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ศาสตราจารย์์ ดร.สุชััชัวีิร์ สุวิรรณสวัิสด์ิ

สารจากนายกสภาวิิศวิกร
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“ในโลกยุคดิิสรัปชั่ั�นของทุุกอย่างถููกแทุนทุ่�
ดิ้วิยของทุ่�ดิ่กวิ่าอย่างรวิดิเร็วิ อาชั่่พวิิศวิกรก็มี่
ควิามีเส่�ยงต่่อการเปล่�ยนแปลงอย่างรวิดิเร็วิ 
เส ่ �ยงต่ ่อการต่กงาน เส ่ �ยงต่ ่อการล ้าหล ัง 
เพราะเป็นอาชั่่พทุ่�มี่ควิามีไดินามีิกส์มีากทุ่�สุดิ 
แล้วิวิันน่�ยิ�งต้่องไดินามิีกส์มีากข้�นคือ ต้่องเร่ยนรู้
อย่างเร็วิ เร่ยนรู้ให้เยอะ แล้วิก็ปรับเปล่�ยนตั่วิเอง
แบบหักศอกให้ไดิ้”

เมืองที่ดีคือเมืองที่คนอย่่แล้วมีความสุข มีความสุขจากคุณภาพชีีวิตที่มีมาตรฐาน ร่้สึกปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงต่อ

อุบัติเหตุ ไม่เส่ียงต่อปัญหาอาชีญากรรม เป็นเมืองท่ีตัวเราและคนท่ีเรารักส่ดอากาศท่ีบริสุทธิิ์� มีสวนสาธิ์ารณะเพียงพอ

ให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นเมืองท่ีผ้่คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ในเวลาท่ีเหมาะสม เป็นเมืองท่ีรองรับ

ภัยพิบัติได้ เช่ีน ฝนตก นำ้าต้องไม่ท่วม การทำาให้เมืองน่าอย่่ และมีคุณภาพชีีวิตท่ีมีมาตรฐาน ก็มาจากอาชีีพวิศวกร

ท่ีด่แลเร่ืองส่ิงแวดล้อม ด่แลเร่ืองการจราจร วิศวกรท่ีคอยแก้ปัญหา ป้องกันภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนจากคนหรือจาก

ภัยธิ์รรมชีาติ ผมม่ันใจว่าเมืองไทยเราจะไปส่่จุดน้ันได้ แต่เราต้องกล้าและทำาจริง ปัญหาของคนไทยคือ คนไทยเก่ง และ

เป็นคนดี แต่เรายังไม่มี fighting spirit เราเห็นเมืองอ่ืนท่ีเขาแก้ปัญหาได้ เพราะเขามีความกล้า ความฝันของผมคือ 

หนึ ่ง ผมอยากเห็นประเทศไทยมีความเหลื ่อมลำ ้าน้อยลง หมายความว่าเราคงให้ทุกคนรวยเหมือนกันไม่ได้ 

แต่เราให้การศึกษากับทุกคนได้ แล้วเป็นการศึกษาที ่มีคุณภาพ คนก็จะชี่วยเหลือตัวเองได้ ร่ ้สึกมีคุณค่า 

นำาไปส่่คุณภาพชีีวิตท่ีดี สอง คนไทยได้เข้าถึงพ้ืนท่ีสาธิ์ารณะอย่างเท่าเทียมกัน ในต่างประเทศเขามีสวนสาธิ์ารณะ 

เมืองไทยเรามีแต่ห้างสรรพสินค้า หรือมีแต่ร้านกาแฟ ประการสุดท้าย ผมอยากให้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของเราลดลง 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะ น่ีคือความฝันของผมในฐานะคนไทยคนหน่ึง และในฐานะวิศวกรไทย 
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วิศวกร (Engineer) ต ัวกลางผ้่เช่ืีอมต่อระหว่างคน (People) 

กับเมือง (City) เพราะงานวิชีาชีีพท่ีวิศวกรปฏิิบัติอย่่โดยเฉพาะงาน

วิศวกรรมควบคุมล้วนเก่ียวข้องกับชีีวิตความเป็นอย่่ ปัจจัยส่ี อาหาร 

ท่ีอย่่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เคร่ืองอำานวยความสะดวก 

การด่แลความปลอดภัยในชีีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการปกป้อง

สวัสดิภาพของมวลมนุษยชีาติ จากแต่ละชีีวิตรวมเป็นหลากหลายชีีวิต 

จากบ้านถำา้บ้านป่าส่่บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) โรงงานอัจฉริยะ

(Smart Factory) ถนนอัจฉริยะ (Smart Road) เมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) ซ่ึงเราต่างมีความภาคภ่มิใจในความเป็นวิศวกรมืออาชีีพ

ผ่้สร้างงาน ผ่้สร้างเมือง  ผ่้สร้างอุตสาหกรรม  ผ้่สร้างเศรษฐกิจ

ผ้่สร้างชีาติประเทศ บทบาทของวิศวกรจึงเป็นศ่นยก์ลางท่ีสำาคัญยิง่

ในการสร้างคุณ่ปการให้เกิดข้ึนระหว่างคนกับเมืองและเมืองกับคน 

ด้วยความภาคภ่มิใจยิ่ง “We are Engineers”

“โลกในยุ์ค Disruptive Technology หลาย์โรงงาน
เร่งปรับเปล่ีย์นวิิธีีการผลิต จากแรงงานมนุษย์์ 
ไปเป็นหุ่นย์นต์ และหุ่นย์นต์เวิอร์ช่ัันท่ีี่ลำ�าสมัย์กว่ิา 
เข้้าไล่ท่ีี่หุ่นย์นต์ท่ีี่ตกยุ์ค หลาย์โรงงานย์้าย์ฐาน
การผลิต หลาย์บริษัที่ลดการใชั�แรงงานมนุษย์์ลง 
ตลาดการผลิตเปล่ีย์นไป รูปแบบการใชั�เงินเปล่ีย์นไป
ตลาดการเงินเปล่ีย์นไป หลาย์ธีนาคารลดจำานวิน
สำานักงานและพนักงานลงอย่์างมาก หลาย์องค์กร
กำาลังถููกเปล่ีย์น ทัี่�ง 5G, IOT และโลกดิจัิทัี่ลกำาลัง
เข้้ามาแที่นท่ีี่ ทุี่กอย่์างเปล่ีย์นแปลงอย่์างรวิดเร็วิ
พลวัิตไปตามกระแสโลกท่ีี่ถููกเปล่ีย์นไป นอกจากเรา
จะต้องเปิดใจรับแล้วิส่ิงท่ีี่สำาคัญคือ การเร่งปรับตัวิ
รับการเปล่ีย์นแปลง เปล่ีย์นก่อนโลกเปล่ีย์น ไม่ต้อง
มาน่ังรอนอนรอให้ถููกโลกเปล่ีย์น เราจึงต้องเรีย์นรู้
ตลอดชีัวิิต Life long Learning, Re-train, Re-skill 
อย่์างสมำ่าเสมอตลอดเวิลาอีกทัี่�งเรายั์งจะต้องมี
จิตอาสาโดย์การเข้้าไปมีส่วินร่วิมกับภาคประชัาสังคม
ให้มากย่ิ์งขึ้�น ตั�งแต่ช่ัวิย์คิด ช่ัวิย์สร้างช่ัวิย์ลงมือ
ช่ัวิย์กันที่ำาเรีย์นรู้ เติบโตไปด้วิย์กัน สร้างสรรค์
คุณภาพชีัวิิตท่ีี่ดีกว่ิา นำาพาส่ิงท่ีี่ดีๆ ต่อกัน สร้าง
สังคมไที่ย์ที่ี่ ดีด้วิย์กัน และไม่ทิี่�งใครไว้ิข้้างหลัง”

รองศาสตราจารย์์ ดร.ปิย์ะบุตร วิานิชัพงษ์พันธ์ุี

สารจากอุปนายกสภาวิิศวิกร คนทุ่� 1

2
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2
การท่ีองค์การสหประชีาชีาติประกาศเป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDG 

17 ข้อ เราจะเห็นว่านั ่นหมายถึงแนวทางการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาท่ีกำาลังจะเป็นไปในอนาคต ท้ังในเร่ืองความหิวโหย 

การศึกษา ความสามารถในการผลิต (Productivity) และ

การเปล่ียนแปลง (Change) ในด้านต่างๆ คำาถามคือวิศวกรเราจะ

สนับสนุน Sustainable Development Goals (SDGs) ของ 

United Nation อย่างไร ในภาวะท่ีประเทศไทยหรือสังคมโลก

กำาลังมีปัญหาเร่ือง Climate Change ท่ีทำากินไม่พอ ความขัดแย้ง

ทางการเมอืง ทรัพยากรทรุดโทรม ขยะ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลมาจาก

การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในอดีตท้ังส้ิน เราต้องร่วมกัน

แก้ไขปัญหาท่ีเราเคยทำาเพื่อความอย่่รอด เราต้องตระหนักว่า

เราเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลกไม่ใช่ีแค่สังคมไทย โลกก้าวไป

ข้างหน้า เรามีทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายด้าน หากเรามอง

อย่างยึดม่ันถือม่ันในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในแบบเดิม 

ก็จะไม่เพียงพอต่อการให้บริการวิชีาชีีพวิศวกรรมให้กับสังคม 

งานวิศวกรรมมีเป้าหมายหลักเพ่ือประโยชีน์สุขของประชีาชีน

และสังคมให้มีการกินดีอย่ ่ดี  แต่ เพราะความต้องการที่

หลากหลายในช่ีวง 30-40 ปีท่ีผา่นมา เราเน้นการผลิตอยา่งเดียว

ต่อมาเราจึงตระหนักได้ว่าเราขาดเทคโนโลยี และไม่มีการลงทุน

จากต่างประเทศ เราจึงตีความหมายว่าวิศวกรรมคือการบริการ

ทว่าการให้บริการทางวิศวกรรมไม่ใช่ีแค่เพียงการก่อสร้างเท่าน้ัน

แต่หมายถึงทุกอย่างท่ีมีงานทางด้านวิศวกรรมเกิดข้ึน ไม่ใช่ีแค่

สร้างตึกหรือระบบสาธิ์ารณ่ปโภคอีกต่อไป แต่หมายถึงการอำานวย

ความสะดวกในการดำารงชีีวิตของมนุษย์ เช่ีน ระบบ IT, Robotic, 

Digital, Communications, งานวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับการแพทย์

และสุขภาพ ฯลฯ 

นาย์สฤที่ธ์ิีเดชั พัฒนเศรษฐพงษ์
อุปนาย์กสภาวิิศวิกร คนท่ีี่ 2

รองศาสตราจารย์์ สฤที่ธ์ิีเดชั พัฒนเศรษฐพงษ์

สารจากอุปนายกสภาวิิศวิกร คนทุ่� 2

3
“เราต้องตระหนักว่ิาเราเป็นส่วินหน่ึง
ข้องสังคมโลกไม่ใช่ัแค่สังคมไที่ย์ โลก
ก้าวิไปข้้างหน้าเรามีที่างเลือกในการ
แก้ปัญหาหลาย์ด้าน หากเรามองอย่์าง
ยึ์ดม่ันถืูอม่ันในการแก้ปัญหา ที่าง
วิิศวิกรรมในแบบเดิมก็จะไม่เพีย์งพอ
ต่อการให้บริการวิิชัาชีัพวิิศวิกรรมให้
กับสังคม”
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“สภาวิิศวิกรต่้องเป็นศูนย์กลางในการ
ให้การสนับสนุน การเอื�ออาทุรการ
เอื�อเฟื้้�อควิามีเข้าใจกับชัุ่มีชั่นทุ่�อยู ่
บริเวิณข้างเค่ยง เพราะการอยู่ร่วิมีกัน
อย่างสันต่ิประชั่าคมีเป็นสิ�งทุ่�จะ ทุำให้
เก ิดิควิามีย้ดิโยง เก ิดิควิามีเข ้าใจ
ไมี่เกิดิการทุะเลาะเบาะแวิ้งกันระหวิ่าง
สภาวิิศวิกรกับชัุ่มีชั่นในบริเวิณนั�น”

ดร.ประเสริฐ ตปนีย์างกูร
สารจากเลขาธิิการสภาวิิศวิกร

4
บริเวณถนนลาดพร้าวปากซอย 54 ท่ีสภาวิศวกรได้ซ้ือท่ีดิน

เอาไว้กำาลังจะปล่กสร้างเป็นอาคารท่ีทำาการสภาวศิวกรหลังใหม่

ซ่ึงกำาลังก่อสร้างและน่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2565

ส่ิงหน่ึงท่ีแถวน้ันยังไม่มีก็คือความยึดโยงกับชุีมชีน เพราะส่ิง

ปล่กสร้างในละแวกน้ันจะเป็นอาคารพาณิชีย์ ห้องแถว 

สำานักงานเอกชีนท้ังหมด ดังน้ันสภาวิศวกรนอกจากจะเป็น

เสมือนศ่นย์กลางของวิศวกรท้ังประเทศร่วมสองแสนคนแล้ว 

เรายังจะต้องทำาตัวให้เป็นประชีาสังคมท่ีดี เราจะต้องฝากเน้ือ

ฝากตัวกับชุีมชีนเหล่าน้ัน เพราะลาดพร้าวเป็นชุีมชีนท่ีเก่าแก่ 

สภาวิศวกรต้องเป็นศ่นย์กลางในการให้การสนับสนุนการ

เอ้ืออาทร การเอ้ือเฟ้�อความเข้าใจกับชุีมชีนท่ีอย่่บริเวณข้างเคียง

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญมาก เพราะการอย่่ร่วมกันอยา่ง

สันติประชีาคมเป็นส่ิงท่ีจะทำาให้เกิดความยึดโยงเกิดความเข้าใจ

ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสภาวิศวกรกับชุีมชีน

ในบริเวณน้ัน โดยเฉพาะในช่ีวงแรกท่ีมีการก่อสร้างซ่ึงอาจจะ

ต้องเกิดผลกระทบในหลักการท่ัวไป  ซ่ึงเราจะไม่ยอมให้เกิด

ส่ิงเหล่าน้ันข้ึน โดยเราจะต้องควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

มาตรฐานส่งสุดของการก่อสร้างเพราะเราเป็นสภาวิศวกร  

เพ่ือสร้างให้เป็นเมืองท่ีดีอันมีรากฐานมาจากการวางผังเมืองท่ีดี

เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีเราจะเพิกเฉยมองข้ามไปไม่ได้ จะต้อง

วางให้ชัีดเจนต้ังแต่การใช้ีประโยชีน์ท่ีดินในแต่ละบริเวณ ไม่ว่า

จะใช้ีเพ่ือประโยชีน์สาธิ์ารณะ เพ่ือสันทนาการ การใช้ีประโยชีน์

ท่ีดินของเอกชีน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ 

ส่ิงเหล่าน้ีจะต้องผสมผสานกันอย่างกลมกลืน เพ่ือให้ผังเมือง

ตรงน้ันไม่ก่อให้เกิดปัญหากับประเทศ ทำาให้ประชีาชีนอย่่เย็น

เป็นสุข เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ (Eco System) 

ในแนวทางท่ีอย่่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซ่ึงในประเทศของเรา 

รัฐบาลและกรมโยธิ์าธิิ์การและผังเมืองได้มีความพยายามในการ

จัดวางผังเมืองให้เป็น Smart City โดยอาศัยเทคโนโลยทีางด้าน

วิศวกรรมเข้ามาสอดแทรก ซ่ึงในสำานักงานสภาวิศวกรเราได้ให้

ความสำาคัญ ในเร่ือง Smart Office ต้ังแต่เร่ืองการด่แล

ส่ิงแวดล้อมซ่ึงถือเป็นเร่ืองหลัก และการก่อผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพียงพอและมีระบบ

สาธิ์ารณ่ปโภคสาธิ์ารณ่ปการท่ีเหมาะสม มีระบบการจดัการส่ิง

แวดล้อมท่ีถ่กต้องตามหลักวิชีาการ เพ่ือให้ประชีาชีนอย่่เย็น

เป็นสุข
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ดร.ประเสริฐ ตปนีย์างกูร

Zero Waste หรือแนวคิดสำาหรับของเสียเหลือศ่นย์

เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จริง ท่ีผ่านมาผมได้เข้าไป

แก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุีมชีนหลาย

จังหวัดโดยเฉพาะท่ีจังหวัดเชีียงราย ผมมองเห็นถึงความ

เป็นไปได้ท่ีจะทำาให้เหลือศ่นย์ ท้ังขยะเก่าและขยะใหม่

ท่ีมีอย่ส่ามารถท่ีจะเอามาคดัแยก เม่ือคัดแยกเสรจ็ก็จะได้

เศษขยะอินทรีย์ ซ่ึงสามารถเอามาทำาเป็นปุ�ยหมักได้ 

เคร่ืองคัดแยกเราทำาเองได้ ซ่ึงเกิดจากความพยายาม

ของคนไทย ส่วนขยะอ่ืนๆ สามารถเอามาเปน็เช้ืีอเพลงิได้

อย่าง RDF (Refuse Derived Fuel) หรือเช้ืีอเพลิงแข็ง

ซ่ึงสามารถใช้ีแทนถ่านหินหรือชีีวมวลได้ อีกส่วนท่ีคน

ยังคิดไม่ค่อยถึงคือการนำาเอาเศษขยะพลาสติกมาผ่าน

ผู้ช่ัวิย์ศาสตราจารย์์ ยุ์ที่ธีนา มหัจฉริย์วิงศ์

สารจากรองเลขาธิิการสภาวิิศวิกร

“ในควิามเป็นจริงเราสามารถูนำาข้ย์ะ
ท่ีี่ผ่านการคัดแย์กมาใชั�ประโย์ชัน์ใหม่ได้
แที่บทุี่กส่วิน ทัี่�งการรียู์ส และการรีไซเคิล
เอาเข้้าโรงงานเพ่ือนำากลับมาใชั� ใหม่ 
เห็นได้ว่ิาแที่บจะเหลือศูนย์์ เศษสุดท้ี่าย์ก็
เอาไปฝัังกลบจาก 100% เหลือไม่ถึูง 
10%”

กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) นำามาทำาเป็นนำา้มันดิบ

จากขยะ แล้วนำามากล่ันเป็นนำ้ามันและใช้ีประโยชีน์อ่ืนๆ 

ได้หลายอย่าง ในความเป็นจริงเราสามารถนำาขยะท่ีผ่าน

การคัดแยกมาใช้ีประโยชีน์ใหม่ได้แทบทุกส่วน  ท้ังการ

รีย่สและการรีไซเคิลเอาเข้าโรงงานเพ่ือนำากลับมาใช้ีใหม่ 

เห็นได้ว่าแทบจะเหลือศ่นย์เศษสุดท้ายก็เอาไปฝังกลบ 

จาก 100% เหลือไม่ถึง 10% เช่ีนเดียวกับการสร้าง 

Smart City หรือเมืองสีเขียวซ่ึงใช้ีหลักการเดียวกัน คือ

จะทำาอะไรก็ต้องมีการออกแบบท่ีคำานึงถึง Eco Design 

เช่ีน การออกแบบผลิตภัณฑ์์ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม หรือแม้กระท่ังปัญหาฝุ่น PM 2.5 ท่ีเรากำาลัง

มีความกงัวล ซ่ึงในความเปน็จริงเราสามารถแกปั้ญหาไดท่ี้

แหล่งกำาเนิด เช่ีน แหล่งกำาเนิดจากรถยนต์ สามารถเร่ิมต้น

ได้ด้วยตนเองจากการตรวจสอบ สภาพรถยนต์ โดยนำา

รถยนต์ไปให้สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีช่ีาง

และบุคลากรท่ีมีความร้่ความสามารถท่ีพร้อมและเต็มใจ

จะชีว่ยเหลอื ให้เขาไดต้รวจสอบสภาพรถยนต ์ก่อนท่ีคุณ

จะนำารถออกมาว่ิงบนท้องถนน เพ่ือลดการเกิดมลพิษ

5
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วิศวกรคือผ้่สร้างทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเราใช้ีงานในปัจจุบัน ไม่ว่า

จะเป็นคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถไฟฟ้า ถนนหนทาง ระบบ

ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร อาคารบ้านเรือนต่างๆ ฯลฯ

ทุกส่ิงเหล่าน้ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลยหากไร้ซ่ึงวิศวกร 

เพราะฉะน้ันถ้าพ่ดถึงงานวิศวกรรมจงึเป็นงานในลกัษณะท่ี

ต้องใช้ีองค์ความร้่และทักษะ เพ่ือการวางแผนโครงการ 

การออกแบบ การนำาไปติดต้ัง การใช้ีงาน และการด่แลให้

ส่ิงก่อสร้างหรือระบบงานทางวิศวกรรมน้ันๆ ทำางานไดอ้ย่าง

ปลอดภัยและมีเสถียรภาพเป็นท่ีต้ัง หน้าท่ีสำาคัญของ

สภาวิศวกรคือการกำากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้วิศวกร

ท่ีทำางานด้านวิศวกรรมท่ีส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัย

และคุณภาพชีีวิตของสาธิ์ารณชีน ให้ปฏิิบัติงานได้ตาม

มาตรฐานในการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม โดยต้องให้ความ

สำาคัญอย่างยิ่งยวดในการปกป้องสุขภาพ สวัสดิภาพ และ

ความปลอดภัยของสาธิ์ารณชีน ในขณะเดียวกันก็ยงัส่งเสริม

และให้การสนับสนุนผ้่ประกอบวิชีาชีีพทางด้านวิศวกรรม

ท้ังหมดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะการประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรรมใดๆ จะตอ้งมีการเรียนร้่ตลอดเวลา จะตอ้ง

มีการพัฒนาศึกษาองค์ความร้่ใหม่ๆ เพ่ิมเติมทุกอยา่งข้ึนอย่่

กับคำาว่า Skill น่ันคือทักษะและความร้่ความชีำานาญ ซ่ึงเกิด

จากการเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่จะต้องลงมือทำาด้วย

แต่ในโลกยุคปัจจุบันท่ีหลายคนกำาลังกังวลกับคำาว่า Disruptive 

คือยุคสมัยของการเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาการ 

นาย์กิตติพงษ์ วีิระโพธ์ิีประสิที่ธ์ิี

สารจากเหรัญญิกสภาวิิศวิกร

“การประกอบวิิชัาชีัพวิิศวิกรรมใดๆ ก็ตาม
จะตอ้งมีการเรยี์นรู้ตลอดเวิลา จะตอ้งมีการ
พัฒนาศึกษาองค์ควิามรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติม
ทุี่กอย่์างขึ้�นอยู่์กับคำาว่ิา Skill น่ันคือทัี่กษะ
และควิามรู้ควิามชัำานาญ ซ่ึงเกิดจากการ
เรีย์นเพีย์งอย่์างเดีย์วิไม่ได้แต่จะต้องลงมือ
ที่ำาด้วิย์” 6ซ่ึงเทคโนโลยีใหม่จะมาลบล้างเทคโนโลยีเก่า เป็นเสมือนวิวัฒนาการซ่ึงหากเปรียบเทียบ

กับมนุษย์ ถ้าคนรุ่นเก่าไม่มีการเรียนร้่และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่ท่ีมี

ความร้่ความชีำานาญเทคโนโลยีมากกว่าก็จะมาลบล้างคนรุ่นเก่า ฉะน้ันหากวิศวกร

ไม่มีการเรียนร้่เพ่ิมเติม ไม่มีการพัฒนาการทำางาน ไม่มีการศึกษาองค์ความร้่ใหม่

ไม่รับ Innovation หรือนวัตกรรมใหม่เลย ก็จะมีแค่องค์ความร้่เก่าๆ และความร้่

แบบด้ังเดิม ก็ต้องโดน Disrupt คือโดนทำาลายไปในท่ีสุด  ดังน้ันพวกเราท่ีประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรท้ังหลายจึงพึงต้องเรียนร้่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะไม่ถ่กทำาลายจากความ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ  ร้่จักนำาเทคโนโลยีใหม่และคิดส่ิงใหม่ๆ มาทดแทน

ความร้่เก่าท่ีล้าสมัยแล้ว ให้สมกับสังคมท่ีให้เกียรติกับผ้่ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรว่า

เป็นคนสมองดี 7
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6 ท่ีผ่านมาสภาวิศวกรซ่ึงอย่่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีในการควบคุม 

กำากับการออกใบอนุญาตการประกอบวิชีาชีีพและรับรองมาตรฐานการศึกษา 

โดยสภาวิศวกรมีส่วนสำาคัญในการวางหลักส่ตรการศึกษาว่าจะต้องเรียนร้่

เร่ืองใดบ้างในวิศวกรรมควบคุมท้ัง 7 สาขา แต่เม่ือโลกทุกวันน้ีเปล่ียนไปจนด่

เหมือนว่าทุกอย่างสวนทางกัน โดยเฉพาะกรอบในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ลดลงเพราะศาสตร์ต่างๆ เร่ิมผสมผสานเข้าด้วยกันมากข้ึน ตามท่ีปรากฏิในข่าว

ว่ามีโรงเรียนมัธิ์ยมบางแห่งกลายมาเป็นโรงเรียนท่ีไม่มีการบ้าน หรือใน

ต่างประเทศ การเลือกสายการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะไม่มกีารบังคับเลือกคณะ

ในช่ีวงปีหน่ึงอีกต่อไปเป็นต้น การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญน้ีเกิดข้ึนเพราะ

โลกเปล่ียนไปค่อนข้างเร็ว เช่ีนเดียวกับการเรียนการสอนวิศวกรรม ส่ิงท่ีเป็น 

Competency หน่ึงคือการร้่จกัพัฒนาตนเองและเรียนร้่อยา่งต่อเน่ือง หลักส่ตร

จึงต้องมีความ Dynamic ปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ ถ้าเรายังทำาตามกรอบเดิมๆ 

โดยไม่เปล่ียนแปลงสภาวิศวกรก็จะถ่กทอดท้ิง เพราะหลายๆ หลักส่ตรไม่เห็น

ความจำาเป็นท่ีจะต้องข้ึนกับสภาวิศวกรอีกต่อไป บทบาทใหม่ของสภาวิศวกรจึง

จะต้องเป็นการส่งเสริมให้การประกอบวิชีาชีีพเป็นไปตามมาตรฐาน มีจรรยาบรรณ

มีสังคมท่ีดี มีการพัฒนาองค์ความร้่ทางเทคนิคร่วมกัน ทว่าแม้จะมีอิสระทาง

ความคิดมากข้ึนแต่ก็ยังต้องมีกรอบอันเป็นมาตรฐานกำากับอย่่ ต่อไปในอนาคต

วิศวกรจะต้องมีความ Multidisciplinary มีความเช่ีียวชีาญหลายๆ ด้าน

ในคนเดียวกัน เช่ีน อาจจะเป็นวิศวกรอุตสาหการ ท่ีเช่ีียวชีาญการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม แต่มีความร้่พ้ืนฐานในกระบวนการทางด้านเคมีและส่ิงแวดล้อม

ประกอบกัน ถึงจะตอบโจทย์เทรนด์วิศวกรในยุคใหม่ เพราะการหาความร้่ใน

ปัจจุบันทำาได้ง่ายข้ึน ยิ่งหาได้มากก็ยิ่งมีโอกาสใช้ีได้มาก ความร้่ไม่จำาเป็นต้อง

อาศัยการเรียนการท่องจำาเหมือนเม่ือก่อน ดังน้ันวิศวกรท่ีทำาได้หลายๆ ด้าน

ในคนเดียวกันย่อมเป็นท่ีต้องการของตลาด

“ต่อไปในอนาคตวิิศวิกรจะต้องมีควิาม Multidisciplinary มีควิาม
เช่ีัย์วิชัาญหลาย์ๆ ด้านในคนเดีย์วิกัน เช่ัน อาจจะเป็นวิิศวิกรอุตสาหการ
ท่ีี่เช่ีัย์วิชัาญการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีควิามรู้พื�นฐาน
ในกระบวินการที่างดา้นเคมีและส่ิงแวิดลอ้มประกอบกนัถึูงจะตอบโจที่ย์์
เที่รนด์วิิศวิกรในยุ์คใหม่ ดังนั�นวิิศวิกรท่ีี่ที่ำาได้หลาย์ๆ ด้านในคน
เดีย์วิกันย่์อมเป็นท่ีี่ต้องการข้องตลาด”

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุธีา ข้าวิเธีีย์ร

สารจากรองเหรัญญิกสภาวิิศวิกร
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บ้านหลังใหม่ีของสภาวิิศวิกร



15

THE NEW
BUILDING
บ้านหลังใหม่ีของสภาวิิศวิกร
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“
เมืืองท่ี่�ด่ี คืือ
เมืืองท่ี่�อยู่่�แล้้ว
คืนม่ืคืวามืสุุข

”
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ม่ืคืวามืสุุขจากคุืณภาพช่ีวิตที่�่�ม่ืมืาตรฐาน 
ร้่สึุกปล้อดีภัยู่ ไมื�ต้องเสุ่�ยู่งต�ออุบััติเหตุ 
ไมื�เสุ่�ยู่งต�อปัญหาอาชีญากรรมื เป็นเมืืองท่ี่�
ตัวเราแล้ะคืนท่ี่�เรารักสุ่ดีอากาศท่ี่�บัริสุุที่ธิิ์� 
ม่ืสุวนสุาธิ์ารณะเพ่ยู่งพอให้เราได้ีพักผ่�อน
หยู่�อนใจ เป็นเมืืองท่ี่�ผ้่่คืนสุามืารถเดิีนที่าง
ไปไหนมืาไหนได้ีในเวล้าท่ี่�เหมืาะสุมื เป็นเมืือง
ที่�่�รองรับัภัยู่พิบััติได้ี เชี�น ฝนตก นำ �าต้อง
ไมื�ที่�วมื

ศาสตราจารย์์ ดร.สุชััชัวีิร์ สุวิรรณสวัิสด์ิ
นายกสภาวิิศวิกร
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วิศวกรรม เกิดข้ึนจากการผสานความร้่ในหลายศาสตร์ 

ทั ้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทรัพยากรของ

ธิ์รรมชีาติ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างความเจริญ

ก้าวหน้าให้กับมวลมนุษยชีาติอันประกอบด้วย

วิทยาการในหลากหลายแขนงวิชีาท่ีผนวกความร้่ 

กับทรัพยากรในแต่ละด้านท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

แตกต่างกันไป การก่อสร้างอาคารเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ 

แห่งวิทยาการทางวิศวกรรม มิใชี่เพียงการออกแบบ

เพื่อตอบสนองการใชี้งานเท่านั ้น ยังต้องแสดงออก

ถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าของวิศวกรรมท่ีผนวกกัน

ในหลายแขนงวิชีา อันเป็นรากฐานสำาคัญของการ

เกิดนวัตกรรม

“
ศาสต่ร์แห่งวิิศวิกรรมี 
วิิชั่าแห่งการประยุกต์่

”
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ควิามีทุ้าทุายทุางโครงสร้าง 
พลังของวิิศวิกรรมีโยธิา
 

สถาปัตยกรรมท่ีแสดงความสามารถพิเศษของวิศวกรรมโครงสร้างอย่างซับซ้อนและ

ซ่อนเร้น แสดงออกผ่านความสามารถในการแง้มเปิดผิวหน้าดินและต้นไม้ นำาพ้ืนท่ีด้าน

ล่างมาเป็นฟังก์ช่ัีนการใช้ีงานท่ีส่งเสริมคุณภาพชีีวิตท่ีดี และการลอยของมวลอาคารท่ี

ไม่สามารถคาดเดาเทคนิควิธีิ์ได้จากภายนอก แต่จัดสรรให้พ้ืนท่ีใช้ีงานภายในเป็นส่วน

ท่ีสาธิ์ารณชีนสามารถเข้ามาสัมผัสความสวยงามของโครงสร้างท่ีแสดงออกอย่่ภายใน

อย่างตรงไปตรงมา

การใชั่้ทุรัพยากรธิรรมีชั่าต่ิอย่างคุ้มีค่า 
ควิามีพิเศษของวิิศวิกรรมีสิ�งแวิดิล้อมี
 

การสร้างข้ึนของสถาปัตยกรรมเสมือนการส่ญเสียของทรัพยากรธิ์รรมชีาติ เพราะ

วัตถุดิบท่ีแท้จริงของวัสดุก่อสร้างคือทรัพยากรธิ์รรมชีาตท่ีิมีท่ีมาต่างกันออกไป ท้ังการ

ลดลงของพ้ืนท่ีผิวดินและระบบนิเวศน์ ก็ส่งผลภาพกว้างต่อสภาพส่ิงแวดล้อม อากาศ 

และสร้างผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีีวิต การผนวกสถาปัตยกรรมกับวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมจึงเป็นการพัฒนาอย่างยัง่ยนื โดยแสดงออกผ่านการให้ความสำาคัญกับพ้ืนท่ี

สีเขียว ท่ีให้ความต่อเน่ืองกับท้ังคนและระบบนิเวศน์ต่างๆ ในท้องถ่ิน นอกจากน้ันยัง

คำานึงถึงการเวียนใช้ีทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า ท้ังการเปิดรับแสงธิ์รรมชีาติโดยเล่ียงการรับ

พลังงานความร้อน การบำาบัดนำ้าใช้ีภายในอาคารด้วยระบบชีีวภาพท่ีจะช่ีวยซึม

สารละลายต่างๆ ท่ีมีประโยชีน์ต่อส่ิงแวดลอ้มไมใ่ห้ส่ญเสยี คุณค่าของทรพัยากรไปอยา่ง

ไร้ความหมาย

เผยแพร่ ข้อมูีลทุ่� เ ป็นประโยชั่น์ ต่่อมีวิลชั่น 
วิิทุยาการวิิศวิกรรมีสารสนเทุศและการสื�อสาร

สถาปัตยกรรมท่ีมีปฏิิสัมพันธ์ิ์กับผ้่คนเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีในการส่ือสารเข้ากับ

ช้ิีนส่วนของเปลือกอาคารท่ีจะสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างอาคารกับชุีมชีน ซ่ึงสามารถ

ให้ข้อม่ลพ้ืนฐานในชีีวิตประจำาวันของผ้่สญัจรผา่นไปมาและชีมุชีนโดยรอบ อาท ิสภาพ

ภ่มิอากาศ มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ เวลา และการจราจร

ท้ังน้ีอาคารยังถ่กออกแบบให้สนับสนุนการพัฒนาทางนวัตกรรมด้วยพ้ืนท่ีการใชี้งาน

ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมในการจัดนิทรรศการ  การจัดอบรม

และจัดกิจกรรมของวิศวกรรมแขนงต่างๆ ด้วยจุดมุ่งม่ันในการเป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียน

ความร้่และวิทยาการทางวิศวกรรมท่ีจะเป็นพ้ืนฐานท่ีดีต่อความเจริญของประเทศ
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อาคารสภาวิิศวิกร
ถนนลาดพร้าวิ
ย่่านโชคชัย่ 4
 
อาคารสภาวิศวกร  เป็นอาคาร Mixed-Use ส่ง 7 ช้ัีนท่ีต้ังอย่่ในย่าน

โชีคชัีย 4 บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว ซ่ึงไม่เป็นเพียง

อาคารสำานักงานแห่งใหม่ของสภาวิศวกร ทว่าเพียบพร้อมไปด้วย

อรรถประโยชีน์จากพ้ืนท่ีใช้ีสอย อีกท้ังยงัสร้างให้เกิดปฏิิสัมพันธ์ิ์กับผ้่คน

ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงคือการผนวกสถาปัตยกรรมเข้ากับวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมแม้จะเป็นส่ิงก่อสร้างสมัยใหม่แต่ก็ไม่ทำาลายบริบทและ

สภาพแวดล้อมด้วยการท้ิงอัตลักษณ์ด้ังเดิมไว้เบ้ืองหลัง โดยยังคงนำา 

อัตลักษณ์แท้เดิมท่ีปรากฏิอย่่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาแปรเปล่ียนเป็น

ความร่วมสมัยสำาหรับอนาคต ส่ือผ่านแนวคิดในการสร้างสรรค์ท่ี

สอดคล้องไปกับองค์ประกอบท่ีอย่ร่ายล้อมรอบพ้ืนท่ี ถ่ายทอดความเป็น

เมือง (Urbanization) สอดประสานกับโลกในยุค Digital Disruption 

ได้อยา่งไร้รอยต่อ เพ่ือสะท้อนถึงความเป็น “ลาดพร้าว” ผ่านร่ปลักษณ์

ของภายนอกของอาคารและการสรรค์สร้างพ้ืนท่ีแห่งใหม่เพ่ือตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์เดิมของชุีมชีน

“
เป็นสิ�งใหม่ี 

ทุ่�ไม่ีลืมีสิ�งเดิิมี
”
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“ถนนลาดพร้าว” เกิดข้ึนจากการขยายตัวพ้ืนท่ีอย่่อาศัยทาง

ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผ้่คนอาศัยอย่่อย่างหนาแน่นใน

ปัจจุบัน ทว่าหากมองย้อนกลับไปในอดีตเม่ือสามสิบปีท่ีผ่านมา 

ลาดพร้าวเป็นเพียงพ้ืนท่ีชุีมชีนอย่่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นน้อย 

เป็นชุีมชีนใหม่เกิดข้ึนจากการวางผังเมือง โดยมีภาคเอกชีนเป็นผ้่ลงทุน

ซ่ึงโดยมากเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรเพ่ือเป็นบ้านพักอาศัยและพาณิชียกรรม

ขนาดเล็ก ต่อมาเม่ือความหนาแน่นภายในตัวเมือง เร่ิมมีการขยายตัว

มาซ้อนทับบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ ทำาให้เกิดการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีโดย

รอบถนนลาดพร้าว จนกลายเป็นอาคารพาณิชียกรรมและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก ประกอบกับการเกิดข้ึนของ 2 ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ี

ต้นและท้ายถนนลาดพร้าว ส่งผลให้มีผ้่คนอย่่อาศัยในพ้ืนท่ีมากข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ทว่าปัจจุบันพ้ืนท่ีพาณิชียกรรมตลอดแนวถนนกำาลังถ่ก

ปรับเปล่ียนเป็นอาคารอย่่อาศัยความหนาแน่นส่งหรือคอนโดมิเนียม 

โดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพ้ืนท่ีจัดสรรโดยรอบลาดพร้าว

เกือบท้ังหมดถ่กปรับโอนยา้ยสิทธิิ์�จากหม่่บ้านเป็นถนนสาธิ์ารณะ และ

ท่ีพักอาศัยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการใช้ีงาน

“โชคชัย 4” เป็นช่ืีอถนน ตลาด และชุีมชีนในบริเวณซอยลาดพร้าว 55 

ซ่ึงในปัจจุบันถ่กใช้ีเป็นทางสัญจรท่ีมีความหนาแน่นและมีการเช่ืีอมต่อ

ในอีกหลายๆ ถนน จนกระท่ังในปัจจุบันกำาลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า

รางเบาสายสีเหลืองท่ีมีสถานีบริเวณตลาดโชีคชัีย 4 ซ่ึงในอดีตโชีคชัีย 4 

เคยเป็นย่านมีความเจริญเป็นอย่างยิ่ง ทว่าปัจจุบันกลับเส่ือมโทรมลง

ไปทุกขณะ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากพาณิชียกรรมขนาดเล็กท่ีเร่ิม

ซบเซาลง กลายเป็นย่านท่ีเร่ิมเงียบเหงา เป็นเมืองท่ีไม่ค่อยมีชีีวิตชีีวา 

อาคารพาณิชีกรรมและโกดังท่ีถ่กปล่อยท้ิงร้างไว้เป็นจำานวนมาก 

โดยเฉพาะบริเวณต้นซอยลาดพร้าว 54 ซ่ึงเป็นลักษณะอาคารเดิมบน

ท่ีต้ังโครงการก่อสร้างท่ีทำาการสภาวิศวกร อาคารพาณิชีย์ 4 ช้ัีนเหล่าน้ี

สร้างด้วยร่ปแบบสมัยนิยมของยุคโมเดิร์นในประเทศไทย มีกรอบ

หน้าต่างอาคารเป็นส่ีเหล่ียม และมีแผงกันแดดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

แนวต้ังและแนวนอนตลอดช่ีวงอาคาร
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ความย้อนแย้งของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลกระทบมากมายต่อท้ังความร้่ 

ความคิด ปรัชีญา รวมไปถึงสถาปัตยกรรม การเกิดส่ิงใหม่เป็นเร่ืองง่าย 

แต่การยืนหยัดอย่่ได้กลับกลายเป็นเร่ืองยาก เฉกเช่ีนเดียวกับอาคาร

สภาวิศวกร การสร้างความนำาสมัยจำาเป็นต้องมาควบค่่กับความร่วมสมัย

ท่ีไม่ใช่ีสำาหรับปัจจุบัน แต่เป็นอนาคต

“ เป็นส่ิงใหม่ ท่ีไม่ลืมส่ิงเดิม ”

อาคารสภาวิศวกร จะเป็นส่ิงก่อสร้างสมัยใหม่ ท่ีไม่ทำาลายบริบทและสภาพ

แวดล้อมด้วยการท้ิงอัตลักษณ์ด้ังเดิมไว้เบ้ืองหลัง แต่จะนำาอัตลักษณ์แท้เดิม

ท่ีปรากฎอย่่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน มาแปลงเปล่ียนเป็นความร่วมสมัย

สำาหรับอนาคต 

ส่วนสำานักงานของอาคาร ซ่ึงปรากฎเปลือกอาคารในร่ปด้านบริเวณถนน

ซอยท้ัง 2 ถนนท่ีขนานท่ีต้ังโครงการอย่่ มีการนำาอัตลักษณ์ เปลือกอาคาร

(FAÇADE) ลวดลายของแผงบังแดด ท่ีนิยมต้ังแต่ยุคโมเดิร์นของ

รัตนโกสินทร์ จนมาปรากฎได้ท่ัวไปบริเวณโดยรอบถนนลาดพร้าว ก่อนท่ี

จะถ่กการต่อเติมและแต่งแต้มสีสันมากมายมาประยุกต์ใช้ีด้วยการสร้าง

ลวดลาย (PATTERN) ของ Precast Concrete ท่ีสะอาด และด่เรียบร้อย

ตัดระยะความใหม่และส่ิงเดิมท่ีทำาข้ึนใหม่ ด้วยพ้ืนท่ีสีเขียวอันอ่อนนุ่มของ

ธิ์รรมชีาติ

TIMELESS 
ARCHITECTURE 
& FUTURISTIC
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ความหนาแน่นของคนในพ้ืนท่ีแห่งน้ีถ่กแสดงออกผ่านลักษณะ

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการท่ีเป็นอาคารพักอาศัยในหลากหลายร่ปแบบ 

ท้ังบ้านเด่ียว บ้านแถว อาคารพาณิชีย์ และอาคารชีุดพักอาศัย 

รวมไปถึงคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ และชุีมชีนบ้านพักตำารวจในฝั�ง

ตรงกันข้าม นอกจากน้ันถนนโชีคชัีย 4 และถนนลาดพร้าว ยังมา

พร้อมภาพจำาของคำาว่า “รถติด” ท้องถนนท่ีเต็มไปด้วยยานพาหนะ

ของผ้่คนท่ีอาศัยอย่่ในละแวกน้ัน ซ่ึงสัญจรเข้าออกจากตรอกซอก

ซอยเล็กๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งไปยังถนนลาดพร้าวหรือกลับ

เข้าไปยังท่ีพักอาศัยของตนเป็นหลัก ทว่าไร้ซ่ึงปฏิิสัมพันธ์ิ์ต่อกัน 

เน่ืองจากไม่มีพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีมีขนาดใหญ่พอท่ีจะสามารถตอบ

สนองความต้องการอันหลากหลายเพ่ือทำากิจกรรมร่วมกันได้ ดังน้ัน

อาคารสภาวิศวกรหลังใหม่ซ่ึงอย่่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง จึงมี

พันธิ์กิจสำาคัญในการ Revitalization เพ่ือชุีบชีีวิตและฟ้�นฟ่ให้ย่าน

โชีคชัีย 4 และถนนลาดพร้าวกลับมามีชีีวิตชีีวาอีกคร้ัง

อาคารสภาวิศวกร ต้ังอย่่ใน Prime Location ใกล้กับแยกโชีคชัีย 4  

สอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้าง Hub แห่งใหม่ใจกลางถนน

ลาดพร้าว เน่ืองจากถนนโชีคชัีย 4 มีความเป็นจุดศ่นยก์ลางท่ีมีความ

สำาคัญ เพราะมีตลาดท่ียังพอมีผ้่คนเดินทางมาเพ่ือจุดประสงค์หลัก

คือการจับจ่ายใช้ีสอยเพียงอยา่งเดียว แต่กลับไม่มีปฏิิสัมพันธ์ิ์กับพ้ืนท่ี

ส่วนอ่ืนๆ นอกเขตตลาด อาคารสภาวิศวกร ซ่ึงต้ังอย่่ห่างจากตลาด

โชีคชัีย 4 ประมาณ 300 เมตร จึงสามารถทำาหน้าท่ีในการเช่ืีอมโยง

ผ้่คนในย่านโชีคชัีย 4 และถนนลาดพร้าว ให้เข้ามามีปฏิิสัมพันธ์ิ์ร่วมกับ

พ้ืนท่ีมากข้ึน เพราะนอกจากพ้ืนท่ีหลักของอาคารจะเป็นสำานักงาน

ของอาคารสภาวิศวกรแล้ว พ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือยังถ่กจัดสรรให้มี

อรรถประโยชีน์ เพ่ือให้บุคคลภายนอกท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

องค์กรเป็นคร้ังคราวและบุคคลท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้ีงานได้อย่าง

หลากหลาย

“
พื�นทุ่�แห่งใหม่ี 

สำหรับการใช้ั่ช่ั่วิิต่ 
ทุ่�แต่กต่่างของ 
คนลาดิพร้าวิ

”
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พ้ืนท่ีใช้ีสอยของอาคารสภาวิศวกรสามารถจัดกลุ่มท่ีทำาให้เข้าใจได้ง่ายๆ ตามร่ปแบบ

การใช้ีงานท่ีแตกต่างกันอย่างชัีดเจนได้ 3 ประเภท

1. พ้ืนท่ีส่วนตัว ของผ้่ใช้ีงานภายในองค์กร อย่่ในระดับช้ัีน 1-3 ของอาคาร คือพ้ืนท่ี

สำานักงานและพ้ืนท่ีสนับสนุนของอาคารสภาวิศวกร ถ่กออกแบบโดยคำานึงถึงการใช้ี

ประโยชีน์จากลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม การใช้ีแสงธิ์รรมชีาติ การเช่ืีอมต่อ

ระหว่างฝ่ายท่ีสะดวกและมีคุณภาพชีีวิตท่ีดีในการทำางาน

2. พ้ืนท่ีก่ึงสาธิ์ารณะ สำาหรับบุคคลภายนอกท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กร คือส่วน

จัดอบรม ทดสอบ และห้องกิจกรรมสำาหรับสมาชิีกสภาวิศวกร ท่ีต้องการพ้ืนท่ีขนาด

ใหญใ่นการทำากิจกรรมท่ีแตกตา่งกันออกไปในแตล่ะโอกาส โดยมีห้องอบรมและสมัมนา

ขนาดใหญ ่(Function Hall) ถ่กจัดให้อย่บ่นช้ัีนส่งท่ีสุดของอาคาร เพ่ือใหมี้พ้ืนท่ีท่ีกว้าง

ท่ีสุดในการใช้ีงาน ไม่มีส่วนของโครงสร้างอาคารขวางการใช้ีพ้ืนท่ี

3. พ้ืนท่ีสาธิ์ารณะ สำาหรับบุคคลภายนอกองค์กรและผ้่มาติดต่อ คือส่วนของโถงต้อนรับ

พ้ืนท่ีบริการสมาชิีก ร้านค้า และพ้ืนท่ีร้านอาหาร จัดเป็นกลุ่มพ้ืนท่ีใช้ีงานท่ีบุคคล

ภายนอกสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย กระตุ้นให้เกิดปฏิิสัมพันธ์ิ์ระหว่างผ้่ใช้ีงานภายใน

อาคารและชุีมชีนโดยรอบ

อาคารสภาวิศวกรยังถ่กออกแบบให้มีความสามารถในการแบ่งส่วนเพ่ือใช้ีงาน

เชิีงพาณิชีย์ได้อีกด้วย อาทิ ใช้ีเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมอบรม การจัดประชีุมของ

หน่วยงานต่างๆ นิทรรศการศิลปะและภาพเขียน งานเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าและ

เทคโนโลยี รวมไปถึงการจัดงานมงคลของสมาชิีก ฯลฯ ซ่ึงจะทำาให้อาคารสภาวิศวกร

เป็นเสมือนหัวใจท่ีมีปฏิิสัมพันธ์ิ์และเช่ืีอมโยงกับความทรงจำาของทุกคนและยังเป็น

การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน
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ห้้องสมุุด ห้้องประชุุมุ
สำ�นัักง�นัสภ�วิิศวิกร ร้�นัค้้�สวัิสดิก�ร  
โถงต้้อนัรับ  ร้�นัค้้� ร้�นัอ�ห้�ร
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ห้้องจััดอบรมุ ห้้องสัมุมุนั�
ห้้องประชุุมุให้ญ่่ กรรมุก�รสภ�วิิศวิกร
ห้้องค้อมุพิิวิเต้อร์ ห้้องสอบข้้อเขี้ยนัและสัมุภ�ษณ์์
พ้ิ�นัทีี่�สมุ�ค้มุวิิชุ�ชีุพิวิิศวิกรรมุ
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ร่ปทรงของอาคารสภาวิศวกรท่ีด่ลำ้าสมัย แฝงด้วยการใช้ีวัสดุท่ีคุ้นเคย

มากระทำาด้วยวิธีิ์การใหม่ ซ่ึงได้ผลลัพธ์ิ์ออกมาไม่เหมือนใคร เป็นแนวคิด

สำาคัญของการสร้างสถาปัตยกรรมท่ียัง่ยืนของอาคารสภาวิศวกร

INTERACTIVE FAÇADE

ส่วนอาคารส่วนบนเสมือนส่วนยอดของอาคารท่ีแสดงอัตลักษณ์ใหม่ของ

สภาวิศวกรด้วยการใช้ีเทคโนโลยีเจาะร่แผ่นโลหะ ให้ไม่เท่ากันให้เกิด

ลวดลายแฝงเป็นภาพลวงตา เม่ือมองใกล้เห็นเส้นของอาคาร มองระยะ

กลางเห็นลวดลาย มองไกลเหน็ร่ปทรงของอาคารท่ีแสดงออกในแตล่ะระยะ

แตกต่างกัน ยังไปถึงการเพ่ิมความสามารถในการสร้างปฏิิสัมพันธ์ิ์กับ

ผ้่สัญจรผ่านไปมาท้ังทางรถยนต์ รถไฟฟ้าในอนาคต และคนเดินถนน 

ด้วยการให้ข้อม่ลแบบ Interactive Façade ท่ีจะบอกข้อม่ลสำาคัญให้กับ

คนเมือง เช่ีน อุณหภ่มิ สภาพภ่มิอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง หรือข่าวสาร

สำาคัญของแต่ละวัน ผ่านหน้าจอแสดงข้อม่ลบนผิวอาคาร ท่ีผ้่ออกแบบได้

เลือกแนวทางและร่ปแบบไว้เป็นการแสดงผลด้วยหลอด LED แบบความ

ละเอยีดตำ่า เพ่ือสรา้งการมส่ีวนร่วมระหวา่งอาคาร ผ้่ใช้ีในอาคารและชีมุชีน

ให้เป็นเน้ือเดียวกันได้อย่างลงตัว

“
สถูาปัต่ยกรรมี

ทุ่�ม่ีปฏิิสัมีพันธ์ิกับผู้คน
”
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“
สถูาปัต่ยกรรมี

ทุ่�ม่ีปฏิิสัมีพันธ์ิกับผู้คน
”
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NEIGHBORHOOD OFFICE

Neighborhood office เป็นแนวคิดในการผสมข้อดีของท้ัง Open plan 

และ Cellular เข้าไว้ด้วยกัน โดยยังคงความเช่ืีอมต่อระหว่างพ้ืนท่ีและ

ขอบเขตของสำานักงานไว้ เจ้าหน้าท่ีมีท่ีทำางานประจำาตามตำาแหน่งต่างๆ 

แต่บรรยากาศอาจแตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีมีสมาธิิ์

น่าทำางาน แต่ยังคงความสะดวกในการปฏิิสัมพันธ์ิ์ ระหว่างภายในและ

ภายนอกแผนกดังเดิม ท้ังน้ีอาคารถ่กออกแบบให้ทุกมุมและส่วนของ

ช้ัีนสำานักงานมีบรรยากาศสบายต่อการทำางานและแตกต่างกันออกไป 

แม้กระท่ังบริเวณใจกลางของอาคาร ยังมีลานกว้างท่ีมีแสงธิ์รรมชีาติ และ 

Pocket Garden เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการทำางาน นอกจากน้ัน

แนวทางการตกแต่งภายในยึดแนวคิดในเร่ืองสัจจะวัสดุและความงดงาม

ของงานโครงสรา้งและงานระบบเปน็หลักโดยคำานึงถึงการบำารุงรักษาท่ีง่าย

ปรับเปล่ียนดัดแปลงพ้ืนท่ีได้สะดวก และยังเข้ากับความนิยมของยุคสมัย

MERGE & MULTI - FUNCTION PLAN

พ้ืนท่ีส่วนกลางและบริการ ถ่กออกแบบผ่านแนวคิด Merge & Multi-

Function Plan เพ่ือให้พ้ืนท่ีใหญ่ข้ึนและร่ปแบบการใช้ีงานหลากหลายมี

ประสิทธิิ์ภาพมากข้ึน เราจึงออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางด้วย Step Seating 

ท่ีจะสร้างบรรยากาศน่าน่ังทำางาน น่ังพักผ่อน และอ่านหนังสือตามแนวคิด

สมัยใหม่ โดยวางไว้จัดร่ปแบบแต่ละมุมให้แตกต่างกันออกไป กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนแตกต่างกันออกไป เช่ีน พ้ืนท่ีน่ังพักรอสอบ พ้ืนท่ีรอใช้ีบริการ 

ห้องสมุด พ้ืนท่ีแถลงข่าว และพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ

For 

TODAY
and for

TOMORROW
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อาคารสภาวิศวกรใช้ีหลักการออกแบบสร้างสรรค์อาคารโดยใช้ี

ทรัพยากรธิ์รรมชีาติอย่างมีประสิทธิิ์ภาพ คุ้มค่า มีความรับผิดชีอบต่อส่ิง

แวดล้อมและสังคมตลอดวัฏิจักรชีีวิตของตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นข้ันตอน

การเลือกพ้ืนท่ีทำาเล การออกแบบ การก่อสร้าง การดำาเนินการ การด่แล 

การซ่อมแซมปรับปรุง รวมไปถึงการทำาลายตัวอาคารด้วย เพราะเป้าหมาย

หลักคือการลดผลกระทบจากอาคารก่อสร้าง หรือส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง

ต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อสุขภาพของผ้่คนและส่ิงแวดล้อมตามธิ์รรมชีาติ โดยเข้า

ร่วมการประเมิน TREES อ้างอิงการออกแบบตามเกณฑ์์อาคารเขียวไทย

ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) และผ่านการประเมินเบ้ืองต้นในระดับ

 GOLD ซ่ึงประกอบไปด้วย 8 หมวด ดังน้ี

“
อาคารส่เข่ยวิ

ทุ่�ประหยัดิพลังงาน 
ยั�งยืนและเป็นมิีต่รต่่อ

สิ�งแวิดิล้อมี
”

1. การบริหารจััดการอาคาร

จัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถ Eco Car และสถานีสำาหรับ EV Charger พ้ืนท่ีของรถ

โดยสารประจำาทาง  พื้นที่จอดจักรยานส่วนกลางและก่อนเข้าสำานักงาน

2. ผัังบริเวณและภูมิทััศน์ 

มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสันทนาการและพ้ืนท่ีสเีขียว 40% ของโครงการ เลือกใช้ีพชืี

พ้ืนถ่ินและปล่กภายในประเทศเพ่ือลดการใช้ีนำ้ารดต้นไม้ มีพ้ืนท่ีโครงการ

ท่ีสามารถรับนำ้าและซึมผ่านได้ลดปัญหานำ้าท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิิ์ภาพ 

3. การประหยัดนำ�า

เลือกใช้ีสุขภัณฑ์์ประหยัดนำ้า 100% ภายในโครงการท้ังหมดและติดต้ัง

มิเตอร์นำ้าสำาหรับตรวจสอบนำ้าภายในอาคาร, ใช้ีระบบปรับอากาศแบบ

นำ้าเย็นและระบายความร้อนด้วยนำ้า

ระบบ subdrain ไปยังบ่อเก็บนัำ��/ 
บ่อห้น่ัวิงนัำ��

นัำ��ผิิวิดินั
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4. พลังงานและบรรยากาศ

มีการใช้ีวัสดุท่ีมีค่าการกันความร้อนส่งเพ่ือลดการใช้ีพลังงานจากเคร่ือง

ปรับอากาศ เลอืกใช้ีหลอดไฟ LED เพ่ือลดการใช้ีพลังงาน และตดิต้ังระบบ

ระบายอากาศในสำานักงานเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิิ์�

5. วัสดุและทัรัพยากรในการก่อสร้าง

มีการใช้ีวัสดุที ่ใชี้แล้ว มีการบริหารจัดการขยะในการก่อสร้างท่ีดี และ

เลือกใช้ีวัสดุท่ีมีการเผยแพร่ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% 

ของม่ลค่าการก่อสร้างท้ังหมด

6. คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร

มีการใช้ีระบบ Fresh Air โดยนำาอากาศบริสุทธิิ์�เข้ามาเติมในพ้ืนท่ีใช้ีงาน

ประจำาของพนักงาน และเตรียมพ้ืนท่ีของระบบ ERV และ OAU เพ่ือลด

ภาระการทำาความเย็น

7. การป้องกันผัลกระทับต่่อสิ�งแวดล้อม

ลดมลพิษจากการก่อสร้างและการบริหารจัดการขยะ โดยใชี้สารเคมี

ในระบบดับเพลิงน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

8. นวัต่กรรม

เลือกใช้ีวัสดุในพ้ืนถ่ินหรือในประเทศไทยและวัสดุรีไซเคิลไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของม่ลค่าการก่อสร้างทั้งหมด โดยมีระบบควบคุมระบบ

ปรับอากาศและแสงสว่างอัตโนมัติตามสภาพอากาศภายนอก

ข้อม่ลและภาพประกอบจาก

ก�รเติ้มุอ�ก�ศบริสุที่ธิิ์� และระบ�ยอ�ก�ศเสียในัอ�ค้�ร

ก�รลดค้วิ�มุร้อนัเข้้�ส่่อ�ค้�ร
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หน้าท่ีสำาคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวิชีาชีีพวิศวกรรม คือ

การระบุ ทำาความเข้าใจ และขยายความหมายของ “ข้อจำากัด” 

ในการออกแบบถือเป็น “ความยากลำาบากและท้าทาย” ในสายอาชีีพ

เพ่ือสรา้งผลลพัธ์ิ์อันน่าพึงพอใจ แตเ่พียงแค่ความสำาเร็จในเชิีงเทคนคิ

ยังไม่ถือว่าดีพอ หากแต่จะต้องบรรลุความต้องการท่ีเหนือไปจาก

ขอบข่ายเชิีงเทคนิคอีกด้วย ซ่ึงข้อจำากัดในท่ีน้ีน้ันอาจจะหมายถึง 

ทรัพยากรท่ียังเหลืออย่่ แรงงาน จินตนาการ เทคโนโลยีท่ีมีอย่่ ทว่า

ในยุคปัจจุบัน “ข้อจำากัด” ท่ีกลายมาเป็น “ความยากลำาบากและ

ท้าทาย” ในการปฏิิบัติงานและอย่่รอดในสายอาชีีพของวิศวกร

ท่ัวโลกในยุคน้ี กลับกลายมาเป็นเทคโนโลยีใหม่ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ

ลำา้สมัยตลอดจนองค์ความร้่ท้ังทางด้านวิศวกรรมและความร้่รอบด้าน

ท่ีเปล่ียนไปจากเดิมมากจนแทบจะต้องยกเคร่ือง และเรียนร้่ใหม่

ท้ังหมด ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีโลกวิวัฒน์ไปอย่างรวดเร็วด้วย

ดิจิทัลเทคโนโลยี สภาวิศวกรขอสรุป “ความยากลำาบากและท้าทาย” 

ท่ีวิศวกรยคุน้ีต้องเผชิีญพร้อมแนวทางในการรบัมือกับ Engineering 

Tough ยุค 4.0 ดังต่อไปน้ี

1. Digital Disruption
การรับมือโลกยุค “ดิสรัปช่ัีน” ต้องปฏิิร่ปและพัฒนาภาคการศึกษา

ไทย เพ่ือรับมือโลกยคุ “ดิสรัปช่ัีน” พร้อมปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะ AI ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ีชีีวิต

และการทำางานมากข้ึน และประสบการณ์นานปีท่ีนับวันสำาคัญน้อยลง

“โลกทุกวันน้ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วทำาให้หลายคร้ังหลายหน ทุกคนจะ

พบว่า ประสบการณ์ท่ีสะสมมายาวนานไม่สามารถนำามาปรับใช้ี

ประโยชีน์อะไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเร่ืองท่ีมีเทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้ามามีบทบาทต่อชีีวิต สาเหตุข้างต้นทำาให้ภาคการศึกษาจึงต้องปรับ

ตัวให้ทันกับยุคสมัย จึงจะสามารถอย่่รอดได้ในโลกยุคดิสรัปช่ัีน 

(Disruption) ซ่ึงเป็นยุคท่ีรวบรวมท้ังความปั�นป่วน การทำาลายล้าง 

และการเกิดข้ึนใหม่ไว้พร้อมกัน” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัีชีวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ� นายกสภาวิศวกรสมัยท่ี 7 และอธิิ์การบดีสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั กลา่วระหวา่งแสดง

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Shaping Thailand’s Education in the 

Age of the Fourth Industrial Revolution” ในงานซ่ึงจัดข้ึนโดย

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับม่ลนิธิิ์สมาคมนักเรียนรัฐบาลไทย

ในพิธีิ์มอบเข็มเชิีดช่ีเกียรติ และประกาศเกยีรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาล

ไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำาปี พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ

“การศึกษาข้องไที่ย์ควิรได้รับการปฏิิรูปและพัฒนา 
เพ่ือให้ก้าวิทัี่นกับยุ์คสมัย์ท่ีี่เปล่ีย์นแปลงรวิดเร็วิ 
โดย์เฉพาะไที่ย์ท่ีี่ก้าวิเข้้าสู่ยุ์ค 4.0 ท่ีี่ต้องการเน้น
วิิชัาชีัพด้านวิิศวิกรรม วิิที่ย์าศาสตร์ และเที่คโนโลยี์ 
เพ่ือใชั�สร้างขี้ดควิามสามารถูในการแข่้งขั้นกับนานา
ประเที่ศโดย์เฉพาะสิงคโปร์ จีน ไต้หวัิน ญ่ีปุ่น และ
เกาหลีเป็นต้น”
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2. Artificial Intelligence
เม่ือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กำาลังเข้ามามีบทบาทในการคำานวณและ

คิดแทนสมองมนุษยท์ำาให้ประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาแทบไร้ความหมาย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัีชีวีร์ ยังกล่าวต่อไปว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยี AI : 

Artificial Intelligence เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีีวิตประจำาวัน 

มาทดแทนการทำางานหลายสาขาอาชีีพ ไม่ว่าจะเป็นนักการเงินท่ีเคย

มีบทบาทด้านการลงทุน ด้วยความสามารถด้านการจดจำาข้อม่ลยอ้น

หลังนานนับ 10 ปี รวมถึงเรียนร้่ส่ิงใหม่ๆ  ได้มากกว่า อีกท้ังปราศจาก

อคติในการทำางาน เป็นข้อดีท่ีมนุษย์ไม่มี นอกจากน้ี ส่ิงท่ีเคยเป็นจุด

เด่นของมนุษย์ คือ ประสบการณ์ท่ีสะสมมายาวนานกว่า 70 ปี 

ปัจจุบันมองว่านำามาปรับใช้ีประโยชีน์อะไรไม่ได้แล้ว เน่ืองจากโลกยุคน้ี

เปล่ียนแปลงรวดเร็ว ดังน้ัน เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ 

เพ่ือดึงศักยภาพและสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานา

ประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับเด็กสิงคโปร์ ท่ีในอดีตเด็กไทยเคย

ถ่กสอนมาว่าส้่เด็กจากประเทศน้ีไม่ได้ ทุกวันน้ีเด็กยุคใหม่ๆ ท่ัวโลก 

ไม่ได้สนใจท่ีช่ืีอเสียงของมหาวิทยาลัยแล้ว เพราะร้่สึกว่าไม่ตอบโจทย์

การใช้ีชีีวิต บางคนจบวิศวะก็ไปปล่กผักขาย หรือไปขายเส้ือผ้า

ออนไลน์ เพราะสร้างรายได้ท่ีดีกว่าหากธุิ์รกิจน้ันได้รับการยอมรับ 

เพราะฉะน้ันทุกวันน้ีไม่ใช่ียุคท่ีคนจะมาเรียนเพ่ือเป็นด็อกเตอร์หรือ

ศาสตราจารย์ต่อไปแล้ว”
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3. Lifelong Learning

1. เรียนได้ด้วยตัวเอง โดยท่ีไม่ต้องให้ใครมาเค่ียวเข็ญ

2. วิเคราะห์ได้ว่าเราต้องเรียนเร่ืองอะไร และเพราะอะไร

3. มีเป้าหมายท่ีชัีดเจน

4. ต้องใช้ีทรัพยากรอะไรบ้างในการเรียนร้่ เช่ีน ต้นทุนเวลาหรือค่าใช้ีจ่าย

5. เลือกกลยุทธ์ิ์ในการเรียน เช่ีน เรียนผ่านคอร์ส, สัมมนา, อ่านหนังสือ 

   หรือท้ังหมด

6. ต้องประเมินผลได้ ข้อน้ีมีความสำาคัญมาก

Lifelong Learning หรือ การเรียนร้่ตลอดชีีวิต เป็นคำาท่ีเราได้ยนิจนคุ้น

ห่จนกลายเป็นส่ิงท่ีสำาคัญมากในยุคน้ี เป็นเพราะเราอย่่ในยุคท่ีทุกอย่าง

รอบตัวเราน้ันถ่กเปล่ียนแปลงและเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 

อยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ความร้่เดิมท่ีเราเคยมีหรือส่ิงท่ีเราเคยทำามา

อาจจะไม่สามารถนำาพาเราไปข้างหน้าได้อีกต่อไป และการท่ีจะเป็น 

self-directed learners ได้น้ันคุณต้องเข้าใจกระบวนการในการเรียนร้่

ส่ิงใหม่อย่างแท้จริง ต้องร้่จักการต้ังเป้าหมายท่ีดีในการเรียนร้่ คนท่ีจะ

สามารถก้าวไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้น้ัน จึงต้องเป็นคน

ท่ีมีนิสัยของการเรียนร้่ตลอดชีีวิต เป็นท่ีร้่กันดีว่ามีคนจำานวนหน่ึงท่ีไม่ได้

เรียนอย่่ในระบบการศึกษาแบบด้ังเดิม (Traditional Education) แต่ก็

ยังคงประสบความสำาเร็จอย่างส่งในสาขาวิชีาชีีพของเขา ต้ังแต่ Steve 

Job, Bill Gates, Ellen DeGeneres, Anna Wintour, Henry Ford, 

John D. Rockefeller ฯลฯ หลังจากเขาไปศึกษาประวัติของคนเหล่าน้ี 

พบว่าคนกลุ่มน้ีมีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกัน ซ่ึงน่ันก็คือความเป็น self-directed 

learners (คนท่ีสามารถพาตนเองไปเรียนร้่เร่ืองใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง) 

อย่างท่ีร้่กันดีว่าในทุกวันน้ีความเป็น self-directed learners น้ัน 

มีความจำาเปน็อยา่งมาก เพราะระบบการศกึษาของเราแตก่่อนก็อาจจะ

ครอบคลุมประมาณหน่ึง แต่ในทุกวันน้ีการเรียนในระบบเพียงอย่างเดียว

ก็อาจจะไม่ครอบคลุมเสียแล้ว ใบบทความของ The World Economic 

Forum : Bill Gates and Benjamin Franklin share this learning 

habit บอกไว้ว่า “บางทีใบปริญญาท่ีเราเรียนมา ทันทีท่ีมหาวิทยาลัย

พิมพ์ใบจบการศึกษาให้กับเรา เร่ืองท่ีเราเรียนมามันก็ล้าสมัยไปแล้ว” 

ซ่ึงเร่ืองน้ีมีส่วนจริงอย่่บ้าง แต่ไม่ใช่ีท้ังหมด เพราะเวลาเราเรียนร้่เร่ือง

ใหม่ๆ มันไม่ใช่ีการเรียนเร่ืองใหม่ท้ังหมด แต่มันคือการเอาความร้่เก่ามา

ต่อยอดดว้ย เพราะเหตน้ีุการเรียนร้่ในระบบปจัจุบันจึงยงัคงมีประโยชีน์

อย่่มาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะหยุดเรียนร้่ไม่ได้ แม้เราจะได้รับ

ใบปริญญามาแล้วก็ตาม 

เพราะการเรียนร้่ด้วยตัวเองน้ันไม่มีการให้เกรด คุณจึงต้องมีการสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับตัวเองบ้าง (Motivation) สร้าง Motivation 

ให้ตัวเองก็ข้ึนอย่่กับว่าเราเป็นคนท่ีอยากจะร้่เร่ืองอะไร หรือเรามี

เป้าหมายอะไรในชีีวิต เชี่น เราอยากมีทักษะอย่างใหม่น้ีเพ่ืออะไร 

เรียนส่ิงน้ีเพราะอะไร อยากได้ทักษะใหม่น้ีเพ่ือท่ีจะได้ก้าวหน้าในอาชีีพ

การงาน หรือเราอยากได้ทักษะใหม่น้ีเพราะเราร้่สึกว่ามันเป็นส่ิงท่ี

น่าสนใจ น่าต่ืนเต้น จึงอยากท่ีจะเรียนร้่ ไม่ว่าแบบไหนก็นำามาใช้ีเป็น

แรงบันดาลใจได้ท้ังส้ิน ฉะน้ันจึงไม่มีคำาว่าสายเกินไปสำาหรับการเรียนร้่

ท่ีมา : https://missiontothemoon.co/how-we-can-become-lifelong-learning/

การท่ีคุณจะเป็น self-directed learners ได้น้ันคุณต้องควบคุมตัวเอง

ให้สามารถเรียนร้่เร่ืองใหม่ๆ ได้ และคุณต้องเป็นเจ้าของกระบวนการในการ

เรียนร้่ท้ังหมด (Take ownership of your learning) น่ันหมายความว่า

เราต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการของความเป็น self-directed 

learners ซ่ึงกระบวนการท่ีว่าน้ันมีดังน้ี
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“ต่อไปในอนาคตวิศวกรจะต้องมีความ Multidisciplinary มีความ

เช่ีียวชีาญหลายๆ ด้านในคนเดียวกัน เช่ีน อาจจะเป็นวิศวกรอุตสาหการ

ท่ีเช่ีียวชีาญการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีความร้่พ้ืนฐานใน

กระบวนการทางดา้นเคมแีละส่ิงแวดลอ้มประกอบกนั ถึงจะตอบโจทย์

เทรนด์วิศวกรในยุคใหม่ ดังน้ันวิศวกรท่ีทำาได้หลายๆ ด้านในคนเดียวกัน

ย่อมเป็นท่ีต้องการของตลาด” รองศาสตราจารย์ ดร.สุธิ์า ขาวเธีิ์ยร 

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร ได้ให้สัมภาษณ์อนาคตของวิศวกรไทยในยุค 

Engineer 4.0 สภาวิศวกรนำาคุณมาทำาความร้่จักกับความหมายของ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) และสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

สองคำาศัพท์ท่ีกำาลังเป็นเทรนด์ฮิิตในหลายๆ วงการใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน ซ่ึงท้ัง

สองคำาหมายรวมถึงการใช้ีองค์ความร้่หลายสาขาวิชีา หลายศาสตร ์หรือ

หลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ีในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์

ข้ึนเป็นองค์ความร้่ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 

4. Multidisciplinary & Interdisciplinary



45

2. สหวิิที่ย์าการ (Interdisciplinary)

ไม่ปรากฏิความหมายในพจนานุกรมฉบับราชีบัณฑิ์ตยสถาน 

พ.ศ. 2555 แต่พจนานุกรมฯ ให้ความหมายของคำา สห- ไว้ว่า ด้วยกัน, 

พร้อม, ร่วม, ร่วมกัน, (ใช้ีประกอบหน้าคำาอ่ืน) เช่ีน สหประชีาชีาติ 

สหพันธ์ิ์สหรัฐ และให้ความหมายของวทิยาการว่า ความร้่แขนงต่างๆ

เช่ีน ปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก ดังน้ัน สหวิทยาการ

น่าจะมีความหมายในทางการนำาความร้่แขนงต่างๆ มาใช้ีร่วมกัน เช่ีน

1. Interdisciplinary Approach วิธีิ์การสอนแบบสหวิทยาการ หมายถึง

วิธีิ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนำาสาระสำาคัญของรายวิชีา

ต่างๆ มาออกแบบหวัเร่ืองหรอืหน่วยการเรียนร้่ เช่ีน เร่ืองปา่ชีายเลน

ประกอบด้วยสาระสำาคัญของส่ิงมีชีีวิต ระบบนิเวศ และส่ิงแวดล้อม 

เป็นต้น

2. Interdisciplinary Course รายวิชีา สหวิทยาการ หมายถึงรายวิชีา

ท่ีออกแบบโดยนำาความคิดรวบยอดของสาขาวิชีาต่างๆท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียง เก้ือก่ลกัน มาผสมผสานเช่ืีอมโยง เรียงลำาดับอย่างเป็นระบบ

เพ่ือลดความซำ้าซ้อนของเน้ือหาสาระ

สภาวิศวกรหวังว่าเพ่ือนสมาชิีกจะใช้ีคำาท้ังสองได้อย่างร้่ซ้ึงถึงท่ีมาท่ี

ไปและความหมาย เพ่ือให้คุณกลายเป็น  Multidisciplinary Engineer 

ผ้่มี Interdisciplinary Perspective

ท่ีมา :

www.dailynews.co.th/article/590908

www.dailynews.co.th/article/590682

1. พหุวิิที่ย์าการ (Multidisciplinary) 

ปรากฏิในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชีบัณฑิ์ตยสถาน 

พ.ศ. 2555 โดยเป็นคำาท่ีบัญญัติข้ึนมาใช้ีกับศัพท์ภาษาอังกฤษ คำาว่า

 Multidisciplinary ซ่ึงมีการนำาไปใช้ีประกอบกับศัพท์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กับด้านศึกษาศาสตร์ เช่ีน Multidisciplinary Approach แนวคิด

แบบพหุวิทยาการ การสอนแบบพหุวิทยาการ หมายถึง

1. ความคิดท่ีมีมุมมองเร่ืองต่างๆ ในลักษณะท่ีไม่แยกส่วนเห็นความ

สัมพันธ์ิ์ของความร้่จากศาสตร์หลายสาขาวิชีาเช่ืีอมโยงกันเป็น

ภาพรวม

2. การจัดการเรียนการสอนโดยบ่รณาการสาระความร้่จากศาสตร์

หลายสาขาวิชีาเข้าด้วยกันและจัดการเรียนร้่อย่างเช่ืีอมโยงกัน 

ช่ีวยให้ผ้่เรียนเกิดความเข้าใจ เห็นภาพรวม และเห็นความสัมพันธ์ิ์ของ

เร่ืองท่ีเรียนกับชีีวิตจริง

Multidisciplinary Study การศึกษาแบบพหุวิทยาการ หมายถึง

การดำาเนินการศึกษาหรือวิจัยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยใช้ีองค์ความร้่จาก

ศาสตร์หลายสาขาวิชีา ผสมผสานกันเพ่ือหาคำาตอบท่ีต้องการปัจจุบัน

การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมีการนำาหลักส่ตร

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักส่ตรท่ีนำาเอาความร้่

หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ีในการเรียนการสอน 

เพ่ือประโยชีน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผ้่เรียนสามารถพัฒนา

ความร้่ องค์ความร้่ เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 

ตัวอย่างหลักส่ตรท่ีเป็นพหุวิทยาการ เช่ีน

1. วิศวกรรมชีีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์ + แพทย์ศาสตร์)

2. ภ่มิศาสตร์สารสนเทศ (ภ่มิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3. วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์-เคมี) เป็นต้น
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ปี ค.ศ. 2020 นับเป็นอีกหน่ึงปีท่ีโลกของเรารวมถึงประเทศไทย

ต้องเผชิีญหน้ากับวิกฤตการณ์และปัญหาสาหัสในระดับนานาชีาติ

ต้ังแต่เดือนมกราคมท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะสมาชิีกท่ีมี

คุณภาพของประชีาคมโลก วิศวกรควรมีความร้่ความเข้าใจถึงพ้ืนฐาน

ของปัญหาท้ังหลาย อันเป็นรากฐานท่ีสำาคัญในวิชีาชีีพทางวิศวกรรม

เพราะการทำาความเข้าใจถึงท่ีมาของปัญหาท้ังหลายอย่างลึกซ้ึง 

จะช่ีวยให้พวกเราสามารถนำาความร้่ความสามารถตามความถนัดใน

สาขาวิชีาชีีพทางวิศวกรรม เพ่ือช่ีวยเหลือและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ได้อย่างตรงจุด สภาวิศวกรขอสรุปปัญหาภัยธิ์รรมชีาติ โรคระบาด 

สภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในรอบเดือนท่ีผ่านมา 

รวมไปถึงกิจกรรมท่ีเราได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและแก้ไขปัญหา

ดังต่อไปน้ี

1. SDGs : Thai Engineering Perspective

เม่ือปี พ.ศ. 2558 องค์สหประชีาชีาติ (United Nations) ได้ประกาศ

ใช้ีเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals; MDGs) ซ่ึงหมดอายุลงในปี 

2558 โดยจะเป็นข้อผ่กพันสำาหรับชีาติสมาชีิกท่ีได้ให้การรับรอง 

(193 ประเทศ) ในการประชุีมสมัชีชีาใหญ่แห่งสหประชีาชีาติ 

(United Nations General Assembly – UNGA) เม่ือวันท่ี 25 

กันยายน 2558 รวมท้ังประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ดังกล่าว จะถ่กใช้ีเป็นเคร่ืองกำาหนดทิศทางการพฒันาท้ังของไทยและ

ของโลกนับจากน้ี จวบจนปี ค.ศ. 2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี 

ท่ีประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 

ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

อยา่งสมดุล อันเป็น 3 เสาหลกัของการพัฒนาท่ียัง่ยนื โดยมีเป้าหมาย

ส่งสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมลำ้า โดยไม่ท้ิงใครไว้

เบ้ืองหลัง ไม่ทำาลายแหล่งทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้ความ

สำาคัญมากยิ่งข้ึนต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซ่ึงจะต้องร่วม

ขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืน สภาวิศวกรขอนำาเสนอมุมมองในฐานะ

ตัวแทนของวิศวกรไทยท่ีมีต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs) องค์กรสหประชีาชีาติ ดังน้ี

1. ขจัดีคืวามืยู่ากจน
ในท่ัวโลก ผ้่คนมากกว่า 800 ล้านคน ยังคงอย่่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 

ดอลลาร์ต่อวัน หลายคนยังขาดการเข้าถึงอาหาร นำ้าด่ืมท่ีสะอาด และ

สุขอนามัยท่ีเพียงพอ วิศวกรไทยต้องการให้คนยากจนลดลงคร่ึงหน่ึง

2. ขจัดีคืวามืหิวโหยู่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

ในช่ีวงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ทำาให้ได้เห็นสัดส่วนของประชีากรท่ีขาดแคลน

อาหารลดลงเกือบคร่ึงหน่ึง วิศวกรไทยอยากเห็นไทยกลายเป็นประเทศ

เกษตร-อุตสาหกรรม เพ่ือเป็น Kitchen of the World ยกระดับครัวไทย

ส่่ครัวโลก สอดรับกับแผนยุทธิ์ศาสตร์ชีาติ 20 ปี

3. ม่ืสุุขภาพแล้ะคืวามืเป็นอยู่่�ท่ี่�ด่ี
นับต้ังแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ประสบ

ความสำาเร็จ ทำาใหอั้ตราการเสยีชีีวิตของเดก็ลดลง จากการปรบัปรุงสุขภาพ

ของมารดาและการต่อส้่กับเช้ืีอเอชีไอวี/เอดส์ มาลาเรียและโรคอ่ืนๆ ต้ังแต่

ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีีวิตของเด็กท่ัวโลกลดลงกว่า 50 % วิศวกรไทย

มองเห็นว่าเป็นการลดการเสียชีีวิตของเด็กก่อนวัยอันควรได้

4. การศึกษาท่ี่�เที่�าเท่ี่ยู่มื
ต้ังแต่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเร่ืองของ

ผ้่ท่ีได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมใน

ประเทศกำาลังพัฒนาเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจำานวนของเด็ก

ท่ัวโลกท่ีไม่ได้รับการศึกษาลดลงไดเ้กือบคร่ึงหน่ึง (265 ล้านคน) วิศวกรไทย

อยากเห็นเด็กไทยร้อยละ 90 ได้รับการสนุบสนุนการศึกษาเป็นเวลา 15 ปี
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5. คืวามืเที่�าเท่ี่ยู่มืที่างเพศ
ต้ังแต่ปี 2543 UNDP ร่วมกับ พันธิ์มิตรของ UN และประชีาคมโลกให้ความ

เสมอภาคทางเพศเป็นศ่นย์กลางในการทำางาน มีผ้่หญิงจำานวนมากข้ึนท่ีได้

เรียนในโรงเรียนและในภ่มิภาค ส่วนใหญ่ก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศ

ในการศึกษาระดับประถมศึกษา วิศวกรไทยอยากเห็นผ้่หญิงไทยร้อยละ 60 

มีการศึกษาส่งข้ึน และร้อยละ 38 กลายมาเป็นผ้่บริหารระดับส่ง

6. การจัดีการนำ �าแล้ะสุุขาภิบัาล้
ปัญหาการขาดแคลนนำ้าส่งผลกระทบต่อประชีาชีนท่ัวโลกมากกว่า 40% 

จากการเพ่ิมข้ึนของอุณหภ่มิโลกท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภ่มิ

อากาศ แม้ว่าประชีาชีน 2,100 ล้านคน ได้รับการเข้าถึงการสุขาภิบาลนำา้

ท่ีดีข้ึนต้ังแต่ปี 2533 แต่การขาดแคลนอุปกรณ์สำาหรับนำ้าด่ืมท่ีปลอดภัย 

วิศวกรไทยอยากเห็นคนไทยมีนำ้าด่ืมท่ีสะอาด คนไทยมีสุขอนามัยท่ีดี และ

ควรมีการจัดการนำ้าแบบรวมศ่นย์

7. พลั้งงานสุะอาดีท่ี่�ทุี่กคืนเข้าถึงได้ี
เศรษฐกิจท่ัวโลกพ่ึงพาเช้ืีอเพลิงฟอสซิล และการเพ่ิมข้ึนของการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก การสรา้งการเปล่ียนแปลงท่ีรนุแรงต่อระบบภ่มอิากาศ ภายใน

ปี 2573 UN มีเป้าหมายท่ีจะทำาให้เกิดการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในทุกท่ี 

ซ่ึงหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่ีน พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลมและพลังงานความร้อน ท่ีผ่านมาไทยนำาเข้าพลังงานถึงร้อยละ 

70 วิศวกรไทยอยากเห็นไทยเพ่ิมการใช้ีพลังงานทดแทน ร้อยละ 30 ในปี 

พ.ศ. 2579 สอดรับกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ของ

กระทรวงพลังงาน

8. การจ้างงานท่ี่�ม่ืคุืณคื�าแล้ะการเติบัโตที่างเศรษฐกิจ
เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (SDGs) มุ่งม่ันท่ีจะสง่เสริมการเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับท่ีส่งข้ึนและผลิต

ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายท่ีส่งเสริมให้ผ้่ประกอบการ

และการสร้างงานซ่ึงเป็นกุญแจสำาคัญ วิศวกรไทยอยากให้คนไทยมีรายได้

ประชีาชีาติส่งข้ึนจากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

สอดรับกับแผนยุทธิ์ศาสตร์ชีาติ 20 ปี
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9. อุตสุาหกรรมื นวัตกรรมื โคืรงสุร้างพื�นฐาน
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมเป็นหน่ึงในเป้าหมายการ

พัฒนา 17 ข้อ ท่ีอย่ใ่นวาระการจัดทำาเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื (SDGs) 

วิธีิ์การแบบบ่รณาการเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้เกิดความคืบหน้าไปยัง

เป้าหมายอ่ืนๆ วิศวกรไทยอยากเห็นไทยเป็นศ่นย์กลางของการขนส่ง

ในภ่มิภาค โดยมีระบบการขนส่งท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ม่ันคงด้วยพลังงานทางเลือกใหม่และระบบขนส่งท่ีประหยัดพลังงาน (Safe 

& Green Transport) เป็นไปตามยุทธิ์ศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (ค.ศ. 2017-2036)

10. ล้ดีคืวามืเหลื้�อมืล้ำ �า
จากรายงานเร่ืองความไม่เท่าเทียมของรายได้ คนรำ่ารวยท่ีสุดมีรายได้เป็น

 40% ของรายได้รวมท่ัวโลก ผ้่ท่ียากจนท่ีสุด 10% ทำารายได้เพียง 2 – 7% 

ของรายได้รวมท่ัวโลกในประเทศกำาลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมด้าน

รายได้เป็นปัญหาระดับโลกท่ีต้องการการแก้ไข วิศวกรไทยอยากเห็นการ

ลดความเหล่ือมลำ้าท้ังภายในและระหว่างประเทศ

11. เมืืองแล้ะถิ�นฐานมืนุษย์ู่อยู่�างยัู่�งยืู่น
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศท่ีกำาลังพัฒนา ควบค่่ไปกับ

การย้ายถ่ินฐานจากชีนบทส่่เมืองนำาไปส่่ความยากจนจึงมักจะกระจุกตัว

อย่่ในเมือง การทำาให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึงการทำาให้เข้าถึง

ท่ีอย่่อาศัยท่ีปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการต้ังถ่ินฐานของชุีมชีน

แออัด การลงทุนเร่ืองการขนส่งสาธิ์ารณะ การสร้างพ้ืนท่ีสาธิ์ารณะสีเขียว

และการปรับปรุงการวางผังเมือง วิศวกรไทยอยากเห็นการสร้างและ

พัฒนาเมืองใหม่และชุีมชีนใหม่ท่ียั่งยืนกว่าเดิม

12. แผ่นการบัริโภคืแล้ะการผ่ลิ้ตท่ี่�ยัู่�งยืู่น
การจัดการการใช้ีทรัพยากรธิ์รรมชีาติร่วมกันอยา่งมีประสิทธิิ์ภาพและวิธีิ์

การกำาจัดขยะท่ีเป็นพิษและมลพิษเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้บรรลุเป้าหมาย

แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการรีไซเคิล

และลดขยะม่ลฝอยในอุตสาหกรรม วิศวกรไทยอยากเห็นการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบรักษ์โลก เพ่ือลดรอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint) ลงอย่าง

เร่งด่วน

13. การรับัมืือการเปล่้�ยู่นแปล้งสุภาพภ่มิือากาศ
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกยงัคงเพ่ิมข้ึน และตอนน้ีเพ่ิมข้ึนจากป ี2533 

มากกว่า 50% ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

อันยาวนานกับระบบสภาพภ่มิอากาศ จำาเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือ

พยายามสร้างความตระหนกัร้่และบ่รณาการมาตรการเข้าไปในนโยบาย

และกลยุทธ์ิ์ระดับชีาติ วิศวกรไทยอยากเห็นการดำาเนินงานตามแผน

ยุทธิ์ศาสตร์ชีาติ 20 ปีด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีีวิตท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยอยา่งยัง่ยนื เป็นไปตามข้อตกลงของ

การประชุีมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชีาชีาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภ่มิอากาศคร้ังท่ี 21 หรือ Conference of the 

Parties (COP21)

14. การใช้ีประโยู่ชีน์จากมืหาสุมุืที่รแล้ะที่รัพยู่ากรที่างที่ะเล้
ผ้่คนกว่า 3,000 ล้านคนใช้ีชีีวิตข้ึนอย่่กับความหลากหลายทางชีีวภาพ

ทางทะเลและชีายฝั�ง แต่ในปัจจุบันน้ีเราจะเห็นได้ว่า 30% ของ

ปลาทะเลของโลกได้ถ่กใช้ีไปเกินขนาด ซ่ึงตำ่ากว่าระดับท่ีพวกเขา

สามารถผลิตผลตอบแทนท่ียั่งยืนให้ได้ วิศวกรไทยเสนอแนะให้มีการ

ปล่กป่าชีายเลนเพ่ิมเพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลาย

ชีนิด และกำาหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและขจัดการทำาประมงท่ี

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือปัญหา IUU 

Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) เพ่ือให้

เป็นมาตรการในการควบคุมการประมงให้เป็นมาตรฐานสากล

15. การใช้ีประโยู่ชีน์จากระบับันิเวศที่างบัก
ในปัจจุบันน้ีเราจะเห็นความเส่ือมโทรมของท่ีดินแบบท่ีไม่เคยเกิดข้ึน

มาก่อน SDGs มุ่งม่ันท่ีจะอนุรักษ์และฟ้�นฟ่ประโยชีน์จากระบบนิเวศ

ทางบก อาทิ ป่าไม้ พ้ืนท่ีชุ่ีมนำ้า พ้ืนท่ีก่ึงแห้งแล้ง และภ่เขา การส่งเสริม

การจัดการป่าอย่างยัง่ยนืและแก้ไขการตัดไม้ทำาลายป่าท่ีจะช่ีวยบรรเทา

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ วิศวกรไทยเสนอแนะ

ให้ไทยมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า 30 - 40% รวมถึงการพัฒนาความร้่ให้แก่ชีาว

บ้านท่ีอาศัยตามแนวชีายป่า
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17. คืวามืร�วมืมืือเพื�อการพัฒนาท่ี่�ยัู่�งยืู่น
ในโลกยุคปัจจุบันมีการเช่ืีอมต่อกันมากข้ึนกว่าเดิม การพัฒนาในการ

เข้าถึงเทคโนโลยีและความร้่เป็นส่ิงสำาคัญในการแบ่งปันความคิดและ

สนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะชี่วยให้ประเทศ

กำาลังพัฒนาสามารถจัดการหน้ีได้ เช่ีนเดียวกับการส่งเสริมการลงทุน

เพ่ือการพัฒนาเป็นส่ิงสำาคัญเพ่ือให้ประสบผลในการเติบโตและการ

พัฒนาอยา่งยัง่ยนื วิศวกรไทยอยากเห็นร่วมมือร่วมใจกันของคนในชีาติ

และเพื ่อนบ้าน เพื ่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักชีัยตามพันธิ์กิจของกรม

ความรว่มมือระหวา่งประเทศ (TICA) และสำานักงานความรว่มมือพัฒนา

เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (NEDA)
ท่ีมา :

un.or.th/globalgoals/th/

http://203.170.248.248/coe-2/newsPic/N-20191217151608-2.pdf

16. สัุงคืมืสุงบัสุุข ยุู่ติธิ์รรมื ไมื�แบั�งแยู่ก
สันติภาพ ความม่ันคง สิทธิิ์มนุษยชีน และการปกครองท่ีมีประสิทธิิ์ภาพ

บนพ้ืนฐานของหลักนิติธิ์รรมเป็นการรวมกันท่ีสำาคัญเพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิิ์

มนุษยชีน เป็นกุญแจสำาคัญในกระบวนการน้ีเช่ีนเดียวกับการลดอาวุธิ์

ผิดกฎหมาย วิศวกรไทยอยากเห็นการสร้างสันติภาพและผดุงความ

ยุติธิ์รรมในสังคม เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร
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2. ไฟป่า (Wildfire)

ไฟป่ากลายเป็นดราม่าในช่ีวงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธัิ์นวาคม 2562

และช่ีวงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2563 จากการท่ีทอ้งฟ้ากลางวัน

สีแดงฉานจากควันไฟป่าหนาทึบปกคลุมเต็มท้องฟ้า ผ้่คนแถบชีายฝั�ง

ทะเลตะวันออกเฉียงใต้ต้องหนีออกจากบ้านเรือนของตน และกองทัพเรือ

ออสเตรเลียต้องใช้ีเรืออพยพประชีาชีนและนักท่องเท่ียวกว่า 1 พันคน

ออกจากพ้ืนท่ีเมืองชีายฝั�ง Mallacoota น่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการ

รายงานข่าวจากวิกฤตไฟป่ามหากาฬในออสเตรเลีย ท่ีปลุกให้ท่ัวโลก

ต่ืนตัวกับปัญหาน้ีรับปีใหม่ ทว่าในความเป็นจริงข่าวไฟป่าไม่เคย

มอดดับแต่กลับโหมทวีความรุนแรงและแพร่กระจายไปยังหลายๆ 

พ้ืนท่ีท่ัวโลก จนกลายมาเปน็ประเด็นร้อนด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลก

ระทบเป็นวงกว้างรวมถึงในประเทศไทย ต้ังแต่ช่ีวงกลางปีท่ีผ่านมา

แล้ว เรามาย้อนด่ข่าวไฟป่าท่ีสำาคัญในรอบปี
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สิงหาคม 2562 : ป่าแอมะซอนในเขตประเทศบราซิล ป่าฝนเขตร้อนซ่ึง

เปรียบเสมือนปอดของโลกเกิดไฟป่ารุนแรงถ่กทำาลายมากเป็น

ประวัติการณ์จากไฟป่าและการบุกรุกนานนับเดือน จนผ้่นำาบราซิล 

เสียงอ่อนรับความช่ีวยเหลือจากกลุ่มชีาติอุตสาหกรรมช้ัีนนำา G7 ซ่ึงจัด

ประชุีมซัมมิตท่ีฝร่ังเศสได้ประกาศมอบเงินสนับสนุน 20 ล้านดอลลาร์

เพ่ือยบัยัง้ไฟป่าในอเมริกาใต้ วิกฤตคร้ังน้ีถือเป็นการ “ทำาลายล้างระบบ

นิเวศ” (Ecocide) เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีนานาชีาติต้องร่วมกันแก้ไข

 

ตุลาคม 2562 : รัฐแคร์ลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเหตุไฟป่า

โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง ในย่านคินเคด ทางตอนเหนือ รวมถึงพ้ืนท่ี

ทำาไวน์ปล่กไร่องุ่นในแถบโซโนมา และย่านทิค ย่านเก็ตตี ทางตอนใต้

ไม่เว้นแม้แต่ย่านนครลอสแอนเจลิส ไฟป่าได้ผลาญพ้ืนท่ีรวมแล้วกว่า 

1.87 หม่ืนไร่ ถึงขนาดท่ีผ้่ว่าการรัฐฯ อย่างนายแกวิน นิวซอม

ต้องประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” แก่รัฐท่ีเขาบริหารปกครอง

ธัิ์นวาคม 2562 - มกราคม 2563 : รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิคตอเรีย 

ประเทศออสเตรเลีย เ กิด วิกฤตไฟป่า ท่ี รุนแรง ท่ี สุดค ร้ั งห น่ึง

ในประวติัศาสตร ์เผาผลาญทำาลายบ้านเรือนนับพันหลัง มีผ้่เสียชีีวิต 25 

ราย สัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 480 ล้านตัว บางสายพันธ์ุิ์ถ่กประเมินส่ญพันธ์ุิ์

ไปแลว้ และพ้ืนท่ีป่าอีก 25 ล้านเอเคอร์ ควันไฟป่าและมลพิษทางอากาศ

เข้าปกคลุมพ้ืนท่ีตามบรเิวณชีายฝั�งและเมืองต่างๆ เป็นบริเวณกว้างลาม

ไปไกลถึงนิวซีแลนด์

กุมภาพันธ์ิ์ 2563 : ประเทศไทย อุทยานแห่งชีาติภ่กระดึง จ.เลย 

เกิดไฟป่ารุนแรงส่งผลให้เกิดความเสียหายในป่าสนเขาเป็นพ้ืนท่ีกว้าง

ประมาณ 3,700 ไร่ เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ิ์ 2563 ล่าสุดคือ พ้ืนท่ีใน 

อ.เมอืง และ อ.บา้นนา จ.นครนายก และ พ้ืนท่ีจังหวัดปราจนีบุรีได้เกิด

ไฟป่าบริเวณเทือกเขามดแดงในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชีาติเขาใหญ่

ถ่กไฟป่าเผาทำาลายไปรวมพ้ืนท่ีเสียหายกว่าพันไร่ 

ดังจะเห็นว่าการศึกษาหาความร้่ถึงสาเหตุของไฟป่าน้ันเป็นส่ิงท่ีวิศวกร

เราควรตระหนักร้่เพ่ือสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ พร้อมท้ังหาวิธีิ์แก้ไข

ปัญหาไฟป่าไปพร้อมๆ กับผ้่เช่ีียวชีาญในภาคส่วนอ่ืนๆ
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สาเหตุข้องการเกิดไฟป่า ไฟป่า (Wildfire) คือไฟท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ืีอเพลิงธิ์รรมชีาติ เช่ีน เศษดิน เศษหญ้า ก่ิงไม้ และ

ใบไม้แห้ง รวมไปถึงต้นไม้ท่ียังมีชีีวิตอย่่ภายในป่า (Forest) หรือสวนป่า (Urban Forest) จนเกิด

ไฟลุกไหม้ท่ีปราศจากการควบคุม สามารถลุกลามต่อเน่ืองไปได้อย่างอิสระเสรีโดยไม่มีขอบเขต 

ไฟป่านับเป็นหน่ึงในปรากฏิการณ์ธิ์รรมชีาติท่ีเกิดข้ึนได้ในสภาพอากาศแห้งแล้ง เม่ือมีประกายไฟ

จากฟ้าผ่า ก่ิงไม้เสียดสีกัน เหตุภ่เขาไฟระเบิด หรือเม่ือแสงแดดเกิดตกกระทบผลึกหินหรือส่อง

ผ่านหยดนำ้า สามารถเป็นชีนวนของการเผาไหม้และก่อให้เกิด “ไฟป่า” ข้ึนเองได้ในธิ์รรมชีาติ 

ไฟป่า – วิกฤตสภาพภ่มิอากาศ :  ความเช่ืีอมโยง ท่ี ซับซ้อน การเ พ่ิม ข้ึนของก๊าซ

เรือนกระจกและความเส่ียงของเหตุการณ์ไฟป่าท่ีมากข้ึนเป็นความเช่ืีอมโยงท่ีซับซ้อน แต่ส่ิงท่ี

ชัีดเจนคือการเปล่ียนแปลงสภาพภ่มิอากาศไม่ได้ทำาให้เกิดไฟป่าแต่สามารถทำาให้ไฟป่าสร้างความ

หายนะมากข้ึน เง่ือนไขของความเส่ียงการเกิดไฟป่าคืออุณหภ่มิ เช้ืีอเพลิง (เศษชีีวมวลในป่า) 

ความแห้ง ความเร็วลมและความช้ืีน
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ผลกระที่บจากไฟป่า

ไฟป่าส่งผลกระทบโดยตรงตอ่สภาพแวดล้อมของโลกเป็นปรากฏิการณ์

ธิ์รรมชีาติท่ีมส่ีวนทำาให้โลกของเรามีอุณหภ่มิส่งข้ึน มนุษย์และสิ ่งมีชีีวิต

ต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่า ในแต่ละปีมีผ้่คนราว 

339,000 คนท่ัวโลกเสยีชีีวิตจากควนัและไฟปา่ โดยเฉพาะในแถบเอเชีีย

และทะเลทรายซาฮิารา รวมไปถึงฝุ ่นและอนุภาคในอากาศ ซ่ึงกลาย

เป็นมลพิษและเป็นภัยต่อร่างกาย นอกจากน้ี สัตว์ป่าต่างได้รับผล

กระทบจากไฟป่า ท้ังการส่ญเสียชีีวิต ส่ญเสียที ่อย ่ ่อาศัยและแหล่ง

อาหาร โดยเฉพาะสัตว์ท่ีมีขนาดเล็กและเคล่ือนไหวเช่ืีองช้ีา อย่างเช่ีน 

โคอาล่า ซ่ึงมีสัญชีาตญาณตามธิ์รรมชีาติคือการปีนป่ายข้ึนไปหลบบน

ยอดไม้เม่ือเกิดอันตราย ดังน้ัน เม่ือเกิดไฟป่าข้ึน สัตว์เหล่าน้ีจึงหมด

หนทางหลบหนโีดยส้ินเชิีง ในอดตีไฟป่านับเป็นปรากฏิการณธ์ิ์รรมชีาติ

ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของป่าไม้ ท้ังช่ีวย

คงสภาพโครงสร้างเดิมของป่า สนับสนุนการงอกเงยของเมล็ดและ

การเติบโตของกล้าไม้ท้ังหลาย รวมไปถึงการป้องกันการระบาดของโรค

และแมลง แต่ในปัจจุบันไฟป่าส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากนำ้ามือมนุษย์ 

(ราวร้อยละ 85) ท้ังจากการเผาป่าเพ่ือล่าสัตว์ การหาของป่า การต้ัง

แคมป์ไฟ การเผาขยะ และการท้ิงก้นบุหร่ีไม่ถ่กท่ีถ่กทางซ่ึงทำาให้ไฟป่า

เกิดถ่ีข้ึนในสถานท่ีท่ีไม่ควรเกิด เช่ีน เกิดไฟป่าในพ้ืนท่ีของป่าดงดิบ 

ซ่ึงต้นไม้สว่นใหญ่ไม่มกีลไกป้องกันไฟป่า ทำาให้ไฟป่าสร้างความเสียหาย

อย่างรุนแรงต่อท้ังส่ิงมีชีีวิตและระบบนิเวศ แนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่า

ในประเทศไทย เม่ือปี 2562 ท่ีผ่านมา สภาวิศวกร ร่วมกับ ท่ีประชุีม

อธิิ์การบดีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราช่ีปถัมภ์ และสมาคมท่ีปรึกษาส่ิงแวดล้อมไทย จัดเสวนา

เร่ือง “ตามหาความจริงเร่ืองไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” นโยบายและ

กลยุทธ์ิ์การป้องกันแก้ไขไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 เพ่ือสรุปข้อเสนอแนะ

ท้ังหมด 4 คร้ัง มากำาหนดมาตรการป้องกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อนำาเสนอรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนได้ข้อสรุปดังน้ี

ดังน้ัน การท่ีหลายหน่วยงานในระดับนานาชีาติ ได้ประกาศ 

“ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภ่มิอากาศ” มิใชี่เพื่อสร้างความแตกต่ืน

แต่คือการตระหนักวิกฤตสภาพภ่มิอากาศท่ีเรากำาลังเชิีญอย่่ และลงมือ

ทำาในส่ิงท่ีควรในขณะท่ีเรายังมีเวลา

ท่ีมา : ngthai.com/science/27026/wildfire

greennetworkthailand.com/ไฟป่า-ฝุ่น-pm-2-5

greenpeace.org/thailand/story/10850/climate-emergency-australian-bush-fires/ siam-

rath.co.th/n/112153

mgronline.com/around/detail/9620000083515

“ในสุ�วนของปัญหาไฟป� า เราต้องร�วมืกับั
หน�วยู่งานท้ี่องถิ�น กระที่รวงมืหาดีไที่ยู่ 
จังหวัดี เพื�อคืวบัคุืมืการเผ่า กระที่รวง
เ กษต ร แ ล้ ะ สุ หก ร ณ์  แ ล้ ะ ก ร ะ ที่ ร ว ง
อุตสุาหกรรมื ท่ี่�ผ่�านมืาม่ืการเผ่าอ้อยู่ ซังัข้าว
ซังัข้าวโพดี ทุี่กหน�วยู่งานต้องมืาให้คืวามืร้่
ประชีาชีนให้หยุู่ดีการเผ่าให้ได้ี กำาหนดีระเบ่ัยู่บั
การจัดีการการเผ่า ไมื�ให้สุร้างผ่ล้กระที่บัต�อ
สิุ�งแวดีล้้อมื เนื�องจากม่ืการเผ่าก�อนแล้ะหลั้ง
การประกาศห้ามืเผ่า ที่ำาให้ป่น่�เกิดีปัญหา
ไฟป� ารุนแรง ทัี่�งน่�คืวรม่ืระบับัชิีงเผ่าในชี� วง
เวล้าท่ี่�เหมืาะสุมื แล้ะระบับัโคืวต้าในชี�วงเวล้า
ท่ี่�เหมืาะสุมื โดียู่คืาดีการณช์ี�วงเวล้าท่ี่�เหมืาะสุมื
เชี� น เผ่าแล้้วฝนตก ก็จะชี� วยู่ล้ดีปัญหาได้ี 
เชืี�อว�าไมื�สุามืารถห้ามืการเผ่าได้ี แต�จะต้อง
จัดีชี�วงเวล้าให้เหมืาะสุมื”
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3. ฝุ่ันควัิน PM2.5

ในห้วงเวลาน้ีคงไม่มีใครไม่กล่าวถึงฝุ่น PM2.5 เราขอเรียกมันว่า

ฝุ่นจิ�วทะลุปอด เพราะมันเล็กกว่าขนาดเส้นผมถึง 25 เท่า สาเหตุ

ท่ีมันอันตรายเพราะมันสามารถผ่านเข้าไปถึงถุงลมในปอดและ

เส้นเลือดในร่างกายได้ ฝุ่นเหล่าน้ีกว่า 70% มาจากนำ้ามันดีเซล

ท่ีสันดาปไม่สมบ่รณ์ในเคร่ืองยนต์ดีเซลทุกชีนิด ซ่ึงส่วนใหญ่คือ

รถบรรทุกสินค้าและคนน่ันเอง องค์การอนามัยโลก (WHO) 

ได้ศึกษาวิจัยพบว่าในปี ค.ศ. 2010 มีคนตายก่อนวัยอันควรจาก 

PM2.5 ถึง 3,150,000 คน ท่ัวโลก และหากท่ัวโลกปรับมาตรฐาน

 PM2.5 ลงเหลือ 25 ไมโครกรัมต่อล่กบาศก์เมตร ในบรรยากาศ

โดยตรวจวัดเฉล่ีย 24 ช่ัีวโมง และควบคุมได้จริง จะสามารถลด

อัตราการตายไดถึ้ง 17% ปัจจุบันมาตรฐานไทยอย่ท่ี่ 50 ไมโครกรมั

ต่อล่กบาศก์เมตร

สภาวิศวกรมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดล้อมของประชีาชีน ท่ีได้รับผลกระทบจาก PM2.5 จึงได้จัด

แถลงข่าว “แนวทางรับมือ PM2.5 มหันตภัยร้ายปกคลุมน่านฟ้า

กทม.” เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมา โดยเสนอแนะแนว

ทางด้านวิศวกรรมแก่รัฐบาลและประชีาชีน คือ
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1) ติดต้ังระบบแจ้งเตือนมลพิษในเมืองใหญ่ท่ัวประเทศในร่ปแบบ

Mapping ตลอด 24 ช่ัีวโมง พร้อมท้ังพัฒนาแอปฯ แจ้งเตือน

ประชีาชีน และกำาหนดพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ือให้ทางการสามารถบริหาร

จัดการให้กลุ่มท่ีเส่ียงต่ออันตรายหลีกเล่ียงในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้อยา่ง

ทันท่วงที

2) ตรวจเช็ีคสภาพเคร่ืองยนต์ดีเซลของรถบรรทุกทุกประเภท

ทุกคันท่ีมีอายุการใช้ีงานนาน และให้ปรับซ่อมเคร่ืองยนต์ให้

แล้วเสร็จก่อนปลายปีน้ี ซ่ึงเป็นเวลาท่ีสภาพอากาศท่ีเลวร้าย

จะกลับมาอีก

3) เสนอแนะให้ยกระดับมาตรฐาน PM2.5 ให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ท้ังน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีรัฐบาล

ได้มีมติครม. เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563 ยกระดับมาตรการ

จัดการ PM2.5 ไว้เป็นท่ีเรียบร้อย พวกเราชีาววิศวกรทุกสาขา

ท่ีเก่ียวข้องคงต้องติดตามผลการดำาเนินการของรัฐบาล 

และเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยช่ีวยกันในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

ด้วยดี ตามความสามารถท่ีมีอย่่

ท่ีมา :

Council of Engineers Thailand NEWSLETTER ปี 2563 ฉบับท่ี 1
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4. COVID - 19

ท่ีมาของช่ืีอ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศช่ืีอท่ีเป็นทางการ

สำาหรับใช้ีเรียกโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์

ใหม่ว่า “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) โดยช่ืีอน้ีมาจากคำาย่อ

ในภาษาอังกฤษของคำาว่าโคโรนา ไวรัส และดีซีส (Disease) ท่ีแปลว่า

โรคภัยไข้เจ็บ รวมท้ังเลข 19 ซ่ึงแสดงถึงปีท่ีมีรายงานการแพร่

ระบาดคร้ังแรก เพ่ือหลีกเล่ียงความสับสนหรือการตีตราคนกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึงหรือประเทศใดประเทศหน่ึง ดร.ทีโดรส อัดฮิานอม

กีบรีเยซุส ผ้่อำานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ระบุว่า “เรา

จำาเป็นต้องหาชีื่อที่ไม่อ้างถึงพื้นที่ทางภ่มิศาสตร์ สัตว์ ปัจเจกชีน

หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อีกท้ังยงัจะต้องออกเสยีงและเช่ืีอมโยงกบั

โรคดังกล่าวด้วย

โดยการมีช่ืีอเรียกอยา่งเป็นทางการน้ัน จะป้องกันการใช้ีช่ืีออ่ืนท่ีอาจ

จะก่อให้เกิดความสับสน ไม่ถ่กต้อง หรือตีตราใคร อีกท้ังยังจะช่ีวย

เราสร้างบรรทัดฐานในการต้ังช่ืีอสำาหรับเช้ืีอไวรัสสายพันธุ์ิ์ใหม่ท่ีอาจ

จะอุบัติข้ึนในอนาคต” WHO ยกระดับการเตือนภัยความเส่ียงการ

ระบาดไปท่ัวโลกของเช้ืีอไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่อย่่ระดับ “ส่งมาก” 

ซ่ึงเป็นระดับส่งสุด ช้ีียอดผ้่ติดเช้ืีอท่ีเพ่ิมข้ึนและการลุกลามไปใน

ประเทศต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นเร่ือง “น่ากังวลอย่างแท้จริง” โดย

ล่าสุดจำานวนยอดผ้่เสียชีีวิตและผ้่ติดเช้ืีอยงัคงเพ่ิมส่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

มียอดผ้่ติดเช้ืีอเกือบ 93,000 ราย และมียอดผ้่เสียชีีวิตทะลุเกิน 

3,200 รายแล้ว (4 มีนาคม 2563) 

เฝ้าระวัง COVID-19 ในแบับัวิศวกร

สภาวิศวกรเช่ืีอว่าตลอด 2 เดือนของการแพร่ระบาด Covid-19 

ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ พวกเราวิศวกรคงได้ศึกษา

หาความร้่เก่ียวกับวิธีิ์การป้องกันตนเองจากการติดเช้ืีอไวรัส

สายพันธ์ุิ์ใหม่ อาการของโรคและการรักษา ตลอดจนติดตาม

ข่าวสารการระบาดและเฝ้าระวังตนเองจากพฤติกรรมเส่ียง แม้จะ

มีข้อถกเถียงในวงกว้างถึงความจำาเป็นในการ “สวมหน้ากาก

อนามัย” ในท่ีสาธิ์ารณะ เพราะหลังจากท่ี Forbes ได้เผยแพร่

บทความของแพทย์ช่ืีอดังแห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา ซ่ึงแนะนำาว่า

คนท่ัวไปท่ีมีสุขภาพดีไม่จำาเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน

COVID-19 ทำาเอาคนไทยท่ีคุ้นชิีนกับสวมหน้ากากอนามัย N95 

มาต้ังแต่มีวิกฤตฝุ่นจิ�วทะลุปอด เกิดอาการสงสยัว่า “เรายงัจำาเป็น

ต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อหรือไม่” งานน้ีบอกได้เลยว่า ข้ึนอย่่

วิจารณญาณและการป้องกันตนเองของคุณ

ทว่าคำาแนะนำาท่ีดีท่ีสุดจากแพทยแ์ละผ้่เช่ีียวชีาญด้านการแพร่ระบาด

คือการหม่ันล้างมือให้สะอาดและเช็ีดด้วยแอลกอฮิอล์ฆ่่าเช้ืีออย่าง

สมำ่าเสมอ และงดการสัมผัสมือโดยตรงกับใบหน้า ซ่ึงเป็นวิธีิ์ท่ีดีท่ีสุด

ในการลดความเส่ียงท่ีจะติดเช้ืีอและแพร่เช้ืีอไวรัส ส่ิงท่ีน่าสะพรึงจาก

ข้อม่ลล่าสุดไวรัส COVID-19 มีชีีวิตอย่่บนพ้ืนผิวต่างๆ ได้นานส่งสุด

ถึง 9 วัน ฉะน้ันส่ิงของใกล้ตัวท่ีคุณสัมผัสโดยตรงหรือมีโอกาสสัมผัส

มือผ้่อ่ืน อยา่งเช่ีน โทรศพัท์มือถือธิ์นบตัร บัตรเครดติ ปุ่มกดเอทเีอ็ม

รวมไปถึงราวจับบันได มือจับประต่ เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ใน

ออฟฟิศ มีโอกาสปนเป้�อนเช้ืีอไวรัสได้ท้ังส้ิน ดังน้ันคุณต้องล้างมือให้

สะอาดและเช็ีดด้วยแอลกอฮิอล์หลังจากหยิบจับวัตถุต้องสงสัย

เหล่าน้ันทุกคร้ัง มาถึงข่าวคราวในแวดวงวิศวกรรมและเทคโนโลยีท่ี

สภาวิศวกรนำามาฝากบ้าง
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1. เฝ้าระวัง COVID-19 แบับัเร่ยู่ล้ไที่มื์บันแผ่นท่ี่�ดิีจิทัี่ล้กับั                
   HERE Technologies 

คือพัฒนาแผนท่ีติดตามความเคล่ือนไหวรายงานยอดผ้่ติดเช้ืีอและ

เสียชีีวิตท่ัวโลกและสถิติแต่ละพ้ืนท่ีท่ีพบว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัส

ผ่านเว็บไซต์

https://developer.here.com/coronavirus/

หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลการแพร่ระบาดและสถิติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแบบ

เรียลไทม์เม่ือได้รับข้อม่ลท่ีถ่กต้องจากศ่นยวิ์ทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ระบบ (CSSE) ท่ี Johns Hopkins University และ DXY โดยรายงาน

ข้อม่ลจำาแนกไว้ ดังน้ี

-- ระดับเมือง – สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

-- ระดับจังหวัด – จีน

-- ระดับประเทศ – ประเทศอ่ืน ๆ

โดย JHU CSSE จะทำาการอัพเดทข้อม่ลในช่ีวงเวลาทำาการของฝั�ง

ตะวันออก ขณะท่ี DXY จะอพัเดทขอ้ม่ลตลอดเวลา ทีมงานจะรวบรวม

ข้อม่ลจากแหล่งข้อม่ลท้ังสองท่ี เพ่ือให้สามารถรายงานสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี Timeline ท่ีแสดงบนแผนท่ีทำาให้คุณ

ทราบจำานวนตัวเลขผ้่ติดเช้ืีอท่ีถ่กต้องตรงกับรายงานความคืบหน้า

ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยทางด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์จะแสดง

ข้อม่ลท่ีระบุไทม์ไลน์ (Timeline) กราฟแสดงความคืบหน้าสถานการณ์

เช่ีนเดียวกันกับแผนท่ีทางดา้นขวามือ ซ่ึงจะรายงานใหคุ้ณทราบความ

เคล่ือนไหวของสถานการณ์การติดเช้ืีอท่ัวโลกแบบเรียลไทม์ และเพ่ือ

ให้ผ้่ใช้ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างแผนท่ี HERE ยังมีแผนจะเผยแพร่

ซอร์สโค้ดโครงการน้ีไว้ท่ี Github ของ HERE อีกด้วย
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2. Monitor Surveillance of the COVID-19
   จากสุถานการณ์เก่�ยู่วกับัเชืี�อไวรัสุโคืวิดี-19 

ท่ีผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์ เป็นหน่ึงในกลุ่มผ้่ปฏิิบัติหน้าท่ีด่แล

กลุ่มผ้่ถ่กเฝ้าระวังและผ้่ป่วยอย่างใกล้ชิีดล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอไอเอส 

โดยนายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิิบัติการและสนับสนุน

ด้านเทคนิคท่ัวประเทศ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของบุคลากร ทางการ

แพทย์ในการปฏิิบัติหน้าท่ีควบคุมสถานการณ์ในประเทศไทยตลอด 

24 ช่ัีวโมง จึงร่วมพัฒนาเพ่ือนำาเทคโนโลยี 5G และ 4G มาช่ีวยเสริม

ขีดความสามารถการทำางานของหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ 

ซ่ึงคิดค้นและพัฒนาจากฝีมือคนไทยโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิบ่ลย์ 

แสงวีระพันธ์ุิ์ศิริ อาจารย์ประจำาภาควิชีาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าศ่นย์ 

Regional Center of Robotics Technology ศาสตราจารย์ 

พญ.นิจศรี ชีาญณรงค์ ผ้่อำานวยการศ่นย์เช่ีียวชีาญครบวงจรโรค

หลอดเลือดสมอง ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชีวรสินสกุล คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำามาใช้ีติดตาม

อาการกลุ่มผ้่ถ่กเฝ้าระวังและด่แลรักษาผ้่ป่วยติดเช้ืีอไวรัสโควิด-19 

เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์น้ี เร่ิมต้น

ได้คิดค้นด้วยจุดมุ่งหวังในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำามายกระดับการ

ให้บริการทางการแพทย์ ซ่ึงแพทย์สามารถเข้าถึงผ้่ป่วยได้โดยไม่ต้อง

สัมผัสหรืออย่่ใกล้ผ้่ป่วย ด้วยการรักษาและให้คำาปรึกษาผ่านทางไกล

ผ่านระบบ Telemedicine ท่ีตัวหุ่นยนต์ เพ่ือขยายขีดความสามารถ

ในการด่แลและรักษา เม่ือมีปัญหาเช้ืีอไวรัสโควิด-19 ระบบท่ีพัฒนา

ข้ึนน้ีจะนำามาดัดแปลงเพ่ือช่ีวยเหลือแพทย์และพยาบาลสำาหรับด่แล 

ผ้่ติดเช้ืีอหรือสงสัยว่าจะติดเช้ืีอ ซ่ึงช่ีวยลดความเส่ียงให้กับบุคลากร

ทางการแพทย ์ ในเบ้ืองตน้หุ่นยนต์บริการทางการแพทย ์เร่ิมถ่กนำาไป

ใช้ีงานเพ่ือเฝ้าระวังการติดเช้ืีอไวรัสโควิด-19 แล้ว 3 แห่ง โดยได้ทำางาน

ร่วมกับนายแพทย์สมบ่รณ์ ทศบวร ผ้่อำานวยการโรงพยาบาลนพรัตน

ราชีธิ์านี และนายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผ้่อำานวยการสำานักการ

แพทย์โรงพยาบาลโรคทรวงอก  ได้แก่

     1. โรงพยาบาลราชีวิถี จำานวน 2 ชุีด เป็นแบบต้ังโต๊ะ

     2. โรงพยาบาลทรวงอก จำานวน 1 ชุีด เป็นแบบ 

        Mobile Robot   

     3. โรงพยาบาลนพรัตนราชีธิ์านี จำานวน 1 ชุีด เป็นแบบต้ังโต๊ะ

นอกจากน้ียังอย่่ในระหว่างการสร้างจำานวนมากข้ึนและการพัฒนา

โปรแกรมใหมโ่ดยเฉพาะ และยงัอย่ร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มด้าน

เครือข่ายสัญญาณ 5G ไปยงัสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดเพ่ิมเติม

อีกด้วย

สำาหรับคุณสมบัติเด่นในการใช้ีงานหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ 

ในการติดตามอาการกลุ่มผ้่ถ่กเฝ้าระวังและด่แลรักษาผ้่ป่วยติดเช้ืีอ

ไวรัสโควิด-19 ได้แก่

1. ทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างแพทย์ และกลุ่มผ้่ถ่กเฝ้าระวังหรือ

ผ้่ป่วย ได้ส่ือสารโต้ตอบผ่านระบบ VDO Conference ด้วยภาพ

ความละเอียดส่ง ช่ีวยให้แพทย์สามารถคัดกรอง ประเมินความเส่ียง 

ตลอดจนการวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้นได้

2. แพทย์ พยาบาล สามารถควบคุมส่ังการการทำางานของหุ่นยนต์ได้

จากระยะไกล เช่ีน ติดตามอาการของผ้่ถ่กเฝ้าระวังผ้่ติดเช้ืีอไวรัส

โควิด-19 โดยไม่ต้องเข้าไปสัมผัสกับผ้่ถ่กเฝ้าระวังด้วยตนเอง

3. หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ สามารถเช่ืีอมต่อกับอุปกรณ์วัดและ

บันทึกสัญญาณชีีพ (Vital sign) เช่ีน วัดความดัน, วัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ

(ECG), วัดชีีพจร, วัดอุณหภ่มิ และส่งต่อข้อม่ลไปยังแพทย์ 

เพ่ือประเมินผลได้ทันที (ในส่วนของหุ่นยนต์ชุีดแรกยังไม่ได้ติดเคร่ือง

วัดสัญญาณชีีพน้ี แต่ในรุ่นถัดไปจะมีการติดต้ังอุปกรณ์เหล่าน้ีตาม

ความจำาเป็น) ความร่วมมือในคร้ังน้ี ถือเป็นการร่วมทำางานอย่าง

ต่อเน่ืองจาก 4G ส่่ 5G ท่ีจะเสริมประสิทธิิ์ภาพการทำางานได้ดียิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะระบบการส่ือสารโต้ตอบผ่านกล้อง VDO ความคมชัีดส่ง

ท่ีช่ีวยให้การทำางานมีเสถียรภาพ และการตอบสนองของหุ่นยนต์

ท่ีรวดเร็ว และยังรองรับจำานวนหุ่นยนต์ท่ีทำางานพร้อมกันได้มากข้ึน

ด้วย

นับเป็นคร้ังแรกของเมืองไทยในการพัฒนาหุ่นยนต์ เข้ามาช่ีวยลดอัตรา

ความเส่ียงในการติดตามเฝ้าระวังอาการระหว่างผ้่ถ่กเฝ้าระวังผ้่ป่วย

ติดเช้ืีอไวรัสโควิด-19 กับบุคลากรทางการแพทย์ เช่ีน แพทย์ พยาบาล

รวมถึงล่ามภาษาจีน เน่ืองจากในปัจจุบันยังต้องมีการเฝ้าระวังการ

ติดเช้ืีอไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทางการทดสอบเบ้ืองต้นทำาให้

เราม่ันใจได้ว่าเทคโนโลยี 5G จะมีบทบาทสำาคัญมากกับวงการแพทย์

และการให้บริการทางการแพทย์อย่างไม่มีข้อสงสัย

ท่ีมา :

techoffside.com/2020/02/covid-19-here-technologies/

gqthailand.com/life/article/mask-covid-19

bbc.com/thai/features-51473472

mobileocta.com/chulalongkorn-joins-ais-in-bringing-5g-to-monitor-surveillance-of-

the-covid-19-virus/
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5. ภัย์แล้ง 2020 ปี 2563

ประเทศไทยอาจต้องเตรียมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งท่ีคาดว่าจะมี

ความรุนแรงมากเป็นอันดับสองในรอบ 40 ปี  นับต้ังแต่ปี 2522 

เม่ือช่ีวงต้นปี 2020 ข่าวท่ีทำาให้เราต่ืนตัวเร่ืองภัยแล้ง คือการท่ี

นำ้าเค็มรุกจนทำาให้นำ้าประปากร่อย เป็นสัญญาณเตือนว่าตอนน้ี

นำ้าจืดในเข่ือนมีปริมาณน้อยลงทุกวัน ประกอบกับนำ้าทะเลท่ีหนุน

ส่งข้ึนเร่ือยๆ นำ้าเค็มจึงได้แทรกซึมเข้ามาผสมกับนำ้าจืด จนทำาให้

รสชีาติของนำ้าประปาในพ้ืนท่ีบางส่วนมีรสกร่อยหรือเค็มข้ึน แม้แต่

ประชีาชีนท่ัวไปก็เร่ิมตระหนักได้ถึงปัญหาน้ี 

การท่ีเราหยิบยกประเด็นเร่ืองนำ้าประปาข้ึนมาก็เพ่ือจะช้ีีให้เห็นว่า

วิกฤตภัยแล้ง น้ันใกล้ ตัวกว่า ท่ี ทุกคนคิดมาก ล่า สุดกรม

อุตุนิยมวิทยายังออกมาคาดการณ์ว่าปี 2563 น้ี ประเทศไทยจะ

ต้องเผชีิญฝนแล้งยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายน เพราะปริมาณของ

นำ้าฝนน้ันตำ่ากว่าค่าปกติถึง 3-5% ซ่ึงความแล้งหนักน้ีเข้าใกล้กับ

สถิติแล้งจัดๆ เม่ือปี 2522 หรือเม่ือ 40 ปีก่อน

เรียกได้ว่าตอนน้ีความต้องการใช้ีนำ้าเร่ิมจะส่งกว่าปริมาณนำ้าท่ีเรา

มีสำารองอย่่ข้ึนทุกวันๆ นำ้าซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีของการ

ดำารงชีีวิต ถึงเวลาท่ีทุกคนต้องช่ีวยกันปรับเปล่ียนวิถีประจำาวัน 

เพ่ือรับมือกับวิกฤตภัยแล้งน้ีอย่างจริงจัง สัญญาณเตือนภัยแล้ง

นำา้ในเข่ือนท่ัวประเทศลดลงเข้าข้ันวิกฤต ฤด่ฝนยังถือเป็นเวลาทอง 

ในการสะสมนำ้าไว้สำารองใช้ีในฤด่อ่ืนๆ ท่ีฝนไม่ตกด้วย ทว่าช่ีวงปี 

2562 ท่ีผ่านมาปรากฏิการณ์เอลนีโญได้เข้ามาเยือนประเทศไทย 

ทำาให้เกิดผลกระทบต่อภ่มิอากาศโดยรวมของพ้ืนท่ีชีายฝั�งและ

ส่งผลให้ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉล่ียท่ีเคย เป็นมาประมาณ 10% 

ไม่เพียงเท่าน้ัน ปรากฏิการณ์เอลนีโญ ยังทำาให้ฝนท้ิงช่ีวงนาน 

2 เดือน ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2562 และน่ันก็ทำาให้

เข่ือนมากกว่า 10 แห่งมีปริมาณนำ้าน้อยลงเร่ือยๆ 

เม่ือฝนตกน้อย แต่ปริมาณการใช้ีนำ้าของเรายังเท่าเดิมและมี

แนวโน้มว่าจะใช้ีนำ้ากันเยอะข้ึนเร่ือยๆ น่ันหมายถึงคือการท่ีเราต้อง

เอานำ้าท่ีมีสำารองอย่ม่าใช้ี แต่การเอามาใช้ีแล้วไม่ได้เติมกลับลงไป 

จึงทำาให้ปริมาณนำ้าลดน้อยลงทุกที จากข้อม่ลเม่ือวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2562 พบว่าเข่ือนภ่มิพล เข่ือนสิริกิติ� และเข่ือน

อุบลรัตน์ มีปริมาณนำ้าสะสมอย่่แค่ประมาณ 5,000  ล้าน ลบ.ม. 

ซ่ึงน้อยกว่าความต้องการใช้ีนำ้าจริงถึง 3 เท่า ส่วนอ่างเก็บนำ้าขนาด

ใหญ่ท่ัวประเทศก็มีปริมาณนำ้าน้อยกว่าปีก่อนอย่่ประมาณ 12%

ล่าสุด ศ่นย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินความเสียหายในช่ีวงเดือน

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 ของเกษตรกรท่ีปล่กข้าวนาปีว่า

ม่ลค่าความส่ญเสียทางเศรษฐกิจน้ันไม่ตำ่ากว่า 15,000  ล้านบาท

ฝนอาจแล้งขาดช่ีวงยาวนานถึงคร่ึงปี 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา

ยงัคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะตอ้งเผชิีญกับภาวะฝนแลง้ไปจนถึง

ช่ีวงเดือนมิถุนายน 2563 และในช่ีวงต้นปีฝนก็จะตกในอัตราท่ี

น้อยกว่าค่าปกติ 3-5% และเม่ือเทียบปริมาณนำ้าในเข่ือนท้ังหมด

ในช่ีวงเดือนมกราคม 2562 กับเดือนมกราคม 2563 ยังพบอีกว่า 

ปริมาณนำ้าในเข่ือนในปีน้ีน้อยกว่าปีท่ีแล้วประมาณ 14% ส่ิงท่ี

น่ากังวลมากคือ หากเราหวังจะสะสมนำ้าฝนเพ่ือใช้ีในช่ีวงฤด่แล้ง 

แต่ฝนดันไม่ตกตามฤด่หรือตกมาในปริมาณน้อย เม่ือเข้าส่่ช่ีวง

ฤด่แล้งจริงๆ ทำาให้มีนำ้าใช้ีไม่เพียงพอก็จะทำาให้สถานการณ์

ขาดแคลนนำ้าจะยิ่งรุนแรงมากข้ึน 

สัญญาณบ่งบอกภัยแล้ง – ค่าความเค็มของนำ้ามากข้ึน ภัยแล้ง

ท่ีรุนแรงข้ึนท่ีสุดในรอบ 40 ปีน้ี ยังส่งผลให้เกิดปรากฏิการณ์

นำ้าประปากร่อยและเค็ม น่ันเพราะพอนำ้าจืดในเข่ือนลดน้อยลง

ประกอบกับท่ีนำ้าทะเลหนุนส่งข้ึน ความเค็มจึงเข้ามาปนกับนำ้าจืด

และผ่านเข้ามาในระบบผลิตนำ้าประปาทำาให้รสชีาติของนำ้าประปา

ในพ้ืนท่ีฝั�งตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยามีรสกร่อยหรือเค็มใน

บางพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตาม กรมชีลประทานได้เร่งผันนำ้าบางส่วนจาก

แม่นำ้าแม่กลองมายังแม่นำ้าเจ้าพระยาเพ่ือเจือจางและดันนำ้าเค็ม

ออกไปให้มากท่ีสุด แต่ท้ังหมดก็อาจจะไม่รับประกันว่าปัญหา

นำ้าเค็มน้ีจะไม่เกิดข้ึนอีก น่ันเพราะนำ้าในเข่ือนเราก็น้อยลงเร่ือยๆ 

ส่วนนำา้ทะเลก็หนุนข้ึนส่งได้เร่ือยๆ อีกเหมือนกัน จากการตรวจสอบ

พบว่า ในนำ้าประปาตอนน้ีมีค่าของเกลือผสมอย่่ท่ี 400 – 800 

มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงปกติจะอย่่ท่ี 100 มิลลิกรัมต่อลิตรเท่าน้ัน 

ทว่าในหน่ึงวันเราไม่ได้รับโซเดียมจากท่ีเดียว แม้ว่าคนท่ีสุขภาพดี

จะยังด่ืมนำ้าประปารสปะแล่มๆ น้ีได้ แต่ก็อาจเพ่ิมความเส่ียงต่อ

สุขภาพได้ในระยะยาว ส่วนคนท่ีจะได้รับผลกระทบเต็มๆ จากกรณีน้ี

ก็คือผ้่ป่วยโรคไต โรคความดันโลหิตส่ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 

โรคทางสมอง ผ้่ส่งอายุรวมถึงเด็กเล็ก จึงควรหลีกเล่ียง
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รับัมืือภัยู่แล้้งในรอบั 40 ป่ด้ีวยู่วิธ่ิ์ URD 

สถานการณ์นำ้าประปากร่อยและเค็มเช่ีนน้ีคงจะอย่่กับเรายาวไปถึง

เดือนพฤษภาคม 2563 เลยทีเดียว สภาวิศวกรขอชีวนเพ่ือนสมาชิีก

ร่วมกันรับมือกับวิกฤตภัยแล้งด้วยวิธีิ์ URD ซ่ึงไม่ใช่ีเร่ืองท่ียากเกินไป

สำาหรับทุกคน เพราะทุกอย่างเร่ิมต้นท่ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การใช้ีนำ้าในชีีวิตประจำาวันผ่านแนวคิด URD ท่ีย่อมาจาก U = 

Useful คุ้มค่า R = Reserve คาดการณ์ และ D = Detect ควบคุม

แนวคิด URD น้ียังสามารถประยุกต์ใช้ีได้กับหน่วยครัวเรือน 

เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เพราะร่วมกันท้ังหมดน้ีเราก็

จะช่ีวยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตนำ้าในด้านต่างๆและช่ีวย

ประสานให้เกิดความยัง่ยืนในระยะยาวได้ด้วย

U = Useful ใชั�อย่์างคุ้มค่า
หลักการท่ีง่ายและทำาได้ทันที เร่ิมจากปรับพฤติกรรมของเราเอง 

โดยดึงหลักการของการ Reduce, Reuse, Recycle เข้ามาช่ีวย 

เช่ีน Reduce ใช้ีแก้วรองนำ้าเพ่ือบ้วนปาก แทนการใช้ีมือรองนำ้า

จากก๊อก ช่ีวยประหยัดนำ้าได้มากถึง 30 ลิตรต่อคร้ัง ปิดฝักบัว

ทุกคร้ังท่ีถ่สบ่่ ช่ีวยประหยัดนำ้าได้ถึง 60 ลิตร Reuse นำ้าท้ิงจาก

ท่อแอร์ท่ีเคยปล่อยไหลให้เสียของ หาถังมารองแล้วนำาไปรด

นำ้าต้นไม้ได้ นำ้าจากการล้างผักหรือผลไม้แทนท่ีจะเทท้ิงก็นำาไป

รดนำ้าต้นไม้หรือใช้ีทำาความสะอาดพ้ืนท่ีนอกบ้านได้ Recycle 

เรียนร้่วิธีิ์นำานำ้าเสียจากครัวเรือน เช่ีน นำ้าจากการอาบนำ้าด้วยการ

ติดต้ังถังพักนำ้า ก่อนจะปล่อยไปยังแปลงผักสวนครัวในบ้าน

R = Reserve คาดการณ์เพ่ือสำารองนำ�า
การคาดการณ์ถึงปริมาณนำ้าท่ีจำาเป็นต้องใช้ีในสถานการณ์ต่างกัน

จะชีว่ยใหมี้การจดัสรรนำ้าและสำารองนำ้าไว้ใช้ีได้อยา่งมีประสทิธิิ์ภาพ

หากเกิดวิกฤตก็จะทำาให้มีนำ้าใช้ีอย่างพอเพียง ในครัวเรือนอาจเร่ิม

ท่ีการคำานวณปรมิาณนำ้าท่ีใช้ีเพ่ืออุปโภค บรโิภค ซ่ึงจะต่างกันตาม

จำานวนคนในครอบครัวและลักษณะการใช้ีงาน แต่โดยเฉล่ียความ

ต้องการนำ้าต่อคนต่อวันจะอย่ท่ี่ 50-250 ลิตร นำาไปส่ก่ารหาขนาด

ถังเก็บนำ้าท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีนำ้าสำารองใช้ีเพียงพอ ซ่ึงการ

คาดการณ์สำาหรับภาคเกษตรกรรมเป็นเร่ืองของการวางแผนท่ีจะ

เพาะปล่กพืชีตลอดท้ังปี อย่างการวางแผนปล่กพืชีท่ีใช้ีนำ้าน้อยใน

ฤด่แล้ง การสร้างสระนำ้าช่ัีวคราว เพ่ือใช้ีเป็นพ้ืนท่ีสำารองนำ้า หรือ

การทำานาข้ันบันได ยกหัวคันนาส่งและกว้าง เพ่ือกักเก็บนำ้าฝนท่ี

ตกลงมาไว้ในท้องนา

D = Detect ควิบคุมและวิางแผนการใชั�นำ�า
การใช้ีทรัพยากรนำ้าต้องร้่จักบริหาร วางแผน และควบคุม

พฤติกรรมการใช้ีนำ้าของตนเอง เพ่ือท่ีจะไม่ก่อให้เกิดการเสียสมดุล

ของการใช้ีนำ้าในแตล่ะเดือน จนสง่ผลกระทบถงึแหล่งนำ้า เช่ีน หม่ัน

ตรวจสอบข้อม่ลการใช้ีนำ้าภายในบ้านว่ามีตัวเลขผิดปกติในแต่ละ

เดือนหรือไม่ ตรวจเช็ีกท่อ หากพบการร่ัวซึมต้องรีบแก้ไข ไม่ให้เกิด

การส่ญเสียนำ้าโดยเปล่าประโยชีน์ ด้านเกษตรกรอาจต้องควบคุม

การใช้ีนำ้าในการทำาการเกษตรแตล่ะส่วน เพ่ือบรหิารนำ้าท่ีสำารองไว้

ใช้ีอยา่งคุ้มค่าท่ีสุด ในขณะท่ีโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการควบคุม

การใช้ีนำ้าในการผลิตตลอดท้ังปี

ท่ีมา :

thematter.co/brandedcontent/eastwater-urd-01/98224

workpointnews.com/2020/01/07/drought-4/

thainews.prd.go.th/th/news/detail/TNECO6108270010020

www.bbc.com/thai/thailand-51004534  bit.ly/2RDNzdU

bit.ly/30MpcPG
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ENGINEERING 

YESTERDAY 
“วิิศวิกรรมศาสตร์คือศาสตร์และศิลป์ 
ท่ีี่บรรพบุ รุษข้อง เราใชั� เ ป็น เค ร่ืองมือ
ในการที่ำาส่ิงท่ีี่เคย์เป็นไปไม่ได้ในวัินวิาน...
ให้กลาย์มาเป็นควิามจริง” “ 
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2) Engineering Council for Professional Development 

แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของ engineering 

ไว้ดังน้ี “การสร้างสรรค์โดยการนำาเอาหลักวิทยาศาสตร์

มาใช้ีออกแบบและพัฒนาส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

หรือกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมใดๆ ซ่ึงใช้ีส่ิงต่างๆ เหล่า

น้ีอย่างเดียวกันหรือหลายอย่างรวมกัน หรือการก่อสร้าง

และการใช้ีงานส่ิงเหล่าน้ีให้ประโยชีน์ให้เต็มท่ี หรือการ

พยากรณก์ารทำางานของส่ิงเหล่าน้ีภายใต้สภาวะของการใช้ี

งาน ซ่ึงท้ังหมดน้ีก็เพ่ือให้ส่ิงต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วทำางาน

ตามหน้าท่ี ท่ีออกแบบมาให้ทำาให้เป็นการคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์และปลอดภัยต่อชีีวิตและทรัพย์สิน”

2. วิศวกรและการประยุกต์ใช้ีความร้่ทางด้านวิศวกรรม

ในชีีวิตประจำา

1) วิศวกร คือผ้่ทำางานสร้างสรรค์ส่ิงท่ีจะช่ีวยอำานวย

ความสะดวกและเป็นประโยชีน์ต่อสังคม โดยอาศัย

พ้ืนฐานความร้่ท้ังทางด้านประยุกต์วิทยา (เทคโนโลยี) 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มาใช้ีใน

การทำางาน โดยแนวปฏิิบัติ (practice) ทางวิทยาศาสตร์

มีกระบวนการส่วนใหญ่เหมือนกับแนวปฏิิบัติทาง

วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวคือ ท้ังสองศาสตร์มีการพัฒนา

และใช้ีโมเดลในการดำาเนินงาน มีการออกแบบและ

ลงมือค้นคว้าวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อม่ล และวิเคราะห์

ข้อม่ลดังกล่าวท้ังวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วิิศวิกรรมศาสตร์
WHAT IS ENGINEERING?

1. ความหมายของวิศวกรรมศาสตร์

1) ‘วิศวกรรมศาสตร์’ หรือ ‘Engineering’ ในภาษาอังกฤษ

มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า ‘ingenium’ ซ่ึงแปลว่า

ความสามารถตามธิ์รรมชีาติ ความเป็นอัจฉริยะท่ีติดตัวมา

โดยกำาเนิดหรือการคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ คำาว่า ingenium 

แผลงมาจากศัพท์เดิมว่า ‘eignere’ หรือ ‘genere’ ซ่ึงแปลว่า

‘ผลิต ประดิษฐ์ สร้าง หรือทำาให้เกิดข้ึน’

ต้องการความร้่ทางคณิตศาสตร์ในการคำานวณนอกจากน้ี

ท้ังนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมีการใช้ีหลักฐานในการ

ยืนยันแนวคิดซ่ึงอาจเป็นคำาตอบของข้อสงสัยเก่ียวกับ

ธิ์รรมชีาติหรือปัญหาและสุดท้ายต้องมีการประเมินและ

ส่ือสารแนวคิดดังกล่าว

2) แต่อย่างไรก็ตาม แนวปฏิิบัติท้ังสองมีความแตกต่าง

กันอย่่ 2 ประการ คือ

1. ในขณะท่ีวิชีาวิทยาศาสตร์ พยายามต้ังคำาถามเพ่ือ

เรียนร้่และทำาความเข้าใจธิ์รรมชีาติ ทว่าวิศวกรรมศาสตร์

พยายามนิยามปัญหาซ่ึงเกิดจากความไม่พอใจและ

ต้องการพัฒนาคุณภาพชีีวิตของมนุษย์

2. ผลลัพธ์ิ์ของการทำางานทางวิทยาศาสตร์คือการสร้าง

คำาอธิิ์บายเพ่ือตอบข้อสงสัยเก่ียวกับธิ์รรมชีาติ ในขณะ

ท่ีผลลัพธ์ิ์ของการทำางานทางวิศวกรรมศาสตร์คือวิธีิ์การ

แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีีวิตของมนุษย์ และวิธีิ์

การดังกล่าวจะนำามาซ่ึงผลผลิตท่ีเป็นเทคโลยีใหม่หรือ

นวัตกรรม
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3) วิศวกร เป็นอาชีีพท่ีเป็นเบ้ืองหลังความสำาเร็จของการคิดค้น

ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการนำา

ไปใช้ีประโยชีน์ในภาคธุิ์รกิจ อุตสาหกรรม สังคมและตัวเรา

ทุกๆคน อาจกล่าวได้ว่า วิศวกรเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี “บทบาท

สำาคัญ” ในยุค Thailand 4.0 ท่ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์

และน่าต่ืนเต้นมากท่ีสุดวิชีาชีีพหน่ึง เพราะวิศวกรทำาหน้าท่ี

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ๆ หรือ ออกแบบ สร้างให้ส่ิงท่ีมีอย่่แล้วดีกว่าเดิม 

เม่ือเปรียบเทียบกับงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ จะเห็นว่างาน

ทางศิลปะน้ันเก่ียวพันกับงานสร้างสรรค์ทางความคิดและ

ทางอารมณ์ แต่ในทางกลับกัน งานสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมน้ัน

เก่ียวพันกับส่ิงท่ีจับต้องได้ “ใช้ีได้จริง” เป็นพ้ืนฐานจำาเป็นและ

มีบทบาทในการกำาหนดลักษณะชีีวิตความเป็นอย่่และความ

เป็นไปของสังคม เช่ีน การออกแบบเคร่ืองใช้ีท่ีอย่่รอบตัวท้ัง

ในบ้านและสำานักงาน เคร่ืองบิน รถยนต์และการออกแบบ

อุปกรณ์ท่ีใช้ีทางการแพทย์ ส่ิงของท่ีใช้ีในชีีวิตประจำาวันท้ังท่ี

เราสัมผัส ได้ยินมองเห็นล้วนเป็นผลงานการออกแบบและ

ประดิษฐ์ของวิศวกรท้ังส้ินงานประดิษฐ์และออกแบบของ

วิศวกรเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีสุดส่วนหน่ึงท่ีใช้ีในการ

4) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคปัจจุบันท่ี Internet of Thing (IoT) 

เร่ิมมีบทบาทสำาคัญมากข้ึนต่อการดำารงชีีวิตของมนุษยซ่ึ์งก็คือ

การใช้ีเทคโนโลยีช่ีวยให้ส่ิงของต่างๆ สามารถแลกเปล่ียนข้อม่ล

ระหว่างกันได้เอง ผ่านเครือข่ายมีสาย หรือเครือข่ายไร้สาย 

ทำาให้การทำางานของส่ิงต่างๆ ชีาญฉลาดข้ึน และอำานวยความ

สะดวกในการใช้ีชีี วิตได้มากข้ึน ซ่ึงถ้าเป็นก่อนหน้าน้ี

เราอาจนึกไม่ออกว่าส่ิงเหล่าน้ีจะมีหน้าตาแบบไหน หรือจะมี

ของแบบน้ีอย่่จริงๆ หรือเปล่า แต่ในวันน้ีเราได้เห็นแล้วว่า

ส่ิงของท่ีผลิตข้ึนมาเร่ิมมีการใส่ระบบปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligent) และการเช่ืีอมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไป 

จากนาฬิิกาหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก (Wearables) เป็นบ้าน

ท้ังหลัง (Smart home) จากระบบจัดการฟาร์ม (Smart 

farming) เป็นระบบจัดการเมืองท้ังเมือง (Smart City) 

ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีีวิตของเราทุกคนให้ดียิ่งข้ึนในอนาคต

ขับเคล่ือนสังคมท้ังทางด้านความเป็นอย่่ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ

และความปลอดภัยในชีีวิต
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1) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

เป็นสาขาความร้่และวิชีาชีีพเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ีประยุกต์

วิทยา (เทคโนโลยี), วิทยาศาสตร์ และความร้่ทางคณิตศาสตร์

เพ่ือการใช้ีประโยชีน์จากกฎทางธิ์รรมชีาติและทรัพยากรทาง

กายภาพให้เกิดประโยชีน์ส่งสุด เพ่ือช่ีวยในการออกแบบและ

ประยุกต์ใช้ีวัสดุ โครงสร้าง เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ระบบ และ

กระบวนการ เพ่ือการตอบสนองต่อจุดประสงค์ท่ีต้องการได้

อย่างปลอดภัยและเช่ืีอถือได้

2) วิศวกร (Engineer)

คือประยกุต์ใช้ีความร้่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือการหาทาง

แก้ปัญหาท่ีเหมาะสมต่อความต้องการ หรือเพ่ือการพัฒนางาน

ท่ีรับผิดชีอบให้ดียิง่ข้ึน นอกจากวิศวกรมีความจำาเป็นยวดยิง่ท่ี

จะต้องมีความร้่ความชีำานาญในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ออกแบบในโครงการของตนแล้ว ต่อไปในอนาคตวิศวกรจะ

ต้องมีความร้่มีความเช่ีียวชีาญหลายๆ ด้าน (Multidisciplinary) 

ในคนเดียวกันด้วย ถึงจะตอบโจทย์เทรนด์วิศวกรในยุคใหม่

3) ดังน้ันวิศวกรจำาต้องเรียนร้่ส่ิงใหม่ๆ ท้ังเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตลอดวิชีาชีีพของตน (Lifelong Learning) เพราะ

วิศวกรเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี “บทบาทสำาคัญ” ในยุค Thailand 

4.0 น่ันเอง

3. บที่สรุป
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Engineering: Past, Present, 
and Future Perspectives
1. From Military Engineering to Sustainable    
   Engineering

1) อาชีีพวิศวกรรมในสมัยเร่ิมแรกน้ันเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิีดกับ

การทหาร กล่าวคือ เป็นงานในลักษณะของการสร้างอาวุธิ์สงคราม 

เช่ีน เคร่ืองยงิก้อนหิน ป้นใหญ่ เคร่ืองกระทุ้งประต่เมือง การก่อสร้าง

กำาแพง ป้อมยาม ค่เมือง เป็นต้น ดังน้ันวิศวกรรุ่นแรกคือ วิศวกร

การทหาร (Military Engineer) วิศวกรเหลา่น้ีส่วนใหญ่จะเป็นทหาร

ซ่ึงจะต้องเข้าร่วมรบในสงคราม แต่หน้าท่ีพิเศษท่ีแตกต่างจากทหาร

อ่ืนๆ คือต้องทำาการประดิษฐ์อาวุธิ์และสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ

2) ต่อมาถึงสมัยท่ีอำานาจของเจ้าผ้่ครองนครและอาณาจักรต่างๆ 

ถึงจุดเส่ือมโทรม การพาณิชียกรรมได้เจริญรุ่งเรืองแทนท่ีการรบ

เพ่ือขยายอาณาเขตในราวปี ค.ศ. 1750 ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธิ์ยา

ตอนปลาย จึงเกิดมีวิศวกรพลเรือน (Civil Engineer) ซ่ึงทำางาน

ในส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการทหารโดยตรง เช่ีน การสร้างถนน 

ขุดคลอง เป็นต้น และวิศวกรเหล่าน้ีได้รวมตัวกันจัดต้ังเป็นสถาบัน

Institute of Civil Engineer (London) ข้ึนในปี ค.ศ. 1828

3) ยิ่งการพาณิชียกรรมและอุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรืองย่ิงข้ึนเท่าไร

ความจำาเป็นท่ีจะต้องจำาแนกสาขาเฉพาะของวิศวกรยิ่งมีมากข้ึน

เท่าน้ัน เม่ือการใช้ีเคร่ืองจักร เคร่ืองกลมีมากข้ึน วิศวกรพลเรือน

ท่ีทำางานเก่ียวข้องกับเคร่ืองจักรกลก็มากข้ึนไปด้วย   วิศวกรพลเรือน

จำานวนหน่ึงจึงแยกตนเองออกมาต้ังเป็นสาขาใหม่ คือ วิศวกรรม

เคร่ืองกล (Mechanical Engineering)

4) วิศวกรรมเคร่ืองกล (Mechanical Engineering) จะทำางานเก่ียวกับ

เคร่ืองจักรกำาเนิดพลัง (engine) เคร่ืองจักรแปรร่ปวัสดุและ

ผลิตสินค้า โรงงานขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ (material 

handling equipment) และความหมายของวิศวกรรมพลเรือน

แต่เดิม (Civil Engineering) น้ันก็เปล่ียนมาหมายความถึงวิศวกรรม

โยธิ์า ซ่ึงเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ถนน คลอง ฯลฯ และยังคง

ใช้ีคำาว่า Civil เหมือนเดิม ในสมัยต่อมาเม่ือพลังงานไฟฟ้าเป็นท่ีร้่จัก

กันแพร่หลาย วิศวกรเคร่ืองกลบางกลุ่มท่ีทำางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร

กำาเนิดไฟฟ้า และระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าก็แยกสาขาออกเป็น

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงสาขา

5) จากเดิมวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมีเพียง 3 สาขาหลัก คือ วิศวกรรมโยธิ์า, 

วิศวกรรมเคร่ืองกล และวศิวกรรมไฟฟา้ ต่อมาวศิวกรรมศาสตรจึ์งมี

สาขาย่อยอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่ีน วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial 

Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering), วิศวกรรม

เหมืองแร่และโลหะวิทยา (Mining and Metallurgical Engineering), 

วิศวกรรมการเดินอากาศ (Aeronautical Engineering), วิศวกรรม

การเกษตร (Agricultural Engineering), วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 

(Marine  Engineering), วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Engineering), วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering), 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม Environmental Engineering), วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(Telecommunications engineering) เป็นต้น

6) ปัจจุบันวิชีาชีีพทางวิศวกรรมเดินทางมาถึงจุดเปล่ียนคร้ังสำาคัญ

จากจุดเร่ิมต้นท่ีเราเคยพัฒนาองค์ความร้่ทางวิศวกรรมเพ่ือต่อส้่

ในการทำาศึกสงคราม ตามมาด้วยการแข่งขันเพ่ือชิีงความเป็นเจ้า 

ท้ังบนพ้ืนโลก ใต้ผิวนำ้า บนท้องฟ้า ไปจนถึงในอวกาศ เราหำ้าห่ันกัน

ด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการปฏิิวัติอุตสาหกรรมท่ี

ดำาเนินมาถึงคร้ังท่ี 4 ในระยะเวลาเพียง 200 ปี ผลักดันให้เกิด

ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์มาใช้ีในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลิต (Productivity)  จนทำาให้เกิดการผลิตแบบ

เป็นจำานวนมาก (Mass Production) เพ่ือตอบสนองการบริโภคท่ี

เติบโตอย่างรวดเร็วเกินความต้องการท่ีแท้จริง
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7) ส่ิงเหล่าน้ีเองได้ก่อให้เกิดปัญหา Overconsumption หรือ

วิกฤตการณ์ท่ีทรัพยากรธิ์รรมชีาติท่ีใช้ีแล้วหมดไป (Non-Renewable 

Resources) อาทิ แร่ โลหะ ก๊าซธิ์รรมชีาติ นำ้ามันปิโตรเลียม และ

ถ่านหิน ถ่กนำามาใช้ีงานมากเกินกว่าท่ีระบบนิเวศจะสามารถสร้าง

ทรัพยากรดังกล่าวข้ึนมาทดแทนส่วนท่ีถ่กใช้ีงานไปได้ทัน เน่ืองจาก

ระยะเวลาของกระบวนการทดแทนน้ัน ยาวนานเกินกว่าหน่ึงช่ัีวอายุ

คนหรืออาจใช้ีเวลาเป็นหม่ืนปี จนมนุษย์ เรามิอาจร้ังรอให้

กระบวนการทางธิ์รรมชีาติสรรค์สร้างทรัพยากรดังกล่าวข้ึนมาใหม่ 

ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมากมายกับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงสภาพภ่มิอากาศ (Climate Change) หรือสภาวะโลกร้อน

ซ่ึงกลายมาเป็นปัญหาในระดับโลกท่ีกำาลังรอคอยการแก้ไขปัญหา

จากทุกภาคส่วน นำาไปส่่การพัฒนาท่ียัง่ยนืโดยใช้ีหลักทางวิศวกรรม

เพ่ือร่วมกันกอบก้่โลกใบน้ี
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2. Geoengineering Climate Solutions

Engineering: Past, Present, 
and Future Perspectives

1) ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีเราเหล่าวิศวกรจะต้องนำาเอาองค์ความร้่

ทางวิศวกรรมเพ่ือมาร่วมกันกอบก้่โลกใบน้ี โดยการลดผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภ่มิอากาศ (Climate Change Mitigation) 

ซ่ึงเป็นการแทรกแซงเพ่ือลดความรุนแรงและควบคุมอัตราการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภ่มิอากาศในระยะยาว หมายรวมถึง

ยุทธิ์ศาสตร์สำาหรับลดกิจกรรมของมนุษย์ในการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (Greenhouse Gas) อันเป็นสาเหตุหน่ึงของการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภ่มิอากาศ

2) เม่ือไม่นานน้ี ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮิาร์วาร์ด

ของสหรัฐฯ เผยว่า ได้เตรียมการจะทดลองฉีดพ่นสารเคมีในช้ัีน

บรรยากาศโลกในเร็วๆ น้ี เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ี

สารบางชีนิดสะท้อนแสงอาทิตย์ให้กลับคืนส่่อวกาศ ซ่ึงคาดว่า

จะทำาให้โลกเย็นลงและบรรเทาความรุนแรงของภาวะโลกร้อน

3)  มีการเปิดเผยถึงโครงการวิจัยดังกล่าวในวารสาร Environmental 

Research Letters ซ่ึงทีมนักวิทยาศาสตร์ของฮิาร์วาร์ดเสนอให้

ฉีดพ่นสารจำาพวกละอองลอยซัลเฟต (Sulfate Aerosol)  ปริมาณ

หลายล้านตันในบรรยากาศช้ัีนสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) 

เพ่ือให้ลดความร้อนแรงของแสงอาทิตยล์งได้อยา่งรวดเร็ว สอดคล้อง

กับความจำาเป็นของมนุษย์ท่ีต้องเร่งแก้ไขภาวะโลกร้อนในข้ันวิกฤต

ให้ได้อย่างเร่งด่วน

4) การทดลองน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ SCoPEx ของมหาวิทยาลัย

ฮิาร์วาร์ด ซ่ึงมุ่งหาหนทางยับยั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภ่มิอากาศ ตามหลักการ “วิศวกรรมโลก” (Geoengineering) 

โดยมนุษย์ใช้ีเทคโนโลยีเข้าแทรกแซงและควบคุมระบบภ่มิอากาศ

ของโลกในวงกว้าง เพ่ือหยุดยั้งภัยพิบัติท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ

อุณหภ่มิโลกในทุกปี ซ่ึงเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างทีม

นักวิทยาศาสตร์ ทีมวิศวกร และนักสังคมศาสตร์

5)  ทีมผ้่วิจัยอ้างว่า การใช้ีฝ่งบินของเคร่ืองบินท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ

ออกปฏิิบัติการฉีดพ่นสารเคมีสะท้อนแสงอาทิตยเ์ป็นระยะนับหลาย

พันคร้ังต่อปีน้ัน มีความเป็นไปได้ส่งในทางปฏิิบัติ และมีต้นทุน

ตำ่าพอท่ีชีาติต่างๆ จะร่วมกันแบกรับภาระทางการเงินน้ีได้ 

โดยประมาณการว่ามีค่าใช้ีจ่ายตกปีละ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เท่าน้ัน ซ่ึงนับว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีท่ัวโลกใช้ีพัฒนา

พลังงานสีเขียวอย่่แล้วถึงปีละ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

6) สำาหรับการทดลองข้ันต้นน้ี จะใช้ีบอลล่นนำาสารแคลเซียม

คาร์บอเนตหรือหินป่นท่ีอย่่ในร่ปของควันละอองลอยข้ึนไปฉีดพ่นท่ี

ระดับความส่งราว 20 กิโลเมตรเหนือพ้ืนโลก โดยจะยังใช้ีสารดังกล่าว

ในปริมาณไม่มากนัก จากน้ันบอลล่นจะบินตรวจตราภายในกลุ่มควัน

ละอองลอยดังกล่าวเป็นเวลา 24 ช่ัีวโมง เพ่ือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม

ของอนุภาคละอองลอยและความเปล่ียนแปลงในช้ัีนบรรยากาศท่ี

เกิดข้ึนหลังจากน้ัน

7) นักวิทยาศาสตร์บางส่วนมองว่า แม้ในอนาคตจะพบว่าวิธีิ์การน้ี

ใช้ีได้ผลและไมก่่อให้เกิดอันตราย แตก็่เป็นเพียงทางเลอืกเสริมในการ

ลดโลกร้อนเท่าน้ัน เพราะมนุษย์ยังคงต้องจัดการกับต้นเหตุของ

ปัญหาท่ียังไม่ถ่กขจัดไป น่ันก็คือการปล่อยคาร์บอนส่่ช้ัีนบรรยากาศ

ท่ีไม่มีว่ีแววว่าจะลดลง นอกจากน้ี การฉีดพ่นสารเคมีลดโลกร้อน

ยังไม่ช่ีวยแก้ไขผลพวงจากการปล่อยคาร์บอน เช่ีน การท่ีนำา้ทะเลมี

สภาพเป็นกรดได้
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สุภาวิศวกร 
Council of Engineers Thailand 
จัดีตั�ง ขึ�นตามืพระราชีบััญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542

มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีประวัติความเป็นมาจากในอดีตวิศวกรไทย

ได้รวมตัวกันภายใตส้ถาบันวิชีาชีีพคอื วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย

ในพระบรมราช่ีปถัมภ์ (วสท.) ต้ังแต่ พ.ศ. 2486 ต่อมา รัฐบาลได้ตรา

พระราชีบัญญัติควบคุมการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ข้ึน 

เม่ือสภาพเศรษฐกิจสังคมมีการเปล่ียนแปลง มีความต้องการวิศวกรมากข้ึน

จึงมีการเร่งผลิตวิศวกร เป็นผลให้งานวิศวกรรมมีปัญหาเร่ืองคุณภาพงาน

จำาเปน็ต้องมีการปล่กฝังจิตสำานึกทางดา้นจรรยาบรรณและมกีารพัฒนา

วิชีาชีีพอย่างต่อเน่ือง คร้ันเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีรุนแรงหลายคร้ังจนมี

ผลกระทบต่อความน่าเช่ืีอถือของวิชีาชีีพวิศวกรรม อาทิ เหตุการณ์จาก

รถบรรทุกแก๊สระเบิดท่ีถนนเพชีรบุรีตัดใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2532 

ไฟไหม้โรงงาน อาคารถล่มท่ีจังหวัดนครราชีสีมา ซ่ึงก่อให้เกิดความ

ส่ญเสียชีีวิตและทรัพย์สินของประชีาชีนเป็นจำานวนมาก ทบวงมหาวิทยาลัย

และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้มีการจัดสัมมนา

ระดมความคิดและได้ข้อสรุปในการจัดต้ัง “สภาวิศวกร” รวม 4 ประการ

คือ

1. ให้มีสภาวิชีาชีีพท่ีสามารถปกครอง ควบคุมและกำากับด่แลกันเอง 

สภาวิศวกรจึงต้องมาจากการเลือกต้ังของสมาชิีก

2. ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานโดยอิสระจึงต้องมีสถานภาพ

เป็นนิติบุคคล

3. ให้สภาวิศวกรมีอำานาจหน้าท่ีในการกำากับด่แลควบคุม ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกอบวิชีาชีีพอย่างต่อเน่ืองทันต่อ

วิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

4. ให้มีการประกอบวิชีาชีีพด้วยมาตรฐานหน่ึงเดียวไม่ว่าจะเป็นราชีการ

หรือเอกชีน และจะไม่มีการยกเว้นสำาหรับคนต่างชีาติ ต่อมาได้มีการร่าง

พระราชีบัญญัติวิศวกรเม่ือปี พ.ศ. 2538 โดยคณะบุคคลผ้่ทรงคุณวุฒิ

ทางวิศวกรรม จนในท่ีสุดพระราชีบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จึงได้เกิด

ข้ึนและมีผลบังคับใช้ีต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

Council 
of 
Engineers 
Thailand 
(COE)



74



75

1. หน้าท่ีี่ข้องสภาวิิศวิกร

1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผ้่ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุมรวมท้ัง

พิจารณาพักใช้ีใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

2)  รับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคมุ รับรองความร้่ความชีำานาญในการประกอบวชิีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุม

3)  ควบคุมความประพฤติ และการดำาเนินงานของผ้่ประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุม ให้ถ่กต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่ง

วิชีาชีีพวิศวกรรม

4) ให้คำาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและ

ปัญหาด้านวิศวกรรมรวมท้ังด้านเทคโนโลยี

5)  เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกำาหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรม

ควบคุมและออกข้อบังคับสภาวิศวกร โดยความเห็นชีอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ

6) เป็นตัวแทนของผ้่ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมของประเทศไทย

7) ดำาเนินการอ่ืนตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง

2. สภาวิิศวิกรให้การส่งเสริมและช่ัวิย์เหลือ
   ดังต่อไปนี�

1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม

2) ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกล่ียข้อพิพาทของสมาชิีก

3) ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิีก

4) ช่ีวยเหลือ แนะนำา เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชีาการต่างๆ

แก่ประชีาชีนและองค์กรอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางวิศวกรรม

3. อนาคตข้องสภาวิิศวิกร

1) ในขณะท่ีปัจจุบันประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ท่ีสำาเร็จการศึกษา

ด้านวิศวกรรมศาสตร์น้อยลงอย่่ท่ี 33,000 คนต่อปี จำานวนน้ีมีผ้่ขอ

ใบอนุญาตประกอบวิชีาชีีพประมาณ 7,000 คนต่อปี ซ่ึงอาจมีเพียง

บางส่วนท่ีประกอบอาชีีพวิศวกร และคาดว่าในอนาคตอันใกล้

ไทยจะมีสัดส่วนเป็นวิศวกรเพียงร้อยละ 5 ของประชีากรท้ังประเทศ

2) จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้สภาวิศวกรจึงต้องเร่งปฏิิร่ป

ด้านวิศวกรรมให้เกิดความเปล่ียนแปลงเร็วท่ีสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้

กลายเป็นวิชีาชีีพท่ีขาดแคลนในอนาคต โดยเราจะเพ่ิมบทบาท

ในการให้คำาปรึกษาและแนะนำากับรัฐบาล เพ่ือร่วมกันออกแบบ

แผนการดำาเนินงานท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสำาคัญ

ระดับประเทศ ตามเทรนด์ด้านวิศวกรรมของโลก เช่ีน นวัตกรรม

ด้านการแพทย์สาธิ์ารณสุข พลังงานทดแทน ซ่ึงเป็นพลังงานสะอาด

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการป้องกัน

ประเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต เทคโนโลยีด้าน

อากาศยาน การพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ยานยนต์

พลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมการเงิน และสมาร์ทฟาร์ม

3)   สภาวิศวกรยังมีแผนท่ีจะยกร่างแผนแม่บทก้าวต่อไปของวิศวกรไทย

ในปี 2020 ซ่ึงจะมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดมาตรฐานของผ้่ประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกร มุ่งเน้นกลุ่มไปยงัคนรุ่นใหม่ต้ังแต่ในสถาบันการศึกษา

ผ้่ท่ีสำาเร็จการศึกษาและก้าวส่่วิชีาชีีพวิศวกรท่ีมีทักษะความร้่เท่าทัน

ต่อความเปล่ียนแปลง ควบค่กั่บการใหค้วามสำาคัญด้านจริยธิ์รรมและ

ความรับผิดชีอบต่อสังคม ซ่ึงจะมีประโยชีน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การประกอบวิชีาชีีพวิศวกรไทย
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ปรัชัญาการที่ำางาน 
ด้านวิิศวิกรรม

PHILOSOPHY OF 
ENGINEERING

1. อาช่ีพวิศวกร 

กับ วิศวกรมืออาชีีพ คำาว่า “มืออาชีีพ” หรือ professional เป็นคำาคุณศัพท์

 มาจากคำาว่า profess แปลว่า ยอมรับ นับถือ professional ใช้ีขยาย หรือ

อธิิ์บายว่า การทำาอะไรก็ตามท่ีทำาด้วยความร้่ ความเช่ีียวชีาญ ถ้าใช้ีกับคน

เราเรียกว่า Professor คือ คนท่ีเช่ีียวชีาญ เก่งเร่ืองน้ันๆ และยังรอบร้่ทุก

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ันๆ ด้วยการทำางานอย่างมืออาชีีพ จึงเป็นการ

ทำางานท่ีคนทำาต้องร้่ท่ีมา สาเหตุของการทำาร้่ว่าต้องทำาอะไร ใช้ีวิธีิ์การ

อย่างไร ถ้าต้องให้คนช่ีวยทำาจะต้องให้คนไหนทำาให้ ต้องร้่กฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้อง ร้่หรือคาดคะเนได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ท่ีไหน เพ่ือหาทาง

ป้องกันแก้ไข ร้่ว่าทำาแล้วจะเกิดประโยชีน์อะไรบ้าง อนาคตจะเป็นอย่างไร

จากการทำางานน้ันๆ หรือร้่เป้าหมายของงานท่ีทำาอย่างชัีดแจ้ง ถ้าเราทำางาน

กันแบบน้ีทุกคน งานท่ีได้จะสมบ่รณ์แบบ คุณก็เป็นคนหน่ึงท่ีสามารถก้าว

ไปส่่ “มืออาชีีพ” ได้
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2. การที่ำางานของที่�านในปัจจุบัันที่�านปฏิิบััติในข้อใดีบ้ัาง ?

3. รักในผ่ล้งานท่ี่�ที่ำาแล้ะม่ืจิตสุำานึกองค์ืกร

วิศวกรเป็นอาชีีพท่ีมีเกียรติ นอกจากผลงานจะสร้างประโยชีน์ให้กับ

ส่วนรวมแล้วยังต้องมีความรอบคอบ เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย

อาจทำาใหเ้กิดความเสยีหายใหญห่ลวงได ้บุคคลท่ีจะไดรั้บช่ืีอว่าเป็นวิศวกร

ได้น้ันจึงต้องเป็นผ้่ท่ีมีความรับผิดชีอบส่ง มีความหนักแน่นไม่เอนเอียง

เข้าหาผลประโยชีน์ส่วนตนมากกว่าความสำาเร็จท่ีแท้จริงของงานสามารถ

ทำางานรว่มกับผ้่อ่ืนได้ดีและมีความเป็นผ้่นำาท่ีมีบทบาทสำาคัญในการนำาทีม

เพ่ือให้เกิดความสำาเร็จได้

จิตสำานึกในองค์กร คือปรัชีญาในการทำางานท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดความ

สำาเร็จในหน้าท่ีสำาหรับวิศวกรมืออาชีีพทุกคน วิทยากรและท่ีปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรท่านหน่ึงได้กล่าวถึงจิตสำานึก

องค์กรไว้ 6 ประการ ดังน้ี

1. สำานึกความเป็นเจ้าของ (Sense Of Belonging) สำานึกแรกน้ีคือ

การคำานึงถึงว่าองค์กรท่ีเราทำางานน้ันก็เป็นเสมือนหน่ึงบ้านท่ีสองของเรา 

การอย่่ในบ้านน้ันก็ถือว่าเราต้องด่แลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชีน์ 

ไม่น่ิงด่ดาย และท่ีสำาคัญต้องคิดเสมอว่าองค์กรอย่่ได้เราก็อย่่ได้กล่าวคือ

อะไรเป็นความส่ญเสียก็ต้องหลีกเล่ียง แต่ถ้าเป็นผลประโยชีน์ต้องปกป้อง

2. สำานึกความรับผิดชีอบ (Sense Of Responsibility)

ในการทำางานตามหน้าท่ีและความรับผิดชีอบถือเป็นส่ิงท่ีแต่ละคนควร

ยดึถือให้ดีท่ีสุด แต่ท่ีสำาคัญการทำางานในยุคใหม่น้ัน ความรับผิดชีอบเพียง

ประการเดียวไม่เพียงพออาจจะต้องมีความร้่ความสามารถ และต้องมี

ความเช่ีียวชีาญโดยคำากล่าวท่ีน่าสนใจคือไม่ใช่ีเพียงแต่ทำางานเป็นอาชีีพ 

แต่ต้องทำางานอย่างมืออาชีีพ (Professional)

3. สำานึกความสัมพันธ์ิ์อันดี (Sense Of Relationship)

ในธุิ์รกิจย่อมมีการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามความร่วมมือเป็นส่ิงควรสรา้ง

ให้เกิดข้ึน โดยความสำานึกในความร่วมมือกันคงมีใน 3 มิติ คือมิติด้าน

บุคคลคือการมีความสัมพันธ์ิ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มิติท่ีสองคือการ

ประสานระหว่างหน่วยงานในองค์กร และมิติสุดท้ายการคำานึงถึงการ

สร้างความสัมพันธ์ิ์ระหว่างองค์กร ซ่ึงปัจจุบันเน้นการเป็นหุ้นส่วนทาง

ธุิ์รกิจระหว่างกัน

4. สำานึกความขบขัน (sense of humour) การทำางานท่ีเคร่งเครียด และ

จริงจังเกินไปอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อท้ังสุขภาพตนเอง และ 

สุขภาพองค์กร ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันในทางธิ์ุรกิจอย่างเข้มข้น

พนักงานก็เกิดความเครียดด้านเป้าหมายและความต้องการขององค์กร 

ดังน้ันส่ิงใดท่ีจะช่ีวยผ่อนคลายความเครียดให้กลายเป็นความสุข

5. สำานึกเชิีงกลยุทธ์ิ์ (Sense Of Strategy) เป้าหมายขององค์กรเป็น

ส่ิงท่ีทุกคนในองค์กรต้องทราบและยึดถือในการทำางานซ่ึงองค์กรยุคใหม่

มักมีแผนกลยุทธ์ิ์ หรือแผนยุทธิ์ศาสตร์เป็นกรอบในการดำาเนินงาน 

ดังน้ันส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายขององค์กรในแผนท่ีกล่าวน้ันคือ วิสัยทัศน์ 

(Vision) ซ่ึงถือเป็นธิ์งไชียท่ีพนักงานทุกคนต้องคำานึงถึง

6. สำานึกความซ่ือสัตย์ (Sense Of Integrity) คือความมีคุณธิ์รรม 

จริยธิ์รรมในการทำางาน ไม่ว่าจะเป็นในระดับปฏิิบัติหรือระดับบริหารท้ังน้ี

กรอบในการปฏิิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ก็คงเป็นกรอบในส่วนเก่ียวกับ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการทำางานซ่ึงควรยึดถือและปฏิิบัติ

อย่างเคร่งครัด และกรอบใหญ่ท่ีแสดงความเป็นคนดีท้ังในองค์กรและ

สังคมคือ ศีลธิ์รรม ซ่ึงก็คงเป็นไปตามหลักการของศาสนาของแต่ละบุคคล

น่ันเอง

 1) มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับกรอบ หรือร่ปแบบเดิมๆ

 2)  ชีอบทดลอง และพิส่จน์อย่างนักวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสิ่งใหม่ๆ 

  มาปรับใชี้กับการทำางาน

 3)  ชีอบท้าทาย และสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้

 4)  ตัดสินใจเด็ดขาด มีภาวะความเป็นผ่้นำาส่ง

 5)  เน้นคุณภาพ และประสิทธิ์ิผลของงานมากกว่าปริมาณ

 6)  เน้นความสำาเร็จภายใต้การทำางานเป็นทีม และร่้จักดึงศักยภาพ

  ของคนในทีมมาใชี้ให้เกิดประโยชีน์ส่งสุด

 7)  ใชี้เหตุผลในการจัดการกับปัญหาที่พบและร่้จักวางแผนงาน

  ให้ชีัดเจนก่อนลงมือปฏิิบัติ

 8)  ฟังเสียงสะท้อนจากผ่้รับบริการเสมอ

 9)  ชีอบสังเกต ตั้งสมมติฐาน และค้นหาความจริงอย่างชีาญฉลาด

 10) พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันโลกตลอดเวลา
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COE’S OBJECTIVES
& FUNCTIONS

วัต ถุประสงค์ ในการก่อ ต้ังและอำานาจหน้า ท่ีของ

สภาวิศวกร พระบาทสมเด็จพระบรมชีนกาธิิ์เบศร 

มหาภ่มิพลอดุลยเดชีมหาราชีบรมนาถบพติร พระราชีทาน

พระราชีบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้แก่ประชีาชีนชีาว

ไทยเ ม่ือ วัน ท่ี  19 พฤศจิกายน 2542 นับเ ป็น

พระมหากรุณาธิิ์คุณอย่างล้นพ้นแก่ปวงวิศวกรในปี

มหามงคล ครบรอบ 72 พรรษา พระราชีบัญญัติน้ีประกาศ

ในราชีกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี 116 ตอน 120 

ก. เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 และมีผลบังคับใช้ีต้ังแต่

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไป ดังน้ันวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2542 จึงเป็นวันกำาเนิดสภาวิศวกร 

สภาวิศวกรเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์และอำานาจหน้าท่ี

ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชีบัญญัติ ดังน้ี
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COE’S OBJECTIVES
& FUNCTIONS

 (1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบ 
  วิชีาชีีพวิศวกรรม

 (2) ส่งเสริมความสามัคคี และไกล่เกล่ียข้อพิพาท
  ของสมาชิีก

 (3) ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิีก

 (4) ควบคุมความประพฤติและการดำาเนินงาน
  ของผ้่ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุมให้
  ถ่กต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่ง
  วิชีาชีีพวิศวกรรม

 (5) ช่ีวยเหลือ แนะนำา เผยแพร่ และให้บริการ
  ทางด้านวิชีาการต่างๆ แก่ประชีาชีนและ
  องค์กรอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับวิทยาการและ
  เทคโนโลยีทางวิศวกรรม

 (6) ให้คำาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
  เก่ียวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรม
  รวมท้ังด้านเทคโนโลยี

 (7) เป็นตัวแทนของผ้่ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม
  ของประเทศไทย

 (8) ดำาเนินการอ่ืนตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง

 (1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผ่้ขอประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม
 (2) พักใชี้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 (3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ  
  วิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม
 (4) รับรองความร่้ความชีำานาญในการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม
  ควบคุม
 (5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำาหนด และการเลิกสาขา 
  วิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม
 (6) ออกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
  (ก)  การกำาหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (6)
  (ข)  การรับสมัครเป็นสมาชิีก ค่าจดทะเบียนสมาชิีก ค่าบำารุง และ
   ค่าธิ์รรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิีกหรือบุคคลภายนอก
  (ค)  การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา 32
  (ง)  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ีใบอนุญาต 
   การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรองความร้่ความชีำานาญ
   ในการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม
  (จ) คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพ้นจาก 
   การดำารง ตำาแหน่งของผ้่ตรวจตามมาตรา 20 วรรคสอง
  (ฉ) หลักเกณฑ์์และคุณสมบัติของผ้่ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับ
   ตามมาตรา 46
  (ชี) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผ้่ขอรับใบอนุญาต
   ตามมาตรา 49
  (ซ) จรรยาบรรณแห่งวิชีาชีีพวิศวกรรม และการประพฤติผิด
   จรรยาบรรณอันจะนำามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ�           
   แห่งวิชีาชีีพ
  (ฌ)  มาตรฐานในการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม
  (ญ)  การประชุีมของท่ีประชุีมใหญ่สภาวิศวกร
  (ฎ)  การใด ๆ ตามท่ีกำาหนดในพระราชีบัญญัติน้ี

 ข้อบังคับสภาวิศวกรนั้น ต้องได้รับความเห็นชีอบจากสภานายกพิเศษ
และเมื่อได้ประกาศในราชีกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชี้บังคับได้ (7) ดำาเนิน
การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร

วัิตถุูประสงค์ อำานาจและหน้าท์่ีี่
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TODAY 

“ 
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TODAY 
IS DISRUPTIVE 
ENGINEERING
CHANGE
“เม่ือวิิศวิกรรมศาสตร์ในทุี่กวัินนี�กำาลัง
เผชิัญหน้ากับควิามเปล่ีย์นแปลงครั�ง
สำาคัญ ในโลกยุ์ค Disruptive ท่ีี่ขั้บเคล่ือน
ด้วิย์เที่คโนโลยี์และระบบดิจิทัี่ล” “ 
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COE’S MEMBERS & MAIN 
BRANCHES OF ENGINEERING

องค์ประกอบข้องสภาวิิศวิกร

1. สมาชิีกสภาวิศวกรแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ สมาชิีก

สามัญ สมาชิีกวิสามัญ และสมาชิีกกิตติมศักดิ�

2. คณะกรรมการสภาวิศวกร จำานวน 20 คน มาจากการ

เลือกต้ังโดยสมาชิีกสภาวิศวกร 15 คน (เป็นผ้่ประกอบวิชีาชีีพ

10 คน เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 5 คน) กรรมการ

สภาวิศวกรอีก 5 คน มาจากการแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี

จากการเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มาจากการแต่งต้ังตามมติของ

ท่ีประชุีมใหญ่สภาวิศวกร มีหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย กรณีท่ีมี

การกลา่วหา ว่าผ้่ได้รับใบอนุญาตฯ ประพฤตผิิดจรรยาบรรณ

แห่งวิชีาชีีพ

4. คณะอนุกรรมการ คณะทำางาน และผ้่ชีำานาญพิเศษมาจาก

การแต่งต้ังของท่ีประชีุมคณะกรรมการสภาวิศวกรมีหน้าท่ี

ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกำาหนด

5. ผ้่ตรวจสภาวิศวกร ท่ีประชุีมใหญ่สภาวิศวกรแต่งต้ังจาก

สมาชิีกหรือบุคคลภายนอก มีหน้าท่ีตรวจสอบการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้วทำารายงานเสนอต่อ

ท่ีประชุีมใหญ่สภาวิศวกร

6.  สำานักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วยงาน 8 ฝ่าย 1 สำานัก คือ

     ฝ่ายการคลัง   

     ฝ่ายต่างประเทศ

     ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ฝ่ายบริหาร

     ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชีาชีีพ

     ฝ่ายส่ือสารองค์กร

     ฝ่ายอาคารสถานท่ี

     งานบุคคล

     งานตรวจสอบและติดตาม

     สำานักกฎหมายและจรรยาบรรณ

สำานักงานสภาวิศวกรมีหัวหน้าสำานักงานสภาวิศวกรบริหารงาน

ภายใต้การกำากับด่แลของเลขาธิิ์การสภาวิศวกร

คณะกรรมการสภาวิิศวิกร สมัย์ท่ีี่ 7

สุภาวศิวกร เป็นสุภาวชิีาช่ีพ จดัีตั�งขึ�นตามื พ.ร.บั. วศิวกร
พ.ศ. 2542 ได้ีคัืดีเลื้อกแล้ะแต�งตั�งคืณะกรรมืการบัริหารงาน
สุภาวิศวกรชุีดีใหมื� สุมัืยู่ท่ี่� 7 (พ.ศ. 2562 - 2565) โดียู่ม่ื
รายู่นามื ดัีงต�อไปน่�
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กรรมการบริหารสภาวิิศวิกร 

(Executive Board of the Council of Engineers) 

ศาสต่ราจัารย์  

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ�

นายกสภาวิศวกร

President

ดร.ประเสริฐ ต่ปนียางกูร

เลขาธิิการสภาวิศวกร

Secretary-General

รองศาสต่ราจัารย์  

ดร.สุธิา ขาวเธีิยร

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

Deputy Treasurer

นายกิต่ติ่พงษ์์ วีระโพธิิ�ประสิทัธิิ�

เหรัญญิกสภาวิศวกร

Treasurer

ผู้ัช่วยศาสต่ราจัารย์ 

ยุทัธินา มหัจัฉริยวงศ์

รองเลขาธิิการสภาวิศวกร

Deputy Secretary-General

รองศาสต่ราจัารย์  

ดร.ปิยะบุต่ร วานิชพงษ์์พันธ์ุิ

อุปนายกสภาวิศวกร คนทีั� 1

Vice President

รองศาสต่ราจัารย์

สฤทัธิิ�เดช พัฒนเศรษ์ฐพงษ์์

อุปนายกสภาวิศวกร คนทีั� 2

Vice President

กรรมการสภาวิิศวิกร 
(Board of the Council of Engineers)

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ิ์

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิิ์� ล้ิมสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดำารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

ดร.ไกร ต้ังสง่า

นายเกชีา ธีิ์ระโกเมน

นายอาทร สินสวัสดิ�

นายมานิตย์ ก้่ธิ์นพัฒน์

ดร.จิระศักดิ� แสงพุ่ม

ดร.ธิ์เนศ วีระศิริ

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ

ผ้่ช่ีวยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ช่ีโต

ผ้่ช่ีวยศาสตราจารย์ ชีายชีาญ โพธิิ์สาร
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นโย์บาย์คณะกรรมการ
สภาวิิศวิกร สมัย์ท่ีี่ 7

วิิสัย์ทัี่ศน์

พันธีกิจ

“ยกระดับวิศวกรไทยส่่สากลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

(Enhance Thai Engineers for Global Sustainability.)

“พัฒนาคุณภาพการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรไทย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือ

ประชีาชีนและสังคม”
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นโย์บาย์

-รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

(TABEE)

  

-การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุมเพ่ือไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา

-ทำาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวิศวกร เพ่ือประโยชีน์

ในการดำาเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีของสภาวิศวกร

ตามพระราชีบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542    

-การกำาหนดแนวทาง วิธิ์ ีการ และการเตรียมการ   

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับเทคโนโลยี

วิศวกรรม (TABET)

-ส่งเสริมงานวิจัยท่ีเป็นประโยชีน์ต่อการประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรรม และเพื ่อประโยชีน์ในการจัดทำา

มาตรฐานประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม

-สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยท่ีเก่ียวข้องในงาน

วิศวกรรมในเรื่องใหม่ๆ เพื่อประโยชีน์ต่อสังคมไทย 

และสังคมโลก    
1. ด้านการศึกษาและวิจัย์
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นโย์บาย์

-ปรับปรุงระบบและข้อสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 

โดยเน้นเร่ืองการประเมินผลความสามารถของผ้่สอบ

-สนับสนุนสมาคมวิชีาชีีพเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพการประกอบวิชีาชีีพวิศวกร และเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

-ส่งเสริมการทำากรอบความสามารถของผ้่ปฏิิบัติวิชีาชีีพ

ในแต่ละสาขาเพ่ือใช้ีประเมินผลในการสอบเล่ือน

ระดับ

-ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณในกรณีพิพาทและ

ไกล่เกล่ีย

-ออกใบรับรองความร้่ความชีำานาญสำาหรับผ้่ประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรรม วิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม และ

สหสาขาวิชีาชีีพวิศวกรรม รวมท้ังรับรองความร้่ความ

ชีำานาญเฉพาะทาง

-ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิิบัติวิชีาชีีพ (Code 

of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code of 

Conducts) และมาตรฐานการให้บริการวิชีาชีีพ 

(Code of Services)

-ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่าง

เป็นร่ปธิ์รรม

-ส่งเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผ้่ประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรรม

-ส่งเสริมการจัดทำามาตรฐานการคิดค่าบริการวิชีาชีีพ

วิศวกรรม

-การจัดทำาทำาเนียบและคลังข้อม่ลผ้่ชีำานาญการในสาขา

วิชีาชีีพวิศวกรรมต่างๆ

-ส่งเสริมการพัฒนาวิชีาชีีพวิศวกรรมต่อเน่ืองให้มากข้ึน

-ส่งเสริมศักดิ�ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรม

-ส่งเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแห่งวิชีาชีีพวิศวกรรม

-เสริมสร้างความเช่ืีอม่ันในการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม 

(Professional Reliability)

-ส่งเสริมการประกันภัยความรับผิดทางวิชีาชีีพให้ความ

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผ้่ประกอบวิชีาชีีพ

ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิิบัติงานในวิชีาชีีพ

-ส่งเสริมมาตรการการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปช่ัีน

ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม

2. ด้านการประกอบวิชัาชัพ
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3. ด้านองค์กรและการให้บริการ

-เพ่ิมสมรรถนะของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการให้

บริการสมาชีิกและสังคมผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 

ครอบคลุม E-Services, E-Election และอ่ืนๆ

-จัดระบบให้ความร้่ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ผ่านเครือข่าย และกรอบการพัฒนา CPD

-ประสานงานสภาวิชีาชีีพและสมาคมวิชีาชีีพเพ่ือเสนอ

แนะเก่ียวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมท้ัง

ด้านเทคโนโลยี

-เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำานักงาน

สภาวิศวกรเพ่ือขับเคล่ือนการดำาเนินงานตามนโยบาย

และวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิิ์ภาพ

และต่อเน่ือง

-เป็นองค์กรธิ์รรมาภิบาล

-เพ่ิมฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถ่กต้องในการดำาเนินงานของสำานักงานสภาวิศวกร

-การปรับปรุงระเบียบเพ่ือรองรับการนำาหน่วยความร้่จาก

การพัฒนาวิชีาชีีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง (CPD) มาใช้ี

ในการเล่ือนระดับใบอนุญาต

-ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำานักงาน

สภาวิศวกร ให้เกิดประสิทธิิ์ภาพส่งสุด (Flexible 

Rightsizing)

-ปรับปรุงอัตราค่าธิ์รรมเนียมเก่ียวกับการออกใบอนุญาต

ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน

-พิจารณาลดข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาการ

ออกใบอนุญาตประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุมท่ีอาจ

ซำ้าซ้อนหรือไม่จำาเป็นแล้วในปัจจุบัน

-ปรับปรุงการอบรมความพร้อมในการประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุมให้มีเฉพาะเร่ืองท่ีมีความสำาคัญต่อการ

ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม

-ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้

สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานผ้่นำาด้านดิจิตัลของประเทศไทย

-จัดให้มีการประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิีกสภาวิศวกร
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นโย์บาย์
-ดำาเนนิการและประสานงานสมาคมวชิีาชีีพและสว่นราชีการ

ในกิจกรรมตามพันธิ์ะและข้อผ่กพัน ด้านต่างๆ เช่ีน WTO, 

FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, 

Washington Accord, Sydney Accord

-เป็นตัวแทนของผ้่ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมในการเจรจา

เก่ียวกับการบริการวิชีาชีีพข้ามชีาติ

-สนับสนุนและประสานงานสภาวิชีาชีีพและสมาคมวิชีาชีีพ

-การสร้างพันธิ์มิตรร่วมกับภาครัฐและเอกชีนในการส่งเสริม

สนับสนุนงบประมาณแก่สภาวิศวกรในการดำาเนินงานด้าน

ต่างประเทศ

-ส่งเสริมการใช้ีภาษาอังกฤษและภาษาสากลในการประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรรม

การปรับปรุงกฎหมายประกาศระเบียบข้อบังคับ กฎกระทรวง

และพระราชีบัญญัติของสภาวิศวกร ให้ทันสมัยและเหมาะสม

กับสถานการณก์ารเปล่ียนแปลง รวมถงึเพ่ือประโยชีน์ในการ

ดำาเนินงานตามพันธิ์กิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ 

ปรับปรุงพระราชีบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพ่ือรองรับ

ภารกิจและการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 17 สาขาวิชีาชีีพ

วิศวกรรม

4. ด้านต่างประเที่ศ
5. ด้านการปรับปรุงกฎหมาย์
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-การนำาเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ให้สามารถทำางาน

ร่วมกันได้ เพ่ือนำาไปใช้ีในการประมวลผลข้อม่ล การจัดทำา

คลังข้อม่ล และแลกเปลี ่ยนข้อม่ล เพื ่อประโยชีน์ในการ

ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

-สร้างกลุ่มความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ

เพ่ือประโยชีน์ในการส่งเสริมและการสร้างศักยภาพให้แก่

วิศวกรไทยในการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม

-ให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่สมาชิีกสภาวิศวกร 

ประชีาชีนและหน่วยงานอื่นๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

-ส่งเสริมสหสาขาทางด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม

6. ด้านการบริหารการเปลี่ย์นแปลง
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สาข้าข้องงานวิศวิกรรม

สภาวิิศวิกรให้้บริการท่ี่�ปรึกษาวิิชาช่พด้้านวิิศวิกรรม 

ประกอบด้้วิยงานวิิศวิกรรมในสาขาควิบคุมต่�างๆ 

ต่ามประเภที่ของงานบริการท่ี่�ปรึกษาวิิชาช่พวิิศวิกรรม

ในแต่�ละสาขา แบ�งประเภที่ของงานต่ามท่ี่�ระบุในห้มวิด้น่� 

ดั้งต่�อไปน่�

วิิศวิกรรมเคร่ืองกล 
(Mechanical 
Engineering)

วิิศวิกรรมโย์ธีา
(Civil Engineering)

วิิศวิกรรมเหมืองแร่ 
(Mining and 
Metallurgical 
Engineering)

1

3

2
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วิิศวิกรรมไฟฟ� า 
(Electrical Engineering)

สาข้าวิิศวิกรรมอุตสาหการ 
(Industrial Engineering)

สาข้าวิิศวิกรรมเคมี 
(Chemical Engineering

สาข้าวิิศวิกรรมส่ิงแวิดล้อม 
(Environmental Engineering)

4

5

6

7
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1. ปรับปรุงระบบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรผ่าน

เว็บไซต์ ให้สามารถเลือกสมัครสมาชิีกเพียงอย่างเดียว

หรือสมัครสมาชิีกพร้อมสมัครทดสอบความร้่ผ้่

 ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรได้ และสามารถ

สมัครทดสอบความร้่ฯ เพ่ือยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 

ในสาขาอ่ืนเพ่ิมเติมได้

2. สภาวิศวกรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 17 หน่วยงาน 

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือกิจกรรม

อาสาม่ลนิธิิ์นายช่ีางไทยใจอาสา โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ืออบรมและพัฒนาวิชีาชีีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม

และงานช่ีาง

3. คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชีอบการจัดซ้ือ

ท่ีดินติดถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เพ่ือก่อสร้างท่ีทำาการสภาวิศวกร

ปี 2562 ปี 2561
1. สภาวิศวกรได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิีก

ระดับ Provisional Status ของข้อตกลง 

 Washington Accord

2. การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือไม่ก้าวก่ายการจัด

 การศึกษา โดยประกาศใช้ีระเบียบคณะกรรมการ

สภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความร้่พ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ องค์ความร้่พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

และองค์ความร้่เฉพาะทางวิศวกรรม ท่ีสภาวิศวกร

จะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม

 พ.ศ. 2562 และการรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

ของสถาบันการศึกษา

ผ่ล้งานที่่�ผ่�านมืาของสุภาวิศวกร
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ปี 2560
1. มีการดำาเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชีบัญญัติ

วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้ผลักดันให้มีการออก

 กฎกระทรวงกำาหนดสาขาวิชีาชีีพวิศวกรรม เพ่ือให้

วิศวกรผ้่ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรรม มีความพร้อม

และมีศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชีาชีีพ

วิศวกรรมกบัต่างประเทศประกอบกบัคณะรฐัมนตรี

ได้เห็นชีอบกฎกระทรวงกำาหนดสาขาวิชีาชีีพ

วิศวกรรมและวิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2560 ประกาศในราชีกิจจานุเบกษาเล่ม 134 

ตอนท่ี 62 ก เ ม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 

 ซ่ึงกฎกระทรวงดังกล่าวกำาหนดสาขาวิศวกรรม

 เพ่ิมเติม 17 สาขา

2. เร่ิมมีการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่สถาบัน

การศึกษาท่ีมีความพร้อมขอรับการรับรองฯ

 กับสภาวิศวกร

ปี 2559

ปี 2558
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชีาชีีพวิศวกรรม

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรได้มีมาตรฐาน

ในการทำางานท่ีสามารถใช้ีเป็นแนวทางในการ

ประกอบวิชีาชีีพวิศวกรโดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยรวมถึงการจัดทำามาตรฐาน

การปฏิิบัติวิชีาชีีพ เพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศ

ส่่ความยั่งยืนต่อไป

2. จัดต้ังระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

หลักส่ตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์์ผลลัพธ์ิ์ 

(Outcome Based) ตามความเห็นชีอบจาก

 ท่ีประชุีมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำาปี 

2558

3. เร่ิมโครงการนำาร่องเพ่ือให้สถาบันการศึกษา

 ท่ีมีความพร้อมในการขอรับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ตามเกณฑ์์ผลลัพธ์ิ์เป็นสถาบันการศึกษา

นำาร่องของประเทศไทย เป็นการสร้างความ

เข้าใจในระบบและกลไก

4. ข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชีาชีีพอาเซียน (ASEAN 

Chartered Professional Engineer: ACPE)

เพ่ือเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยไปประกอบ

วิชีาชีีพในกลุ่มประเทศสมาชิีกอาเซียน

5. ข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) 

เพ่ือรับรองคุณสมบัติวิศวกรไทยให้เป็นท่ี

ยอมรับว่าเทียบเท่ากับวิศวกรระดับสากล

6. ท่ีประชุีมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำาปี 

 ได้เห็นชีอบการจัดต้ังระบบรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์์

ผลลัพธ์ิ์ (Outcome Based) ข้ึนในสภาวิศวกร

จัดต้ังศ่นย์บริการสมาชิีกภาคใต้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
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ปี 2557

ปี 2556

1. คณะกรรมการสภาวิศวกร เห็นชีอบนำาหน่วย

ความร้่ (PDU) มาใช้ีเป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษ

 ในการทดสอบความร้่โดยวิธีิ์สอบสัมภาษณ์ 

สำาหรับผ้่ยืน่คำาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

2. สนับสนุนโครงการจัดการอบรมให้กับสมาชิีก

สภาวิศวกรผ่านทางสมาคมวิชีา ชีีพทาง

วิศวกรรม โดยสภา วิศวกรส นับส นุน ค่ า

ธิ์รรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่

สมาชิีกสภาวิศวกรเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 1,000 

บาท/คน/คร้ัง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อคร้ัง

 ต่อปี) 

3. ต้ังศ่นย์บริการสมาชิีกท่ีมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ืออำานวยความ

สะดวกสมาชีิกและประหยัดท้ังเวลาและ

 ค่าใช้ีจ่ายในการเดินทางมากรุงเทพฯ

4. ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

 ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชีาชีีพอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Engineer) 

พ.ศ. 2557 เพ่ือเปิดโอกาสให้วิศวกรไทย

 ข้ึนทะเบียนและสามารถไปประกอบวิชีาชีีพ

 ในภ่มิภาคอาเซียนได้

5. จัดสอบซ่อมท้ังในส่วนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร 

และส่วนภ่มิภาค โดยเร่ิมจัดสอบซ่อมส่วน

ภ่มิภาคในเช้ีาวันรุ่งข้ึนท่ีแรก คือ จ.ขอนแก่น 

 (เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2557) เพ่ือเป็นการ

อำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิีก

1. สภาวิศวกรไดรั้บอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

พิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1303 จากสำานักงาน

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชีาติ (กสทชี.) เพ่ือใช้ีใน

การติดต่อส่ือสารและให้ข้อม่ลความร้่แก่ผ้่ประกอบ

วิชีาชีีพ วิศวกรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชีน

และประชีาชีนท่ัวไป

2. คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติจัดต้ังฝ่ายต่างประเทศ

ในโครงสร้างการบริหารงานของสำานักงานสภาวิศวกร

3. การจดัอบรมและทดสอบความพรอ้มฯ ในตา่งจังหวัด

คร้ังแรก เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่

สมาชิีก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้ีจ่ายในการเดินทาง

มาสอบซ่อมท่ีกรุงเทพมหานคร

4. ปรับลดการจัดอบรมและทดสอบความพร้อมฯ จาก 

2 วันเหลือ 1 วัน คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 

ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯ

6. สภาวิศวกรได้ดำาเนินการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชีาชีีพ

อาเซียน ต้ังแต่ปี 2557 ซ่ึงก่อนหน้าในปี 2548 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลง

ยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) on 

Engineering Service)
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ปี 2555
บริการสมาชีิกหน้าเคาน์เตอร์ และจัดทดสอบ
ความร่้ระดับภาคีวิศวกรในวันเสาร์ 

ปี 2554
 สภาวิศวกรได้ดำาเนินการจัดทดสอบความร้่

 ทางวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรในส่วนภ่มิภาค

 ให้แก่สมาชิีกท่ียืน่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุม

ปี 2553
1. การปรบัเปล่ียนวิธีิ์การทดสอบความร้่ ความชีำานาญของ

ภาคีวิศวกรท่ีขอเล่ือนระดับเป็นสามัญวิศวกร โดยได้

ปรับเปล่ียนวิธีิ์การทดสอบความร้่ความชีำานาญ จากการ

สอบขอ้เขียนและสอบสมัภาษณ ์เป็นการสอบสมัภาษณ์

เพียงอย่างเดียว มีผลบังคับใช้ีแล้วต้ังแต่วันท่ี 2 ตุลาคม

 2553

2. เปล่ียนร่ปแบบใบอนุญาตโดยรวมบัตรสมาชิีกและ

 ใบอนุญาตเป็นใบเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการใช้ีงาน

สำาหรับสมาชิีก มีผลบังคับใช้ีแล้วต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม

 2553

3. ปรับปรุงระบบการต่ออายุใบอนุญาตการขอรับ

ใบอนุญาต การขอเลื่อนระดับ การจัดพิมพ์ใบ

อนุญาต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่   ซึ่งแยกเป็น

งานเหมืองแร่ และงานโลหะการ

4. ปรับปรุงระบบการประกาศผลการทดสอบความร้่

เก่ียวกับความพร้อม ในการประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุม จากเดิมเจ้าหน้าท่ีต้องนำาข้อม่ล

จากระบบมาจัดทำาและนำามาข้ึนเว็บไซต์ เปล่ียนเป็น

เม่ือไดรั้บอนุมัติผลแล้วสามารถแสดงผลบนเว็บไซต์

ได้อัตโนมัติ ซ่ึงช่ีวยลดข้ันตอนการทำางาน
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ปี 2552 ปี 2551

ปี 2550

1. ต้ังแต่ปี 2552 ผ้่ขอรับใบอนุญาตเป็นผ้่ประกอบวิชีาชีีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ต้องผ่านการ

ทดสอบความร้่ ในหมวดวิชีาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม และ

หมวดวชิีาเฉพาะทางวศิวกรรม โดยสภาวศิวกรไดจั้ดทำา

ระบบทดสอบความร้่ทางวศิวกรรมระดบัภาคีวิศวกรข้ึน

ทำาให้สมาชิีกสามารถสมัครสอบและชีำาระเงินผ่านทาง

เว็บไซต์สภาวิศวกร รวมท้ังจัดการทดสอบความร้่บน

ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถทราบผลการสอบทันที

ท่ีสอบเสร็จ

2. ดำาเนินการรับข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคในประเทศไทย

ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นไป (ปี 2546 สภาวิศวกรได้รับ

การยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิีกข้อตกลง APEC Engineer)

3. จัดต้ังศ่นย์ Call Center ข้ึนต้ังแต่วันท่ี 1 ธัิ์นวาคม 2552 

เป็นต้นมา

1. กฎกระทรวงกำาหนดสาขาวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

ได้ประกาศในราชีกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2550 จึงมีการเพ่ิมสาขาวิศวกรรม

ควบคุมอีก 2 สาขา คือสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

และสาขาวศิวกรรมเคม ีข้อบังคับสภาวศิวกรวา่ด้วย

การออกใบอนุญาตฯ ท้ัง 2 สาขาใหม่ ประกาศใน

ราชีกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 

ทำาให้มีการออกใบอนุญาตฯ ใน 2 สาขาน้ีได้

 ในต้นปี 2552

2. ท่ีประชุีมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 

2551 เห็นควรให้มีการพัฒนาวิชีาชีีพต่อเน่ือง (CPD)

ในปี 2550 ได้มีการเพ่ิมสาขาควบคุม 2 สาขา คือ 

สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

 ซ่ึงกฎกระทรวงกำาหนดสาขาวิชีาชีีพวิศวกรรมและ

วิชีาชีีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ได้ลงประกาศใน

ราชีกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550
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ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

ปี 2544

ปี 2543

ปี 2542

คร้ังแรกท่ีสภาวิศวกรเร่ิมจัดทดสอบวัดผลผ้่ขอ

ข้ึนทะเบียนเป็นผ้่ตรวจสอบอาคาร เม่ือวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2549

สภาวิศวกรได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหน่วยงานผ้่มี

อำานาจกำากับด่แลการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชีาชีีพ

ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการ

วิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement (MRA) on Engineering Service) 

หลังจากท่ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนาม

ในข้อตกลงดังกล่าว

ให้ความช่ีวยเหลือผ้่ประสบภัยธิ์รณีพิบัติจากกรณี

เกิดคล่ืนยักษ์สินามิ เม่ือวันท่ี 26 ธัิ์นวาคม 2547 

ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดภาคใต้

ปี 2546 สภาวิศวกรได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็น

สมาชิีกข้อตกลง APEC Engineer

เดือนกุมภาพันธ์ิ์ 2545 สมาชีิกสามารถชีำาระค่า

ธิ์รรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบ Counter Payment/

Phone Banking / ATM / Internet

เม่ือวันท่ี 1 ธัิ์นวาคม 2544 มีการปรบัปรุงกำาหนด

อัตราค่าสมาชิีกและค่าธิ์รรมเนียมใหม่

ต่อใบอนุญาตฯ และรับสมัครสมาชิีกสภาวิศวกร

พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ใช้ีบังคับต้ังแต่วันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2542
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FUTURE
วิิศวิกรจะอยู่์
อย่์างไรใน
อนาคต ?
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Solution ในโลก 2020 = 
Principle + Technology  + Professional  

วิิเคราะห์ปัจจัย์
1.  สิ่งที่เรามีควิามช�านาญทางด้าน Foundation และ Research Paper
2.  สิ่งที่วิิศวิกรไทยยังไม่มี คือ ควิามเช่ือมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีที่เท่าทันกับโลก
   ที่ถูกท�าให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวิดเร็วิวิันต่อวิัน ด้วิยอัตราเร่งมหาศาล 
3.  เราถูก Disrupt ด้วิยเทคโนโลยีและผู้เล่นส�ารอง ที่ใช้เทคโนโลยีเปน็ 

โดยมีแนวิทาง
1.  Life Long Learning เรียนรู้ หาข้อมูลเพิ่มเติม 
   คือสิ่งที่ท�าให้เขาอยู่รอดในทุกวิันนี้
2.  ก้าวิให้ทันเทคโนโลยี
3.  ท�าให้ได้มาซ่ึง Data
4.  ปรับมุมมองให้เปน็ Problem-Based Sloving 

“ที่างออกคือ ย์กระดับวิิศวิกรไที่ย์ 
ให้ประย์ุกต์ใชั้ศาสตร์วิิศวิกรรมอย์่างเป็นมืออาชัีพ”
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THE 
NEXT >>
ก้าวิต่่อไปของพวิกเรา
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THE 
NEXT >>
ก้าวิต่่อไปของพวิกเรา
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The 
Next 
(Gen) 
Engi-
neer
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ทุกวันน้ีด้วยโลกท่ีก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนเทคโนโลยีเข้ามา

เป็นส่วนหน่ึงในชีีวิตประจำาวัน จนส่งผลกระทบต่ออาชีีพการงานของ

ใครหลายคน นำามาส่่ความกังวลของเด็กท่ีกำาลังเรียนอย่ว่่า สาขาหรือ

วิชีาท่ีเรียนอย่่ตอนน้ี เม่ือจบการศึกษาจะมีงานทำาหรือไม่

ภายในงาน Economic Club ณ เมืองนิวยอร์ค Dara Khosrowshahi 

(ดารา คอสราวชีาฮีิ) ซีอโีอของ Uber ในวัย 50 ปีกล่าวให้คำาแนะนำา

แก่นักเรียนท่ีกำาลังเรียนจบมัธิ์ยมปลาย และก้าวเข้าศึกษาต่อในร้ัว

มหาวิทยาลัย ว่าสาขาท่ีเด็กรุ่นใหม่ควรเรียน คือ CIS (คอมพิวเตอร์

สารสนเทศ) และวิศวกรรมศาสตร์ โดย Dara Khosrowshahi 

เคยศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี Brown University 

ซ่ึงเขาแนะนำาว่าไม่ว่านักเรียนจะเลือกประกอบอาชีีพวิศวกรหรือไม่

ก็ควรเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร ์เพราะว่าสาขาน้ีจะช่ีวยทำาให้

ผ้่เรียนร้่จักวิธีิ์การแก้ปัญหา  “ถึงแม้ว่าผมจะไปศึกษาต่อทางด้าน

การเงิน แต่วิศวกรรมศาสตร์ก็สอนให้ร้่ถึงวิธีิ์การแก้ปัญหา และทำา

อยา่งไรให้สร้างกลับมาอีกคร้ัง ซ่ึงผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์สามารถ

ช่ีวยได้ ไม่ใช่ีเพียงแค่อาชีีพเฉพาะทาง แต่ยังเป็นทุกส่ิงทุกอย่างใน

ชีีวิตอีกด้วย” ซีอีโอของ Uber ยังเล่าต่อว่าวิศวกรรมศาสตร์เข้ามา

ช่ีวยในชีีวิตการทำางานท่ี Uber รวมถึง Expedia ว่า ปัญหาทางธุิ์รกิจ

และปัญหาทางสังคม ท่ีมีความซับซ้อนจะถ่กแยกออกมาเป็นส่วนๆ 

แล้วสร้างข้ึนมาตามแนวคิดของวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Dara Khosrowshahi ถือว่าเป็นซีอีโอของ Uber ท่ีต้องมารับช่ีวงต่อ

กับปัญหามากมายท่ีรอให้มีการแก้ไข หลังจาก Travis Kalanick 

ถ่กขับออกจากธิ์ุรกิจไป รวมถึงกรณีถ่กวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองการ

คุกคามทางเพศจากรายงาน U.S. Safety Report ท่ีบริษัทต้องเพ่ิม

มาตรการความปลอดภัย และสร้างความน่าเช่ืีอถือให้กับบริษัท

ท้ังน้ี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาท่ีเรียน

จบมาแล้วสามารถทำารายได้เป็นอันดับต้นๆ ในปี 2019 ซ่ึงบุคคลท่ี

มีช่ืีอเสียงต่างจบการศึกษามาจากสาขาเหล่าน้ีด้วยกันท้ังน้ัน ไม่ว่า

จะเป็น Jack Dorsey, Mark Zuckerberg และ Elon Musk
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1. วิศวกรรมซอฟต์่แวร์ (Software Engineering)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ถือเป็นสาขาต้นๆ ท่ีกำาลังเป็นท่ีต้องการในตลาดอย่างส่ง

และด่เหมือนว่าเทรนด์อาชีีพน้ีจะมีอัตราการเติบโตส่งข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี 

“วิทยาศาสตร์ข้อม่ล” ซ่ึงเป็นสาขาย่อยเก่ียวกับการจัดการข้อม่ลขนาดใหญ่

หรือ “บิ�กดาต้า” กำาลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากในตลาดไทยและตลาดโลก 

ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรม E-commerce อุตสาหกรรมสุขภาพ ไปจนถึง

อุตสาหกรรมการเงิน อีกหน่ึงสาขาย่อยของวิทยาศาสตร์ข้อม่ลท่ีกำาลังเป็น

ท่ีต้องการก็คือ Machine Learning ซ่ึงเป็นศาสตร์การคาดการณ์เก่ียวกับ

อนาคต ผ่านการวิเคราะห์ฐานข้อม่ลในตลาดบ้านเราเอง จากรายงานของ

EIC ระบุว่า  ประเทศไทยมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อม่ลกว่า 2,000 คน

ขณะท่ีคนท่ีทำางานด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ม่ลกลับมีแค่ 200 – 400 คน เท่าน้ัน

และในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อม่ลจะเพ่ิม

ข้ึนอีกถึง 15–20 %

2. วิศวกรรมอัต่โนมัติ่และหุ่นยนต์่ (Automation & Robotics 

Engineering)

หลายๆ อุตสาหกรรมท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างใช้ีระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์มากข้ึน อาทิ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและโลจิสติกส์

ทำาให้คนท่ีจบสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นท่ีต้องการของตลาด

ตามไปด้วย นักวิศวกรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในปัจจุบัน จะทำาหน้าท่ี

ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับการใช้ีงานท่ีหลากหลาย 

รวมถึงการประยุกต์ใช้ีในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังน้ันแล้วสาขาวิศวกรรม

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ จึงเป็นอีกสาขาท่ีกำาลังมาแรง ณ ปัจจุบัน

Best 7 Engineering 
Careers for the Future
สำารวจเทรนด์ 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ท่ีกำาลังถ่กจับตามองว่าจะมีความสำาคัญ

และเป็นท่ีต้องการเป็นอย่างมาก 

ในอนาคต 

3. วิศวกรรมชีวการแพทัย์ (Biomedical Engineering)

วิศวกรรมชีีวการแพทย์ถือเป็นสาขามาแรงและน่าจับตามองในอนาคต

อันใกล้ ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสเต็มเซลล์ก้าวไกลไปมาก รวมถึง

การคิดค้นการสร้างอวัยวะเทียม และอุปกรณ์การแพทย์ท่ีอำานวย

ความสะดวกให้แก่ผ้่ป่วย ซ่ึงหน้าท่ีท้ังหมดน้ีเป็นงานของนักวิศวกรชีีวการแพทย์

ความต้องการของตลาดแรงงานต่อสาขาวิศวกรรมชีีวการแพทย์น้ันจะถ่ก

ผลักดันโดยการเพ่ิมข้ึนของสังคมผ้่ส่งอายุท่ัวโลก ซ่ึงต้องการเทคโนโลยี

ทางการแพทยท่ี์ทันสมัย และตอบสนองต่อการความต้องการของผ้่ส่งอายุ

และผ้่ป่วย ปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกาเงินเดือนเฉล่ียของวิศวกร

ชีีวการแพทย์ส่งถึง 86,800 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณสองล้านหกแสนบาท) 

มีอัตราการเติบโตของอาชีีพแต่ละปีส่งถึง 8 %



109

ท่ีมา :

https://www.cnbc.com/2019/12/10/uber-ceo-dara-khosrowshahi-what-

to-study-in-college.html

https://interestingengineering.com/7-of-the-most-in-demand-engineer-

ing-jobs-for-2019

https://www.itcareerfinder.com/brain-food/blog/entry/best-engineer-

ing-career-paths-for-the-future.html

4. วิศวกรรมปิโต่รเลียม (Mining Engineer)

การคิดค้นกรรมวิธีิ์ขุดเจาะนำ้ามัน การดำาเนินการ และการตรวจสอบ

โปรแกรมขุดเจาะ ถือเป็นหน้าท่ีหลักของวิศวกรปิโตรเลียม ในช่ีวงทศวรรษ

ท่ีผ่านมา วิศวกรปิโตรเลียม ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดส่งมากท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลกถึงแม้ว่าปัจจุบัน การพัฒนา

พลังงานสะอาดจะเติบโตข้ึน แต่นำ้ามันยังคงเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญ

ในอนาคตอย่่ อีกท้ัง วิศวกรปิโตรเลียมจำานวนหน่ึงก็เร่ิมจะเกษียณอายุ

ตัวเองแล้ว ตามรายงานของกระทรวงแรงงาน สหรฐัอเมริกา ภายในปี 2026 

อาชีีพวิศวกรปิโตรเลียมจะเติบโตข้ึนกว่าปัจจุบันถึง 15 %

5. วิศวกรรมโยธิา (Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธิ์า ถือเป็นสาขาท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง 

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สืบเน่ืองจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานจำานวน

มากท่ัวโลก ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะดำาเนินต่อไปในอนาคต จากรายงานของ

กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่าความต้องการของตลาด

แรงงานต่ออาชีีพวิศวกรโยธิ์ามีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนถึง 10% ในปี 2026 

โดยผ้่ท่ีกำาลังศึกษาอย่่ในสาขาวิศวกรรมโยธิ์าน้ัน สามารถต่อยอดไปทำางาน

ในสายอาชีีพวิศวกรโครงสร้าง วิศวกรส่ิงแวดล้อม หรือวิศวกรระบบราง

ได้อีกด้วย ดังน้ันแล้วสาขาน้ีจึงยังเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน

6. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

เช่ีนเดียวกับสาขาวิศวกรรมโยธิ์า วิศวกรรมไฟฟ้าถือเป็นอีกสาขาท่ีมีอัตรา

เติบโตอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเติบโต

อย่างต่อเน่ืองในอนาคต อัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองน้ัน สืบเน่ืองจากผ้่ท่ี

เรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถทำางานในหลากหลายสาขาอาชีีพย่อย 

อาท ิวิศวกรพลงังาน วิศวกรอุปกรณ์ หรือวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ทำาใหส้าขา

วิศวกรรมไฟฟ้ายังคงเป็นท่ีต้องการของตลาด ในสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเดือน

วิศวกรไฟฟ้า เฉล่ียอย่่ท่ี 2,181,830 บาทต่อปี (71,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

7. วิศวกรรมกรรมพลังงานทัดแทัน (Alternative Energy Engineer)

ในปัจจุบัน เทรนด์รักส่ิงแวดล้อมกำาลังมาแรง หลายคนคงสังเกตถึง

การเติบโตของพลังงานสะอาดท้ังไทยและต่างประเทศเต็มไปหมด ไม่ว่า

จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ พลังงานลม หรือรถยนต์พลังงานสะอาด ดังน้ันแล้ว

สาขาวิศวกรรมซ่ึงจะเป็นท่ีต้องการอย่างส่งในอนาคตก็คือ วิศวกรรม

พลังงานทดแทนน่ันเอง สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน โดยปกติแล้ว

จะต้องเรียนจบปริญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือไฟฟ้าก่อน จากน้ัน

จึงเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิศวกรรมพลังงาน
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แนวิคิดการเรีย์นการสอน
ที่างวิิศวิกรรมแบบ CDIO



113

การเรียนการสอนแบบ CDIO เป็นแนวคิดในการ

สอนหลักส่ตรวิศวกรรมซ่ึงได้รับการพัฒนามาจาก 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ได้รับการยอมรบัอยา่งแพรห่ลายและถ่กนำาไปใช้ีใน

สถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมมากมายท่ัวโลก

กว่า 90 แหง่ โดยแนวการเรียนการสอนแบบ CDIO 

มุ่งเน้นผลลัพธ์ิ์การเรียนร้่ (Learning Outcomes) 

4 ด้านหลัก ซ่ึงนับเป็นหัวใจสำาคัญของวิชีาชีีพ

วิศวกรรม ได้แก่

1) Conceive สามารถคดิวิเคราะห์และช้ีีปัญหาใน

ทางวิศวกรรมได้

2) Design สามารถออกแบบและหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาทางวิศวกรรมได้

3) Implement สามารถดำาเนินการ ประยกุต์หรือ

แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมให้สำาเร็จลุล่วงได้

4) Operate สามารถพัฒนาและควบคุมระบบต่างๆ

อย่างเหมาะสม

ท้ังน้ีหลักส่ตรตามแนวทางของ CDIO จะมุ่งเน้น

ใ ห้ วิศวกร มีความสามารถท้ังในด้านการคิด 

การออกแบบ การสร้างดำาเนินการ และการควบคมุ

ระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิิ์ภาพ 

1.   องค์ความร้่และเหตุผลทางวิชีาชีีพ (Disciplinary 

Knowledge & Reasoning) ประกอบด้วยพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความร้่

เฉพาะทางด้านวิศวกรรม รวมถึงวิธีิ์การและเคร่ืองมือ

ทางวิศวกรรมต่าง ๆ

2. ทักษะทางวิชีาชีีพ และลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

(Personal and Professional Skills & Attributes) 

ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การใช้ีเหตุผล การดำาเนิน

การวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การมี

ทัศนคติท่ีดี มีจริยธิ์รรม และความรับผิดชีอบต่าง ๆ

3. ทักษะด้านการทำางานเป็นทีม-การส่ือสาร 

( Interpersonal Ski l ls :  Teamwork & 

Communication)

4. CDIO ระบบในบริบทขององค์กร สังคม และ

ส่ิ งแวด ล้อม  (Conce iv ing ,  Des i gn ing , 

Implementing & Operating Systems in the 

Enterprise, Societal & Environmental 

Context)

การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO จำาเป็นอย่างยิง่

ท่ีต้องอาศัยเทคนิคการสอนแบบมุ่งเน้นการลงมือทำา

โครงการ (Project based learning) การทดลองงาน

(Engineering practice) การเยี่ยมชีมงาน (Site 

visits) ซ่ึงนอกจากจะช่ีวยให้นิสิตพัฒนาทักษะ 

ทางวิศวกรรมแล้ว ยังสามารถช่ีวยให้นิสิตพัฒนา

ทักษะอ่ืนๆท่ีจำาเป็นในการทำางาน ได้แก่ ทักษะด้าน

การส่ือสาร การทำางานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหา

ได้อีกด้วย
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การเปรีย์บเที่ีย์บแนวิคิดและที่ักษะด้าน
วิิที่ย์าศาสตร์ เที่คโนโลยี์ วิิศวิกรรม และ
คณิตศาสตร์

การกล่าวอ้างถึงการนำาแนวคิดการออกแบบเชิีงวิศวกรรมมาบ่รณาการ

กับการเรียนร้่ศาสตร์อ่ืนๆ  4 ศาสตร์น้ัน นำามาส่่ความพยายาม

ในการอธิิ์บายความแตกต่างระหว่างศาสตร์ 3 ศาสตร์ท่ีมีความ

ใกล้เคียงกันมากได้แก่ วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และ

เทคโนโลยีสภาวิจัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (The National 

Research Council: NRC) ไดใ้ห้ความหมายของวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีพร้อมท้ังเปรียบเทียบทักษะของศาสตร์ท้ังสองกับ

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ไว้ดังน้ี

วิิที่ย์าศาสตร์ 
(Science)

เที่คโนโลยี์ 
(Technology)

คณิตศาสตร์ 
(Mathematics)

วิิศวิกรรมศาสตร์ 
(Engineering) 

A

B C

D
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1 2 3

4 5 6

7 8

/A  ต้ั งคำาถาม ( เ พ่ือ เข้ า ใจ

ธิ์รรมชีาติ)  /B นิยามปัญหา  

( เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชีี วิ ต )  

/C ตระหนักถึงบทบาทของ

เทคโนโลยีต่อสังคม /D ทำาความ

เข้าใจและพยายามแก้ปัญหา

A =B วิเคราะห์ข้อม่ล /D ให้

ความสำาคัญการความแม่นยำา

A = ใช้ีคณิตฯ ช่ีวยในการคำานวณ

/C เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยี

ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรม /D ใช้ีตัวเลขในการ

ให้ความหมายหรือเหตุผล

A สร้างคำาอธิิ์บาย / B ออกแบบวิธีิ์

แก้ปัญหา / D พยายามหาและใช้ี

โครงการในการแก้ปัญหา

A=B ใช้ีหลักฐานในการยืนยัน

แนวคิด   / C ตัดสินใจเลือกใช้ี

เทคโนโลยีโดยพิจารณาถึงผล

กระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

/D สร้างข้อโต้แย้งและสามารถ

วิพากษ์การให้เหตุผลของผ้่อ่ืน

A=B ประเมินและส่ือสารแนวคิด 

/ D มองหาและนำาเสนอระเบียบ

วิธีิ์ในการเหตุผลซำ้าๆ

/A = B พัฒนาและใช้ีโมเดล 

/D ใช้ีคณิตศาสตร์ในการสร้าง

โมเดล

A = B ออกแบบและลงมือทำาการ

ค้นคว้าวิจัย และทดลอง /C เรียนร้่

วิ ธีิ์การใช้ีงานเทคโนโลยี ใหม่ๆ  

/D ใช้ีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการ

แก้ปัญหา

ท่ีมา: Vasquez, J.A., Sneider, C., and 

Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: 

Integrating Science, Technology, Engineer-

ing, and Mathematics, p.38.
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การเปรีย์บเทีี่ย์บแนวิคิดและ
วิิธีีการที่างวิิศวิกรรมศาสตร์
และวิิที่ย์าศาสตร์

แนวปฏิิบัติ (Practice) ทางวิทยาศาสตร์มีกระบวนการส่วนใหญ่

เหมือนกับแนวปฏิิบัติทางวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวคือ ท้ังสองศาสตร์

มีการพัฒนาและใช้ีโมเดลในการดำาเนินงาน มีการออกแบบและ

ลงมือค้นคว้าวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อม่ลและวิเคราะห์ข้อม่ลดังกล่าว 

ท้ังวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ต้องการความร้่ทางคณิตศาสตร์

ในการคำานวณ นอกจากน้ีท้ังนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมีการใช้ี

หลักฐานในการยืนยันแนวคิดซ่ึงอาจเป็นคำาตอบของข้อสงสัยเก่ียวกับ

ธิ์รรมชีาติหรือปัญหา และสุดท้ายต้องมีการประเมินและส่ือสาร

แนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตามแนวปฏิิบัติท้ังสองมีความแตกต่าง

กันอย่่ 2 ประการ คือ

ในขณะท่ีวิิชาวิิทยาศาสตร์พยายาม
ตั้งค�าถามเพ่ือเรียนรู้และท�าควิาม
เข้าใจธรรมชาติวิิศวิกรรมศาสตร์
พยายามนิยามปัญหาซ่ึงเกิดจาก
ควิามไม่พอใจและต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิิตของมนุษย์

(1)

(2) ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง ก า ร ท�า ง า น ท า ง 
วิิทยาศาสตร์คือการสร้างค�าอธิบาย
เพ่ือตอบข้อสงสัยเก่ียวิกับธรรมชาติ
ในขณะท่ีผลลัพธ์ของการท�างานทาง
วิิศวิกรรมศาสตร์คือวิิธีการแก้ปัญหา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิิตของมนุษย์
และวิิธีการดังกล่าวิจะน�ามาซ่ึงผลผลติ
ท่ีเปน็เทคโนโลยีใหม่หรือนวัิตกรรม

ดังน้ันการมีความคิดแบบวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมาจากการศึกษา

ด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่สามารถ

ท่ีจะศึกษาเรียนร้่ได้ด้วยตนเอง โดยการศึกษา อ่าน และ

ทำาความเข้าใจด้วยตนเอง และการสรุปบทเรียนจากการทำางาน

ของคนท่ีสำาเร็จ มักจะมีแนวคิดหลักคิดแบบวิศวกรรมศาสตร์

อย่่ ด้วย นอกจากน้ี มีแนวความคิดแบบมาร์กซิสก็เป็น

วิทยาศาสตร์ แต่บางส่วนไม่ยอมรับและวิจารณ์ว่าไม่ใช่ีความ

คิดวิถีพุทธิ์ ท่ีมีการยอมรับมากข้ึนในโลกตะวันตก เพราะ

สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ แต่ท่ีสำาคัญมากอย่างหน่ึง คือ 

การนำาไปปฏิิบัติ และทดลองกบัชีีวิตและสถานการณท่ี์เป็นจริง

ตามหลักท่ีว่า

“เม่ือแนวิที่างและควิามคิดถููกต้อง ควิามสำาเร็จข้องชีัวิิต
จริงอยู่์ท่ีี่การปฏิิบัติท่ีี่เป็นจริง”

ยิ่งถ่กนำาไปใช้ีในสถานการณ์ท่ีเข้มข้น เอาชีีวิตเข้าแลก หรือ

การกล้าตัดสินใจ ไม่ว่าเป็นสถานการณ์ส้่รบหรือการนำาไปผลักดัน

เปล่ียนแปลงปฏิิร่ปประเทศไปส่่ประชีาธิิ์ปไตยได้จริง ก็จะได้รับ

การยอมรับมากข้ึน ท้ังหมดน้ีจะสามารถแก้ไขได้หากเรามี 

“หลักการคิดแบบวิศวกรรมศาสตร์” คือ การคิดแบบเป็นระบบ

คิดแบบเป็นข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์ิ์กัน ตรวจสอบไล่เรียง

กันมาต้ังแต่ต้นจนจบ
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นิย์ามปัญหา 
(เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีัวิิต)

ออกแบบและลงมือที่ำาการ
ค้นคว้ิา วิิจัย์ ที่ดลอง

วิิเคราะห์ข้้อมูล

ใชั�คณิตศาสตร์ช่ัวิย์
ในการคำานวิณ

ออกแบบวิิธีีแก้ปัญหา

ใชั�หลักฐานในการ
ยื์นยั์นแนวิคิด

ประเมินและส่ือสาร
แนวิคิด

พัฒนาและใชั�โมเดล
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2

ท่ีมา : เรียบเรียงจากบทความของ  

ชัียวัฒน์ สุปรวิชัีย ตีพิมพ์ในสยามรัฐออนไลน์  

23 ธัิ์นวาคม 2559 
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MIT Technology 
Review X Bill Gates: 
The 10 Breakthrough 
Technologies of 2019

10 เที่คโนโลยี์พลิกโฉมโลก 
ในที่รรศนะข้อง MIT Technology 
Review ร่วิมกับ บิล เกตส์
MIT Technology Review ได้้เผยออกมาแล้วิกับรายช่�อ 10 เที่คโนโลย่ 

เปล่�ยนโลกประจำำาป่ 2019 ท่ี่�ผ�านมา และน่�ค่อ 10 เที่คโนโลย่ท่ี่� บิล เกต่ส์ 
 

ผ้้ก�อตั่�ง Microsoft เช่�อวิ�าจำะเข้ามาม่บที่บาที่กับช่วิิต่ของเราทุี่กคน
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1. Gut Probe in a Pill เที่คโนโลยี์การส่องกล้อง
การส่องกล้องในปัจจุบันยังค่อนข้างวุ่นวาย โดยปกติแพทย์

จะให้ส่องก็ต่อเม่ือมีความจำาเป็นเท่าน้ัน ท่ีสำาคัญยังใช้ีไม่ได้

กับทารกหรือเด็กเล็ก เพราะต้องวางยาสลบ แต่มีโรคชีนิดหน่ึง

ท่ีต้องพ่ึงพาการส่องกล้องหรือตรวจอย่างสมำ่าเสมอ น่ันคือ

โรค EED (Environmentalenteric dysfunction) ท่ีทำาให้

ลำาไส้อักเสบ ส่งผลให้ไม่สามารถดึงโภชีนาการจากอาหารท่ี

กินเข้าไปได้ พบมากในประเทศท่ียากจน แต่ EED สามารถ

ลดอาการของความรุนแรงได้หากร้่ก่อน ทว่าการตรวจรักษา

ตามพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีเป็นหน่วยพยาบาลเล็กๆ ยงัคงทำาได้ยาก

อย่่มาก Guillermo J. Tearney จาก Massachusetts 

General Hospital จึงได้คิดค้นและสร้างอุปกรณ์ทางการ

แพทยช์ีนิดหน่ึง ซ่ึงมีขนาดเลก็มากเทา่กับขนาดแคปซ่ลของ

ยาสามารถกลืนเข้าไปได้เลย (แต่มสีาย) ซ่ึงแคปซ่ลน้ีก็จะทำา

หน้าท่ีส่องกล้อง และยงัสามารถตัดช้ิีนเน้ือออกมาเพ่ือตรวจ

สอบต่อได้ด้วย ทำาให้การตรวจรักษาโรค EED น้ันสามารถ

ทำาได้ในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีได้ มีราคาถ่กข้ึน

และแคปซ่ลจิ�วน้ีก็ยังถ่กพัฒนาต่อเพ่ือให้ใช้ีได้ในเด็กทารก

อีกด้วย

2. Custom Cancer Vaccines วิัคซีนมะเร็งท่ีี่ไม่
ที่ำาลาย์เซลล์ท่ีี่ดี 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าการทำาคีโมจะไปทำาลายเซลล์ท่ีดีด้วย 

ทำาใหเ้กิดผลกระทบขา้งเคียงท่ีตามมาหลายอยา่งในปี 2003 

ก็มีความก้าวหน้าท่ีย่ิงใหญ่ทางการแพทย์และวงการไบโอเทค

น่ันคือการท่ีเราสามารถทำาแผนท่ีจีโนมมนุษย์ (Human 

Genome Mapping)  ในโครงการท่ีช่ืีอว่า Human Genome 

Project ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 5 ปีหลังจากน้ันก็คือนักวิทยาศาสตร์

และนักวิจัยสามารถท่ีจะลำาดับ (Sequence) เซลล์ท่ีเป็น

เน้ือร้ายของมะเร็งได้ รวมถึงพบว่าหากเทียบกับเซลล์

ท่ีสุขภาพดี

จะเห็นได้ว่ามีเซลล์ท่ีแตกต่างกันเยอะมาก และทุกช้ิีนของ

เน้ือร้ายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันด้วย บริษัทแห่งหน่ึง

ในเยอรมนีท่ีช่ืีอ BioNTech บอกว่าสามารถทำาวัคซีนเข้าไป

ส้่กับเน้ือร้ายเหล่าน้ีได้ วิธีิ์การคือให้ทีเซลล์ (เซลล์ภ่มิคุ้มกัน) 

หาและทำาลายเซลล์เน้ือร้ายน้ัน ปรากฏิว่าในปี 2017 เดือน

ธัิ์นวาคมได้มีการทดลองจริงและได้ผลการทดลองเป็นอย่างดี 

หากกระบวนการน้ีถ่กนำามาใช้ีจริงได้เม่ือใด ก็จะทำาให้เรา

ไม่ต้องทำาลายเซลล์ท่ีดีระหว่างการรักษา แต่ก็ยังมีข้อจำากัด

ท่ีเป็นเร่ืองท้าทาย เพราะการรักษาน้ันจะต้องใช้ีตัวอย่าง

เน้ือร้ายจากของแต่ละคน และกระบวนการในการลำาดับ

เซลล์ (sequence) น้ันยังมีราคาท่ีส่งอย่่มาก
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3. Meat-free Burgers เนื�อสัตว์ิท่ีี่เกิดการเพาะเลี�ย์งเซลล์

องค์การสหประชีาชีาติคาดการณ์ว่าในปี 2050 จะมีประชีากรโลก

ประมาณ 9.8 พันล้านคน และคนก็จะบริโภคเน้ือสัตว์เพ่ิมมากข้ึน

อาจเป็นเพราะความเป็นอย่่ท่ีดีข้ึนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้คนบริโภคเน้ือสัตว์มากข้ึน 70% จากเดิม

ท่ีเราบริโภคกันอย่่ในทุกวันน้ี แต่แม้ในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตว์

ท่ีมีประสิทธิิ์ภาพก็ยังส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมมากอย่่ดี อย่างเช่ีน

โปรตีนท่ีมาจากสัตว์จะใช้ีนำ้ามากกว่าพืชีถึง 4-25 เท่า ใช้ีพ้ืนท่ี

มากกว่า 6-17 เท่า และใช้ีพลังงานจากฟอสซิลมากกว่า 6-20 เท่า

การจะให้คนหยุดกินเน้ือคงจะเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันจึงมีการทำา

lab-grown ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือทำามาจากกล้ามเน้ือของ

สัตว์จริง เวอร์ช่ัีน lab-grown รสชีาติท่ีได้ในตอนน้ีค่อนข้างใกล้เคียง

ของจริงมาก คาดว่าจะสามารถวางจำาหน่ายได้ในปีหน้า แต่ประเด็น

คือ lab-grown ก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสิ ่งแวดล้อมมากข้ึนเท่าใดนัก

 

อีกเวอร์ช่ัีนคือ plant-based ซ่ึงทำามาจากโปรตีนถ่ัว มันฝร่ัง หรือ

พืชีท่ีมีโปรตีนอื่นๆ และนำาไปผ่านกระบวนการทำาให้มีความใกล้

เคียงกับเน้ือสัตว์ ซ่ึงแบบ plant-based น้ันส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม

มากกว่ามาก ยกตัวอย่างในบริษัทเช่ีน Beyond Meat (บิล เกตส์ 

ลงทุนในบริษัทน้ีด้วย) ท่ีทำาเน้ือสัตว์แบบ plant-based น้ันเร่ิมขาย

แล้วในแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีจำาหน่ายแล้วในซ่เปอร์มาร์เก็ตและ

ร้านอาหารกว่า 30,000 แห่ง และขายไปแล้วมากกว่า 25 ล้านช้ิีน

4. Smooth-talking AI assistants ผู้ช่ัวิย์เสีย์งอัฉริย์ะ
เทคโนโลยีน้ีกำาลังมาแน่นอน ผ้่เล่นรายหลักประกอบด้วย Google, 

Alibaba, Amazon 1-2 เราจะได้เห็นสินค้าท่ีสามารถใช้ีงานผ้่ช่ีวย 

AI เหล่าน้ีออกมาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตอนน้ี Google Assistants 

ก็มีเวอร์ช่ัีนอัพเกรดท่ีช่ืีอว่า Google Duplex ท่ีสามารถทำางาน

ได้เหมือนคนมากย่ิงข้ึน ด้วยเทคโนโลยีท่ีถ่กพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก

ทำาให้ ผ้่ช่ีวย AI น้ันฉลาดข้ึนมาก จนสามารถท่ีจะจองร้านอาหาร 

ร้านทำาผม ให้คุณได้แล้ว แต่ปัญหาหลักของ AI assistants (ผ้่ช่ีวย 

AI) คือ มันยังไม่สามารถเข้าใจบริบทของภาษามนุษย์ได้ท้ังหมด 

แต่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็น AI assistants เป็นได้ต้ังแต่ พ่ีเล้ียง

เด็ก คร่ หรือแม้กระท่ังเพ่ือน ก็อาจจะเป็นไปได้
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5. Sanitation without sewers สุข้าท่ีี่ไม่มีท่ี่อ
มีตัวเลขท่ีน่าสนใจบ่งช้ีีว่าประชีากรราว 1 ใน 3 ของโลก หรือ

ประมาณ 2.3 พันล้านคน ไม่มีห้องส้วมท่ีดีใช้ี เน่ืองจากข้อจำากัดทาง

ด้านทรัพยากร ด้วยเหตุน้ีเองทำาให้คนจำานวนมากกินอาหาร

ท่ีปนเป้�อนของเสียจากมนุษย์ และทุกปีก็จะมีคนเสียชีีวิตจากสาเหตุน้ี

ประมาณเกือบ 1 ล้านคน บิล เกตส์ เองได้มีส่วนร่วมในเร่ืองน้ี 

โดยเขาบอกว่า Toilet Challenge คือการจะทำาอย่างไรก็ได้เพ่ือท่ีจะ

เอาส้วมไปต้ังอย่่ในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกล พ้ืนท่ีท่ีเดินท่อไม่ได้ หรือยากจน

มากให้เป็นผลสำาเร็จ ซ่ึงมีส้วมแบบใหม่ท่ีออกแบบจากมหาวิทยาลัย

เซาท์ฟลอริดา ซ่ึงใช้ีเยื่อ (membrane) ชีนิดหน่ึงซ่ึงเล็กกว่า

แบคทีเรียในการช่ีวยทำาความสะอาดและกำาจัดของเสีย ส่วนอีกแบบ

เป็น Biomass Controls ท่ีใช้ีความร้อนเพ่ือเปล่ียนของเสีย

ให้สามารถนำาไปใช้ีทำาปุ�ยต่อได้ แต่ปัญหาคือแบบ Biomass Controls 

น้ันเหมาะกับหม่่บ้านขนาดใหญ่ท่ีใช้ีงานวันละหลายหม่ืนคน ส่วนแบบ

เมมเบรนก็เหมาะกับใช้ีในหม่่บ้านขนาดเล็กมากๆ ทำาให้ท้ังสองแบบ

ยังไม่ตอบโจทย์ ขณะน้ีจึงมีหลายฝ่ายท่ีร่วมงานกับ บิล เกตส์ เพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสุขาแบบไร้ท่อ เพ่ือให้ใช้ีได้จริง ราคาถ่ก 

และสามารถใช้ีกันได้โดยท่ัวไป จึงยังต้องติดตามด่กันต่อไป

6. ECG on your wrist เคร่ืองตรวิจ ECG บนข้้อมือคุณ
ECG คือเครื ่องที ่แพทย์ใชี้ตรวจว่าคุณมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ 

เกิดสโตรกได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นการตรวจความผิดปกติของอัตราการเต้น

ของหัวใจ สามารถตรวจได้ท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาล ซ่ึงคนท่ีตรวจ

อย่่เป็นประจำาก็จะมีความเส่ียงต่อโรคเหล่าน้ีลดลง แต่ตอนน้ี

การตรวจ ECG สามารถทำาไดใ้นนาฬิิกาขอ้มืออัจฉริยะ หรือ Smart 

Watches แลว้ และ FDA ก็ได้ให้การรับรองแล้วในปี 2017 ตัวอยา่ง

แบรนด์ท่ีเราน่าจะร้่จักกันดีอย่าง Apple Watch เวอร์ช่ัีนล่าสุดก็มี

ฟังก์ชีั่นนี้แล้ว แน่นอนว่าในเรื่องความแม่นยำายงัคงห่างกับผลตรวจ

ในโรงพยาบาล เพราะอุปกรณ์ท่ีโรงพยาบาลใช้ีกันอย่่มีเซ็นเซอร์ถึง 

12 อัน แต่ใน Apple Watch น้ันมีเพียงอันเดียว แต่มีสตาร์ทอัพ

แห่งหน่ึงท่ีช่ืีอว่า AliveCor เพ่ิงได้ไปนำาเสนอผลงานต่อสมาคม

โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าตอนน้ีเขาสามารถทำานาฬิิกาท่ีมี

เซ็นเซอร์สองอันและสามารถตรวจจับโรคหัวใจวาย บางประเภทได้

ถ้าหากทำาได้จริง เทคโนโลยีนี้จะชี่วยป้องกันโอกาสการเสียชีีวิต

จากโรคที ่เกี ่ยวกับหัวใจได้มาก และเราน่าจะเห็นอุปกรณ์น้ีถ่กวาง

จำาหน่ายในอีกไม่ช้ีา
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7. Robot Dexterity ควิามชัำานาญข้องหุ่นย์นต์
ในตอนน้ีหุ่นยนต์สามารถทำางานท่ีซำ้าๆ ได้แม่นยำาและรวดเร็วมาก 

(งานประเภทสายพานในโรงงาน) แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ

ในการทำางานไดด้้วยตัวเอง อยา่งเช่ีน หากมคีนไปขยบัเขยือ้นส่ิงของ

ท่ีหุ่นยนต์กำาลังจับอย่่เพียงหน่ึงน้ิว ก็อาจจะทำาให้มันไม่สามารถ

ทำางานต่อไปได้ หุ่นยนต์จึงยังไม่มีความสามารถในการลองผิดลองถ่ก

ด้วยตัวเอง (trial and error) ซ่ึงในอนาคตหากเราสามารถแก้ไขปัญหา

เร่ืองน้ีได้ เราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์สามารถทำางานท่ีด่ง่ายทว่า

ซับซ้อน อย่างการล้างจาน (ซ่ึงมีความซับซ้อนสำาหรับหุ่นยนต์) หรือ

แม้กระท่ังงานท่ีต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่างการด่แลผ้่ป่วย

8. Predicting Preemies การคาดการณ์การคลอดก่อน
กำาหนด
การคลอดก่อนกำาหนดเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างอันตรายและเป็นหน่ึง

ในสาเหตุหลักท่ีทำาให้เด็กมีโอกาสเสียชีีวิตได้ส่ง หรือมีโอกาสท่ีจะ

ทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพของเด็กในภายหลังได้ ท่ีผ่านมากระบวนการ

ท่ีจะคาดการณ์การคลอดก่อนกำาหนดน้ันมีความวุ่นวายมากและมี

ราคาแพง แต่ตอนน้ีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีิ์การใหม่ท่ีง่ายและ

ราคาถ่กลงมาก ด้วยการตรวจ DNA และ RNA ซ่ึงราคาของ

เทคโนโลยีจะอย่่ท่ีประมาณแค่เพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐ เท่าน้ัน
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10. New-wave Nuclear Power พลังงานนิวิเคลีย์ร์แบบใหม่

ปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์ได้พัฒนาเคร่ืองปฏิิกรณ์ แบบฟิซช่ัีน (Fission) 

มาถึงรุ่นท่ี 4 แล้ว ซ่ึงน่าจะได้ใช้ีกันในปีน้ี ซ่ึงจะเป็นแหล่งพลังงานท่ีถ่ก

และปลอดภัยกว่าเดิม แต่ท่ีมนุษยชีาติรอคอยคือเคร่ืองปฏิิกรณ์

นิวเคลียร์แบบฟิวช่ัีน (fusion – ปลอดภัยกว่า ของเสียน้อยกว่า) ซ่ึงน่าจะ

ได้ใช้ีในปี 2030 ซ่ึงเคร่ืองปฏิิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวช่ัีนคงเป็นคำาตอบ

เร่ืองพลังงานสำาหรับมนุษยชีาติในอนาคต

ท่ีมา : เรียบเรียงจาก

https://www.technologyreview.com/lists/

technologies/2019/ 

https://missiontothemoon.co/10-technolo-

gies-of-the-future-world/

9. Carbon Dioxide Catcher การจับคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากอากาศ
ในตอนน้ีท่ัวโลกก็มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าส่่

ช้ัีนบรรยากาศ แต่เราก็ยังทำาเร่ืองน้ีกันได้ช้ีามาก องค์การ

สหประชีาชีาติเปิดเผยว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีก 100,000 

ล้านตันถ่กปล่อยเข้าไปในช้ัีนบรรยากาศในศตวรรษน้ี ซ่ึงน่ันเป็นหน่ึง

ในปัญหาโลกร้อนท่ีเราต้องแก้ไขกันอย่่ในทุกวันน้ี แต่มีข่าวดีก็คือ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ันสามารถถ่กจับแยกออกมาได้ด้วยต้นทุน

ประมาณ 100 เหรียญฯ ต่อหน่ึงตัน แต่ประเด็นคือแยกออกมาแล้ว

เราจะทำาอะไรต่อ เพราะต้นทุนในการทำาลายก๊าซน้ีน้ันส่งมาก 

สตาร์ทอัพจากแคนาดาท่ีช่ืีอว่า Carbon Engineering (บิล เกตส์ 

ลงทุนในสตาร์ทอัพน้ี) กำาลังพยายามทำาการทดลองเพ่ือท่ีจะนำาก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์มาสังเคราะห์เป็นพลังงาน แต่น่ันอาจจะ

ไม่สามารถช่ีวยลดได้มากนักเพราะท่ีสุดแล้วก๊าซก็จะถ่กปล่อยกลับ

เข้าส่่ช้ัีนบรรยากาศอย่่ดี ทว่า บิล เกตส์ ก็มองว่าแม้ว่าเราจะยังไม่มี

ทางเลือกมากนักแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องลงมือทำาอย่่ดี
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“ในอนาคตอันใกล้โลกกำาลังจะเข้้าสู่ 
ยุ์คสมัย์ท่ีี่ เที่คโนโลยี์อันก้าวิลำ�าที่าง
วิิศวิกรรมศาสตร์ช่ัวิย์ลดปริมาณข้ย์ะ
จนกลาย์เป็นศูนย์์...ด้วิย์หลักแห่งการ
พัฒนาท่ีี่ย่ั์งยื์น”
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20 YEARS OF COE 
INTO THE AGE OF  
DISRUPTION
20 ป่ สภาวิิศวิกร เดิ้นห้น้าพร้อมปฏิิร้ปส้�โลกยุ

คดิ้สรัปชั�น เน้นบที่บาที่ควิามรับผิด้ชอบต่�อ

ประเที่ศชาติ่และสังคม ในทุี่กมิติ่ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับ 

งานวิิศวิกรรม

ในวาระครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกรได้จัดการเสวนาเร่ือง “20 ปี 

สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปช่ัีน” เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

ท่ีผ่านมา ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซ่ีงการเสวนา

ดังกล่าวมีวตัถุประสงค์ในการแลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็น

มุ่งสร้างแนวทางปฏิิร่ปการดำาเนินงานของสภาวิศวกร และ

กำาหนดทิศทางการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน พร้อมผลักดันให้

สภาวิศวกรเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชีอบต่อประเทศชีาติและสังคม

ในทุกมิติท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม และประสานความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิ์ตท่ีเก่งท้ังวิชีาการและ

มีความเป็นมืออาชีีพ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัีชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ� 

นายกสภาวิศวกรกล่าวในการเปิดการเสวนาว่า ทุกวันน้ีโลก

เปล่ียนแปลงไปมาก หากวิศวกรไทยไม่ปรับตัวจะแข่งขันได้ยาก 

โดยกล่าวถึงวิกฤตการศึกษาไทย และวิกฤตวิศวกรไทยท่ีในอดีต

เคยขาดแคลน แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีเปิดการเรียนการสอน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า 70 แห่ง แต่กลับมีจำานวนผ้่เรียน

น้อยลงเพียงประมาณ 3 แสนคน ซ่ึงวิกฤตการศึกษาน้ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาเองก็กำาลังเผชิีญกับสถานการณ์ท่ีสถาบันการศึกษา

หลายแห่งได้ปิดตัวลง กระแสคนรุ่นใหม่ไม่สนใจปริญญามีมากข้ึน

เพราะร้่สึกว่าไม่ตอบโจทย์ชีีวิต ทำาให้คนท่ีเรียนจบวิศวกรรม

หันไปประกอบอาชีีพอ่ืนๆ เม่ือเรียนจบ

จากข้อม่ลจำานวนบัณฑิ์ตวิศวกรรมศาสตร์กับการขอใบอนุญาต

ระดับภาคีวิศวกร พบว่าในแต่ละปีมีผ้่เรียนจบสาขาวิศวกรรม

จำานวนมาก แต่กลับมีจำานวนบัณฑิ์ตท่ีมาขอใบอนุญาตน้อยลงทุกปี 

สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิ์ตด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักๆ 

อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีบัณฑิ์ตจากคณะวิศวะมาขอ

ใบอนุญาตน้อยลงทุกปีเช่ีนกัน นับเป็นวิกฤตด้านวิศวกรไทยท่ีคน

รุ่นใหม่กำาลังไม่สนใจประกอบอาชีีพวิศวกร ในขณะท่ีวิศวกรรุ่น

เก่าก็ไม่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของโลกปจัจุบัน ซ่ึงเหตผุลหน่ึงท่ี

ทำาให้วิชีาชีีพวิศวกรกำาลังเข้าส่่วิกฤตคือ โครงสร้างบทเรียนท่ีมีการ

แบ่งย่อยเป็นสาขา หรือเป็นภาควิชีา การเน้นการเรียนการสอน

ในห้องเรียน ห้องปฏิิบัติการ การเป็นวิชีาชีีพแยกตัวท่ีไม่มีการ

เรียนร้่ในสาขาวิชีาชีีพอ่ืน และทักษะด้านวิศวกรยงัเน้นเพียง hard 

skill ซ่ึงในอนาคตการเรียนวิศวกรรมศาสตรจ์ะต้องเป็นท้ังศาสตร์

และศิลป์ คือมีท้ัง hard skill และ soft skill เพ่ือให้สามารถ

ประสานงานได้กับทุกฝ่ายและทำางานได้จริง
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“เราตั�งใจท่ีี่จะปรับเปล่ีย์นให้สอดคล้องกับโลกยุ์คดิสรัปช่ััน 
เพ่ือปฏิิรูปวิิชัาชีัพวิิศวิกรรมและอ่ืนๆ ซ่ึงถืูอเป็นรากฐาน
ท่ีี่สำาคัญข้องการพัฒนาประเที่ศ และเพ่ือตอบโจที่ย์์สถูาน
ศึกษา สถูานประกอบการ ท่ีี่ควิามต้องการจะเปล่ีย์นแปลง
ไปในอนาคตถืูอเป็นการเปล่ีย์นมุมมองใหม่ บที่บาที่ใหม่ข้อง
สภาวิิศวิกรจากผู้ควิบคุมมาเป็นผู้ดูแลและสนับสนุนที่างด้าน
วิิศวิกรรมและ เที่ค โน โล ยี์ ” - น ายกสภา วิิศวิกรกล� า วิ

การเสวนาคร้ังน้ียังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

นายแพทย์อุดม คชิีนทร อดีตรัฐมนตรีช่ีวยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิิ์การ กล่าวปาฐกถาเร่ือง “การเรียนร้่ในโลกยุคดิสรัปช่ัีน” โดย

นายแพทย์อุดม กล่าวว่าอาชีีพวิศวกรน้ันถือเป็นอาชีีพพ้ืนฐานหลัก

ในการผลักดันประเทศ แต่ปัจจุบันคนท่ีเรียนจบวิศวกรกลับไป

ประกอบอาชีีพอ่ืนและประสบความสำาเร็จมากมายแสดงให้เห็นถึง

การเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิสรัปช่ัีน ซ่ึงผ้่ท่ีจะอย่่รอดได้คือคนหรือ

องค์กรท่ีปรับตัวได้เท่าน้ัน ท้ังน้ี  Business disruption น้ันมีการ

เปล่ียนแปลงมาตลอดต้ังแต่ปี 2000 โดยยกตัวอย่างเร่ืองการศึกษา

ในต่างประเทศท่ีมีการปรับตัวมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยซิดนีย์

ท่ีปัจจุบันมีการลดสาขาวิชีาเรียนลงเหลือเพียง 5 คณะเท่าน้ัน  

“พลวัตโลกในศตวรรษท่ี 21 จะเปล่ียนเร็วมาก ตลาดแรงงานจะมี

ความต้องการเปล่ียนไป 

ในฐานะสถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชีาชีีพ ส่ิงสำาคัญคือต้องปรับตัว

หากไม่ปรับตัวจะอย่่ไม่ได้ โรงงานในปัจจุบันน้ีใช้ีเคร่ืองจักรและ AI 

เข้ามาช่ีวยในการทำางาน ปัญหาท่ีพบของไทยตอนน้ีคือ คนรุ่นใหม่ท่ี

จบวิศวะหรืออาชีีวะ ไม่สามารถออกมาทำางานจริงๆได้ ไม่ตอบโจทย์

การทำางาน ไม่ตอบโจทย์การแข่งขันของประเทศ แนวโน้มของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 คือ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม สร้างม่ลค่าเพ่ิม 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ตอนน้ีประเทศไทยมีความเส่ียง

ของแรงงานท่ีจะถ่ก automation และ AI แทนท่ีในปี 2030 

ประมาณ 72%” นายแพทย์อุดมให้มุมมองเพ่ิมเติมว่า เป้าหมายของ

การเรียนร้่หรือการศึกษาในโลกยุคดิสรัปช่ัีนของไทยจะต้องเปล่ียนไป

คือ มุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มคนในวัยทำางาน ซ่ึงมีจำานวน 35-40 ล้านคน 

ในจำานวนน้ีคร่ึงหน่ึงไม่มีวุฒิปริญญา แต่เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

ควรจะนำามา re-skill หรือ up skill เพ่ืออัพเดทความร้่ใหม่ 

เทคโนโลยีใหม่ เป็นการสร้างบัณฑิ์ตพันธ์ุิ์ใหม่ท่ีไม่มีดีกรีแต่มีคุณภาพ

โดยนำาคนท่ีมีประสบการณ์เข้ามาเรียนร้่ใหม่

นอกจากน้ีแนวโน้มการศึกษาในยคุ 4.0 จะเปน็ไปในลกัษณะของ

การเช่ืีอมโยงระหว่าง Social Science และ Natural Science 

ท่ีต้องไปด้วยกัน จะไม่มีวิชีาชีีพท่ีโตด้วยศาสตร์เดียวอีกต่อไป 

โลกยุคใหม่จะเป็นการเรียนร้่จากการทำางาน การเรียนการสอน

จะไม่เป็นทางการอีกต่อไป การเรียนในระบบเดิมจะหมดความ

สำาคัญในไม่ช้ีา คนรุ่นใหม่สามารถเรียนร้่จาก Google คร่จะทำา

หน้าท่ีเพียง coaching คอยเติมเต็มในส่ิงท่ีผ้่เรียนขาด คือความร้่

และทักษะท่ีจำาเป็น การเรียนและการทำางานจะกลายเป็น

ส่ิงเดียวกัน โดยการเรียนจะเน้นเร่ืองสมรรถนะและทักษะมากกว่า

ความร้่ โดยใช้ีส่ือการเรียนร้่แบบใหม่ (ออนไลน์ โซเชีียลต่างๆ) 

เป็น Platform สำาคัญเพ่ือการเรียนร้่และการทำางาน และการ

เรียนคือความท้าทายตลอดชีีวิต ท้ังน้ี การอุดมศึกษาไทยจึงต้อง

ปรับเปล่ียนและเน้นการเรียนร้่อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ีความร้่

สร้างนวัตกรรม โดยเป้าหมายสุดท้ายจะกลายเป็นการจัดการ

ศึกษาเพ่ือให้คนมีอาชีีพ มีรายได้ ซ่ึงอาวุธิ์ท่ีจะใช้ีแข่งขันได้คือ 

คุณภาพ องค์กรหรือบุคลากรจึงต้องมีคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพจะ

ประกอบด้วย 3 มิติ คือ ความร้่ ทักษะ และสมรรถนะ ซ่ึงการศึกษา

จะเป็นเคร่ืองมือเดียวท่ีสร้างให้คนมีคุณภาพ แต่การศึกษา

ก็จะต้องมีคุณภาพด้วย
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ในส่วนของการเสวนาเร่ือง “20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปช่ัีน” 

ท่ีมีผ้่ร่วมเสวนาคือศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม

คชิีนทร รัฐมนตรีช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธิิ์การ ศาสตราจารย์ 

ดร.สุพจน์ เตชีวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ธิ์เนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

และนายกวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราช่ีปถัมภ์

และ ดร.สุทธิิ์พงษ์ สุวรรณสุข ผ้่ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการสถาบัน

เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัีชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ� 

นายกสภาวิศวกรเป็นผ้่ดำาเนินรายการ 

ดร.สุทธิิ์พงษ์ สุวรรณสุข ผ้่ทรงคุณวุฒิและกรรมการสถาบัน

เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย กล่าวในมุมมองผ้่ประกอบการว่า ส่ิงท่ีน่ากังวลท่ีสุด

ในยุคปัจจุบันท่ีเป็นดิจิทัลดิสรัปช่ัีนคือ การขาดแคลนบุคลากร

ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงภาคการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต้องปรับเปล่ียน 

โดยต้องมองไปล่วงหน้า 3-10 ปี แล้วปรับหลักส่ตรมหาวิทยาลัย

ให้สามารถผลิตวิศวกรท่ีสามารถตอบโจทย์ในอีก 3-10 ปีข้างหน้าได้ 

ท้ังน้ี พบว่าปัญหาส่วนหน่ึงท่ีทำาให้ไม่สามารถตอบโจทยง์านได้ คือ

ลักษณะของคนรุ่นใหม่เองท่ีมีความอดทนในการทำางานน้อย 

ซ่ึงเป็นเร่ืองของทักษะด้าน soft skill โดยการปรับเปล่ียนน้ัน

หลักส่ตรท่ีเป็น specific engineering ยงัจำาเป็น แต่ควรต้องเพ่ิม

เร่ือง multi-skill หรือ soft skill ให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ด้วย ซ่ึงจะ

มีจุดเปล่ียนท่ีสำาคัญคือ จะต้องสร้างหรือพัฒนาวิศวกรเพ่ือให้

ตอบโจทย์สถานประกอบการใน 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มต่างชีาติ 

กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และกลุ่มธุิ์รกิจ SME ให้ได้ 

ด้านศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชีวรสินสกุล คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงหลักส่ตร

การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมว่าจะต้องมีการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือให้สามารถผลิตคนท่ีตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม

หรือองค์กร โดยปรับตัวเป็น learning platform ทุกอย่างคือ

การศึกษา มหาวิทยาลัยต้องปรับเปล่ียนโดยอาจารย์ยังมีหน้าท่ี

สอนดา้นพ้ืนฐาน เปน็ advisor ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยก็ต้องพร้อม

ให้บริการความร้่ต่างๆ บน platform ท้ังน้ีมองว่าในอนาคต High 

Skill จะเป็นท่ีต้องการมากข้ึนในสังคมอุตสาหกรรม 

ซ่ึงทักษะทางวิชีาการยังมีความจำาเป็น และการเรียนร้่ในอนาคต

จะต้องเป็น Lifelong learning ในขณะท่ี ดร.ธิ์เนศ วีระศิริ 

กรรมการสภาวิศวกรและนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราช่ีปถัมภ์ ได้กล่าวถึงการเรียนร้่ในปัจจุบันว่า 

นักศึกษาสามารถเรียนร้่บทเรียนท่ีอาจารยส์อนจาก Google หรือ

การเรียนออนไลน์ได้ ทำาให้การเรียนการสอนในอนาคตต้อง

ปรับเปล่ียน โดยมองว่าสภาวิศวกรควรเข้ามาสนับสนุนในลักษณะ

ท่ีเป็น Outcome Base และคาดหวังความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ในการให้ความร้่ว่าวิศวกรท่ีดีควรเป็นผ้่ท่ีจะเรียนร้่อย่่ตลอดเวลา
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ปิดท้ายด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม 

คชิีนทร อดีตรัฐมนตรีช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธิิ์การ ท่ีกล่าวถึง

กระทรวงอุดมศึกษาฯ ว่าเป็นกระทรวงท่ีจะเข้ามาส่งเสริม

สนับสนุนให้ทุกมหาวทิยาลัยได้ทำาตาม mission ท่ีต้ังไว้ต่างๆ กัน

แต่ต้องตอบโจทย์ประเทศ และตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงใน

อนาคตด้วย ซ่ึงประเทศไทยต้องการยกสมรรถนะในการแข่งขัน 

เปล่ียนเศรษฐกิจประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้าง

องคค์วามร้่ใหมแ่ละตอ่ยอดเปน็ผลิตภัณฑ์์ เพ่ือลดการนำาเข้า และ

พ่ึงพาตนเองให้ได้ โดยจะเน้นเร่ืองการสร้างนวัตกรรมมีการต้ัง

กองทุนเพ่ือลงทุนในด้านการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมและ

เน้นยำ้าว่าทุกวิชีาชีีพต้องมีมาตรฐานวิชีาชีีพ เพราะจะเป็นเคร่ือง

การันตีประสิทธิิ์ภาพ ประสิทธิิ์ผล และความปลอดภัยของ

ทุกสาขาอาชีีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคดิสรัปช่ัีน ซ่ึงอนาคตอาจจะ

แตกยอ่ยออกเปน็มาตรฐานวชิีาชีีพในแตล่ะสมรรถนะ หรอืแต่ละ

กลุ่มทักษะ และในส่วนของสภาวิศวกร นายแพทยอุ์ดมแนะนำาว่า

จะต้องมีการเปล่ียน mindset ต้องคิดให้ใหญ่ เอาประเทศเป็นหลัก

การทำางานต้องตอบโจทย์ประเทศให้ได้ ส่ิงใดท่ีควรต้องเปล่ียน

ก็ต้องเปล่ียนเพ่ือประเทศ และต้องตอบโจทย์การเปล่ียนแปลง

ของอนาคตข้างหน้าได้ โดย mindset ท่ีอยากให้มีคือ ทุกองค์กร

ต้องทำางานด้วยกันได้ บ่รณาการร่วมกัน หวังผลสัมฤทธิิ์�เพ่ือ

ส่วนรวมนอกจากน้ีต้องมี platform ในการทำางานและการเรียนร้่

โดยเอาเป้าหมายให้ผ้่เรียนหรือบัณฑิ์ตจบใหม่เป็นหลัก ต้องทำา

แพลตฟอร์มท่ีสามารถส่งเสริมให้บัณฑิ์ตจบมาตรงกับความ

ต้องการ และเช่ืีอมโยงกับผ้่ประกอบการ สร้างให้บัณฑิ์ตมี

สมรรถนะท่ีตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงและความต้องการ

ของโลกได้

ท้ังน้ี หลังจบการเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัีชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ� 

นายกสภาวิศวกร ได้แถลงข่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาคร้ังน้ี 

รวมถึงผลท่ีได้รับจากการเสวนาเพ่ือนำามาพัฒนาการดำาเนินงาน

ของสภาวิศวกรต่อไป โดยในการจัดเสวนาคร้ังน้ีได้รับความสนใจ

จากหน่วยงานต่างๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชีน รวมถึงสถาบัน

การศึกษา สมาคมวิชีาชีีพ วิศวกรรม สภาวิชีาชีีพ สมาชิีกสภาวิศวกร

และส่ือมวลชีนเป็นจำานวนมาก 
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HOW-TO-ทิี่�ง…
ทิี่�งอย่์างไรไม่ให้เหลือข้ย์ะ

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2561 ของกรมควบคุม

มลพิษ พบว่า ในปี 2561 การจัดการขยะม่ลฝอยมีแนวโน้มดีข้ึน เน่ืองจาก

แต่ละชุีมชีนมีการคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง ทำาให้มีการนำาขยะกลับไป

ใช้ีประโยชีน์ 9.58 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 34 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ

13 ส่วนใหญ่นำาไปทำาเป็นปุ�ยอินทรีย์ อีกจำานวน 10.88 ล้านตัน หรือ 

ร้อยละ 39 ถ่กกำาจัดอย่างถ่กต้อง ส่วนท่ีเหลือเป็นขยะท่ีถ่กกำาจัดอย่าง

ไม่ถ่กต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 27 ในฐานะท่ีเรากำาลัง

ก้าวส่่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซ่ึงเน้นความ

สำาคัญการใช้ีทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิิ์ภาพส่งสุด

น่ันคือโจทย์ท้าทายในการบริหารจัดการขยะ สร้างทางเลือกอย่างเหมาะสม 

รองศาสตราจารย์ เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าศ่นย์วิศวกรรมพลังงาน

และส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กล่าวในงานเสวนา ”From 

Waste To Energy…โรงไฟฟ้าจากขยะ” จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราช่ีปถัมภ์ (วสท.) ว่าประเทศไทยควรต้องมีวิธีิ์

จัดการปัญหาขยะหลายทางเลือกและให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ีโดยต้อง

ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยด้วย

การจัดการขยะด้วยวิธีิ์การฝังกลบ (Landfill) เป็นอีกหน่ึงหนทางในการ

จัดการขยะแบบหมุนเวียนตามแนวพระราชีดำาริในหลวงรัชีกาลท่ี 9 

ท่ีใช้ี จุ ลินทรีย์ ช่ีวยย่อยสลายขยะให้กลายสภาพเป็นก๊าซมีเทน  

สามารถนำามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เม่ือก๊าซหมดก็สามารถขุดขยะข้ึนมา

คัดแยกก็จะได้เศษไปเป็นเช้ืีอเพลิงได้อีก และยังเป็นการหมุนเวียนใช้ี

ท่ีดินเดิมสร้างบ่อฝังกลบใหม่ได้อีกคร้ังก่อให้เกิดประโยชีน์ท้ังด้าน

ส่ิงแวดล้อมและประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ เกียรติไกร ยงักล่าวถึงการศึกษาวิจัยต่อยอดโครงการ

บ่อขยะฝังกลบท่ี อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม ท่ีรองรับขยะจากกรุงเทพฯ

ประมาณวันละ 3,000 ตัน พบว่าปัญหาขยะส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็น

ขยะม่ลฝอยท่ีมีความช้ืีนส่ง ส่งผลให้ก๊าซมีเทนท่ีได้ไม่มีความเสถียร 

จึงคิดค้นและพัฒนาระบบการวางท่อแบบใหม่ใช้ีเวลา 6 ปีในการศึกษา

บนพ้ืนท่ีบ่อฝังกลบขยะ 70 ไร่ จนประสบความสำาเร็จ สามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าได้เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย จำานวน 200 กิโลวัตต์/

ช่ัีวโมง ซ่ึงเป็นการวางท่อรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะเก่า โดยก๊าซ

ท่ีได้ต้องมีปริมาณมีเทนมากกว่า 45% เพ่ือนำาก๊าซมีเทนท่ีได้เข้าส่่ระบบ

ทำาความสะอาดกำาจัดก๊าซออกซิเจนและลดความช้ืีนก่อนนำาเข้าส่่ข้ันตอน

การผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป

บ�อฝัังกลบ ‘กำาแพงแสน’ ต้่นแบบโรงไฟฟ�าขยะ

ประเที่ศไที่ยู่ม่ืปริมืาณ
ขยู่ะม่ืล้ฝอยู่ชุีมืชีนเกิดีขึ�นประมืาณ 

75,000 ตัน/วัน หรือประมืาณ 
ป่ล้ะ 27 ล้้านตัน 
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นายคณพศ นิจสิริภัชี ประธิ์านกรรมการ บริษัท ไบร์ทบล่วอเตอร์

คอรป์อร์เรช่ัีน จำากัด (Bright Blue Water Corporation Limited) และ

ประธิ์านบริหารบริษัท Advance Power Conversion กล่าวว่า 

เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่ีวยผลักดันการบริหารจัดการปัญหาขยะ

อย่างมีประสิทธิิ์ภาพ และหมุนเวียนนำามาใช้ีเป็นเช้ืีอเพลิงในการผลิต

พลังงานไฟฟ้าได้ประโยชีน์รอบด้าน สมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีมีโรงงาน

อุตสาหกรรมกว่า 8,000 โรงงาน สร้างขยะมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ซ่ึงเกิดจากผ้่อย่่อาศัยและผ้่ท่ีเดินทางเข้ามาทำางานในพ้ืนท่ีเฉล่ียปริมาณ

ขยะวันละกว่า 4,000 ตัน โรงไฟฟ้าแพรกษามีพ้ืนท่ีท้ังหมด 320 ไร่ 

สามารถรองรับขยะได้วันละ 500 ตัน ส่วนท่ีเหลือ 3,500 ตัน ใช้ีวิธีิ์การ

ฝังกลบ ซ่ึงหากได้สัญญาซ้ือขายพลังงาน (PPA) คาดว่าจะสามารถจัดการ

กับขยะท้ังหมดและผลิตไฟฟ้าได้ถึง 100 เมกะวัตต์ ดังน้ันการท่ีภาครัฐ

ให้การสนับสนุนโรงไฟฟ้าขยะในร่ปแบบของ Feed-in Tariff (FIT) หรือ

Adder เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดการปัญหาขยะและปัญหา

ส่ิงแวดล้อม โดยออกเป็นสัญญาซ้ือขายพลังงาน (PPA) ซ่ึงจะกระตุ้นให้

เอกชีนเข้ามาลงทุนมากข้ึน ท้ังน้ีมาตรฐานของโรงไฟฟ้าขยะจะต้อง

ไม่น้อยกว่าโรงผลิตแก๊สธิ์รรมชีาติเน่ืองจากโรงไฟฟ้าขยะน้ันต้ังอย่ใ่นพ้ืนท่ี

ชุีมชีนเมือง ซ่ึงการนำาขยะมาเป็นเช้ืีอเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจะเป็น

ทางออกการจัดการกับปัญหาขยะในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

นายทองคำา ปิยธีิ์รวงศ์ ผ้่เช่ีียวชีาญพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) อนุกรรมการกล่ันกรองการออกใบอนุญาต

การประกอบกิจการพลังงาน กล่าวว่า สำานักงาน กกพ. มีหน้าท่ีออกใบ

อนุญาตโรงไฟฟ้าและด่แลความม่ันคงด้านไฟฟ้าให้ผ้่ใช้ีทุกรายรวมถึง

สนับสนุนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจพลังงานของภาครัฐอย่างม่ันคง 

ตลอดจนเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับหน่วยงานท้องถ่ิน โดยโรงไฟฟ้าขยะ

จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (EIA) แต่ให้ปฏิิบัติตามประมวลหลักการปฏิิบัติของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (Code of Practice : CoP) ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมต้นในการปลดล็อคให้โรงไฟฟ้าขยะชุีมชีนและโรงไฟฟ้าขยะ

อุตสาหกรรมมมีาตรฐานมากข้ึน ในส่วนของขยะชีมุชีน กฎหมายไดร้ะบุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) มีหน้าท่ีในการจัดเก็บขยะและ

การออกใบอนุญาตให้ผ้่ประกอบการท่ีเข้ามาร่วมทุน ท้ังการจัดเก็บขยะ

การขนย้ายขยะ การทำาโรงไฟฟ้า หรือการแปรร่ปขยะสดให้เป็นเช้ืีอเพลิงแห้ง

RDF เพ่ือส่งต่อให้คลัสเตอร์อ่ืนๆ เป็นต้น รวมถึงด่แลในส่วนของค่าใช้ีจ่าย

ในการจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีตนเอง โดยกกพ.จะให้ความช่ีวยเหลือ

สนับสนุนตามข้ันตอนและความเหมาะสมโดยเฉพาะการกำาหนด

อัตราคงท่ีการรับซ้ือไฟฟ้าซ่ึงจะชี่วยให้ผ้่ประกอบการสามารถวางแผน

ลงทุนได้

ผ�าแนวิที่าง ‘สมุที่รปราการโมเด้ล’

ปรับเง่�อนไขปลด้ล็อคโรงไฟฟ�าขยะชุมชน

ดังน้ันกฎหมาย CoP จึงเป็นข้ันตอนการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า ซ่ึงแบ่ง

การจัดการออกเป็น 4 ระยะ คือ

1. ระยะเตรียมการก่อสร้าง

2. ระยะก่อสร้าง

3. ระยะดำาเนินการ

4. ข้ันตอนการร้ือถอนอาคาร

ซ่ึงแตกต่างจาก EIA ในเร่ืองของการคัดแยกขยะเช้ืีอเพลิงก่อนเผาในโรงไฟฟ้า

ท้ังน้ี กกพ. จะควบคุมกำากับด่แลการดำาเนินงานโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตาม

มาตรฐานประมวลหลักการปฏิิบัติ CoP ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธิ์รรมชีาติ และชุีมชีนน้อยท่ีสุด 

ดั้น ‘อ่อ่ซ่ี’ ต้่นแบบกำาจัำด้ขยะสมบ้รณ์์

ท้ังน้ีทางกระทรวงพลังงานมีแนวทางส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าขยะถือเป็น

นโยบายเร่งด่วนท่ีจะต้องดำาเนินการ และตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศปี 2561 – 2580 (PDP 2018) ท่ีขยายกำาลังผลิตไฟฟ้าจาก

ขยะอีก 400 เมกะวัตต์ จากแผนเดิม 500 เมกะวัตต์ ส่วนในพ้ืนท่ีเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้ภาคเอกชีน

เข้ามาต้ังโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะเพ่ิม 5 – 6 แห่งใน 3 จังหวัด คือ 

ฉะเชิีงเทรา ชีลบุรี และระยอง  ท้ิงอย่างไรไม่ให้เหลือขยะ อย่างไรก็ตาม 

การแปรร่ปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าคงสัมฤทธิิ์ผลไม่เต็มท่ีถ้าปราศจากการ

คัดแยกขยะจากต้นทาง ซ่ึงควรคัดแยกขยะก่อนท้ิงตามประเภทของขยะซ่ึง

มี 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ขยะอินทรีย์ เช่ีน เศษอาหาร ใบไม้

2. ขยะรีไซเคิล เช่ีน กระดาษ กระป�อง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องนม

3. ขยะอันตราย เช่ีน แบตเตอรี หลอดไฟ ตลับหมึก กระป�องบรรจุสารเคมี

4. ขยะท่ัวไป เช่ีน ถุงพลาสติก หลอด กล่องโฟม ฟอยล์

ท้ิงแบบน้ี นอกจากจะไม่มีขยะเหลือล้นแล้ว ยังช่ีวยเพ่ิมประโยชีน์อีกด้วย
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HOW-TO-ZERO-WASTE
DESIGN...ออกแบบอย่์างไรให้เหลือศูนย์์

อีกหน่ึงคำาถูามที่ี่สำาคัญ ก่อนจะถูึงปลาย์ที่างที่ี่การทิี่�งและ
ฝัังกลบชิั�นข้ย์ะท่ีี่ส่วินรียู์สหรือรีไซเคิลไม่ได้ น่ันคือ 

“จะออกแบบอย่์างไรให้เหลือทิี่�ง
แที่บเป็นศูนย์์ ?”

ซ่ึงเป็นต้นที่างในการถูนอมรักษาที่รัพย์ากรธีรรมชัาติ โดย์การ
ออกแบบให้ดี ท่ีี่ สุด ใชั� วัิสดุน้อย์ท่ีี่สุด เหลือทิี่�งน้อย์ท่ีี่สุด 
เพ่ือท่ีี่สุดท้ี่าย์เราจะสามารถูลดการใชั�ที่รัพย์ากรลง อีกทัี่�ง
ยั์งสามารถูช่ัวิย์ประหยั์ดต้นทุี่นจากการออกแบบและบริหารได้ 
แนวิที่างการออกแบบผลิตภัณฑ์์ท่ีี่สามารถูช่ัวิย์ลดการใชั�
ที่รัพย์ากรตามแนวิที่าง Zero Waste

 1. เลือกใช้ีวัสดุท่ีสามารถรีไซเคิล ได้เกือบ 100% หรือวัสดุท่ี

  สามารถนำามาใช้ีงานซำ้า (รีย่ส) ได้หลายคร้ังโดยไม่เป็นอันตราย 

  ต่อสุขภาพ

 2. หากเป็นผลิตภัณฑ์์ท่ีมีการข้ึนแพทเทิร์น ให้ออกแบบและร่าง

  แพทเทิร์นอย่างรอบคอบ โดยพยายามใช้ีวัสดุให้หมดในการ

  ข้ึนแบบ 1 คร้ัง

 3. ในข้ันตอนการข้ึนต้นแบบจำาลอง วัดขนาดแพทเทิร์นในส่วน

  ต่างๆ ด้วยเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานอย่างละเอียด และคิด

  คำานวณการต่อแพทเทิร์นอย่างรอบคอบ

 4. คิดทุกคร้ังก่อนตัดวัสดุและให้เวลากับการข้ึนงาน

 5. ออกแบบการยึดติดช้ิีนส่วนต่างๆ โดยหลีกเล่ียงการใช้ีกาวยึด 

  ออกแบบโดยใช้ีหลักจอยท์หรือการจับยึดช้ิีนงานท่ีใช้ี bolt, 

  nut, stud และ screw สำาเร็จร่ป ท่ีสามารถหาอะไหล่ทดแทน

  ได้ในท้องตลาดเพ่ือให้ผ้่ซ้ือผลิตภัณฑ์์ถอดประกอบและแยก

  ช้ิีนส่วนได้ด้วยตนเอง

 6. ออกแบบผลิตภัณฑ์์ ให้สามารถทำาหน้าท่ีเป็นบรรจุภัณฑ์์ 

  (Packaging) ในตัวเองเพ่ือลดการใช้ีวัสดุฟุ่มเฟ้อย

 7. ศึกษาหาความร้่เพ่ิมเติม เพ่ือต่อยอดความร้่ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

  เช่ีน วัสดุศาสตร์ แพทเทิร์นอุตสาหกรรม การจัดการทรัพยากร 

  ธิ์รรมชีาติและส่ิงแวดล้อม 

นอกจากน้ันปัจจุบันหลายบริษัทได้หันมาให้ความสำาคัญโดยใส่แนวคิด

Zero Waste เข้าไปในธุิ์รกิจ แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่จาก

ประเทศสวีเดนอย่าง IKEA ก็ได้มีการพัฒนาไลน์การผลิตเฟอร์นิเจอร์

ท่ีจะใช้ีจากวัสดุจากการรีไซเคิลเป็นหลัก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์์

พลาสติกท่ีจะหันมาใช้ีการรีไซเคิลเป็นวัสดุพลาสติกทดแทน

โดยมีการเปิดตัวโปรเจคท์ “No Waste” ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ในชุีดน้ี

เช่ีน เคร่ืองครัว Kungsbacka เก้าอ้ีร่ปทรงเพรียวบาง เรียบง่ายสไตล์

สแกนดิเนเวียน แจกันรีไซเคิลสีสดใส ท่ีบริษัทตระหนักว่ามีเศษแก้ว

จากผลิตภัณฑ์์ท่ีไม่สมบ่รณ์เสียหายจากการจัดเก็บ หรือขนย้ายนำามา

หลอมเศษแกว้เหลอืใช้ีให้กลับมาเปน็แจกนัอเนกประสงค ์หรือจะเปน็

ผลงานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกของ สต่ดิโอ kacama design lab 

จากฮ่ิองกง ท่ีศึกษาแนวคิด Zero Waste และลงมือสร้างสรรค์ม้าน่ัง

ทรงส่งดีไซน์ในช่ืีอ ‘Zero Stool’ วัสดุเหลือใช้ีหลักๆ คือ หน้ากาก

พัดลมเก่า นำามาทำาเป็นโครงเหล็กรองรับท่ีน่ัง เศษสายไฟเหลือท้ิง 

นำามาร้อยสานเข้าด้วยกันบนโครงหน้ากากพัดลม เพ่ือทำาเป็นส่วนเบาะ 

และเศษไม้จากลังท่ีเหลือจากการขนส่งสินค้า นำามาทำาเป็นส่วนของ

ขาเก้าอ้ี ท้ังหมดถ่กนำามาดีไซน์และประกอบอย่างสร้างสรรค์

จึงไม่ใช่ีเร่ืองงา่ยท่ีออกแบบการรไีซเคิลวัสดุเหลือใช้ีให้กลับมาสวยงาม

เหมือนใหม่ ดีไซน์ต้องศึกษาคุณสมบัติวัสดุแต่ละชีนิด วิเคราะห์

ร่ปแบบการนำากลับไปใช้ีใหม่ ให้ด่น่าใช้ีงานอีกหน่ึงคร้ัง

ท่ีมา :

salika.co/2020/01/01/waste-management-2020/

estopolis.com/article/creative/furniture
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“การที่ำาให้เมืองน่าอยู่์และมีคณุภาพชีัวิิตท่ีี่มีมาตรฐาน ก็มาจาก
อาชีัพวิิศวิกร ที่ี่ดูแลเร่ืองส่ิงแวิดล้อม ดูแลเร่ืองการจราจร 
วิิศวิกรท่ีี่คอย์แก้ปัญหา ป� องกันภัย์พิบัติท่ีี่จะเกิดขึ้�นจากคนหรือ
จากภัย์ธีรรมชัาติ ผมม่ันใจว่ิาเมืองไที่ย์เราจะไปสู่จุดนั�นได้ แต่
เราต้องกล้าและที่ำาจริง”

ศาสต่ราจำารย์ ด้ร.สุชัชว่ิร์ สุวิรรณ์สวัิสด์ิ้ 

นายกสภาวิิศวิกร

“วิิศวิกรเป็นตัวิกลางผู้เช่ืัอมต่อระหว่ิางคนกับเมือง เพราะงาน
วิิชัาชีัพท่ีี่วิิศวิกรปฏิิบัติอยู่์โดย์เฉพาะงานวิิศวิกรรมควิบคุมล้วิน
เก่ีย์วิข้้องกับชีัวิิตควิามเป็นอยู่์ ปัจจัย์ส่ี อาหาร ท่ีี่อยู่์อาศัย์ 
เคร่ืองนุ่งห่ม ย์ารักษาโรค เคร่ืองอำานวิย์ควิามสะดวิก 
การดูแลควิามปลอดภัย์ในชีัวิิตและที่รัพย์์สิน”

รองศาสต่ราจำารย์ ด้ร.ปิยะบุต่ร วิานิชพงษ์พันธ์ุุ์ 

อุปนายกสภาวิิศวิกร คนท่ี่� 1
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“สภาวิิศวิกรนอกจะเป็นเสมือนศูนย์์กลางข้องวิิศวิกรทัี่�งประเที่ศ
ร่วิมสองแสนคนแล้วิ เรายั์งจะต้องที่ำาตัวิให้เป็นประชัาสังคมท่ีี่ดี
เราจะต้องฝัากเนื�อฝัากตัวิกับชุัมชันเหล่านั�น”

ด้ร.ประเสริฐ ต่ปน่ยางก้ร

เลขาธิุ์การสภาวิิศวิกร

“การสร้าง Smart City หรือเมืองสีเขี้ย์วิ ต้องมีการออกแบบ
ท่ีี่คำานึงถึูง Eco Design เช่ัน การออกแบบผลิตภัณฑ์์ท่ีี่ไม่ส่ง
ผลกระที่บต่อส่ิงแวิดล้อม”

“วิิศวิกรเราจะสนับสนุน Sustainable Development Goals 
ข้อง United Nation อย่์างไร ในภาวิะท่ีี่ประเที่ศไที่ย์หรือ
สังคมโลกกำาลังมีปัญหาเร่ือง Climate Change ท่ีี่ที่ำากินไม่พอ
ควิามขั้ดแย้์งที่างการเมือง ที่รัพย์ากรที่รุดโที่รม ข้ย์ะ”

“การเรีย์นการสอนวิิศวิกรรม ส่ิงท่ีี่เป็น Competency คือการ
รู้จักพัฒนาตนเองและเรีย์นรู้อย่์างต่อเน่ือง หลักสูตรจึงต้อง
มีควิาม Dynamic ปรับเปล่ีย์นไปเร่ือย์ๆ ถู้าเราย์ังที่ำาตาม
กรอบเดิมๆ โดย์ไม่เปล่ีย์นแปลง สภาวิิศวิกรก็จะถููกที่อดทิี่�ง 
เพราะหลาย์ๆ หลักสูตรไม่เห็นควิามจำาเป็นท่ีี่จะต้องขึ้�นกับ
สภาวิิศวิกรอีกต่อไป”

“หากวิิศวิกรไม่มีการเรีย์นรู้เพ่ิมเติม ไม่มีการพัฒนาการ
ที่ำางาน ไม่มีการศึกษาองค์ควิามรู้ใหม่ ไม่รับ Innovation 
หรือนวัิตกรรมใหม่เลย์ ก็จะมีแค่องค์ควิามรู้เก่าๆ และควิามรู้
แบบดั�งเดิม ก็ต้องโดน Disrupt คือโดนที่ำาลาย์ไปในท่ีี่สุด”

นายกิต่ติ่พงษ์ ว่ิระโพธ์ิุ์ประสิที่ธ์ิุ์

เห้รัญญิกสภาวิิศวิกร

ผ้้ช�วิยศาสต่ราจำารย์ ยุที่ธุ์นา มหั้จำฉริยวิงศ์ 

รองเลขาธิุ์การสภาวิิศวิกร

รองศาสต่ราจำารย์ สฤที่ธ์ิุ์เด้ช พัฒนเศรษฐพงษ์ 

อุปนายกสภาวิิศวิกร คนท่ี่� 2

รองศาสต่ราจำารย์ ด้ร.สุธุ์า ขาวิเธุ่์ยร 

รองเห้รัญญิกสภาวิิศวิกร
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FROM Industry 4.0 + Thailand 4.0

TO Engineering 4.0
ถอด้รหั้สการเช่�อมโยงระห้วิ�าง Industry 4.0 ของเยอรมน่ และ 

Thailand 4.0 ของไที่ยส้� Engineering 4.0 สำาห้รับวิิศวิกรในยุค 

2020

ท่ีผ่านมารัฐบาลในหลายๆ ประเทศกำาลังอย่่ในช่ีวงปรับตัวเพ่ือ

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของตน

ในการพฒันาเศรษฐกจิในทศวรรษหนา้ โดยมียทุธิ์ศาสตรท่ี์สำาคัญ

คือการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ท่ีสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็น A Nation of Makers (สหรัฐอเมริกา), 

Industry 4.0 (เยอรมนี), Design of Innovation (สหราชี

อาณาจักร), Made in China 2025 (จีน) Industrial Value 

Chain (ญ่ีปุ่น), Manufacturing Innovation 3.0, Creative 

Economy (เกาหลีใต้), Made in India (อินเดีย), Productivity 

(ไต้หวัน) รวมท้ังประเทศไทย ซ่ึงรัฐบาลได้นำา Thailand 4.0 มาเป็น

ยุทธิ์ศาสตร์ใหม่ในการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ

เน่ืองจากประเทศไทยกำาลังเผชีิญกับกับดักสำาคัญท่ีทำาให้ไม่สามารถ

พัฒนาประเทศไปมากกว่าน้ี ซ่ึงกับดักดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชีาชีน

ในประเทศมีรายได้ปานกลาง ไม่สามารถก้าวข้ามไปส่่ประเทศท่ีมี

รายได้ส่งได้ นอกจากน้ันยงัมีความเหล่ือมลำ้าและความไม่สมดุลเกิดข้ึน

โดยโมเดลน้ีจะนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ เพ่ือเพ่ิม

ม่ลค่าสินค้าและบริการ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิิร่ปเศรษฐกิจของ

ประเทศให้ก้าวข้ึนเป็นประเทศท่ีมีรายได้ส่งและเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว

ในอนาคต สำาหรับประเทศเยอรมนีก็เช่ีนกัน ได้มีการพ่ดถึง Industry 4.0 

อย่างจริงจังและเป็นท่ีร้่จักมาต้ังแต่ปี 2554 ซ่ึงต่อมารัฐบาลเยอรมนี

ได้นำามาเป็นยทุธิ์ศาสตร์สำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ‘HighTech 

Strategy 2020’ เพ่ือสนับสนุนให้เยอรมนีรักษาความเป็นผ้่นำาด้าน

อุตสาหกรรมของโลกบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม

สภาวิศวกรขอนำาเสนอประวัติความเป็นมาโดยสังเขป รวมท้ัง

รายละเอียดโดยย่อของ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 เพ่ือให้

เพ่ือนสมาชิีกวิศวกรได้เห็นภาพโดยรวม ผ่านเทคโนโลยีท่ีมีความสำาคัญ

กับ Industry 4.0 รวมถึง การเช่ืีอมโยงระหว่าง Industry 4.0

ของเยอรมนี และ Thailand 4.0 ของไทย เน่ืองจากท้ังสองแนวทาง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกันอย่่ในหลายส่วน

เพ่ือจะได้สามารถนำาแนวทางการพัฒนาประเทศท้ัง Industry 4.0 ของ

เยอรมนี และ Thailand 4.0 ของไทยต่อยอดไปส่่ Engineer 4.0 

ว่าวิศวกรรมในยุคดิสรัพทีฟจะสามารถปรับเข้ากับยุค 4.0 ได้อย่างไร
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การปฎิิวัิติ่อุต่สาห้กรรม (The Industrial Revolution)

การปฏิิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงในวิธีิ์การ

ผลิตและระบบการผลิตจากระบบเดิม หลายปีนี ้มีการพ่ดถึง

การปฏิิวัติอุตสาหกรรมคร้ังใหม ่การปฏิิวัติอุตสาหกรรมของโลกต้ังแต่

อดีตจนถึง ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 คร้ัง ดังน้ี

1) การปฏิิวัติอุตสุาหกรรมืคืรั�งท่ี่� 1
เกิดข้ึนเม่ือมีการสร้างเคร่ืองจักรไอนำ้าในปี 1784 ซ่ึงถ่กนำามา

ใช้ีทดแทนจาก พลังงานธิ์รรมชีาติในการผลิตโดย เจมส์ วัตต์ 

ได้ปรับปรุงเคร่ืองจักรกลไอนำ้าให้ใช้ีงานได้ดีข้ึน ซ่ึงเขาได้สร้าง

นวัตกรรมทำาให้ประสิทธิิ์ภาพการผลิตส่ิงทอเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 เท่า

จากท่ีเคยทำาได้ นอกจากน้ี ยังได้มีการสร้างรถไฟซ่ึงเป็นการพลิกโฉม

ด้านการคมนาคมขนส่งและเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้า

อุตสาหกรรม

2) การปฏิิวัติอุตสุาหกรรมืคืรั�งท่ี่� 2
เกิดขึ ้นชี่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื ่อมีการพัฒนาเครื ่องกำาเนิด

พลังงานไฟฟ้า และเปล่ียนแปลงระบบการผลิตมาเป็นระบบโรงงาน

โดยใช้ีพลังงานไฟฟ้าทำาให้สามารถปลดปล่อยพลังการผลิตอย่างท่ี

ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน เกิดการผลิตสินค้าครั ้งละจำานวนมาก โดยมี

คุณภาพท่ีทัดเทียมกับงานหัตถกรรม ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ีมีราคาไม่แพง 

ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าอุตสาหกรรมได้ จนเกิดเป็นกระแส

บริโภคนิยมกระจายไปท่ัวโลก โดยในช่ีวงต้นศตวรรษท่ี 20 ในปี 1913 

เฮินร่ี ฟอร์ด ได้นำาระบบสายพานเข้ามาใช้ีในสายการผลิตรถยนต์ 

ทำาให้สามารถผลิตรถยนต์ได้มากถึง 15 ล้านคัน

3) การปฏิิวัติอุตสุาหกรรมืคืรั�งท่ี่� 3
เกิดข้ึนในช่ีวงทศวรรษ 1970 เม่ือการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) ถ่กนำามาใช้ี

ในกระบวนการผลิต มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบ

บริหารจัดการด้านคุณภาพ การพัฒนาเคร่ืองจักรให้มีความสามารถ

ในด้านความเร็ว ความเท่ียงตรง และความละเอียดแม่นยำา รวมถึง

การนำาเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ีในกระบวนการผลิต ระบบ

การผลิตสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3.0 เน้นการผลิตแบบเป็น

จำานวนมาก หรือ Mass Production เพ่ือตอบสนองการบริโภคที่

เติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าในแต่ละหน่วยของระบบการผลิต

ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองจักรกลระบบอัตโนมัติ หรือซอฟท์แวร์การผลิต

จะได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า แต่ระบบท้ังหมดน้ียังต้องได้รับ

การบริหารจัดการจากหน่วยควบคุมกลาง เราเรียกระบบนี้ว่า 

ระบบรวมศ่นย ์หรือ Centralization ดังน้ัน โรงงานในยคุน้ีจะสามารถ

ผลิตของแบบเดียวกันภายในเวลาไม่มากนัก

4) การปฎิิวัติอุตสุาหกรรมื คืรั�งท่ี่� 4 หรือ Industry 4.0
สำาหรับผ้่เช่ีียวชีาญบางท่านอาจจะให้คำาจำากัดความท่ีแตกต่างกัน

เล็กน้อยระหว่างคำาว่า “การปฏิิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (Fourth

Industrial Revolution)” และคำาว่า “อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 

4.0)” โดยการปฏิิว ัต ิอ ุตสาหกรรมครั ้งท ี ่  4 จะหมายถึงการ

เปล่ียนแปลงของระบบท้ังระบบท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม

โครงสร้างทางการปกครอง อัตลักษณ์ของมนุษย์ นอกจากน้ียัง

หมายรวมถึงเศรษฐกิจและการผลิต แต่ Industry 4.0 จะเน้นเฉพาะ

ในเร่ืองของการผลิต (Manufacturing) เท่าน้ัน ดังน้ัน ส่ิงท่ีแตกต่าง

กันสำาหรับศัพท์เทคนิคของ 2 คำาน้ี คือ การปฏิิวัติอุตสาหกรรม

คร้ังท่ี 4 จะมีขอบเขตรายละเอียดท่ีใหญ่และครอบคลุมกว่าเท่าน้ัน
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Industry 4.0 หรืออาจจะนับว่าเป็นการปฏิิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 

เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเพ่ิมประสิทธิิ์ภาพการผลติและ

การบริหารจัดการ จะเป็นการบ่รณาการโลกของการผลิตเข้ากับ

การเช่ืีอมต่อทางเครือข่ายในร่ปแบบ Internet of Things (IoT) 

ทุกหน่วยของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระบบเหล่าน้ีจะถ่กติดต้ังระบบ

เครอืข่ายเพ่ือใหส้ามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อม่ลซ่ึงกันและกัน

อย่างอิสระ เพื ่อการจัดการกระบวนการผลิตทั ้งหมด อีกหน่ึง

เทคโนโลยีท่ีมีความสำาคัญกับการปฏิิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ท่ีจะ

ขาดเสียมิได้ คือ Cyber-Physical Systems (CPS) เป็นเทคโนโลยี

ท่ีจะผสมผสานโลกดิจิตอลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงและ Cyber- 

Physical Production Systems (CPPS) ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะประสาน

ความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทำาให้โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ระบบโลจิสติกส์และล่กค้า

สามารถติดต่อและแลกเปล่ียนข้อม่ลการผลิตได้แบบ Real-Time 

เป็นการเพ่ิมประสิทธิิ์ภาพในการบริหารจัดการการประมวลผลและ

เก็บข้อม่ลจะทำาผ่านระบบออนไลน์ หรือท่ีเรียกกันว่า Cloud 

Computing

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของไทยในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับสำาคัญ คือ

1) Thailand 1.0 การพฒันาประเทศบนฐานรายไดภ้าคเกษตรกรรม

และหัตถกรรมเป็นหลัก ใช้ีจุดแข็งของประเทศคือทรัพยากรธิ์รรมชีาติ

เป็นหลัก ประชีากรมีรายได้ค่อนข้างตำ่า

2) Thailand 2.0 การพัฒนาประเทศโดยเน้นอุตสาหกรรมเบา

เน้นการใช้ีทรัพยากรธิ์รรมชีาติและแรงงานราคาถ่ก มีการเพ่ิม

ประสทิธิิ์ภาพการผลติมากข้ึน สามารถเรียกได้ว่าเป็นยคุอุตสาหกรรม

(Industrialization) ทำาให้ยกระดับรายได้ประชีากรมาเป็นรายได้

ปานกลาง

3) Thailand 3.0 การพัฒนาประเทศโดยใช้ีอุตสาหกรรมหนัก

เป็นตัวขับเคล่ือนเร่งรัดการผลิตเพ่ือเป็นการส่งเสริมการส่งออก

เน้นการลงทุนและการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เศรษฐกิจ

ขยายตัวมากอย่าง ต่อเ น่ือง ยุค น้ี เ ป็น ยุคของโลกาภิ วัฒน์ 

(Globalization) ประเทศไทยได้เผชิีญกับดักและยังไม่สามารถก้าวพ้น

ท้ัง 3 กับดัก คือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหล่ือมลำา้

กับดักความไม่สมดุล

ประเที่ศไที่ย 4.0 (Thailand 4.0)

4) Thailand 4.0 เน่ืองจากการท่ีประเทศไทยเผชิีญกับกับดักในช่ีวงการ

พัฒนาประเทศ Thailand 3.0 รัฐบาล จึงได้ประกาศยุทธิ์ศาสตร์ 

Thailand 4.0 ซ่ึงจะเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยเน้น

การใช้ีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงจะนำาไปส่่ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม (Value-Based Economy)” เพ่ือเพ่ิมม่ลค่าของสินค้าและ

บริการ ซ่ึงจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำาน้อย ได้มาก”
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Thailand 4.0 สามารถทัำาได้

โดย ขับเค ล่� อนใ ห้ เ กิดการ

เปลี�ยนแปลงใน 3 มิติ่ ค่อ

 1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์์ไปส่่สินค้า

  เชิีงนวัตกรรม

 2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาค

  อุตสาหกรรมไปส่่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 

  ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

 3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปส่่

  การเน้นภาคบริการมากข้ึน

 4) เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional 

  Farming) ในปัจจุบัน ไปส่่การเกษตรสมัยใหม่

  ท่ี เ น้นการบริหาร จัดการและเทคโนโลยี 

  (Smart Farming) ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรจะ

  รำา่รวยข้ึนและเป็นเกษตรกรแบบผ้่ประกอบการ  

  (Entrepreneur)

 5) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs 

  ท่ีมีอย่่ท่ีรัฐต้องให้ความช่ีวยเหลือตลอดเวลา

  ไปส่่การเป็น Smart Enterprises และ Startups

  ท่ีมีศักยภาพส่ง

 6) เปล่ียนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้าง  

  ม่ลค่าค่อนข้างตำ่าไปส่่ High Value Services

 7) เปล่ียนจากแรงงานทักษะตำ่าไปส่่แรงงานท่ีมี

  ความร้่ ความเช่ีียวชีาญ และทักษะส่ง

ประเที่ศไที่ยกำาลังด้ำาเนินไปในทิี่ศที่างไห้น
Thailand 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจชุีดใหม่ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิีงเปรียบเทียบของประเทศ

ท่ีมีอย่่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายในเชิีงชีีวภาพ และความหลากหลาย

ในเชิีงวัฒนธิ์รรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิีงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย

วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ

วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิีงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่ม

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ยุทธิ์ศาสตร์ Thailand 4.0 จะสร้าง

ความม่ังค่ัง ความม่ันคงและความยั่งยืน ซ่ึงจะสามารถนำาให้ประเทศไทยถ่ก

จัดอันดับเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึงภายในปี 2032
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วิศวกรรม 4.0 (Engineering 4.0) คือการเข้ามาของการส่ือสาร

ร่ปแบบใหม่ “อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง” หรือ Internet of Things 

( IOT) ท่ีมีความสามารถในการเช่ืีอมโยงอุปกรณ์ต่างๆ

โดยผ้่ใช้ีงานไม่จำาเป็นต้องอย่่ในพ้ืนท่ีน้ันๆ กำาลังจะเข้ามามี

บทบาทในชีีวิตประจำาวันของเรามากข้ึน โดยในอนาคตส่ิงท่ีน่า

จับตา คือการนำาเทคโนโลยี IOT ไปใช้ีในเกษตรกรรม เช่ืีอมต่อ

กับอุปกรณ์และเคร่ืองจักรทางการเกษตร ท่ีจะพลิกโฉม

เกษตรกรรมไทยไปส่่ Smart Farming ช่ีวยสร้างม่ลค่าเพ่ิม

ให้กับผลผลิต ควบคุมปัจจัยในโรงเรือนให้มีความเหมาะสมกับ

พืชีหรือสัตว์แต่ละชีนิด เช่ีน ความช้ืีน อุณหภ่มิ สารอาหารท่ี

จำาเป็น ปรสิต แมลงศัตร่พืชี ซ่ึงมีเป้าหมายในการยกระดับ

คุณภาพชีีวิต และยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรใน

อนาคต โดย Mega Trends ซ่ึงกระแสการเปล่ียนแปลงท่ัวโลก

ท่ีจะมีผลต่อเศรษฐกิจ ธุิ์รกิจ สังคม วัฒนธิ์รรม และ ชีีวิตความ

เป็นอย่่ของคนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงมีผลต่อการประกอบ

อาชีีพทางวิศวกรรม เช่ีน

 1. การใช้ีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในชีีวิตประจำาวัน

 2. การวิเคราะห์ข้อม่ลด้วย Big Data อันจะสร้างข้อม่ล

  พ้ืนฐาน และข้อม่ลเชิีงพฤติกรรม

 3. การใช้ีเทคโนโลยีเสมือนจริง เข่น ห้างสรรพสินค้า

  แบบเสมือนจริง

 4. Sensorization of Things เป็นการใช้ีเทคโนโลยีท่ี

  สามารถรับร้่ความร้่สึกของคน เช่ีน ใช้ีตาเล่ือนหน้าจอ

  ใช้ีหน้ามนุษย์ในการชีำาระเงิน ใช้ีเสียงในการส่ังงาน 

  เป็นต้น

 5. คำาว่า “Green” จะถ่กทดแทนด้วย “Smart”

 6. แนวโน้มทางเทคโนโลยี (Technology Trends) 

  ท่ีวิศวกร ในยุค 4.0 ต้องตามให้ทันสรุปได้ดังต่อไปน้ี

 1) การวิเคราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 

  ซ่ึงเป็นยุค Zettabyte era โลกดิจิทัล เป็นโลกของ

  การแข่งขันด้วยข้อม่ล ซ่ึงศักยภาพในการวิเคราะห์

  ข้อม่ลขนาดใหญ่จะเป็นเร่ืองจำาเป็น

 2) การเช่ืีอมต่อของสรรพส่ิง (Internet of Things – IOT)

 3) การพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing & Addit ive 

  Manufacturing)

 4) หุ่นยนต์จะมีราคาถ่กลงเหลือเพียง 1,500 – 5,000 ย่โร 

  เช่ีน หุ่นยนต์ด่แลผ้่ส่งวัย  หุ่นยนต์ทำางานบ้าน หุ่นยนต์

  ช่ีวยสอน หุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ทำาความสะอาด 

  กระจกของตึกระฟ้า Nanobots ท่ีจะนำายาไปรักษาโรค

  เฉพาะจุด

 5) การประมวลผลและเก็บข้อม่ลผ่านระบบออนไลน์ 

  (Cloud Computing)

 6) ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

 7) เทคโนโลยีเสมือนจริง

วิิศวิกรรมี 4.0 Engineering 4.0

 7. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ซ่ึงเป็นโรงงานในยุค 

  Engineering 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลาย

  ร่ปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผ้่บริโภค

  แต่ละรายเป็นจำานวนมากในเวลาท่ีรวดเร็ว

กล่าวโดยสรปุได้ว่า สำาหรบัยคุ Engineering 4.0 การพฒันาในวงการ

วิศวกรรมจะเช่ืีอมโยงเข้ากับ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 

เพ่ือนำาพาประเทศไทยเข้าส่่ Smart Industry + Smart City + Smart 

People

ท่ีมา :

hostway.co.th/industry-4-0

mgronline.com/qol/detail/9610000107439

aumanufacturing.com.au/the-rise-and-rise-of-engineering-4-0
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‘ไฮเปอร์ลูป’ จินต่นาการยิ�งใหญ่ทุ่�ยังอยู่ในทุฤษฎ่ี

ไฮิเปอร์ล่ป (Hyperloop) เป็นไอเดียท่ีฟังแล้วเลิศหร่โดยผ้่คนสามารถเดินทาง

แบบไร้รอยต่อท่ีความเร็ว 1,220 กิโลเมตรต่อช่ัีวโมงด้วยการโดยสารแคปซ่ล

ท่ีจะมาถึงด้วยความถ่ีทุกๆ 30 วินาทีคอนเซ็ปต์ของการก่อสร้างอย่่ท่ีการ

วางท่อท่ีตรงมากๆ โดยบางส่วนของท่อท่ีอย่่ใต้แคปซ่ลจะเป็นส่ญญากาศ

ตัวแคปซ่ลจะติดต้ังเคร่ืองอัดอากาศไฟฟ้าไว้ด้านหน้าซ่ึงจะทำาให้เกิดการ

ถ่ายทอดความดันอากาศส่งจากด้านหน้าไปด้านหลังทำาให้อากาศช่ีวยลดแรง

ปะทะ เม่ือมอเตอร์ไฟฟ้าทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนแคปซ่ลเป็นเส้นตรง โดยการ

ขับเคล่ือนท้ังหมดน้ีจะใช้ีพลังงานจากแบตเตอร์ร่ีหรือพลังงานแสงอาทิตย์

ในทางเทคนิคแล้วการออกแบบไฮิเปอร์ล่ปเป็นเร่ืองท่ีท้าทายถ้าจะมีใครบางคน

สามารถทำาให้มันเกิดข้ึนจริงก็คืออีลอนมัสก์ท่ีเสนอไอเดียน้ีข้ึนมาโดยไฮิเปอร์ล่ป

ไม่ใช่ีการเดินทางระบบราง เพราะมันนับเป็นโหมดการเดินทางแบบใหม่

หลังจากระบบรางรถเรือและเคร่ืองบินเกิดข้ึนบนโลก

ตอนน้ีมีการออกแบบไฮิเปอร์ล่ปเพ่ือใช้ีในการเดินทางระหว่างเมือง

ลอสแองเจลสิและซานฟรานซสิโกในสหรฐัอเมริกาท่ีอย่ห่่างกันหลายร้อยไมล์

โดยท้ัง 2 เมืองจะถ่กเช่ืีอมกันด้วยการวางท่อบนพ้ืนราบเพ่ือให้ท่อเป็นเส้นตรง

เกือบท้ังหมด เพราะฉะน้ันไฮิเปอร์ล่ปจึงไม่ได้เป็นทางเลือกท่ีเหมาะกับการ

เดินทางสว่นใหญข่องโลก ท้ายท่ีสุดแล้วถ้าไฮิเปอรล่์ปเกดิข้ึนจรงิ มันก็จะเปน็

ระบบเดินทางแบบเด่ียวๆ ไม่ได้เข้ามาแทนท่ีระบบราง

มองโลกปี 2050 ผ่านเทคโนโลยีท่ีกำาลังจะเปล่ียนแปลงวิถีชีีวิตของเราภายใน

อนาคต ในอดีตการเดินทางด้วยระบบรางได้กระตุ้นและทำาให้เกิดการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีบางส่วนของโลก ระบบรางยงัได้ทำาให้เกิดการกระจายตัว

ทางเศรษฐกิจช่ีวยสนับสนุนนโยบายและเป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ๆ

แต่โลกของเราก็เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีคำาพยากรณ์ถึงอนาคตในปี 

2050 ว่าในตอนน้ันประชีากรโลกจะมีจำานวนส่งข้ึนเป็น 9.5 พันล้านคนและ

กว่า 75% จะอาศัยอย่่ในเมืองซ่ึงจะส่งผลให้การเดินทางจะเพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่า

ดังน้ันจึงต้องมีเทคโนโลยีการเดินทางใหม่ๆ มาช่ีวยตอบสนองความต้องการ

ให้มากข้ึนโดยเหล่าวิศวกรได้จินตนาการถึงระบบขนส่งมวลชีนในอนาคตไว้

หลากหลายต้ังแต่ระบบรางรถไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กจนไปถึงไฮิเปอร์ล่ป 

เราจึงอยากชีวนไปสำารวจเทคโนโลยีเหล่าน้ีว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
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‘รถูไฟื้พลังงานแม่ีเหล็ก’ วิิ�งจริงแล้วิแต่่ราคาแพง

รถไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก (Magnetic levitation: Maglev) ใช้ีพลังงาน

แม่เหล็กในการขับเคล่ือนรถไฟบนเส้นทางเฉพาะโดยรางจะก่อสร้างเป็น

เส้นตรงเท่าท่ีจะทำาได้แรงดึงด่ดในระบบจะยกพาหนะขบวนให้ส่งข้ึนแต่ก็ยัง

ว่ิงอย่่บนราง เทคโนโลยีน้ีได้รับการพัฒนาในประเทศเยอรมนีและปัจจุบันมี

การใช้ีจริงในเส้นทางเช่ืีอมต่อระหว่างสนามบินและตัวเมืองเซ่ียงไฮ้ิด้วย

ความเร็ว 430 กิโลเมตรต่อช่ัีวโมง

ประเทศญ่ีปุ่นด่เหมือนจะเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีน้ีมากท่ีสุดเพราะญ่ีปุ่น

พยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการเดินทางหลังจากการสร้างความสำาเร็จจาก

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วส่งไปแล้วท้ังน้ีได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟ

พลังงานแม่เหล็กแบบยิง่ยวด (SCmaglev) มาหลายทศวรรษแล้วแต่ล่าสุดมัน

เพ่ิงได้รับความเห็นชีอบให้ใช้ีในการเดินทางจริงระหว่างโตเกียวและโอซาก้า

ในปี 2027 ซ่ึงจะทำาให้ผ้่โดยสารสามารถเดินทาง 500 กิโลเมตรภายใน 1 

ช่ัีวโมงเท่าน้ัน

อยา่งไรก็ตามรถไฟพลังงานแม่เหล็กเวอร์ช่ัีนญ่ีปุ่นจะไม่เหมือนในเมืองเซ่ียงไฮ้ิ

ประเทศจีนเพราะหลักการของรถไฟพลังงานแม่เหล็กของญ่ีปุ่นจะใช้ีพลังงาน

ส่งกว่าและการออกแบบจะอย่่บนพ้ืนฐานของแรงผลักมากกว่าแรงดึงด่ด

ท้ังน้ีแม้รถไฟพลังงานแม่เหล็กจะมีความเป็นได้ในทางเทคนิคแต่ก็ยังถ่ก

ต้ังคำาถามในการนำาไปใช้ีเชิีงพาณิชีย์เพราะการก่อสร้างมีราคาท่ีส่งมากเช่ีน

การก่อสร้างรถไฟพลังงานแม่เหล็กแบบยิง่ยวดในประเทศญ่ีปุ่นก็คาดว่าจะใช้ี

วงเงินลงทุนถึง 7.2 หม่ืนล้านเหรียญ อีกท้ังมันไม่สามารถรวมกับเครือข่าย

รถไฟท่ีมอีย่ใ่นปจัจุบันได้ขณะเดยีวกันก็ต้องการพลงังานส่งท้ังในการกอ่สร้าง

และดำาเนินงานซ่ึงกรณีน้ีก็ทำาให้เกิดการต้ังคำาถามอย่างมากว่ารถไฟพลังงาน

แม่เหล็กมีศักยภาพในการแทนท่ีรถไฟความเร็วส่งได้หรือไม่
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‘รถูไฟื้อัจฉริยะ’ ยกระดัิบบริการ

อยา่งไรก็ตามในทางปฏิิบัติผ้่คนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางด้วยรถไฟต่อไป

แต่จะไม่ใช่ีรถไฟเหมือนท่ีพวกเราใช้ีกันทุกวันน้ีเพราะระบบเคร่ืองจักร

ท่ีดีข้ึนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบรางเท่าน้ันแต่ส่งผลกระทบต่อการ

เดินทางทุกประเภทด้วย

ปัจจุบันรถไฟท่ีขับเคล่ือนด้วยระบบอัตโนมัติก็ถ่กใช้ีงานในหลายเมือง

ในเส้นทางท่ีส้ันๆ แต่ก็มีความคาดหวังว่าในอนาคตรถไฟเส้นทางหลักๆ

จะสามารถส่ือสารระหว่างกันได้ ซ่ึงเร่ืองน้ีหมายถึงความสามารถใน

การรองรับผ้่โดยสารและบริการท่ีดีข้ึน

การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ียังจะทำาให้การวางผังระบบอาณัติสัญญาณ

สำาหรับรถไฟสายใหม่ๆ ง่ายมากข้ึนการเดินทางระหว่างเมืองจะใช้ี

พลังงานไฟฟา้ได้อยา่งมีประสิทธิิ์ภาพดีข้ึนซ่ึงเร่ืองน้ีจะเปน็ไปไดทั้นที

ถ้าหากระบบแบตเตอร์ร่ีไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยท่ีมีความก้าวหน้า

ซ่ึงจะพลิกโฉมหน้าให้เป็นระบบรางท่ีมีความฉลาดและเป็นระบบ

อัจฉริยะมากข้ึน

ท้ังน้ีการลงทุนระบบรางท่ัวโลกยังจะอย่่บนพ้ืนฐานท่ัวไปคือล้อ

อย่่บนรางจึงไม่มีเหตุให้สงสัยว่าส่ิงน้ีกำาลังจะนิยามเร่ืองของการ

เดินทางด้วยระบบรางในทศวรรษต่อๆ ไปเหมือนท่ีการกำาเนิด

ระบบรางได้ส่งผลข้ึนเม่ือ 200 ปีก่อน
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‘เชืั่�อเพลิงไฮโดิรเจน’ จ่อเปิดิเชิั่งพาณิชั่ย์
เต็่มีรูปแบบ

รถไฟท่ีใช้ีเช้ืีอเพลิงไฮิโดรเจนจะไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยพลังงานจากไฮิโดรเจนเกดิขณะท่ีไฮิโดรเจนถ่กเผาไหมเ้ป็นออกซิเจนโดย

มีนำ้าเป็นผลพลอยได้เพียงอยา่งเดียวยานพาหนะจะขับเคล่ือนด้วยการเปล่ียน

พลังงานเคมีของเช้ืีอเพลิงไฮิโดรเจนเป็นพลังงานกล

โดยขณะน้ีรถไฟโดยสารท่ีใช้ีพลังงานไฮิโดรเจนกำาลังถ่กทดสอบในประเทศ

เยอรมนีนอกจากน้ีก็ยังมีประเทศอ่ืนๆ อย่างเนเธิ์อร์แลนด์ เดนมาร์กและ

นอร์เวย์ก็ให้ความสนใจ

นอกเหนือจากน้ี CRCC จากจีนก็ประกาศว่าพวกเขาได้รับสัญญาในการผลิต

แทรมท่ีใช้ีเช้ืีอเพลิงไฮิโดรเจนในรถไฟเส้นทางใหม่ท่ีจะเช่ืีอมต่อระหว่างเมือง

ฝอซานไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนระยะทาง 17.4 กิโลเมตร

จำานวน 20 สถานีด้วยวงเงินลงทุน 109 ล้านเหรียญฯ

ท้ังน้ีโมเดลรถไฟตัวอย่างได้ถ่กนำามาสาธิ์ิตเป็นคร้ังแรกในเมืองชิีงเต่าเม่ือ

ปี 2015 แต่โปรเจคในเมืองฝอซานจะเป็นโครงการเชิีงพาณิชีย์เต็มร่ปแบบ

โครงการแรกของโลกซ่ึงรถไฟท่ีขับเคล่ือนด้วยเช้ืีอเพลิงไฮิโดรเจนน้ีสามารถ

เดินทางด้วยความเร็ว 70 กิโลเมตรต่อช่ัีวโมง
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ห่ จ่ินเทา : จบการศึกษาด้านเอกสถานีไฟฟ้าพลังนำ้า

คณะวิศวกรรมชีลประทาน มหาวิทยาลัยชิีงหวา ปักก่ิง 

สี จ้ินผิง : จบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยชิีงหัว ปักก่ิง, ปริญญาโท

ทฤษฎีการเมืองและแนวคิดของลัทธิิ์มาร์กซ์ ปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยชิีงหัว

เจฟฟ์ เบโซส : ผ้่ใช้ีเวลาในช่ีวงวัยรุ่นซ่อมส่ิงต่างๆ 

ในโรงนาของคุณตา ก่อนจะจบวิศวกรรมไฟฟ้าและ

วิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน 

แม้เลือกท่ีจะทำางานสายการเงินอย่่หลายปี ทว่าด้วย

เช่ืีอในพลังของอินเทอร์เน็ต ทำาให้เขาออกมาเปิด

กิจการของตนเองและก่อต้ัง Amazon จนกลายมาเป็น

ชีายท่ีรำ่ารวยท่ีสุดในโลก 

อีลอน มัสก์ : อัจฉริยะผ้่หลงใหลในคอมพิวเตอร์ต้ังแต่วัยเยาว์ หัดเขียนโปรแกรมเอง

มาต้ังแต่อาย ุ12 ปี แม้ไม่ได้จบวิศกรรมมาโดยตรง เพราะจบปริญญาตรีสองใบ สาขา

ธุิ์รกิจและฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย แต่ความร้่ทางด้านวิศวกรรมใน

ระดับส่งก็มีส่วนช่ีวยให้เขากลายมาเป็นตำานานของท้ัง Tesla และ Space X
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ENGINEERING 
MAKE GREAT CEOs
เคืยู่สัุงเกตไหมืว�า ผ้่่นำามืหาอำานาจโล้กอยู่�างจ่นในยุู่คืหลั้ง
เ ต้ ง เ สุ่� ยู่ว ผิ่ง ถึง สุ่ จิ�น ผิ่ง โดียู่มืาก เ ป็น วิศวกรแล้ะ
นักวิที่ยู่าศาสุตร์ 

บิล เกตส์ :  สนใจเร่ืองคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมต้ังแต่อายุ 13 ปี ก่อนจะ

เข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฮิาร์วาร์ดในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แม้จะหยุดพัก

การเรียนในปีท่ีสอง และออกมาก่อต้ัง Microsoft ร่วมกับ พอล อัลเลน ปัจจุบัน

แม้จะวางมือจาก Microsoft เพ่ือทำาอุทิศตัวให้งานการกุศลผ่านม่ลนิธิิ์บิลและ

เมลินดาเกตส์ เพ่ือให้การบริการทางการเงินสำาหรับคนจนท่ียังอัตคัดขัดสน 

การพัฒนาทางเกษตร และนำ้า ระบบสุขาภิบาล อนามัยท่ัวโลก 

ซุนดาร์ พิชัีย : จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ (Metallurgical 

Engineering) จากสถาบันเทคโนโลยีอินเดีย (Indian Institute of 

Technology) และปริญญาโทด้านวัสดุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด ต่อมาจึงได้รับมอบหมายให้เป็นหัวเรือใหญ่ของ Google ด่แล

ผลิตภัณฑ์์ท้ัง Chrome, Gmail, Maps และ Android กระบวนความร้่

ทางวิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นเสมือนเบ้าหลอมทางความคิด สติปัญญา และ

ทักษะในการบริหารจัดการท่ีเหล่า CEO อันดับต้นๆ ของโลกผ้่มีพ้ืนฐาน

ทางด้านวิศวกรรม

นอกจำากนั�นแล้วิ เรายังจำะเห็้นวิ�าม่ผ้้นำา ผ้้ประกอบการ และ

CEO ระดั้บโลกห้ลายคนท่ี่�ม่พ่�นฐานที่างด้้านวิิศวิกรรมและ

วิิที่ยาศาสต่ร์ ก�อนจำะก้าวิส้�ต่ำาแห้น�งในระดั้บส้งแที่บทัี่�งสิ�น
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ในอด่ีตท่ี่�ผ่�านมืา จวบัจนถึงปัจจุบััน ต�อไปยัู่งอนาคืตอันใกล้้ 
เหล้�าวิศวกรคืือผ้่่สุร้างคุืโณปการหล้ายู่ประการให้กับัโล้กใบัน่� 
พวกเขาคืือผ้่่อยู่่�เบืั�องหลั้งสิุ�งประดิีษฐ์ การคิืดีค้ืน แล้ะสุร้างสุรรค์ื
สิุ�งซึั�งเป็นประโยู่ชีน์ต�อมืวล้มืนุษยู่ชีาติขึ�นมืากมืายู่ อ่กทัี่�งยัู่งต้องเป็น
ผ้่่รับัมืือกับัปัญหาแห�งศตวรรษท่ี่� 21 ไมื�ว�าจะเป็นเรื�องสุุขภาพ 
ประชีากร แล้ะการเปล่้�ยู่นแปล้งของสุภาพภ่มิือากาศ ซึั�งนับัเป็นวาระ
สุำาคัืญระดัีบัโล้กท่ี่�นานาชีาติต้องร�วมืมืือร�วมืใจกันแก้ไขปัญหา แล้ะนั�น
จึงเป็นเหตุผ่ล้ว�าที่ำาไมืโล้กจึงยัู่งต้องการตัววิศวกรผ้่่เช่ี�ยู่วชีาญ
ในหล้ากหล้ายู่สุาขาวิชีาช่ีพแล้ะม่ืประสุบัการณ์ท่ี่�แตกต�างกันในแต�ล้ะ
ชี�วงวัยู่ เพื�อชี�วยู่กัน กอบัก้่โล้ก !
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นายู่ว่ระวัฒน์ เพิ�มืสัุนติธิ์รรมื
วิศวกรเคืม่ื

สิุ�งท่ี่�ได้ีจากการเป็นวิศวกร
วิศวกรเป็นอาชีีพท่ีสร้างสรรค์ คือสร้างจากส่ิงท่ี

ไม่เคยมีให้มีข้ึน หรือส่ิงท่ีมีอย่่แล้วให้พัฒนา

ยิ่งข้ึน หรือใช้ีประโยชีน์ได้อย่างส่งสุด อาชีีพ

วิศวกรเราสร้างส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและ

มวลมนุษย์ เป็นความภาคภ่มใิจท้ังตัวผมเองและ

เพ่ือนร่วมอาชีีพว่าเราได้ทำาในส่ิงท่ีสร้างสรรค์

ให้ได้เป็นประโยชีน์ต่อคนหม่่มาก เป็นอาชีีพท่ี

สุจริตใจ เพราะการทำาส่ิงดีๆ ให้กับคนอ่ืนให้กับ

สังคมจะต้องทำาด้วยความปลอดภัย วิศวกรเป็น

ผ้่ทำาให้ส่ิงต่างๆ มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

คิดว่าอาชีพวิศวกรเปลี�ยนโลกได้อย่างไร

วิศวกรอาจไม่ได้เป็นถึงขนาดท่ีจะ shape โลก

ใบน้ีให้เกิดความเปล่ียนแปลง แต่เราเป็นผ้่ทำาให้

ความเป็นอย่่ของมนุษยชีาติสุขสบาย สะดวก

สบายมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านใด

ก็ตาม ทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ มากข้ึน ในท่ีน้ี

ผ้่คิดค้นอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เช่ีน อาจเป็น

ผ้่คนพบส่ตรยาต้านไวรัส แต่วิศวกรเราสามารถ

เอาส่ิงท่ีนักวิทยาศาสตร์คิดหรือค้นพบมา

ประยกุต์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์์จริง ให้ผลิตได้ใน

ปริมาณคร้ังละมากๆ คือทำาให้มันชัีดเจนให้ใช้ี

ประโยชีน์ได้ หรือนักวิทยาศาสตร์อาจจะคิด

รถไฟฟ้า Maglev ท่ีใช้ีระบบแรงต้านของสนาม

แม่เหล็กตามทฤษฎีท่ีมีมา แต่การปฏิิบัติจริงจะ

นำามาใช้ีได้อย่างไร ต้องอาศัยวิศวกรท่ีจะทำาให้

มันกลายมาเป็นความเป็นจริง หรืออยา่งแนวคิด

ของ Elon Musk ท่ีจะทำาให้การเดินทางจะเร็ว

ยิง่ข้ึนด้วยแคปซ่ลผ่านทางส่ญญากาศ แต่ในทาง

ปฏิิบัติยังคงทำาไม่ได้ เพราะเม่ือทำาออกมาแล้ว

จะต้องมีความปลอดภัยต่อชีีวิตของผ้่โดยสาร

ในความเร็วเป็นพันกิโลเมตรต่อช่ัีวโมงด้วย 

ซ่ึงตรงน้ีเองต้องอาศัยวิศวกรท่ีจะเป็นผ้่ทำาความฝัน

หรือทำาให้ทฤษฎีกลายมาเป็นความจริง

 

หน้าทีั�ของวิศวกรในอนาคต่ทีั�ต่่างจัากปจััจุับัน

อย่างไรบ้าง

วิศวกรในปัจจุบันทำาหน้าท่ีอำานวยความสะดวก

ในการผลิต สร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีอย่่ให้ทำางานได้

ให้ดำาเนินการไปตามข้ันตอนเพ่ือให้สัมฤทธิิ์�ผล 

ข้ันตอนตาม step เหล่าน้ียังคงอย่่ ภาระหน้าท่ี

ของวิศวกรก็ยังคงอย่่ ความร้่ความสามารถของ

วิศวกรในอนาคตจะตอ้งตอบสนองกบัเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพ่ือให้ตัวเองมีพัฒนาการ มีองค์ความร้่

หลากหลายมากยิง่ข้ึน เพ่ือให้งานของตนเองน้ัน

มีประสิทธิิ์ผล มีผลลัพธ์ิ์ท่ีดีข้ึน เพราะว่าใน

อนาคตไม่ว่าคุณจะอาชีีพใดก็ตามก็จะต้อง

ปรับตัวและยอมรบักับเทคโนโลยใีหม่ๆ และปรบั

ส่ิงน้ันมาใช้ีในการประกอบอาชีีพของตนเอง 

อาชีีพวิศวกรจึงไม่น่าท่ีจะตกงาน เพราะยังมี

ความต้องการใช้ีงานวิศวกรในสาขาน้ันๆ อย่่ 

จำานวนอาจจะลดลง เพราะเทคโนโลยีอาจทำาให้

จำานวนคนท่ีเคยต้องทำางานพร้อมกันหลายๆ คน

ลดลงได้ แต่คงไม่ได้เป็นสัดส่วนท่ีมากนัก แต่

Be You :
Be Engineer

ความต้องการอาจเปล่ียนเป็นวิศวกรท่ีมี

ความร้่แบบสหวชิีาหรอื multidisciplinary 

เม่ือก่อนวิศวกรรมอาจจะมีแค่ 5 สาขา

หลักๆ ปัจจุบันแตกแยกย่อยไปหลายสาขา

เช่ีนเดียวกับแพทย์ เป็นผ้่เช่ีียวชีาญย่อยๆ ไป

ผมเช่ืีอว่าวิศวกรก็เป็นเช่ีนน้ันคือมีความ

หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่ีน

อีกหน่อยวิศวกรโยธิ์าคงจะมีคนท่ีเรียน

เพ่ือท่ีจะทำาอุโมงค์เพียงอย่างเดียวเพ่ือ

รองรับกับการก่อสร้างในยุคอนาคต 

60s 
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60s 
รศ.เอนก ศิริพานิชีกร
วิศวกรโยู่ธิ์า

สิุ�งท่ี่�ได้ีจากการเป็นวิศวกรแล้ะหลั้กท่ี่�ยึู่ดีถือ

วิศวกรเรามีความภาคภ่มิใจในงานท่ีได้ทำา

จนสำาเร็จ และงานท่ีทำาสำาเร็จน้ันเป็นประโยชีน์

ต่อสาธิ์ารณะ นอกจากน้ันก็ยังมีเร่ืองของความ

ปลอดภัยของประชีาชีนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผมทำามา

โดยตลอดเพราะ 6 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงผมเป็น

ประธิ์านของสาขาวศิวกรรมโยธิ์าในประเทศไทย

เรานำาเร่ืองความปลอดภัยมาเป็นหลักใหญ่

มาเป็นหัวใจในการดำาเนินการของวิศวกรรม

โยธิ์า อีกส่ิงท่ีวิศวกรควรจะยึดถือคือความเป็น

มาตรฐานซ่ึงจะทำาให้เกิดความเป็นปกติสุขของ

ประชีาชีน

ความท้ัาทัายทีั�วิศวกรในปัจัจุับันต้่องเผัชิญ

Reinventing คือคำาท่ีทำาให้วิศวกรจำาเป็นท่ีจะ

ต้องสร้างหรือนำาเสนอส่ิงต่างๆ ในร่ปแบบใหม่

อย่่ตลอดเวลาเพราะโลกมันเปล่ียนไป เพราะ

ฉะน้ันถ้าเรามีการตามโลกให้ทัน พยายามท่ีจะ

ปรับปรุงเทคโนโลยีประจำาตัววิศวกรไม่ว่าจะ

สาขาใดๆ เราก็จะสามารถท่ีจะสร้างความ

เปล่ียนแปลง ส่ิงใดท่ีอาจจะล้าสมัยไปหรือยังใช้ี

งานไม่ได้ดีมากก็จะต้องถ่ก Reinvent ไป ส่ิงน้ี

ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสำาคัญ ส่วนการ Disruptive ก็

จะเกิดกับคนท่ีตามยุคสมัยไม่ทัน เช่ีน ปัจจุบัน

เรามีการคำานวณออกแบบโดยใช้ีคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรจะสะดวกสบายมากข้ึน เพราะฉะน้ัน

วิศวกรท่ีชีำานาญจะทำางานได้มากข้ึนย่ิงมีเคร่ืองไม้

เคร่ืองมือมากข้ึนก็จะย่ิงทำาให้เราทำางานได้มากข้ึน

ทางดา้นความร้่ วิศวกรเรามจีรรยาบรรณหน่ึงคือ

เราจะต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามหลักปฏิิบัติทาง

วิชีาการแต่ปัจจุบันวิชีาการเปล่ียนแปลงไป 

เพราะฉะน้ันวิศวกรท่ีจะทำางานให้ได้ตาม

จรรยาบรรณก็จะต้องเปล่ียนแปลงตัวเอง

ตลอดเวลา พัฒนาท้ังความร้่ ความสามารถ 

ทักษะด้านต่างๆ

หน้าทีั�ของวิศวกรในอนาคต่ทีั�ต่่างจัากปจััจุับัน

อย่างไรบ้าง 

ตามท่ีเรียนไปว่าวิศวกรต้องปฏิิบัติตามหลัก

ปฏิิบัติทางวิชีาการ ฉะน้ันบทบาทอาจจะไม่ต่างกัน

แต่เคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีจะทำาให้งานวิศวกรรม

ประสบความสำาเร็จก็จะแตกต่างกัน เพราะฉะน้ัน

ก็จะยังคงต้องทำาเหมือนเดิม และหลักของ

วิศวกรรมก็จะต้องทำาไปตามหลักของกฎหมาย 

ตามมาตรฐาน ผมมักจะบอกว่า วิศวกรก็เหมือน

นักบิน เพราะไม่ต้องการคนท่ีฉลาดมากนักแต่

ต้องทำาส่ิงต่างๆ ตามมาตรฐาน เพราะฉะน้ันแม้

เทคโนโลยีจะเปล่ียนไปแต่มาตรฐานมันไม่

เคยเปล่ียนไป เพียงแต่การดำาเนินการ

เพ่ือทำาใหไ้ด้ความสำาเร็จในโครงการมนัทำาได้

ดีข้ึน ยกตัวอย่างเช่ีน การขออนุญาตในอดีต 

การเขียนแบบ ผมว่าในอนาคตส่ิงน้ีอาจจะ

หายไป เป็นการส่งแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แต่วิศวกรในยคุอนาคตอาจจะทำางานยากข้ึน

ในแงท่ี่ว่าทรัพยากรจะลดนอ้ยลง ความคดิใน

แง่ของการ recycle หรือ circular economy 

มีความสำาคัญ ส่ิงไหนท่ีสามารถนำากลับมาใช้ี

หรือเอาไปเปล่ียนสภาพหรือ reuse ส่ิงเหล่าน้ัน

ก็จะเป็นประโยชีน์ ความท้าทายอีกอย่างคือ

วิศวกร ในอนาคตจะ มี ปัญหาใน เ ร่ื อ ง

ส่ิงแวดล้อมซ่ึงแต่ก่อนไม่มีอย่างเช่ีนเร่ืองฝุ่น 

ในอนาคตวิศวกรอาจจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ี

ช้ิีนส่วนสำาเร็จร่ปมากข้ึน เพ่ือทำาให้ลดการ

ก่อสร้างโดยปกติได้ ก็จะทำาให้อย่่กับสังคมได้

ด้วยความปกติสุข
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ส่ิงท่ีได้จากลักษณะการเรียน การเทรนน่ิง สอนให้วิศวกร

เราเม่ือพบเจอกับปัญหาเราจะพยายามคิดโดยมีหลักการ 

มีข้ันตอน มีกรอบความคิด สอนให้เราเรียนร้่ท่ีจะสร้าง 

ประดิษฐ์ คิดค้น หรือเม่ือเราพบเจอปัญหาการใช้ีอุปกรณ์

ในการดำารงชีีวิต เช่ีน ในเวลาขับรถหรือใช้ีคอมพิวเตอร์ 

เราก็อยากท่ีจะพัฒนาหรือทำาให้มันดียิ่งข้ึนไปอีก ร้่สึกว่า

เราอยากจะปรับปรุงไปเสียทุกอย่าง ทำาให้เราได้เรียนร้่

มากข้ึนเพ่ือท่ีจะได้มีผลผลิตท่ีดีข้ึน

คิดว่าอาชีพวิศวกรเปลี�ยนโลกได้อย่างไร

วิศวกรรมเคมีมีพ้ืนฐานมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

นำ้ามัน คือทำาให้มันบริสุทธิิ์�ข้ึนเพ่ือนำามาใช้ีกับเคร่ืองจักร

ต่างๆ ได้ การค้นพบนำ้ามันจึงมีประโยชีน์เป็นอย่างมาก แต่

ในช่ีวง 20 ปีให้หลังเราจะเห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

ใช้ีนำ้ามัน เน่ืองจากเราเข้าใจในกระบวนการผลิตนำ้ามันและ

ผลิตผลจากนำ้ามันท้ังหมด จึงทำาให้เรามีการปรับปรุงเพ่ือ

ช่ีวยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพราะเราตระหนักว่า

นำ้ามันเป็นส่ิงท่ีมีประโยชีน์ ไม่ได้ทำาให้โลกร้อนหรือมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพียงอย่างเดียว เราจึงคิดว่า

จะต้องทำาให้มันดีข้ึนให้ได้ วิศวกรเคมีจึงมีผลเป็นอย่างมาก

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ ท่ีเป็นพวกพลาสติกจำาพวก 

biodegradable หรอืคิดค้นผลผลิตอยา่งอ่ืนท่ีมาทดแทน

นำ้ามัน อย่างเช่ีน biodiesel เป็นต้น เพราะโดยธิ์รรมชีาติ

วิศวกรเป็นคนท่ีมุ่งเน้นในการสร้างผลิตภัณฑ์์ สร้างผลผลิตดีๆ

เพ่ือการใช้ีงานมาต้ังแต่ยคุปฏิิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษ

ท่ี 19 ท้ังเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ การก่อสร้างตึกราม

บ้านช่ีอง รถยนต์ไปจนถึงรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ลงไปจน

ส่ิงเล็กๆ ในระดับเซลล์อย่างการผลิตโปรตีนโดยใช้ีแบคทีเรีย

ท้ังหมดน้ีเป็นผลผลิตมาจากพัฒนาทางด้านวิศวกรรม

ท้ังส้ิน เพ่ือท่ีจะช่ีวยให้เรามีคุณภาพชีีวิตท่ีดีข้ึน สุขภาพดีข้ึน

สะดวกสบายมากข้ึน ท้ังส่ิงท่ีเรามองเห็นหรือมองไม่เห็น

ก็ตาม

หน้าทีั�ของวิศวกรในอนาคต่ทีั�ต่่างจัากปัจัจุับันอย่างไรบ้าง 

บทบาทในอนาคตสำาคัญของวิศวกรคงจะยังไม่เปล่ียน เพราะธิ์รรมชีาติ

ของวิศวกรเป็นผ้่ต้องการสร้างเพ่ือทำาให้มีผลงาน อย่างวิศวกรโยธิ์ามีหน้าท่ี

สร้างตึก ตึกคงยังไม่หายไปในเร็วๆ น้ี เพียงแค่ว่าวิธีิ์การอาจจะเปล่ียนไป 

อย่างเช่ีน สมัยก่อนเราจะสร้างงานข้ึนมาสักช้ิีน เช่ีน รถยนต์ เม่ือก่อน

อาจต้องใช้ีเวลานานสร้างโมเดลข้ึนมาจากดินเหนียว ดินนำ้ามัน หรือทำา

พิมพ์จากป่นช้ิีนใหญ่ ซ่ึงปัจจุบันเรามีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการช่ีวย

เพ่ิมมากข้ึน ถ้าอยากจะสร้างรถหรืออุปกรณ์ข้ึนมาอาจจะไม่ต้องเร่ิมจาก

การวาดร่ป แต่เราใช้ีคอมพิวเตอร์ข้ึนแบบทำาใหเ้ราเห็นภาพครา่วๆ หรอื

จะสร้างเป็นโมเดลก็มีอุปกรณ์สร้าง Prototype จากเม่ือก่อนท่ีต้องใช้ี

เวลาเป็นเดือนๆ ใช้ีคนปั�นสิบๆ คน ปัจจุบันเรามีเทคโนโลย ี3D-Printing 

ข้ึนร่ปเสร็จในหน่ึงวัน เพราะฉะน้ันการพัฒนาช้ิีนงานเป็นผลิตภัณฑ์์หรือ

ผลิตผลจะเกดิได้เร็วยิง่ข้ึน เม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงจากการมอุีปกรณ์

ท่ีช่ีวยให้ย่นเวลาให้เร็วข้ึน วิศวกรจึงต้องมีการเรียนร้่ให้เร็วข้ึน เรียนร้่

ให้ได้มากข้ึน เพ่ือก้าวไปให้ทันเทคโนโลยีเหล่าน้ัน

ผ่ศ.ดีร.วรรณวิภา ศิริวัฒน์เวชีกุล้
วิศวกรเคืม่ื

40s 

สิุ�งท่ี่�ได้ีจากการเป็นวิศวกร
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40s 

30s 
ผ่ศ.ดีร.เป่� ยู่มืภ่มิื สุฤกพฤกษ์  
วิศวกรไฟฟ้า

สิุ�งท่ี่�ได้ีจากการเป็นวิศวกร  
ผมคิดว่าเป็นการได้เจอปัญหาต่างๆ ซ่ึงพอเราได้เจอปัญหาบ่อยๆ

มันจะทำาให้เราได้ใช้ีความคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ตาม

หลักการของวิศวกรรม

คิดว่าอาชีพวิศวกรเปลี�ยนโลกได้อย่างไร

ทุกวันน้ีโลกของเรากำาลังเผชิีญกับ Disruptive Technology 

ต่างๆ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วมันก็มาจากการคิดค้นของวิศวกร

น่ีแหละครับ เพราะฉะน้ันมันจึงบ่งบอกได้ชัีดเจนว่าวิศวกร

สามารถเป็นผ้่เปล่ียนโลกได้ เพราะเป็นผ้่คิดค้น Disruptive 

Technology ต่างๆ สำาหรับวิศวกรไฟฟ้างานของเราเก่ียวข้องกับ

Infrastructure อย่างหน่ึง ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือพอมันเป็น

โครงสรา้งพ้ืนฐาน มันก็กลายมาเปน็องค์ประกอบของทกุๆ อยา่ง

ท่ีอย่่ในชีีวิตประจำาวัน ซ่ึงเราสามารถนำาเอา Disruptive 

Technology ต่างๆ มาประกอบเข้ากับวิชีาชีีพวิศวกรรมไฟฟ้า

ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองข้อม่ล เช่ีน การนำา Big Data ต่างๆ 

มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบ การท่ีมรีะบบ Internet of things  

(IoT) คือการท่ีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเช่ืีอมโยง

หรือส่งข้อม่ลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต ทำาให้เกิดระบบ Sensor 

เกิดเป็นระบบ Embedded หรือสมองกลฝังตัว ฯลฯ 

เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ีในการวิเคราะห์ วินิจฉัย อุปกรณ์

ทางไฟฟา้หรือระบบไฟฟา้ต่างๆ ได ้หรือกระท่ังเทคโนโลยท่ีีเป็น

เทรนด์ตอนน้ี คือถ้าเราสามารถพัฒนา battery storage 

ได้ดีแล้วก็สามารถเอามาใช้ีกับรถไฟฟ้าได้

หน้าทีั�ของวิศวกรในอนาคต่ทีั�ต่่างจัากปัจัจุับันอย่างไรบ้าง

แม้ว่า AI หรือ robot ต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทมากข้ึน คือ

แทนท่ีเราจะต้องลงมือทำางานบางอย่างเอง ก็จะมี AI หรือ 

robot เหล่าน้ีเข้ามาช่ีวย แต่ส่ิงท่ียังขาดไปไม่ได้เลยท่ียังจะ

ต้องเหมือนเดิม คือการมีคนหรือวิศวกรท่ีจะเข้าใจในระบบ

ต่างๆ อาทิ ระบบทางไฟฟ้าอย่างแท้จริงเพ่ือท่ีจะไปควบคุม 

AI และ robot เหลา่น้ันอีกทีหน่ึง ฉะน้ันคนท่ีไม่พัฒนาตนเอง

หรือมีความสามารถไม่พอก็มีโอกาสหายไปได้ ก็จะโดน AI 

หรือ robot กลืน แต่ถ้าเราหม่ันพัฒนาตนเอง ยงัไงเสียวิศวกร

ท่ีเป็นคนก็ยังมีความสำาคัญ เพราะว่าวิศวกรเดิมๆ คนน้ี

สามารถเข้าใจในระบบ ณ ปัจจุบันได้ดีกว่าอย่่แล้ว
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MOST FAMOUS 
ENGINEERS OF THE 
21st CENTURY

10
“สุำาหรับัคืนฉล้าดีไมื�ว�าจะที่ำางานอยู่่�ท่ี่�ไหน 
ประต่ก็พร้อมืเปิดีต้อนรับัเสุมือ”

“สิุ�งท่ี่�นักบิันอวกาศทุี่กคืนต�างร้่สึุกม่ืสุ�วนร�วมื
เหมืือนๆ กันไมื�ได้ีเป็นเรื�องของเพศหรือภ่มิืหลั้ง
ที่างด้ีานเชืี�อชีาติ หากแต�เป็นแรงบัันดีาล้ใจ 
คืวามืมุืมืานะ แล้ะคืวามืปรารถนา - คืวามื
ปรารถนาท่ี่�จะร�วมืเป็นสุ�วนหนึ�งของการเดีนิที่าง
เพื�อการค้ืนพบั”

“คิดไวทำาไว ใส่ใจในทุกรายละเอียด กระหายความเป็นเลิศ 

เช่ืีอม่ันในไอเดีย เป็นนักปฏิิบัติมากกว่านักพ่ด” เหล่าน้ีคือ

คุณสมบัติโดยรวมของเหล่าวิศวกรท่ีประสบความสำาเร็จใน

ศตวรรษท่ี 21 ท้ังในสายงานทางด้านวิศวกรรม ธุิ์รกิจ 

การศึกษา วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงสตาร์ทอัพ! เรามาทำา

ความร้่จัก 10 บุคคลผ้่มีช่ืีอเสียงซ่ึงมีพ้ืนฐานทางด้าน

วิศวกรรม ผ่าน Quotes หรือ “วาทะ” อันสะท้อนวิสัยทัศน์

อันลุ่มลึกแตกต่างในแต่ละช่ีวงอายุ
สตีฟ วอซเนียก (Steve Wozniak), 69 ปี, ผ้่ร่วมก่อต้ัง 

Apple Computer ร่วมกับ สตีฟ จ๊อบส์ ในปี 1976 

ปริญญาตรี Electrical Engineering and Computer 

Science จาก University of California, Berkeley

ภาพจาก BBC

เอลเลน โอชัีว (Ellen Ochoa), 61 ปี, นักบินอวกาศหญิงเช้ืีอสาย

เม็กซิกัน-อเมริกันคนแรกท่ีได้ท่องอวกาศ อดีตผ้่อำานวยการ  

ศ่นย์อวกาศจอห์นสัน ของ NASA ปริญญาเอก Electrical 

Engineering จาก Stanford University

60s 
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60s 
50s 

“เมืื�อคุืณเป็นวิศวกร เป็นเรื�องธิ์รรมืดีาท่ี่�คุืณอยู่ากจะคิืดี
วิเคืราะห์สิุ�งต�างๆ มืากมืายู่ แต�เมืื�อใดีก็ตามืท่ี่�คุืณเชืี�อว�า
จุดีท่ี่�สุำาคัืญท่ี่�สุุดีก็คืือผ้่่คืน เมืื�อนั�นคุืณจะต้องร่บัหา
บัที่สุรุปด้ีวยู่คืำาสัุ�งท่ี่�สัุ �นแล้ะกระชีบััท่ี่�สุุดี เพราะคุืณยู่�อมื
อยู่ากท่ี่�จะผ่ลั้กดัีนคืนที่ำางานเก�งๆ ให้ก้าวต�อไป อ่กทัี่�ง
ยัู่งอยู่ากท่ี่�จะพัฒนาคืนที่ำางานห�วยู่ๆ ด้ีวยู่ เพราะไมื�
เชี�นนั�นแล้้ว อยู่�างแยู่�สุุดีๆ พวกเขาก็ต้องไปหางานท่ี่�
อื�นที่ำา”

“วิศวกรรมืสุอนใหคุ้ืณสุร้างสิุ�งท่ี่�ใช้ีงานไดีจ้ริง ไมื�ว�ามัืน
จะเป็นเคืรื�องจักร อาคืาร หรือแม้ืแต�องค์ืกร”

“วงการของเราไมื�ได้ีให้การเคืารพในวัฒนธิ์รรมื
ท่ี่�สืุบัต�อกันมืา - เราเคืารพแคื�เพ่ยู่งนวัตกรรมื
เที่�านั�น”

ทิม คุก (Tim Cook), 59 ปี, ประธิ์านเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คนปัจจุบันของ Apple Inc.ปริญญาตรี Industrial 

Engineering จาก Auburn University

นิทิน โนห์เรีย (Nitin Nohria), 57 ปี, คณบดีของ Harvard 

Business School ปริญญาตรี Chemical Engineering 

จาก Indian Institute of Technology Bombay

สัตยา นาเดลลา (Satya Nadella), 52 ปี, ประธิ์าน

เจ้าหน้าท่ีบริหารคนปัจจุบันของ Microsoft ปริญญาตรี 

Electrical engineering จาก Manipal Institute of 

Technology
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“ในบัางคืรั�งคืวามืท้ี่อแท้ี่สิุ�นหวังคืือแรงขับัเคืลื้�อน
ที่างนวัตกรรมืชีั �นยู่อดี”

“หากคุืณกำาลั้งที่ำาในสิุ�งท่ี่�จะเปล่้�ยู่นแปล้งโล้กใบัน่� 
หรือกำาลั้งที่ำางานท่ี่�ม่ืคืวามืสุำาคัืญ คุืณจะร่้สึุก
ตื�นเต้นในทุี่กๆ เช้ีาท่ี่�ตื�นขึ�นมืา”

“ฉันคิืดีว�า ก่เกิล้ คืวรจะเป็นเหมืือนม่ืดีพกสุวิสุ 
: คืือทัี่�งด่ีสุะอาดีแล้ะเร่ยู่บัง�ายู่ เป็นเคืรื�องมืือท่ี่�
คุืณอยู่ากจะพกพาไปทุี่กๆ ท่ี่�”

ดารา คอสราวชีาฮีิ (Dara Khosrowshahi), 50 ปี, ประธิ์าน

เจ้าหน้าท่ีบริหารคนปัจจุบันของ UBER ปริญญาตรี 

Electronics Engineering จาก Brown University

แลรี เพจ (Larry Page), 46 ปี, ผ้่ร่วมก่อต้ัง Google ร่วมกับ เซอร์เก

บริน (Sergey Brin) ปริญญาตรี Computer Engineering จาก 

Stanford University

มาริสสา มายเออร์ (Marissa Mayer), 46 ปี, ผ้่ร่วมก่อต้ัง 

Lumi Labs อดีต CEO ของ Yahoo! และวิศวกรหญิง

คนแรกๆ ของ Google ปริญญาโท Computer Science 

จาก Stanford University

40s 
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“ ใคืรก็ตามืท่ี่�ที่ำางานเก่� ยู่วข้องกับัการ
คุ้ืมืคืรองป้องกัน ไมื�ว�าจะเป็นตำารวจ, 
ผ้่่รักษาคืวามืปล้อดีภัยู่ หรือผ้่่บัังคัืบัใช้ี
กฎิหมืายู่ คืุณคืวรท่ี่�จะต้องหยุู่ดีแล้ะคืิดี
พิจารณาว�า อะไรคืือสิุ�งท่ี่�ฝ� ายู่ตรงข้ามืหรือ
ผ้่่บุักรุกกำาลั้งที่ำาอยู่่�ในตอนน่�? เพราะว�าคุืณ
จะต้องนำาหน้าพวกเขาไปหนึ�งก้าวเสุมือ”

“ในฐานะท่ี่�เป็นทัี่�งวิศวกรแล้ะนักวิที่ยู่าศาสุตร์ สิุ�งท่ี่�เป็น
คืวามืเชืี�อของผ่มืก็คืือเราม่ืหน้าท่ี่�จะต้องเปิดีรับัสิุ�งใหมื�ๆ
ท่ี่�คืาดีไมื�ถึงอยู่่�เสุมือ โดียู่เปิดีโอกาสุให้คืวามืสุงสัุยู่ใคืร�ร้่
ในตัวเราเป็นดัี�งขุมืพลั้งแห�งคืวามืคิืดีท่ี่�เต็มืไปด้ีวยู่
คืำาถามืมืากมืายู่แล้ะการศึกษาค้ืนคืว้าท่ี่�จะสุร้างแรง
สัุ�นสุะเทืี่อน เพราะนั�นเป็นสิุ�งท่ี่�จะที่ำาให้นักสุำารวจรุ�นใหมื�ๆ
สุามืารถไปได้ีไกล้กว�าพวกเรา”

ปาริสา ทาบริซ (Parisa Tabriz), 37 ปี, ผ้่อำานวยการอาวุโส

ฝ่ายวิศวกรรม แห่ง Chrome เจ้าของฉายา “Security 

Princess” ปริญญาตรี Computer Engineering จาก 

University of Illinois at Urbana–Champaign

เคนเนธิ์ แฮิร์ริส ท่ี 2 (Kenneth Harris II), 27 ปี, 

วิศวกรอาวุโส องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชีาติ 

(NASA) หน่ึงในบุคคลผ้่ประสบความสำาเร็จอายุไม่ถึง 30 ปี

ของนติยสาร Forbes ประจำาปี 2020 ในสาขา Innovators 

ปริญญาตรี Mechanical Engineering จาก University 

of Maryland, Baltimore County

30s 

20s 
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รายชืั่�อคณะกรรมีการสภาวิิศวิกร

  1. นายสุุชััชัวีีร์์  สุุวีร์ร์ณสุวีัสุด์ิ์�  นายกสุภาวี์ศวีกร์ 
  2. นายปิิยะบุุตร์  วีาน์ชัพงษ์์พันธ์ุุ์      อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนทีี่� 1
  3. นายสุฤที่ธ์ุ์�เดิ์ชั  พัฒนเศร์ษ์ฐพงษ์์       อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนทีี่� 2
  4. นายปิร์ะเสุร์์ฐ  ตปินียางกูร์      เลขาธ์ุ์การ์สุภาวีศ์วีกร์
  5. นายก์ตต์พงษ์์  วีีร์ะโพธ์ุ์�ปิร์ะส์ุที่ธ์ุ์�  เหรั์ญญ์กสุภาวี์ศวีกร์
  6. นายยุที่ธุ์นา  มหัจฉร์์ยวีงศ์  ร์อุงเลขาธ์ุ์การ์สุภาวีศ์วีกร์
  7. นายสุุธุ์า   ขาวีเธีุ์ยร์  ร์อุงเหรั์ญญ์กสุภาวี์ศวีกร์

  8. นายณร์งค์  ทัี่ศนน์พันธ์ุ์ 
  9. นายอุาที่ร์   ส์ุนสุวัีสุด์ิ์� 
10. นายเอุกส์ุที่ธ์ุ์�  ล์�มสุุวีร์ร์ณ 
11. นายจ์ร์ะศักด์ิ์�  แสุงพุ�ม  
12. นายไกร์   ตั�งสุง�า   
13. นายธุ์เนศ   วีีร์ะศ์ร์์  
14. นายเกชัา   ธีุ์ร์ะโกเมน 

คณะกรรมีการสภาวิิศวิกร สมัียทุ่� 7 (2562-2565)

15. นายดิ์ำาร์งค์  ที่วีีแสุงสุกุลไที่ย 
16. นายวีัลลภ   รุ์�งก์จวีร์เสุถีียร์ 
17. นายมาน์ตย์  กู�ธุ์นพัฒน์ 
18. นายเสุถีียร์   เจร์์ญเหรี์ยญ 
19. นายพ์ศ์ษ์ฐ์   แสุง-ชูัโต
20. นายชัายชัาญ  โพธ์ุ์สุาร์ 

กรรมการสภาวิิศวิกร
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รายช่ื่�อคณะกรรมการสภาวิิศวิกร สมัยท่ี่� 5
1. นายกมล  ตร์ร์กบุุตร์ นายกสุภาวี์ศวีกร์
2. นายการ์ุญ  จันที่ร์างศุ อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 1
3. นายปิร์ะสุงค์  ธุ์าร์าไชัย         อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 2
4. นายเกชัา  ธุ์ีร์ะโกเมน เลขาธุ์์การ์สุภาวี์ศวีกร์
5. นายพ์ชัญะ  จันที่ร์านุวีัฒน์     เหร์ัญญ์กสุภาวี์ศวีกร์
6. นายอุมร์  พ์มานมาศ ร์อุงเลขาธุ์์การ์สุภาวี์ศวีกร์   7. นายวี์น์ต  ชั�อุวี์เชัียร์

  8. นายจำาร์ูญ  มาลัยกร์อุง
  9. นายชััชัวีาลย์  คุณค�ำาชัู
10. นายมงคล  มงคลวีงศ์โร์จน์
11. นายลือุชััย  ที่อุงน์ล
12. นายจักร์พงศ์  อุุที่ธุ์าสุ์น
13. นายพ์ชั์ต  ลำายอุง

14. นายสุมศักดิ์์�  ดิ์ำาร์งค์เล์ศ
15. นายมงคล  ดิ์ำาร์งค์ศร์ี
16. นายบุวีร์  วีงศ์สุ์นอุุดิ์ม
17. นายเยี�ยม  จันที่ร์ปิร์ะสุ์ที่ธุ์์�
18. นายเกียร์ต์ศักดิ์์� จันที่ร์า
19. นายสุง�า  ศุภโชัคพาณ์ชัย์ 
20. นายก์ตต์  ที่ร์ัพย์วี์สุุที่ธุ์์�

สมัียทุ่�5 (2555-2558)

กรรมการสภาวิิศวิกร
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รายช่ื่�อคณะกรรมการสภาวิิศวิกร สมัยท่ี่� 6
1. นายกมล  ตร์ร์กบุุตร์ นายกสุภาวี์ศวีกร์
2. นายไกร์  ตั�งสุง�า อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 1
3. นายปิร์ะเสุร์์ฐ  ตปินียางกูร์         อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 2
4. นายอุมร์  พ์มานมาศ เลขาธุ์์การ์สุภาวี์ศวีกร์
5. นายพ์ชัญะ  จันที่ร์านุวีัฒน์     เหร์ัญญ์กสุภาวี์ศวีกร์

  6. นายเสุร์ี  สุุธุ์ร์ร์มชััย
  7. นายไกร์วีุฒ์  เกียร์ต์โกมล
  8. นายร์ัชัที่์น  ศยามานนที่์
  9. นายวี์น์ต  ชั�อุวี์เชัียร์
10. นายดิ์ำาร์งค์  ที่วีีแสุงสุกุลไที่ย
11. นายชััชัวีาลย์  คุณค�ำาชัู
12. นายลือุชััย  ที่อุงน์ล
13. นายสุฤที่ธุ์์�เดิ์ชั  พัฒนเศร์ษ์ฐพงษ์์

14. นายมาน์ตย์  กู�ธุ์นพัฒน์
15. นายพ์ชั์ต  ลำายอุง
16. นายจ์ร์ะศักดิ์์�  แสุงพุ�ม
17. นายเกียร์ต์ศักดิ์์� จันที่ร์า
18. นายปิิยะบุุตร์  วีาน์ชัพงษ์์พันธุ์ุ์
19. นายสุุชััชัวีีร์์  สุุวีร์ร์ณสุวีัสุดิ์์� 
20. นายพ์ศ์ษ์ฐ์  แสุง-ชัูโต

สมัียทุ่�6 (2558-2561)

กรรมการสภาวิิศวิกร
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รายช่ื่�อคณะกรรมการสภาวิิศวิกร สมัยท่ี่� 3
1. นายวี์ร์ะ  มาวี์จักขณ์ นายกสุภาวี์ศวีกร์
2. นายเร์ือุงศักดิ์์�  วีัชัร์พงศ์      อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 1
3. นายบุุญสุ�ง  พ�อุค�าที่อุง         อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 2
4. นายจำาร์ูญ  มาลัยกร์อุง เลขาธุ์์การ์สุภาวี์ศวีกร์
5. นายวีร์ากร์  ไม�เร์ียง เหร์ัญญ์กสุภาวี์ศวีกร์

  6. นายปิร์ะสุ์ที่ธุ์์�  พ์ที่ยพัฒน์
  7. นายฤชัากร์  จ์ร์กาลวีสุาน
  8. นายสุุวีัฒน์  เชัาวี์ปิร์ีชัา
  9. นายร์ัชัที่์น  ศยามานนที่์
10. นายสุหาย  ร์ักเหย�า
11. นายสุุร์พล  พงษ์์ไที่ยพัฒน์
12. นายต�อุกุล  กาญจนาลัย
13. นายปิร์ีชัา  เศขร์ฤที่ธุ์์�

14. นายชััยสุวีัสุดิ์์�  ก์ตต์พร์ไพบุูลย์
15. นายน์นนาที่  ไชัยธุ์ีร์ภ์ญโญ
16. นายอุังกูร์  มนธุ์าตุผล์น
17. นายธุ์งชััย  พร์ร์ณสุวีัสุดิ์์�
18. นายการ์ุญ  จันที่ร์างศุ
19. นายกมล  ตร์ร์กบุุตร์ 
20. นายศุลี  บุร์ร์จงจ์ตร์

กรรมการสภาวิิศวิกร
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สมัียทุ่�3 (2549-2552)

สมัียทุ่�4 (2552-2555)

รายช่ื่�อคณะกรรมการสภาวิิศวิกร สมัยท่ี่� 4
1. นายที่วีี  บุุตร์สุุนที่ร์ นายกสุภาวี์ศวีกร์
2. นายเร์ือุงศักดิ์์�  วีัชัร์พงศ์      อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 1
3. นายเอุกสุ์ที่ธุ์์�  ล์�มสุุวีร์ร์ณ         อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 2
4. นางน์ตยา  จันที่ร์์เร์ือุง มหาผล เลขาธุ์์การ์สุภาวี์ศวีกร์
5. นางสุุร์ี  ขาวีเธุ์ียร์ เหร์ัญญ์กสุภาวี์ศวีกร์ กรรมการสภาวิิศวิกร
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  6. นายปิร์ะสุ์ที่ธุ์์�  พ์ที่ยพัฒน์
  7. นายการ์ุญ  จันที่ร์างศุ
  8. นายเกชัา  ธุ์ีร์ะโกเมน
  9. นายจ์ร์ศักดิ์์�  แสุงพุ�ม 
10. นายชััยฤที่ธุ์์�  สุัตยาปิร์ะเสุร์์ฐ
11. นายธุ์งชััย  พร์ร์ณสุวีัสุดิ์์�
12. นายวีร์ศักดิ์์�  น์ร์ัคฆนาภร์ณ์
13. นายปิร์ีชัา  เศขร์ฤที่ธุ์์�

14. นายวี์ชัา  จ์วีาลัย
15. นายสุุร์ชััย  พร์ภัที่ร์กุล
16. นายอุำานวีย  พาน์ชักุลพงศ์
17. นายปิร์ะสุงค์  ธุ์าร์าไชัย
18. นายปิร์ะเสุร์์ฐ  ตปินียางกูร์
19. นายมงคล  มงคลวีงศ์โร์จน์ 
20. นายศุลี  บุร์ร์จงจ์ตร์
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รายช่ื่�อคณะกรรมการสภาวิิศวิกร สมัยท่ี่� 2

กรรมการสภาวิิศวิกร

1. นายฉดิ์ับุ ปิัที่มสุูต นายกสุภาวี์ศวีกร์ 
2. นางพูลพร์ แสุงบุางปิลา      อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 1
3. นายวีร์์ที่ธุ์์�     อุึ๊งภากร์ณ์         อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 2
4. นายปิร์ะสุงค์     ธุ์าร์าไชัย เลขาธุ์์การ์สุภาวี์ศวีกร์
5. นายวี์ที่ยา         คชัร์ักษ์์ เหร์ัญญ์กสุภาวี์ศวีกร์

  6. นายไกร์  ตั�งสุง�า
  7. นายคำาผุย  จีร์าร์ะร์ื�นศักดิ์์�
  8. นายจาร์ึก  อุนุพงษ์์
  9. นายชัำานาญ  ห�อุเกียร์ต์
10. นายฐ์ร์ะวีัตร์  กุลละวีณ์ชัย์
11. นายที่วีี  บุุตร์สุุนที่ร์ 
12. นางน์ตยา  จันที่ร์์เร์ือุง มหาผล
13. นายร์ัชัที่์น  ศยามานนที่์

14. นายวี์น์ต  ชั�อุวี์เชัียร์
15. นายสุุบุ์น  ปิิ่นขยัน
16. นางสุุร์ี  ขาวีเธุ์ียร์
17. นายปิร์าโมที่ย์  ไชัยเวีชั
18. นายสุุร์ชััย  ธุ์าร์สุ์ที่ธุ์์�พงษ์์
19. นายเอุกสุ์ที่ธุ์์�  ล์�มสุุวีร์ร์ณ 
20. นายอุาร์มณ์  ปิร์์ยานนที่์
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สมัียทุ่�2 (2546-2549)

รายช่ื่�อคณะกรรมการสภาวิิศวิกร สมัยท่ี่� 1

กรรมการสภาวิิศวิกร

1. นายอุร์ุณ  ชััยเสุร์ี นายกสุภาวี์ศวีกร์ 
2. นายสุุบุ์น ปิิ่นขยัน      อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 1
3. นายอุาชัวี์  เตาลานนที่์ อุุปินายกสุภาวี์ศวีกร์ คนที่ี� 2
4. นายเอุกสุ์ที่ธุ์์�  ล์�มสุุวีร์ร์ณ เลขาธุ์์การ์สุภาวี์ศวีกร์
5. นางสุุร์ี ขาวีเธุ์ียร์ เหร์ัญญ์กสุภาวี์ศวีกร์

  6. นายที่วีี บุุตร์สุุนที่ร์
  7. นายการ์ุญ  จันที่ร์างศุ
  8. นายเกษ์ม  ใจหงษ์์์
  9. นายปิร์ะสุงค์  สุุวี์วีัฒน์ธุ์นชััย
10. นางน์ตยา  จันที่ร์์เร์ือุง มหาผล
11. นายเขียน  วีงศ์สุุร์ีย์
12. นายจ์ร์ชััย  เชัาวีล์ต
13. นายเร์ือุงฤที่ธุ์์�  ไชัยสุ์งห์์

14. นายวีร์์ที่ธุ์์�  อุึ๊งภากร์ณ์
15. นายวี์น์ต  ชั�อุวี์เชัียร์
16. นายสุุขุม  สุุพันธุ์์โพธุ์าร์าม
17. นายชัำานาญ  ห�อุเกียร์ต์
18. นายกมล  ตร์ร์กบุุตร์
19. นายเกียร์ต์  อุัชัร์พงศ์ 
20. นายเกษ์ม  เพชัร์เกตุ
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สมัียทุ่�1 (2543-2546)
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