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ปี 2563 น้ี ประเทศไทยและประเทศท่ัวโลกตอ้งตอ่สูกั้บ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีผลกระทบ    
ต่อทุกด้าน และต้องรับมือกับระบบเศรษฐกิจท่ีถึง      
ข้ันวิกฤติ ซ่ึงอาจใช้ระยะเวลาสักพักในการฟ้ืนฟู 
เยียวยาให้ดีข้ัน เพราะฉะน้ันสิ่งท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ี        
คือการปรับตัว และเริ่มคิดค้นระบบการทำางานใหม่ๆ 
ให้ดำารงอยู่ได้

สภาวิศวกรก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้เพิกเฉยกับสถานการณ์
ดังกล่าว ได้มีการคิดค้นระบบการทำางานใหม่ๆ โดย
การนำาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือให้สมาชิกสามารถทำา
รายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ี   
สภาวศิวกร สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจากการแพร่
กระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา และยงัไมห่มดเพียงเทา่นี้
สภาวิศวกรยังห่วงใยประชาชนรอบข้างโดยการเพิ่ม
มาตรการในการช่วยเหลือสังคม จึงจัดให้มีโครงการ 
“สภาวศิวกรปนัสขุใหช้มุชน” ลงพืน้ทีม่อบของยังชีพ 
ได้แก่ น้ำาดื่ม ไข่ไก่ ข้าวสาร มาม่า น้ำามัน น้ำาปลาร้า       
น้ำามะม่วง ปลากระป๋อง ข้าวเหนียวไก่ย่าง บะจ่าง       
ไส้กรอกเบทาโกร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ ฯลฯ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ คนชรา 
ผูป้ว่ยตดิเตยีง จากสถานการณ ์COVID-19 เพือ่เปน็การ
สร้างขวัญและกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต รวมถึงได้รับ
ความช่วยเหลือจากวิศวกรอาสาร่วมตรวจสอบสภาพ
บ้านเรือน ระบบไฟฟ้าต่างๆ พร้อมให้คำาแนะนำา      
เบื้องต้น โดยกำาหนดลงพื้นที่จำานวน 5 ครั้ง ประกอบ
ด้วย 1) ชุมชนรอบข้างสภาวิศวกร และบริเวณรอบ       
ที่ก่อสร้างสภาวิศวกรแห่งใหม่ 2) ทิศใต้ เขตคลองเตย 
3) ทิศตะวันตก เขตบางกอกน้อย 4) ทิศเหนือ            
เขตดอนเมือง 5) ทิศตะวันออก เขตหนองจอก และ  
งานในครั้งนี้ เ กิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุน       
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งท่ีจำาเป็นต่างๆ จากหน่วยงาน
มากมาย เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำากัด 
(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)  
บริษัท เบทาโกร จำากัด สมาคมวิชาการและเทคโนโลยี 
ไทย-ฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) มูลนิธิอาคารเขียวไทย
สมาคมวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย             
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส 

ท้ังนี้ จากการลงพื้นท่ีเขตคลองเตย ชุมชนคลองเตย
ล็อก 1-2-3 ทางผู้นำาชุมชนและผู้อำานวยการเขตได้ขอให้     
สภาวศิวกร โดยวศิวกรอาสาเขา้มาช่วยพฒันาชมุชนคลองเตย 
เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้ ดงันัน้สภาวศิวกร 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สำานักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA)       
เขตคลองเตย จึงได้ต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรม 
เปลี่ยน -“แปลง” เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้มีสภาพ
แวดล้อมท่ีน่าอยู่ มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน พร้อมสำารวจ   
ความปลอดภัยของไฟฟ้าภายในบ้านเรือนเมื่อวันพุธที่ 12 
สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมมอบของช่วยเหลือครอบครัว    

ศาสตราจารย์ ดร.สุชชัวร์ี สุวรรณสวสัด์ิ
นายกสภาวิศวกร

สารจาก
นายกสภาวิศวกร

ท่ีประสบภัยไฟไหม้ ตรวจสอบพื้นท่ีท่ีประสบภัยไฟไหม้ 
ปรบัปรงุระบบไฟฟา้บา้นกลุม่เสีย่ง Kick-off ทำาความสะอาด
พื้นที่เป้าหมาย Pocket Park 

จากสถานการณด์งักลา่วแสดงใหเ้ห็นถงึความพยายาม
ของมนุษย์ในการเอาตัวรอด โดยการพัฒนาหาแนวคิดใหม่ๆ 
มาปฏิบัติ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงน้ำาใจของหน่วยงาน สถาบัน
การศึกษา สมาคมวิชาชีพ ที่ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของมากมาย 
และเหล่าวิศวกรอาสาท่ัวสารทิศท่ีร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
อาคารบ้านเรือนให้แก่เพื่อนมนุษย์ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่า              
ภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งอาชีพวิศวกรรม คุณค่า         
แห่งการจดจำา 

            ด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง 

ข้าฯ คือ 
วิศวกร

ลงพื้นที่วังทองหลาง
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“	สภาวิศวกร
	 ปันสุขให้ชุมชน”

	 ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท้ังใน
	 ประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก	ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ�านวนมาก	
	 สภาวิศวกรจึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมโครงการ	 “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”																
เพ่ือมอบส่ิงของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้สูงอายุ	 ผู ้ป่วยติดเตียงท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	พร้อมกันน้ี	นายกสภาวิศวกร	น�าทีม
กรรมการสภาวศิวกร	สมาคมวชิาชพี	สถาบันการศกึษา	และวศิวกรอาสา	ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้า	
อาคาร	และให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ด้านความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ	ด้วย	

จ

	 ท้ังน้ี	จากการลงพืน้ท่ีเขตคลองเตย	ทางผู้น�าชมุชนและผู้อ�านวยการเขตได้ขอให้สภาวศิวกร	โดยวศิวกร
อาสาเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนคลองเตย	 เพื่อให้ประชาชนได้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น	 ดังน้ันสภาวิศวกร												
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	ส�านักวจิยันวตักรรมเมอืงอจัฉรยิะ	(SCiRA)	
เขตคลองเตย	จึงได้ต่อยอดโครงการดังกล่าว	 โดยจัดกิจกรรม	 เปลี่ยน	 -“แปลง”	 เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายใน
ชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน	พร้อมส�ารวจความปลอดภัยของไฟฟ้าภายใน
บ้านเรือน	เมื่อวันพุธที่	12	สิงหาคม	2563	ที่ผ่านมา

กิจกรรมโครงการ

   วันที่ ชุมชน เขต

01 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 • ทรัพย์สินเก่า
• บริเวณรอบที่ก่อสร้าง
  สภาวิศวกรแห่งใหม่
  (ซอยลาดพร้าว 54)

วังทองหลาง

02 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 คลองเตยล็อก 1-2-3 คลองเตย

03 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 วัดสุวรรณคีรี บางกอกน้อย

04 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 หน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ดอนเมือง

05 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 • แผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์
• วัดใหญ่เจริญราช

หนองจอก

ตารางจัดกิจกรรมโครงการ
สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน
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เขตวังทองหลาง
พื้นที่	 • ทรัพย์สินเก่า

• บริเวณรอบที่ก่อสร้างสภาวิศวกรแห่งใหม่ (ซอยลาดพร้าว 54) 

23-5-2563

พื้นที่ 

เขตคลองเตย
คลองเตยล็อก 1-2-3

01

02
30-5-2563
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พื้นที่	

พื้นที่ 

เขตบางกอกน้อย

เขตดอนเมือง

วัดสุวรรณคีรี

หน้าท่าอากาศยานด้านใต้

03
04

13-6-2563

20-6-2563
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พื้นที่ 

เขตหนองจอก
•	แผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์	
•	วัดใหญ่เจริญราช

27-6-2563

เขตคลองเตย พื้นที่ 

กิจกรรม	เปลี่ยน	-“แปลง”
เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

12-8-2563
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เรื่อง
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

ซึ่งผลจากการประชุมประสบผลสำาเร็จและเป็นการ
ประชุม Online ครั้งแรกในประเทศไทย โดยสภาวิศวกรเป็น 
ผู้ริเริ่มอันเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ทั้งหลาย

จัดโครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” เพื่อ               
เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือ        

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์             
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงได้เข้า 
ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคาร และให้ความรู้ คำาแนะนำา 
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ ซึ่งกำาหนด 
จัดกิจกรรมจำานวน 5 ครั้ง 

สภาวศิวกรจดัใหม้ปีระชมุ Online สำาหรบัการประชมุ 
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำางานทุกชุด 

การทดสอบความรู้เพื่อขอเลื่อนระดับใบอนุญาต
ทุกระดับ สมาชิกสภาวิศวกรสามารถเลือกที่จะสอบ

สัมภาษณ์ Online ได้ด้วยเช่นกัน

ประกาศให้สมาชิกสภาวิศวกรทราบถึงการ Update 
ข้อมูลส่วนบุคคล แสดงความพึงพอใจในการให้มี   

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การติชม ฯลฯ และขอเชิญมาร่วม
เปน็ครอบครวั Online กบัสภาวศิวกร เพือ่ไมพ่ลาดขา่วสาร/
การอบรมสัมมนา (ฟรี) /ประชาสัมพันธ์ /กิจกรรมดีๆ        
ผ่านช่องทาง Online ต่างๆ ดังนี้

สุดท้ายนี้  หากสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น               
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางที่เป็นประโยชน์กับสำานักงาน
โปรดส่งอีเมลมาที่ prasert@coe.or.th จักเป็นประโยชน์
ต่อสำานักงานและการดำาเนินงานของคณะกรรมการต่อไป             
ขอขอบคุณยิ่งครับ 

ใ นช่วงปลาย พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว ประชาชนท่ัวโลกล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก ส่งผลให้วิถีการดำารงชีวิต
แตกต่างไปจากเดิม จึงจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดระบบการทำางานใหม่ โดยการนำา
เทคโนโลยีมาเป็นสว่นหน่ึงในการทำางาน รวมถงึตอ้งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกับมาตรการ
การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีรัฐบาลได้กำาหนดไว้ และในช่วง
ระหว่างการแพร่ระบาดของเช้ือ สภาวิศวกรได้บริหารจัดการแบบ NEW NORMAL ดังน้ี

ใหบ้รกิาร Online ผา่นระบบ Member Login ทีห่นา้เวบ็ไซต์สภาวศิวกร งา่ย สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถทำารายการพร้อมติดตามสถานะผ่านหน้าเว็บไซต์สภาวิศวกร   

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งจดัสง่เอกสารทางไปรษณยีแ์ละไม่ตอ้งเดนิทางมาทีส่ำานกังาน            
สภาวิศวกร ได้แก่ 

• การต่ออายุใบอนุญาตประเภทบุคคล
• การยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
• การยื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาตทุกระดับ
• การยื่นขอหนังสือรับรองตามมาตรา 39 ทวิ
• การขอรับใบแทนใบอนุญาตประเภทบุคคล
พร้อมเปิดรับบริการการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งขณะนี้

อยู่ระหว่างการพัฒนาเข้าสู่ระบบ Online ได้แก่
• การยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
• การยื่นขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล
• การสมัครสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
• การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
• การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
ผลสัมฤทธ์ิปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างล้นหลาม การบริการหน้า

เคาน์เตอร์ ณ สำานักงานสภาวิศวกรเบาบางอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสมาชิกได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเสริมสร้างความปลอดภัย
สุขภาพอนามัยแก่สมาชิกสภาวิศวกร จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 กล่าวโดยสรุป คือ     
“สภาวิศวกรสามารถบริการสมาชิกถ้วนหน้าได้ทุกที่ทุกเวลา”

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมทดสอบความพร้อมใน
การประกอบวิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ 

ZOOM โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• วันจัดอบรม : ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
• การทดสอบ : ยนืยนัตวัตนผา่นระบบ Zoom Video 

Conference เข้ารับการทดสอบ โดยทำาข้อสอบ
ออนไลน์

• การอบรม : ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Zoom Video 
Conference เข้ารับการอบรม (สามารถรับชม
การแนะนำาวิธีการใช้งานการอบรมและทดสอบ
ความพร้อมได้ทุกวันศุกร์)

• วันสอบซ่อม : ทุกวันพฤหัสบดี
พร้อมกันนี้สมาชิกสภาวิศวกรจะได้รับ link วีดิทัศน์

อบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พร้อมกับ E-Mail การตั้งค่า Password 
โดยสภาวิศวกรจะส่งให้ทาง E-Mail ของสมาชิกเวลา               
18.00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีก่อนวันอบรมเพื่อเตรียม      
ความพร้อมก่อนวันอบรม

สภาวศิวกรไดป้รับลดคา่ธรรมเนยีมอบรมและทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ

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

สภาวิศวกรได้มีการจัดเสวนาร่วมกันกับสมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเตรียมตัวรับ 

New Normal หลงัวกิฤตโิควดิ” ในวนัเสารท์ี ่9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ผ่านโปรแกรม 
Cisco Webex และจากการเสวนาดังกล่าวพบว่า มี 4 อาชีพ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ดังนี้

1. แพทย์ยุคใหม่ใส่ใจระบบสุขภาพออนไลน์ หนุน             
ผูป้ว่ยดแูลสขุภาพตนเองจากทีบ่า้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

2. ทนายความยคุใหม ่ตอ้งพรอ้มรบั e-Filling อำานวย
ความสะดวกประชาชน ยื่นฟ้องร้อง สืบพยาน พิจารณา           
คดีความผ่านระบบ VDO Conference โดยไม่ต้องขึ้นศาล

3. สถาปนกิตอ้งจดั Criteria งานออกแบบใหม ่ปอ้งกนั
การแพร่กระจายเชื้อและส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้คน

4. วิศวกรไทยต้องปรับตัว ต่อยอดความรู้พัฒนา
เทคโนโลยี ต่อยอดความรู้ผลิตนวัตกรรมสู้โควิด-19 และ
พร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต    

จัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำาปี 2563 เมื่อ
วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ด้วยวิธีการประชุมผ่าน        

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex สามารถรองรับ         
ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวน 586 คน 
ประกอบด้วย

• สมาชิกสามัญ จำานวน 585 คน 
• สมาชิกวิสามัญ จำานวน 1 คน
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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

เลขาธิการ

สภาวิศวกร
บอกเล่า
โดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
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  ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ประชาชนท่ัวโลกได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมถึงระบบเศรษฐกิจ     
ท่ีก�าลังเข้าสู่ภาวะถดถอย เพ่ือเป็นส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 ทาง      

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ จึงต้องปรับเปล่ียนแนวคิดระบบการท�างานใหม่         
โดยการน�าเทคโนโลยมีาเป็นส่วนหน่ึงในการท�างาน รวมถงึต้องปรบัตัวให้สอดคล้องกับมาตรการการ
รักษาระยะห่างทางสังคม (Physical Distancing) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรักษาชีวิตให้ปลอดภัย           
ขับเคลื่อนชีวิต การประกอบวิชาชีพ และธุรกิจต่างๆ ในสภาวการณ์ที่ยากล�าบากนี้
 สารสภาวิศวกรฉบับท่ี 3 ประจ�าปี 2563 ได้น�าเสนอแนวคิดการปรับตัวในยุค COVID-19, การ    
เตรียมตัวรับ New Normal การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมภายใต้ชวีติวถิใีหม่, CONTACTLESS x 
TECHNOLOGY -> NEWNORMAL ฯลฯ และยังมีคอลัมน์ประจ�าอย่างเช่น กรณศีกึษาจรรยาบรรณ
ของวิศวกร, Who is who in Engineering ข่าวสารแวดวงงานวิศวกรรม กิจกรรมของสภาวิศวกร 
ให้ผู้อ่านได้อัปเดตข่าวสารอย่างเช่นเคย

ผู้อ่านสามารถติดตามสารสภาวิศวกรได้

4 ช่องทาง คือ

1 coe.or.th 2 coethailand 4 council_of_
engineers_
thailand

COE
Thailand
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การประชุมใหญ่สามัญ

สภาวิศวกร
ประจำาปี 2563
(ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)

สมาชิกสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุมผ่านระบบ 
Cisco Webex

สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco        
Webex ทั้งนี้ สมาชิกสามัญสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 
พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 และสมาชิกวิสามัญสามารถ           
ลงทะเบยีนไดต้ัง้แตว่นัที ่30 พฤษภาคม - 5 มถินุายน 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  
ทั้งส้ิน 852 คน ดังนี้ สมาชิกสามัญ จำานวน 829 คน และ          
สมาชิกวิสามัญ จำานวน 23 คน 

ในการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำาปี 2563 
สภาวิศวกรได้จัดให้สมาชิกผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมประชุมท้ังหมด  
จำานวน 586 คน (หน่ึงคนต่อหน่ึงสิทธิผู้ใช้งานผ่านระบบ 
Cisco Webex) ซึง่มสีมาชกิสามญัเขา้รว่มการประชมุจำานวน 
829 คน สมาชิกวสิามญัจำานวน 1 คน และเพือ่เปน็การอำานวย
ความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมีข้อขัดข้องทางด้านเทคนิค หรือ
อุปกรณ์ ใช้งานในการประชุมผ่านสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์               
สภาวิศวกรได้จัดอุปกรณ์รองรับสมาชิกผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม
ณ สำานักงานสภาวิศวกร ซึ่งรองรับจำานวน 100 คน โดยมี      
ผู้มาใช้บริการจำานวน 21 คน

เน่ืองจากสภาวิศวกรมีความจำาเป็นต้องจัด    
ใหมี้การประชมุใหญส่ามัญสภาวศิวกร ประจำา
ปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 แต่ด้วยสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19       
จึงกำาหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  
ประจำาปี 2563 ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-15.00 นาฬิกา ด้วยวิธีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตาม 
พระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายพรพจน ์เพญ็พาส รองปลดักระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
สภานายกพเิศษแหง่สภาวศิวกร ไดเ้ขา้รว่มในการประชมุด้วย 
ซึง่ทีป่ระชมุใหญไ่ดรั้บทราบรายการดำาเนนิงานประจำาป ี2562 
อนมุตังิบดุลประจำาป ี2562 เหน็ชอบแผนการดำาเนนิงานและ
อนุมัติงบประมาณประจำาปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอพี 
ออดิท เซอร์วิส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี อนุมัติแต่งตั้ง            
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7) จำานวน 15 คน และ          
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร จำานวน 6 ฉบับ 
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สภาวิศวกรในฐานะองค์กรกำากับและส่งเสริมการประกอบ
วชิาชพีวิศวกรรม ไดด้ำาเนนิการระยะสัน้เพือ่ผอ่นคลายสถานการณ์
และช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในด้านการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายละเอียดต่างๆ จะปรากฏทางหน้าเว็บไซต์
ของสภาวิศวกร

เปน็ทีเ่ขา้ใจกนัทัว่ไปวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม เปน็ผูน้ำา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
เพือ่อำานวยความสะดวกและตอบสนองการดำารงชวีติของประชาชน 
ภายใต้ข้อกำาหนดทางทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ดังน้ันเม่ือความต้องการการดำารงชีวิตในชีวิตวิถีใหม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมในระยะยาวในทุกสาขาทางวิศวกรรมเช่นกัน      
ผมจึงใคร่อนุมานตามกรอบกิจกรรมดังนี้

1. อุตสาหกรรมและหน่วยงานมีการพิจารณาความต้องการความรู้
และความสามารถและคุณวุฒิการศึกษาของบัณฑิตวิศวกรตาม             
ข้อกำาหนดความต้องการความรู้ความสามารถของบัณฑิตวิศวกร     
ท่ีสำาเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาท่ีตอบรับต่อสภาพชีวิตวิถีใหม่    
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องปรับระบบและวิธีการสอนและการ
เรยีนรู ้ตลอดจนการประเมนิวดัผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้หม ่และสถาบนั
การศึกษาในประเทศต้องปรับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียม      
ต่างประเทศในระบบการศึกษาออนไลน์

2. มีการปรับปรุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีประกอบด้วย
มาตรฐานการบริการวิชาชีพ มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ 
มาตรฐานการปฏิบตัวิชิาชพี การพฒันาวชิาชพีต่อเนือ่ง ใหส้ามารถ
ตอบรับต่อการประกอบวิชาชีพผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัล และ        
ในการบริการข้ามชาติ

3. มีการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และระบบงานที่ใช้ในการทำางาน   
ผ่านเครือข่ายดิจิทัลมากขึ้น ให้วิศวกรสามารถเลือกใช้ได้ตาม    
ความต้องการของการทำางาน

4. มีการบริการระบบการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมผ่านฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีส่ือสาร 
และ Big Data ทำาให้วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความสามารถ     
ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. โรงงานและสถานประกอบการมีการบริการและมีระบบการ
ควบคุมการผลิตระยะไกลที่มีประสิทธิภาพและใช้แรงงานควบคุม
การทำางานของเครื่องจักรกลน้อยลง

6. ผู้ประกอบวิชาชีพจำานวนมากจำาเป็นต้องได้รับการอบรมและ
พัฒนาให้เกิดความรู้ความสามารถและการใช้อุปกรณ์ทันสมัย          
ที่ตอบรับความต้องการตามชีวิตวิถีใหม่ 

ผมใครข่อย้ำาวา่การปรบัตวัของวศิวกรในระบบการผลติและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันกาล ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา    
ที่ต้องการการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและการปรับตัวขององค์กร
ท่ีสอดคล้องกับบริบทความต้องการในวิถีสังคมใหม่เป็นสิ่งสำาคัญ
ยิ่งยวดในเวลานี้ครับ 

 มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของ  
เชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย       
การรักษาความสะอาดและอนามัย การเว้นระยะห่าง  
ในสังคม การปิดสถานประกอบการบางประเภท       
การควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ การควบคุมการบริการ
สาธารณะและการเดินทางเข้าออกประเทศ การดำารง
ชีวิตภายใต้สถานการณ์และมาตรการการควบคุมน้ี     
เรานิยามและเข้าใจกันว่าเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New       
Normal Life) มีผลกระทบท่ีผมพอจะเข้าใจได้อย่าง
ง่ายๆ ว่า เราจะมีสภาวะดังนี้

1. ประชาชนตอ้งเวน้ระยะหา่งทางสงัคมและหลกีเลีย่ง
การสัมผัสระหว่างกัน เพื่อรักษาสุขอนามัยในสังคม

2. ธุรกิจต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก เนื่องจาก
อุปสงค์ในการดำารงชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

3. มีอัตราการว่างงานสูงในปัจจุบันและอนาคตท่ีพอ
จะเห็นได้ ที่เป็นผลมาจาก การลดการผลิต การยุบเลิก
กิจการ ในธุรกิจบริการ และการผลิตสินค้าที่ไม่มีความ
จำาเป็นในชีวิตวิถีใหม่

4. เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัล         
เครื่องมือในการทำาธุรกิจในยุคดิจิทัล และวิธีการให้
บรกิารธุรกจิผา่นระบบเครอืขา่ยดจิทิลั ไดร้บัการพฒันา
อย่างรวดเร็ว เพื่อทดแทนข้อจำากัดจากมาตรการต่างๆ 
และการเว้นระยะห่างทางสังคม

5. ธุรกิจการผลิตสินค้าเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้
แรงงานและมีขนาดการผลิตสูงๆ และใช้เวลาคืนทุน
ระยะยาว มาเป็นการใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ และ        
มีปัญญาประดิษฐ์ในการผลิตท่ีตอบสนองรูปแบบ   
ความต้องการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ       
มีระยะเวลาการคืนทุนน้อยลง

6. สถาบนัการศกึษามกีารปรบัปรงุและเพิม่การบรกิาร
ศึกษาระยะไกล หรือการศึกษาออนไลน์มากขึ้น

7. ธุรกิจโครงสร้างการขนส่งเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น  
การบริการส่งสินค้าตรงถึงบ้าน

8. ธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศจะ          
ไม่สามารถตอบสนองการเว้นระยะทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

9. มีธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นมาก

10. ในภาวะการควบคุมการแพร่ระบาดท่ียาวนาน              
คนทำางานและผูใ้ชแ้รงงานมรีายไดล้ดลงและไมม่คีวาม
สามารถปรับตัวกับสภาพการตกต่ำาทางเศรษฐกิจ

โดย
รองศาสตราจารย์ สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

ภายใต้
ชีวิตวิถีใหม่

ภ ายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้ อ ไวรัสโควิด-19 ท่ัวไป            
ในประเทศต่างๆ ในโลกในช่วงต้นปี 

พ.ศ. 2563 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2563 และ     
ยังไม่สามารถหยุดการแพรร่ะบาดได้น้ัน ทำาให้
รฐับาลของประเทศตา่งๆ ตอ้งออกมาตรการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดท่ีมีผลให้ผู้ติดเชื้อ
ไวรัสเกิดการเจ็บป่วย และถึงแก่ชีวิตเป็น
จำานวนมาก ทรพัยากรสว่นใหญข่องประเทศ
ต่างๆ ได้ถูกจัดสรรเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการทางการแพทย์และสาธารณสขุ ทำาให้
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
วิถีการดำารงชีวิตเปลี่ยนไป ตราบใดท่ียังไม่
สามารถผลิตวัคซีนเพื่อหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ การดำารงชีวิต
ของประชากรโลกจะถกูจำากัดเสรีภาพในดา้น
การกิน อยู่ การสรา้งคณุคา่ใหช้วีติ ตลอดจน
การท่องเท่ียว บันเทิง ในขณะท่ีต้องคำานึงถึง
การรักษาสุขภาพและอนามัยของตนเองและ
ครอบครัว
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นายหล่อ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร  
นายหล่อลงนามในหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม โดยรับรองว่าเป็นผู้คำานวณโครงสร้าง 
ควบคุมงานก่อสร้าง วางผัง ออกแบบทำารายการก่อสร้าง   
บ้านพักอาศัยเดี่ยว 2 ชั้น จำานวน 1 หลัง ของนางสวย ต่อมา
ปรากฏข้อเท็จจริงจากบันทึกถ้อยคำาของนางสวยว่า               
ในระหว่างการก่อสร้าง นางสวยได้ชำาระเงินให้นายหล่อ      
รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 685,000 บาท แต่ปรากฏว่า      
นายหลอ่ก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ และนางสวยกไ็มส่ามารถตดิตอ่
นายหล่อได้ต้ังแต่ช่วงประมาณเดือนกันยายน 2559 ต่อมา
นางสวยจึงได้ดำาเนินการร้องเรียนที่สำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือจะดำาเนินการไกล่เกลี่ย แต่นายหล่อก็
มิได้มาไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด และหลังจากนั้นนางสวยก็                
ไม่สามารถติดต่อกับนายหล่อได้อีก นางสวยจึงได้ตัดสินใจ  
ดำาเนินการฟ้องคดีนายหล่อต่อศาล และต่อมาศาลได้มีคำา
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้นายหล่อ
ชำาระเงินจำานวน 150,000 บาท แต่นายหล่อก็ยังมิได้     
ดำาเนินการชำาระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่
อยา่งใด รวมถงึนางสวยไดว้า่จา้งนายนา่รกั ผูไ้ดร้บัใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรมโยธา ระดบั
สามัญวิศวกร ให้ดำาเนินการตรวจสอบอาคารพิพาท และเมื่อ
นายน่ารัก เข้าตรวจสอบอาคารพิพาทแล้วเสร็จ ก็ได้ทำา
รายงานการตรวจสอบและปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ การกอ่สรา้ง
ในสว่นของเสาไมต่รงกบัแบบกอ่สรา้ง ซ่ึงตามแบบกำาหนดเปน็
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร แต่สภาพหน้างาน
จริงเป็นเสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ซึ่งปริมาณ
คอนกรีตที่หายไปเป็นจำานวน 0.09 ลูกบาศ์เมตร ต่อ 1 ต้น 
ประกอบกับมีข้อบกพร่องของงาน ดังนี้ (1) เหล็กตะแกรง
ฐานรากใส่ไม่ครบ (2) ขนาดฐานรากผิดจากแบบ (3) เสาจริง
หน้าตัดส่ีเหล่ียมแต่ทำาเป็นเสากลม (4) รอยต่อระหว่างอิฐ    
ก่อกำาแพงกับเสามีรอยแตกร้าว (5) การบรรจบรอยต่อ
โครงสร้างเสากับคานไม่แนบเนียน เพราะโครงสร้างเสากลม 
แต่คานเป็นเหลี่ยม (6) ตำาแหน่งเหล็กแกนคานวางไม่ถูกต้อง 
(7) ผังปูนฉาบผนังมีรอยแตกร้าวเป็นจำานวนมาก จนในที่สุด
นางสวยต้องตัดสินใจรื้อถอนบ้านดังกล่าว เนื่องจากเห็นด้วย
สายตาแล้ว เสาบ้านบางต้นเอียง และมีช่องโหว่ระหว่างเสา
และกำาแพง เนื่องจากไม่มีเหล็กเสียบระหว่างเสาและกำาแพง
อกีทัง้อฐิมีหนา้ตดัเหลีย่มไมส่ามารถตอ่กบัเสาทีเ่ปน็วงกลมได้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนเป็นท่อใยหิน ประกอบกับเทศบาล
ตำาบลดาวเรอืง ไดม้หีนงัสอืถงึสภาวศิวกรเพ่ือชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ
ว่าแบบและรายการคำานวณที่เทศบาลตำาบลดาวเรืองนำาส่ง
ปรากฏลายมอืชือ่นายหลอ่เปน็วิศวกรผูอ้อกแบบและคำานวณ
ในแบบบา้นเด่ียว 2 ชัน้ ของนางสวย อกีทัง้ในการดำาเนนิการ
ตรวจสอบปรากฏว่าอาคารดังกล่าวทำาการก่อสร้างยังไม่    
แล้วเสร็จ และคิดเป็นเนื้องานประมาณร้อยละ 60 

นายเขียว มีฐานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ    
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ได้ลงนามในฐานะ
วิศวกรผู้ออกแบบและคำานวณอาคารอเนกประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนตำาบลเฟื่องฟ้า ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคาร
สาธารณะ (ผู้ออกแบบและคำานวณอาคารสาธารณะต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ต้ังแต่ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้นไป หรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษที่ได้รับอนุญาตให้
ออกแบบและคำานวณอาคารสาธารณะดงักลา่ว)  การกระทำา
ของนายเขียว ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
วิศวกร จึงเข้าข่ายประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความ
สามารถและความเชี่ยวชาญท่ีตนเองจะกระทำาได้ อันเป็น
ความผิดตามข้อ 9 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ       
อันจะนำามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ          
พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อกล่าวอ้างของนายเขียวท่ีอ้างว่า  

ในการออกแบบและคำานวณอาคารดังกล่าว เป็นการดำาเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล      
เฟื่องฟ้า นายเขียวได้ดำาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการ
กำาหนดตำาแหนง่ของการปฏบิติัหน้าทีข่องพนกังานสว่นตำาบล 
ตามระเบียบบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำาบลน้ัน 
คณะกรรมการจรรยาบรรณรับฟังได้ว่า พระราชบัญญัติ
วศิวกร พ.ศ. 2542 มวีตัถปุระสงคม์ุง่คุม้ครองความปลอดภัย
ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจได้รับ   
ผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพเป็นสำาคัญ จึงได้มีการ
บัญญัติไว้ในมาตรา 50 เพื่อกำาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประพฤติตนตาม   
จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม ตามทีก่ำาหนดในขอ้บงัคับ       
สภาวิศวกร ประกอบกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
มิได้มีการบัญญัติยกเว้นให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
จะไม่ตอ้งประพฤตตินตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชพีวิศวกรรม
ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้แต่อย่างใด 

ประกอบกับคณะกรรมการจรรยาบรรณรับฟังได้ว่า 
แบบแปลนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบลเฟื่องฟ้า เข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะที่นายเขียว
ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ไม่สามารถออกแบบ
และคำานวณอาคารดังกล่าวได้ ตามข้อบังคับสภาวิศวกร       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคมุแตล่ะระดบั สาขาวศิวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามบันทึกถ้อยคำาของนายเขียว
ยอมรบัวา่ แบบดงักลา่วเปน็เพยีงแบบเบือ้งตน้ซึง่ยงัไมป่รากฏ
รายการคำานวณท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน อีกท้ังยังได้มีการ   
นำาแบบดังกล่าวไปดำาเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำาบลเฟื่องฟ้า กรณี    
ดงักลา่วนีจ้งึมใิชว่สิยัของผูป้ระกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม
ที่จะประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความระมัดระวัง เพราะ
หากเกดิความผดิพลาดของแบบและรายการคำานวณ ยอ่มอาจ
เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของทางราชการได้ นายเขียวในฐานะวิศวกรผู้ออกแบบและ
คำานวณจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้ 

ด้วยเหตุดังกล่าว
คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า พฤติการณ์และ

การกระทำาของนายเขยีวเขา้ข่ายฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามตาม
ขอ้ 8 และขอ้ 9 ของขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ยจรรยาบรรณ
แหง่วชิาชพีวศิวกรรมและการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะ
นำามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี พ.ศ. 2559 จงึ
ให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของนายหล่อโดยมีกำาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้       
รับแจ้งคำาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ด้วยเหตุดังกล่าว 

คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า พฤติการณ์และ
การกระทำาของนายหล่อเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม       
ขอ้ 7 และขอ้ 8 ของขอ้บงัคบัสภาวศิวกร วา่ดว้ยจรรยาบรรณ     
แหง่วชิาชพีวศิวกรรมและการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะ     
นำามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559    
จึงให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของนายหล่อโดยมีกำาหนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน   
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

โดย
ส�านักกฎหมาย
และจรรยาบรรณ
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 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (Energy Management) University of 
Montreal ประเทศแคนาดา อีกท้ังยังผานการอบรมใน
หลักสูตรสําคัญมากมาย อาทิ หลักสูตรการปองกัน       
ราชอาณาจักร จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ หลักสูตรการกํากับดูแล
กิจการ สําหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสูงขององคกร
กํากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 
จากสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรวิทยาการการจัดการ
สําหรบันักบรหิารระดบัสงู จากสถาบันบณัฑติพฒันบรหิาร 
ศาสตร หลักสูตร Advanced Management Program, 
Harvard Business School จากสหรฐัอเมรกิา หลักสูตร 
Leadership Succession Program จากมูลนิธิสถาบัน 
วิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ หลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
สงเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย และหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) เปนตน

บุญญนิตย
วงศรักมิตร
รองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.)
(วาที่ผูวาการ คนที่ 15) 

WHO is
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รองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

WHO is
WHO
in Engineering

บุญญนิตย ครํ่าหวอดในอุตสาหกรรมไฟฟา
มานาน มีความรอบรู และประสบการณการ
ทํางานในอุตสาหกรรมไฟฟามาโดยตลอด      
ไดใชความรู วิชาชีพวิศวกรรมอยางเต็มท่ี       
จนไดรับความเชื่อถือจากทั้งผูท่ีอยูในวงการ
อุตสาหกรรมไฟฟา ผูเก่ียวของ และบุคคล
ทั่วไป

อน่ึง คณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม     
ครัง้ท่ี 6/2563 วนัศกุรท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
มีมติเห็นชอบให บุญญนิตย วงศรักมิตร    
รองผูวาการธุรกิจเก่ียวเนื่อง เขารับตําแหนง
ผูวาการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหา
ผูวาการเสนอ สืบแทน นายวบิลูย ฤกษศริะทัย 
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 3 
ธันวาคม 2563 

ท้ังน้ี โดยขั้นตอนตอไป กฟผ. จะนําเสนอ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน รอง
นายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล เพ่ือนําเสนอ     
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ       
ตอไป

ประวัติการทํางานที่สําคัญ

2556-2558

2559-2560

2558-2559

2560-2561

2561-ปจจุบัน

ดํารงตําแหนง
ผูจัดการใหญ
บริษัท อีแกท
ไดมอนด 
เซอวิส จํากัด

ดํารงตําแหนง
รองผูวาการ
กิจการสังคม

ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูวาการ
บริหารธุรกิจ

ดํารงตําแหนง
รองผูวาการ
พัฒนาธุรกิจ

ดํารงตําแหนง
รองผูวาการ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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ประวัติการศึกษา 
• 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 

หัวหนางานออกแบบทางและโครงสราง
สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร

หัวหนางานแผนงานและโครงการ
สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพนํ้า
สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

ผูอํานวยการกองวิชาการ
สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด

ดร.ชั่งทอง
โอภาสศิริวิทย
ตุลาการหัวหนาคณะ
ศาลปกครองสูงสุด

2559-2563

ปจจุบัน 

2555-2559

2553-2555 

2547-2553

2543-2547

2539-2542

2533-2538

2529-2532

2528

ประวัติการทํางาน 
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Eco-anxiety 
ฤาว่าโลกจะดับสลาย

โดย
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
เลขาธิการสภาวิศวกร

E co-anxiety or Climate anxiety เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีนักจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกา    
ได้บัญญัติศัพท์ไว้ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งแปลรวมความ

ได้ว่า “ความกลัวอย่างเรื้อรังว่าสิ่งแวดล้อมของโลกเราจะไปสู่
ความหายนะ (วันสิ้นโลก)” แม้ว่าคนท่ีมีอาการเช่นนี้ไม่จัดเป็น    
คนโรคจติ แตอ่าจเขา้ขัน้ระยะแรกของคนโรคจติ Climate anxiety 
เกิดขึ้นจากความกลัวว่าสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต      
อันใกล้กำาลังถูกทำาลายโดยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
(ปญัหาโลกรอ้น อณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรนุแรง ระดบัน้ำาทะเล
ที่สูงผิดปกติ น้ำาท่วม แห้งแล้ง ไฟป่าที่นำามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน เชื้อโรคร้ายแปลกใหม่ท่ีกลายพันธุ์รักษายาก)            
ความกลัวน้ีจึงส่งผลทำาให้เศร้าโศก คนจำานวนมากมายเล็งเห็นถึงวิกฤต
ท่ีเกิดจากสภาวะโลกร้อนท่ีเป็นภัยคุกคามต่ออารยธรรมแห่ง
มนุษยชาติ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเราจะเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่            

ให้ความเป็นห่วงและปริวิตกต่ออนาคตของพวกเขา         
ไม่น่าเชื่อว่าความปริวิตกนี้สามารถทำาให้เกิดความกลัว 
ไม่อยากทำาอะไร กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย นอน       
ไมห่ลบั ซมึเศรา้ จนอาจถงึข้ันฆ่าตวัตาย ในทางตรงขา้ม 
มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น ใช้ของซ้ำา 
ของรีไซเคิล ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บทความจาก The Guardian นำาเสนอว่ามวล
มนุษย์ต้องใช้โอกาสอันน้อยนิดน้ีในการปรับตัวไปสู่   
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และปกป้องโลกใบนี้      
โดยต้องนำาความเส่ียงต่อภัยส่ิงแวดล้อมเข้ามาผนวกเข้ากับ
ระบบการเงินการคลัง และรัฐต้องบรรจุไว้ในนโยบาย 
และในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คงต้องเริ่มคิด      
หาทางดำาเนินการเมื่อโลกเรากลับสู่สภาวะปกติหลัง    
โควิด-19 เพ่ือไม่ให้กลับไปสู่ความหายนะของส่ิงแวดล้อม
อย่างที่เป็นอยู่ การดำาเนินการตั้งแต่หยุดบุกรุกทำาลาย
ป่า หักร้างถางพงเพื่อปลูกพืชอาหารหรือทำาปศุสัตว์ 
หยุดทำาลายระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
หยุดเผาป่าล่าสัตว์ป่ามากินซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มนุษย์
ตดิเชือ้โรคจากสตัวบ์างชนดิ โควดิ-19 กเ็ปน็หนึง่ในนัน้ 
นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการไว้ว่า 6 ใน 10 ของ    
โรคติดต่อในมนุษย์แพร่มาจากสัตว์ และ 3 ใน 4        
ของโรคอุบัติใหม่ก็เกิดจากสัตว์ ต้นเหตุของโรคติดต่อ     
เหล่านี้มาจากการเร่งรัดพัฒนาในภาคการเกษตรและ
การทำาเหมือง การตัดถนนและการขยายเมืองออกไป
ในท่ีรกร้างว่างเปล่าหรือในป่า (ตัวอย่าง แถบลุ่มน้ำา         
อเมซอนในบราซิล) การทำาปศุสัตว์ในที่นี้รังแต่จะ      
เปิดโอกาสให้สัมผัสกับสัตว์ป่า เม่ือมนุษย์ติดโรคอุบัติใหม่
เข้าร่างกายจึงไม่มีภูมิคุ้มกันในตัว 

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

เอวังก็เป็นด้วยประการเช่นนี้ครับ 
(สรุปและแปลจาก Wikipedia “Eco-anxiety” 

และ The Guardian 22 May 2020)
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ก ารเติบโตของอาชีพวิศวกรจะข้ึนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
และนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้าง
ขนาดใหญ ่อยา่งไรกต็ามวกิฤตทางเศรษฐกจิกจ็ะเกดิขึน้

เปน็วงจรอยูเ่สมอ ทำาใหก้ารพฒันาทางวศิวกรรมไมเ่กดิความตอ่เนือ่งและ
เส้นทางอาชีพอาจไม่มั่นคงยั่งยืน หากไม่มีมาตรการหรือแผนงาน          
เพ่ือรองรับการบริหารงานในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น สำาหรับวิศวกรที่มีการ  
เตรียมความพร้อมน้ี ก็มีโอกาสที่สามารถพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อ         
สร้างศักยภาพภายในตนเองและสร้างความแตกต่างเพื่อรองรับจังหวะ        
ที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ ก็สามารถรองรับงานที่เข้ามาใหม่ได้ ในบทความนี้   
ผู้เขียนขอแบ่งปันประสบการณ์ในการฝ่าวิกฤตต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น           
ในช่วงที่ผ่านมา เช่น วิกฤตต้มยำากุ้ง และ Hamburger Crisis เป็นต้น 

ในทุกช่วงของวิกฤตที่เกิด ปริมาณงานก่อสร้างจะลดลงอย่างมี     
นัยสำาคัญ วิศวกรในภาคสนามจึงมีเวลาในการทบทวนการทำางานเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างองค์ความรู้ให้อยู่กับ
องค์กร และถ่ายทอดให้แก่วิศวกรรุ่นใหม่ จากประสบการณ์ของผู้เขียน 
หนึ่งในวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเขียน
บทความทางวิชาการในเชิงการทำางาน (Practitioner Publications)      
โดยการเขียนบทความดังกล่าวใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลการทำางานท่ีผ่านมา
ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นทำาการเสนอแนวทาง
ปอ้งกนั  หรอืแกไ้ขปญัหา รวมทัง้สรา้งความรูเ้ชงิทฤษฎเีพือ่นำาไปตอ่ยอด
ในการวิจัยต่อไป

โดย
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
กรรมการสภาวิศวกร

ท่ีผ่านมาผู้ เขียนและวิศวกรในบริษัทได้เริ่มเขียน     
และนำาเสนอบทความทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้     
กับภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติในเวทีการประชุมวิชาการ
และนานาชาตติัง้แตเ่กดิวกิฤตต้มยำากุง้ ซึง่บางบทความจะเปน็
ความรว่มมอืระหวา่งภาคการศกึษากบับริษทั ทำาให้บทความ
นั้นมีคุณค่าในทางทฤษฎีและยังสามารถนำาไปปฏิบัติในงาน
จรงิได ้บทความทีบ่รษิทัไดเ้ขยีนเกีย่วขอ้งกบังานเสาเขม็เจาะ
ระบบเปียก เสาเข็มเหลี่ยมขนาดใหญ่ งานกำาแพงกันดิน  
ระบบไดอาแฟรม งานขดุดนิลกึ งานปรบัปรงุคณุภาพดนิ และ
งานควบคุมคุณภาพ งานฐานรากลึก มีจำานวนบทความ      
รวมกันมากกว่า 80 บทความ ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ         
ซึ่งปัจจุบันมีผู้นำาไปใช้อ้างอิงในการทำางานเป็นจำานวนมาก

คณุคา่ของการเขยีนบทความคอืการสรา้งความรูใ้หกั้บ
องค์กร รวมท้ังการถ่ายทอดไปสู่วิศวกรรุ่นหลัง เนื่องจาก    
การเขยีนบทความแตล่ะเรือ่งนัน้ จะผา่นการกลัน่กรองขอ้มลู              
การทำางานให้ออกมาเป็นความรู้ใหม่ๆ มีการตรวจสอบ      
จากคณะกรรมการพิจารณาบทความ และได้มีการเสวนา  
แลกเปล่ียนความรู้กับคณาจารย์ต่างๆ รวมท้ังได้รับข้อเสนอแนะ
จากวิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บทความหรือ      
องค์ความรู้นั้นจึงถือว่าได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการและ  

สิง่ท่ีวศิวกรไทย
ควรปรับตัวในยุค 
COVID-19

เชิงปฏิบัติ ดังนั้นวิศวกรท่ีได้เขียนบทความแม้ว่าจะไม่ได้
ทำางานกับหน่วยงานเดิมแล้ว ก็ยังสามารถส่งต่อความรู้นั้น    
ให้องค์กรใหม่และวิศวกรรุ่นหลัง รวมทั้งนักวิจัยเพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมไทยได้

ในแง่ของความได้เปรียบทางธุรกิจ ผู้ว่าจ้างมักจะ
พิจารณาองค์กรท่ีมีองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นคู่ค้าทาง
ธุรกิจ ทำาให้เมื่อผ่านพ้นในช่วงวิกฤตแล้ว องค์กรมีโอกาส    
เพิ่มขึ้นในการแข่งขันเน่ืองจากได้มีการเตรียมความพร้อม    
อยู่ตลอดเวลา หลายๆ ครั้งท่ีมีการแข่งขันด้านราคาจน       
ใกล้เคียงกัน ผู้ว่าจ้างมักจะพิจารณาบริษัทหรือองค์กรที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญสูงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

สำาหรับในประเทศไทย ผู้เขียนพบว่ามีบทความทาง
วิชาการจากผู้ปฏิบัติงานน้อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย       
ท่ีองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ไม่ได้รับ     
การถ่ายทอดสู่วงการวิชาการและวิศวกรรุ่นหลัง จึงขอ       
ฝากให้วิศวกรไทยได้พิจารณาการบริหารงานในช่วงวิกฤต       
COVID-19 ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนบทความ         
ทางวิชาการ น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และสรา้งคณุค่าแกส่งัคมวิศวกร หลงัจากผา่นพน้
วิกฤต COVID-19 ไปแล้วด้วยดี 

29
สารสภาวิศวกร  

N
o  

3/
20

20
28

  ส
าร

สภ
าว

ิศว
กร

N
o 3/2020



 โลกในทุกวันน้ีมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะมาเปลี่ยน
วงการออกแบบและกอ่สรา้ง ทีป่จัจบุนัเริม่ใชอ้ยา่งแพร่หลาย
แล้ว ได้แก่ โดรน (Drones) และกล้อง 3 มิติ (3 D Scanner) 
เพ่ือการสำารวจอาคารและรังวัดภูมิประเทศ ข้อมูลที่ได้จาก    
โดรนและกล้อง 3 มิติจะสามารถแปลงเป็นข้อมูลทางดิจิทัล
พร้อมนำาข้อมูลมาออกแบบ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
(Virtual Reality : VR) ชว่ยในการออกแบบและการกอ่สรา้ง 
ทำาให้ผู้ออกแบบสามารถสื่อสารแบบก่อสร้างได้ก่อนที่จะ       
มีการลงมือก่อสร้างจริง และเทคโนโลยีแบบจำาลองข้อมูล
สารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) 
ท่ีเข้ามาช่วยลดความผิดพลาดลดเวลาในการออกแบบ       
และก่อสร้าง ซึ่งเทคโนโลยี BIM นี้ยังสามารถนำาไปใช้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นประโยชน์       
การเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลกายภาพและคุณสมบัติ (Physical 
and Properties) ในรูปโมเดลเพื่อใช้ในการผลิตและการ   
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ รวมไปจนถึงการบำารุงรักษา

เทคโนโลยีที่วงการออกแบบและก่อสร้างที่สนใจกัน
มากที่สุดในเมืองไทยเวลานี้คือ Building Information 
Modeling หรือท่ีเรียกกันสั้นๆ ว่า “BIM” ซึ่งมีการนำาไปใช้
อย่างแพร่หลายในการออกแบบและก่อสร้างโครงการ     
ขนาดใหญ่ในเวลานี้ แต่ข้อจำากัดสำาคัญ 2 ประการท่ีจะใช้    

โดย
ทศพร ศรีเอี่ยม   
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
สภาวิศวกร

ศูนย์เรียนรู้และวิจัยการทำางานข้อมูลแบบจำาลอง

สารสนเทศอาคาร (BIM LAB)

***ประธานคณะกรรมการจัดทำามาตรฐาน
การใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร

ตามแนวทางสภาวิชาชีพ 

การทำางานระบบ BIM คือยังขาดมาตรฐานกลางในการใช้  
แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร (BIM Standard) และการ    
เข้าถึงการเรียนรู้การทำางานระบบ BIM ยังมีต้นทุนในการ
จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีในราคาสูงมาก จึงเป็นท่ีมา      
ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    
หรือ วสท. จัดตั้งคณะกรรมการร่างมาตรฐานการใช้           
แบบจำาลองสารสนเทศ การดำาเนินการยกร่างมาตรฐาน  
สำาคัญฉบับนี้ได้ประธานคณะทำางานยกร่างมาตรฐานคือ     
คุณทรงพล ยมนาค ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการทำางานระบบ BIM 
มาอย่างยาวนาน และมีผู้แทนจากสภาวิศวกร สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า    
และเครื่องกลไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ง
ประเทศไทย สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย   
รวมทั้งนักวิชาชีพและนักวิชาการที่เป็นทั้งสถาปนิกและ
วิศวกรมาร่วมเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษา โดยมีภารกิจ
สำาคัญที่จะสร้างมาตรฐานการทำางานระบบ BIM ฉบับน้ี        
ให้เป็นมาตรฐานกลางในการทำางานร่วมกันของเหล่าวิศวกร 
สถาปนิกและผู้เก่ียวข้องทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายสินค้า     
ของประเทศไทยและเปน็มาตรฐานทีส่อดคลอ้งกับการทำางาน
ระบบ BIM ในสากลที่ใช้กันในต่างประเทศ       

นอกจากการจัดทำามาตรฐานแล้ว วิศวกรรมสถานแห่ง       
ประเทศไทยฯ ยังได้ดำาเนินการก่อตั้งศูนย์ BIM LAB ท่ีอาคาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้
การใชเ้ทคโนโลยี BIM ศนูย ์BIM LAB แห่งนีจ้ะเปน็ทีร่วบรวมเหลา่
นักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญในระบบ BIM ในการ
ถ่ายทอดความรู้และทำางานวิจัยให้กับภาครัฐและภาคเอกชน       
โดยภารกจิสำาคญัของศนูย ์BIM LAB จะเปน็สถานทีใ่นการฝกึอบรม
การทำางานระบบ BIM การเรียนรู้การทำางานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Design and Construction)          
ไปจนถึงการทำางานร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีใช้ข้อมูลดิจิทัล (Digital 
Design and Construction) ให้กับสมาชิกและเอกชนทั่วไป       
รวมไปถึงการจัดทำาหลักสูตรด้าน BIM ท่ีเสริมการเรียนการสอน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถนำาไปใช้งานได้จริงเมื่อเรียน
จบการศึกษา ในอีกด้านหน่ึงจะมีการศึกษาวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ      
ให้ความรู้เฉพาะด้าน ท้ังน้ีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมออกแบบ  
และก่อสร้าง รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  

ปัจจุบันภาพรวมความก้าวหน้าในขณะน้ีคณะทำางานได้      
ร่างมาตรฐานร่างแรกแล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการนำาเสนอคณะ
กรรมการมาตรฐานเพือ่นำาขอ้คดิเหน็ต่างๆ ของคณะกรรมการและ
ท่ีปรึกษาไปปรับปรุงร่างมาตรฐานฉบับนี้ก่อนออกประชาพิจารณ์
และมเีปา้หมายนำาเผยแพร่ครัง้แรกในงานวศิวกรรมแหง่ชาต ิ2563   
สว่นความคบืหนา้การกอ่สรา้งศนูย ์BIM LAB มกีำาหนดจะแลว้เสรจ็
ในเดอืนกนัยายน 2563 ถงึวนันัน้จะทำาใหเ้มอืงไทยมศีนูย ์BIM LAB 
ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ไปจนถึงโปรแกรมออกแบบ
และก่อสร้างท่ีจะใช้ในการอบรมและทำาการวิจัยเพิ่มเติมในการ
ทำางานระบบ BIM เพือ่รองรบัการเรยีนรู้ การพัฒนาและการทำางาน
ของทุกภาคส่วน 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ         
ผู้เขียนเชื่อว่าการเกิดข้ึนของศูนย์ BIM 
LAB และมาตรฐานการทำางานระบบ BIM 
ท่ีสร้างข้ึนครั้งน้ีจะทำาให้เกิดการพัฒนา
แบบก้าวกระโดดของบุคลากรด้านการ
ออกแบบและก่อสรา้ง รวมถงึอตุสาหกรรม
การผลิต เป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากร
ทุกระดับไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ่ทีจ่ะสามารถเรียนรู้กา้วทนั
เทคโนโลยีท่ีจะสร้างความเปลี่ยนแปลง       
ในการออกแบบและก่อสร้าง ไปจนถึง
อุตสาหกรรมการผลิตคร้ังสำาคัญของ
ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม
ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

BIM Development
การมีส่วนร่วม

• การร่วมมือกับวิศวกร
สถาปนิก ผู้รับเหมา
สมาคมวิชาชีพ 
ผู้ใช้งานและ
ภาคอุตสาหกรรม

• การร่วมมือกับ
ภาคการศึกษา

• การร่วมมือกับภาครัฐ

• การร่วมมือในระดับ
สากล

การพัฒนา

• BIM Standard

• BIM Skill Maturity
& BIM Skill Level

• BIM Technical
Development

การศึกษา

• BIM Curriculum 
& BIM Lab

• BIM Training

• BIM R&D

การนำาไปใช้งาน

• BIM Standard
Implementation

• Pilot Project 
Implementation

• New Process
Development

การประเมินผล

• การสำารวจข้อมูล

• BIM User data
base

• ตัวชี้วัดความสามารถ
และการวัดผล

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• พัฒนาจากผลของการ
ประเมิน

• วิเคราะห์ปรับปรุง
แผนการทำางาน

• สนับสนุนการใช้งาน
อย่างมีระบบ
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พ ลาสติกที่เราใชกันในชีวิตประจําวันสวนมากผลิต      
มาจากปโตรเลียม (Petroleum-based Plastic) ซึ่ง

มีความคงทนตอสภาพแวดลอมและใชเวลาในการยอยสลาย
นานหลายรอยป พลาสติกที่เราพบในชีวิตประจําวันกวา     
รอยละ 80 เปนพลาสติกในกลุมเทอรโมพลาสติก (Thermo-
plastic) ที่ถูกทําใหหลอมเหลวไดภายใตอุณหภูมิสูง จึง
สามารถแปรรูปกลับมาใชใหมได โดยไดมีการแบงเทอรโม
พลาสติกนี้ออกเปน 6+1 ประเภท (6 ประเภทที่มีการแบง
ชนิดอยางชัดเจน และ 1 ประเภทอื่นๆ) แสดงดวยตัวเลขใน
กรอบรปูสญัลกัษณรไีซเคิล (ตารางที ่1) แตจะเหน็ไดวามเีพยีง
พลาสติกกลุม PET ที่ใชผลิตขวดนํ้าดื่ม และกลุม HDPE ที่
ผลิตเปนขวดนมพาสเจอไรส ขวดแชมพู และถุงพลาสติก
เทาน้ัน (ประเภทที่ 1 และ 2) ที่มีอัตราการรีไซเคิลสูงกวา    
รอยละ 20 สวนพลาสติกประเภทที่ 3 ถึง 6 นั้นมีสัดสวน      
การรีไซเคิลตํ่ามาก อุปสรรคหลักของการรีไซเคิล คือ การ
ปนเปอนของสารอืน่ๆ บนภาชนะพลาสตกิ เชน เศษอาหาร
หรอืสารเคมบีางชนดิ และการคดัแยกประเภทพลาสตกิเพือ่
นําไปจัดการตอ ซ่ึงการคัดแยกน้ีคอนขางยากในทางปฏิบัติ
เน่ืองจากความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ทําจากพลาสติก
หลายชนิด เชน ขวดนํ้าดื่ม (รูปที่ 1)

 ตวัแปรสาํคญัทีส่งผลตอการนาํพลาสตกิไปใชประโยชน 
คือ ความสะอาด โดยเฉพาะในกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งถา
พลาสติกมีการปนเปอนอาจทําใหกระบวนการผลิตมีปญหา
หรอืจาํเปนตองใชนํา้หรอืสารเคมใีนปรมิาณมากเพือ่ทาํความ
สะอาด ซ่ึงเปนการเพิม่ตนทนุในการรีไซเคลิอกีดวย แตกไ็มใช
วาขยะพลาสติกทีป่นเปอนจะไมสามารถนาํไปใชประโยชนได
ทั้งหมด ยังมีเทคโนโลยีอื่นที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดการ
ขยะพลาสตกิทีป่นเปอนเหลานี ้ไมวาจะเปนการนาํกลับมาใช
ประโยชนในรูปของพลังงาน (แปรรูปขยะเปนนํ้ามันผาน
กระบวนการไพโรไลซิส การนําไปทําเปนเชื้อเพลิงขยะ) หรือ
การนําไปกําจัดที่หลุมฝงกลบ ซึ่งแตละวิธีการก็มีขอดีและ     
ขอเสียแตกตางกัน ปจจุบัน ขยะพลาสติกในประเทศไทย
ประมาณ 25% เทานั้นที่เขาสูระบบรีไซเคิล สวนท่ีเหลือ        
จะถูกกําจัดในหลุมฝงกลบหรือตกคางอยูในกองขยะ และ        
มีบางสวนที่หลุดรอดออกสูสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหเกิดปญหา    
ตามมา ทั้งการปนเปอนในสิ่งแวดลอม ประเด็นเรื่องไมโคร
พลาสติก และปญหาขยะทะเล ดังนั้น เพื่อใหเกิดการจัดการ
ขยะพลาสติกอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน        
(Circular Economy) จึงควรเนนการรีไซเคิล ซึ่งทําใหใช
ทรัพยากรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะท่ีตอง    
สงไปยังหลุมฝงกลบ รวมถึงลดการนําปโตรเลียมซึ่งเปน
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอีกดวย

สัญลักษณ  

ประเภท
พลาสติก

Polyethylene 
Terephthalate

High-density 
Polyethylene

Polyvinyl 
Chloride

Low-density 
Polyethylene Polypropylene Polystyrene

ไฟเบอรกลาส
ไบโอพลาสติก
อะคริลิก ฯลฯ

ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ

ขวดนํ้าดื่ม
ขวดนํ้าอัดลม
ขวดนํ้ามันพืช

ขวดนม
ขวดแชมพู
ถุงหูหิ้ว

หลอดแบบแข็ง
แฟมเอกสาร
บัตร

ถุงเย็น
ถุงหูหิ้ว
ฟลมหออาหาร

กลองบรรจุ
อาหาร
ภาชนะใส
อาหาร

ชอน สอม
ภาชนะโฟม
ฝาแกวกาแฟ

แผน CD
ขวดนมเด็ก

สัดสวนการ
รีไซเคิล (%)

23 27 <1 <1 3 <1 -

ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ
จากการ
รีไซเคิล

ขวดนํ้าดื่ม
เสนใย
โพลีเอสเตอร 
เชน เสื้อ พรม

ถุงพลาสติก
หูหิ้ว
ขวดแบบนิ่ม

ขวดที่ไมใช
บรรจุอาหาร
กรวยจราจร

ถุงขยะ
ซองจดหมาย

ทอพลาสติก
ถาด

วัสดุสํานักงาน
ไมแขวนเสื้อ

ผลิตภัณฑ
พลาสติก
อื่น ๆ

รูปที่ 1
ตัวอยางประเภทของพลาสติก
ที่ประกอบเปนขวดนํ้าดื่ม 3

 จากทีก่ลาวมาขางตน การจดัการขยะพลาสตกิอยางยัง่ยืน ไมสามารถเกดิขึน้ได
จากการดําเนินการของภาคสวนใดภาคสวนหน่ึง แตตองอาศัยความรวมมือของ          
ทุกภาคสวนในการรวมกันทําใหการจัดการขยะพลาสติกอยางยั่งยืนเกิดขึ้นไดโดยมี   
ขอเสนอแนวทางในการดําเนินการ เชน

ภาคเอกชน
การเขามามีส วนรวม
ของภาคเอกชน ตั้งแต
ก ารวิ จั ยและพัฒนา 
( R e s e a r c h  a n d          
Development) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ     
ก า ร เ ลื อ ก ใ ช  วั ส ดุ 
กระบวนการผลิต และ
การขนสง (Logistic) 
สินคาสูผูบริโภค รวมถึง
การเชือ่มตอกระบวนการ
หลั งการ ใช  ง านของ        
ผู  บ ริ โ ภคกลั บ เข  า สู 
กระบวนการผลิตดวย
การแยกและนําขยะ
พลาสติกกลับมาใชใน
รูปแบบต าง ๆ เช น      
Recycle, Upcycling, 
Energy Recovery 
เปนตน เพือ่ใหเกดิความ
คุ มทุนและการลดคา    
ใชจายในการดาํเนนิธรุกจิ 
และทําให เกิดการใช 
ทรัพยากรอย  าง เกิด
ประโยชนสูงสุดอีกดวย

ภาคประชาชน
สิ่งท่ีผู บริโภคสามารถ
ทําไดทันทีและงายที่สุด 
คื อ  ก า ร ลดก า ร ใช 
พลาสติ ก ท่ี ม าก เ กิน
ความจําเป น รวมถึง   
ร  วมกั นปรั บ เปลี่ ยน
พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะ โดยนอกจากจะ    
คัดแยกขยะพลาสติก
ออกจากขยะประเภท
อื่นแลว ควรลาง ทํา  
ความสะอาด เพื่อให
พลาสติกสามารถนําไป
รีไซเคิลได และทําการ
บีบ/อัดขยะพลาสติก
เพื่อลดขนาดใหเล็กลง
เทาท่ีจะสามารถทําได 
เพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บและทําใหการ
ขนสงสามารถดําเนนิการ
ไดอยางเกดิประสทิธภิาพ
สูงสุด

ภาครัฐ
รณรงค สนับสนุน และ    
ใหความรูความเขาใจใน
การแยกขยะอยางถูกวิธี 
จัดโครงสรางพื้นท่ีฐานท่ี
อํานวยความสะดวกใน
การแยกขยะ เชน การจัด
ใหมีถังสําหรับขยะท่ีแยก
ประเภทแลว การเก็บขน
และรวบรวมขยะรีไซเคิล 
รวมไปถงึพจิารณาปรบัปรงุ 
กฎหมาย/ขอบังคับที่เปน
ขอจํากัดในการรีไซเคิล
พลาสติก เพื่อสงเสริมให
เกิดการใชประโยชนจาก
พลาสติกรีไซเคิล

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

ตารางที่ 1 ประเภทพลาสติกรีไซเคิล และอัตราการรีไซเคิล 1, 2

1 https://www.
johnston.biz/which_
plastics_are_recyclable
/resin-identification 
-codes/

2 https://www.
bangkokpost.com/
business/1665608/
plastic-packaging-
industry-braces-for-
eco-friendly-measures

3 ดัดแปลงจาก
https://www.green-
peace.org/thailand/
story/2242/plastic-
101/

ปรับกระบวนทัศน
จัดการขยะพลาสติก
ดวยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน

 ปจจุบันมีการดําเนินการของภาคีภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสงัคมตางๆ ทีเ่กีย่วของภายใต
โครงการ “สงพลาสตกิกลับบาน” ทีริ่เร่ิมโดยเครือขาย
เพือ่ความยัง่ยนืแหงประเทศไทย (TRBN) เปนโครงการ
นํารองบนถนนสุขุมวิท ท่ีรณรงคประชาสัมพันธการ 
“แยกท่ีบาน ฝากท้ิงท่ีเรา” ดวยการใหความรูการ      
คัดแยกขยะพลาสติกแกผูบริโภคตั้งแตตนทาง และ        
จัดเตรียมจุดรับพลาสติกที่แหงและสะอาด (Plastic 
Drop Point) โดยโครงการไดกําหนดประเภทของ
พลาสตกิทีร่บัไวอยางชดัเจน 2 ประเภท เพ่ือใหงายตอ
การแยก ไดแก (1) พลาสติกแข็ง เชน ขวดนํ้า แกวนํ้า 
กลองใสอาหาร และ (2) พลาสติกยืด เชน ถุงพลาสติก 
ซองไปรษณีย ฟลมหอผลไม ซึ่งเปนพลาสติกชนิด PP 
และ PE ท่ีอัตราการรีไซเคิลตํ่ามากและรานรับซื้อ    
ของเกามกัจะไมรบัซือ้ เมือ่แยกออกมาก็สามารถนาํมา
ฝากท้ิงท่ีโครงการน้ีเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกสู      
บอฝงกลบและเพิม่การนาํพลาสตกิกลบัมาใชประโยชน
ใหม เพื่อใหระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย
เกิดขึ้นไดจริง 
 การดําเนินการเพื่อใหเกิดการจัดการพลาสติก
อยางยั่งยืน ยังคงมีขอจํากัดหลายดาน โดยเฉพาะ    
ความคุ มทุน เน่ืองจากราคารับซื้อเศษพลาสติกที่        
ไมแนนอน คณุภาพและความสะอาดของขยะพลาสติก 
คาใชจายในการจัดเก็บ รวบรวม และขนสงขยะ
พลาสติกกลับเขาระบบ จึงจําเปนตองมีการวิจัยและ
พัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ดานการ
จัดการพลาสติกอีกมาก เพื่อใหโมเดลเหลานี้สามารถ
ดําเนินการไดดวยตัวเอง และกอใหเกิดความยั่งยืน       
ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม เพือ่แกปญหา
ขยะพลาสติกของประเทศไทยซึ่งเปนวาระแหงชาติ   
และตอบโจทย Road Map การจดัการขยะพลาสติก      
(ป พ.ศ. 2561-2573) ที่มีเปาหมายในการนําขยะ
พลาสติกเปาหมายมาใชประโยชน 100% ภายในป 
พ.ศ. 2570

OTHERHDPEPET PVC LDPE PP PS
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โดย
ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

VUCA, 
CASE, 
Big Data… 
New Normal 
ในวถีิชีวิตไทย

เมือ่เริม่ต้นปีใหม ่2562 ไมม่ใีครคาดคดิวา่
จะเป็นจุดตั้งต้นของปีที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์       
สั่นสะเทือนไปทั่วโลก นั่นคือการระบาดอย่าง     
ไร้พรมแดนของโคโรนาไวรัส 2019 และทำาให้    
คำาว่า New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ เป็นท่ี    
กล่าวถึงและรู้จักกันแพร่หลายทั่วไป

หากจะพิจารณาในภาพกว้างแล้ว ชีวิต    
วิถีใหม่นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้าน้ี              
การเปล่ียนแปลงของวิถีการดำาเนินชีวิตในสังคม
มีความเร็วเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นสัดส่วนกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดย
เฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศทีมี่การเปลีย่นแปลง
รุดหน้าแบบก้าวกระโดด

จังหวะก้าวจาก 1G ไป 2, 3, 4 และ 5G 
สัน้ลงเรือ่ยๆ ในขณะท่ี 5G เริม่ตน้ในประเทศไทย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา ก็เดินหน้าไป 6G กันแล้วล่ะครับ

ผมคิดว่าการเร่ิมต้น VUCA เม่ือ 2-3 ปีก่อน
คอืสัญญานเตอืนใหเ้ราไดรู้ส้กึถงึการเปลีย่นแปลง
ที่ทำาให้เกิดชีวิตวิถีใหม่นั่นเองครับ

Volatility 
ความไวในการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์รอบโลก
ที่เห็นได้ชัดๆ คือ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดถี่ขึ้น

และรุนแรงมากขึ้น โดยต้นเหตุ
จากน้ำามือมนุษย์เป็นหลัก 

Uncertainty 
ความไม่แน่นอนต่างๆ 

สิ่งที่แน่นอนที่สุด คือ ความ
ไม่แน่นอน กิจการที่เคยมั่งคั่ง
ขยายตัวเจริญเติบโต กลับ
ต้องเลิกทำาธุรกิจไปในที่สุด 

ไม่ว่าจะเป็น Kodak, 
Blockbuster ในอดีตไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา หรือสายการบิน 

ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
หลายแห่งในปัจจุบัน

Complexity 
ความสลับซับซ้อนของ

สถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถ
มองจากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง

แต่เพียงอย่างเดียว เช่น กรณี
สงครามการค้าระหว่างชาติ
ต่างๆ การประท้วงในฮ่องกง 
การให้หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ

ทางการค้าของชาติใหญ่
ต่อชาติเล็ก เป็นต้น

Ambiguity 
ความกำากวมไม่ชัดเจน 

เทาๆ ไม่ขาว ไม่ดำา เหตุการณ์
หรอืสถานการณต่์างๆ ทีเ่กิดขึน้

ในโลกยุคหลังปี 2000 
มักจะมองที่มาที่ไปได้

ไม่ชัดเจน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย ตัดสินถูกผิดได้ยาก

ACUV

เมื่อ VUCA ได้ส่งสัญญานเตือน พร้อมกับการเกิดโรคระบาดย่อยๆ แต่รุนแรง หลายโรคยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา                       
ไม่ว่าจะเป็น AIDS, H5N1 (Bird’s Flue), หรือ SARS แต่มนุษย์ก็ยังไม่ต่ืนรู้ จนกระทั่ง Corona Virus 19 หรือ COVID-19                
แพร่กระจายเป็นไฟลามทุ่งไปทั่วโลก จำานวนผู้ติดเชื้อเป็นล้านๆ คน และนำาไปสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างรวดเร็วฉับพลัน
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โดย 
ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา  

รองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

การเกิดสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) 
ทำาให้หลายภาคส่วนตระหนักว่าการใช้ชีวิต
ประจำาวันของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมไม่มากก็น้อย ไม่ต่างจากกรณีหลัง
เหตุการณ์ 9-11 ในประเทศสหรัฐอเมริกา           
ท่ีสง่ผลตอ่การโดยสารเครือ่งบินมาจนทุกวนัน้ี 
ท่ีทำาให้เกิดการตรวจเข้มผู้โดยสารและห้ามนำา
สัมภาระหรือวัตถุบางประเภทข้ึนเครื่องบิน     
ของสายการบินต่างๆ ท่ัวโลก การระบาดของ           
โควิด-19 ก็ไม่แตกต่างกัน ยิ่งการระบาดของ
โรคกินเวลานานเท่าใด ก็จะสง่ผลใหร้ปูแบบการ
ใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึนเท่าน้ัน      
อีกท้ังการท่ีเราไม่สามารถรับประกันได้ว่า         
จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่างๆ     
เกิดข้ึนอีกในอนาคต ย่ิงส่งผลให้วิถีการดำารง
ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือ
ท่ีเราเรยีกวา่ การใช้ชีวติวถิีใหม่ (New Normal) 
ท้ังน้ีชีวิตวิถีใหม่น้ัน หลายท่านคงทราบว่ามี
ส่วนเก่ียวข้องกับการพยายามลดการสัมผัส 
(Contactless) ต่างๆ ลง เพื่อจะช่วยชะลอการ
แพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่โควดิ-19 เพราะการ
ควบคุมการติดต่อของโรคท่ีมีประสิทธิภาพ   
วิธีหน่ึงคือการพยายามไม่ติดต่อหรือลดการ
สัมผัสให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงการลดการสัมผัสน้ัน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ได้แก่

CONTACTLESS 
TECHNOLOGY

    NEW 
NORMAL

ลองมาดูในดา้นเทคโนโลยียานยนตยุ์คใหม่ท่ีเรยีกกันย่อๆ วา่ CASE บ้างนะครับ
ว่าจะนำาไปสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างไร?

CASE เป็นทั้งแนวความคิดและเทคโนโลยีที่ส่งผล      
ให้ยานยนต์ยุคใหม่ปฏิวัติรูปแบบการคมนาคมขนส่งใน
อนาคต แก้ปัญหาแฝงเรื่องสัดส่วนของระยะเวลาการใช้      
ยานยนต์ของคนทำางานสำานักงาน หรือนิสิตนักศึกษาที่ใน
แต่ละวันโดยเฉลี่ยใช้รถเพียง 15-20% ในช่วงเช้า (กลางวัน) 
หรือเย็นเท่านั้น นอกจากนั้นคือจอดรอการใช้งาน

นอกจากน้ียังแก้ปัญหาเร่ืองมลภาวะทางอากาศ เช่น 
PM 2.5 ได้เพราะใช้พลังงานไฟฟ้า แก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ
อันตรายที่เกิดจากตัวผู้ขับเมาสุราหรือหลับใน ผลพลอยได้    
ยังเป็นการลดการใช้พื้นที่ในการจอดยานยนต์บริเวณอาคาร
สำานักงาน โรงงาน สถาบันการศึกษา หรืออาคารที่พักอาศัย
ได้อีกด้วย

CASE ยังทำาให้เกิด Smart Mobility ซึ่งเป็น            
องค์ประกอบที่สำาคัญของเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City      
ที่จะเป็นชีวิตวิถีใหม่ของชุมชนเมือง โดยแนวคิดนี้มีการ
ประยุกต์ใช้แล้วในสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ สหพันธรัฐ
เยอรมนี ในประเทศไทยเราเองมีการทำาโครงการเมือง
อัจฉริยะในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าว
ถงึขา้งตน้ มคีวามเปน็ไปไดจ้ากการนำาขอ้มลูจำานวนมหาศาล
หรือ Big Data ที่มีการจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ มาประมวลผล
และวิเคราะห์โดยสมองกลขนาดใหญ่หรือ Super Computer

นำามาจัดทำาเป็นสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ทั้งในการจัดทำา
แผนที่นำาทาง การติดต่อสื่อสาร การออกแบบและพัฒนา  
เมืองอัจฉริยะ อาคารที่พักอาศัย การจัดการจราจร การ     
แบ่งสันปันส่วนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม 

หรือแม้แต่การจัดทำาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อป้องกัน   
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ตลอดจนการพัฒนาวัคซีน
เพื่อป้องกัน หรือยารักษาเมื่อเกิดอาการของโรคขึ้น

คำาถามที่สำาคัญ คือ คนไทยและประเทศไทยมีความ
พร้อมเพียงใดกับสถานการณ์ VUCA การพัฒนาใช้ประโยชน์
จาก CASE และการนำาเอา Big Data ที่เก็บรวบรวมอยู่ใน     
ที่ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง

การมีกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สำานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หากไม่มีภาพเส้นทาง      
การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ก็ไม่
สามารถทำาให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยที่เจริญก้าวหน้าได้

ถึงเวลาทบทวนแล้วครับว่า การประมูลคลื่นความถี่
เพื่อหารายได้มากๆ แต่คุณภาพในการบริการและค่าใช้จ่าย
ไม่มีการกำากับดูแลอย่างถูกต้องนั้น เป็นภารกิจหลักของ
กระทรวงและสำานักงานจริงหรือไม่ครับ? 

Connectivity 
ยานยนต์ยุคใหม่จะมีการ 
“คุย” กันเอง และ “คุย”  
กับสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกๆ 

ได้ด้วยอานุภาพของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

หรือ IoT ครับ 

Autonomous 
ยานยนต์ยุคใหม่จะขับเคลื่อน

ได้ด้วยตนเอง แล่นไปหา      
ผู้ต้องการใช้ และนำาผู้โดยสาร
ไปสู่ที่หมายด้วยระบบ GPS   

ที่เที่ยงตรงและแม่นยำา

Sharing 
ยานยนต์ยุคใหม่จะแบ่งสรร

ปันส่วนกันใช้ ไม่เป็นสิ่ง
บ่งบอกสถานะของ “เจ้าของ” 

อีกต่อไป เพราะคำาว่า 
“เจ้าของรถ” จะหมายถึง
บริษัทที่จัดหายานพาหนะ
มาให้บริการการเดินทาง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
เรียกกันว่า MaaS หรือ 
Mobility as a Service 

นั่นแหละครับ

Electrification 
การแปลงระบบพลังงาน

ขับเคลื่อนเป็นระบบไฟฟ้า 
ยานยนต์ยุคใหม่ในเบื้องต้น

จะใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่เป็นปัจจัยขับเคลื่อน

มอเตอร์ที่ล้อรถ ในอนาคต
การประจุไฟเข้าแบตเตอรี่

จะเป็นระบบไร้สาย โดยประจุ
จากพื้นผิวถนน หรือส่งมา
จากจานอุปกรณ์บนท้องฟ้า
ที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้

ESAC
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อย่างไรก็ตามการลดการสัมผัสทั้ง 3 ลักษณะ                     
ข้างต้นนั้น ล้วนส่งผลให้ เกิดชีวิตวิถี ใหม่  (New           
Normal) โดยชีวิตวิถีใหม่บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแล้ว
โดยทีท่กุท่านไม่รูต้วั จนบางทา่นอาจปฏบิตัชิวีติวถิใีหม่
จนเป็นชีวิตวิถี(ใหม่) ปกติแล้วก็ได้ อาทิ การเรียน      
การสอนออนไลน์ การสั่งซื้ออาหารแบบ Delivery        
ที่ทุกท่านคุ้นเคยจนกลายเป็นเรื่องปกติหรือเป็น                  
Lifestyle ของคนยคุน้ีและอนาคตอนัใกล ้ทัง้นี ้การลด
การสัมผัส หรือ Contactless จะมีพื้นฐานมาจากการ
ใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ได้คิดค้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา        
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน 5G ที่ช่วยให้ทุกคนพูดคุย 
ประชุมกันได้ การใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อทำางาน
ต่างๆ ทั้งการสั่งซื้อสินค้า อาหาร การเดินทาง เป็นต้น

(Transaction) นี้จริงหรือไม่   โดยการส่ง OTP (One Time 
Password) มายงัมอืถอืหรอือเีมลของผูส้ัง่สนิคา้เพือ่ใหย้นืยนั
การเป็นเจ้าของคำาส่ังซื้อน้ัน จากนั้นระบบก็จะตัดเงินและ     
ส่งคำาสั่งซื้อกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ (Back end Server) อีกครั้ง 
เพือ่สรุปรายละเอยีด และสง่คำาสัง่ซือ้กลบัไปยงัผูส้ัง่ซือ้ในทันที
อีกครั้ง เป็นอันจบกระบวนการสั่งซื้อสินค้า

กระบวนการท่ีมีความซับซ้อนต่างๆ เหล่านี้ พบว่า  
แทบจะไม่มีการใช้มนุษย์ทำางานเลย (ยกเว้นกรณีเกิดปัญหา) 
อีกท้ังกระบวนการเหล่าน้ีตั้งแต่ต้นจนจบจะเกิดขึ้นภายใน
เวลาไมก่ีน่าที ในขณะทีก่ารสัง่ซือ้ในชว่งเวลาเรง่ดว่นทีอ่าจจะ
มคีำาสัง่ซ้ือสนิคา้เขา้มาเปน็หลกัหมืน่ หรอืมากกวา่นัน้ในเวลา
เดียวกัน ซึ่งระบบก็จะต้องสามารถดำาเนินการต่อไปได้          
ไมส่ะดดุ ซึง่เทคโนโลยหีลายอยา่งทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะพบวา่
มีหลายขั้นตอนและค่อนข้างจะซับซ้อนในการทำางาน ดังนั้น
เทคโนโลยีท่ีมีการผสานหลายขั้นตอนเข้าด้วยกัน เราจะ    
เรียกรวมๆ ว่าเป็นการทำาแพลตฟอร์ (Platform) ในการ                 
สั่งซื้ออาหาร หรือสั่งซื้อสินค้า

จากท่ีกล่าวมา เพียงต้องการลดการสัมผัสอย่างใด
อยา่งหนึง่ จะมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัและซบัซอ้นเกีย่วขอ้งดว้ย
มากมาย  จงึเปน็เหตผุลวา่ทำาไมประเทศชัน้นำาทีเ่ปน็ผู้นำาทาง
เทคโนโลยีและมีนวัตกรรมใหม่ๆ จะมีการเปล่ียนแปลง      
ชวีติวถิใีหม่เกดิขึน้รวดเรว็และมากกวา่ ไมว่่าจะเปน็การเรยีน
แบบออนไลน์ การพบแพทย์ทางไกล การทำางานทางไกล         
ทีมี่การใชง้านในหลายประเทศแลว้ เป็นตน้ เพราะชวีติวถีิใหม่
หลายอย่างจะต้องมีการอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาเป็น
เครื่องมือช่วยในการดำาเนินงานด้วย

ผู้เขียนเชื่อว่าการลดการสัมผัสที่กระทบต่อการสร้าง
ชีวิตวิถีใหม่ ย่อมจะไม่หยุดเพียงแค่ที่เราคุ้นเคย หรือที่กล่าว
ขา้งตน้ แตจ่ะยิง่ทวคีวามเขม้ขน้ข้ึน เนือ่งจากการเปลีย่นแปลง
และเกดิใหมข่องเทคโนโลยแีละนวตักรรม  ในอนาคตอันใกล้
ผู้เขียนคิดว่า เราอาจจะมีชีวิตวิถีใหม่ในการท่องเท่ียวแบบ     
ไร้สัมผัสเพิ่มขึ้น จากการผสานเทคโนโลยี VR/AR/MR       
(Virtual Reality/Augmented Reality/Mixed Reality) 
อาทิ การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อาจจะไม่จำาเป็นอีกแล้ว
ก็ได้ เมื่อทุกคนสามารถสัมผัสบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ 
ผ่านการสวมแว่น VR ที่เมื่อสวมใส่แล้วเสมือนได้นั่งชมใน       
โรงภาพยนตร์จอใหญ่ราวตึกสูง 3-5 ชั้น หรือการใส่แว่น VR 
เพือ่เดนิเลอืกซือ้ของในหา้งสรรพสนิคา้ทีผู่ซ้ือ้จะสามารถหยบิ
และเลอืกชมสนิคา้ได ้360 องศา หรอืการเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
ต่าง ๆ  ทั่วโลก ที่ปัจจุบันหลายแห่งก็ได้เปิดให้เข้าชมแบบ VR 
แล้ว ซ่ึงช่วยให้เราสามารถชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในทุกซอกทุกมุม
เสมือนเราเข้าไปอยู่สถานที่นั้น เหล่านี้อาจจะกลายเป็นชีวิต
วิถีใหม่ ท่ีเป็นชีวิตวิถีปกติของคนในยุคอนาคตก็เป็นได้       
จากที่กล่าวมาคงพอสรุปให้ทุกท่านเห็นภาพชีวิตวิถีใหม่ที่ลด
การสมัผสัลง โดยมพีืน้ฐานมาจากเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมัย
ตา่ง ๆ  และแนน่อนประเทศใดทีม่คีวามกา้วหนา้กวา่ประเทศ
อื่น ก็จะมีโอกาสการเกิดชีวิตวิถีใหม่ในรูปแบบใหม่มากกว่า   
ซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆ รวมถึงวิกฤตโควิด-19 จะเป็นตัวเร่ง  
หรือเป็นตัวยกกำาลังให้ชีวิตวิถีใหม่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและ
รุนแรงชนิดก้าวกระโดด และอาจส่งผลให้ชีวิตของพวกเรา
เปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเช่นกัน 

Contactless 
Device 
การเล่ียงการสัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวเราที่จะ
ตอ้งสมัผสัอยา่งสม่ำาเสมอใหน้อ้ยทีส่ดุ ไมว่า่จะเปน็การ
ลดการสัมผัสปุ่มลิฟต์, การลดการสัมผัสลูกบิดประตู
ด้วยการใช้วิธีการเปิดปิดจากการเหยียบด้วยเท้าแทน
การหลีกเล่ียงการจับเงินสด โดยหันมาใช้การจ่ายค่า
สินค้าผ่านการตัดบัญชีด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
มือถือแทน เป็นต้น

1

2Contactless 
Lifestyle 
การลดการสมัผสัจากกจิกรรมตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับนสัิย
หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ยกมือไหว้ทักทายแทนการจับมือหรือสวมกอดกัน     
การลดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือซื้อสินค้า      
ทีต่อ้งการ หรอืลดการไปทานอาหารทีร่า้น และเปลีย่น
มาเป็นการสั่งอาหารมาทานที่บ้านหรือที่ทำางานแทน

3Contactless 
Social 
การลดการติดต่อทางสังคม การพูดคุย การปรึกษา               
การประชุม การสัมมนา การจัดงาน การชมงาน หรือ
อื่นๆ ที่เดิมเป็นการรวมกลุ่มแบบพบหน้า แต่หันมาใช้
การพูดคุยผ่านระบบออนไลน์แทนรูปแบบเดิมที่ต้องมี
การรวมกลุ่มกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีอยู่เบ้ืองหลังชีวิตวิถีใหม่   
จะมีรูปแบบตั้งแต่แบบง่ายจนถึงแบบซับซ้อน เช่น การส่ัง
อาหาร การสั่งงานต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ หากมีการใช้งานจริง 
จะมีเบื้องหลังของเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างซับซ้อน เพราะต้อง
เก่ียวเน่ืองกับเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่น้อย ตั้งแต่การพัฒนา       
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพ่ือใช้
เปน็หนา้รา้นหรอืโชวร์มู (Front end) ในการสัง่ออเดอรต่์างๆ 
จากน้ันเม่ือผู้ใช้งานกดส่ังซ้ือคำาส่ังซ้ือ ข้อมูลจะว่ิงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 3G/4G/5G ท่ีมีความเร็วสูงมาสู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
(Back end server) ในทันที จากนั้นจะมีการประมวลผลว่า
ยงัมสีตอ๊กสนิคา้อยูไ่หม หรือควรจะประสานงานไปยงัร้านคา้
หรอืรา้นอาหารใด ในขณะทีฝ่ัง่เซริฟ์เวอรจ์ะมกีารเชือ่มตอ่ไป
ยงัระบบหลงับา้น (Back Office) ของธนาคารหรอืผูใ้หบ้รกิาร
ด้านการเงินต่างๆ โดยระหว่างน้ีผู้ให้บริการด้านการเงินบางราย
อาจจะมีการขอยืนยันตัวตนผู้สั่งซื้อว่าเป็นคนทำาธุรกรรม 39
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บทบาทและหน้าที่ของงานการบริการด้านช่างในด้าน
การควบคุมงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่      
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงรบัภาระหนกัในปจัจบุนั ทัง้ควบคมุ
งานของหนว่ยงานเองและหนว่ยงานภาครฐัอืน่ มจีำานวนมาก 
และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีนโยบายให้คงจำานวนเท่าเดิม การดำาเนินงานของโครงการ
ก่อสร้างโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) 

ผ่าน Web Application
โดย
ชัยยา เจิมจุติธรรม
ผู้อ�านวยการกองควบคุม
การก่อสร้าง

ผังแนวคิดการออกแบบระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

การสำารวจ การออกแบบ
และจัดทำาประมาณราคา
ถือเป็นงานต้นน้ำา

1 ต้นน้ำา

การจัดซื้อจัดจ้าง 
(E-bidding) 
ถือเป็นงานกลางน้ำา

2 กลางน้ำา

การบริหารสัญญา
และควบคุมงาน 
ถือเป็นงานปลายน้ำา 

3 ปลายน้ำา

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระบุให้แต่งต้ัง
ผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็น    
ไปตามรูปแบบและสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงาน      
จึงรับภารกิจสำาคัญท่ีต้องปฏิบัติคือควบคุมงาน
และบริหารสัญญาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาท่ีกำาหนด อันได้แก่ ประสานงานระหว่าง
หนว่ยงาน จดัประชมุทำาความเขา้ใจกับประชาชน
ในพื้นท่ีก่อสร้าง การตรวจสอบ/อนุมัติวัสดุ      
การเก็บตัวอย่างวัสดุ เพ่ือส่งทดสอบ จัดทำาระเบียบ
วาระ/รายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
การตรวจรับงาน จึงจำาเป็นต้องมีเครื่องมือ       
ช่วยแบ่งเบาภาระงานดังกล่าว ระบบฐานข้อมูล
การควบคมุและบรหิารงานกอ่สรา้ง (CM) ถือเปน็
เครือ่งมอืหลกัทีท่รงประสทิธภิาพทีเ่ปรยีบเหมอืน
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภาคสนาม        
ซึ่งเรียงรายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ          
กับตัวผู้ควบคุมงาน ซึ่งทำาหน้าที่อยู่ในภาคสนาม
และส่งตรงถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ 
ก่อนผ่านไปยังผู้บริหารท่ีอยู่ในส่วนกลาง

ในขั้นตอนทั้งหมด ขั้นตอนที่ 3 นับว่าเป็นงานบริหาร
จัดการที่ต้องใช้หลักวิศวกรรมและหลักบริหารร่วมกัน ถือว่า
ยุ่งยากที่สุด เพราะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มักประสบปัญหา
อุปสรรคที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต    
ที่นำาแบบแปลนไปก่อสร้างบนพื้นที่จริง โดยมีผู้ควบคุมงาน
ทำาหน้าที่ตรวจสอบ กำากับ ควบคุม รวมทั้งรายงานผลความ
กา้วหนา้ การเบกิจา่ย ปญัหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ขของ
งานก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ     
ในทุกๆ สัปดาห์ ในยุคดิจิทัล 4G การจัดการและบริหาร     
งานควบคุมงานก่อสร้างจำาเป็นต้องหาวิธีการรายงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2559
กองควบคมุการก่อสรา้งไดร้ว่มกบัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง วางแผนจัดทำา
ระบบรายงานและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซ่ึงผู้ควบคุมงานและผู้บริหารสามารถ
ดำาเนินการผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือ (Smart 
Phone) ดว้ย“ระบบฐานขอ้มลูการควบคมุและบรหิารงาน
ก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web Application” ในการควบคุม
งานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองเองและทุก    
หน่วยงานที่ใช้บริการควบคุมงานของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

มีผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบฯ ดังนี้
Admin/ธุรการ : จัดเตรียมและนำาเข้าข้อมูลตั้งต้น

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

ผู้ควบคุมงาน : ตรวจสอบกำากับ และควบคุมงาน
• นำาเข้าข้อมูลให้แก่ แผนงาน เอกสารอนุมัติวัสดุ/เก็บตัวอย่าง

ส่งทดสอบ
• รายงานความกา้วหนา้งานกอ่สรา้ง ทำาบนัทกึประจำาวนั/สปัดาห/์

เดือน ภาพถ่าย 
• จัดทำาเอกสารประกอบการส่งงวดงานและตรวจสอบผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 
• อุปสรรคและแนวทางแก้ไข/การสั่งหยุดงาน-เริ่มงาน ฯลฯ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบติดตาม
ความก้าวหน้าและบริหารสัญญา

• ตรวจสอบบันทึกประจำาวัน/สัปดาห์/เดือน
• ตรวจสอบภาพการก่อสร้าง
• ตรวจสอบการอนุมัติวัสดุ/ผลทดสอบ/ความถูกต้องของงานก่อสร้าง
• ติดตามความก้าวหน้า/การใช้งบประมาณ/ตรวจรับการส่งงวดงาน

ผู้บริหาร : ติดตาม ภาพรวมการบริหารสญัญา/การเบกิจา่ยของ
โครงการก่อสร้าง
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เม่ือเข้าใช้งานจะต้องใส่ User Name/Password
จะปรากฏรูปแบบเมนูตามประเภทของผู้ใช้งาน

• ธุรการและผู้ควบคุมงาน ภาพหน้าจอจะให้นำาเข้า
ข้อมูลของงาน โดยสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้           
โดยธุรการกรอกข้อมูลตั้งต้นของงานก่อสร้าง ส่วนผู้ควบคุม
งานจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ระบบ CM ประมวลผล  
ใช้งานเพื่อการสร้างรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น แผนงาน
ก่อสร้าง รายการอนุมัติวัสดุ กำาหนดตำาแหน่งถ่ายภาพ         
หลังจากน้ันจึงสามารถเข้าทำารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจำาวันได้

รูปแบบของระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

หน้าหลักของระบบงานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้บริหาร       
ภาพหน้าจอแสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องรับทราบ ได้แก่      
ผลการรายงานการปฏบิตังิาน ซึง่จะไมส่ามารถแก้ไขขอ้มลูได ้
แต่สามารถติดตามกำากับโดยการอ่านและพิมพ์ข้อมูลของ
โครงการกอ่สรา้งได ้เชน่ ภาพการกอ่สรา้ง เอกสารการอนมุตั ิ
บันทึกการปฏิบัติงานประจำาวัน รายงานประจำาสัปดาห์ 
ปัญหาอุปสรรค บันทึกการส่งมอบงวดงานและผลการ        
เบิกจ่ายงบ 

ประโยชน์ท่ี ได้รับจากการใช้ระบบฐานข้อมูล
การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

ในการบริหารสัญญาก่อสร้างที่มีโครงการจำานวนมาก
และมทีีต่ัง้ของโครงการในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ ระบบ CM 
เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
ซึ่งมีภารกิจและงานประจำาอยู่ในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรงุเทพมหานคร สามารถตดิตามความกา้วหนา้งานกอ่สรา้ง
ได้อย่างใกล้ชิด มองเห็นภาพการก่อสร้างท่ีผู้ควบคุมงาน       
นำาเข้าระบบ รับทราบผลการปฏิบัติงานประจำาวัน เม่ือมีปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นสามารถสั่งการหรือสั่งแก้ไขได้ทันที อีกท้ัง

เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและ
อุปกรณ์ในการจัดทำาจัดเก็บรายงาน นอกจากนั้นระบบ CM 
ยงัสามารถจดัเกบ็เอกสารเปน็ดจิทิลัไฟล ์สามารถปอ้งกนัการ
สูญหายของเอกสารและสะดวกต่อการสืบค้นหรือสั่งพิมพ์
ข้อมูลการควบคุมงานทุกโครงการได้ตลอดเวลา 
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ทันตแพทย์เผด็จ ต้ังงามสกุล อุปนายกทันตแพทยสภา
คนท่ี 1 กล่าวว่า คลินิกทันตกรรมยังไม่ปิดบริการตั้งแต่เกิด
วิกฤตแพร่ระบาด สำาหรับประกาศฉบับแรกของกรมการแพทย์
ที่ลงนามเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทันตแพทย์คือการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน โดยยังคง
ให้การรักษาอยู่ตลอด แต่จะหลีกเลี่ยงกรณีท่ีไม่เร่งด่วนให้
เล่ือนการรักษาออกไปก่อน แต่เม่ือสถานการณ์ผ่อนคลายดีข้ึน
ก็ได้มีการทบทวนและเปิดรับให้รักษาฟันได้ มีดังนี้ กรณี     
การรับการรักษาแบบระยะเร่งด่วน และแบบระยะก่อนเร่งด่วน 
(Pre-emergency) หมายถึง ผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการ แต่หาก
ท้ิงระยะเวลาออกไปจะเกิดอาการรุนแรงได้ เช่น ฟันท่ีผุลึก 
แต่ยังไม่มีอาการ คนไข้ที่มีการรักษารากฟันอยู่แต่ต้องได้รับ
การรักษาอย่างต่อเน่ือง คนไข้ใส่ฟันปลอมท่ีค้างอยู่ คนไข้       
ทีใ่ส่ลวดจดัฟนัคา้งอยู ่เปน็ตน้ แตส่ำาหรบัผูป้ว่ยทีย่งัไมม่คีวาม
จำาเปน็ตอ้งรบีเขา้รบัการรกัษายงัคงขอใหเ้ลือ่นนดัออกไปกอ่น 
ท้ังนี้ ผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามไปยังคลินิกท่ีจะเข้ารับ
บริการได้ว่าจะสามารถเดินทางไปรับบริการได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม แนะนำาให้ประชาชนมีการติดต่อทาง
โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์เพื่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ            
ทีค่ลนิกิทนัตกรรมและเปดิโอกาสใหม้กีารซกัถามความจำาเปน็
ในการเข้ารับการรักษาเพื่อประเมินความเสี่ยงและคัดกรอง
สภาพโดยรวมของคนไขก้อ่นเดนิทางเขา้ไปทีค่ลนิกิ นอกจาก
นี ้ยงัมกีารจดัการภายในคลนิกิทีม่กีารเวน้ระยะหา่งในการรอ
เข้ารับการรักษา การปรับปรุงสถานพยาบาลให้เอาสิ่งท่ีไม่
จำาเป็นออกไปก่อน และลดจำานวนผู้ติดตามเท่าท่ีจำาเป็น 
สำาหรับเคร่ืองแต่งกายของแพทย์ตามมาตรฐานยังมีไม่เพียงพอ 
ดังน้ันทันตแพทย์จึงมีการดัดแปลงโดยการนำาเสื้อกันฝน       
มาทำาเป็นชุด PPE เพื่อป้องกันละอองฝอย ใส่ Face Shield 
และเมื่อใช้งานเสร็จจะมีการทำาความสะอาดฆ่าเชื้อด้วย
แอลกอฮอล์และอบในตู้ UV สำาหรับระยะต่อไปเมื่ออุปกรณ์
ตรวจเชื้อมีแพร่หลายจะมีการนำามาใช้ตรวจสอบคนไข้ก่อน  
เข้ารับการรักษา และเมื่อมีวัคซีนใช้แล้วอาจจะมีการบรรเทา
มาตรการเข้มงวดให้ลดลงได้ สำาหรับหน้ากาก N95 ท่ี
ขาดแคลนจะมทีนัตแพทยบ์างทา่นใชว้ธิสีแกนใบหนา้และทำา 
3D Printing หน้ากากออกมาให้ปิดได้มิดชิด ซึ่งหากเป็น       
ไปได้ ทางทันตแพทย์อยากให้มีความร่วมมือกับสถานที่ผลิต
หน้ากากทางเลือกท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหน้ากาก N95 ได้

โดย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย

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

11 สภาวิชาชีพ ภายใต้
ความร่วมมือสมาพันธ์
ส ภ า วิ ช า ชี พ แ ห่ ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร่ ว ม กั น จั ด เ ส ว น า
ออนไลน์ครั้ งแรกในประเทศไทย         
ซ่ึงประกอบด้วย แพทยสภา ทันต-
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
เภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ 
สัตวแพทยสภา สภาวิชาชีพบัญชี    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากายภาพ 
บำาบัด สภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สภาสถาปนิก และสภา
วิศวกร โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมงาน
ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx จำานวน 
329 คน รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook จำานวน 242 คน ท้ังน้ี 
หน่วยงานแต่ละแห่งได้มีการให้ข้อมูล
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำารง
ชีวิตแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และ    
เตรียมพร้อมรับรูปแบบการดำาเนิน
ชีวิตวิถีใหม่ ดังนี้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ นายกแพทยสภา กล่าว
รายงานว่าได้มีการจัดประชุมระดมความรู้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการ
แพทย์ และเสนอแนะต่อรัฐบาลเรื่องการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์                     
เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) รวมถึงการก่อตั้งกองทุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิดเพื่อจัดทำา
ประกันชีวิตให้แก่แพทย์-พยาบาล รวมถึงการรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกัน
เชื้อสำาหรับแพทย์ รวมถึงความร่วมมือที่ดีจากประชาชนทุกคน 

พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา 
กล่าวในประเด็นการใช้ชีวิตของประชาชนเพ่ือรับมือต่อสถานการณ์               
ในปัจจุบัน ทางแพทยสภาได้มีการทำาภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 

“โครงการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันประชาชน
และหยุดการแพร่กระจายเชื้อ
การรักษาคนไข้ การเตรียมการรับมือต่างๆ ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
การปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีกำาลังคนในการ
รักษาคนไข้ที่เพียงพอ
การปกป้องสังคม โดยมีการบูรณาการให้ความรู้ทางการแพทย์
จากแพทย์หลากหลายสาขา เช่น จิตแพทย์ หมอโรคปอด  
หมอโรคติดเชื้อ เป็นต้น การจัดการเรื่องของยาสถาน
พยาบาล และการทำาประกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
การเตรยีมอนาคต ซึง่ถอืเปน็จดุเปลีย่นสำาคญัในอนาคต ไดแ้ก่

• การผลติหนา้กากผา้/หนา้กากอนามยั โดยอาศยัความรว่มมอื
ทางการแพทยก์บัวศิวกรในการพฒันานวตักรรม เพือ่ทดแทน
การขาดแคลน

• การเว้นระยะห่างทางสังคมที่ทำาให้จำาเป็นต้องมีการปิดเมือง 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว 

• การลดขนาดพื้นที่ทำางาน ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย 
สนับสนุนการทำางานที่บ้าน แต่ ไม่ลดสถานพยาบาล

• มิติทางการแพทย์ ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนคนอยู่บ้านกัน
มากขึ้น ดังนั้น การใช้เวลากับครอบครัวมีมากขึ้น ส่งผลให้
สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและใกล้ชิดกันมาก

• การหาความรู้-การดูหนังผ่านสื่อออนไลน์เป็นพฤติกรรมใหม่             
ที่เกิดขึ้น

• สังคมที่ไร้เงินสด การซื้อของ การสั่งอาหาร การสั่งยา การให้
บริการทางการแพทย์ซ่ึงกำาลังมีการออกกฎหมาย Tele-medicine
Tele-care Tele-health และ Tele-consult

รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล               
กล่าวว่า การไปสถานพยาบาลจะมีพยาบาลเป็นด่านแรก       
ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อตรวจหาเชื้อ ซึ่งใช้ระยะเวลารอ     
ผลตรวจ 2-3 วัน โดยให้ผู้ป่วยกลับไปรอฟังผลตรวจที่บ้าน
และจะมีคำาแนะนำาในการปฏิบัติตัวขณะรอฟังผลอยู่ที่บ้าน 
และหากผลตรวจออกมาพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจะมีการ
ตดิตอ่เขา้รบัผูป้ว่ยโดยจะมพียาบาลดแูลอยูต่ลอด กรณทีีเ่ปน็
ผู้ป่วยหนักจะมีการย้ายผู้ป่วยเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)          
จะได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลที่ เชี่ยวชาญ      
เฉพาะด้านอย่างใกล้ชิด

รศ. ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล         
คนท่ี 1 ได้บรรยายให้เห็นภาพเบ้ืองหลังการทำางานของ
พยาบาลกับผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อ จะเป็นภาพห้องความดันลบ
หน่วยวิกฤตท่ีมีพยาบาลสวมชุดป้องกันอย่างมิดชิด ตรวจ
ประเมนิและเฝา้ดผููป้ว่ยตลอดเวลา มกีารจดัการวดัปรบัระดบั
สารน้ำาที่แพทย์ให้ทางหลอดเลือด ยา สิ่งขับหลั่งและขับถ่าย
จากร่างกายอย่างละเอียด นอกจากนี้ ในห้องความดันลบ            
จะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 วนในอากาศ หรือติดพื้น ผนังห้อง  
รวมถงึอปุกรณต์า่ง ๆ  ดงันัน้ พยาบาลมคีวามจำาเป็นต้องดูแล
ตนเองเพือ่ไมใ่หต้นตดิเชือ้และนำาเชือ้ไปตดิผูอ้ืน่และครอบครัว 
เพราะหากพยาบาลป่วยจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการ
ขาดแคลนบคุลากรในการรกัษาผูป้ว่ย ดงันัน้ อปุกรณป์อ้งกนั
ความปลอดภัยจึงมีความสำาคัญมาก

สำาหรับชุดป้องกันท่ีดีท่ีสุด คือ ชุดความดันบวกด้านใน
เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หอ้ากาศและเชือ้โรคในหอ้งความดนัลบเขา้มา
ด้านในได้ ท่ีเรียกว่า ชุด PAPR (Power Air Purifying        
Respiratory) ซึ่งมีราคาสูงมากกว่าชุด PPE (ไม่มีออกซิเจน) 
แตจ่ะอดึอดันอ้ยกวา่ ทำางานคลอ่งตวัมากกวา่ ดังนัน้จึงจำาเปน็
ตอ้งมกีารวางแผนรว่มกบัแพทยก์อ่นใสช่ดุนี ้เนือ่งจากเปน็ชดุ
ท่ีใช้แล้วท้ิง ราคาราว 3-4 หมื่นบาท พยาบาลต้องมีการ 
เตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกตอาการผู้ป่วยอย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะข้อมูลจำาเพาะที่แพทย์ต้องใช้ในการ
ตดัสนิใจรว่มกบัพยาบาลในหอ้งความดนัลบ สิง่สำาคญัในหอ้ง
ผูป้ว่ยวกิฤตพยาบาลตอ้งทำาการกูร้ะบบหายใจเนือ่งจากปอด
ของผู้ป่วยถูกทำาลาย

สภาการพยาบาล 3ทันตแพทยสภา 2แพทยสภา 1
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รศ. ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า     
ในชว่งสถานการณน์ีท้ำาใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ  ขึน้ และจะเหน็ไดว่้า
บุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีความพร้อม และมีการปรับตัว   
เพื่อผู้ป่วย เช่นเดียวกับความจำาเป็นในการใช้ยาสำาหรับผู้ป่วย               
หากสามารถคิดค้นยาป้องกันโรคโควิด-19 จะเป็นการป้องกันการ
แพร่เชื้อ จึงทำาให้เภสัชกรต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ประเทศไทยถือว่า  
มีระบบการรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพ มีหลักประกันสุขภาพ         
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าไปดูแลมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตยา รวมถึงสถานที่จัดยา

การติดตามและจัดยาสำาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในช่วงที่          
ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ มีการนำา Tele-medicine 
ทางการแพทย์มาใช้ควบคู่กับ Tele-pharmacy เพื่อใช้ติดตาม     
การใช้ยาของผู้ป่วย การวิเคราะห์ใบสั่ง และการจัดส่งยาที่ดีมี    
ความระมัดระวังในเรื่องของการรักษาสภาพยาให้มีความคงตัวอยู่
เมื่อถึงมือผู้ป่วย ทั้งน้ี แนะนำาไม่ให้ผู้ป่วยสั่งยาออนไลน์มาใช้รักษา
ดว้ยตนเองเนือ่งจากขาดการวนิจิฉัยจากแพทยห์รอืเภสชักร จงึอาจ
เปน็อนัตรายได ้สำาหรับเรือ่งวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ตอ้งใชเ้วลา
ในการพัฒนา เนื่องจากต้องอาศัยองค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ 
มากมาย รวมถึงระยะเวลาในการทดลองวิจัยกับมนุษย์ จึงจำาเป็น
ต้องอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมจากองค์กรในต่างประเทศที่มีความ
พร้อมในการพัฒนาวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว เช่น จีน เยอรมัน เป็นต้น 
เพ่ือใหป้ระเทศไทยสามารถมโีอกาสไดร้บัความช่วยเหลอืจากนานา
ประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนได้ก่อน

ทนพ.สมชยั เจดิเสรมิอนนัต ์นายกสภาเทคนคิ
การแพทย ์ กล่าวว่า การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล        
ผู้ป่วยจะถูกส่งตรวจกับทีมเทคนิคการแพทย์ในห้อง
ปฏิบัติการปลอดเชื้อ สำาหรับเชื้อไวรัสก่อโรคโคโรนา             
ที่สามารถก่อโรคได้รุนแรงทำาให้ปอดอักเสบและ              
อาจถงึแกค่วามตายได ้ไดแ้ก ่SAR-CoV-1, MERS-CoV 
และ SARS-CoV-2 (เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19)                
ซึง่การแพรก่ระจายเชือ้เกิดจากการไอ-จามทีต่ดิออกมา
เป็นละอองฝอย และมีจับสัมผัสติดต่อกันไปจากคน         
สู่คน มีระยะฟักตัวประมาณ 14 วัน หากได้รับเชื้อ            
เข้าสู่ร่างกายจะมีการขยายตัวในหลอดลมและปอด 
ทำาให้เกิดปอดอักเสบและนำาไปสู่การหายใจล้มเหลว 
อย่างไรก็ตามร่างกายมนุษย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน          
เพ่ือป้องกันเชื้อนี้ได้ ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ ไอ จาม              
เจ็บคอ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย สูญเสียการรับรู้กลิ่น 

กลไกการตอบสนองของร่างกายในผู้ติดเชื้อ
สามารถตรวจหาเช้ือได้เม่ือร่างกายได้รับเชื้อเข้าไป             
ในระยะ 3-5 วัน โดยวิธีเทคนิคทางอณูวิทยา และมี
เทคนคิการตรวจเมือ่รา่งกายมีการสรา้งภมูคิุม้กันขึน้มา 
ประมาณวันที่ 10 ซึ่งจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีช่ือว่า 
igM และวันที่ 14 จะมีภูมิคุ้มกันชื่อว่า igG โดยการ
ตรวจในห้องปฏิบัติการจะตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ            
ป้ายคอ/โพรงจมูก และการตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วยวิธี
การเจาะเลือด การตรวจเชื้อในประเทศไทยมี 2 แบบ 
ได้แก่ Real-time RT PCR เป็นการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส และ Rapid Test เป็นชุดตรวจ   
แบบใช้คร้ังเดียว ตรวจหาภูมิคุ้มกันจากเลือด รออ่านผล
10-15 นาที (คล้ายคลึงกับชุดตรวจการตั้งครรภ์) 

มกีารแสดงวิดีโอการทำา Rapid Test ดว้ยตนเอง
ที่ไม่ถูกต้องและมีโอกาสเสี่ยงเกิดบาดแผลและติดเชื้อ
ได้ รวมถึงชุดตรวจที่ไม่ผ่านการรับรองจากสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกอบกับการ
อ่านผลยากอาจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง จึงไม่แนะนำา        
ให้ซื้อมาทำาเองเนื่องจากมีความเสี่ยงและอันตราย

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา 
กล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าสัตว์จะแพร่เชื้อมา
ทีค่น แตแ่นะนำาวา่ควรจะมกีารลา้งมอืกอ่นและหลงัสมัผสัสตัวเ์สมอ 

นอกจากนี ้มกีารยกตวัอยา่งรายงานการตดิเชือ้โควิด-19 ของ
สัตว์ในต่างประเทศ สำาหรับเคสแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
สุนัขพันธุ์ปอมเปอเรเนียน อายุ 17 ปี ที่ฮ่องกง มีการเก็บตัวอย่าง
จากช่องปากได้ผลบวกอ่อนๆ แต่มีการเก็บผลจากช่องทวารและ
อุจจาระ กลับได้ผลลบ และวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีการเก็บผล
อีกครั้งท่ีช่องปาก ซึ่งยังคงได้ผลบวกอ่อนๆ เช่นเดิม ในวันท่ี 3 
มนีาคม 2563 มกีารเก็บเลอืดไปตรวจเพือ่หาภมูคิุม้กนั ซึง่ไดผ้ลลบ
แปลว่าไม่เกิดแอนติบอดี้ หลังจากนั้นวันที่ 5 และ 9 มีนาคม 2563 
มกีารเกบ็ผลท่ีชอ่งปากและจมูก ยงัคงใหผ้ลบวกออ่น ๆ  อยู ่จากนัน้
มีการตรวจซ้ำาวันท่ี 12-13 มีนาคม 2563 (ซึ่งมีการกักตัวสุนัขไว้      
2 สัปดาห์) ปรากฏผลตรวจเป็นลบ แต่การตรวจภูมิคุ้มกันกลับ       
ให้ผลบวก จึงมีข้อสังเกตว่าหลังจาก 2 สัปดาห์ผ่านไป สุนัขมี
ภูมิคุ้มกันเกิดข้ึนแล้ว และในวันที่ 15 มีนาคม 2563 มีการปล่อย
ตัวสุนัขเนื่องจากไม่พบเชื้อแล้ว แต่หลังจากปล่อยตัวไปเพียง 2 วัน 
สนุขักเ็สยีชวีติ เนือ่งจากอายมุากและมกีารวเิคราะหย์นืยนัวา่สาเหตุ
การเสียชีวิตของสุนัขตัวดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เลย 
สุนัขตัวนี้เชื่อว่าได้รับการปนเปื้อนจากเจ้าของที่ป่วยเป็นโควิด-19

ตัวอย่างต่อมา สุนัข 2 ตัว พันธุ์อัลเซเชียน อายุ 2 เดือน       
กบัพนัธุผ์สม ทีอ่ยูก่บัผูป้ว่ยโควดิ-19 สนุขัพนัธุอ์ลัเซเชยีนตรวจแลว้
ได้ผลบวก ต่อมาอีก 10 วัน ผลตรวจจากช่องจมูกให้ผลเป็นลบ        
มีการตรวจเพาะแยกเชื้อ โดยมีการกักตัวสุนัขวันท่ี 18 มีนาคม 
2563 ต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2563 พบเชื้อไวรัสแล้ว หลังจากนั้น
วันท่ี 3 เมษายน 2563 ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากกักตัวสุนัขพบว่า
สุนัขมีภูมิคุ้มกันเช้ือโควิด-19 ในขณะท่ีสุนัขพันธ์ุผสมอีกตัวตรวจแล้ว
ให้ผลลบตั้งแต่ต้นมาโดยตลอด เป็นข้อท่ีน่าสังเกตว่าการนำาสุนัข 
มากอดจูบสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทำาให้คนสามารถปนเปื้อนแพร่เชื้อ            
ไปให้สัตว์เล้ียงได้ ดังน้ันส่ิงสำาคัญในขณะน้ีคือคนไม่ควรสัมผัสใกล้ชิด
กับสัตว์เลี้ยงและควรใส่หน้ากากป้องกันตนเองด้วย

ตัวอย่างแมวในเบลเยี่ยมที่พบว่ามีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ อาเจยีน ทอ้งเสยี จงึสง่สิง่สง่ตรวจและผลปรากฏวา่เปน็บวก 
จึงมีการกักตัว หลังจากนั้น 9-10 วันก็มีการปล่อยตัว

ตัวอย่างแมวในฮ่องกงเจ้าของเป็นผู้ป่วยโควิด-19 มีการเก็บ
สิ่งส่งตรวจจากช่องปากและจมูก ปรากฏว่าให้ผลบวกต่อโควิด-19    
โดยเชื่อว่าแมวได้รับการปนเป้ือนจากเจ้าของ หลังจากน้ันแมว         
ก็มีอาการดีขึ้นและส่งกลับ

ตัวอย่างเสือท่ีสวนสัตว์ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากคนให้อาหารเสือกับสิงโตในสวนสัตว์มี

อาการปว่ยโควดิ-19 จงึมีการปดิสวนสตัวต์ัง้แต่วนัที ่16 
มีนาคม 2563 และในวันที่ 27 มีนาคม 2563 พบว่า
เสือที่ชื่อนาเดียแสดงอาการผิดปกติทางระบบทางเดิน
หายใจ และเสืออีก 3 ตัวก็มีอาการแบบเดียวกัน ต่อมา
สงิโตอกี 3 ตวั รวมทัง้หมด 7 ตวั มอีาการปว่ยทางระบบ
ทางเดินหายใจ โดยในวันท่ี 3 เมษายน 2563 มีการ    
ตัดสินใจวางยานาเดียและเก็บตัวอย่างทางช่องปาก 
จมูก และหลอดลม ส่งไปตรวจท่ีห้อง Lab 2 แห่ง ได้แก่ 
Cornell University และ Illinois University               
ผลปรากฏว่าให้ผลบวกต่อเชื้อโควิด-19 วันที่ 22 
เมษายน 2563 เกบ็ผลตรวจจากอจุจาระกย็งัใหผ้ลบวก 
ในขณะที่สัตว์อื่นๆ ในสวนสัตว์ไม่มีอาการ

ตัวอย่างแมว 2 ตัวในนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีเจ้าของเป็นโควิด-19 แต่ผลตรวจแมว 
2 ตัวไม่เหมือนกัน เนื่องจากตัวหนึ่งเป็น อีกตัวหนึ่ง           
ไม่เป็นโควิด-19 จึงน่าสังเกตว่าทำาไมแมว 2 ตัวอยู่กับ
เจ้าของท่ีเป็นโควิด-19 คนเดียวกัน แต่ติดเชื้อเพียง     
ตัวเดียวและไม่ได้ถ่ายทอดเชื้อสู่กัน

สรุป สัตว์เล้ียงมีโอกาสท่ีจะได้รับเช้ือโควิด-19 ได้
แต่การถ่ายทอดเชื้อระหว่างสัตว์ยังคงเป็นคำาถามจาก
กรณทีีน่ำาเสนอขา้งต้น ยงัไม่มกีารยนืยนัทีแ่นช่ดั ซึง่ตอ้ง
อาศยังานวจิยัตอ่ไป จงึแนะนำาว่าไมค่วรปลอ่ยสตัวเ์ลีย้ง
ออกไปนอกบ้าน และไม่ควรนำาสัตว์เลี้ยงมากอดจูบ 
ควรใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ ก่อนให้อาหาร 
สัมผัส หรือทำากิจกรรมใดๆ กับสัตว์เลี้ยง 

สัตวแพทยสภา 6

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายก      
สภาวิชาชีพบัญชีฯ แจ้งว่าด้านความช่วยเหลือกับ              
ผู้ประกอบการได้มีการประสานงานกับกรมสรรพากร
และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการประกาศขยายเวลา
การยืน่ภาษ ีการเลือ่นประชมุผูถ้อืหุน้ ทำาใหเ้ล่ือนระยะ
เวลาการส่งงบการเงินได้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ
มีมาตรการเพื่อลดผลกระทบในช่วงสถานการณ์       
แพร่ระบาดโควิด-19 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการออก
แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว      
ด้านบัญชี 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
สำาหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผล  
กระทบจากสถานการณท่ี์สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทย
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้กับสถาบันการเงิน และมาตรการ    
ผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีในเรื่องต่างๆ 

ในอนาคตจะมีแอปพลิเคชันทางบัญชีสำาหรับ     
ผู้ประกอบการ โดยท่ีผู้ประกอบการไม่จำาเป็นต้องมี    
นกับญัชมีาคยีบ์ญัชผีา่นคอมพวิเตอร ์ซึง่ขอ้มลูจะเชือ่ม
เขา้สูร่ะบบโดยอตัโนมตั ิทัง้นี ้ประชาชนสามารถติดต่อ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ทางเว็บไซต์

สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7

สภาเทคนิค
การแพทย์ 5

สภาเภสัชกรรม 4

Rapid AB Test ชุดตรวจแบบใช้ครั้งเดียว ใช้ตรวจหาภูมิคุ้มกันจากเลือด

ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Negative Pressure) 

จุดตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ห้องระบบความดันบวก
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ดร.นันทินี นวลนิ่ม อาจารย์คณะกายภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวถึงประเด็นคำาถามว่าการออกกำาลังกายที่บ้านช่วย  
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้จริงหรือ คำาตอบคือ จริงบ้าง-ไม่จริงบ้าง                
ขึ้นอยู่ กับรูปแบบการออกกำาลังกาย โภชนาการทางอาหาร                          
ที่รับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ 
และการงดสูบบุหรี่ แต่การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            
โรคโควิด-19 มผีลตอ่การออกกำาลงักายและกจิกรรมทางกายทัว่โลก 
ซึ่งมีข้อมูลจาก Fitbit ว่าคนทั่วโลกมีจำานวนการก้าวเดินที่ลดลง  
เช่น ประเทศไทยลดลง 12% ประเทศจีนลดลง 17% 

มีการแสดงกราฟการออกกำาลังกายกับความเสี่ยงต่อการ    
ติดเชื้อ ซึ่งหากไม่มีการทำากิจกรรมออกกำาลังกายใดๆ เลย จะมี 
ความเสีย่งต่อการติดเชือ้ปานกลาง เมื่อมกีารออกกำาลังกายเพิ่มขึ้น   
ความเส่ียงต่อการติดเชื้อจะลดลงต่อเนื่องจนถึงการออกกำาลังกาย  
ทีค่วามหนกัปานกลาง แตห่ากมกีารออกกำาลงักายทีร่ะดบัหนกัหรอื
นานเกินไป เช่น การวิ่งมาราธอน การยกน้ำาหนัก โอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น 

การออกกำาลังกายที่ความหนักปานกลาง ตัวชี้วัดที่ดีอยู่ที่ 
60-70% ของชพีจรสงูสดุ โดยใชส้ตูรสมการ 220-อาย ุเชน่ อาย ุ40 
ปี ชีพจรสูงสุด = 220-40 = 180 ครั้ง/นาที ดังนั้นชีพจรขณะ      
ออกกำาลังกายควรอยู่ระหว่าง 108-126 ครั้ง/นาที เวลาในการ    
ออกกำาลงักายกส็ำาคญัเชน่กนั ควรออกกำาลงักาย 150 นาท/ีสปัดาห ์
(30 นาทีต่อวัน/ 5 วันต่อสัปดาห์) จะทำาให้ภูมิคุ้นกันดี จึงควร     
หลีกเลี่ยงการออกกำาลังกายหนัก เพราะทำาให้ภูมิคุ้มกันลดลง

การออกกำาลังกายอย่างหนักจะมีช่วงที่เรียกว่า Open               
Window ท่ีเป็นหลุมจะเป็นช่วงท่ีภูมิคุ้มกันต่ำาลงซ่ึงเส่ียงต่อการติดเช้ือ

มีการศึกษาที่น่าสนใจงานหนึ่งในฮ่องกง เมื่อปี 1998 ศึกษา
คนจีนจำานวน 24,656 คน ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดฮ่องกง พบว่า คน
ที่ไม่ออกกำาลังกายเลยและคนที่ออกกำาลังกายหนักมากเกินไป 
(มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์) มีโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยไข้หวัดฮ่องกง
มากกวา่คนทีอ่อกกำาลงักายทีค่วามหนกัระดบัปานกลาง และพบวา่
ผู้ที่ออกกำาลังกาย 3-5 วัน/สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด        
ไข้หวัดฮ่องกง 2-3 เดือน ร่างกายมีการต่อสู้ต่อเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ที่
ออกกำาลังกายหนักๆ หรือผู้ที่ไม่ออกกำาลังกายเลย 

จากสถิติของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 พบว่าเป็นผู้สูงอายุ
และผูท้ีม่โีรคประจำาตวัอืน่รว่มดว้ย ไดแ้ก ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และมะเร็ง 
ซึง่การออกกำาลงักายมสีว่นช่วยในการรกัษาหรือปอ้งกนัการเกดิโรค
ต่างๆ ทำาให้การทำางานของอินซูลินดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการป้องกัน   
โรคเบาหวาน ความดันเลือด และควบคุมน้ำาหนัก ดังนั้น ในช่วงที่มี              
การระบาดของโรคโควิด-19 ควรออกกำาลังกายที่บ้านด้วยความ
หนักปานกลาง ประมาณ 30 นาที/วัน ไม่เกิน 5 วัน/สัปดาห์                   
การออกกำาลังกายที่นานเกินกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไปถือว่าเป็นการ     
ออกกำาลังกายที่นานเกินไป ควรใช้สื่อโซเชียลเพื่อให้มีเพื่อนในการ             
ออกกำาลังกาย และแนะนำาว่าไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยขณะ    
ออกกำาลังกาย เพราะจะทำาให้ความดันและชีพจรสูงเกินไป 
เนื่องจากปริมาณออกซิเจนต่ำา

 คุณทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่าง
ประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาทนายความได้มีการ            
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส          
โควิด-19 ผ่านสายด่วน 1167 ซึ่งได้รวบรวมกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ผู้ประกอบการหรือ
ลูกจ้าง เพ่ือให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย การให้สิทธิ 
มาตรการช่วยเหลือด้ านการเงิน  พักชำ าระหนี้                 
พกัดอกเบีย้ พกัภาษีอากร หนา้ทีท่ีต้่องปฏบิติัตอ่ลกูจ้าง 

ในประเทศจีน บางเมืองมีการนำาอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาช่วยในการพิจารณาคดี สืบพยาน และการย่ืนฟ้อง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จนจบคดีโดยท่ีไม่ต้อง    
เดินทางไปศาล 

สำาหรับประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม โดย
สำานักงานศาลยุติธรรม มีโครงการ E-Filing System 
เป็นโครงการทางอิ เล็กทรอนิกส์ ในการยื่นฟ้อง                
ยื่นเอกสาร โดยไม่ต้องไปศาล แต่การสืบพยานยังคง
ต้องเดินทางไปที่ศาลอยู่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมี       
ผูใ้ชง้านนอ้ยมาก แตจ่ากวกิฤตในการเกดิไวรัสโควดิ-19          
จะทำาให้เกิด New Normal ในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนของศาล เป็นตัวเร่งทำาให้นักกฎหมายและ
ประชาชนเข้ามาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

พลอากาศตร ีม.ล.ประกติต ิเกษมสนัต ์นายกสภาสถาปนกิ 
กล่าวว่า สภาสถาปนิกให้ความช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการ
ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง     
ชว่งแรกไดมุ้ง่ทีพ่ืน้ทีก่กักนั ตอ่มาไดม้คีวามรว่มมอืกบัศนูยอ์อกแบบ
เพื่อสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำาเนินโครงการ Zero 
COVID เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการแก้ไขวิกฤติ
โควิด-19 ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 1) โรงพยาบาลชุมชน                   
ส่งทีมช่วยดูแบบเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นท่ีให้สามารถทำาได้จริง          
2) โรงพยาบาลสนาม เตรยีมการสรา้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ ่
โดยไดรั้บความรว่มมอืจากทมีสถาปนกิจนีสง่แบบและใหค้ำาแนะนำา 
3) อปุกรณด์า้นความปลอดภยับคุคล PPE 4) การบรหิารทรพัยากร

สถานการณ์ตอนน้ีมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงมีการเตรียม     
ความพร้อมในการรับสถานการณ์ในระยะต่อไป คือ พ้ืนท่ีกักกัน 
พ้ืนท่ีสาธารณะ และเตรียมพร้อมระบบหากต้องใช้งาน มีการออกแบบ
โรงพยาบาลสนาม (Mobile) เตรียมติดตั้ง เพราะไม่ทราบว่าจะได้
ใช้เมื่อไหร่ และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ภายหลังไวรัสโควิด-19 จะทำาให้เกิด New Normal ทำาให้
สังคมเกิดการเปลี่ยนในฐานะนักออกแบบ การออกแบบต่างๆ        
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงพยาบาล ร้านค้าแผงลอย ขนส่งมวลชน   
พื้นท่ีสาธารณะ มีสิ่งท่ีต้องคำานึงถึงเพ่ิมเติม คือ ความหนาแน่น     
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การวางระบบโซนนิ่ง การสัญจร 
ระบบถ่ายเทอากาศ การลดการสัมผัส ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ผ่านมา 

ศ. ดร.สชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์นายกสภาวศิวกร 
กลา่ววา่ ทกุอยา่งเกดิขึน้จากกา้วแรกเสมอ ส่ิงทีน่า่กลัว
คือการต่อสู้กับความกลัวในอดีต ในอดีตใครจะเชื่อว่า
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาผลิตเครื่องมือทางด้าน
การแพทย์ได้ในช่วงวิกฤต ร้านขายยามีการเปลี่ยนเป็น
ร้านยาออนไลน์มากขึ้น เครื่องมือทันตแพทย์จริงแล้ว
มาจากปากีสถาน การบริหารประเทศให้รอดพ้นวิกฤต
โควิด-19 ได้ต้องอาศัยความรู้จากสภาวิชาชีพที่เกิดขึ้น
เพ่ือประชาชนทุกคน ซึ่งในยุคท่ีเกิดโควิด-19 วิศวกร    
มีความคิดท่ีจะทดแทนการนำาเข้าเคร่ืองมือและ  
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จึงมีการประดิษฐ์หุ่นยนต์             
ชว่ยเหลอืแพทย ์หุน่ยนตล์ำาเลยีงเวชภณัฑ ์ตูค้วบคุมเชือ้ 
(ความดันลบ) หรือตู้ที่ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ 
(ตู้ความดันบวก) ขึ้น

ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภา
วิศวกร กล่าวว่า New Normal หมายถึง ความปกติ
ใหม ่รปูแบบการดำาเนนิชวีติอยา่งใหมท่ีจ่ะตอ้งแตกต่าง
จากท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีผลกระทบเข้ามา ซึ่งสิ่งที่
วิศวกรต้องคำานึงในการออกแบบ คือ การเว้นระยะ
ปลอดภัย โดยต้องไม่สัมผัสกับผู้ ป่วย ซึ่งสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัมกีาร
จัดทำาและมอบห้องตรวจเชื้อโดยไม่สัมผัสกับผู้ป่วย    
แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ การใช้ Co-bot             
หุน่ยนตเ์ขา้มาชว่ยในการจดัสง่เวชภณัฑ ์เล่ียงสัมผัสกบั              
ผู้ป่วย ออกแบบหน้ากากอนามัยให้สามารถหายใจได้
สะดวก ไมต่ดิเชือ้ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ
ในห้างสรรพสินค้าต้องเป็นระบบท่ีป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้โรค นอกจากนีวิ้ศวกรสิง่แวดล้อมคงตอ้ง
เข้ามาช่วยดูแลพวกขยะติดเชื้อต่างๆ ท่ีมีมากขึ้นใน
สถานการณ์นี้ 

รศ. ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายก  
สภาวิศวกร คนที่ 1 กล่าวสรุปและกล่าวขอบคุณ       
ทุกสภาวิชาชีพว่า การเสวนาในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี         
ท่ีแต่ละวิชาชีพได้ร่วมมือกันนำาความรู้ความสามารถ
ของแตล่ะสภาวชิาชีพมาชีน้ำาหนทางทีป่ลอดภยั มัน่คง 
ยั่งยืน ของสุขภาพมนุษย์ ชีวิตความเป็นอยู่ของ                
ทุกคนในสังคมไทย และการนำาสังคมไทยไปสู่ New 
Normal ที่เป็นสมดุลใหม่ เป็นความพอดีของชีวิต 

ทั้งน้ี การเสวนาในลักษณะที่มีประเด็นที่น่า
สนใจและเปน็ประโยชนต์อ่ประชาชนทัว่ไป  จะมีการ
จัดทำาอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ     
ซึง่เปน็ตวัแทนจากแตล่ะวชิาชพีมาใหส้มัภาษณ์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

สภาวิศวกร 11
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ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ (ซ้าย) อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 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»

คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอไอเอส โดยนายวสิษฐ์ 
วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุน            
ด้านเทคนิคทั่วประเทศ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของบุคลากร
ทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ใน
ประเทศไทยตลอด 24 ชัว่โมง จงึรว่มพฒันาเพือ่นำาเทคโนโลย ี
5G และ 4G มาช่วยเสริมขีดความสามารถในการทำางาน     
ของหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ ซึ่งคิดค้นและพัฒนาจาก      
ฝีมือคนไทย โดย ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์
ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ Regional 
Center of Robotics Technology ศ. พญ.นิจศรี             
ชาญณรงค์ ผู้อำานวยการศูนย์เชี่ยวชาญครบวงจรโรค  
หลอดเลือดสมอง ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำามาใช้
ติดตามอาการกลุ่มผู้ถูกเฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โดยหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์นี้เริ่มต้นคิดค้น    
ด้วยจุดมุ่งหวังในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำามายกระดับ      

วิศวฯ - แพทย์ จุฬาฯ จับมือเอไอเอส ใช้ 5G
เสริมขีดความสามารถ AI ดูแลเฝ้าระวัง
เชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกของไทย

การให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถเข้าถึงผู้ป่วย 
ได้โดยไม่ต้องสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วย ด้วยการรักษาและ       
ให้คำาปรึกษาผ่านทางไกลผ่านระบบ Telemedicine ท่ี        
ตัวหุ่นยนต์ เพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลและรักษา   
เม่ือมีปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบบที่พัฒนาข้ึนนี้จะนำามา
ดัดแปลงเพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลสำาหรับดูแล          
ผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ ในเบ้ืองต้นหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์
เร่ิมถูกนำาไปใช้งานเพ่ือเฝ้าระวังการติดเช้ือไวรัสโควิด-19
แล้ว 3 แห่ง โดยได้ทำางานร่วมกับนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และนายแพทย์เขตต์
ศรีประทักษ์ ผู้อำานวยการสำานักการแพทย์โรงพยาบาล        
โรคทรวงอก ได้แก่ 1. โรงพยาบาลราชวิถี จำานวน 2 ชุด เป็น
แบบต้ังโต๊ะ 2. โรงพยาบาลโรคทรวงอก จำานวน 1 ชุด เป็นแบบ 
Mobile Robot และ 3. โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ีจำานวน 
1 ชุด เป็นแบบตั้งโต๊ะ นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการสร้าง
อีกจำานวนมากและการพัฒนาโปรแกรมใหม่โดยเฉพาะ และ
ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายสัญญาณ 
5G ไปยงัสถานพยาบาลในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัเพิม่เตมิอกีดว้ย 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
กรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีลาโหม กระทรวงกลาโหม 
(กห.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือใน “โครงการจัดต้ัง
และดำาเนนิการศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นนวตักรรมแบตเตอรี่
ล้ำาสมยัทีผ่ลิตจากวตัถดุบิภายในประเทศเพือ่ความมัน่คง” 
มุง่บรูณาการองคค์วามรูร้ะหวา่งหนว่ยงาน และรว่มกนัพฒันา
แบตเตอรี่ประเภทใหม่ แต่มีกระบวนการผลิตใกล้เคียงกับ  
การผลติแบตเตอรีไ่อออนลเิธยีมเดมิ เพือ่ใหภ้าคอตุสาหกรรม
สามารถนำาเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์    
ได้ง่ายโดยใช้วัตถุดิบที่มีในไทย

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ 
(NSD) สวทช. กล่าวว่า วัตถุดิบสำาหรับทำาแบตเตอรี่ที่มีอยู่
ในประเทศมีอยู่หลากหลายชนิด อาทิเช่น สังกะสี ซึ่งมีราคา
ถูกและถูกนำามาใช้งานน้อย จากข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี 
ระบุว่า แร่สังกะสีในไทยมีปริมาณมากกว่า 4 ล้านตัน         
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันตก เช่น จ.ตราด ซึ่งเป็น
แหล่งแร่สังกะสีทุติยภูมิแหล่งใหญ่ระดับโลกและเป็น       
แหล่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียเท่าที่ค้นพบได้ มีปริมาณสำารอง
ประมาณ 4.2 ล้านเมตริกตัน มีการถลุงและผลิตอย่างครบ
วงจร โดย สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาต้นแบบ “แบตเตอร่ี

3 องค์กรจับมือผลิต 

“แบตเตอรี่สัญชาติไทย”
สังกะสีไอออน” สำาหรับใช้งานในลักษณะต่างๆ ได้แล้วใน
ระดับหน่ึง มีจุดเด่นท่ีความปลอดภัย ทนต่อการกระแทก      
ไม่ระเบิด ต้นทุนถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 3 เท่า แต่ยังมี        
ข้อด้อยด้านน้ำาหนักท่ีมากกว่า 10-20% จึงเหมาะสำาหรับ   
เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานท่ีอยู่กับท่ี หรือใช้งานตามบ้าน 
สำานักงานต่างๆ

สำาหรับความร่วมมือนี้  เบื้องต้นจะพัฒนาเ พ่ิม
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่สังกะสีทั้งด้านขนาด ความเร็วในการ
ประจุไฟ และรอบการใช้งานท่ียาวนานขึ้น รวมถึงต่อยอด     
ไปสู่การออกแบบให้มีขนาดหลากหลายท่ีเหมาะสมกับการ       
ใช้งานในด้านต่างๆ พร้อมท้ังเพิ่มกำาลังการผลิตในระดับ
โรงงาน ที่สามารถพึ่งพาได้จากกระทรวงกลาโหม เนื่องจาก  
มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำาหรับการใช้งานในกองทัพอยู่แล้ว 
เพือ่ทดสอบการใชง้านจรงิในระดบัอตุสาหกรรม โดยเริม่จาก
ด้านความมั่นคงของประเทศเป็นอันดับแรก ที่จะถูกนำาไปใช้
กับยุทธภัณฑ์ของทางทหาร และหากการวิจัยเหล่านี้มีการ
พัฒนาไปตามข้อกำาหนดท่ีตกลงร่วมกันและนำาไปสู่การ         
ใช้ประโยชน์ในประเทศ จะส่งผลให้เกิดดีมานด์ของความ
ต้องการสังกะสีในการทำาเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานมาก
ยิ่งขึ้น นำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดผลกระทบ  
ทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมในอนาคต  
เกิดขึ้นอีกมาก 
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ผศ.ณัฐวุฒิ เดไปวา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
ผู้คิดค้น “เครื่องตัดอ้อยสด” ช่วยลดฝุ่น PM 2.5»

ผศ.ณัฐวุฒิ เดไปวา ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า การตัดอ้อย
ส่วนใหญ่มักจะใช้แรงงานคนมากถึง 60% และปัญหาที่พบ 
คอืแรงงานจะใช้วธิกีารเผาออ้ยกอ่นตดัเพือ่ใหเ้กบ็เกีย่วได้งา่ย    
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทำาให้น้ำาตาลในอ้อย
ลดลง ซ่ึงบางพืน้ทีย่งัขาดแคลนแรงงานในการตดัออ้ยอีกดว้ย 
อีกทั้งทางรัฐบาลได้ออกมาตรการในการเข้มงวดกวดขัน 
ตรวจสอบและเฝา้ระวงัการเผาออ้ยกอ่นตดัสง่โรงงานน้ำาตาล
มีผลบังคับใช้มาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ประสบปัญหาในกระบวนการจัดการผลผลิต

สจล. จึงเล็งเห็นความสำาคัญและได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาโครงการเครื่องตัดอ้อยสดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
แบบไม่ตอ้งเผา จงึไดท้ำาการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑส์ำาหรบั
งานไร่อ้อย โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอ้อยสด เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานและ
ประหยัดเวลา ซึ่งตอบโจทย์การทำาไร่อ้อยในปัจจุบัน

สจล. คิดค้น “เครื่องตัดอ้อยสด” 
ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

 

ดร.ชวศิ ศรจีนัทร ์อาจารยป์ระจำาภาควชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ผู้คิดค้นโดรนบินวัดค่าฝุ่น PM กล่าวว่า ฝุ่น PM ที่มีค่าเกิน
มาตรฐานกำาลังเป็นปัญหาใหญ่ต่อประเทศไทย ท้ังในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่น ท้ังท่ีเกิดจากการ      
เผาไหมข้องควนัรถ โรงงานอตุสาหกรรม การเผาพืน้ท่ีทางการ
เกษตร หรือการปล่อยมลพิษท่ีทำาปฏิกิริยากับสาร PM          
ในอากาศ เกิดเป็นภาวะฝุ่นเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ 
ซึ่งนักวิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดค้นนวัตกรรม
ท่ีจะมาช่วยในเรื่องการวัดคุณภาพของฝุ่นในอากาศในทุก
พืน้ทีข่องจงัหวัดขอนแกน่ และสง่ตอ่นวตักรรมนีไ้ปยงัจงัหวดั
ต่างๆ ทั่วประเทศ

“ในจังหวัดขอนแก่นมีสเตชั่นที่วัดค่าฝุ่นเพียงจุดเดียว
อยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ทำาให้ไม่ทราบว่าจุดอื่นๆ 
บริเวณรอบจังหวัดมีค่าฝุ่นในปริมาณเท่าไร และจุดท่ีเรา       
วัดนั้นไม่มีการจราจรหรือการเผาไหม้ใดๆ ทำาให้ไม่สามารถ
บอกคา่ฝุน่ในจดุตา่งๆ ได ้จงึทำาใหเ้ราไดค้ดิคน้ระบบเซนเซอร์
เคลื่อนท่ีและแผนท่ี 3 มิติ ท่ีสามารถไปวัดค่าฝุ่นตามจุด      
ต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเราพบว่า มันแตกต่างจากจุด      
สเตชั่นมาก ที่ไม่มีรถยนต์ ไม่มีการเผาไหม้เข้าไปกวนมันมาก 

ม.ขอนแก่น คิดค้น 

“โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM”
ตรวจได้ทุกที่แบบเรียลไทม์

ดร.ชวิศ ศรีจันทร์ (กลาง) อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 
ผู้พัฒนา “โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM” ตรวจได้ทุกที่แบบเรียลไทม์ และทีมวิจัย»

สำาหรบันวตักรรมเครือ่งตดัออ้ยสดชมุชนแบบพว่งทา้ย
รถแทรกเตอร์ สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดต้นตอส่วนหน่ึง          
ของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยฝีมือวิศวกรเครื่องกลไทย 
ซึ่ งนวัตกรรมเครื่องตัดอ้อยสดชุมชนแบบพ่วงท้ายรถ
แทรกเตอร์ ฝีมือวิศวกรเครื่องกลไทยและทีมงาน ออกแบบ
มาเฉพาะแบบไมต่อ้งเผาออ้ยกอ่นเกบ็เกีย่วอกีตอ่ไป สามารถ
ทำางานได ้4 ขัน้ตอนในเครือ่งเดยีวคอื สางใบ ตดัโคน ตดัยอด 
วางรวมกอง ตัดได้ 100 ตันต่อวัน หรือประมาณ 10 ไร่ต่อวัน 
โดยใช้คนขับรถแทรกเตอร์เพียงคนเดียว ประหยัดเวลา            
แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเก่ียว 
ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐในการลดการเผาอ้อย ตอบโจทย์
โรงงานน้ำาตาล และเกษตรกรไร่อ้อยอย่างแท้จริง ทั้งยังส่งผล
ให้ชาวไรอ่อ้ยมทีกัษะเปน็มอือาชพีมากยิง่ขึน้ อีกท้ังไดอ้อ้ยสด 
สง่ตรงสูโ่รงงานน้ำาตาลในราคาทีส่งูขึน้อกีดว้ย อกีทัง้ยงัจะชว่ย
ลดปัญหา PM 2.5 หากมีการปรับเปลี่ยนนำานวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถชว่ยลดการกอ่ใหเ้กดิ
มลพิษทางอากาศมาใช้งานมากยิ่งขึ้น 

ทำาให้เราตระหนักได้ว่า ประชาชนควรได้รับข้อมูลค่าฝุ่น      
ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตนเองอยู่ให้มากที่สุด"

"โดยเราได้ออกแบบเคร่ืองมือวัดค่าฝุ่น PM ตั้งแต่       
PM 1 PM 2.5 PM 10 ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็น
อปุกรณท่ี์มขีนาดเลก็และประชาชนสามารถถอืไปใชว้ดัทีห่อ้ง
หรอืตามสถานทีต่า่งๆ ได ้และแบบที ่2 คอืแบบทีเ่ราใช้ในการ
สำารวจ จะมแีบตเตอรีท่ีใ่หญก่วา่ สามารถตดิโดรนหรอืตดิกบั
รถสมาร์ทบัส ซิตี้บัส ของเราไปวัดที่จุดต่างๆ ซึ่งจะแสดงผล
ค่าฝุ่นในแผนท่ีแบบเรียลไทม์ โดยอุปกรณ์ท่ีวัดจะมีพัดลม    
ดูดอากาศและฝุ่นเข้ามา แล้วก็จะมีฟิลเตอร์ เช่น เราต้องการ
วัดอนุภาคขนาด 2.5 ก็จะมีฟิลเตอร์ 2.5 ไมครอนวัดขนาด 
และเมื่ออนุภาคเข้ามาเจอกับแสงเลเซอร์ก็จะสแคทเทอร์ 
ทำาใหเ้ราสามารถวดัแสงทีส่แคทเทอรอ์อกมา แลว้สามารถนบั
คำานวณและแสดงผลออกมาเป็นหนว่ยไมโครกรมัตอ่ลกูบาศก์
เมตรได้ ซึ่งราคาสเตชั่นหนึ่งอยู่ที่ 11 ล้านบาท เป็นอุปกรณ์    
ท่ีมีมูลค่าสูง แต่ว่าอุปกรณ์ท่ีเราคิดค้นขึ้นมีต้นทุนไม่เกิน 
1,000 บาท ทำาให้ประชาชนสามารถหาซื้อและพกไปได้ทุกที่ 
ท่ีจะทำาให้ช่วยในการวัดค่าฝุ่นได้ดีอีกทางหนึ่ง” อ.ดร.ชวิศ 
กล่าว 
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• สภานายกพิเศษ
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
 พลเอก อนุพงษ เผาจินดา

• นายกสภาวิศวกร
 ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์

• อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
 รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ

• อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
 รองศาสตราจารยสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ

• เลขาธิการสภาวิศวกร
 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

• เหรัญญิกสภาวิศวกร
 นายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

• รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา มหัจฉริยวงศ

• รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
 รองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร

• 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

• ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
 นายประสงค  ธาราไชย

• กรรมการจรรยาบรรณ
 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ดิเรก  ลาวัณยศิริ
 นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
 รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก
 รองศาสตราจารย ดร.สกุล หอวโนทยาน
 รองศาสตราจารยสิริวัฒน ไชยชนะ
 รองศาสตราจารยเอนก ศิริพานิชกร
 นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห
 นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทียบ เอื้อกิจ
 ดร.ประศาสน จันทราทิพย
 นายพรเทพ ธัญญพงศชัย
 นายสมศักด ศรีสมทรัพย
 ผูศาสตราจารย ดร.มงคล ดํารงคศรี
 รองศาสตราจารย ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หลอทองคํา

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

• จัดรูปเลมและประสานงาน
 บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด

รายนาม
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สมัยที่ 7
(พ.ศ. 2563-2566)

รายนาม
คณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 7
(พ.ศ. 2562-2565)
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