มเจาะ
แบบกลม	ซึ่งมีเครื่องจักรในการก่อสร้างดังรูปท่ี	 1ก	 เสาเข็มประเภทนี้มีข้อดี
ตรงที่สามารถก่อสร้างในชั้นดินทุกประเภทตั้งแต่ดินเหนียวอ่อนจนถึงหินแข็ง	
และสามารถก่อสร้างได้รวดเรว็อกีด้วย	รปูร่างของเสาเขม็เจาะแบบกลมแสดง
ในรูปที่	2ก	
	 เสาเข็มอีกประเภทที่สามารถรับน�้าหนักได้สูงคือเสาเข็มเจาะแบบเหล่ียม	
มีเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างแสดงในรูปที่	 1ข	 งานก่อสร้างประเภทนี้เหมาะกับ
โครงสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องก่อสร้างกลางถนน	เช่น	ฐานรากรถไฟฟ้า	ฐานราก
ทางยกระดับ	หรือฐานรากทางด่วน	 เนื่องจากเสาเข็มแบบเหลี่ยม	 1	ต้นจะมี
ก�าลังรับน�้าหนักที่สูงกว่าเสาเข็มเจาะแบบกลมในกรณีท่ีมีพื้นท่ีหน้าตัดเท่ากัน 
เนือ่งจากมเีส้นรอบรปูทีม่ากกว่า	ท�าให้มพีืน้ทีร่บัแรงเสยีดทานได้สงูกว่าเสาเขม็ 
เจาะแบบกลม	การใช้เสาเขม็เจาะแบบเหลีย่ม	(รปูที	่2ข)	จะท�าให้ขนาดฐานราก
รองรับเสาเข็มมีขนาดเล็กกว่าเสาเข็มเจาะแบบกลม	ตัวฐานรากจึงสามารถ
ควบคุมให้อยู่ภายในเกาะกลางถนนโดยไม่ล�้าเข้าไปในทางวิ่งได้	อย่างไรก็ตาม
เครื่องจักรส�าหรับก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยมนี้ไม่สามารถก่อสร้างในชั้น
หินได้
	 ในบางครั้งงานก่อสร้างฐานรากจะต้องด�าเนินการใต้สะพาน	 เครื่องจักร
ที่สามารถท�างานได้จะเป็นตามรูปที่	 1ค	 ใช้กับเสาเข็มเจาะแบบเหล่ียม 
โดยเครื่องจักรนี้จะต้องออกแบบเป็นพิเศษให้มีขนาดเหมาะสมกับความสูง 
ที่จ�ากัด	นอกจากนี้เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม	ยังสามารถท�าการผสมผสานให้ 
เสาเขม็สามารถรบัแรงได้ดทีัง้แรงในแนวดิง่และแรงในแนวราบอกีด้วย	ตัวอย่าง
การผสมผสานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยมแสดงรูปที่	 2ค	และ	2ง	 เป็นเสาเข็ม
เหลี่ยมรูปตัว	T	และแบบกากบาทตามล�าดับ

รูปที่	1	เครื่องจักรก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
แบบ	(ก)	กลม;	(ข)	เหลี่ยม;	(ค)	เหลี่ยม

ภายใต้ความสูงจ�ากัด

รูปที่	2	เสาเข็มเจาะแบบ:	(ก)	กลม;	(ข)	เหลี่ยม;	(ค)	ตัว	T;	(ง)	กากบาท

	 การเลือกใช้เสาเข็มเจาะแบบกลมหรือแบบเหลี่ยม	ต่างก็มีทั้งข้อได้เปรียบ
และข้อจ�ากัดที่ต่างกัน	โดยมีการสรุปในตารางที	่1	เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ดังกล่าว	ประเด็นในการเลือกใช้จึงควรพิจารณาปัจจัยต่าง	ๆ	ประกอบการ
ตัดสินใจ	 เช่น	 ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง	ประเภทของช้ันดินหรือหิน	 ระยะเวลา
ในการก่อสร้าง	น�้าหนักกระท�าและ	ราคาค่าก่อสร้าง

ตารางที	่1	การเปรียบเทยีบคณุสมบตัขิองเสาเขม็เจาะแบบกลมและแบบเหลีย่ม

เสาเข็มเจาะในยุค 4.0

รายการ เสาเข็มเจาะแบบกลม เสาเขม็เจาะแบบเหลีย่ม

ความสามารถในการรับน�้าหนัก
ต่อต้น (เมื่อใช้คอนกรีตเท่ากัน)

ต�่ากว่า สูงกว่า

ความสามารถในการรับแรง
ด้านข้าง

เท่ากันทุกทิศทาง
แกนหลัก > แกนรอง

หลายเท่า

ขนาดของฐานรากรองรับเสาเข็ม ขนาดใหญ่กว่า ขนาดเล็กกว่า

ระยะเวลาในการก่อสร้าง น้อยกว่า มากกว่า

ราคาต่อก�าลังรับน�้าหนัก ใกล้เคียงกัน ใกล้เคียงกัน
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สารจากเหรัญญกิสภาวศิวกร
	 ก่อนอืน่ต้องขอขอบคุณ	สมาชกิสภาวศิวกร	คณะกรรมการสภาวิศวกร	คณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ	 ผู ้ตรวจสภาวิศวกร	 ผู ้สอบบัญชีสภาวิศวกร	 และคณะท่ีปรึกษาและ 
อนุกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่าง	ๆ 	ที่ได้มีส่วนร่วมท�างานในต�าแหน่งเหรัญญิกสภาวิศวกร
ในสมัยที่	7	นี้	
	 ส�าหรับงบประมาณและแผนด�าเนินงานประจ�าปี	 2562	 สภาวิศวกรที่ผ่านการ 
รับรองจากที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร	 เมื่อวันที่	 24	 มกราคม	 2562	 	ณ	ห้องประชุม 
เกษม	จาติกวณิช	ชั้น	9	อาคาร	 	ต.040	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น	 กระผม 
ในฐานะเหรัญญิกของสภาวิศวกร	หลังจากได้เข้ารับต�าแหน่งและส่งมอบงานจากกรรมการ 
สภาวิศวกรสมัยที่	 6	 	 เม่ือวันที่	 11	 เมษายน	2562	ณ	ห้องราชด�าเนิน	 ชั้น	 1	 โรงแรม 
รอยัล	ปริ๊นเซส	หลานหลวง	กรุงเทพฯ	ขณะนี้สภาวิศวกรได้ด�าเนินงานในกิจกรรมต่าง	ๆ 
ของสภาวศิวกรในรอบครึง่ปีทีผ่่านมา		จึงใคร่ขอรายงานการใช้งบประมาณของสภาวศิวกร	
ประจ�าปี	2562	ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ได้ทราบดังนี้
	 มกีารประมาณการรายได้ทีไ่ด้มาจากการรบัสมัครสมาชกิ	การขึน้ทะเบียน	ค่าธรรมเนยีม	
ค่าทดสอบความรูร้ะดบัภาควีศิวกร	ค่าจัดอบรมความพร้อม		เป็นหลกั	จ�านวนเงนิประมาณ
การรายได้	141,500,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสภาวิศวกร

	 ส�าหรับการด�าเนินงานของสภาวศิวกรตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2562	ถงึวนัที	่30	มถินุายน	
2562	สรุปรายได้รับจริง	 เป็นจ�านวนเงิน	 59,510,449.45	บาท	 (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสน 
หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)

	 เนื่องจากงบประมาณปี	2562		เป็นงบประมาณแบบขาดดุล		รายได้รับจริงมีแนวโน้ม
ลดลงไม่เป็นไปตามเป้า	 ซึ่งคาดว่าภายในเดือน	 ธันวาคม	2562	ประมาณการรายได้อยู่ที่	
จ�านวนเงิน	119,020,500.00	บาท	(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

	 ส่วนรายจ่ายคงที่	 ประกอบกับยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารส�านักงาน 
ของสภาวิศวกรประมาณการอีกกว่า	400	ล้านบาท		สภาวิศวกรจึงมุ่งเน้นเรื่องการใช้จ่าย
อย่างประหยัดคุ้มค่ามากขึ้น	ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของสภาวิศวกร	ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ,	การประชุมสัมมนาต่าง	ๆ	และท�ากิจกรรมที่เน้นผลประโยชน์ให้กับสมาชิก	
โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มจ�านวนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม	รวมถึงการเลื่อนระดับต่าง	ๆ	เป็นส�าคัญ

	 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2562		จ�านวนเงนิทัง้สิน้	154,128,400	บาท	(หนึง่ร้อย 
ห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด 
อบรมและการจัดสัมมนาให้กับสมาชิก	 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในขณะนัน้	ๆ 	และค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการแนะน�าการเลือ่นระดบัจากภาควีศิวกรเป็นสามญัวศิวกร 
สาขาต่าง	ๆ	7	สาขา	ทั้งระดับสามัญวิศวกร,	 ระดับวุฒิวิศวกร	 รวมถึงภาคีวิศวกรพิเศษ, 
นิติบุคคลและกรรมการจรรยาบรรณ		ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนด�าเนินงานจ�านวนเงิน 
62,336,000	บาท(หกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	 ส่วนค่าใช้จ่ายหลัก 
อีกส่วนหนึ่งคือ	ค่าใช้จ่ายบริหาร	ซึ่งมีกิจกรรมมากมายเป็นจ�านวนเงิน	55,232,400	บาท 
(ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	 เป็นจ�านวนเงิน	
7,870,000	บาท	(เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	และค่าใช้จ่ายลงทุน	ซึ่งมีโครงการ
ออกแบบและจัดเตรียมสถานที่ส�าหรับก่อสร้างส�านักงานสภาวิศวกร	 และการว่าจ้างท่ี
ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ท�าการสภาวิศวกร	 (Project	Management	
Consultant	:	PMC)	ระยะที่	2	เป็นจ�านวนเงิน	28,690,000	บาท	(ยี่สิบแปดล้านหกแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

 โดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร

รูปที่	1	ประมาณการรายได้ประจ�าปีงบประมาณ	2562

รูปที่	3	รายได้รับจริง	ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2562	ถึงวันที่	30	มิ.ย.	2562

รูปที่	4	ค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2562	ถึงวันที่	30	มิ.ย.	2562

รูปที่	5	ประมาณการรายได้ภายในเดือน	ธันวาคม	2562

รูปที	่2	ประมาณการรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	2562

และค่าใช้จ่ายจริงจ�านวนเงิน	40,694,694.95	บาท	(สี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อย
เก้าสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)
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โดย รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร                          

	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสภาวิศวกรเป็นองค์กรวิชาชีพ	 ซ่ึงท�าหน้าที่
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 เพื่อการคุ ้มครองความปลอดภัย
สาธารณะและส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	
มิให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	และคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยสภาวศิวกรเป็นนติบิคุคลซึง่จดัตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญตัวิศิวกร	พ.ศ.	2542
	 ปัจจุบันสภาวิศวกรก�าลังมีอายุเข้าสู ่ปีที่	 20	 ของการเป็นองค์กรหลัก 
ด้านวิศวกรรมที่มุ่งพัฒนาวิศวกรไทย	 และวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย	
ให้มีมาตรฐานโดยมุ่งเน้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม	 รวมทั้ง
มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 มีคุณภาพ	และมี
ประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการองค์กร	 ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และระดับสากล
	 ในยคุดสิรปัชัน่นีว้ทิยาการด้านวศิวกรรมมคีวามเจรญิก้าวหน้าไปมาก	และ 
มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้น	 เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 หรือยกเลิก 
จากของเดิมไปหมดโดยสิ้นเชิงก็มาก	 การกลั่นกรองความรู้ความสามารถ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อติดตามการประกอบวิชาชีพ	 รวมไปถึงการควบคุม	
การส่งเสริม	 ย่อมต้องการให้ใกล้ชิดกว่าที่เป็นมาแต่เดิม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในโลกยุคดิจิทัล	โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นแพลตฟอร์มที่ส�าคัญ
	 ถึงแม้ว่า	 20	 ปี	 ที่ผ่านมา	 สภาวิศวกรจะมีผลงานท่ีเป็นท่ีภาคภูมิใจ 
หลายด้าน	หลายสาขา	ในการให้บริการแก่ประชาชน	สังคม	และประเทศชาติ 
จนเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น	 และสมควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรวมตัวกัน 
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยรัฐ	ในการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีมากยิ่งขึ้น	รวมทั้ง

ประเทศไทยเปิดเสรีทางการค้าและบริการ	 จึงยิ่งสมควรให้ภาครัฐและ 
ภาคเอกชนได้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ 
เพื่อให้พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้	 ฉะนั้นสภาวิศวกรจึงต้องแสดง
บทบาททั้งที่เป็นองค์กรหลักหรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความส�าเร็จ	และปฏิรูป
วิศวกรไทย	ในทุกมิติทั้งด้านการศึกษา	การประกอบวิชาชีพ	กิจกรรมข้ามชาติ	

ภายใต้วิสัยทัศน	์:	“ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
พันธกิจ	 :	“พัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประชาชนและสังคม”

	 ทั้งนี	้วาระปฏิรูปสภาวิศวกร	ครอบคลุมภารกิจหลัก	ๆ	ดังนี	้การก่อสร้าง
ที่ท�าการส�านักงานสภาวิศวกรยุคใหม่	 ปรับปรุง	 ระบบสารสนเทศและ 
เครือข่ายดิจิทัล	 ปรับระบบบริหารจัดการสภาวิศวกรยุคใหม่	 ยกระดับการ
ประกอบวชิาชพี	สร้างความร่วมมอืระหว่างสมาชกิ	สมาคมพนัธมติรเครอืข่าย	
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐร่วมเอกชน
	 ซ่ึงกระบวนการปฏิรูปวิศวกรไทยจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างกลไก 
การรบัรองการเปล่ียนแปลงของวทิยากร	เทคโนโลย	ีและโลกในอนาคต	ทีพ่วกเรา 
ทกุคนจะช่วยกนัสร้างสรรค์ให้เกดิ	สวสัดภิาพทีด่	ีมคีวามปลอดภยั	มสีิง่แวดล้อม 
ที่ดี	 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 เช่ือมต่อถึงกัน	 และเป็นโลกที่น่าอยู่	 	 เป็นสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ด	ีและมีความยั่งยืนสืบไป

แนวทางการปฏิรูปวิศวกรไทย
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เรื่องจากคณะอนุกรรมการ โดย นายทศพร ศรีเอี่ยม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

	 โลกใบใหม่ของงานวศิวกรรมทีว่ศิวกรไทยต้องวิง่ไล่ตามโลก	รวมถงึรฐับาล
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 หรือ 
Eastern	 Economic	 Corridor	 (EEC)	 ให้เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ภาครัฐ 
ใช้ดึงดูดการลงทุนใน	 10	 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้ขับเคลื่อนประเทศ	
นโยบายดังกล่าวเป็นการก�าหนดบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและกรอบ 
ในการพฒันาพืน้ทีน่�าร่อง	3	จงัหวดั	ได้แก่	ระยอง	ชลบุร	ีและฉะเชงิเทรา	ซ่ึงเป็น
ฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ส�าคัญของประเทศในปัจจุบัน	เพื่อสร้างแรงดึงดูด
ระลอกใหม่ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ซ่ึงแบ่ง 
เป็น	 5	 อุตสาหกรรมที่ซึ่งจะสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อพัฒนาประเทศใน 
อนาคต	 	มีการลงทุนภาครัฐในเมกกะโปรเจคอีกครั้งหลังจากท่ีประเทศเรา 
เคยยกระดับประเทศด้วยอีสเทิร์นซีบอร์ด	ที่ท�าให้อุตสาหกรรมด้านเคมีและ 
ปิโตรเลียมพัฒนามาถึงขีดสุดในปัจจุบัน			
	 ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก	หรอื	Eastern	Economic	Corridor 
(EEC)	 ท�าให้วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมต้องปรับตัวกันเพื่อรองรับ
วศิวกรรมในยคุดจิติอล	เพ่ือไม่ให้ตกเทรนในการพฒันาประเทศครัง้ใหญ่ในครัง้
นี	้ย้อนเวลากลบัไปสกั	20	ปีก่อน	คงเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเชือ่ว่าในปัจจบุนั	อะไร	ๆ 	
จะเปลี่ยนแปลงไปแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม	เมื่อการเข้ามาของ	“เทคโนโลยี”	
ท�าให้เกิดนวัตกรรมต่าง	ๆ	ขึ้นมากมาย	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามทัน
โลกยุคใหม่	ดังนั้น	 เมื่อตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดโลกาภิวัตน ์
และรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไปแล้ว	มาลองดูกันว่าเรื่องใหม่	 ๆ	 ท่ีจะพลิกโลก
วศิวกรรมเมือ่	AI	(Artificial	Intelligent)	ครองโลก	การมาถงึของวศิวกรรมการ
เงินแบบ	Bitcoin	ที่เป็นจุดเริ่มต้น	ที่จะส่งให้ระบบ	Block	chain	พลิกระบบ 
ธุรกรรมการเงินมาไว้ในมือผู้ใช้โดยไม่มีธนาคารเป็นตัวกลาง	 การเดินทาง 
และการขนส่งทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล	 รถสาธารณะ	 รถไฟฟ้า	 ระบบราง 
ที่ทุกระบบทั้งรถส่วนตัว	 รถขนส่งมวลชนและรถบรรทุกสินค้าจะขับเคล่ือน 
ด้วยระบบอัตโนมัติ	 การมาถึงของ	Nanosensors	&	 Internet	 of	Nano	
Things	–	เทคโนโลยีที่เล็กที่สุดที่ฝังในตัวมนุษย์ด้วยจุดเริ่มต้นของ	 Internet	
of	Things	 เซ็นเซอร์จิ๋วที่มีอนุภาคระดับนาโน	คอยบันทึกและส่งข้อมูลไปยัง
อุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกสรรพสิ่งในโลกที่อยู่กับที่	เช่น	เครื่องใช้ในบ้าน 
ในส�านักงาน	 รถยนต์	 ไปจนถึงอวัยวะในร่างกาย	 ทุกสรรพสิ่งจะสื่อสาร 
และท�างานกันเองโดยที่เราไม่ทันได้ออกค�าสั่งด้วยซ�้า	 (เพราะมัวแต่เล่นไลน์ 
หรือทะเลาะกับคนไม่รู้จักในเรื่องไม่ได้ประโยชน์ในโลกโซเชี่ยล)	

	 โลกจะมาถึงยุคพลังงานที่ไม่มีวันขาดแคลนทุกบ้านจะใช้แบตเตอรี ่
เก็บพลังงาน	การศึกษาการเรียนรู้เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่	บริษัทรับคนท�างาน 
โดยไม่ดูว่ามีปริญญาบัตรกี่ใบจะสนใจเพียงว่าได้เรียนรู้อะไรมาท�าอะไรได ้
วิศวกรจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	 อย่างน้อยท่ีควรรู้ 
คือเทคโนโลยีที่จะมาถึงในเร็ววันนี้	 วิศวกรรมและการก่อสร้างท่ีวิศวกร 
จะต้องเรียนรู้มีอะไรบ้าง	 เทคโนโลยี	VR	และ	AR		ต่อไปโลกเสมือนจริงที่ใช้ 
ในการออกแบบการน�าเสนองานจะเข้ามามีบทบาทสูง	 การท�างานบนระบบ
แบบจ�าลองสารสนเทศหรือที่เรียกว่า	 Building	 Information	Modeling	
(BIM)	จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการออกแบบและก่อสร้าง	 เทคโนโลยี
ที่ถูกพัฒนาจากระบบ	5G	ที่เพิ่มขีดความสามารถทั้งจ�านวนการใช้งาน	และ
ความเร็วที่ให้ความแม่นย�าในการส่ือสารที่จะมาช่วยในเทคโนโลยีการควบคุม
ทางไกลในการขับรถยนต์	 เครื่องจักร	หรือแม้แต่ช่วยในวิศวกรรมการแพทย์
ในการสัง่การเครือ่งมอืแพทย์หรอืหุน่ยนต์แพทย์ในระยะไกล	รวมทัง้เทคโนโลย ี
เครือ่งพมิพ์สามมติทิีค่วบคูก่ารก่อสร้างระบบโมดลูาร์ทีส่ัง่การผลติแบบส�าเรจ็รปู 
ท�าซ�า้ในงานที่เหมือนกัน	เพิ่มความรวดเร็ว	และจะเข้ามาเพื่อทดแทนแรงงาน 
ที่ขาดแคลนรวมถึงพัฒนาความแม่นย�าในการท�างานให้ลดความผิดพลาด 
จากการท�างานด้วย	
	 การบริหารงานวิศวกรรมสมัยใหม่ที่รวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลย	ี Cloud	
Based	Collabolation	ที่เก็บข้อมูลในระบบ	Block	 chain	 เพื่อป้องกัน
การเปล่ียนแปลงและปลอมข้อมูลที่ท�าให้วิศวกรอายุน้อยก้าวข้ามวิศวกร
ประสบการณ์เยอะ	 เพราะโลกเปล่ียนการตัดสินใจจากการใช้ประสบการณ์ 
จากการเรียนรู้ในอดีต	ที่ใช้จากความจ�าระยะส้ันตัดสินใจช้ากว่าระบบการ
ประมวลผลจากข้อมูลทั้งหมดที่เก็บในระบบ	Cloud	Based	ที่มีการประมวล
ผลด้วย	AI	แล้วส่งผ่านข้อมูลด้วยการสื่อสารไร้สาย	5G	มาใช้ในการตัดสินใจ 
ด้วยการท�างานที่อยู ่ที่ไหนในจักรวาลก็ได้	 ด้วยเทคโนโลยีที่ว ่านี้วิศวกร 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกท่าน	 ทุกภาคส่วนท่ีต้องท�างาน 
ในโลกต่อไปอย่างน้อยสิบปี	 ต้องหันกลับมาพัฒนาตนเอง	 เรียนรู ้เรื่องที่ 
ไม่เคยรู้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ถูกคล่ืนของการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในโลก
วิศวกรรมนี	้พัดพาหายไปในเวลาอันสั้นที่จะมาถึงในไม่กี่ปีข้างหน้านี้

โลกใบใหม่
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Update ข่าวสารแวดวงงานวิศวกรรม โดย นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท�าคอนกรตี ลดขยะอเิลก็ทรอนกิส์-ฝุน่ละออง
	 รองศาสตราจารย์	ดร.บรุฉตัร	ฉตัรวรีะ	อาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(TSE)	กล่าวว่า	คณะฯได้พฒันา	นวัตกรรม	“คอนกรตีจากขยะอเิลก็ทรอนกิส์”	เกิดจากการน�าองค์ประกอบของขยะเหลอืใช้	อาท	ิ 
แผงวงจรไฟฟ้าในอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง	ๆ	ซึง่ส่วนใหญ่มอีงค์ประกอบของทองแดง	เงิน	ดีบกุ	ตะกัว่	เหลก็	ไฟเบอร์กลาส 
และพลาสตกิ	มาเข้าสูก่ระบวนการบดย่อยซากเป็นผงลามเินต	ซึง่สามารถน�ามาผสมกบัปนูซเีมนต์ในสดัส่วน	1:1	แล้วขึน้รปู 
เป็นคอนกรตีตามขนาดทีต้่องการท�าให้ได้วสัดทุีม่นี�า้หนกัเบา	มคีณุสมบตักินัความร้อนได้ด	ีโดยคอนกรตีดงักล่าวสามารถน�ามา
ออกแบบรปูทรงได้หลากหลาย	ต้ังแต่วสัดกุ่อสร้าง	เช่น	บล็อกผนงั	บลอ็กทางเดนิ	เซรามกิ	แผ่นพืน้	ไปจนถงึวสัดตุกแต่งบ้าน
เพือ่ความสวยงาม	เช่น	โต๊ะ	เก้าอี	้โคมไฟ	แจกนั	เป็นต้น
	 ปัจจบุนั	TSE	เตรยีมต่อยอดงานวจิยัชิน้นี	้สู่การน�าไปใช้งานจรงิในเชงิพาณชิย์	ซ่ึงตอนนีอ้ยูใ่นระหว่างการพฒันากระบวนการ
ผลติให้มต้ีนทนุทีต่�า่กว่า	หรอืใกล้เคยีงกบัราคาอฐิมวลเบาทีม่ขีายอยูใ่นท้องตลาด	เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้กบัผูบ้รโิภค	โดยคาดหวงั 
ให้นวัตกรรมนี้ช่วยพลิกโฉมขยะอิเล็กทรอนิกส์	 ในประเทศไทยท่ีมีปริมาณมากถึง	 400,000	 ตันต่อปี	 ซึ่งเป็นวัสด ุ
ทีม่อีายกุารใช้งานจ�ากดั	เม่ือพงัแล้วต้องทิง้โดยเปล่าประโยชน์	ให้น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	ซ่ึงในปัจจบุนัยงัไม่มกีารน�าวสัดดุงักล่าว 
ไปใช้ในเชงิพาณชิย์	และยังใช้วธิกีารก�าจดัด้วยวธิฝัีงกลบ	หรอืถกูน�าไปทิง้กองไว้	 ส่งผลให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
ชมุชนในรอบบรเิวณโดยรอบ
	 ทัง้นี	้ จากปัญหามลพษิจากอตุสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจบุนั	ท�าให้หลายประเทศ	 มุ่งคดิค้นวสัดทุีช่่วยลดผลกระทบ 
กับสิ่งแวดล้อม	 โดยนวัตกรรม	 “คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์”	 สามารถพลิกโฉมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหลือท้ิง 
จ�านวนมากจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม	มาใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตรูปแบบใหม่	ที่จะสามารถช่วยลด 
สัดส่วนของปูนซีเมนต์ที่ได้จากการระเบิดภูเขาหินปูน	 ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ ่นละออง	 ท�าลายระบบนิเวศ 
นวตักรรมนีส้ามารถตอบโจทย์เทรนด์การออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัในปัจจบุนั	และยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้อกีด้วย

นักวิจัยไทยคิดค้น Smart Watch ตรวจจับและแจ้งเตือนภัยก๊าซพิษคร่าชีวิตผู้คน
	 ผศ.ดร.ชชัวาล	วงศ์ชสูขุ	อาจารย์ภาควชิาฟิสกิส์	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	นกัวจิยัส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	เผยผลงานวิจัย	“นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์	(loT	Smart	Watch)”	นาฬิกาตรวจจับ 
ก๊าซพษิอนัตรายใกล้ตวัประชาชน	3	ชนดิ	คอื	คาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)	สาเหตจุากการเผาไหม้ไม่สมบรูณ์	(รถยนต์เก่า,	โรงงาน 
อตุสาหกรรม),	ไนตรสัออกไซด์	(N2O)	สาเหตจุากการเผาไหม้สมบรูณ์	(รถยนต์,	โรงงานอตุสาหกรรม)	และแอมโมเนยี	(NH3) 
สารท�าความเยน็	(โรงงานผลติน�้าแขง็,	โรงงานอตุสาหกรรม)	โดยหลกัส�าคญัในการผลติอปุกรณ์มี	3	ส่วน	คอื	“การออกแบบ 
และผลิตเซ็นเซอร์	 (Sensor)	 ขนาดเล็ก”	 เหมาะแก่การติดตั้งในอุปกรณ์สะดวกพกพา,	 “การออกแบบและผลิตเซ็นเซอร์ 
ในราคาย่อมเยา”	พร้อมแก่การส่งต่องานวิจัยแก่ภาคธุรกิจเพื่อน�าไปผลิตและจ�าหน่ายในราคาที่สามารถจับต้องได้	และ 
“การออกแบบให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่นาฬิกาและส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันได้ทันที	 (Real	 time)”	 เพื่อให้ผู้สวมใส ่
อุปกรณ์สามารถหลบหนีจากภัยอันตรายได้ทันท่วงที

	 ส�าหรับกลไกของผลงานต้นแบบนาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์	 (loT	Smart	Watch)	oyho	การท�างานของนาฬิกาชนิดนี้จะใช้เซ็นเซอร์	 (Sensor)	ขนาดเล็ก 
ในการตรวจจับก๊าซพิษ	โดยเซ็นเซอร์ชนิดนี้ผลิตโดยการพิมพ์น�า้หมึกน�าไฟฟ้าลงบนวัสดุ	โดยน�้าหมึกแต่ละชนิดที่ผลิตขึ้นจะมีค่าความต้านทานจ�าเพาะกับก๊าซพิษแต่ละชนิด 
ซึง่สามารถวดัและประมวลผลออกมาเป็นปรมิาณก๊าซในหน่วย	ppm	(ปรมิาณก๊าซพษิ	1	โมเลกุล	ในอากาศ	1	ล้านโมเลกุล)	ซึง่ค่าทีว่ดัออกมาได้จะถกูส่งไปแสดงผลแบบดจิทิลั 
เป็นตัวเลขบนหน้าจอนาฬิกา	 และสามารถส่งเสียงเตือนที่อุปกรณ์ได้ทันทีหากมีปริมาณมากเกินต่อความปลอดภัยของผู ้สวมใส่	 (ปัจจุบัน	 นาฬิกาแต่ละเรือน 
มีเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซพิษ	 1	 ชนิด)	 สามารถติดตามข้อมูลได้ทางแอปพลิเคชั่น	 (ปัจจุบันมีเฉพาะในระบบ	 Android)	 เพื่อความสะดวกในการติดตามข้อมูล 
โดย	ผศ.ดร.ชัชวาล	 ได้อธิบายว่า	“สิ่งที่นาฬิกาเรือนน้ีสามารถประมวลผลและส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชั่นแก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้	 คือ	สถานะแบตเตอรี่ของนาฬิกา	อุณหภูม	ิ
ความชื้น	และปริมาณก๊าซพิษ	โดยก�าลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้สามารถแสดงพิกัดของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

	 พ.อ.รศ.นพ.สุธี	 พานิชกุล	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	 กล่าวเสริมว่า	 ปัจจุบันนี้มีผู ้ป่วยราชการสนามที่ได้รับผลกระทบจากสะเก็ดระเบิด	 มีอยู่หลาย
ราย	 รวมไปถึงบุคคลหรือพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการต้ังแต่ก�าเนิดในประเทศไทยมีผู้พิการประเภทนี้มากกว่า	100,000	คนเลยทีเดียว	 ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา 
ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก
	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชฤทธิ์	 มณีธรรม	หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 (มทร.)	 ธัญบุรี 
กล่าวว่า	 นวัตกรรมต่อยอดจาก	 “PMK	Glasses	Navigator”	 แว่นตาน�าทาง	 มาเป็นไม้เท้าน�าทาง	 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	 ประกอบด้วย 
นายกฤตนัย	 พิรุณคุณกาญจน์	 และนายพรหมมินทร์	 โสมวิภาต	 ผู้ช่วยงานวิจัยนี้หลักการท�างานของไม้เท้าน�าทาง	 เมื่อผู้พิการน�าไปใช้เม่ือเจอสิ่งกีดขวางด้านล่าง 
จะท�าให้ไม้เท้ามีลักษณะสั่น	 ท�าให้ผู ้พิการรู ้ว่าด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง	 ส�าหรับระยะการตรวจจับนี้จะอยู ่ประมาณ	 100	 ซม.	 ภายในกล่องควบคุมประกอบไปด้วย 
มอเตอร์ขนาดเล็ก	 ไมโครคอนโทรลเลอร์	 เซ็นเซอร์	 และวงจรไฟฟ้า	 โดยน�าไปนี้ได้น�าทดสอบกับผู้พิการทางสายตา	2	คน	 คือ	 คุณมเหศักดิ์	 วงษ์นอก	และคุณพูลทิพย์ 
หิรัญโน	ซึ่งเป็นผู้พิการตาบอดทั้ง	 2	 ข้าง	 จากการทดสอบกับผู้พิการทั้ง	 2	 คน	มีความพึงพอใจในการใช้งาน	แต่ต้องการให้ไม้เท้ายาวกว่าน้ี	 โดยทางทีมงามวิจัยได้น�า 
ค�าแนะน�าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ไม้เท้าน�าทางสิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้ป่วยทางสายตา ตรวจจับระยะ 100 ซม.
	 “ไม้เท้าน�าทาง”	 (PMK:	Disable	 Staff	Navigator)	 สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้ป่วยทางสายตา	ตรวจจับ 
ระยะ	100	ซม.	ผลงานความร่วมมือ	3	สถาบัน	น�าโดย	รศ.ดร.เดชฤทธิ์	มณีธรรม	หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	(มทร.)	ธัญบุร	ีรศ.ดร.
เบญจลักษณ	์เมืองมีศรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ	์ในพระบรมราชูปถัมภ	์และ	พ.อ.ผศ.นพ.อา
รมย์	ขนุภาษ	ีพร้อมด้วย	พ.อ.รศ.นพ.สธุ	ีพานชิกลุ	วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า	ผนกึก�าลงัคดิค้น
ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
	 พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์	 ขุนภาษี	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	 เปิดเผยว่า	 ด้วยโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้ามีทหารท่ีได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า	 ในบางรายนอกจากบาดเจ็บทางสมอง 
แล้วอาจสูญเสียการมองเห็น	 จึงได้ร่วมมือเพื่อหาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาช่วยผู ้ป่วย	 โดยทางอาจารย ์
ได้คิดค้นแว่นตาน�าทางขึ้นมาเพื่อให้ผู้พิการสามารถน�าไปช่วยพัฒนาทักษะในด้านการเดินและหลบหลีก 
สิง่กดีขวางด้านบน	ซึง่ได้ผลมาก	แต่ในขณะเดยีวกนัการหลบหลกีสิง่กดีขวางด้านล่างมคีวามจ�าเป็น	จงึได้
น�าแว่นตาน�าทางมาต่อยอดและพัฒนาเป็นไม้เท้าน�าทาง
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กจิกรรมของสภาวศิวกร

ประจ�าเดือนมิถุนายน	2562	
ประกอบด้วย

1.	นายสถาพร	อินพรหม		
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.	นายชัยธวัช	พันธ์เพิ่มพูล		
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน

	 ดร.ประเสริฐ	ตปนียางกูร	 เลขาธิการสภาวิศวกร	มอบวุฒิบัตร	 เพื่อเป็นเกียรต ิ
แก่สมาชิกสภาวิศวกร	ที่ท�าคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ	ระดับภาคี
วิศวกร	ได้คะแนนสอบสูงสุด	10	อันดับแรก	ณ	ส�านักงานสภาวิศวกร

ประจ�าเดือนกรกฎาคม	2562	ประกอบด้วย

1.นายเอกวิทย์	ท้าวแก้ว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.นายทิฆัมพร	เลขะผล	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต	ิจังหวัดสกลนคร
3.นายชัยยุทธ		ไหมทอง		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

บทความ	รูป	ข้อเขียนใดๆ	ในสารสภาวิศวกรนี้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตนของผู้เขียนเท่านั้น	ไม่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร

	 เมื่อวันที	่13	พฤษภาคม	2562	สภาวิศวกรจัดเสวนา	“20	ป	ีสภาวิศวกรไทยใน
ยุคดิสรัปชั่น”	ณ	ห้องเทพลีลาบอลรูม	ชั้น	6	โรงแรมเอสซีปาร์ค	กรุงเทพมหานคร
สภาวิศวกรเดินหน้าพร้อมปฏิรูปสู่โลกยุคดิสรัปชั่น	 เน้นบทบาทความรับผิดชอบ 
ต่อประเทศชาตแิละสงัคม	ในทกุมติทิีเ่กีย่วข้องกบังานวศิวกรรม	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์อุดม	คชินทร,	ดร.	สุทธิพงษ์	สุวรรณสุข 
ผูท้รงคณุวฒุ	ิและกรรมการสถาบนัเสรมิสร้างขดีความสามารถมนษุย์	สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย,	ศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	เตชวรสนิสกลุ	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	ดร.	ธเนศ	วีระศิริ	นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 วันที่	 30	 สิงหาคม	 2562	สภาวิศวกรจัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้ออกแบบ
อาคารที่ท�าการสภาวิศวกร	ระหว่างสภาวิศวกร	 โดย	ศ.ดร.	สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ	์
ในฐานะนายกสภาวิศวกร	 กับนายอติวิชญ์	 กุลงามเนตร	 และคณะกิจการค้าร่วม	 
(Consortium)	ประกอบด้วย
1.		บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร	์จ�ากัด
2.		บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด	์แมเนจเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
3.		บริษัท	เอทิลิเออร์ออฟอาคิเทคส์	จ�ากัด
4.		บริษัท	เอท	เอททีน	สตูดิโอ	จ�ากัด
5.		บริษัท	เน็กส์อินโนเวชั่น	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
6.		บริษัท	แอฟริคัส	จ�ากัด
	 ทั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากกรรมการสภาวิศวกร	และอนุกรรมการก่อสร้างที่ท�าการ
สภาวิศวกร	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2ส�านักงานสภาวิศวกร

	 เม่ือวันจันทร์ที่	 5	 สิงหาคม	 2562	สภาวิศวกรได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม	 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
สภาวิศวกรกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษา	 วิจัย	 และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 ประสานความร่วมมือกับ
สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 
Community:	 AEC)	 และประสานความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม	และยกระดับวิศวกรเพื่อให้พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้	

มอบวฒุบิตัร



สารสภาวิศวกร / COE Newsletter หน้า 16

นายกสภาวิศวกร
นายสุชัชวีร	์	สุวรรณสวัสดิ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
นายปิยะบุตร	วานิชพงษ์พันธุ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
นายสฤทธิ์เดช	พัฒนเศรษฐพงษ์

เลขาธิการสภาวิศวกร
นายประเสริฐ	ตปนียางกูร

เหรัญญิกสภาวิศวกร
นายกิตติพงษ	์วีระโพธิ์ประสิทธิ์
รองเลขาธิการสภาวิศวกร
นายยุทธนา	มหัจฉริยวงศ์

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
นายสุธา	ขาวเธียร

รายนามคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (พ.ศ. 2562-2565)

สภานายกพิเศษ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา)

กรรมการสภาวิศวกร
นายณรงค	์ทัศนนิพันธ์
นายเอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ
นายด�ารงค	์ทวีแสงสกุลไทย
นายวัลลภ	รุ่งกิจวรเสถียร
นายไกร	ตั้งสง่า
นายเกชา	ธีระโกเมน
นายอาทร	สินสวัสดิ์
นายมานิตย์	กู้ธนพัฒน์
นายจิระศักดิ์	แสงพุ่ม
นายธเนศ	วีระศิริ
นายเสถียร	เจริญเหรียญ
นายพิศิษฐ	์แสง-ชูโต
นายชายชาญ	โพธิสาร

กจิกรรมของสภาวศิวกร

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

	 สภาวิศวกรได้จัดการเสวนาและประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย	 (Stakeholder)	 เรื่อง	“การปฏิรูปวิศวกรไทย”	 เมื่อวันที	่ 23	กรกฎาคม	2562	ณ	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	
กรงุเทพมหานคร	ช่วงเช้าเป็นการเสวนา	โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคณุวฒิุนายสมยั	ล้ีสกลุ	รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	นายอธิป	พีชานนท์	ประธานคณะกรรมการ
สมาคมการค้ากลุ่มอสังหารมิทรพัย์ออกเเบบเเละก่อสร้าง	สภาหอการค้าเเห่งประเทศไทย	ดร.เสถียร	 เจรญิเหรยีญ	วศิวกรใหญ่	กรมโยธาธิการและผงัเมอืง	ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัฐ	 วรยศ	ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	สมัยที่	 42	 เข้าร่วมเสวนา	และศาสตราจารย์	 ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 นายกสภาวิศวกร 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ	ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย	(Stakeholder)	ซึ่งแบ่งเป็น	4	ห้อง	ดังนี้
	 ห้องที่	1	การรับรองปริญญาฯ	โดยไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา	เพื่อการปรับปรุงข้อบังคับ	ระเบียบ	และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาฯ	ให้กับผู้ที่ส�าเร็จการ
ศึกษา	สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้
	 ห้องที่	2		การส่งเสริม	พัฒนา	และบริการวิชาชีพวิศวกรรม	เพื่อการปรับปรุงกระบวนงานด้วยระบบ	ICT	รวมถึงการส่งเสริม	พัฒนา	และบริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ
วิศวกรรมให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน
	 ห้องที่	3	การส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	เพื่อการส่งเสริมสาขาที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรม	และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
	 ห้องที	่4	การขยายเพิม่เตมิวศิวกรรมเฉพาะทาง	ด�าเนนิรายการ	เพ่ือการส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพีวศิวกรรมเฉพาะทางกบัวศิวกรไทยมคีวามรูค้วามช�านาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	และเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพกับทุกภาคส่วน	
	 ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย	 (Stakeholder)	มาจากทุกภาคส่วน	ทั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 ผู้ผลิตบัณฑิต	สภาวิชาชีพ	หน่วยงานภาครัฐ	และ
ประชาชน	ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของสภาวิศวกรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชั่น	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สมาชิกสภาวิศวกร	ประชาชน	สังคมและประเทศชาติ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 (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. 2562-2565)  
นายสวุฒัน์	เชาว์ปรีชา,	นายบณัฑิต	อัมพรศรสีภุาพ,	
ผศ.ดร.นพพร	ลปีรีชานนท์

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	โอ.เอส.พริ้นติ้ง	เฮ้าส์	จ�ากัด


