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สารจาก

นายกสภาวิศวกร
ปี 2563 นี้ ประเทศไทยและประเทศทัว่ โลกต้องต่อสูก้ บั
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อทุกด้าน และต้องรับมือกับระบบเศรษฐกิจที่ถึง
ขั้ น วิ ก ฤติ ซึ่ ง อาจใช้ ร ะยะเวลาสั ก พั ก ในการฟื้ น ฟู
เยี ย วยาให้ ดี ขั้ น เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ในขณะนี้
คือการปรับตัว และเริ่มคิดค้นระบบการทำ�งานใหม่ๆ
ให้ดำ�รงอยู่ ได้

ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร

สภาวิศวกรก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้เพิกเฉยกับสถานการณ์
ดังกล่าว ได้มีการคิดค้นระบบการทำ�งานใหม่ๆ โดย
การนำ �เทคโนโลยี ม าช่ ว ยเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถทำ �
รายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่
สภาวิศวกร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากการแพร่
กระจายของเชือ้ ไวรัสโคโรนา และยังไม่หมดเพียงเท่านี้
สภาวิศวกรยังห่วงใยประชาชนรอบข้างโดยการเพิ่ม
มาตรการในการช่วยเหลือสังคม จึงจัดให้มีโครงการ
“สภาวิศวกรปันสุขให้ชมุ ชน” ลงพืน้ ทีม่ อบของยังชีพ
ได้แก่ น้ำ�ดื่ม ไข่ไก่ ข้าวสาร มาม่า น้ำ�มัน น้ำ�ปลาร้า
น้ำ�มะม่วง ปลากระป๋อง ข้าวเหนียวไก่ย่าง บะจ่าง
ไส้ ก รอกเบทาโกร หน้ า กากอนามั ย เจลล้ า งมื อ
แอลกอฮอล์ ฯลฯ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ คนชรา
ผูป้ ว่ ยติดเตียง จากสถานการณ์ COVID-19 เพือ่ เป็นการ
สร้างขวัญและกำ�ลังใจในการดำ�เนินชีวิต รวมถึงได้รับ
ความช่วยเหลือจากวิศวกรอาสาร่วมตรวจสอบสภาพ
บ้ า นเรื อ น ระบบไฟฟ้ า ต่ า งๆ พร้ อ มให้ คำ � แนะนำ �
เบื้องต้น โดยกำ�หนดลงพื้นที่จำ�นวน 5 ครั้ง ประกอบ
ด้วย 1) ชุมชนรอบข้างสภาวิศวกร และบริเวณรอบ
ที่ก่อสร้างสภาวิศวกรแห่งใหม่ 2) ทิศใต้ เขตคลองเตย
3) ทิ ศ ตะวั น ตก เขตบางกอกน้ อ ย 4) ทิ ศ เหนื อ
เขตดอนเมือง 5) ทิศตะวันออก เขตหนองจอก และ
งานในครั้ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เ พราะได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งที่จำ�เป็นต่างๆ จากหน่วยงาน
มากมาย เช่ น วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (วสท.) สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง สถาบั น
เทคโนโลยีปทุมวัน บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำ�กัด สมาคมวิชาการและเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) มูลนิธอิ าคารเขียวไทย
สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส

ลงพื้นที่วังทองหลาง

Pocket Park

ด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง

วิศวกร

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เขตคลองเตย ชุมชนคลองเตย
ล็อก 1-2-3 ทางผู้นำ�ชุมชนและผู้อำ�นวยการเขตได้ขอให้
สภาวิศวกร โดยวิศวกรอาสาเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนคลองเตย
เพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ภาพแวดล้อมทีด่ ขี นึ้ ดังนัน้ สภาวิศวกร
ร่ ว มกั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง สำ�นักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA)
เขตคลองเตย จึงได้ต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรม
เปลี่ยน -“แปลง” เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้มีสภาพ
แวดล้อมที่น่าอยู่ มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน พร้อมสำ�รวจ
ความปลอดภัยของไฟฟ้าภายในบ้านเรือนเมื่อวันพุธที่ 12
สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมมอบของช่วยเหลือครอบครัว

ที่ ป ระสบภั ย ไฟไหม้ ตรวจสอบพื้ น ที่ ที่ ป ระสบภั ย ไฟไหม้
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านกลุม่ เสีย่ ง Kick-off ทำ�ความสะอาด
พื้นที่เป้าหมาย Pocket Park
จากสถานการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของมนุษย์ในการเอาตัวรอด โดยการพัฒนาหาแนวคิดใหม่ๆ
มาปฏิบัติ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงน้ำ�ใจของหน่วยงาน สถาบัน
การศึกษา สมาคมวิชาชีพ ที่ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของมากมาย
และเหล่าวิศวกรอาสาทั่วสารทิศที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
อาคารบ้ า นเรื อ นให้ แ ก่ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์ ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า
ภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งอาชีพวิศวกรรม คุณค่า
แห่งการจดจำ�
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“ สภาวิศวกร
ปันสุขให้ชุมชน”
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กิจกรรมโครงการ

จ

ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งใน
ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมาก
สภาวิ ศ วกรจึ ง มี น โยบายในการจั ด กิ จ กรรมโครงการ “สภาวิ ศ วกรปั น สุ ข ให้ ชุ ม ชน”                
เพื่ อ มอบสิ่ ง ของอุ ป โภคและบริ โ ภคช่ ว ยเหลื อ ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย งที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมกันนี้ นายกสภาวิศวกร น�ำทีม
กรรมการสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และวิศวกรอาสา ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้า
อาคาร และให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ ด้วย

ตารางจัดกิจกรรมโครงการ

สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน
01
02
03
04
05

วันที่
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

เขต
วังทองหลาง

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ชุมชน
• ทรัพย์สินเก่า
• บริเวณรอบที่ก่อสร้าง
สภาวิศวกรแห่งใหม่
(ซอยลาดพร้าว 54)
คลองเตยล็อก 1-2-3

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

วัดสุวรรณคีรี

บางกอกน้อย

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

หน้าท่าอากาศยานด้านใต้

ดอนเมือง

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

• แผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์
• วัดใหญ่เจริญราช

หนองจอก

คลองเตย
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ทัง้ นี้ จากการลงพืน้ ทีเ่ ขตคลองเตย ทางผูน้ ำ� ชุมชนและผูอ้ ำ� นวยการเขตได้ขอให้สภาวิศวกร โดยวิศวกร
อาสาเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนคลองเตย เพื่อให้ประชาชนได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ดังนั้นสภาวิศวกร            
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส�ำนักวิจยั นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA)
เขตคลองเตย จึงได้ต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรม เปลี่ยน -“แปลง” เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายใน
ชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน พร้อมส�ำรวจความปลอดภัยของไฟฟ้าภายใน
บ้านเรือน เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
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คลองเตยล็อก 1-2-3
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02
พื้นที่

เขตคลองเตย
พื้นที่

• ทรัพย์สินเก่า
• บริเวณรอบที่ก่อสร้างสภาวิศวกรแห่งใหม่ (ซอยลาดพร้าว 54)

30-5-2563
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เขตวังทองหลาง

23-5-2563
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13-6-2563
พื้นที่

วัดสุวรรณคีรี

03

04

เขตบางกอกน้อย
หน้าท่าอากาศยานด้านใต้

พื้นที่

20-6-2563
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เขตดอนเมือง

No 3/2020

No 3/2020

พื้นที่

05
• แผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์
• วัดใหญ่เจริญราช

เขตหนองจอก
27-6-2563
12-8-2563

พื้นที่

กิจกรรม เปลี่ยน -“แปลง”

เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
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06

เขตคลองเตย
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมทดสอบความพร้อมใน

2 การประกอบวิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ

เลขาธิการ

สภาวิศวกร

บอกเล่า

เรื่อง
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

โดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

ใ

นช่วงปลาย พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประชาชนทัว่ โลกล้มป่วยและเสียชีวติ เป็นจำ�นวนมาก ส่งผลให้วถิ กี ารดำ�รงชีวติ
แตกต่างไปจากเดิม จึงจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดระบบการทำ�งานใหม่ โดยการนำ�
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึง่ ในการทำ�งาน รวมถึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการ
การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่รัฐบาลได้กำ�หนดไว้ และในช่วง
ระหว่างการแพร่ระบาดของเชือ้ สภาวิศวกรได้บริหารจัดการแบบ NEW NORMAL ดังนี้
ให้บริการ Online ผ่านระบบ Member Login ทีห่ น้าเว็บไซต์สภาวิศวกร ง่าย สะดวก

ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งจัดส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ ละไม่ตอ้ งเดินทางมาทีส่ �ำ นักงาน
สภาวิศวกร ได้แก่
• การต่ออายุใบอนุญาตประเภทบุคคล
• การยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
• การยื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาตทุกระดับ
• การยื่นขอหนังสือรับรองตามมาตรา 39 ทวิ
• การขอรับใบแทนใบอนุญาตประเภทบุคคล
พร้อมเปิดรับบริการการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพัฒนาเข้าสู่ระบบ Online ได้แก่
• การยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
• การยื่นขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล
• การสมัครสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
• การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒบิ ตั รในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
• การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
ผลสัมฤทธิ์ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างล้นหลาม การบริการหน้า
เคาน์เตอร์ ณ สำ�นักงานสภาวิศวกรเบาบางอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสมาชิกได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเสริมสร้างความปลอดภัย
สุขภาพอนามัยแก่สมาชิกสภาวิศวกร จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 กล่าวโดยสรุป คือ
“สภาวิศวกรสามารถบริการสมาชิกถ้วนหน้าได้ทุกที่ทุกเวลา”

สภาวิศวกรได้ปรับลดค่าธรรมเนียมอบรมและทดสอบ

3 ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จาก 1,500 บาท เหลือเพียง 500 บาท

สภาวิ ศ วกรได้ มี ก ารจั ด เสวนาร่ ว มกั น กั บ สมาพั น ธ์

4 สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเตรียมตัวรับ

New Normal หลังวิกฤติโควิด” ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ผ่านโปรแกรม
Cisco Webex และจากการเสวนาดังกล่าวพบว่า มี 4 อาชีพ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ดังนี้
1. แพทย์ยุคใหม่ใส่ใจระบบสุขภาพออนไลน์ หนุน
ผูป้ ว่ ยดูแลสุขภาพตนเองจากทีบ่ า้ นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. ทนายความยุคใหม่ ต้องพร้อมรับ e-Filling อำ�นวย
ความสะดวกประชาชน ยื่นฟ้องร้อง สืบพยาน พิจารณา
คดีความผ่านระบบ VDO Conference โดยไม่ต้องขึ้นศาล
3. สถาปนิกต้องจัด Criteria งานออกแบบใหม่ ป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อและส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้คน
4. วิ ศ วกรไทยต้ อ งปรั บ ตั ว ต่ อ ยอดความรู้ พั ฒ นา
เทคโนโลยี ต่อยอดความรู้ผลิตนวัตกรรมสู้โควิด-19 และ
พร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต
จัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำ�ปี 2563 เมื่อ

5 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ด้วยวิธีการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน โดยมีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 586 คน
ประกอบด้วย
• สมาชิกสามัญ จำ�นวน 585 คน
• สมาชิกวิสามัญ จำ�นวน 1 คน

จัดโครงการ “สภาวิ ศ วกรปั น สุ ข ให้ ชุ ม ชน” เพื่ อ

6 เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงได้เข้า
ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคาร และให้ความรู้ คำ�แนะนำ�
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ ซึ่งกำ�หนด
จัดกิจกรรมจำ�นวน 5 ครั้ง
สภาวิศวกรจัดให้มปี ระชุม Online สำ�หรับการประชุม

7 คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำ�งานทุกชุด

การทดสอบความรู้ เ พื่ อ ขอเลื่ อ นระดั บ ใบอนุ ญ าต

8 ทุกระดับ สมาชิกสภาวิศวกรสามารถเลือกที่จะสอบ

สัมภาษณ์ Online ได้ด้วยเช่นกัน

ประกาศให้สมาชิกสภาวิศวกรทราบถึงการ Update

9 ข้อมูลส่วนบุคคล แสดงความพึงพอใจในการให้มี

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การติชม ฯลฯ และขอเชิญมาร่วม
เป็นครอบครัว Online กับสภาวิศวกร เพือ่ ไม่พลาดข่าวสาร/
การอบรมสั ม มนา (ฟรี ) /ประชาสั ม พั น ธ์ /กิ จ กรรมดี ๆ
ผ่านช่องทาง Online ต่างๆ ดังนี้

WWW.COE.OR.TH
https://www.facebook.com/
coethailand

http://line.me/
ti/p/%40coethai

https://www.instagram.com/
council_of_engineers_thailand

https://twitter.com/
ThailandCouncil

https://www.youtube.com/channel/
UCp0hyBCBkIssbDKJaKQZa0Q

สุ ด ท้ า ยนี้ หากสมาชิ ก ท่ า นใดมี ค วามคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางที่เป็นประโยชน์กับสำ�นักงาน
โปรดส่งอีเมลมาที่ prasert@coe.or.th จักเป็นประโยชน์
ต่อสำ�นักงานและการดำ�เนินงานของคณะกรรมการต่อไป
ขอขอบคุณยิ่งครับ
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12 สารสภาวิศวกร

1 รวดเร็ว และสามารถทำ�รายการพร้อมติดตามสถานะผ่านหน้าเว็บไซต์สภาวิศวกร

ZOOM โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• วันจัดอบรม : ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
• การทดสอบ : ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Zoom Video
Conference เข้ารับการทดสอบ โดยทำ�ข้อสอบ
ออนไลน์
• การอบรม : ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Zoom Video
Conference เข้ า รั บ การอบรม (สามารถรับชม
การแนะนำ � วิ ธี ก ารใช้ ง านการอบรมและทดสอบ
ความพร้อมได้ทุกวันศุกร์)
• วันสอบซ่อม : ทุกวันพฤหัสบดี
พร้อมกันนี้สมาชิกสภาวิศวกรจะได้รับ link วีดิทัศน์
อบรมและทดสอบความพร้ อ มในการประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม พร้อมกับ E-Mail การตั้งค่า Password
โดยสภาวิ ศ วกรจะส่ ง ให้ ท าง E-Mail ของสมาชิ ก เวลา
18.00 นาฬิ ก า วั น พฤหั ส บดี ก่ อ นวั น อบรมเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมก่อนวันอบรม

ซึ่งผลจากการประชุมประสบผลสำ�เร็จและเป็นการ
ประชุม Online ครั้งแรกในประเทศไทย โดยสภาวิศวกรเป็น
ผู้ริเริ่มอันเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ทั้งหลาย

บทบรรณาธิการ
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ผู้อ่านสามารถติดตามสารสภาวิศวกรได้

4 ช่องทาง คือ

1 2
coe.or.th

coethailand

3 4
COE
Thailand

council_of_
engineers_
thailand
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14 สารสภาวิศวกร

จ

ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19)
ประชาชนทั่วโลกได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมถึงระบบเศรษฐกิจ
ที่ก�ำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย เพื่อเป็นส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 ทาง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดระบบการท�ำงานใหม่
โดยการน�ำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำงาน รวมถึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการการ
รักษาระยะห่างทางสังคม (Physical Distancing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาชีวิตให้ปลอดภัย
ขับเคลื่อนชีวิต การประกอบวิชาชีพ และธุรกิจต่างๆ ในสภาวการณ์ที่ยากล�ำบากนี้
สารสภาวิศวกรฉบับที่ 3 ประจ�ำปี 2563 ได้น�ำเสนอแนวคิดการปรับตัวในยุค COVID-19, การ
เตรียมตัวรับ New Normal การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใต้ชวี ติ วิถใี หม่, CONTACTLESS x
TECHNOLOGY -> NEWNORMAL ฯลฯ และยังมีคอลัมน์ประจ�ำอย่างเช่น กรณีศกึ ษาจรรยาบรรณ
ของวิศวกร, Who is who in Engineering ข่าวสารแวดวงงานวิศวกรรม กิจกรรมของสภาวิศวกร
ให้ผู้อ่านได้อัปเดตข่าวสารอย่างเช่นเคย
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

การประชุมใหญ่สามัญ

สภาวิศวกร
ประจ�ำปี 2563

สมาชิ ก สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นระบบ Cisco
Webex ทั้งนี้ สมาชิกสามัญสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27
พฤษภาคม - 5 มิถุน ายน 2563 และสมาชิก วิส ามัญสามารถ
ลงทะเบียนได้ตงั้ แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถนุ ายน 2563 (ระบบ
การประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน และติดตามรับชม
การถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่ฯ ผ่านช่องทาง YouTube ของ
สภาวิศวกร) ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การประชุมและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.coe.or.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วม
ทั้ ง สิ้ น 852 คน ดั ง นี้ สมาชิ ก สามั ญ จำ � นวน 829 คน และ
สมาชิกวิสามัญ จำ�นวน 23 คน

ในการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำ�ปี 2563
สภาวิศวกรได้จัดให้สมาชิกผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อ นร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด
จำ�นวน 586 คน (หนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิผู้ใช้งานผ่านระบบ
Cisco Webex) ซึง่ มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมการประชุมจำ�นวน
829 คน สมาชิกวิสามัญจำ�นวน 1 คน และเพือ่ เป็นการอำ�นวย
ความสะดวกแก่สมาชิกที่มีข้อขัดข้องทางด้านเทคนิค หรือ
อุ ป กรณ์ ใ ช้ ง านในการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สภาวิศวกรได้จดั อุปกรณ์รองรับสมาชิกผูป้ ระสงค์เข้าร่วมประชุม
ณ สำ�นักงานสภาวิศวกร ซึ่งรองรับจำ�นวน 100 คน โดยมี
ผู้มาใช้บริการจำ�นวน 21 คน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
สภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย
ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ได้รบั ทราบรายการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2562
อนุมตั งิ บดุลประจำ�ปี 2562 เห็นชอบแผนการดำ�เนินงานและ
อนุมัติงบประมาณประจำ�ปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอพี
ออดิ ท เซอร์ วิ ส จำ � กั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7) จำ�นวน 15 คน และ
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร จำ�นวน 6 ฉบับ

สมาชิกสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบ
Cisco Webex
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16 สารสภาวิศวกร

(ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)

เนื่องจากสภาวิศวกรมีความจำ�เป็นต้องจัด
ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำ�
ปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วิ ศ วกร พ.ศ. 2542 แต่ ด้ ว ยสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19
จึงกำ�หนดจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร
ประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-15.00 นาฬิ ก า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชกำ�หนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
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มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 อาทิ การสวมหน้ า กากอนามั ย
การรักษาความสะอาดและอนามัย การเว้นระยะห่าง
ในสั ง คม การปิ ด สถานประกอบการบางประเภท
การควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ การควบคุมการบริการ
สาธารณะและการเดินทางเข้าออกประเทศ การดำ�รง
ชีวิตภายใต้สถานการณ์และมาตรการการควบคุมนี้
เรานิ ย ามและเข้ า ใจกั น ว่ า เป็ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New
Normal Life) มีผลกระทบที่ผมพอจะเข้าใจได้อย่าง
ง่ายๆ ว่า เราจะมีสภาวะดังนี้

การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

ภายใต้
ชีวิตวิถีใหม่

1. ประชาชนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและหลีกเลีย่ ง
การสัมผัสระหว่างกัน เพื่อรักษาสุขอนามัยในสังคม
2. ธุรกิจต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก เนื่องจาก
อุปสงค์ในการดำ�รงชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
3. มีอัตราการว่างงานสูงในปัจจุบันและอนาคตที่พอ
จะเห็นได้ ที่เป็นผลมาจาก การลดการผลิต การยุบเลิก
กิจการ ในธุรกิจบริการ และการผลิตสินค้าที่ไม่มีความ
จำ�เป็นในชีวิตวิถีใหม่

โดย
รองศาสตราจารย์ สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

5. ธุ ร กิ จ การผลิ ต สิ น ค้ า เปลี่ ย นรู ป แบบจากการใช้
แรงงานและมีขนาดการผลิตสูงๆ และใช้เวลาคืนทุน
ระยะยาว มาเป็นการใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ และ
มี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นการผลิ ต ที่ ต อบสนองรู ป แบบ
ความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
มีระยะเวลาการคืนทุนน้อยลง
6. สถาบันการศึกษามีการปรับปรุงและเพิม่ การบริการ
ศึกษาระยะไกล หรือการศึกษาออนไลน์มากขึ้น
7. ธุรกิจโครงสร้างการขนส่งเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น
การบริการส่งสินค้าตรงถึงบ้าน
8. ธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศจะ
ไม่สามารถตอบสนองการเว้นระยะทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. มีธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นมาก
10. ในภาวะการควบคุมการแพร่ระบาดที่ยาวนาน
คนทำ�งานและผูใ้ ช้แรงงานมีรายได้ลดลงและไม่มคี วาม
สามารถปรับตัวกับสภาพการตกต่ำ�ทางเศรษฐกิจ

1. อุตสาหกรรมและหน่วยงานมีการพิจารณาความต้องการความรู้
และความสามารถและคุณวุฒิการศึกษาของบัณฑิตวิศวกรตาม
ข้อกำ�หนดความต้องการความรู้ความสามารถของบัณฑิตวิศวกร
ที่สำ�เร็จการศึกษาของแต่ละสาขาที่ตอบรับต่อสภาพชีวิตวิถีใหม่
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องปรับระบบและวิธีการสอนและการ
เรียนรู้ ตลอดจนการประเมินวัดผลลัพธ์การเรียนรูใ้ หม่ และสถาบัน
การศึกษาในประเทศต้องปรับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียม
ต่างประเทศในระบบการศึกษาออนไลน์
2. มีการปรับปรุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ประกอบด้วย
มาตรฐานการบริ ก ารวิ ช าชี พ มาตรฐานการประพฤติ ป ฏิ บั ติ
มาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือ่ ง ให้สามารถ
ตอบรับต่อการประกอบวิชาชีพผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัล และ
ในการบริการข้ามชาติ
3. มีการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบงานที่ใช้ในการทำ�งาน
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยดิ จิ ทั ล มากขึ้ น ให้ วิ ศ วกรสามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ ต าม
ความต้องการของการทำ�งาน
4. มีการบริการระบบการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการ
วิเคราะห์ปญั หาทางวิศวกรรมผ่านฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสอ่ื สาร
และ Big Data ทำ�ให้วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. โรงงานและสถานประกอบการมีการบริการและมีระบบการ
ควบคุมการผลิตระยะไกลที่มีประสิทธิภาพและใช้แรงงานควบคุม
การทำ�งานของเครื่องจักรกลน้อยลง
6. ผู้ประกอบวิชาชีพจำ�นวนมากจำ�เป็นต้องได้รับการอบรมและ
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามสามารถและการใช้ อุ ป กรณ์ ทั น สมั ย
ที่ตอบรับความต้องการตามชีวิตวิถีใหม่
ผมใคร่ขอย�้ำ ว่าการปรับตัวของวิศวกรในระบบการผลิตและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันกาล ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�
ที่ต้องการการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและการปรับตัวขององค์กร
ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการในวิถีสังคมใหม่เป็นสิ่งสำ�คัญ
ยิ่งยวดในเวลานี้ครับ
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ายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ทั่ ว ไป
ในประเทศต่างๆ ในโลกในช่วงต้นปี
พ.ศ. 2563 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2563 และ
ยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้นนั้ ทำ�ให้
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องออกมาตรการ
ทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข เพื่ อ
ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดที่ มี ผ ลให้ ผู้ ติ ด เชื้ อ
ไวรั ส เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย และถึ ง แก่ ชี วิ ต เป็ น
จำ�นวนมาก ทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ต่ า งๆ ได้ ถู ก จั ด สรรเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำ�ให้
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
วิถีการดำ�รงชีวิตเปลี่ยนไป ตราบใดที่ยังไม่
สามารถผลิ ต วั ค ซี น เพื่ อ หยุ ด ยั้ ง การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ การดำ�รงชีวิต
ของประชากรโลกจะถูกจำ�กัดเสรีภาพในด้าน
การกิน อยู่ การสร้างคุณค่าให้ชวี ติ ตลอดจน
การท่องเที่ยว บันเทิง ในขณะที่ต้องคำ�นึงถึง
การรักษาสุขภาพและอนามัยของตนเองและ
ครอบครัว

4. เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัล
เครื่องมือในการทำ�ธุรกิจในยุคดิจิทัล และวิธีการให้
บริการธุรกิจผ่านระบบเครือข่ายดิจทิ ลั ได้รบั การพัฒนา
อย่างรวดเร็ว เพื่อทดแทนข้อจำ�กัดจากมาตรการต่างๆ
และการเว้นระยะห่างทางสังคม

สภาวิศวกรในฐานะองค์กรกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ได้ด�ำ เนินการระยะสัน้ เพือ่ ผ่อนคลายสถานการณ์
และช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในด้านการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายละเอียดต่างๆ จะปรากฏทางหน้าเว็บไซต์
ของสภาวิศวกร
เป็นทีเ่ ข้าใจกันทัว่ ไปว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผูน้ �ำ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพือ่ อำ�นวยความสะดวกและตอบสนองการดำ�รงชีวติ ของประชาชน
ภายใต้ข้อกำ�หนดทางทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ดั ง นั้ น เมื่ อ ความต้ อ งการการดำ � รงชี วิ ต ในชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมในระยะยาวในทุกสาขาทางวิศวกรรมเช่นกัน
ผมจึงใคร่อนุมานตามกรอบกิจกรรมดังนี้
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นายหล่ อ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร
นายหล่ อ ลงนามในหนั ง สื อ รั บ รองของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม โดยรับรองว่าเป็นผู้คำ�นวณโครงสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง วางผัง ออกแบบทำ�รายการก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยเดี่ยว 2 ชั้น จำ�นวน 1 หลัง ของนางสวย ต่อมา
ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง จากบั น ทึ ก ถ้ อ ยคำ � ของนางสวยว่ า
ในระหว่างการก่อสร้าง นางสวยได้ชำ�ระเงินให้นายหล่อ
รวมเป็ น จำ � นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 685,000 บาท แต่ ป รากฏว่ า
นายหล่อก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และนางสวยก็ไม่สามารถติดต่อ
นายหล่อได้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกันยายน 2559 ต่อมา
นางสวยจึงได้ด�ำ เนินการร้องเรียนที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะดำ�เนินการไกล่เกลี่ย แต่นายหล่อก็
มิ ไ ด้ ม าไกล่ เ กลี่ ย แต่ อ ย่ า งใด และหลั ง จากนั้ น นางสวยก็
ไม่สามารถติดต่อกับนายหล่อได้อีก นางสวยจึงได้ตัดสินใจ
ดำ�เนินการฟ้องคดีนายหล่อต่อศาล และต่อมาศาลได้มีคำ�
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้นายหล่อ
ชำ � ระเงิ น จำ � นวน 150,000 บาท แต่ น ายหล่ อ ก็ ยั ง มิ ไ ด้
ดำ�เนินการชำ�ระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่
อย่างใด รวมถึงนางสวยได้วา่ จ้างนายน่ารัก ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
สามัญวิศวกร ให้ดำ�เนินการตรวจสอบอาคารพิพาท และเมื่อ
นายน่ารัก เข้าตรวจสอบอาคารพิพาทแล้วเสร็จ ก็ได้ทำ�
รายงานการตรวจสอบและปรากฏข้อเท็จจริงว่า การก่อสร้าง
ในส่วนของเสาไม่ตรงกับแบบก่อสร้าง ซึง่ ตามแบบกำ�หนดเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร แต่สภาพหน้างาน
จริงเป็นเสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ซึ่งปริมาณ
คอนกรีตที่หายไปเป็นจำ�นวน 0.09 ลูกบาศ์เมตร ต่อ 1 ต้น
ประกอบกับมีข้อบกพร่องของงาน ดังนี้ (1) เหล็กตะแกรง
ฐานรากใส่ไม่ครบ (2) ขนาดฐานรากผิดจากแบบ (3) เสาจริง
หน้าตัดสี่เหลี่ยมแต่ทำ�เป็นเสากลม (4) รอยต่อระหว่างอิฐ
ก่ อ กำ � แพงกั บ เสามี ร อยแตกร้ า ว (5) การบรรจบรอยต่ อ
โครงสร้างเสากับคานไม่แนบเนียน เพราะโครงสร้างเสากลม
แต่คานเป็นเหลี่ยม (6) ตำ�แหน่งเหล็กแกนคานวางไม่ถูกต้อง
(7) ผังปูนฉาบผนังมีรอยแตกร้าวเป็นจำ�นวนมาก จนในที่สุด
นางสวยต้องตัดสินใจรื้อถอนบ้านดังกล่าว เนื่องจากเห็นด้วย
สายตาแล้ว เสาบ้านบางต้นเอียง และมีช่องโหว่ระหว่างเสา
และกำ�แพง เนื่องจากไม่มีเหล็กเสียบระหว่างเสาและกำ�แพง
อีกทัง้ อิฐมีหน้าตัดเหลีย่ มไม่สามารถต่อกับเสาทีเ่ ป็นวงกลมได้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนเป็นท่อใยหิน ประกอบกับเทศบาล
ตำ�บลดาวเรือง ได้มหี นังสือถึงสภาวิศวกรเพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
ว่าแบบและรายการคำ�นวณที่เทศบาลตำ�บลดาวเรืองนำ�ส่ง
ปรากฏลายมือชือ่ นายหล่อเป็นวิศวกรผูอ้ อกแบบและคำ�นวณ
ในแบบบ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ ของนางสวย อีกทัง้ ในการดำ�เนินการ
ตรวจสอบปรากฏว่าอาคารดังกล่าวทำ�การก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ และคิดเป็นเนื้องานประมาณร้อยละ 60
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ด้วยเหตุดังกล่าว
คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า พฤติการณ์และ
การกระทำ�ของนายหล่อเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะ
นำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559
จึ ง ให้ ล งโทษพั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ควบคุมของนายหล่อโดยมีกำ�หนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง คำ � วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

02

นายเขียว มีฐานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ได้ลงนามในฐานะ
วิ ศ วกรผู้ อ อกแบบและคำ � นวณอาคารอเนกประสงค์ ข อง
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเฟื่องฟ้า ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคาร
สาธารณะ (ผู้ออกแบบและคำ�นวณอาคารสาธารณะต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้นไป หรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษที่ได้รับอนุญาตให้
ออกแบบและคำ�นวณอาคารสาธารณะดังกล่าว) การกระทำ�
ของนายเขี ย ว ในฐานะผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
วิ ศ วกร จึ ง เข้ า ข่ า ยประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมเกิ น ความ
สามารถและความเชี่ยวชาญที่ตนเองจะกระทำ�ได้ อันเป็น
ความผิดตามข้อ 9 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและการประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ
อั น จะนำ � มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ
พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อกล่าวอ้างของนายเขียวที่อ้างว่า

ในการออกแบบและคำ�นวณอาคารดังกล่าว เป็นการดำ�เนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เฟื่องฟ้า นายเขียวได้ดำ�เนินการเป็นไปตามมาตรฐานการ
กำ�หนดตำ�แหน่งของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานส่วนตำ�บล
ตามระเบียบบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำ�บลนั้น
คณะกรรมการจรรยาบรรณรั บ ฟั ง ได้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 มีวตั ถุประสงค์มงุ่ คุม้ ครองความปลอดภัย
ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพเป็นสำ�คัญ จึงได้มีการ
บัญญัติไว้ในมาตรา 50 เพื่อกำ�หนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ต้ อ งประพฤติ ต นตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับ
สภาวิศวกร ประกอบกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
มิได้มีการบัญญัติยกเว้นให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จะไม่ตอ้ งประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้แต่อย่างใด
ประกอบกับคณะกรรมการจรรยาบรรณรับฟังได้ว่า
แบบแปลนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลเฟื่องฟ้า เข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะที่นายเขียว
ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ไม่สามารถออกแบบ
และคำ�นวณอาคารดังกล่าวได้ ตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามบันทึกถ้อยคำ�ของนายเขียว
ยอมรับว่า แบบดังกล่าวเป็นเพียงแบบเบือ้ งต้นซึง่ ยังไม่ปรากฏ
รายการคำ�นวณที่มีรายละเอียดครบถ้วน อีกทั้งยังได้มีการ
นำ�แบบดังกล่าวไปดำ�เนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลเฟื่องฟ้า กรณี
ดังกล่าวนีจ้ งึ มิใช่วสิ ยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ที่จะประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความระมัดระวัง เพราะ
หากเกิดความผิดพลาดของแบบและรายการคำ�นวณ ย่อมอาจ
เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของทางราชการได้ นายเขียวในฐานะวิศวกรผู้ออกแบบและ
คำ�นวณจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้

ด้วยเหตุดังกล่าว
คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า พฤติการณ์และ
การกระทำ�ของนายเขียวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามตาม
ข้อ 8 และข้อ 9 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะ
นำ�มาซึง่ ความเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559 จึง
ให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของนายหล่อโดยมีกำ�หนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้
รับแจ้งคำ�วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
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บุญญนิตย
วงศรักมิตร

ดํารงตําแหนง
ผูจัดการใหญ
บริษัท อีแกท
ไดมอนด
เซอวิส จํากัด

2558-2559

ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูวาการ
บริหารธุรกิจ

2559-2560

ดํารงตําแหนง
รองผูวาการ
กิจการสังคม

2560-2561

ดํารงตําแหนง
รองผูวาการ
พัฒนาธุรกิจ

2561-ปจจุบัน ดํารงตําแหนง

รองผูวาการ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาโท
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และปริ ญ ญาโท
บริหารธุรกิจ (Energy Management) University of
Montreal ประเทศแคนาดา อีกทั้งยังผานการอบรมใน
หลักสูตรสําคัญมากมาย อาทิ หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจั ก ร จากวิ ท ยาลั ย ป อ งกั น ราชอาณาจั ก ร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ หลักสูตรการกํากับดูแล
กิจการ สําหรับกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงขององคกร
กํากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
จากสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรวิทยาการการจัดการ
สําหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร หลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard Business School จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตร
Leadership Succession Program จากมูลนิธิสถาบัน
วิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ หลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) เปนตน

บุญญนิตย ครํ่าหวอดในอุตสาหกรรมไฟฟา
มานาน มีความรอบรู และประสบการณการ
ทํางานในอุตสาหกรรมไฟฟามาโดยตลอด
ได ใชค วามรูวิชาชีพวิศวกรรมอยางเต็ มที่
จนไดรับความเชื่อถือจากทั้งผูที่อยูในวงการ
อุตสาหกรรมไฟฟา ผูเกี่ยวของ และบุคคล
ทั่วไป
อนึ่ง คณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม
ครัง้ ที่ 6/2563 วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2563
มีมติเห็นชอบให บุญญนิตย วงศรักมิตร
รองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เขารับตําแหนง
ผูวาการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหา
ผูว า การเสนอ สืบแทน นายวิบลู ย ฤกษศริ ะทัย
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 3
ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ โดยขั้นตอนตอ ไป กฟผ. จะนํา เสนอ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน รอง
นายกรั ฐ มนตรี ที่ กํ า กั บ ดู แ ล เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ
ตอไป
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รองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.)
(วาที่ผูวาการ คนที่ 15)

2556-2558
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ดร.ชั่งทอง
โอภาสศิริวิทย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2546
• ปริญญาโท รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2535
• Post Graduate Diploma
ดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
จากสถาบันนานาชาติดานสิ่งแวดลอม
ประเทศเนเธอรแลนด พ.ศ. 2526
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาผูนําทางสังคมธุรกิจและการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2557
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2548

ประวัติการทํางาน
2528

หัวหนางานออกแบบทางและโครงสราง
สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร

2529-2532

หัวหนางานแผนงานและโครงการ
สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

2533-2538

หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพนํ้า
สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

2539-2542

ผูอํานวยการกองวิชาการ
สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร

2543-2547

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ

2547-2553

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

2553-2555

เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2555-2559

กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

2559-2563

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ปจจุบัน

ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
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ตุลาการหัวหนาคณะ
ศาลปกครองสูงสุด

ประวัติการศึกษา
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ให้ความเป็นห่วงและปริวิตกต่ออนาคตของพวกเขา
ไม่น่าเชื่อว่าความปริวิตกนี้สามารถทำ�ให้เกิดความกลัว
ไม่อยากทำ�อะไร กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย นอน
ไม่หลับ ซึมเศร้า จนอาจถึงขัน้ ฆ่าตัวตาย ในทางตรงข้าม
มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น ใช้ของซ้ำ�
ของรีไซเคิล ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Tourists look out at Bangkok through a thick layer of smog,
January 2020. Photograph: Paula Bronstein/Getty Images

Eco-anxiety

ฤาว่าโลกจะดับสลาย

เอวังก็เป็นด้วยประการเช่นนี้ครับ

(สรุปและแปลจาก Wikipedia “Eco-anxiety”
และ The Guardian 22 May 2020)
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E

co-anxiety or Climate anxiety เป็ น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่นักจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกา
ได้บัญญัติศัพท์ไว้ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งแปลรวมความ
ได้ว่า “ความกลัวอย่างเรื้อรังว่าสิ่งแวดล้อมของโลกเราจะไปสู่
ความหายนะ (วันสิ้นโลก)” แม้ว่าคนที่มีอาการเช่นนี้ไม่จัดเป็น
คนโรคจิต แต่อาจเข้าขัน้ ระยะแรกของคนโรคจิต Climate anxiety
เกิดขึ้นจากความกลัวว่าสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต
อันใกล้กำ�ลังถูกทำ�ลายโดยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
(ปัญหาโลกร้อน อุณหภูมทิ เี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรง ระดับน�้ำ ทะเล
ที่สูงผิดปกติ น้ำ�ท่วม แห้งแล้ง ไฟป่าที่นำ�มาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น เชื้ อ โรคร้ า ยแปลกใหม่ ที่ ก ลายพั น ธุ์ รั ก ษายาก)
ความกลัวนีจ้ งึ ส่งผลทำ�ให้เศร้าโศก คนจำ�นวนมากมายเล็งเห็นถึงวิกฤต
ที่ เ กิ ด จากสภาวะโลกร้ อ นที่ เ ป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ อารยธรรมแห่ ง
มนุ ษ ยชาติ จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจที่ เราจะเห็ น เยาวชนคนรุ่ น ใหม่

บทความจาก The Guardian นำ�เสนอว่ามวล
มนุษย์ต้องใช้โอกาสอันน้อยนิดนี้ในการปรับตัวไปสู่
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และปกป้องโลกใบนี้
โดยต้องนำ�ความเสีย่ งต่อภัยสิง่ แวดล้อมเข้ามาผนวกเข้ากับ
ระบบการเงินการคลัง และรัฐต้องบรรจุไว้ในนโยบาย
และในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คงต้องเริ่มคิด
หาทางดำ�เนินการเมื่อโลกเรากลับสู่สภาวะปกติหลัง
โควิด-19 เพือ่ ไม่ให้กลับไปสูค่ วามหายนะของสิง่ แวดล้อม
อย่างที่เป็นอยู่ การดำ�เนินการตั้งแต่หยุดบุกรุกทำ�ลาย
ป่า หักร้างถางพงเพื่อปลูกพืชอาหารหรือทำ�ปศุสัตว์
หยุดทำ�ลายระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
หยุดเผาป่าล่าสัตว์ป่ามากินซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มนุษย์
ติดเชือ้ โรคจากสัตว์บางชนิด โควิด-19 ก็เป็นหนึง่ ในนัน้
นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการไว้ว่า 6 ใน 10 ของ
โรคติ ด ต่ อ ในมนุ ษ ย์ แ พร่ ม าจากสั ต ว์ และ 3 ใน 4
ของโรคอุบัติใหม่ก็เกิดจากสัตว์ ต้นเหตุของโรคติดต่อ
เหล่านี้มาจากการเร่งรัดพัฒนาในภาคการเกษตรและ
การทำ�เหมือง การตัดถนนและการขยายเมืองออกไป
ในที่รกร้างว่างเปล่าหรือในป่า (ตัวอย่าง แถบลุ่มน้ำ�
อเมซอนในบราซิ ล ) การทำ � ปศุ สั ต ว์ ใ นที่ นี้ รั ง แต่ จ ะ
เปิดโอกาสให้สมั ผัสกับสัตว์ปา่ เมือ่ มนุษย์ตดิ โรคอุบตั ใิ หม่
เข้าร่างกายจึงไม่มีภูมิคุ้มกันในตัว
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สิง่ ทีว่ ศิ วกรไทย
ควรปรับตัวในยุค

COVID-19

ก

ารเติบโตของอาชีพวิศวกรจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
และนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามวิกฤตทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึน้
เป็นวงจรอยูเ่ สมอ ทำ�ให้การพัฒนาทางวิศวกรรมไม่เกิดความต่อเนือ่ งและ
เส้ น ทางอาชี พ อาจไม่ มั่ น คงยั่ ง ยื น หากไม่ มี ม าตรการหรื อ แผนงาน
เพื่อรองรับการบริหารงานในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น สำ�หรับวิศวกรที่มีการ
เตรี ย มความพร้ อ มนี้ ก็ มี โ อกาสที่ ส ามารถพลิ ก วิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ
สร้างศักยภาพภายในตนเองและสร้างความแตกต่างเพื่อรองรับจังหวะ
ที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ ก็สามารถรองรับงานที่เข้ามาใหม่ได้ ในบทความนี้
ผู้ เขี ย นขอแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ใ นการฝ่ า วิ ก ฤตต่ า งๆ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น
ในช่วงที่ผ่านมา เช่น วิกฤตต้มยำ�กุ้ง และ Hamburger Crisis เป็นต้น
ในทุกช่วงของวิกฤตที่เกิด ปริมาณงานก่อสร้างจะลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญ วิศวกรในภาคสนามจึงมีเวลาในการทบทวนการทำ�งานเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างองค์ความรู้ให้อยู่กับ
องค์กร และถ่ายทอดให้แก่วิศวกรรุ่นใหม่ จากประสบการณ์ของผู้เขียน
หนึ่งในวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเขียน
บทความทางวิชาการในเชิงการทำ�งาน (Practitioner Publications)
โดยการเขียนบทความดังกล่าวใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลการทำ�งานทีผ่ า่ นมา
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นทำ�การเสนอแนวทาง
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา รวมทัง้ สร้างความรูเ้ ชิงทฤษฎีเพือ่ นำ�ไปต่อยอด
ในการวิจัยต่อไป

ที่ ผ่ า นมาผู้ เขี ย นและวิ ศ วกรในบริ ษั ท ได้ เริ่ ม เขี ย น
และนำ�เสนอบทความทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
กับภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติในเวทีการประชุมวิชาการ
และนานาชาติตงั้ แต่เกิดวิกฤตต้มยำ�กุง้ ซึง่ บางบทความจะเป็น
ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษากับบริษทั ทำ�ให้บทความ
นั้นมีคุณค่าในทางทฤษฎีและยังสามารถนำ�ไปปฏิบัติในงาน
จริงได้ บทความทีบ่ ริษทั ได้เขียนเกีย่ วข้องกับงานเสาเข็มเจาะ
ระบบเปียก เสาเข็มเหลี่ยมขนาดใหญ่ งานกำ�แพงกันดิน
ระบบไดอาแฟรม งานขุดดินลึก งานปรับปรุงคุณภาพดิน และ
งานควบคุ ม คุ ณ ภาพ งานฐานรากลึ ก มี จำ � นวนบทความ
รวมกั น มากกว่ า 80 บทความ ทั้ ง ภาษาไทยและอั ง กฤษ
ซึ่งปัจจุบันมีผู้นำ�ไปใช้อ้างอิงในการทำ�งานเป็นจำ�นวนมาก
คุณค่าของการเขียนบทความคือการสร้างความรูใ้ ห้กบั
องค์กร รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่วิศวกรรุ่นหลัง เนื่องจาก
การเขียนบทความแต่ละเรือ่ งนัน้ จะผ่านการกลัน่ กรองข้อมูล
การทำ � งานให้ อ อกมาเป็ น ความรู้ ใ หม่ ๆ มี ก ารตรวจสอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาบทความ และได้มีการเสวนา
แลกเปลีย่ นความรูก้ บั คณาจารย์ตา่ งๆ รวมทัง้ ได้รบั ข้อเสนอแนะ
จากวิ ศ วกรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง บทความหรื อ
องค์ความรู้นั้นจึงถือว่าได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการและ

เชิงปฏิบัติ ดังนั้นวิศวกรที่ได้เขียนบทความแม้ว่าจะไม่ได้
ทำ�งานกับหน่วยงานเดิมแล้ว ก็ยังสามารถส่งต่อความรู้นั้น
ให้องค์กรใหม่และวิศวกรรุ่นหลัง รวมทั้งนักวิจัยเพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมไทยได้
ในแง่ของความได้เปรียบทางธุรกิจ ผู้ว่า จ้ า งมั กจะ
พิจารณาองค์กรที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นคู่ค้าทาง
ธุรกิจ ทำ�ให้เมื่อผ่านพ้นในช่วงวิกฤตแล้ว องค์กรมีโอกาส
เพิ่มขึ้นในการแข่งขันเนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อม
อยู่ ต ลอดเวลา หลายๆ ครั้ ง ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคาจน
ใกล้เคียงกัน ผู้ว่าจ้างมักจะพิจารณาบริษัทหรือองค์กรที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญสูงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
สำ�หรับในประเทศไทย ผู้เขียนพบว่ามีบทความทาง
วิชาการจากผู้ปฏิบัติงานน้อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย
ที่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ไม่ได้รับ
การถ่ า ยทอดสู่ ว งการวิ ช าการและวิ ศ วกรรุ่ น หลั ง จึ ง ขอ
ฝากให้วิศวกรไทยได้พิจารณาการบริหารงานในช่วงวิกฤต
COVID-19 ว่ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเขี ย นบทความ
ทางวิชาการ น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และสร้างคุณค่าแก่สงั คมวิศวกร หลังจากผ่านพ้น
วิกฤต COVID-19 ไปแล้วด้วยดี
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ศูนย์เรียนรู้และวิจัยการทำ�งานข้อมูลแบบจำ�ลอง

สารสนเทศอาคาร (BIM LAB)
โดย
ทศพร ศรีเอี่ยม
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

โลกในทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะมาเปลี่ยน
วงการออกแบบและก่อสร้าง ทีป่ จั จุบนั เริม่ ใช้อย่างแพร่หลาย
แล้ว ได้แก่ โดรน (Drones) และกล้อง 3 มิติ (3 D Scanner)
เพื่อการสำ�รวจอาคารและรังวัดภูมิประเทศ ข้อมูลที่ได้จาก
โดรนและกล้อง 3 มิติจะสามารถแปลงเป็นข้อมูลทางดิจิทัล
พร้อมนำ�ข้อมูลมาออกแบบ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
(Virtual Reality : VR) ช่วยในการออกแบบและการก่อสร้าง
ทำ�ให้ผู้ออกแบบสามารถสื่อสารแบบก่อสร้างได้ก่อนที่จะ
มีการลงมือก่อสร้างจริง และเทคโนโลยีแบบจำ�ลองข้อมูล
สารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM)
ที่ เข้ า มาช่ ว ยลดความผิ ด พลาดลดเวลาในการออกแบบ
และก่อสร้าง ซึ่งเทคโนโลยี BIM นี้ยังสามารถนำ�ไปใช้กับ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ทุ ก ประเภทเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ประโยชน์
การเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลกายภาพและคุณสมบัติ (Physical
and Properties) ในรูปโมเดลเพื่อใช้ในการผลิตและการ
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ รวมไปจนถึงการบำ�รุงรักษา
เทคโนโลยีที่วงการออกแบบและก่อสร้างที่สนใจกัน
มากที่สุดในเมืองไทยเวลานี้คือ Building Information
Modeling หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “BIM” ซึ่งมีการนำ�ไปใช้
อย่ า งแพร่ ห ลายในการออกแบบและก่ อ สร้ า งโครงการ
ขนาดใหญ่ในเวลานี้ แต่ข้อจำ�กัดสำ�คัญ 2 ประการที่จะใช้

การทำ�งานระบบ BIM คือยังขาดมาตรฐานกลางในการใช้
แบบจำ�ลองสารสนเทศอาคาร (BIM Standard) และการ
เข้าถึงการเรียนรู้การทำ�งานระบบ BIM ยังมีต้นทุนในการ
จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีในราคาสูงมาก จึงเป็นที่มา
ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรื อ วสท. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการร่ า งมาตรฐานการใช้
แบบจำ�ลองสารสนเทศ การดำ�เนิน การยกร่างมาตรฐาน
สำ � คั ญ ฉบั บ นี้ ไ ด้ ป ระธานคณะทำ � งานยกร่ า งมาตรฐานคื อ
คุณทรงพล ยมนาค ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการทำ�งานระบบ BIM
มาอย่ า งยาวนาน และมี ผู้ แ ทนจากสภาวิ ศ วกร สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า
และเครื่ อ งกลไทย สมาคมวิ ศ วกรรมปรั บ อากาศแห่ ง
ประเทศไทย สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย
รวมทั้ ง นั ก วิ ช าชี พ และนั ก วิ ช าการที่ เ ป็ น ทั้ ง สถาปนิ ก และ
วิศวกรมาร่วมเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษา โดยมีภารกิจ
สำ�คัญที่จะสร้างมาตรฐานการทำ�งานระบบ BIM ฉบับนี้
ให้เป็นมาตรฐานกลางในการทำ�งานร่วมกันของเหล่าวิศวกร
สถาปนิกและผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า
ของประเทศไทยและเป็นมาตรฐานทีส่ อดคล้องกับการทำ�งาน
ระบบ BIM ในสากลที่ใช้กันในต่างประเทศ

นอกจากการจั ด ทำ � มาตรฐานแล้ ว วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยฯ ยังได้ดำ�เนินการก่อตั้งศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยี BIM ศูนย์ BIM LAB แห่งนีจ้ ะเป็นทีร่ วบรวมเหล่า
นักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในระบบ BIM ในการ
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละทำ � งานวิ จั ย ให้ กั บ ภาครั ฐ และภาคเอกชน
โดยภารกิจสำ�คัญของศูนย์ BIM LAB จะเป็นสถานทีใ่ นการฝึกอบรม
การทำ�งานระบบ BIM การเรียนรู้การทำ�งานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Design and Construction)
ไปจนถึงการทำ�งานร่วมกันของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูลดิจิทัล (Digital
Design and Construction) ให้กับสมาชิกและเอกชนทั่วไป
รวมไปถึงการจัดทำ�หลักสูตรด้าน BIM ที่เสริมการเรียนการสอน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถนำ�ไปใช้งานได้จริงเมื่อเรียน
จบการศึกษา ในอีกด้านหนึ่งจะมีการศึกษาวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ
ให้ความรู้เฉพาะด้าน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมออกแบบ
และก่อสร้าง รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันภาพรวมความก้า วหน้า ในขณะนี้คณะทำ�งานได้
ร่างมาตรฐานร่างแรกแล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการนำ�เสนอคณะ
กรรมการมาตรฐานเพือ่ นำ�ข้อคิดเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการและ
ที่ปรึกษาไปปรับปรุงร่างมาตรฐานฉบับนี้ก่อนออกประชาพิจารณ์
และมีเป้าหมายนำ�เผยแพร่ครัง้ แรกในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ BIM LAB มีก�ำ หนดจะแล้วเสร็จ
ในเดือนกันยายน 2563 ถึงวันนัน้ จะทำ�ให้เมืองไทยมีศนู ย์ BIM LAB
ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ไปจนถึงโปรแกรมออกแบบ
และก่อสร้างที่จะใช้ในการอบรมและทำ�การวิจัยเพิ่มเติมในการ
ทำ�งานระบบ BIM เพือ่ รองรับการเรียนรู้ การพัฒนาและการทำ�งาน
ของทุกภาคส่วน

วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยฯ และ
ผู้เขียนเชื่อ ว่า การเกิด ขึ้นของศู น ย์ BIM
LAB และมาตรฐานการทำ�งานระบบ BIM
ที่สร้า งขึ้นครั้งนี้จ ะทำ�ให้เกิด การพั ฒนา
แบบก้ า วกระโดดของบุ ค ลากรด้ า นการ
ออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงอุตสาหกรรม
การผลิต เป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากร
ทุกระดับไม่ว่า จะอยู่ ในองค์กรขนาดเล็ ก
หรือขนาดใหญ่ทจี่ ะสามารถเรียนรู้กา้ วทัน
เทคโนโลยี ที่ จ ะสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง
ในการออกแบบและก่ อ สร้ า ง ไปจนถึ ง
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ครั้ ง สำ � คั ญ ของ
ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วม
ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

***ประธานคณะกรรมการจัดทำ�มาตรฐาน
การใช้แบบจำ�ลองสารสนเทศอาคาร
ตามแนวทางสภาวิชาชีพ

BIM Development
การพัฒนา

การศึกษา

การนำ�ไปใช้งาน

การประเมินผล

• BIM Curriculum • BIM Standard
• การร่วมมือกับวิศวกร • BIM Standard
• การสำ�รวจข้อมูล
& BIM Lab
สถาปนิก ผู้รับเหมา
Implementation • BIM User data
• BIM Skill Maturity
สมาคมวิชาชีพ
& BIM Skill Level • BIM Training
base
• Pilot Project
ผู้ใช้งานและ
Implementation
• BIM R&D
ภาคอุตสาหกรรม
• BIM Technical
• ตัวชี้วดั ความสามารถ
Development
และการวัดผล
• New Process
• การร่วมมือกับ
Development
ภาคการศึกษา
• การร่วมมือกับภาครัฐ
• การร่วมมือในระดับ
สากล

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• พัฒนาจากผลของการ
ประเมิน
• วิเคราะห์ปรับปรุง
แผนการทำ�งาน
• สนับสนุนการใช้งาน
อย่างมีระบบ
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ตารางที่ 1 ประเภทพลาสติกรีไซเคิล และอัตราการรีไซเคิล 1, 2
สัญลักษณ
PET

ปรับกระบวนทัศน
จัดการขยะพลาสติก
ดวยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน

พ

รูปที่ 1

ตัวอยางประเภทของพลาสติก
ที่ประกอบเปนขวดนํ้าดื่ม 3

ตัวแปรสําคัญทีส่ ง ผลตอการนําพลาสติกไปใชประโยชน
คือ ความสะอาด โดยเฉพาะในกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งถา
พลาสติกมีการปนเปอนอาจทําใหกระบวนการผลิตมีปญหา
หรือจําเปนตองใชนาํ้ หรือสารเคมีในปริมาณมากเพือ่ ทําความ
สะอาด ซึง่ เปนการเพิม่ ตนทุนในการรีไซเคิลอีกดวย แตกไ็ มใช
วาขยะพลาสติกทีป่ นเปอ นจะไมสามารถนําไปใชประโยชนได
ทั้งหมด ยังมีเทคโนโลยีอื่นที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดการ
ขยะพลาสติกทีป่ นเปอ นเหลานี้ ไมวา จะเปนการนํากลับมาใช
ประโยชนในรูปของพลังงาน (แปรรูปขยะเปนนํ้ามันผาน
กระบวนการไพโรไลซิส การนําไปทําเปนเชื้อเพลิงขยะ) หรือ
การนําไปกําจัดที่หลุมฝงกลบ ซึ่งแตละวิธีการก็มีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกัน ปจจุบัน ขยะพลาสติกในประเทศไทย
ประมาณ 25% เทานั้นที่เขาสูระบบรีไซเคิล สวนที่เหลือ
จะถูกกําจัดในหลุมฝงกลบหรือตกคางอยูในกองขยะ และ
มีบางสวนที่หลุดรอดออกสูสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหเกิดปญหา
ตามมา ทั้งการปนเปอนในสิ่งแวดลอม ประเด็นเรื่องไมโคร
พลาสติก และปญหาขยะทะเล ดังนั้น เพื่อใหเกิดการจัดการ
ขยะพลาสติ ก อย า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
(Circular Economy) จึงควรเนนการรีไซเคิล ซึ่งทําใหใช
ทรัพยากรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะที่ตอง
สงไปยังหลุมฝงกลบ รวมถึงลดการนําปโตรเลียมซึ่งเปน
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอีกดวย

Polyethylene High-density Polyvinyl
Terephthalate Polyethylene Chloride

ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ

ขวดนํ้าดื่ม
ขวดนม
ขวดนํ้าอัดลม ขวดแชมพู
ขวดนํ้ามันพืช ถุงหูหิ้ว

ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ
จากการ
รี ไซเคิล

23

27

ถุงพลาสติก
ขวดนํ้าดื่ม
หูห้วิ
เสนใย
โพลีเอสเตอร ขวดแบบนิ่ม
เชน เสื้อ พรม

จากทีก่ ลาวมาขางตน การจัดการขยะพลาสติกอยางยัง่ ยืน ไมสามารถเกิดขึน้ ได
จากการดําเนินการของภาคสวนใดภาคสวนหนึ่ง แตตองอาศัยความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการรวมกันทําใหการจัดการขยะพลาสติกอยางยั่งยืนเกิดขึ้นไดโดยมี
ขอเสนอแนวทางในการดําเนินการ เชน

ภาคประชาชน

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

สิ่ ง ที่ ผู  บ ริ โ ภคสามารถ
ทําไดทันทีและงายที่สุด
คื อ ก า ร ล ด ก า ร ใช 
พลาสติ ก ที่ ม ากเกิ น
ความจํ า เป น รวมถึ ง
ร ว มกั น ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมการคั ด แยก
ขยะ โดยนอกจากจะ
คั ด แยกขยะพลาสติ ก
ออกจากขยะประเภท
อื่ น แล ว ควรล า ง ทํ า
ความสะอาด เพื่ อ ให
พลาสติกสามารถนําไป
รีไซเคิลได และทําการ
บี บ /อั ด ขยะพลาสติ ก
เพื่อลดขนาดใหเล็กลง
เทาที่จะสามารถทําได
เพื่อความสะดวกในการ
จั ด เก็ บ และทํ า ให ก าร
ขนสงสามารถดําเนินการ
ไดอยางเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

การเข า มามี ส  ว นร ว ม
ของภาคเอกชน ตั้งแต
การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and
Development) การ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ
ก า ร เ ลื อ ก ใ ช  วั ส ดุ
กระบวนการผลิต และ
การขนส ง (Logistic)
สินคาสูผูบริโภค รวมถึง
การเชือ่ มตอกระบวนการ
หลั ง การใช ง านของ
ผู  บ ริ โ ภคกลั บ เข า สู 
กระบวนการผลิ ต ด ว ย
การแยกและนํ า ขยะ
พลาสติ ก กลั บ มาใช ใ น
รู ป แบบต า ง ๆ เช น
Recycle, Upcycling,
Energy Recovery
เปนตน เพือ่ ใหเกิดความ
คุ  ม ทุ น และการลดค า
ใชจา ยในการดําเนินธุรกิจ
และทํ า ให เ กิ ด การใช
ทรั พ ยากรอย า งเกิ ด
ประโยชนสูงสุดอีกดวย

รณรงค สนับสนุน และ
ใหความรูความเขาใจใน
การแยกขยะอยางถูกวิธี
จัดโครงสรางพื้นที่ฐานที่
อํ า นวยความสะดวกใน
การแยกขยะ เชน การจัด
ใหมีถังสําหรับขยะที่แยก
ประเภทแลว การเก็บขน
และรวบรวมขยะรีไซเคิล
รวมไปถึงพิจารณาปรับปรุง
กฎหมาย/ขอบังคับที่เปน
ข อ จํ า กั ด ในการรี ไซเคิ ล
พลาสติก เพื่อสงเสริมให
เกิดการใชประโยชนจาก
พลาสติกรีไซเคิล

LDPE

PP

PS

OTHER

กลาส
Low-density Polypropylene Polystyrene ไฟเบอร
ไบโอพลาสติก
Polyethylene
อะคริลิก ฯลฯ

<1

<1

กลองบรรจุ
อาหาร
ภาชนะใส
อาหาร
3

ขวดที่ไมใช
บรรจุอาหาร
กรวยจราจร

ถุงขยะ
ซองจดหมาย

ทอพลาสติก
ถาด

หลอดแบบแข็ง ถุงเย็น
แฟมเอกสาร ถุงหูหิ้ว
บัตร
ฟลม หออาหาร

ชอน สอม
ภาชนะโฟม
ฝาแกวกาแฟ

วัสดุสํานักงาน ผลิตภัณฑ
ไมแขวนเสื้อ พลาสติก
อื่น ๆ

<1

ปจจุบันมีการดําเนินการของภาคีภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของภายใต
โครงการ “สงพลาสติกกลับบาน” ทีร่ เิ ริม่ โดยเครือขาย
เพือ่ ความยัง่ ยืนแหงประเทศไทย (TRBN) เปนโครงการ
นํารองบนถนนสุขุมวิท ที่รณรงคประชาสัมพันธการ
“แยกที่บาน ฝากทิ้งที่เรา” ดวยการใหความรูการ
คัดแยกขยะพลาสติกแกผูบริโภคตั้งแตตนทาง และ
จัดเตรียมจุดรับพลาสติกที่แหงและสะอาด (Plastic
Drop Point) โดยโครงการไดกําหนดประเภทของ
พลาสติกทีร่ บั ไวอยางชัดเจน 2 ประเภท เพือ่ ใหงา ยตอ
การแยก ไดแก (1) พลาสติกแข็ง เชน ขวดนํ้า แกวนํ้า
กลองใสอาหาร และ (2) พลาสติกยืด เชน ถุงพลาสติก
ซองไปรษณีย ฟลมหอผลไม ซึ่งเปนพลาสติกชนิด PP
และ PE ที่อัตราการรีไซเคิลตํ่ามากและรานรับซื้อ
ของเกามักจะไมรบั ซือ้ เมือ่ แยกออกมาก็สามารถนํามา
ฝากทิ้งที่โครงการนี้เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกสู
บอฝงกลบและเพิม่ การนําพลาสติกกลับมาใชประโยชน
ใหม เพื่อใหระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย
เกิดขึ้นไดจริง
การดําเนินการเพื่อใหเกิดการจัดการพลาสติก
อยางยั่งยืน ยังคงมีขอจํากัดหลายดาน โดยเฉพาะ
ความคุ  ม ทุ น เนื่ อ งจากราคารั บ ซื้ อ เศษพลาสติ ก ที่
ไมแนนอน คุณภาพและความสะอาดของขยะพลาสติก
คา ใชจา ยในการจัดเก็บ รวบรวม และขนส ง ขยะ
พลาสติกกลับเขาระบบ จึงจําเปนตองมีการวิจัยและ
พัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ดานการ
จัดการพลาสติกอีกมาก เพื่อใหโมเดลเหลานี้สามารถ
ดําเนินการไดดวยตัวเอง และกอใหเกิดความยั่งยืน
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม เพือ่ แกปญ
 หา
ขยะพลาสติกของประเทศไทยซึ่งเปนวาระแหงชาติ
และตอบโจทย Road Map การจัดการขยะพลาสติก
(ป พ.ศ. 2561-2573) ที่มีเปาหมายในการนําขยะ
พลาสติกเปาหมายมาใชประโยชน 100% ภายในป
พ.ศ. 2570

แผน CD
ขวดนมเด็ก
-
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1 https://www.
johnston.biz/which_
plastics_are_recyclable
/resin-identification
-codes/
2 https://www.
bangkokpost.com/
business/1665608/
plastic-packagingindustry-braces-foreco-friendly-measures
3 ดัดแปลงจาก
https://www.greenpeace.org/thailand/
story/2242/plastic101/

ลาสติกที่เราใชกันในชีวิตประจําวันสวนมากผลิต
มาจากปโตรเลียม (Petroleum-based Plastic) ซึ่ง
มีความคงทนตอสภาพแวดลอมและใชเวลาในการยอยสลาย
นานหลายรอยป พลาสติกที่เราพบในชีวิตประจําวันกวา
รอยละ 80 เปนพลาสติกในกลุมเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) ที่ถูกทําใหหลอมเหลวไดภายใตอุณหภูมิสูง จึง
สามารถแปรรูปกลับมาใชใหมได โดยไดมีการแบงเทอรโม
พลาสติกนี้ออกเปน 6+1 ประเภท (6 ประเภทที่มีการแบง
ชนิดอยางชัดเจน และ 1 ประเภทอื่นๆ) แสดงดวยตัวเลขใน
กรอบรูปสัญลักษณรไี ซเคิล (ตารางที่ 1) แตจะเห็นไดวา มีเพียง
พลาสติกกลุม PET ที่ใชผลิตขวดนํ้าดื่ม และกลุม HDPE ที่
ผลิตเปนขวดนมพาสเจอไรส ขวดแชมพู และถุงพลาสติก
เทานั้น (ประเภทที่ 1 และ 2) ที่มีอัตราการรีไซเคิลสูงกวา
รอยละ 20 สวนพลาสติกประเภทที่ 3 ถึง 6 นั้นมีสัดสวน
การรีไซเคิลตํ่ามาก อุปสรรคหลักของการรีไซเคิล คือ การ
ปนเปอ นของสารอืน่ ๆ บนภาชนะพลาสติก เชน เศษอาหาร
หรือสารเคมีบางชนิด และการคัดแยกประเภทพลาสติกเพือ่
นําไปจัดการตอ ซึ่งการคัดแยกนี้คอนขางยากในทางปฏิบัติ
เนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ทําจากพลาสติก
หลายชนิด เชน ขวดนํ้าดื่ม (รูปที่ 1)

PVC

ประเภท
พลาสติก

สัดสวนการ
รี ไซเคิล (%)

โดย
ภาวินี พงศพันธพฤทธิ์
ดร.ณัฐวิญญ ชวเลิศพรศิยา
ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

HDPE
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โดย
ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

VUCA,
CASE,

ในวิถชี วี ติ ไทย

U

C

A

Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguity

ความไวในการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์รอบโลก
ที่เห็นได้ชัดๆ คือ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดถี่ขึ้น
และรุนแรงมากขึ้น โดยต้นเหตุ
จากน้ำ�มือมนุษย์เป็นหลัก

ความไม่แน่นอนต่างๆ
สิ่งที่แน่นอนที่สุด คือ ความ
ไม่แน่นอน กิจการที่เคยมั่งคั่ง
ขยายตัวเจริญเติบโต กลับ
ต้องเลิกทำ�ธุรกิจไปในที่สุด
ไม่ว่าจะเป็น Kodak,
Blockbuster ในอดีตไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา หรือสายการบิน
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
หลายแห่งในปัจจุบัน

ความสลับซับซ้อนของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถ
มองจากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง
แต่เพียงอย่างเดียว เช่น กรณี
สงครามการค้าระหว่างชาติ
ต่างๆ การประท้วงในฮ่องกง
การให้หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ
ทางการค้าของชาติใหญ่
ต่อชาติเล็ก เป็นต้น

ความกำ�กวมไม่ชัดเจน
เทาๆ ไม่ขาว ไม่ดำ� เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในโลกยุคหลังปี 2000
มักจะมองที่มาที่ไปได้
ไม่ชัดเจน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย ตัดสินถูกผิดได้ยาก

เมื่อ VUCA ได้ส่งสัญญานเตือน พร้อมกับการเกิดโรคระบาดย่อยๆ แต่รุนแรง หลายโรคยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา
ไม่ว่าจะเป็น AIDS, H5N1 (Bird’s Flue), หรือ SARS แต่มนุษย์ก็ยังไม่ตื่นรู้ จนกระทั่ง Corona Virus 19 หรือ COVID-19
แพร่กระจายเป็นไฟลามทุ่งไปทั่วโลก จำ�นวนผู้ติดเชื้อเป็นล้านๆ คน และนำ�ไปสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างรวดเร็วฉับพลัน
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Big Data…
New Normal

เมือ่ เริม่ ต้นปีใหม่ 2562 ไม่มใี ครคาดคิดว่า
จะเป็ น จุ ด ตั้ ง ต้ น ของปี ท่ี ทำ � ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
สั่นสะเทือนไปทั่วโลก นั่นคือการระบาดอย่าง
ไร้พรมแดนของโคโรนาไวรัส 2019 และทำ�ให้
คำ�ว่า New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ เป็นที่
กล่าวถึงและรู้จักกันแพร่หลายทั่วไป
หากจะพิจารณาในภาพกว้างแล้ว ชีวิต
วิ ถี ใ หม่ นั้ น เกิ ด ขึ้ น อยู่ ต ลอดเวลาก่ อ นหน้ า นี้
การเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำ�เนินชีวิตในสังคม
มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นสัดส่วนกับ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ด้ า นต่ า งๆ โดย
เฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
รุดหน้าแบบก้าวกระโดด
จังหวะก้าวจาก 1G ไป 2, 3, 4 และ 5G
สัน้ ลงเรือ่ ยๆ ในขณะที่ 5G เริม่ ต้นในประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา ก็เดินหน้าไป 6G กันแล้วล่ะครับ
ผมคิดว่าการเริม่ ต้น VUCA เมือ่ 2-3 ปีกอ่ น
คือสัญญานเตือนให้เราได้รสู้ กึ ถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่ทำ�ให้เกิดชีวิตวิถีใหม่นั่นเองครับ

V
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C
Connectivity

ยานยนต์ยุคใหม่จะมีการ
“คุย” กันเอง และ “คุย”
กับสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกๆ
ได้ด้วยอานุภาพของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
หรือ IoT ครับ

A
Autonomous

ยานยนต์ยุคใหม่จะขับเคลื่อน
ได้ด้วยตนเอง แล่นไปหา
ผู้ต้องการใช้ และนำ�ผู้โดยสาร
ไปสู่ที่หมายด้วยระบบ GPS
ที่เที่ยงตรงและแม่นยำ�

S

E

Sharing

Electrification

ยานยนต์ยุคใหม่จะแบ่งสรร
ปันส่วนกันใช้ ไม่เป็นสิ่ง
บ่งบอกสถานะของ “เจ้าของ”
อีกต่อไป เพราะคำ�ว่า
“เจ้าของรถ” จะหมายถึง
บริษัทที่จัดหายานพาหนะ
มาให้บริการการเดินทาง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เรียกกันว่า MaaS หรือ
Mobility as a Service
นั่นแหละครับ

CASE เป็นทั้งแนวความคิดและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ให้ ย านยนต์ ยุ ค ใหม่ ป ฏิ วั ติ รู ป แบบการคมนาคมขนส่ ง ใน
อนาคต แก้ ปั ญ หาแฝงเรื่ อ งสั ด ส่ ว นของระยะเวลาการใช้
ยานยนต์ของคนทำ�งานสำ�นักงาน หรือนิสิตนักศึกษาที่ใน
แต่ละวันโดยเฉลี่ยใช้รถเพียง 15-20% ในช่วงเช้า (กลางวัน)
หรือเย็นเท่านั้น นอกจากนั้นคือจอดรอการใช้งาน
นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ เช่น
PM 2.5 ได้เพราะใช้พลังงานไฟฟ้า แก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ
อันตรายที่เกิดจากตัวผู้ขับเมาสุราหรือหลับใน ผลพลอยได้
ยังเป็นการลดการใช้พื้นที่ในการจอดยานยนต์บริเวณอาคาร
สำ�นักงาน โรงงาน สถาบันการศึกษา หรืออาคารที่พักอาศัย
ได้อีกด้วย
CASE ยั ง ทำ � ให้ เ กิ ด Smart Mobility ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบที่สำ�คัญของเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City
ที่ จ ะเป็ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ ข องชุ ม ชนเมื อ ง โดยแนวคิ ด นี้ มี ก าร
ประยุกต์ใช้แล้วในสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ สหพันธรัฐ
เยอรมนี ในประเทศไทยเราเองมี ก ารทำ � โครงการเมื อ ง
อัจฉริยะในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าว
ถึงข้างต้น มีความเป็นไปได้จากการนำ�ข้อมูลจำ�นวนมหาศาล
หรือ Big Data ที่มีการจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ มาประมวลผล
และวิเคราะห์โดยสมองกลขนาดใหญ่หรือ Super Computer

การแปลงระบบพลังงาน
ขับเคลื่อนเป็นระบบไฟฟ้า
ยานยนต์ยุคใหม่ในเบื้องต้น
จะใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
มอเตอร์ที่ล้อรถ ในอนาคต
การประจุไฟเข้าแบตเตอรี่
จะเป็นระบบไร้สาย โดยประจุ
จากพื้นผิวถนน หรือส่งมา
จากจานอุปกรณ์บนท้องฟ้า
ที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้

นำ�มาจัดทำ�เป็นสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ทั้งในการจัดทำ�
แผนที่นำ�ทาง การติดต่อสื่อสาร การออกแบบและพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ อาคารที่พักอาศัย การจัดการจราจร การ
แบ่งสันปันส่วนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
หรือแม้แต่การจัดทำ�โครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ตลอดจนการพัฒนาวัคซีน
เพื่อป้องกัน หรือยารักษาเมื่อเกิดอาการของโรคขึ้น
คำ�ถามที่สำ�คัญ คือ คนไทยและประเทศไทยมีความ
พร้อมเพียงใดกับสถานการณ์ VUCA การพัฒนาใช้ประโยชน์
จาก CASE และการนำ�เอา Big Data ที่เก็บรวบรวมอยู่ใน
ที่ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง
การมี ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ หากไม่ มี ภ าพเส้ น ทาง
การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประเทศชาติ แ ละประชาชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมแล้ ว ก็ ไ ม่
สามารถทำ�ให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยที่เจริญก้าวหน้าได้
ถึงเวลาทบทวนแล้วครับว่า การประมูลคลื่นความถี่
เพื่อหารายได้มากๆ แต่คุณภาพในการบริการและค่าใช้จ่าย
ไม่มีการกำ�กับดูแลอย่างถูกต้องนั้น เป็นภารกิจหลักของ
กระทรวงและสำ�นักงานจริงหรือไม่ครับ?

CONTACTLESS

TECHNOLOGY

NEW

NORMAL

การเกิดสถานการณ์ โควิด-19 (Covid-19)
ทำ � ให้ ห ลายภาคส่ ว นตระหนั ก ว่ า การใช้ ชี วิ ต
ประจำ�วันของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิ ม ไม่ ม ากก็ น้อ ย ไม่ ต่ า งจากกรณี ห ลั ง
เหตุ ก ารณ์ 9-11 ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ทีส่ ง่ ผลต่อการโดยสารเครือ่ งบินมาจนทุกวันนี้
ที่ทำ�ให้เกิดการตรวจเข้มผู้โดยสารและห้ามนำ�
สั ม ภาระหรื อ วั ต ถุ บ างประเภทขึ้ น เครื่ อ งบิ น
ของสายการบินต่างๆ ทั่วโลก การระบาดของ
โควิด-19 ก็ ไม่แตกต่างกัน ยิ่งการระบาดของ
โรคกินเวลานานเท่าใด ก็จะส่งผลให้รปู แบบการ
ใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเท่านั้น
อี ก ทั้ ง การที่ เ ราไม่ ส ามารถรั บ ประกั น ได้ ว่ า
จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติ ใหม่ต่างๆ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ยิ่งส่งผลให้วิถีการดำ�รง
ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือ
ทีเ่ ราเรียกว่า การใช้ชวี ติ วิถีใหม่ (New Normal)
ทั้งนี้ชีวิตวิถี ใหม่นั้น หลายท่านคงทราบว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามลดการสัมผัส
(Contactless) ต่างๆ ลง เพื่อจะช่วยชะลอการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 เพราะการ
ควบคุมการติดต่อของโรคที่มีประสิทธิภาพ
วิธีหนึ่งคือการพยายามไม่ติดต่อหรือลดการ
สัมผัสให้น้อยที่สุด ซึ่งการลดการสัมผัสนั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ได้แก่

โดย
ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา
รองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
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ลองมาดูในด้านเทคโนโลยียานยนต์ยคุ ใหม่ทเี่ รียกกันย่อๆ ว่า CASE บ้างนะครับ
ว่าจะนำ�ไปสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างไร?
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Contactless
Device

1

Contactless
Lifestyle

2

Contactless
Social

3

การเลี่ยงการสัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวเราที่จะ
ต้องสัมผัสอย่างสม�่ำ เสมอให้นอ้ ยทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการ
ลดการสัมผัสปุ่มลิฟต์, การลดการสัมผัสลูกบิดประตู
ด้วยการใช้วิธีการเปิดปิดจากการเหยียบด้วยเท้าแทน
การหลีกเลี่ยงการจับเงินสด โดยหันมาใช้การจ่ายค่า
สินค้าผ่านการตัดบัญชีด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
มือถือแทน เป็นต้น

การลดการสัมผัสจากกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับนิสยั
หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ยกมื อ ไหว้ ทั ก ทายแทนการจั บ มื อ หรื อ สวมกอดกั น
การลดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อซื้อสินค้า
ทีต่ อ้ งการ หรือลดการไปทานอาหารทีร่ า้ น และเปลีย่ น
มาเป็นการสั่งอาหารมาทานที่บ้านหรือที่ทำ�งานแทน

อย่างไรก็ตามการลดการสัมผัสทั้ง 3 ลักษณะ
ข้ า งต้ น นั้ น ล้ ว นส่ ง ผลให้ เ กิ ด ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New
Normal) โดยชีวิตวิถีใหม่บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแล้ว
โดยทีท่ กุ ท่านไม่รตู้ วั จนบางท่านอาจปฏิบตั ชิ วี ติ วิถใี หม่
จนเป็นชีวิตวิถี(ใหม่) ปกติแล้วก็ได้ อาทิ การเรียน
การสอนออนไลน์ การสั่งซื้ออาหารแบบ Delivery
ที่ ทุ ก ท่ า นคุ้ น เคยจนกลายเป็ น เรื่ อ งปกติ ห รื อ เป็ น
Lifestyle ของคนยุคนีแ้ ละอนาคตอันใกล้ ทัง้ นี้ การลด
การสัมผัส หรือ Contactless จะมีพื้นฐานมาจากการ
ใช้ น วั ต กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ คิ ด ค้ น ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา
ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ ง าน 5G ที่ ช่ ว ยให้ ทุ ก คนพู ด คุ ย
ประชุมกันได้ การใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อทำ�งาน
ต่างๆ ทั้งการสั่งซื้อสินค้า อาหาร การเดินทาง เป็นต้น

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังชีวิตวิถีใหม่
จะมีรูปแบบตั้งแต่แบบง่ายจนถึงแบบซับซ้อน เช่น การสั่ง
อาหาร การสั่งงานต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ หากมีการใช้งานจริง
จะมีเบื้องหลังของเทคโนโลยีที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะต้อง
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ไม่ น้ อ ย ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นา
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Application) เพือ่ ใช้
เป็นหน้าร้านหรือโชว์รมู (Front end) ในการสัง่ ออเดอร์ตา่ งๆ
จากนัน้ เมือ่ ผูใ้ ช้งานกดสัง่ ซือ้ คำ�สัง่ ซือ้ ข้อมูลจะวิง่ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 3G/4G/5G ที่มีความเร็วสูงมาสู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
(Back end server) ในทันที จากนั้นจะมีการประมวลผลว่า
ยังมีสต๊อกสินค้าอยูไ่ หม หรือควรจะประสานงานไปยังร้านค้า
หรือร้านอาหารใด ในขณะทีฝ่ งั่ เซิรฟ์ เวอร์จะมีการเชือ่ มต่อไป
ยังระบบหลังบ้าน (Back Office) ของธนาคารหรือผูใ้ ห้บริการ
ด้านการเงินต่างๆ โดยระหว่างนีผ้ ใู้ ห้บริการด้านการเงินบางราย
อาจจะมีการขอยืนยันตัวตนผู้สั่งซื้อว่าเป็นคนทำ�ธุรกรรม
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การลดการติดต่อทางสังคม การพูดคุย การปรึกษา
การประชุม การสัมมนา การจัดงาน การชมงาน หรือ
อื่นๆ ที่เดิมเป็นการรวมกลุ่มแบบพบหน้า แต่หันมาใช้
การพูดคุยผ่านระบบออนไลน์แทนรูปแบบเดิมที่ต้องมี
การรวมกลุ่มกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

(Transaction) นี้จริงหรือไม่ โดยการส่ง OTP (One Time
Password) มายังมือถือหรืออีเมลของผูส้ งั่ สินค้าเพือ่ ให้ยนื ยัน
การเป็นเจ้าของคำ�สั่งซื้อนั้น จากนั้นระบบก็จะตัดเงินและ
ส่งคำ�สั่งซื้อกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ (Back end Server) อีกครั้ง
เพือ่ สรุปรายละเอียด และส่งคำ�สัง่ ซือ้ กลับไปยังผูส้ งั่ ซือ้ ในทันที
อีกครั้ง เป็นอันจบกระบวนการสั่งซื้อสินค้า
กระบวนการที่มีความซับซ้อนต่างๆ เหล่านี้ พบว่า
แทบจะไม่มีการใช้มนุษย์ทำ�งานเลย (ยกเว้นกรณีเกิดปัญหา)
อีกทั้งกระบวนการเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบจะเกิดขึ้นภายใน
เวลาไม่กนี่ าที ในขณะทีก่ ารสัง่ ซือ้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนทีอ่ าจจะ
มีค�ำ สัง่ ซือ้ สินค้าเข้ามาเป็นหลักหมืน่ หรือมากกว่านัน้ ในเวลา
เดี ย วกั น ซึ่ ง ระบบก็ จ ะต้ อ งสามารถดำ � เนิ น การต่ อ ไปได้
ไม่สะดุด ซึง่ เทคโนโลยีหลายอย่างทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะพบว่า
มีหลายขั้นตอนและค่อนข้างจะซับซ้อนในการทำ�งาน ดังนั้น
เทคโนโลยีที่มีการผสานหลายขั้นตอนเข้า ด้วยกั น เราจะ
เรียกรวมๆ ว่าเป็นการทำ�แพลตฟอร์ (Platform) ในการ
สั่งซื้ออาหาร หรือสั่งซื้อสินค้า
จากที่กล่าวมา เพียงต้องการลดการสัมผัสอย่างใด
อย่างหนึง่ จะมีเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและซับซ้อนเกีย่ วข้องด้วย
มากมาย จึงเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมประเทศชัน้ นำ�ทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ทาง
เทคโนโลยี แ ละมี น วั ต กรรมใหม่ ๆ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ชีวติ วิถใี หม่เกิดขึน้ รวดเร็วและมากกว่า ไม่วา่ จะเป็นการเรียน
แบบออนไลน์ การพบแพทย์ทางไกล การทำ�งานทางไกล
ทีม่ กี ารใช้งานในหลายประเทศแล้ว เป็นต้น เพราะชีวติ วิถใี หม่
หลายอย่างจะต้องมีการอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็น
เครื่องมือช่วยในการดำ�เนินงานด้วย
ผู้เขียนเชื่อว่าการลดการสัมผัสที่กระทบต่อการสร้าง
ชีวิตวิถีใหม่ ย่อมจะไม่หยุดเพียงแค่ที่เราคุ้นเคย หรือที่กล่าว
ข้างต้น แต่จะยิง่ ทวีความเข้มข้นขึน้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
และเกิดใหม่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอนาคตอันใกล้
ผู้เขียนคิดว่า เราอาจจะมีชีวิตวิถีใหม่ในการท่องเที่ยวแบบ
ไร้ สั ม ผั ส เพิ่ ม ขึ้ น จากการผสานเทคโนโลยี VR/AR/MR
(Virtual Reality/Augmented Reality/Mixed Reality)
อาทิ การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อาจจะไม่จ�ำ เป็นอีกแล้ว
ก็ได้ เมื่อทุกคนสามารถสัมผัสบรรยากาศในโรงภาพยนตร์
ผ่านการสวมแว่น VR ที่เมื่อสวมใส่แล้วเสมือนได้นั่งชมใน
โรงภาพยนตร์จอใหญ่ราวตึกสูง 3-5 ชั้น หรือการใส่แว่น VR
เพือ่ เดินเลือกซือ้ ของในห้างสรรพสินค้าทีผ่ ซู้ อื้ จะสามารถหยิบ
และเลือกชมสินค้าได้ 360 องศา หรือการเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ปัจจุบันหลายแห่งก็ได้เปิดให้เข้าชมแบบ VR
แล้ว ซึง่ ช่วยให้เราสามารถชมพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ ในทุกซอกทุกมุม
เสมือนเราเข้าไปอยู่สถานที่นั้น เหล่านี้อาจจะกลายเป็นชีวิต
วิ ถี ใ หม่ ที่ เ ป็ น ชี วิ ต วิ ถี ป กติ ข องคนในยุ ค อนาคตก็ เ ป็ น ได้
จากที่กล่าวมาคงพอสรุปให้ทุกท่านเห็นภาพชีวิตวิถีใหม่ที่ลด
การสัมผัสลง โดยมีพนื้ ฐานมาจากเทคโนโลยีทมี่ คี วามทันสมัย
ต่าง ๆ และแน่นอนประเทศใดทีม่ คี วามก้าวหน้ากว่าประเทศ
อื่น ก็จะมีโอกาสการเกิดชีวิตวิถีใหม่ในรูปแบบใหม่มากกว่า
ซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆ รวมถึงวิกฤตโควิด-19 จะเป็นตัวเร่ง
หรื อ เป็ น ตั ว ยกกำ � ลั ง ให้ ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ร วดเร็ ว และ
รุนแรงชนิดก้าวกระโดด และอาจส่งผลให้ชีวิตของพวกเรา
เปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเช่นกัน
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ผ่าน Web Application
โดย
ชัยยา เจิมจุติธรรม
ผู้อ�ำนวยการกองควบคุม
การก่อสร้าง

บทบาทและหน้าที่ของงานการบริการด้านช่างในด้าน
การควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งอาคารและโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองรับภาระหนักในปัจจุบนั ทัง้ ควบคุม
งานของหน่วยงานเองและหน่วยงานภาครัฐอืน่ มีจ�ำ นวนมาก
และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีนโยบายให้คงจำ�นวนเท่าเดิม การดำ�เนินงานของโครงการ
ก่อสร้างโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

1
2
3

ต้นน้ำ�

การสำ�รวจ การออกแบบ
และจัดทำ�ประมาณราคา
ถือเป็นงานต้นน้ำ�

กลางน้ำ�

การจัดซื้อจัดจ้าง
(E-bidding)
ถือเป็นงานกลางน้ำ�

ปลายน้ำ�

การบริหารสัญญา
และควบคุมงาน
ถือเป็นงานปลายน้ำ�

ผังแนวคิดการออกแบบระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

ในขั้นตอนทั้งหมด ขั้นตอนที่ 3 นับว่าเป็นงานบริหาร
จัดการที่ต้องใช้หลักวิศวกรรมและหลักบริหารร่วมกัน ถือว่า
ยุ่งยากที่สุด เพราะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มักประสบปัญหา
อุปสรรคที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต
ที่นำ�แบบแปลนไปก่อสร้างบนพื้นที่จริง โดยมีผู้ควบคุมงาน
ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ กำ�กับ ควบคุม รวมทั้งรายงานผลความ
ก้าวหน้า การเบิกจ่าย ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของ
งานก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ในทุกๆ สัปดาห์ ในยุคดิจิทัล 4G การจัดการและบริหาร
งานควบคุมงานก่อสร้างจำ�เป็นต้องหาวิธีการรายงานที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2559
กองควบคุมการก่อสร้างได้รว่ มกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง วางแผนจัดทำ�
ระบบรายงานและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งผู้ควบคุมงานและผู้บริหารสามารถ
ดำ�เนินการผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือ (Smart
Phone) ด้วย“ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงาน
ก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web Application” ในการควบคุม
งานก่ อ สร้ า งของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งเองและทุ ก
หน่วยงานที่ใช้บริการควบคุมงานของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระบุให้แต่งตัง้
ผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็น
ไปตามรู ป แบบและสั ญ ญาจ้ า ง ผู้ ค วบคุ ม งาน
จึงรับภารกิจสำ�คัญที่ต้องปฏิบัติคือควบคุมงาน
และบริหารสัญญาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กำ�หนด อันได้แก่ ประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน จัดประชุมทำ�ความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง การตรวจสอบ/อนุ มั ติ วั ส ดุ
การเก็บตัวอย่างวัสดุ เพือ่ ส่งทดสอบ จัดทำ�ระเบียบ
วาระ/รายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
การตรวจรั บ งาน จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ
ช่วยแบ่งเบาภาระงานดังกล่าว ระบบฐานข้อมูล
การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ถือเป็น
เครือ่ งมือหลักทีท่ รงประสิทธิภาพทีเ่ ปรียบเหมือน
เครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงระหว่ า งข้ อ มู ล ภาคสนาม
ซึ่ ง เรี ย งรายอยู่ ต ามจั ง หวั ด ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ
กับตัวผู้ควบคุมงาน ซึ่งทำ�หน้าที่อยู่ในภาคสนาม
และส่งตรงถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
ก่อนผ่านไปยังผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ นส่วนกลาง

มีผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบฯ ดังนี้

Admin/ธุรการ : จัดเตรียมและนำ�เข้าข้อมูลตั้งต้น

• ชื่อโครงการ/เลขที่สัญญา/วันเริ่มงาน/วันแล้วเสร็จ
• ชื่อผู้รับจ้าง
• งบประมาณ รวม/รายปี
• รายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ

ผู้ควบคุมงาน : ตรวจสอบกำ�กับ และควบคุมงาน

• นำ�เข้าข้อมูลให้แก่ แผนงาน เอกสารอนุมัติวัสดุ/เก็บตัวอย่าง
ส่งทดสอบ
• รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ทำ�บันทึกประจำ�วัน/สัปดาห์/
เดือน ภาพถ่าย
• จัดทำ�เอกสารประกอบการส่งงวดงานและตรวจสอบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
• อุปสรรคและแนวทางแก้ไข/การสั่งหยุดงาน-เริ่มงาน ฯลฯ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบติดตาม
ความก้าวหน้าและบริหารสัญญา

• ตรวจสอบบันทึกประจำ�วัน/สัปดาห์/เดือน
• ตรวจสอบภาพการก่อสร้าง
• ตรวจสอบการอนุมตั วิ สั ดุ/ผลทดสอบ/ความถูกต้องของงานก่อสร้าง
• ติดตามความก้าวหน้า/การใช้งบประมาณ/ตรวจรับการส่งงวดงาน

ผูบ้ ริหาร : ติดตาม ภาพรวมการบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายของ
โครงการก่อสร้าง
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ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)
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รูปแบบของระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

หน้าหลักของระบบงานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

• ธุรการและผู้ควบคุมงาน ภาพหน้าจอจะให้นำ�เข้า
ข้ อ มู ล ของงาน โดยสามารถบั น ทึ ก และแก้ ไขข้ อ มู ล ได้
โดยธุรการกรอกข้อมูลตั้งต้นของงานก่อสร้าง ส่วนผู้ควบคุม
งานจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ระบบ CM ประมวลผล
ใช้งานเพื่อการสร้างรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น แผนงาน
ก่ อ สร้ า ง รายการอนุ มั ติ วั ส ดุ กำ � หนดตำ � แหน่ ง ถ่ า ยภาพ
หลั ง จากนั้ น จึ ง สามารถเข้ า ทำ � รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจำ�วันได้

• คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ฯ และผู้ บ ริ ห าร
ภาพหน้าจอแสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องรับทราบ ได้แก่
ผลการรายงานการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
แต่สามารถติดตามกำ�กับโดยการอ่านและพิมพ์ข้อมูลของ
โครงการก่อสร้างได้ เช่น ภาพการก่อสร้าง เอกสารการอนุมตั ิ
บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านประจำ � วั น รายงานประจำ � สั ป ดาห์
ปั ญ หาอุ ป สรรค บั น ทึ ก การส่ ง มอบงวดงานและผลการ
เบิกจ่ายงบ

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการใช้ระบบฐานข้อมูล
การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

ในการบริหารสัญญาก่อสร้างที่มีโครงการจำ�นวนมาก
และมีทตี่ งั้ ของโครงการในหลายจังหวัดทัว่ ประเทศ ระบบ CM
เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ซึ่งมีภารกิจและงานประจำ�อยู่ในกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ได้อย่างใกล้ชิด มองเห็นภาพการก่อสร้างที่ผู้ควบคุมงาน
นำ�เข้าระบบ รับทราบผลการปฏิบตั งิ านประจำ�วัน เมือ่ มีปญ
ั หา
อุปสรรคเกิดขึ้นสามารถสั่งการหรือสั่งแก้ไขได้ทันที อีกทั้ง

เป็ น การประหยั ด งบประมาณในการจั ด ซื้ อ กระดาษและ
อุปกรณ์ในการจัดทำ�จัดเก็บรายงาน นอกจากนั้นระบบ CM
ยังสามารถจัดเก็บเอกสารเป็นดิจทิ ลั ไฟล์ สามารถป้องกันการ
สูญหายของเอกสารและสะดวกต่อการสืบค้นหรือสั่งพิมพ์
ข้อมูลการควบคุมงานทุกโครงการได้ตลอดเวลา
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เมือ่ เข้าใช้งานจะต้องใส่ User Name/Password
จะปรากฏรูปแบบเมนูตามประเภทของผู้ใช้งาน

โดย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย

ผลการเสวนา

“การเตรียมตัวรับ

New Normal
หลังวิกฤตไวรัส
โควิด-19”
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
เวลา 10.00-12.30 น.
ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

1

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าว
รายงานว่าได้มีการจัดประชุมระดมความรู้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการ
แพทย์ และเสนอแนะต่ อ รั ฐ บาลเรื่ อ งการเลื่ อ นวั น หยุ ด สงกรานต์
เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา
(COVID-19) รวมถึงการก่อตั้งกองทุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิดเพื่อจัดทำ�
ประกันชีวิตให้แก่แพทย์-พยาบาล รวมถึงการรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกัน
เชื้อสำ�หรับแพทย์ รวมถึงความร่วมมือที่ดีจากประชาชนทุกคน
พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
กล่าวในประเด็นการใช้ชีวิตของประชาชนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์
ในปัจจุบัน ทางแพทยสภาได้มีการทำ�ภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่
1 “โครงการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันประชาชน
และหยุดการแพร่กระจายเชื้อ
2 การรักษาคนไข้ การเตรียมการรับมือต่างๆ ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
3 การปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีกำ�ลังคนในการ
รักษาคนไข้ที่เพียงพอ
้ างการแพทย์
4 การปกป้องสังคม โดยมีการบูรณาการให้ความรูท
จากแพทย์หลากหลายสาขา เช่น จิตแพทย์ หมอโรคปอด
หมอโรคติ ด เชื้ อ เป็ น ต้ น การจั ด การเรื่ อ งของยาสถาน
พยาบาล และการทำ�ประกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
่ นสำ�คัญในอนาคต ได้แก่
5 การเตรียมอนาคต ซึง่ ถือเป็นจุดเปลีย
• การผลิตหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือ
ทางการแพทย์กบั วิศวกรในการพัฒนานวัตกรรม เพือ่ ทดแทน
การขาดแคลน
• การเว้นระยะห่างทางสังคมที่ทำ�ให้จำ�เป็นต้องมีการปิดเมือง
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว
• การลดขนาดพื้ น ที่ ทำ � งาน ลดการเดิ น ทาง ลดค่ า ใช้ จ่ า ย
สนั บ สนุ น การทำ � งานที่ บ้ า น แต่ ไ ม่ ล ดสถานพยาบาล
• มิติทางการแพทย์ ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนคนอยู่บ้านกัน
มากขึ้น ดังนั้น การใช้เวลากับครอบครัวมีมากขึ้น ส่งผลให้
สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและใกล้ชิดกันมาก
• การหาความรู้-การดูหนังผ่านสื่อออนไลน์เป็นพฤติกรรมใหม่
ที่เกิดขึ้น
• สังคมที่ไร้เงินสด การซื้อของ การสั่งอาหาร การสั่งยา การให้
บริการทางการแพทย์ซง่ึ กำ�ลังมีการออกกฎหมาย Tele-medicine
Tele-care Tele-health และ Tele-consult

ทันตแพทยสภา

2

ทันตแพทย์เผด็จ ตัง้ งามสกุล อุปนายกทันตแพทยสภา
คนที่ 1 กล่าวว่า คลินิกทันตกรรมยังไม่ปิดบริการตั้งแต่เกิด
วิกฤตแพร่ระบาด สำ�หรับประกาศฉบับแรกของกรมการแพทย์
ที่ลงนามเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทันตแพทย์คือการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน โดยยังคง
ให้การรักษาอยู่ตลอด แต่จะหลีกเลี่ยงกรณีท่ีไม่เร่งด่วนให้
เลือ่ นการรักษาออกไปก่อน แต่เมือ่ สถานการณ์ผอ่ นคลายดีขน้ึ
ก็ได้มีการทบทวนและเปิดรับให้รักษาฟันได้ มีดังนี้ กรณี
การรับการรักษาแบบระยะเร่งด่วน และแบบระยะก่อนเร่งด่วน
(Pre-emergency) หมายถึง ผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการ แต่หาก
ทิ้งระยะเวลาออกไปจะเกิดอาการรุนแรงได้ เช่น ฟันที่ผุลึก
แต่ยังไม่มีอาการ คนไข้ที่มีการรักษารากฟันอยู่แต่ต้องได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง คนไข้ใส่ฟันปลอมที่ค้างอยู่ คนไข้
ทีใ่ ส่ลวดจัดฟันค้างอยู่ เป็นต้น แต่ส�ำ หรับผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่มคี วาม
จำ�เป็นต้องรีบเข้ารับการรักษายังคงขอให้เลือ่ นนัดออกไปก่อน
ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามไปยังคลินิกที่จะเข้ารับ
บริการได้ว่าจะสามารถเดินทางไปรับบริการได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม แนะนำ�ให้ประชาชนมีการติดต่อทาง
โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์เพื่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
ทีค่ ลินกิ ทันตกรรมและเปิดโอกาสให้มกี ารซักถามความจำ�เป็น
ในการเข้ารับการรักษาเพื่อประเมินความเสี่ยงและคัดกรอง
สภาพโดยรวมของคนไข้กอ่ นเดินทางเข้าไปทีค่ ลินกิ นอกจาก
นี้ ยังมีการจัดการภายในคลินกิ ทีม่ กี ารเว้นระยะห่างในการรอ
เข้ารับการรักษา การปรับปรุงสถานพยาบาลให้เอาสิ่งที่ไม่
จำ�เป็นออกไปก่อน และลดจำ�นวนผู้ติดตามเท่าที่จำ�เป็น
สำ�หรับเครือ่ งแต่งกายของแพทย์ตามมาตรฐานยังมีไม่เพียงพอ
ดั ง นั้ น ทั น ตแพทย์ จึ ง มี ก ารดั ด แปลงโดยการนำ � เสื้ อ กั น ฝน
มาทำ�เป็นชุด PPE เพื่อป้องกันละอองฝอย ใส่ Face Shield
และเมื่ อ ใช้ ง านเสร็ จ จะมี ก ารทำ � ความสะอาดฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ย
แอลกอฮอล์และอบในตู้ UV สำ�หรับระยะต่อไปเมื่ออุปกรณ์
ตรวจเชื้อมีแพร่หลายจะมีการนำ�มาใช้ตรวจสอบคนไข้ก่อน
เข้ารับการรักษา และเมื่อมีวัคซีนใช้แล้วอาจจะมีการบรรเทา
มาตรการเข้ ม งวดให้ ล ดลงได้ สำ � หรั บ หน้ า กาก N95 ที่
ขาดแคลนจะมีทนั ตแพทย์บางท่านใช้วธิ สี แกนใบหน้าและทำ�
3D Printing หน้ากากออกมาให้ปิดได้มิดชิด ซึ่งหากเป็น
ไปได้ ทางทันตแพทย์อยากให้มีความร่วมมือกับสถานที่ผลิต
หน้ากากทางเลือกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่ากับหน้ากาก N95 ได้
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รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
กล่าวว่า การไปสถานพยาบาลจะมีพยาบาลเป็นด่านแรก
ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อตรวจหาเชื้อ ซึ่งใช้ระยะเวลารอ
ผลตรวจ 2-3 วัน โดยให้ผู้ป่วยกลับไปรอฟังผลตรวจที่บ้าน
และจะมีคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตัวขณะรอฟังผลอยู่ที่บ้าน
และหากผลตรวจออกมาพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจะมีการ
ติดต่อเข้ารับผูป้ ว่ ยโดยจะมีพยาบาลดูแลอยูต่ ลอด กรณีทเี่ ป็น
ผู้ป่วยหนักจะมีการย้ายผู้ป่วยเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
จะได้ รั บ การดู แ ลจากแพทย์ แ ละพยาบาลที่ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้านอย่างใกล้ชิด
รศ. ดร.ศิ ริ อ ร สิ น ธุ อุ ป นายกสภาการพยาบาล
คนที่ 1 ได้บรรยายให้เห็นภาพเบื้องหลังการทำ�งานของ
พยาบาลกับผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อ จะเป็นภาพห้องความดันลบ
หน่วยวิกฤตที่มีพยาบาลสวมชุดป้องกันอย่างมิดชิด ตรวจ
ประเมินและเฝ้าดูผปู้ ว่ ยตลอดเวลา มีการจัดการวัดปรับระดับ
สารน้ำ�ที่แพทย์ให้ทางหลอดเลือด ยา สิ่งขับหลั่งและขับถ่าย
จากร่างกายอย่างละเอียด นอกจากนี้ ในห้องความดันลบ
จะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 วนในอากาศ หรือติดพื้น ผนังห้อง
รวมถึงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ดังนัน้ พยาบาลมีความจำ�เป็นต้องดูแล
ตนเองเพือ่ ไม่ให้ตนติดเชือ้ และนำ�เชือ้ ไปติดผูอ้ นื่ และครอบครัว
เพราะหากพยาบาลป่ ว ยจะส่ ง ผลกระทบอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
ขาดแคลนบุคลากรในการรักษาผูป้ ว่ ย ดังนัน้ อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ความปลอดภัยจึงมีความสำ�คัญมาก
สำ�หรับชุดป้องกันทีด่ ที ส่ี ดุ คือ ชุดความดันบวกด้านใน
เพือ่ ป้องกันไม่ให้อากาศและเชือ้ โรคในห้องความดันลบเข้ามา
ด้า นในได้ ที่เรียกว่า ชุด PAPR (Power Air Purifying
Respiratory) ซึ่งมีราคาสูงมากกว่าชุด PPE (ไม่มีออกซิเจน)
แต่จะอึดอัดน้อยกว่า ทำ�งานคล่องตัวมากกว่า ดังนัน้ จึงจำ�เป็น
ต้องมีการวางแผนร่วมกับแพทย์กอ่ นใส่ชดุ นี้ เนือ่ งจากเป็นชุด
ที่ใช้แล้วทิ้ง ราคาราว 3-4 หมื่นบาท พยาบาลต้องมีการ
เตรี ย มการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สั ง เกตอาการผู้ ป่ ว ยอย่ า ง
รอบคอบ โดยเฉพาะข้อมูลจำ�เพาะที่แพทย์ต้องใช้ในการ
ตัดสินใจร่วมกับพยาบาลในห้องความดันลบ สิง่ สำ�คัญในห้อง
ผูป้ ว่ ยวิกฤตพยาบาลต้องทำ�การกูร้ ะบบหายใจเนือ่ งจากปอด
ของผู้ป่วยถูกทำ�ลาย
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สภาวิ ช าชี พ ภายใต้
ความร่วมมือสมาพันธ์
ส ภ า วิ ช า ชี พ แ ห่ ง
ประเทศไทย ร่ ว มกั น จั ด เสวนา
ออนไลน์ ค รั้ ง แรกในประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วย แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
เภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์
สั ต วแพทยสภา สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากายภาพ
บำ�บัด สภาทนายความ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ สภาสถาปนิ ก และสภา
วิศวกร โดยมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน
ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx จำ�นวน
329 คน รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook จำ � นวน 242 คน ทั้ ง นี้
หน่วยงานแต่ละแห่งได้มีการให้ข้อมูล
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�รง
ชีวิตแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์
แพร่ ร ะบาดไวรั ส โควิ ด -19 และ
เตรียมพร้อมรับรูปแบบการดำ�เนิน
ชีวิตวิถีใหม่ ดังนี้
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Rapid AB Test ชุดตรวจแบบใช้ครั้งเดียว ใช้ตรวจหาภูมิคุ้มกันจากเลือด

สัตวแพทยสภา
ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Negative Pressure)

สภาเทคนิค
การแพทย์

จุดตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ห้องระบบความดันบวก

4

รศ. ดร.จิราพร ลิม้ ปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า
ในช่วงสถานการณ์นที้ �ำ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึน้ และจะเห็นได้วา่
บุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีความพร้อม และมีการปรับตัว
เพื่ อ ผู้ ป่ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ ความจำ � เป็ น ในการใช้ ย าสำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ย
หากสามารถคิดค้นยาป้องกันโรคโควิด-19 จะเป็นการป้องกันการ
แพร่เชื้อ จึงทำ�ให้เภสัชกรต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ประเทศไทยถือว่า
มี ร ะบบการรั ก ษาสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพ มี ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ เข้ า ไปดู แ ลมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตยา รวมถึงสถานที่จัดยา
การติ ด ตามและจั ด ยาสำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ในช่ ว งที่
ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ มีการนำ� Tele-medicine
ทางการแพทย์มาใช้ควบคู่กับ Tele-pharmacy เพื่อใช้ติดตาม
การใช้ยาของผู้ป่วย การวิเคราะห์ใบสั่ง และการจัดส่งยาที่ดีมี
ความระมัดระวังในเรื่องของการรักษาสภาพยาให้มีความคงตัวอยู่
เมื่อถึงมือผู้ป่วย ทั้งนี้ แนะนำ�ไม่ให้ผู้ป่วยสั่งยาออนไลน์มาใช้รักษา
ด้วยตนเองเนือ่ งจากขาดการวินจิ ฉัยจากแพทย์หรือเภสัชกร จึงอาจ
เป็นอันตรายได้ สำ�หรับเรือ่ งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต้องใช้เวลา
ในการพัฒนา เนื่องจากต้องอาศัยองค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ
มากมาย รวมถึงระยะเวลาในการทดลองวิจัยกับมนุษย์ จึงจำ�เป็น
ต้องอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมจากองค์กรในต่างประเทศที่มีความ
พร้อมในการพัฒนาวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว เช่น จีน เยอรมัน เป็นต้น
เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถมีโอกาสได้รบั ความช่วยเหลือจากนานา
ประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนได้ก่อน

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิค
การแพทย์ กล่าวว่า การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยจะถูกส่งตรวจกับทีมเทคนิคการแพทย์ในห้อง
ปฏิบัติการปลอดเชื้อ สำ�หรับเชื้อไวรัสก่อโรคโคโรนา
ที่ ส ามารถก่ อ โรคได้ รุ น แรงทำ � ให้ ป อดอั ก เสบและ
อาจถึงแก่ความตายได้ ได้แก่ SAR-CoV-1, MERS-CoV
และ SARS-CoV-2 (เป็ น สาเหตุ ข องโรคโควิ ด -19)
ซึง่ การแพร่กระจายเชือ้ เกิดจากการไอ-จามทีต่ ดิ ออกมา
เป็นละอองฝอย และมีจับสัมผัสติดต่อกันไปจากคน
สู่คน มีระยะฟักตัวประมาณ 14 วัน หากได้รับเชื้อ
เข้าสู่ร่างกายจะมีการขยายตัวในหลอดลมและปอด
ทำ�ให้เกิดปอดอักเสบและนำ�ไปสู่การหายใจล้มเหลว
อย่างไรก็ตามร่างกายมนุษย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันเชื้อนี้ได้ ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ ไอ จาม
เจ็บคอ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย สูญเสียการรับรู้กลิ่น
กลไกการตอบสนองของร่ า งกายในผู้ ติ ด เชื้ อ
สามารถตรวจหาเชื้อได้เมื่อร่างกายได้รับเชื้อเข้าไป
ในระยะ 3-5 วัน โดยวิธีเทคนิคทางอณูวิทยา และมี
เทคนิคการตรวจเมือ่ ร่างกายมีการสร้างภูมคิ มุ้ กันขึน้ มา
ประมาณวันที่ 10 ซึ่งจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า
igM และวันที่ 14 จะมีภูมิคุ้มกันชื่อว่า igG โดยการ
ตรวจในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะตรวจหาเชื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ป้ายคอ/โพรงจมูก และการตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วยวิธี
การเจาะเลือด การตรวจเชื้อในประเทศไทยมี 2 แบบ
ได้ แ ก่ Real-time RT PCR เป็ น การตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส และ Rapid Test เป็นชุดตรวจ
แบบใช้ครัง้ เดียว ตรวจหาภูมคิ มุ้ กันจากเลือด รออ่านผล
10-15 นาที (คล้ายคลึงกับชุดตรวจการตั้งครรภ์)
มีการแสดงวิดโี อการทำ� Rapid Test ด้วยตนเอง
ที่ไม่ถูกต้องและมีโอกาสเสี่ยงเกิดบาดแผลและติดเชื้อ
ได้ รวมถึงชุดตรวจที่ไม่ผ่านการรับรองจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกอบกับการ
อ่านผลยากอาจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง จึงไม่แนะนำ�
ให้ซื้อมาทำ�เองเนื่องจากมีความเสี่ยงและอันตราย

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา
กล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าสัตว์จะแพร่เชื้อมา
ทีค่ น แต่แนะนำ�ว่าควรจะมีการล้างมือก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เสมอ
นอกจากนี้ มีการยกตัวอย่างรายงานการติดเชือ้ โควิด-19 ของ
สัตว์ในต่างประเทศ สำ�หรับเคสแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
สุนัขพันธุ์ปอมเปอเรเนียน อายุ 17 ปี ที่ฮ่องกง มีการเก็บตัวอย่าง
จากช่องปากได้ผลบวกอ่อนๆ แต่มีการเก็บผลจากช่องทวารและ
อุจจาระ กลับได้ผลลบ และวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีการเก็บผล
อีกครั้งที่ช่องปาก ซึ่งยังคงได้ผลบวกอ่อนๆ เช่นเดิม ในวันที่ 3
มีนาคม 2563 มีการเก็บเลือดไปตรวจเพือ่ หาภูมคิ มุ้ กัน ซึง่ ได้ผลลบ
แปลว่าไม่เกิดแอนติบอดี้ หลังจากนั้นวันที่ 5 และ 9 มีนาคม 2563
มีการเก็บผลทีช่ อ่ งปากและจมูก ยังคงให้ผลบวกอ่อน ๆ อยู่ จากนัน้
มีการตรวจซ้ำ�วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 (ซึ่งมีการกักตัวสุนัขไว้
2 สัปดาห์) ปรากฏผลตรวจเป็นลบ แต่การตรวจภูมิคุ้มกันกลับ
ให้ผลบวก จึงมีข้อสังเกตว่าหลังจาก 2 สัปดาห์ผ่านไป สุนัขมี
ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้ว และในวันที่ 15 มีนาคม 2563 มีการปล่อย
ตัวสุนัขเนื่องจากไม่พบเชื้อแล้ว แต่หลังจากปล่อยตัวไปเพียง 2 วัน
สุนขั ก็เสียชีวติ เนือ่ งจากอายุมากและมีการวิเคราะห์ยนื ยันว่าสาเหตุ
การเสียชีวิตของสุนัขตัวดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เลย
สุนัขตัวนี้เชื่อว่าได้รับการปนเปื้อนจากเจ้าของที่ป่วยเป็นโควิด-19
ตัวอย่างต่อมา สุนัข 2 ตัว พันธุ์อัลเซเชียน อายุ 2 เดือน
กับพันธุผ์ สม ทีอ่ ยูก่ บั ผูป้ ว่ ยโควิด-19 สุนขั พันธุอ์ ลั เซเชียนตรวจแล้ว
ได้ผลบวก ต่อมาอีก 10 วัน ผลตรวจจากช่องจมูกให้ผลเป็นลบ
มีการตรวจเพาะแยกเชื้อ โดยมีการกักตัวสุนัขวันที่ 18 มีนาคม
2563 ต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2563 พบเชื้อไวรัสแล้ว หลังจากนั้น
วันที่ 3 เมษายน 2563 ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากกักตัวสุนขั พบว่า
สุนขั มีภมู คิ มุ้ กันเชือ้ โควิด-19 ในขณะทีส่ นุ ขั พันธุผ์ สมอีกตัวตรวจแล้ว
ให้ผลลบตั้งแต่ต้นมาโดยตลอด เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าการนำ�สุนัข
มากอดจูบสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้คนสามารถปนเปื้อนแพร่เชื้อ
ไปให้สตั ว์เลีย้ งได้ ดังนัน้ สิง่ สำ�คัญในขณะนีค้ อื คนไม่ควรสัมผัสใกล้ชดิ
กับสัตว์เลี้ยงและควรใส่หน้ากากป้องกันตนเองด้วย
ตัวอย่างแมวในเบลเยี่ยมที่พบว่ามีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ อาเจียน ท้องเสีย จึงส่งสิง่ ส่งตรวจและผลปรากฏว่าเป็นบวก
จึงมีการกักตัว หลังจากนั้น 9-10 วันก็มีการปล่อยตัว
ตัวอย่างแมวในฮ่องกงเจ้าของเป็นผู้ป่วยโควิด-19 มีการเก็บ
สิ่งส่งตรวจจากช่องปากและจมูก ปรากฏว่าให้ผลบวกต่อโควิด-19
โดยเชื่อว่าแมวได้รับการปนเปื้อนจากเจ้าของ หลังจากนั้นแมว
ก็มีอาการดีขึ้นและส่งกลับ
ตัวอย่างเสือที่สวนสัตว์ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากคนให้อาหารเสือกับสิงโตในสวนสัตว์มี
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นายประเสริ ฐ หวั ง รั ต นปราณี อุ ป นายก
สภาวิชาชีพบัญชีฯ แจ้งว่าด้านความช่วยเหลือกับ
ผู้ประกอบการได้มีการประสานงานกับกรมสรรพากร
และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการประกาศขยายเวลา
การยืน่ ภาษี การเลือ่ นประชุมผูถ้ อื หุน้ ทำ�ให้เลือ่ นระยะ
เวลาการส่งงบการเงินได้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ
มี ม าตรการเพื่ อ ลดผลกระทบในช่ ว งสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-19 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการออก
แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ด้านบัญชี 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
สำ�หรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้กับสถาบันการเงิน และมาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีในเรื่องต่างๆ
ในอนาคตจะมีแอปพลิเคชันทางบัญชีสำ�หรับ
ผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการไม่จำ�เป็นต้องมี
นักบัญชีมาคียบ์ ญ
ั ชีผา่ นคอมพิวเตอร์ ซึง่ ข้อมูลจะเชือ่ ม
เข้าสูร่ ะบบโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี้ ประชาชนสามารถติดต่อ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ทางเว็บไซต์
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อาการป่วยโควิด-19 จึงมีการปิดสวนสัตว์ตงั้ แต่วนั ที่ 16
มีนาคม 2563 และในวันที่ 27 มีนาคม 2563 พบว่า
เสือที่ชื่อนาเดียแสดงอาการผิดปกติทางระบบทางเดิน
หายใจ และเสืออีก 3 ตัวก็มีอาการแบบเดียวกัน ต่อมา
สิงโตอีก 3 ตัว รวมทัง้ หมด 7 ตัว มีอาการป่วยทางระบบ
ทางเดินหายใจ โดยในวันที่ 3 เมษายน 2563 มีการ
ตัดสินใจวางยานาเดียและเก็บตัวอย่างทางช่องปาก
จมูก และหลอดลม ส่งไปตรวจทีห่ อ้ ง Lab 2 แห่ง ได้แก่
Cornell University และ Illinois University
ผลปรากฏว่ า ให้ ผ ลบวกต่ อ เชื้ อ โควิ ด -19 วั น ที่ 22
เมษายน 2563 เก็บผลตรวจจากอุจจาระก็ยงั ให้ผลบวก
ในขณะที่สัตว์อื่นๆ ในสวนสัตว์ไม่มีอาการ
ตั ว อย่ า งแมว 2 ตั ว ในนิ ว ยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีเจ้าของเป็นโควิด-19 แต่ผลตรวจแมว
2 ตัวไม่เหมือนกัน เนื่องจากตัวหนึ่งเป็น อีกตัวหนึ่ง
ไม่เป็นโควิด-19 จึงน่าสังเกตว่าทำ�ไมแมว 2 ตัวอยู่กับ
เจ้าของที่เป็นโควิด-19 คนเดียวกัน แต่ติดเชื้อเพียง
ตัวเดียวและไม่ได้ถ่ายทอดเชื้อสู่กัน
สรุป สัตว์เลีย้ งมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เชือ้ โควิด-19 ได้
แต่การถ่ายทอดเชื้อระหว่างสัตว์ยังคงเป็นคำ�ถามจาก
กรณีทนี่ �ำ เสนอข้างต้น ยังไม่มกี ารยืนยันทีแ่ น่ชดั ซึง่ ต้อง
อาศัยงานวิจยั ต่อไป จึงแนะนำ�ว่าไม่ควรปล่อยสัตว์เลีย้ ง
ออกไปนอกบ้าน และไม่ควรนำ�สัตว์เลี้ยงมากอดจูบ
ควรใส่ ห น้ า กากอนามั ย และล้ า งมื อ ก่ อ นให้ อ าหาร
สัมผัส หรือทำ�กิจกรรมใดๆ กับสัตว์เลี้ยง
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ดร.นันทินี นวลนิ่ม อาจารย์คณะกายภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวถึงประเด็นคำ�ถามว่าการออกกำ�ลังกายที่บ้านช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้จริงหรือ คำ�ตอบคือ จริงบ้าง-ไม่จริงบ้าง
ขึ้ น อยู่ กั บ รู ป แบบการออกกำ � ลั ง กาย โภชนาการทางอาหาร
ที่รับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
และการงดสูบบุหรี่ แต่การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 มีผลต่อการออกกำ�ลังกายและกิจกรรมทางกายทัว่ โลก
ซึ่งมีข้อมูลจาก Fitbit ว่าคนทั่วโลกมีจำ�นวนการก้าวเดินที่ลดลง
เช่น ประเทศไทยลดลง 12% ประเทศจีนลดลง 17%
มีการแสดงกราฟการออกกำ�ลังกายกับความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ ซึ่งหากไม่มีการทำ�กิจกรรมออกกำ�ลังกายใดๆ เลย จะมี
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ปานกลาง เมื่อมีการออกกำ�ลังกายเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะลดลงต่อเนื่องจนถึงการออกกำ�ลังกาย
ทีค่ วามหนักปานกลาง แต่หากมีการออกกำ�ลังกายทีร่ ะดับหนักหรือ
นานเกินไป เช่น การวิ่งมาราธอน การยกน้ำ�หนัก โอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น
การออกกำ�ลังกายที่ความหนักปานกลาง ตัวชี้วัดที่ดีอยู่ที่
60-70% ของชีพจรสูงสุด โดยใช้สตู รสมการ 220-อายุ เช่น อายุ 40
ปี ชีพจรสูงสุด = 220-40 = 180 ครั้ง/นาที ดังนั้นชีพจรขณะ
ออกกำ�ลังกายควรอยู่ระหว่าง 108-126 ครั้ง/นาที เวลาในการ
ออกกำ�ลังกายก็ส�ำ คัญเช่นกัน ควรออกกำ�ลังกาย 150 นาที/สัปดาห์
(30 นาทีต่อวัน/ 5 วันต่อสัปดาห์) จะทำ�ให้ภูมิคุ้นกันดี จึงควร
หลีกเลี่ยงการออกกำ�ลังกายหนัก เพราะทำ�ให้ภูมิคุ้มกันลดลง
การออกกำ � ลั ง กายอย่ า งหนั ก จะมี ช่ ว งที่ เรี ย กว่ า Open
Window ทีเ่ ป็นหลุมจะเป็นช่วงทีภ่ มู คิ มุ้ กันต�ำ่ ลงซึง่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้
มีการศึกษาที่น่าสนใจงานหนึ่งในฮ่องกง เมื่อปี 1998 ศึกษา
คนจีนจำ�นวน 24,656 คน ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดฮ่องกง พบว่า คน
ที่ไม่ออกกำ�ลังกายเลยและคนที่ออกกำ�ลังกายหนักมากเกินไป
(มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์) มีโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยไข้หวัดฮ่องกง
มากกว่าคนทีอ่ อกกำ�ลังกายทีค่ วามหนักระดับปานกลาง และพบว่า
ผู้ที่ออกกำ�ลังกาย 3-5 วัน/สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด
ไข้หวัดฮ่องกง 2-3 เดือน ร่างกายมีการต่อสู้ต่อเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ที่
ออกกำ�ลังกายหนักๆ หรือผู้ที่ไม่ออกกำ�ลังกายเลย
จากสถิติของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 พบว่าเป็นผู้สูงอายุ
และผูท้ มี่ โี รคประจำ�ตัวอืน่ ร่วมด้วย ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และมะเร็ง
ซึง่ การออกกำ�ลังกายมีสว่ นช่วยในการรักษาหรือป้องกันการเกิดโรค
ต่างๆ ทำ�ให้การทำ�งานของอินซูลินดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการป้องกัน
โรคเบาหวาน ความดันเลือด และควบคุมน้ำ�หนัก ดังนั้น ในช่วงที่มี
การระบาดของโรคโควิด-19 ควรออกกำ�ลังกายที่บ้านด้วยความ
หนักปานกลาง ประมาณ 30 นาที/วัน ไม่เกิน 5 วัน/สัปดาห์
การออกกำ�ลังกายที่นานเกินกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไปถือว่าเป็นการ
ออกกำ�ลังกายที่นานเกินไป ควรใช้สื่อโซเชียลเพื่อให้มีเพื่อนในการ
ออกกำ�ลังกาย และแนะนำ�ว่าไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยขณะ
ออกกำ � ลั ง กาย เพราะจะทำ � ให้ ค วามดั น และชี พ จรสู ง เกิ น ไป
เนื่องจากปริมาณออกซิเจนต่ำ�

สภาวิศวกร

สภาทนายความ
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คุ ณ ทั ศ ไนย ไชยแขวง อุ ป นายกฝ่ า ยต่ า ง
ประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาทนายความได้มีการ
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กรณีฉุกเฉิน
เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โควิด-19 ผ่านสายด่วน 1167 ซึ่งได้รวบรวมกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ผู้ประกอบการหรือ
ลูกจ้าง เพื่อให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย การให้สิทธิ
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิ น พั ก ชำ � ระหนี้
พักดอกเบีย้ พักภาษีอากร หน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้าง
ในประเทศจีน บางเมืองมีการนำ�อิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาช่วยในการพิจารณาคดี สืบพยาน และการยืน่ ฟ้อง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จนจบคดีโดยที่ไม่ต้อง
เดินทางไปศาล
สำ�หรับประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม โดย
สำ�นักงานศาลยุติธรรม มีโครงการ E-Filing System
เป็ น โครงการทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการยื่ น ฟ้ อ ง
ยื่นเอกสาร โดยไม่ต้องไปศาล แต่การสืบพยานยังคง
ต้องเดินทางไปที่ศาลอยู่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมี
ผูใ้ ช้งานน้อยมาก แต่จากวิกฤตในการเกิดไวรัสโควิด-19
จะทำ�ให้เกิด New Normal ในกระบวนการยุติธรรม
ส่ ว นของศาล เป็ น ตั ว เร่ ง ทำ � ให้ นั ก กฎหมายและ
ประชาชนเข้ามาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

สภาสถาปนิก
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พลอากาศตรี ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก
กล่า วว่า สภาสถาปนิกให้ความช่วยเหลือ องค์กรต่า งๆ ในการ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง
ช่วงแรกได้มงุ่ ทีพ่ นื้ ทีก่ กั กัน ต่อมาได้มคี วามร่วมมือกับศูนย์ออกแบบ
เพื่อสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำ�เนินโครงการ Zero
COVID เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการแก้ไขวิกฤติ
โควิ ด -19 ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ดั ง นี้ 1) โรงพยาบาลชุ ม ชน
ส่งทีมช่วยดูแบบเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ให้สามารถทำ�ได้จริง
2) โรงพยาบาลสนาม เตรียมการสร้างโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่
โดยได้รบั ความร่วมมือจากทีมสถาปนิกจีนส่งแบบและให้ค�ำ แนะนำ�
3) อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยบุคคล PPE 4) การบริหารทรัพยากร
สถานการณ์ ต อนนี้ มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น แต่ ยั ง คงมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมในการรับสถานการณ์ในระยะต่อไป คือ พื้นที่กักกัน
พืน้ ทีส่ าธารณะ และเตรียมพร้อมระบบหากต้องใช้งาน มีการออกแบบ
โรงพยาบาลสนาม (Mobile) เตรียมติดตั้ง เพราะไม่ทราบว่าจะได้
ใช้เมื่อไหร่ และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ภายหลังไวรัสโควิด-19 จะทำ�ให้เกิด New Normal ทำ�ให้
สังคมเกิดการเปลี่ยนในฐานะนักออกแบบ การออกแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงพยาบาล ร้านค้าแผงลอย ขนส่งมวลชน
พื้นที่สาธารณะ มีสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงเพิ่มเติม คือ ความหนาแน่น
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การวางระบบโซนนิ่ง การสัญจร
ระบบถ่ายเทอากาศ การลดการสัมผัส ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ผ่านมา
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ศ. ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
กล่าวว่า ทุกอย่างเกิดขึน้ จากก้าวแรกเสมอ สิง่ ทีน่ า่ กลัว
คือการต่อสู้กับความกลัวในอดีต ในอดีตใครจะเชื่อว่า
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาผลิตเครื่องมือทางด้าน
การแพทย์ได้ในช่วงวิกฤต ร้านขายยามีการเปลี่ยนเป็น
ร้านยาออนไลน์มากขึ้น เครื่องมือทันตแพทย์จริงแล้ว
มาจากปากีสถาน การบริหารประเทศให้รอดพ้นวิกฤต
โควิด-19 ได้ต้องอาศัยความรู้จากสภาวิชาชีพที่เกิดขึ้น
เพื่อประชาชนทุกคน ซึ่งในยุคที่เกิดโควิด-19 วิศวกร
มี ค วามคิ ด ที่ จ ะทดแทนการนำ � เข้ า เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จึงมีการประดิษฐ์หุ่นยนต์
ช่วยเหลือแพทย์ หุน่ ยนต์ล�ำ เลียงเวชภัณฑ์ ตูค้ วบคุมเชือ้
(ความดันลบ) หรือตู้ที่ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์
(ตู้ความดันบวก) ขึ้น
ดร.ประเสริ ฐ ตปนี ย างกู ร เลขาธิ ก ารสภา
วิศวกร กล่าวว่า New Normal หมายถึง ความปกติ
ใหม่ รูปแบบการดำ�เนินชีวติ อย่างใหม่ทจี่ ะต้องแตกต่าง
จากที่ผ่า นมา เนื่อ งจากมีผลกระทบเข้ามา ซึ่ ง สิ่ ง ที่
วิศวกรต้องคำ�นึงในการออกแบบ คือ การเว้นระยะ
ปลอดภั ย โดยต้ อ งไม่ สั ม ผั ส กั บ ผู้ ป่ ว ย ซึ่ ง สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีการ
จัดทำ�และมอบห้องตรวจเชื้อโดยไม่สัมผัสกับผู้ป่วย
แจกจ่ า ยไปยั ง โรงพยาบาลต่ า งๆ การใช้ Co-bot
หุน่ ยนต์เข้ามาช่วยในการจัดส่งเวชภัณฑ์ เลีย่ งสัมผัสกับ
ผู้ป่วย ออกแบบหน้ากากอนามัยให้สามารถหายใจได้
สะดวก ไม่ตดิ เชือ้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ในห้างสรรพสินค้าต้องเป็นระบบที่ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ โรค นอกจากนีว้ ศิ วกรสิง่ แวดล้อมคงต้อง
เข้ามาช่วยดูแลพวกขยะติดเชื้อต่างๆ ที่มีมากขึ้นใน
สถานการณ์นี้
รศ. ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายก
สภาวิ ศ วกร คนที่ 1 กล่าวสรุปและกล่าวขอบคุณ
ทุกสภาวิชาชีพว่า การเสวนาในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ที่แต่ละวิชาชีพได้ร่วมมือกันนำ�ความรู้ความสามารถ
ของแต่ละสภาวิชาชีพมาชีน้ �ำ หนทางทีป่ ลอดภัย มัน่ คง
ยั่ ง ยื น ของสุ ข ภาพมนุ ษ ย์ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง
ทุกคนในสังคมไทย และการนำ�สังคมไทยไปสู่ New
Normal ที่เป็นสมดุลใหม่ เป็นความพอดีของชีวิต
ทั้งนี้ การเสวนาในลักษณะที่มีประเด็นที่น่า
สนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนทัว่ ไป จะมีการ
จัดทำ�อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ซึง่ เป็นตัวแทนจากแต่ละวิชาชีพมาให้สมั ภาษณ์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
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วิศวฯ - แพทย์ จุฬาฯ จับมือเอไอเอส ใช้ 5G
เสริมขีดความสามารถ AI ดูแลเฝ้าระวัง
เชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกของไทย

»

การให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถเข้าถึงผู้ป่วย
ได้โดยไม่ต้องสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วย ด้วยการรักษาและ
ให้คำ�ปรึกษาผ่านทางไกลผ่านระบบ Telemedicine ที่
ตัวหุ่นยนต์ เพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลและรักษา
เมื่อมีปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะนำ�มา
ดั ด แปลงเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ แพทย์ แ ละพยาบาลสำ � หรั บ ดู แ ล
ผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ ในเบือ้ งต้นหุน่ ยนต์บริการทางการแพทย์
เริ่มถูกนำ�ไปใช้งานเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
แล้ว 3 แห่ง โดยได้ทำ�งานร่วมกับนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร
ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และนายแพทย์เขตต์
ศรี ป ระทั ก ษ์ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก การแพทย์ โรงพยาบาล
โรคทรวงอก ได้แก่ 1. โรงพยาบาลราชวิถี จำ�นวน 2 ชุด เป็น
แบบตัง้ โต๊ะ 2. โรงพยาบาลโรคทรวงอก จำ�นวน 1 ชุด เป็นแบบ
Mobile Robot และ 3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำ�นวน
1 ชุด เป็นแบบตั้งโต๊ะ นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการสร้าง
อีกจำ�นวนมากและการพัฒนาโปรแกรมใหม่โดยเฉพาะ และ
ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายสัญญาณ
5G ไปยังสถานพยาบาลในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดเพิม่ เติมอีกด้วย

ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ (ซ้าย) อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ (กลาง) หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส
และ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ขวา) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

»

ตัวอย่างแบตเตอรี่ที่ 3 องค์กร ได้แก่ สวทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
กระทรวงกลาโหม ร่วมผลิต เช่น Graphene Based Li-Sulfur Baterry และ Graphene Supercapacitor

3 องค์กรจับมือผลิต

“แบตเตอรี่สัญชาติไทย”
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
(กห.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือใน “โครงการจัดตั้ง
และดำ�เนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่
ล�้ำ สมัยทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ภายในประเทศเพือ่ ความมัน่ คง”
มุง่ บูรณาการองค์ความรูร้ ะหว่างหน่วยงาน และร่วมกันพัฒนา
แบตเตอรี่ประเภทใหม่ แต่มีกระบวนการผลิตใกล้เคียงกับ
การผลิตแบตเตอรีไ่ อออนลิเธียมเดิม เพือ่ ให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถนำ�เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ได้ง่ายโดยใช้วัตถุดิบที่มีในไทย
ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
(NSD) สวทช. กล่าวว่า วัตถุดิบสำ�หรับทำ�แบตเตอรี่ที่มีอยู่
ในประเทศมีอยู่หลากหลายชนิด อาทิเช่น สังกะสี ซึ่งมีราคา
ถูกและถูกนำ�มาใช้งานน้อย จากข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี
ระบุ ว่ า แร่ สั ง กะสี ใ นไทยมี ป ริ ม าณมากกว่ า 4 ล้ า นตั น
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตก เช่น จ.ตราด ซึ่งเป็น
แหล่ ง แร่ สั ง กะสี ทุ ติ ย ภู มิ แ หล่ ง ใหญ่ ร ะดั บ โลกและเป็ น
แหล่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียเท่าที่ค้นพบได้ มีปริมาณสำ�รอง
ประมาณ 4.2 ล้านเมตริกตัน มีการถลุงและผลิตอย่างครบ
วงจร โดย สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาต้นแบบ “แบตเตอรี่

สังกะสีไอออน” สำ�หรับใช้งานในลักษณะต่างๆ ได้แล้วใน
ระดับหนึ่ง มีจุดเด่นที่ความปลอดภัย ทนต่อการกระแทก
ไม่ระเบิด ต้นทุนถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 3 เท่า แต่ยังมี
ข้อด้อยด้านน้ำ�หนักที่มากกว่า 10-20% จึงเหมาะสำ�หรับ
เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่อยู่กับที่ หรือใช้งานตามบ้าน
สำ�นักงานต่างๆ
สำ � หรั บ ความร่ ว มมื อ นี้ เบื้ อ งต้ น จะพั ฒ นาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่สังกะสีทั้งด้านขนาด ความเร็วในการ
ประจุไฟ และรอบการใช้งานที่ยาวนานขึ้น รวมถึงต่อยอด
ไปสู่การออกแบบให้มีขนาดหลากหลายที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มกำ�ลังการผลิตในระดับ
โรงงาน ที่สามารถพึ่งพาได้จากกระทรวงกลาโหม เนื่องจาก
มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำ�หรับการใช้งานในกองทัพอยู่แล้ว
เพือ่ ทดสอบการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยเริม่ จาก
ด้านความมั่นคงของประเทศเป็นอันดับแรก ที่จะถูกนำ�ไปใช้
กับยุทธภัณฑ์ของทางทหาร และหากการวิจัยเหล่านี้มีการ
พั ฒ นาไปตามข้ อ กำ � หนดที่ ต กลงร่ ว มกั น และนำ � ไปสู่ ก าร
ใช้ประโยชน์ในประเทศ จะส่งผลให้เกิดดีมานด์ของความ
ต้องการสังกะสีในการทำ�เป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานมาก
ยิ่งขึ้น นำ�ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมในอนาคต
เกิดขึ้นอีกมาก
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คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอไอเอส โดยนายวสิษฐ์
วั ฒ นศั พ ท์ หั ว หน้ า ฝ่ า ยงานปฏิ บั ติ ก ารและสนั บ สนุ น
ด้านเทคนิคทั่วประเทศ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของบุคลากร
ทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ใน
ประเทศไทยตลอด 24 ชัว่ โมง จึงร่วมพัฒนาเพือ่ นำ�เทคโนโลยี
5G และ 4G มาช่วยเสริมขีดความสามารถในการทำ�งาน
ของหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ ซึ่งคิดค้นและพัฒนาจาก
ฝีมือคนไทย โดย ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์
ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ Regional
Center of Robotics Technology ศ. พญ.นิ จ ศรี
ชาญณรงค์ ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ เชี่ ย วชาญครบวงจรโรค
หลอดเลือดสมอง ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ�มาใช้
ติดตามอาการกลุ่มผู้ถูกเฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
โดยหุ่ น ยนต์ บ ริ ก ารทางการแพทย์ นี้ เริ่ ม ต้ น คิ ด ค้ น
ด้ ว ยจุ ด มุ่ ง หวั ง ในการสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ นำ � มายกระดั บ
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ม.ขอนแก่น คิดค้น

“โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM”
ตรวจได้ทุกที่แบบเรียลไทม์

»

ผศ.ณัฐวุฒิ เดไปวา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ผู้คิดค้น “เครื่องตัดอ้อยสด” ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

สจล. คิดค้น “เครื่องตัดอ้อยสด”
ช่วยลดฝุ่น PM 2.5
สำ�หรับนวัตกรรมเครือ่ งตัดอ้อยสดชุมชนแบบพ่วงท้าย
รถแทรกเตอร์ สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ตอส่ ว นหนึ่ ง
ของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยฝีมือวิศวกรเครื่องกลไทย
ซึ่ ง นวั ต กรรมเครื่ อ งตั ด อ้ อ ยสดชุ ม ชนแบบพ่ ว งท้ า ยรถ
แทรกเตอร์ ฝีมือวิศวกรเครื่องกลไทยและทีมงาน ออกแบบ
มาเฉพาะแบบไม่ตอ้ งเผาอ้อยก่อนเก็บเกีย่ วอีกต่อไป สามารถ
ทำ�งานได้ 4 ขัน้ ตอนในเครือ่ งเดียวคือ สางใบ ตัดโคน ตัดยอด
วางรวมกอง ตัดได้ 100 ตันต่อวัน หรือประมาณ 10 ไร่ต่อวัน
โดยใช้ ค นขั บ รถแทรกเตอร์ เ พี ย งคนเดี ย ว ประหยั ด เวลา
แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว
ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐในการลดการเผาอ้อย ตอบโจทย์
โรงงานน้ำ�ตาล และเกษตรกรไร่อ้อยอย่างแท้จริง ทั้งยังส่งผล
ให้ชาวไร่ออ้ ยมีทกั ษะเป็นมืออาชีพมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ได้ออ้ ยสด
ส่งตรงสูโ่ รงงานน�้ำ ตาลในราคาทีส่ งู ขึน้ อีกด้วย อีกทัง้ ยังจะช่วย
ลดปัญหา PM 2.5 หากมีการปรับเปลี่ยนนำ�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถช่วยลดการก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศมาใช้งานมากยิ่งขึ้น

»

ทำ�ให้เราตระหนักได้ว่า ประชาชนควรได้รับข้อมูลค่าฝุ่น
ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตนเองอยู่ให้มากที่สุด"
"โดยเราได้ออกแบบเครื่องมือวัดค่าฝุ่น PM ตั้งแต่
PM 1 PM 2.5 PM 10 ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็น
อุปกรณ์ทมี่ ขี นาดเล็กและประชาชนสามารถถือไปใช้วดั ทีห่ อ้ ง
หรือตามสถานทีต่ า่ งๆ ได้ และแบบที่ 2 คือแบบทีเ่ ราใช้ในการ
สำ�รวจ จะมีแบตเตอรีท่ ใี่ หญ่กว่า สามารถติดโดรนหรือติดกับ
รถสมาร์ทบัส ซิตี้บัส ของเราไปวัดที่จุดต่างๆ ซึ่งจะแสดงผล
ค่าฝุ่นในแผนที่แบบเรียลไทม์ โดยอุปกรณ์ที่วัดจะมีพัดลม
ดูดอากาศและฝุ่นเข้ามา แล้วก็จะมีฟิลเตอร์ เช่น เราต้องการ
วัดอนุภาคขนาด 2.5 ก็จะมีฟิลเตอร์ 2.5 ไมครอนวัดขนาด
และเมื่ออนุภาคเข้ามาเจอกับแสงเลเซอร์ก็จะสแคทเทอร์
ทำ�ให้เราสามารถวัดแสงทีส่ แคทเทอร์ออกมา แล้วสามารถนับ
คำ�นวณและแสดงผลออกมาเป็นหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรได้ ซึ่งราคาสเตชั่นหนึ่งอยู่ที่ 11 ล้านบาท เป็นอุปกรณ์
ที่ มี มู ล ค่ า สู ง แต่ ว่ า อุ ป กรณ์ ที่ เราคิ ด ค้ น ขึ้ น มี ต้ น ทุ น ไม่ เ กิ น
1,000 บาท ทำ�ให้ประชาชนสามารถหาซื้อและพกไปได้ทุกที่
ที่จะทำ�ให้ช่วยในการวัดค่าฝุ่นได้ดีอีกทางหนึ่ง” อ.ดร.ชวิศ
กล่าว

ดร.ชวิศ ศรีจันทร์ (กลาง) อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
ผู้พัฒนา “โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM” ตรวจได้ทุกที่แบบเรียลไทม์ และทีมวิจัย
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ผศ.ณัฐวุฒิ เดไปวา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า การตัดอ้อย
ส่วนใหญ่มักจะใช้แรงงานคนมากถึง 60% และปัญหาที่พบ
คือแรงงานจะใช้วธิ กี ารเผาอ้อยก่อนตัดเพือ่ ให้เก็บเกีย่ วได้งา่ ย
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทำ�ให้น้ำ�ตาลในอ้อย
ลดลง ซึง่ บางพืน้ ทีย่ งั ขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อยอีกด้วย
อีกทั้งทางรัฐบาลได้ออกมาตรการในการเข้มงวดกวดขัน
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน�้ำ ตาล
มีผลบังคับใช้มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ประสบปัญหาในกระบวนการจัดการผลผลิต
สจล. จึงเล็งเห็นความสำ�คัญและได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาโครงการเครื่องตัดอ้อยสดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
แบบไม่ตอ้ งเผา จึงได้ท�ำ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับ
งานไร่อ้อย โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอ้อยสด เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานและ
ประหยัดเวลา ซึ่งตอบโจทย์การทำ�ไร่อ้อยในปัจจุบัน

ดร.ชวิศ ศรีจนั ทร์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้คิดค้นโดรนบินวัดค่าฝุ่น PM กล่าวว่า ฝุ่น PM ที่มีค่าเกิน
มาตรฐานกำ�ลังเป็นปัญหาใหญ่ต่อประเทศไทย ทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่น ทั้งที่เกิดจากการ
เผาไหม้ของควันรถ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาพืน้ ทีท่ างการ
เกษตร หรื อ การปล่ อ ยมลพิ ษ ที่ ทำ � ปฏิ กิ ริ ย ากั บ สาร PM
ในอากาศ เกิดเป็นภาวะฝุ่นเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งนักวิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดค้นนวัตกรรม
ที่จะมาช่วยในเรื่องการวัดคุณภาพของฝุ่นในอากาศในทุก
พืน้ ทีข่ องจังหวัดขอนแก่น และส่งต่อนวัตกรรมนีไ้ ปยังจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ
“ในจังหวัดขอนแก่นมีสเตชั่นที่วัดค่าฝุ่นเพียงจุดเดียว
อยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ทำ�ให้ไม่ทราบว่าจุดอื่นๆ
บริเวณรอบจังหวัดมีค่าฝุ่นในปริมาณเท่าไร และจุดที่เรา
วัดนั้นไม่มีการจราจรหรือการเผาไหม้ใดๆ ทำ�ให้ไม่สามารถ
บอกค่าฝุน่ ในจุดต่างๆ ได้ จึงทำ�ให้เราได้คดิ ค้นระบบเซนเซอร์
เคลื่อนที่และแผนที่ 3 มิติ ที่สามารถไปวัดค่าฝุ่นตามจุด
ต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเราพบว่า มันแตกต่างจากจุด
สเตชั่นมาก ที่ไม่มีรถยนต์ ไม่มีการเผาไหม้เข้าไปกวนมันมาก
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• สภานายกพิเศษ
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พลเอก อนุพงษ เผาจินดา

รายนาม
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สมัยที่ 7
(พ.ศ. 2563-2566)
• ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
นายประสงค ธาราไชย

• กรรมการจรรยาบรรณ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณยศิริ
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
รองศาสตราจารย ดร.สกุล หอวโนทยาน
รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ รองศาสตราจารยสิริวัฒน ไชยชนะ
รองศาสตราจารยเอนก ศิริพานิชกร
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห
รองศาสตราจารยสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ
นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทียบ เอื้อกิจ
เลขาธิการสภาวิศวกร
ดร.ประศาสน จันทราทิพย
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
นายพรเทพ ธัญญพงศชัย
นายสมศักด ศรีสมทรัพย
เหรัญญิกสภาวิศวกร
ผูศาสตราจารย ดร.มงคล ดํารงคศรี
นายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หลอทองคํา

• นายกสภาวิศวกร
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
•
•
•
•

• รองเลขาธิการสภาวิศวกร
ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา มหัจฉริยวงศ
• รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
รองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร

• จัดรูปเลมและประสานงาน
บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด
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• กรรมการสภาวิศวกร
ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
รองศาสตราจารยดํารงค ทวีแสงสกุลไทย
นายวัลลภ รุงกิจวรเสถียร
ดร.ไกร ตั้งสงา
นายเกชา ธีระโกเมน
นายอาทร สินสวัสดิ์
นายมานิตย กูธนพัฒน
ดร.จิระศักดิ์ แสงพุม
ดร.ธเนศ วีระศิริ
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ
ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ แสง-ชูโต
ผูชวยศาสตราจารยชายชาญ โพธิสาร

• ผูตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2562-2565)
นายสุวัฒน เชาวปรีชา
นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท

