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การขัับเคลื่่�อน ICT Platform 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาสภาวิิศวิกรส่�องค์กรดิิจิิทััลื่ 
(ICT Platform towards Digital Council of Engineers)

สารจากนายกสภาวิิศวิกร

ศาสตราจารย์์ ดร.สุชััชัวีีร์ สุวีรรณสวัีสด์� 
นาย์กสภาว์ีศวีกร

เฟสท่ี่� 1
Quick Win Project

เพื่่�อรองรับงานประจำำาที่่�ดำำาเนินการอยู่่�ตลอดำ	7	วััน	24	

ชั่ั�วัโมง	ครอบคลุมงานต�างๆ	ต�อไปน่�	เชั่�น	สมัครสมาชั่ิก,	ยู่่�นคำาขอ

รับใบอนุญาตระดำับภาค่วัิศวักร,	ขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล,	ต�อ

อายูุ่สมาชั่ิก-ใบอนุญาต,	ต�ออายูุ่นิติบุคคล,	ตรวัจำสอบสถานะ

การชั่ำาระเงิน	เป็นต้น

เฟสท่ี่� 3
Migration Project

เพื่่ �อพื่ัฒนาและบ่รณาการ	 Dig i tal	 Platform	

ครอบคลุมงานต�างๆ	ต�อไปน่�	เชั่�น	การพื่ัฒนาและการประกอบ

วัิชั่าชั่่พื่,	งานรับรองหลักส่ตร,	การรับรองปริญญา,	การรับรอง

มาตรฐานคุณภาพื่การศึกษา	TABEE,	งานกฎหมายู่และจำรรยู่า

บรรณ,	Smart	Back	Office,	Digital	COE	Service	Platform,	

Edge	Computing	&	Network	Infrastructures	เป็นต้น

เฟสท่ี่� 2
Transformation Project

เพื่่�อยู่กระดำับงานไปส่�องค์กรดำิจำิที่ัล	 ครอบคลุมงาน

ต�างๆ	ต�อไปน่ �	เชั่�น	สอบระดำับภาค่	52,	อบรมควัามพื่ร้อม,	

ขอเล่�อนระดำับและสอบที่ั�งสามัญวัิศวักรและวัุฒิวัิศวักร,	ขอภาค่

พื่ิเศษ,	สอบภาค่พื่ิเศษ,	งานขอหนังส่อรับรอง	APEC/ACPE,	

การจำัดำที่ำา	Data	Backup	&	Data	Cleansing,	การจำัดำที่ำาคลัง

ข้อสอบ,	E-document,	เอกสารภายู่ใน	เป็นต้น

สภาวิิศวิกร		สมััยท่ี่�		7	นำำาเที่คโนำโลย่ใหม่ั

มัาประยุกต์์ใช้้ในำการขัับเคล่�อนำ	 ICT	Platform	

เพื่่ �อรองรับการพื่ัฒนำาวิิช้าช้่พื่วิิศวิกรรมัและ

การพัื่ฒนำาสภาวิิศวิกรส่่องค์กรดิิจิิทัี่ล	Digital	

Counci l 	of	Engineers	2019	- 	2021	

แบ ่งระยะการดิ ำาเนำ ินำงานำและการจิ ัดิการ

ออกเป็นำ	3	เฟส	ดัิงน่ำ�



1 | Cloud Computing 

	 การนำาเที่คโนโลยู่่ด้ำาน	Cloud	Computing	มาปรับใช้ั่

ในการเก็บข้อม่ล	เพ่ื่�อลดำควัามยุู่�งยู่ากในการติดำตั�งระบบ	ลดำต้นทุี่น

ในการดำ่แลระบบ	และต้นทีุ่นสำาหรับการสร้างเคร่อข�ายู่ของ

สภาวิัศวักรด้ำวัยู่ตนเอง	สำาหรับระบบงานบริการของสภาวิัศวักร

ทัี่�งหมดำ

2 | Cyber Security 

	 การคำานึงถึงควัามปลอดำภัยู่ที่างไซเบอร์	(Cyber	

Security)	 โดำยู่จัำดำที่ำามาตรฐานควัามปลอดำภัยู่ที่างไซเบอร์	

ปรับปรุงกฎระเบ่ยู่บท่ี่�เก่�ยู่วัข้องให้ทัี่นต�อเหตุการณ์และม่ควัาม

ยู่่ดำหยุู่�น	 โดำยู่การปรับเปล่�ยู่นวััฒนธรรมในการที่ำางานและ

กระบวันการในการจำัดำการควัามปลอดำภัยู่ที่างไซเบอร์ทัี่�งตัวั

บุคคลและตัวัองค์กร	 ทัี่�งน่�ที่างสภาวิัศวักรได้ำดำำาเนินการอยู่�าง

เคร�งครัดำตามแนวัที่างการดำำาเนินงานตามพื่ระราชั่บัญญัติ

การรักษาควัามมั�นคงปลอดำภัยู่ที่างไซเบอร์	พื่.ศ.	2562

3 | Internet of Things 

	 การอาศัยู่เที่คโนโลยู่่	IoT	สร้างสภาพื่แวัดำล้อมให้

สภาวัิศวักรปรับเปล่ �ยู่นร่ปแบบบริการเป็นดำิจำิที่ัลมากยู่ิ �งขึ �น	

ขณะเดำ ่ยู่วัก ัน	เที่คโนโลยู่่ดำ ังกล �าวัยู่ ังสนับสนุนภารกิจำใน

ด้ำานต�างๆ	เชั่�น	การส่�อสาร	การใช้ั่โมบายู่เที่คโนโลยู่่	การวิัเคราะห์	

Big	Data	รวัมไปถึงการประสานงานกับภาคส�วันอ่�นๆ

เทคโนโลยี์ใหม่่ม่าประยุ์กต์ใช้ัในการขัับเคล่�อน
ICT Platform ขัองสภาว์ีศวีกร ประกอบด้วีย์

4 | Big Data

	 การนำาข้อม่ล	Big	Data	มาประมวัลและใช้ั่เป็นเคร่�องม่อ

ในการคาดำการณ์	และประเมินสภาพื่ธุรก ิจำการให้บร ิการ	

โดำยู่อาศัยู่เที่คโนโลยู่่	IoT	และ	Smart	Machine	เพื่่ �อให้

การวัิเคราะห์และตอบสนองต�อสมาชั่ิกสภาวัิศวักรผู้่้รับบริการ

เป็นแบบ	real-time	รวัมไปถึงการนำาเที่คโนโลยู่่	Smart	Machine	

มาปรับใช้ั่เพ่ื่�อให้เกิดำการบริหารจัำดำการและตอบสนองการให้

บริการอัตโนมัติ	โดำยู่ระบบ	Smart	Machine	จำะพื่ัฒนาขึ �น	

และสามารถประเมินปัญหา	และจำัดำการสมดำุลตลอดำห�วังโซ�

การบริการ

5 | Open Any Data 

	 เป็นกระบวันการในการเปิดำเผู้ยู่ข้อม่ลท่ี่�เป็นประโยู่ชั่น์

แก�ผู้่้รับบริการ	โดำยู่ปรับปรุงเว็ับไซต์และฐานข้อม่ล	เพ่ื่�อสร้างการ

เข้าถึงจำากสาธารณะมากขึ�น	 และผู้ลักดัำนให้เกิดำการเช่ั่�อมโยู่ง

ข้อม่ลท่ี่�เปิดำเผู้ยู่เหล�านั�นกับหน�วัยู่งานทุี่กภาคส�วัน

6 | Block Chain/Distributed 
    Ledger Technology 

	 เป็นการประยุู่กต์ใช้ั่เที่คโนโลยู่่	Block	Chain	ในการจัำดำ

เก็บข้อม่ลการใช้ั่ประโยู่ชั่น์จำากเคร่อข�ายู่เพ่ื่�อตรวัจำสอบควัามถ่ก

ต้อง	และลดำภาระการพึื่�งพื่าคนกลางในการที่ำาธุรกรรม	ภายู่ใต้

ควัามปลอดำภัยู่ท่ี่�ม่ควัามน�าเช่ั่�อถ่อ	 โดำยู่เฉพื่าะอยู่�างในการเล่อก

ตั�งอิเล็กที่รอนิกส์	 (E-election)	 ท่ี่�จำะเกิดำขึ�นในอนาคตอันใกล้

ของสภาวิัศวักรนั�น	 ซึ�งระบบน่�ม่ควัามปลอดำภัยู่ส่ง	 ม่ควัามน�าเช่ั่�อ

ถ่อส่ง	ประหยู่ัดำค�าใช้ั่จำ�ายู่การจัำดำการ	ลดำการแที่รกแซงจำากผู้่้ไม�ม่

ส�วันเก่�ยู่วัข้อง	ม่ควัามสะดำวักรวัดำเร็วั	และสามารถตรวัจำสอบ

ยู่้อนกลับได้ำ	 ซึ�งในปัจำจุำบันน่�หลายู่ๆ	สภาวิัชั่าช่ั่พื่ได้ำก้าวัหน้าและ

ประสบควัามสำาเร็จำในใช้ั่งานมาแล้วั	เชั่�น	แพื่ที่ยู่สภา,	สภาเที่คนิค

การแพื่ที่ยู่์,	สภาเภสัชั่กรรม	เป็นต้น

	 ที่ั�งหลายู่ที่ั�งปวังในการนำาเที่คโนโลยู่่ใหม�เหล�าน่�มาประยูุ่กต์ใชั่้ในการ

ขับเคล่�อน	ICT	Platform	เพื่่�อรองรับการพื่ัฒนาวัิชั่าชั่่พื่วัิศวักรรม	การพื่ัฒนา

สภาวัิศวักรส่�องค์กรดิำจิำทัี่ล	และการบริหารจัำดำการองค์กรดิำจิำทัี่ลสภาวัิศวักร	 เพ่ื่�อให้

เกิดำประโยู่ชั่น์สุขส่งสุดำต�อสมาชิั่กสภาวิัศวักร	จำะต้องปรับเปล่�ยู่นแนวัคิดำและวิัธ่การ

ที่ำางานใหม�เพ่ื่�อพื่ลิกโฉม	 (Transform)	สภาวัิศวักร	 ให้เป็นท่ี่�เช่ั่�อถ่อไว้ัวัางใจำ	และ

เป็นที่่ �พื่ึ �งของสมาชั่ิกไดำ้อยู่�างแที่้จำริง	เปิดำกวั้างและเชั่่ �อมโยู่งกัน	(Open	&	

Connected	Organization)	ยู่ึดำสมาชั่ิกเป็นศ่นยู่์กลาง	(Member-Centric	

Organization)	และม่ข่ดำสมรรถนะส่งและทัี่นสมัยู่	(Smart	&	High	Performance	

Organization)	รวัมไปถึงการนำาควัามคิดำริเริ�มใหม�ๆ	และการประยุู่กต์องค์ควัามร้่

ในแบบสหสาขาวิัชั่าเข้ามาใช้ั่ในการตอบโต้กับโลกในยูุ่คดิำสรัปชัั่�น	 โลกแห�งการ

เปล่�ยู่นแปลงอยู่�างฉับพื่ลัน	 เพ่ื่�อสร้างคุณค�า	 ม่ควัามยู่่ดำหยูุ่�นและควัามสามารถใน

การตอบสนองกับสถานการณ์ต�างๆ	 ได้ำอยู่�างทัี่นเวัลา	ตลอดำจำนเป็นองค์กรท่ี่�ม่ข่ดำ

สมรรถนะส่ง	และปรับตัวัเข้าส่�สภาพื่ควัามเป็นสภาวิัศวักรสมัยู่ใหม�	 รวัมทัี่�งที่ำาให้

สมาชั่ิกสภาวัิศวักรม่ควัามผู้่กพื่ันต�อการปฏิิบัติงานและปฏิิบัติหน้าที่่ �ไดำ้อยู่�าง

เหมาะสมกับบที่บาที่ของตน	ตลอดำจำนม่ควัามภาคภ่มิใจำในควัามเป็นวัิศวักร

ม่ออาช่ั่พื่	เพ่ื่�อยู่กระดัำบวิัศวักรไที่ยู่ส่�สากล	เพ่ื่�อการพัื่ฒนาอยู่�างยู่ั�งยู่่น

ยกระดัิบ
วิิศวิกรไทัยส่�สากลื่ 

เพ่ื่�อการพัื่ฒนา
อย�างยั�งย่น

“

“
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เลขาธิิการสภาวิิศวิกรบอกเล่า
ดร.ประเสริฐ ตปนีียางกููร

	 ในการน้�เพ่ื่�อประโยชน์ต่่อสมาชิกสภาวิิศวิกรท้ี่�จะได้้รับ

ใบอนุญาต่ฯ	ท้ี่�ม้คุุณภาพื่	มาต่รฐาน	และม้เที่คุโนโลยขั้ั้�นสูงในการ

ป้องกันการปลอมแปลงใบอนุญาต่ฯ	 สภาวิิศวิกรจึงได้้ว่ิาจ้าง

นิติ่บุคุคุลผูู้้ผู้ลิต่สิ�งพิื่มพ์ื่ป้องกันการปลอมแปลงท้ี่�ได้้รับรอง

มาต่รฐานการผู้ลิต่และการพิื่มพ์ื่บัต่รในการรักษาคุวิามปลอด้ภัย

ขัั้�นสูงต่ามมาต่รฐาน	 ISO	14298:2013	และ	 ISO	9001:2015	

รวิมถึึงมาต่รฐานคุวิามมั�นคุงปลอด้ภัยขั้องขั้้อมูล	ISO	27001

Information	Security	Management	System	เป็นผูู้้ด้ำาเนิน

การพื่ิมพื่์และจัด้ส่งใบอนุญาต่ฯ	ประเภที่บุคุคุล	ให้้แก่สมาชิก

สภาวิิศวิกรที่างไปรษณ้ย์ภายใน	7	 วัินที่ำาการ	โด้ยสมาชิกไม่ต้่อง

เดิ้นที่างมาติ่ด้ต่่อท้ี่�สำานักงานสภาวิิศวิกร	ทัี่�งน้�	ภายใต้่การด้ำาเนิน

การต่ามพื่ระราชบัญญัต่ิคุุ้มคุรองข้ั้อมูลส่วินบุคุคุล	พื่.ศ.	 2562	

และสัญญารักษาคุวิามลับ	 (Non-disclosure	 agreement)	

อย่างเคุร่งคุรัด้	 ทัี่�งน้�	 นิติ่บุคุคุลดั้งกล่าวิม้ผู้ลงานระดั้บประเที่ศ

มากมาย	 เช่น	 การจัด้พิื่มพ์ื่ห้นังส่อเดิ้นที่าง	 (Passport)	 ให้้กับ

กระที่รวิงการต่่างประเที่ศ	การจัด้พิื่มพ์ื่และส่งบัต่รเคุรดิ้ต่ขั้องทุี่ก

ธนาคุาร	แผู่้นปะลงต่ราว้ิซ่่า	 เช็คุธนาคุาร	สมุด้คูุ่ฝากเงินธนาคุาร

ทีุ่กรูปแบบ	อากรสรรพื่สามิต่	ต่ราไปรษณ้ยากร	ไปรษณ้ยบัต่ร

บัต่รที่างการเงินทุี่กประเภที่	บัต่รว้ิซ่่า	บัต่รมาสเต่อร์	บัต่รเคุรดิ้ต่	

บัต่รเด้บิต่	 บัต่รเงินสด้	 โปรโมชั�นสแต่มป์	 ใบเร้ยกเก็บคุ่าสินคุ้า

และการบริการต่่างๆ	ฯลฯ

รอบสอบกรุงเทพฯ

รอบสอบต่่างจัังหวััด	(พื่ฤหั้ส-ศุกร์)

เดิม  •		สภาวิิศวิกร
เพิ�ม  •		มห้าวิิที่ยาลัยรามคุำาแห้ง	(จันที่ร์-อังคุาร) 
 •		สถึาบันเที่คุโนโลย้พื่ระจอมเกล้า
		 			เจ้าคุุณที่ห้ารลาด้กระบัง	(เสาร์)

เดิม  •		มห้าวิิที่ยาลัยเช้ยงให้ม่
 •		มห้าวิิที่ยาลัยสงขั้ลานคุรินที่ร์	
 •		มห้าวิิที่ยาลัยเที่คุโนโลย้ราชมงคุลอ้สาน	
	 			วิิที่ยาเขั้ต่ขั้อนแก่น
เพิ�ม  •		มห้าวิิที่ยาลัยนเรศวิร	จ.พิื่ษณุโลก
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	 จากสถึานการณ์การแพื่ร่กระจายขั้องเช่�อไวิรัสโคุโรนา	

สายพื่ันธุ์ให้ม่	2019	(COVID-19)	ที่้�ผู้่านมาส่งผู้ลให้้ทีุ่กองคุ์กร	

ทุี่กสาขั้าวิิชาช้พื่	ต่้องปรับเปล้�ยนระบบการที่ำางานให้ม่	 โด้ยการ

คิุด้คุ้นนวัิต่กรรม	และนำาเที่คุโนโลย้มาเป็นส่วินห้นึ�งในการที่ำางาน	

เพ่ื่�อลด้คุวิามเส้�ยงติ่ด้เช่�อ	COVID-19	 ซึ่�งสภาวิิศวิกรได้้ม้การปรับ

เปล้�ยนระบบการที่ำางานเช่นเด้้ยวิกัน	โด้ยเน้นระบบ	Online	

เป ็นห้ลักไม ่วิ ่าจะเป ็นการให้ ้บร ิการ	Online	ผู้ ่านระบบ	

Member	Login	ที่้�ห้น้าเวิ็บไซ่ต่์สภาวิิศวิกรต่ลอด้	24	ชั�วิโมง	

โด้ยไม่ต้่องจัด้ส่งเอกสารที่างไปรษณ้ย์และไม่ต้่องเดิ้นที่างมาที่้�

สำานักงานสภาวิิศวิกร,	 ปรับเปล้�ยนรูปแบบการอบรมที่ด้สอบ

คุวิามพื่ร้อมในการประกอบวิิชาช้พื่	ผู้่านส่ �ออิเล็กที่รอนิกส	์

ระบบ	ZOOM,	จัด้ให้้ม้การสัมมนา	เสวินา	รวิมถึึงงานประชุม	

คุณะกรรมการ	 คุณะอนุกรรมการ	 และคุณะที่ำางาน	 ผู้่านส่�อ

อิเล็กที่รอนิกส์	ระบบ	ZOOM	และผู่้านโปรแกรม	Cisco	Webex	

ต่ามท้ี่�ได้้แจ้งไว้ิในเล่มสารสภาวิิศวิกร	ฉบับที่้�	3	นั�น	และต่ลอด้

ช่วิงระยะเวิลา	3	เด่้อนนับตั่�งแต่่เด่้อน	ตุ่ลาคุม-ธันวิาคุม	2563	มาน้�	

สภาวิิศวิกรได้้ม้การพัื่ฒนาปรับเปล้�ยนระบบการให้้บริการต่่างๆ	

ให้้ด้้ยิ�งขึั้�น	รวิมถึึงได้้สร้างสรรค์ุโคุรงการด้้ๆ	 แบ่งปันคุวิามสุขั้

ให้้ชุมชนชาวิกรุงเที่พื่มห้านคุร	อาทิี่เช่น

1.	 การพิื่มพ์ื่และจัด้ส่งใบอนุญาต่ประกอบวิิชาช้พื่วิิศวิกรรม

คุวิบคุุมประเภที่บุคุคุล	 ต่ามท้ี่�ม้สมาชิกจำานวินมากร้องขั้อให้้ม้

การขั้อรับใบอนุญาต่และต่่ออายุใบอนุญาต่ผู่้านระบบออนไลน์

เพื่่�อเป็นการอำานวิยคุวิามสะด้วิกให้้แก่สมาชิกนั�น	สภาวิิศวิกร

ขั้อเร้ยนให้้สมาชิกที่ราบว่ิาปัจจุบันสภาวิิศวิกรได้้ปรับปรุง

กระบวินการจัด้ที่ำาและส่งใบอนุญาต่ให้้แก่สมาชิก	 สมาชิก

สามารถึขั้อรับใบอนุญาต่และต่่ออายุออนไลน์ได้้เต็่มรูปแบบ	

100%	โด้ยไม่ต้่องเส้ยเวิลามาท้ี่�สำานักงานสภาวิิศวิกร

3.	 เพิื่�มจำานวินผูู้้เข้ั้ารับการอบรมและที่ด้สอบคุวิามรู้เก้�ยวิกับ

คุวิามพื่ร้อมในการประกอบวิิชาช้พื่วิิศวิกรรมคุวิบคุุม	online	

จาก	50	คุน	เป็น	75	คุน	ต่่อรอบ

4.	สภาวิิศวิกรจัด้ให้้ม้การสัมมนา	Online	ในรูปแบบ	Webinar	

อย่างต่่อเน่�อง

5.	สภาวิ ิศวิกรร ่วิมก ับสถึาบ ันเที่คุโนโลย ้พื่ระจอมเกล ้า

เจ้าคุุณที่ห้ารลาด้กระบัง	 โด้ยสำานักวิิจัยนวัิต่กรรมเม่องอัจฉริยะ	

(SCiRA)	สร้างแห้ล่งเร้ยนรู้	 “Pocket	Park”	ห้ร่อสวินห้ย่อม

ขั้นาด้เล็กฉบับกระเป๋าแบบกรุงโต่เก้ยวิ	ประเที่ศญ้�ปุ�น	 ถ่ึอว่ิาเป็น	

“นวัิต่กรรมเม่อง”	ท้ี่�จะเปล้�ยนจาก	“แปลงรกร้าง”	 เป็น	“แปลง

สาธารณะ”	เป็นพื่่�นที่้�ส้เขั้้ยวิ	ได้้ทีุ่กต่รอก	ซ่อกซ่อย	ไม่เน้นให้ญ่	

แต่่เน้นคุุณภาพื่ม้ท้ี่�นั�ง	ร่มร่�น	ม้ต้่นไม้ท้ี่�ดู้แลง่าย	ที่ำาให้้คุนในชุมชน

เขั้้าถึึงได้้ไม่ต่้องเด้ินที่างไกล	สามารถึใช้เป็นสถึานที่้�พื่ักผู้่อน	

ท้ี่�เล่นสำาห้รับเด็้ก	รวิมถึึงเป็นแห้ล่งเร้ยนรู้เล็กๆ	ในชุมชน	และเม่�อ

วิันที่้ �	4	ธันวิาคุม	2563	ได้้ที่ำาการส่งมอบ	“Pocket	Park”

สวินห้ย่อมขั้นาด้เล็กฉบับกระเป๋าแห่้งแรกให้้กับชุมชนคุลองเต่ย	

ล็อคุ	1-2-3	ได้้สัมผัู้สถึึงคุวิาม	“เปล้�ยน-แปลง”	กับไลฟ์์สไต่ล์ให้ม่

แบบ	Half-day

2.	 ส่บเน่�องจากเกิด้สถึานการณ์การแพื่ร่กระจายขั้องเช่�อไวิรัส

โคุโรนา	สายพื่ันธุ ์ให้ม่	2019	(COVID-19)	ที่ำาให้้ไม่สามารถึ

จัด้สอบภาคุ้ได้้	สมาชิกที่้�รอการสอบม้จำานวินมาก	สภาวิิศวิกรจึง
เพิื่�มรอบสอบภาคุ้วิิศวิกรดั้งน้�
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	 สุด้ท้ี่ายน้�ขั้อเชิญสมาชิกมาร่วิมเป็นคุรอบคุรัวิ	

Online	 กับสภาวิิศวิกร	 เพ่ื่�อไม่พื่ลาด้ข่ั้าวิสาร	 /การอบรม

สัมมนา	 (ฟ์ร้)	 /ประชาสัมพัื่นธ์	 /กิจกรรมด้้ๆ	 ผู่้านช่องที่าง	

Online	ต่่างๆ	ดั้งน้�

ข้ั้อมูล	ณ	เด่้อนมกราคุม	2564

      

	 ต่ามที่้�ม้การแถึลงการณ์จากรัฐบาลพื่บผูู้้ต่ิด้เช่�อไวิรัส

โคุโรนา	(COVID-19)	จำานวินมากในจังห้วิัด้สมุที่รสาคุร	และ

กระจายไปห้ลายจังห้วิัด้ที่ั�วิประเที่ศอย่างรวิด้เร็วิ	ประกอบกับ

นายกรัฐมนต่ร้ได้้ประกาศ		พื่.ร.ก.		การบริห้ารราชการใน

สถึานการณ์ฉุกเฉิน	พื่.ศ.	2548	 ฉบับที่้�	16	เพื่่�อแก้ไขั้ระงับการ

แพื่ร่ระบาด้ขั้องเช่�อไวิรัสโคุโรนา	(COVID-19)	สภาวิิศวิกรได้้

ต่ระห้นักถึึงคุวิามปลอด้ภัยในสุขั้ภาพื่ขั้องสมาชิกสภาวิิศวิกร

เป็นสำาคัุญ	เพ่ื่�อเป็นการป้องกันและลด้คุวิามเส้�ยงการแพื่ร่กระจาย

ขั้องเช่�อไวิรัสดั้งกล่าวิ	“สภาวิิศวิกรเปิด้ให้้บริการเคุาน์เต่อร์สมาชิก	

เวิลา	09.00	-	15.00	นาฬิิกา	และขั้อสงวินสิที่ธิ�ให้้บริการเฉพื่าะ

ผูู้้จองคิุวิล่วิงห้น้า	ตั่�งแต่่วัินท้ี่�	15	มกราคุม	2564	เป็นต้่นไป	ทัี่�งน้�

สมาชิกท้ี่�อายุเกิน	60	ปีขึั้�นไปสามารถึเข้ั้ารับการบริการได้้ต่ามปกติ่”	

รวิมถึึงขั้องด้การที่ด้สอบคุวิามรู้ฯ	ระด้ับภาคุ้วิิศวิกร	ต่ั�งแต่่วิันที่้�	

5	มกราคุม	2564	เป็นต้่นไป	และคุาด้ว่ิาจะเริ�มการที่ด้สอบคุวิามรู้ฯ	

ระดั้บภาคุ้วิิศวิกร	ผู่้านระบบ	Online	ในวัินท้ี่�	15	มกราคุม	2564	

เป็นต้่นไป

	 พื่ร้อมกันน้ �ห้ากสมาชิกที่่านใด้ม้คุวิามคุิด้เห้็น	

ข้ั้อเสนอแนะ	ห้ร่อแนวิที่างท้ี่�เป็นประโยชน์กับสำานักงาน	

โปรด้ส่งอ้เมล์มาท้ี่�	prasert@coe.or.th	จักเป็นประโยชน์

ต่่อสำานักงาน	และการด้ำาเนินงานขั้องคุณะกรรมการต่่อไป	

ขั้อขั้อบคุุณยิ�งคุรับ

บทบรรณาธิิการ

	 สารสภาวิิศวิกรฉบับที่้�	1	น้�	เป็นฉบับต่้อนรับปี	2564	เน่�อห้าภายในเล่มน้�ยังคุงอัด้แน่นสาระ	คุวิามรู้	ขั้่าวิสารเที่คุโนโลย้

ท้ี่�น่าสนใจในแวิด้วิงวิิศวิกรรมมากขึั้�นกว่ิาปีท้ี่�ผู่้านมา	โด้ยเริ�มต้่นด้้วิยเร่�อง	การขัั้บเคุล่�อน	 ICT	Platform	เพ่ื่�อพัื่ฒนาสภาวิิศวิกรสู่องค์ุกร

ดิ้จิทัี่ล	(ICT	Platform	towards	Digital	Council	of	Engineers)	,	พื่ละ	5	ธรรมะอันเป็นกำาลังในการประห้ารอกุศลต่่างๆ,	วิิกฤต่การณ์

ส่�อกับผู้ลกระที่บการเร้ยนการสอนในมห้าวิิที่ยาลัย,	กระบวินการเมมเบรนแบบฟ์อร์เวิิร์ด้ออสโมซิ่ส,	เที่คุโนโลย้ท้ี่�ต้่องจับต่าในที่ศวิรรษน้�,	

ประสบการณ์ไปที่ำางานในประเที่ศโอมาน	และยังม้คุอลัมน์ประจำาอาที่ิเช่น	กรณ้ศึกษาจรรยาบรรณขั้องวิิศวิกร,	Who	is	who	in	

Engineering	ข่ั้าวิสารแวิด้วิงงานวิิศวิกรรม,	กิจกรรมขั้องสภาวิิศวิกร

สวิัสด้้ปีให้ม่ปี	2564	กรรมการสภาวิิศวิกร	อนุกรรมการฯ	ห้น่วิยงานงานราชการ	สถึาบันการศึกษา	และสมาชิกสภาวิิศวิกร

ในโอกาสฉบัับัต้้อนรัับัปีีใหม่่ ขออารัาธนาคุุณพรัะศรีัรััต้นต้รััย และส่�งศักด่ิ์�ส่ทธ่�ที�ท่าน
นับัถืือโปีรัดิ์ดิ์ลบัันดิ์าลให้ทุกท่านมี่พละกำาลังกาย กำาลังคุวาม่คุ่ดิ์ ในการัที�จะร่ัวม่กัน

พัฒนาว่ศวกรัรัม่ไทยให้ก้าวหน้าย่�งๆ ข้�นไปี

ทัี่�งน้�	ผูู้้อ่านสามารถึติ่ด้ต่ามสารสภาวิิศวิกรได้้จำานวิน	4	ช่องที่าง	คุ่อ

สวััสดีปีใหม่่ครับ

: WWW.COE.OR.TH : coethailand

: council_of_engineers_thailand : @coethai



  วัันท่ี่�  4 ธัันวัาคม 2563  สภาวิิศวิกรได้้ส่งมอบ  

“Pocket Park” สวินหย่่อมขนาด้เล็็กฉบับกระเป๋๋าแห่งแรกให้

กับชุุมชุนคล็องเตย่ ล็็อค 1-2-3 เน่�องในวัินคล้็าย่วัินพระบรมราชุ

สมภพ รัชุกาล็ท่ี่� 9 แล็ะเป็๋นการส่งควิามสุขต้อนรับปี๋ใหม่ท่ี่�ใกล้็

มาถึึงให้กับพ่�น้องในชุุมชุนได้้สัมผััสถึึงควิาม “เปล่ี่�ยน-แปลี่ง” 

กับไล็ฟ์์สไตล์็ใหม่แบบ Half-day โครงการดั้งกล่็าวิเป็๋นควิามร่วิม

ม่อระหวิ่างสภาวิิศวิกร สถึาบันเที่คโนโล็ย่่พระจอมเกล็้าเจ้าคุณ

ที่หารล็าด้กระบัง โด้ย่สำานักวิิจัย่นวัิตกรรมเม่องอัจฉริย่ะ (SCiRA)  

สำานักงานเขตคล็องเตย่ แล็ะบริษััที่ ซิิโน-ไที่ย่ เอ็นจ่เน่ย่ริ�ง แอนด์้ 

คอนสตรัคชัุ�นจำากัด้ (มหาชุน) ให้การสนับสนุน งบป๋ระมาณใน

โครงการสภาวิิศวิกรป๋ันสุขให้ชุุมชุน กิจกรรม “เป๋ล่็�ย่น-แป๋ล็ง” 

เพ่�อป๋รับภูมิทัี่ศน์ภาย่ในชุุมชุนให้ม่สภาพแวิด้ล้็อมท่ี่�น่าอยู่่ ม่ศูนย่์

การเร่ย่นรู้ในชุุมชุน “Pocket Park” หร่อสวินหย่่อมขนาด้เล็็ก

ฉบับกระเป๋๋าแบบกรุงโตเก่ย่วิ ป๋ระเที่ศญ่ี่� ปุ๋�น ถ่ึอว่ิาเป็๋น 

“น วััตกรรมเมื อง”  ท่ี่� จะ เป๋ล็่� ย่นจาก “แปลี่งรกร้ า ง” 

เป็น “แปลี่งสาธัารณะ” เป็๋นพ่�นท่ี่�ส่เข่ย่วิ ได้้ทุี่กตรอก ซิอกซิอย่ 

ไม่เน้นใหญ่ี่ แต่เน้นคุณภาพ ม่ท่ี่�นั�ง ร่มร่�นม่ต้นไม้ท่ี่�ดู้แล็ง่าย่ ที่ำาให้

คนในชุุมชุนเข้าถึึงได้้ไม่ต้องเดิ้นที่างไกล็ สามารถึใชุ้เป็๋นสถึาน

ท่ี่�พักผ่ัอน ท่ี่�เล่็นสำาหรับเด็้ก รวิมถึึงเป็๋นแหล่็งเร่ย่นรู้เล็็กๆ ใน

ชุุมชุน 

กิิจกิรรม
ของสภาวิิศวิกิร

ส่งมอบ “พ็็อคเก็ิต พ็าร์ค” 
สวินสาธารณะไซส์มินิแปลนแรกิ!

  ศ.ดร.สุชััชัว่ัร์ สุวัรรณสวััสด์� นายกสภาว์ัศวักรได้้นำาท่ี่ม

คณะกรรมการสภาวิิศวิกรร่วิมถึวิาย่สักการะองค์พระวิิษัณุกรรมแล็ะ

ที่ำาบุญี่ถึวิาย่ภัตตาหารเพล็แด่้พระสงฆ์์ เน่�องในโอกาสครบรอบ 21 ปี๋ 

วัินคล้็าย่วัินสถึาป๋นาสภาวิิศวิกร 30 พฤศจิกาย่น 2563

วัินคล้ายวัินสถาปนาสภาวิิศวิกิร
เน่�องในโอกิาสครบรอบ 21 ปี 
สภาวิิศวิกิร
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  เม่�อวัินท่ี่� 30 พฤศจิกาย่น 2563 สภาวิิศวิกร นำาโด้ย่ ศ.ด้ร.สุชัุชุว่ิร์ 

สุวิรรณสวัิสดิ้� นาย่กสภาวิิศวิกร รศ.ด้ร.ปิ๋ย่ะบุตร วิานิชุพงษ์ัพันธ์ุุ์ อุป๋นาย่ก 

สภาวิิศวิกร คนท่ี่� 1 ร่วิมกับ ศ.ด้ร.ไพศาล็ กิตติศุภกร นาย่กสมาคมวิิศวิกรรมเคม่

แล็ะเคม่ป๋ระยุ่กต์แห่งป๋ระเที่ศไที่ย่ นาย่สุรเชุษัฐ์์ ชุโล็ธุ์ร อุป๋นาย่กฝ่�าย่อุตสาหกรรม

สมาคมวิิศวิกรรมเคม่แล็ะเคม่ป๋ระยุ่กต์แห่งป๋ระเที่ศไที่ย่ ล็งนามบันทึี่กข้อตกล็ง 

(MOU) โด้ย่ม่วัิตถุึป๋ระสงค์เพ่�อกำาหนด้ขอบเขตของข้อเสนอเก่�ย่วิกับแผันงาน 

ควิามร่วิมม่อที่างด้้านวิิชุาการท่ี่�จะย่กระดั้บมาตรฐ์านวิิศวิกรเคม่แล็ะวิิศวิกรไที่ย่ให้

ม่ควิามรู้ควิามสามารถึ เพ่�อการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น โด้ย่จะม่การพิจารณาโครงการ

ควิามร่วิมม่อโด้ย่จัด้เป็๋นกิจกรรมลั็กษัณะต่างๆ ร่วิมกัน ณ ห้องป๋ระชุุม 1 ชัุ�น 2 

สภาวิิศวิกร

  สภาวิิศวิกร โด้ย่คณะอนุกรรมการสวัิสดิ้การแล็ะสมาชิุก

สัมพันธ์ุ์จัด้ให้ม่ “โครงการสัมมนาให้ควิามรู้ที่างวิิชุาการ 7 สาขา

วิิศวิกรรม Online” ในรูป๋แบบ Webinar ติด้ต่อกัน 7 ครั�งในทุี่กวัินศุกร์

ตล็อด้เด่้อนกันย่าย่น ถึึง เด่้อนตุล็าคม วิิที่ย่ากรท่ี่�สภาวิิศวิกรเชิุญี่มา

ล้็วินเป็๋นผู้ัม่ควิามรู้ ควิามสามารถึ เชุ่�ย่วิชุาญี่เฉพาะด้้าน มากด้้วิย่

ป๋ระสบการณ์ในการป๋ระกอบวิิชุาชุ่พในแต่ล็ะสาขาวิิศวิกรรมทัี่�ง 7 

สาขา ตล็อด้ 7 ครั�งท่ี่�ผ่ัานมาม่ผู้ัสนใจเข้าร่วิมรับฟั์งเป็๋นจำานวินมาก แล็ะ

ได้้รับเส่ย่งตอบรับเป็๋นอย่่างด่้ สภาวิิศวิกรจึงนำาเที่ป๋การบรรย่าย่ใน

แต่ล็ะครั�งขึ�น Youtube ท่ี่านสามารถึเข้ารับชุมย้่อนหลั็งได้้ www.coe.

or.th หัวิข้อ ป๋ระชุาสัมพันธ์ุ์ COE Channel

ครั�งท่ี่� สาขา เร่�อง โดย

1 โยธัา นวััตกรรมการบร์หารโครงการ ดร.ประสงค์  ธัาราไชัย

2 เครื�องกลี่
ควัามร้้เรื�องการปรับอากาศแลี่ะการระบายอากาศ

หลัี่งสถานการณ์ COVID-19
นายฤชัากร  จ์ิรกาลี่วัสาน

3 อุตสาหการ
การข้ึ้�นที่ะเบ่ยนเป็นผู้้้ตรวัจิสอบเอกชันขึ้องว์ัศวักร 

ตาม พรบ.โรงงาน ฉบับท่ี่� 2 พ.ศ. 2562
นายประสงค์  นรจ์ิตร

4 ส์�งแวัดล้ี่อม ต้องส้ญเส่ยอ่กก่�ช่ัว์ัต เพราะก๊าซพ์ษจิากบ่อนำ�าเส่ย นายประเสร์ฐ  ตปน่ยางก้ร

5 เหมืองแร่ มาตรฐานควัามปลี่อดภัยในการเปิดอุโมงค์ใต้ด์น นายไพรัตน์  เจิร์ญก์จิ

6 เคม่
Introduction to Process Safety and Risk 

Management
นายปิยะบุตร  วัาน์ชัพงษ์พันธ์ุั

7 ไฟฟ้า การป้องกันกระแสเก์นแลี่ะกระแสรั�วัลี่งด์น นายลืี่อชััย  ที่องน์ลี่

สภาวิิศวิกิรจับม่อสมาคมวิิศวิกิรรมเคม่และ
เคม่ประยุกิต์แห่่งประเที่ศไที่ยลงนาม MOU 
ร่วิมกัินยกิระดับมาตรฐานวิิศวิกิรเคม่และ
วิิศวิกิรไที่ย

โครงกิารสัมมนาให้่ควิามร้้ที่าง
วิิชากิาร 7 สาขาวิิศวิกิรรม Online 
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พละ 5 ธรรมะอัันเป็็นกำำ�ลังในกำ�ร
ป็ระห�รอักุำศลต่่�งๆ
รองศาสตราจารย์์ ดร.ปิิย์ะบุุตร วานิิชพงษ์์พันิธ์ุุ์

อุปินิาย์กสภาวิศวกรคนิท่ี่� 1

กำำ�ลัังข้้อแรกำ ศรัทธ�พลัะ คืือ 
คืว�มเชืื่�อ

	 เป็็นกำำ�ลัังแห่่งกำ�รควบคุมคว�มสงสัย	วิตกำกัำงวลั	 คือ

เชืื่�อมั�นในกำ�รกำระทำำ�	ทำำ�ดีีได้ีดีี	ทำำ�ชัื่�วได้ีชัื่�ว	ผู้้้ทีำ�ศรัทำธ�	ต้องรับร้้ได้ี	

ลัักำษณะแห่่งศรัทำธ�อันแรงกำลั้�ในคว�มเชื่ื �อนั �น	มีลัักำษณะ	

2	ป็ระกำ�ร	ห่น่�งคือ	เบิกำบ�นแจ่่มใส	เวลั�เร�ศรัทำธ�	เร�เชืื่�ออะไร	

เร�จ่ะเบิกำบ�นแจ่่มใสต่อสิ�งนั �น	มีคว�มอิ�มเอิบเกำษมสุขเป็่�ยม

ไป็ดี้วยคว�มมั �นใจ่	อีกำป็ระกำ�รห่น่ �งคือ	อย�กำลังมือกำระทำำ�	

มีคว�มเบิกำบ�นแจ่่มใสแลัะอย�กำลังมือกำระทำำ�	กำำ�ลัังเชื่่นนี �

จ่่งเรียกำว่�	 ศรัทำธ�พลัะจ่่งบังเกิำดีข่�นกัำบตัวเร�	 แลัะเกิำดีข่�นได้ี

ตลัอดีเวลั�

กำำ�ลัังข้้อท่�สอง วิริยะพลัะ คืือ 
คืว�มเพ่ยร

	 เป็็นกำำ�ลัังแห่่งกำ�รควบคุมคว�มเกำียจ่คร้�น	คือมี

คว�มเพียรพย�ย�มทีำ�จ่ะทำำ�กำ�รง�นทัำ�งห่ลั�ยนั�นให้่สำ�เร็จ่ลุัล่ัวง	

ต้องมีคว�มเพียรอย้่สมำ��เสมอเป็็นกำำ�ลััง	 ลัักำษณะแห่่งคว�มเพียร

คือ	กำ�รคำ��ช้ื่	กำ�รป็ระคองกำิจ่กำ�รกำ�รง�นดี้วยคว�มเพียรเพื�อให้่

ไป็ส้ ่คว�มสำ�เร็จ่	โดียมิไดี้ลัดีลัะคว�มเพียรพ่งกำระทำำ�กำ�รนั�น

อย้่ตลัอดีเวลั�	ห่�กำข�ดีคว�มเพียร	 ย่อห่ย่อนคว�มเพียร	ทำำ�บ้�ง	

ไม่ทำำ�บ้�ง	ย่อมไม่ป็ระสบคว�มสำ�เร็จ่ห่รือไม่มีกำำ�ลัังแน่นอน	

กำำ�ลัังเช่ื่นนี�จ่่งเรียกำว่�	วิริยะพลัะ

	 โลักำเป็ลีั�ยนแป็ลังไป็อย่�งรวดีเร็วม�กำในทำุกำๆ	

วิน�ทีำ	 วิศวกำรรมศ�สตร์	 วิทำย�ศ�สตร์	แลัะเทำคโนโลัยีชื่่วย

เชื่ื�อมโลักำให่้แคบลัง	แลัะไม่ไดี้ไกำลักำันอย่�งเคย	 เพียงแค่

ป็ลั�ยนิ�วสัมผู้ัส	 ห่รือเพียงชัื่�วเสี�ยวอ่ดีใจ่แคบลังกำว่�ทีำ�คิดี

ม�กำๆ	ระบบเศรษฐกิำจ่ยุคให่ม่ได้ีก่ำอให้่เกิำดีกำ�รเป็ลีั�ยนแป็ลัง

โครงสร้�งทำ�งเศรษฐกำิจ่ครั�งให่ญ่่แกำ่ทัำ�งภ�ครัฐแลัะเอกำชื่น	

อีกำทัำ�งกำ�รกำ้�วข้�มสภ�วะวิกำฤติโควิดี-19	ย่อมต้องแสวงห่�

แนวทำ�งแลัะวิธีกำ�รทีำ�เห่ม�ะสมในกำ�รนำ�พ�สภ�วิศวกำรเดิีน

ทำ�งไป็ข้�งห่น้�	ต�มทัำนต่อกำ�รเป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ของโลักำให้่

ได้ี	 กำ�รใช้ื่ง�นวิศวกำรรมเพื�อพัฒน�ชื่�ติป็ระเทำศ	 ทำำ�ให้่

ป็ระเทำศมีเศรษฐกิำจ่ทีำ�ดีีข่�น	เกิำดีกำ�รจ้่�งง�น	แลัะช่ื่วยพัฒน�

คุณภ�พชีื่วิตของคนไทำยทุำกำคนได้ีนั�น	 ห่�กำทำำ�ต�มลัำ�พัง

เพียงสภ�วิศวกำรอย่�งเดีียวคงจ่ะเป็็นไป็ได้ีย�กำ	จ่่งต้องอ�ศัย

พลัังอันวิเศษม�ชื่่วย	นั �นกำ็คือ	“พลัังแห่่งเครือข่�ยของ

สภ�วิศวกำร”	ซึ่่ �งจ่ะเป็็นพลัังทำี �ส ำ�คัญ่	โดียสภ�วิศวกำร

เป็็นแกำนห่ลัักำทีำ�ช่ื่วยเชืื่�อมพลัังเครือข่�ยทัำ�งมวลัให้่ม�ร่วมด้ีวย

ช่ื่วยกัำน	ไป็ด้ีวยกัำน	ไม่ว่�จ่ะเป็็น	สม�ชิื่กำสภ�วิศวกำร	สถ�บัน

กำ�รศ่กำษ�	สม�คมวิชื่�ชีื่พ	ภ�คกำ�รผู้ลิัต	ภ�ครัฐ	ภ�คสังคม	

ชืุ่มชื่น	 แลัะป็ระเทำศชื่�ติ	 กำ�รเป็ลัี�ยนแป็ลังไป็ข้�งห่น้�

นั�นย่อมต้องฝ่่�ฟัันกัำบอุป็สรรคต่�งๆ	น�น�	เพื�อให้่บรรลุัถ่ง

เป้็�ห่ม�ยคว�มสำ�เร็จ่	 จ่ำ�เป็็นต้องมีองค์ธรรมทีำ�จ่ะสร้�ง

กำำ�ลัังอันวิเศษ	ม�ช่ื่วยให้่จิ่ตนิ�ง	แลัะป็ฏิิบัติภ�รกิำจ่ให้่เกิำดี

สัมฤทำธิผู้ลัอย่�งเต็มกำำ�ลััง	องค์ธรรมนี�คือ	พลัะ	5	ธรรมะ

อันเป็็นกำำ�ลัังในกำ�รป็ระห่�รอกุำศลัต่�งๆ	 ป็ระกำอบด้ีวย	

ศรัทำธ�พลัะ	วิริยะพลัะ	สติพลัะ	สม�ธิพลัะ	แลัะปั็ญ่ญ่�พลัะ
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กำำ�ลัังข้้อท่�ส�ม สติิพลัะ คืือ คืว�มระลึักำได้้ 

	 เป็็นกำำ�ลัังแห่่งกำ�รควบคุมคว�มป็ระม�ทำ	ผู้้้คนทัำ�งห่ลั�ยต้องมีสติ	มีคว�มระล่ักำได้ีตลัอดีเวลั�	

จ่ะม�กำจ่ะน้อยสุดีแต่บุคคลันั�นจ่ะมีสติม�กำ	สติน้อย	 ลัักำษณะแห่่งสติ	 มีลัักำษณะ	2	ป็ระกำ�ร	ห่น่�งคือ	

กำ�รเตือน	เตือนเพื�อให่้ระลั่กำไดี้	แลัะอีกำป็ระกำ�รห่น่�งคือ	กำ�รถือเอ�	ซึ่่ �งกำ�รถือเอ�จ่ิตเป็็นทำี�ตั �ง	

เป็็นฐ�นแห่่งกำ�รพินิจ่พิจ่�รณ�	เร�จ่ะเห็่นสิ�งใดีทีำ�เป็็นคุณ	สิ�งใดีเป็็นโทำษ	เมื�อเร�มีสติแล้ัวเร�จ่ะรับร้้ได้ี

ถ่งกำ�รควบคุมคว�มป็ระม�ทำ	แลัะทำำ�ให้่เร�เห็่นภ�พแห่่งกำำ�ลัังของสตินี�ชัื่ดีเจ่นข่�น	กำำ�ลัังเช่ื่นนี�จ่่งเรียกำ

ว่�	สติพลัะ

กำำ�ลัังข้้อท่�ส่� สม�ธิพลัะ คืือ คืว�มตัิ�งจิิติมั�น 

	 เป็็นกำำ�ลัังแห่่งกำ�รควบคุมกำ�รสับสน	 ฟุ้ังซ่ึ่�น	กำำ�ลัังแห่่งสม�ธิ	ทำำ�ให้่เกิำดีคว�มมุ่งมั�นให้่เป็็น

ไป็ต�มคว�มป็ระสงค์นั�นๆ	 ลัักำษณะแห่่งสม�ธิ	 มีลัักำษณะเป็็นป็ระธ�น	ห่รือเป็็นส่วนนำ�ในกำ�รทำำ�ง�น	

ลัักำษณะคลั้�ยป็ลั�ยล้ักำธน้ทีำ�วิ�งพุ่งออกำจ่�กำคันธน้ไป็ส่้จุ่ดีห่ม�ยทีำ�เป็็นเป้็�	ยิ�งมีคว�มตั�งจิ่ตมั�นแน่วแน่

เท่ำ�ไห่ร่	ยิ�งเป็็นอัป็ป็น�สม�ธิ	มีกำำ�ลัังม�กำ	จ่ะทำำ�สิ�งใดีย่อมสำ�เร็จ่ในสิ�งทีำ�ตั�งใจ่ไว้	กำำ�ลัังเช่ื่นนี�จ่่งเรียกำว่�	

สม�ธิพลัะ

กำำ�ลัังข้้อท่�ห้้� ปััญญ�พลัะ คืือ คืว�มร้้รอบทั�วชัื่ด้
ติ�มคืว�มเป็ันจิริง

	 คว�มร้้รอบทัำ�วชัื่ดีในกำองสังข�ร	 เป็็นกำำ�ลัังแห่่งกำ�รควบคุมคว�มเขลั�	คว�มงมง�ย	กำำ�ลััง

แห่่งปั็ญ่ญ่�	ทำำ�ให้่เกิำดีกำ�รคิดีไตร่ตรอง	แยกำแยะ	วิเคร�ะห์่	สังเคร�ะห์่	พิจ่�รณ�โดียใช้ื่ปั็ญ่ญ่�	ลัักำษณะ

แห่่งปั็ญ่ญ่�	มีลัักำษณะ	2	ป็ระกำ�ร	ป็ระกำ�รแรกำคือ	กำ�รตัดี	แลัะอีกำป็ระกำ�รห่น่�งคือ	กำ�รสว่�งในกำ�ร

คิดีวิเคร�ะห่์	สังเคร�ะห่์	ห่�กำพิจ่�รณ�โดียแยบค�ยไดี้แลั้วนั�น	กำ�รตัดีทำี�ต้นเห่ตุแห่่งป็ัญ่ห่�นั�นๆ	

ด้ีวยปั็ญ่ญ่�	ย่อมทำำ�ให้่เกิำดีคว�มสว่�ง	แสงสว่�งเกิำดีข่�นแล้ัวย่อมทำำ�ให้่เห็่นสิ�งต่�งๆ	ชัื่ดีเจ่นยิ�งข่�น	กำำ�ลััง

เช่ื่นนี�จ่่งเรียกำว่�	ปั็ญ่ญ่�พลัะ

	 กำ�รศ่กำษ�แลัะป็ฏิิบัติในแต่ลัะองค์ธรรมต้องให้่พอดีี	 ต้องพิจ่�รณ�ห่�เห่ตุ	ห่�ผู้ลั	 ต้องให้่

ครบองค์ธรรม	ตรงไห่นมีศรัทำธ�	 ต้องมีปั็ญ่ญ่�	ศรัทำธ�เป็็นตัวนำ�	พร้อมด้ีวยวิริยะ	สติ	สม�ธิ	แลัะ

ปั็ญ่ญ่�	ควบค่้กำันไป็	จ่นเกิำดีคว�มสำ�เร็จ่เป็็นกำำ�ลัังทีำ�ยิ�งให่ญ่่มห่�ศ�ลั	ห่ลัักำธรรมะอันเป็็นกำำ�ลัังในกำ�ร

ป็ระห่�รอกุำศลัต่�งๆ	 นี�ต้องอ�ศัยซ่ึ่�งกัำนแลัะกัำน	คนมีปั็ญ่ญ่�ม�กำก็ำไม่สำ�เร็จ่ถ้�ข�ดีสม�ธิ	 ถ้�ท่ำ�นทัำ�ง

ห่ลั�ยมีพลัะทัำ�งห่้�นี�จ่ะมีกำำ�ลััง	 เมื�อได้ีนำ�ห่ลัักำธรรมะนี�ม�ป็รับป็รุงใช้ื่ให้่เห็่นองค์ธรรมชัื่ดีเจ่นข่�น	จ่ะยิ�ง

ทำวีกำำ�ลัังในกำ�รดีำ�เนินชีื่วิตในกำ�รทำำ�ง�นเป็็นกำำ�ลัังสำ�คัญ่ในทำ�งด้ี�นจิ่ตใจ่	กำระผู้มจ่่งขอน้อมนำ�ห่ลัักำ

ธรรมะอันเป็็นกำำ�ลัังในกำ�รป็ระห่�รอกำุศลัต่�งๆ	 นี�ม�บอกำบุญ่ต่อกัำน	 เพื�อป็ระโยชื่น์สุขต่อสภ�วิศวกำร	

สม�ชิื่กำสภ�วิศวกำร	สังคมไทำย	แลัะป็ระเทำศชื่�ติ	

...เพื�อยกำระดัีบวิศวกำรไทำยส่้ส�กำลั	เพื�อกำ�รพัฒน�อย่�งยั�งยืน

ด้้วยคว�มภ�คภูมิใจยิ�ง

ข้้�คือัวิศวกำร

15 16

“
“
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ผมใคร่่ขอร่ะบายความขัดข้องใจในการ่
พััฒนาวิชาชีพัวิศวกร่ร่มของสภาวิศวกร่

รองศาสตราจารย์์ สฤทธ์ิ์�เดช พััฒนเศรษฐพังษ์
อุปนาย์กสภาว์ิศวิกร คนท่� 2

จำานวินผู้้�ถืือใบอนุญาตประกอบว์ิชาช่พั
ว์ิศวิกรรมควิบคุม

จากสถิิติิข้้อมููลท่ี่�ปรากฏในหน้าเว็็บไซต์ิข้องสภาวิ็ศว็กร www.coe.or.th เมู่�อวั็นท่ี่� 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

สภาวิ็ศว็กรมู่จำานว็นสมูาชิิกและผูู้้ถ่ิอใบอนุญาติฯ ระดัับต่ิางๆ ติามูติารางต่ิอไปน่�

ปฐมเหตุุ

1 2
166,244 3,821 170,065

สามััญสมัาชิิก (คน) วิิสามััญสมัาชิิก(คน) รวิมัสมัาชิิก(คน)

โยธา

เคร่�องกล

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำาลัง

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่�อสาร

อุติสาหการ

เหมู่องแร่

สิ�งแว็ดัล้อมู

เคมู่

เหมู่องแร่ งานเหมู่องแร่

เหมู่องแร่ งานโลหการ

รวิมัใบอนุญาตฯ ระดัับวุิฒิิวิิศวิกร

1,937

726

1,056

64

149

69

96

45

65

9

4,216

สาขา จำำานวินใบอนุญาต

 ผู้มูได้ัรับมูอบหมูายอ่กครั�งหน่�งจากสภาวิ็ศว็กรให้เข่้ยนบที่คว็ามูลงในสารสภาวิ็ศว็กรเพ่�อเผู้ยแพร่

ข่้าว็สารให้กับสมูาชิิก และเป็นการสร้างและส่�อสารคว็ามูเข้้าใจในแว็ดัว็งผูู้้ประกอบวิ็ชิาช่ิพ ในทัี่ศนคติิข้อง

ผู้มูนั�นปฐมูเหติุที่่�ผู้มูสมูัครเล่อกติั�งเข้้ามูาเป็นกรรมูการสภาว็ิศว็กรในสมูัยที่่� 6 และติ่อมูาในสมูัยที่่� 7 นั�น

ก็เพ่�อต้ิองการสร้างและเปล่�ยนแปลงในการพัฒนาวิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรในด้ัานต่ิางๆ ได้ัแก่

 การพัฒนาที่างด้ัานการศ่กษาวิ็ศว็กรรมูศาสติร์ ผู่้านที่าง

กลไกการรับรองมูาติรฐานคุณภาพการศ่กษาวิ็ศว็กรรมูศาสติร์ให้

เท่ี่ยบเค่ยงกับการศ่กษาวิ็ศว็กรรมูศาสติร์ในระดัับสากล โดัยใช้ิ

การชิูธง TABEE และการรับรองมูาติรฐานการศ่กษาฯ ติามู

ข้้อติกลง Washington Accord

 การพัฒนามูาติรฐานการปฏิบัติิวิ็ชิาวิ็ศว็กรรมู ผู่้านที่าง

กลไกการสนับสนุนให้สมูาคมูว็ิชิาชิ่พมู่การจัดัที่ำามูาติรฐาน

การปฏิบัติิ และคู่มู่อต่ิางๆ เพ่�อให้ผูู้้ประกอบวิ็ชิาช่ิพนำาไปใช้ิอ้างอิง 

และถ่ิอเป็นแนว็ที่างการปฏิบัติิวิ็ชิาช่ิพติามูสาข้าวิ็ศว็กรรมูคว็บคุมู

 การพัฒนาวิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมู ผู่้านที่างกลไกการประเมิูนผู้ล

ติามูกรอบคว็ามูรู้คว็ามูสามูารถิข้องผูู้้ข้อรับใบอนุญาติฯ ระดัับ

สามัูญวิ็ศว็กร และระดัับวุ็ฒิวิ็ศว็กร

 การสนับสนุนการเคล่ �อนย้ายว็ิศว็กรในเว็ที่่สากล

ผู้่านที่างกลไกการข้่�นที่ะเบ่ยนว็ิชิาชิ่พว็ิศว็กรเอเปค และการ

ข่้�นที่ะเบ่ยนวิ็ศว็กรว็ิชิาช่ิพอาเซ่ยน ท่ี่�สภาว็ิศว็กรมู่การติกลงรว็มู

กับองค์กรวิ็ชิาช่ิพในระดัับสากล เช่ิน International Engineering 

Alliance (IEA) APEC Engineer Agreement และ ASEAN 

Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services

17 18

 การที่ำาคว็ามูเข้้าใจข้องผู้มู รว็มูที่ั�งการจัดัการการเชิ่�อมูโยงข้องการพัฒนาว็ิชิาชิ่พและ

การดัำาเนินการในภารกิจที่ั�ง 4 ดั้านน่� จะเน้นที่่�การสร้างระบบงาน การปรับแก้ระบบงาน และ

การสนับสนุนในด้ัานการอบรมูให้องค์คว็ามูรู้ ซ่�งต้ิองใช้ิการเปิดักว้็างที่างแนว็คว็ามูคิดั การปรับมุูมูมูอง 

การเสนอแก้ไข้ข้้อบังคับ และระเบ่ยบข้องสภาว็ิศว็กรให้สามูารถิติอบรับการเปล่�ยนแปลงติ่างๆ 

ในเว็ที่่ผูู้ ้ประกอบว็ิชิาชิ่พ ที่ั�งน่�ยังติ้องใชิ้กำาลังใจและคว็ามูอดัที่นติ่อแรงเส่ยดัที่านที่่�เกิดัข้่�นจาก

การเปล่�ยนแปลงอย่างมูาก ซ่�งผู้มูก็เข้้าใจว่็าสิ�งน่�ค่อกลไกการที่ำางานท่ี่�เกิดัข่้�นโดัยธรรมูชิาติิข้องสังคมูไที่ย 

และเร่�องที่่�ผู้มูจะเข้่ยนน่�ก็เป็นอ่กเร่�องหน่�งที่่�ผู้มูอยากจะผู้ลักดัันให้เกิดัการเปล่�ยนแปลงในว็งจร

การพัฒนาวิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมูครับ

43 ใบอนุญาตว์ิชาช่พั
ว์ิศวิกรรมควิบคุม 
ระดับวุิฒ์ว์ิศกร

สมาช์กสถืาว์ิศวิกร

“
“
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โยธา

เคร่�องกล

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำาลัง

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่�อสาร

อุติสาหการ

เหมู่องแร่

สิ�งแว็ดัล้อมู

เคมู่

เหมู่องแร่ งานเหมู่องแร่

เหมู่องแร่ งานโลหการ

รวิมัใบอนุญาตฯ ระดัับสามััญวิิศวิกร

9,627

2,858

4,270

137

431

6

375

168

178

7

18,057

สาขา จำำานวินใบอนุญาต

โยธา

เคร่�องกล

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำาลัง

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่�อสาร

อุติสาหการ

เหมู่องแร่

สิ�งแว็ดัล้อมู

เคมู่

เหมู่องแร่ งานเหมู่องแร่

เหมู่องแร่ งานโลหการ

รวิมัใบอนุญาตฯ ระดัับภาคีวิิศวิกรพิิเศษ

2,116

658

801

205

65

1

54

20

14

2

3,936

สาขา จำำานวินใบอนุญาต

โยธา

เคร่�องกล

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำาลัง

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่�อสาร

อุติสาหการ

เหมู่องแร่

สิ�งแว็ดัล้อมู

เคมู่

เหมู่องแร่ งานเหมู่องแร่

เหมู่องแร่ งานโลหการ

รวิมัใบอนุญาตฯ ระดัับภาคีวิิศวิกร

52,039

23,722

30,626

4,841

7,800

7

4,126

2,326

394

101

125,982

สาขา จำำานวินใบอนุญาต

โยธา

เคร่�องกล

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำาลัง

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่�อสาร

อุติสาหการ

เหมู่องแร่

สิ�งแว็ดัล้อมู

เคมู่

เหมู่องแร่ งานเหมู่องแร่

เหมู่องแร่ งานโลหการ

1/5/27

1/4/33

1/4/29

1/2/75

1/3/52

10/1/1

1/4/43

1/4/52

1/3/6

1/1/11

สาขา จำำานวินใบอนุญาต

19 20

ใบอนุญาตว์ิชาช่พั
ว์ิศวิกรรมควิบคุม 
ระดับภาค่ว์ิศกร

ใบอนุญาตว์ิชาช่พั
ว์ิศวิกรรมควิบคุม 
ระดับภาค่ว์ิศกร

พ์ัเศษใบอนุญาตว์ิชาช่พั
ว์ิศวิกรรมควิบคุม 
ระดับสามัญว์ิศกร

สัดส่วินของ
ใบอนุญาตฯ
ระดับต่างๆ

แบ่งตามสาขา
“

“
“

“

“

“
“

“
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21 22

 ดัังนั�นเมู่�อพิจารณาโดัยรว็มูแล้ว็จะเห็นได้ัว่็าสภาวิ็ศว็กร

ออกใบอนุญาติฯ ทัี่�งระดัับวุ็ฒิวิ็ศว็กร และสามูัญวิ็ศว็กร รว็มูกัน

เพ่ยง 22,273 ใบเท่ี่านั�น เมู่�อเท่ี่ยบกับประชิากรข้องประเที่ศ 

66.5 ล้านคน คิดัเป็นเพ่ยงร้อยละ 0.033 เมู่�อเปร่ยบเท่ี่ยบกับ

ประเที่ศสหพันธรัฐมูาเลเซ่ยท่ี่�มู่ประชิากร 31.5 ล้านคน และมู่

วิ็ศว็กรข่้�นที่ะเบ่ยนถ่ิง 98,000 คน คิดัเป็นร้อยละ 0.31 มูากกว่็า

ประเที่ศไที่ยถ่ิง 10 เท่ี่า ซ่�งสะท้ี่อนว่็าประเที่ศไที่ยข้าดัศักยภาพ

ในด้ัานการพัฒนาที่างด้ัานวิ็ศว็กรรมูและเที่คโนโลย่ที่างวิ็ศว็กรรมู 

ไมู่สามูารถิแข่้งขั้นได้ัในเว็ท่ี่สากล ในข้ณะท่ี่�ประเที่ศไที่ยยังมู่

วิ็ศว็กรผูู้้ถ่ิอใบอนุญาติระดัับภาค่วิ็ศว็กรถ่ิง 125,982 คน ทัี่�งน่�

ประมูาณการว็่าวิ็ศว็กรคนหน่�งถ่ิอใบอนุญาติระดัับภาค่ว็ิศว็กร

เพ่ยง 1 สาข้าเท่ี่านั�น ภาค่วิ็ศว็กรจำานว็นน่�มู่ฐานะเสมู่อนวิ็ศว็กร

ฝึึกหัดัท่ี่�มู่ประสบการณ์และคว็ามูสามูารถิในการประกอบวิ็ชิาช่ิพ

วิ็ศว็กรรมูคว็บคุมูในข้อบเข้ติจำากัดั  และยังไมู่ได้ัข้อสอบเล่�อน

ระดัับใบอนุญาติฯ ระดัับสามัูญวิ็ศว็กร ท่ี่�มู่ข้อบเข้ติการประกอบ

วิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมูคว็บคุมูได้ัมูากกว่็า 

ผู้มูใคร่ข้อสะท้ี่อนข้้อเท็ี่จจริงบางอย่างเก่�ยว็กับผูู้้ประกอบว็ิชิาช่ิพ

ในประเที่ศไที่ย ดัังต่ิอไปน่�

1. ปัจจุบันมู่ผูู้้สำาเร็จการศ่กษาจากหลักสูติรว็ิศว็กรรมูศาสติร์ 

ท่ี่�เก่�ยว็ข้้องกับสาข้าวิ็ศว็กรรมูคว็บคุมูถ่ิงปีละประมูาณ 30,000 คน 

ในข้ณะท่ี่�สภาว็ิศว็กรออกใบอนุญาติฯ ระดัับภาค่ว็ิศว็กรได้ั

ประมูาณปีละ 8,000 ใบ และยังมู่ผูู้้สำาเร็จการศ่กษาจากหลักสูติร

ว็ิศว็กรรมูศาสติร์ประกอบว็ิชิาชิ่พว็ิศว็กรรมูคว็บคุมูจำานว็นมูาก

ท่ี่�ไมู่มู่ใบอนุญาติประกอบวิ็ชิาช่ิพ

2. ปัจจุบันมู่วิ็ศว็กรบัณฑิิติสำาเร็จการศ่กษาจากหลักสูติร

วิ็ศว็กรรมูศาสติร์ท่ี่�ไมู่ใช่ิสาข้าวิ็ศว็กรรมูคว็บคุมู เช่ิน สาข้า

วิ็ศว็กรรมูคอมูพิว็เติอร์ เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ วิ็ศว็กรรมูสำารว็จ 

และสาข้าอ่�นๆ ที่ำางานในประเที่ศไที่ยจำานว็นมูากและไมู่มู่การ

ข่้�นที่ะเบ่ยนกับสภาวิ็ศว็กรว่็าเป็นผูู้้ประกอบวิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมู

ข้้อสรุุปข้้างต้้นข้องผมน้�จริุงไหม? 
ม้ข้้อผิดพลาดอะไรุท้ี่�ไหน? 
ม้อะไรุท้ี่�พึงต้้องให้ความสนใจ?

กลไกข้องสภาวิศวกรุ
เพ่�อการุพัฒนาวิชาช้พวิศวกรุรุม
ท้ี่�ผมอยากได้

3. ประเที่ศไที่ยกำาลังข้าดัแคลนผูู้ ้ประกอบว็ิชิาชิ่พว็ิศว็กรรมู 

ที่างดั้าน คอมูพิว็เติอร์ เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ระบบการจัดัการ

ปัญญาประดิัษฐ์ หุ่นยนต์ิอุติสาหกรรมู เพ่�อติอบสนองการปฏิวั็ติิ

ที่างอุติสาหกรรมู 4.0

4. ปัจจุบันผูู้้เร่ยนหลักสูติรวิ็ศว็กรรมูศาสติร์มู่จำานว็นลดัลง และมู่

ผูู้้ข้อรับใบอนุญาติประกอบวิ็ชิาช่ิพลดัลง

5. ผูู้้ถ่ิอใบอนุญาติฯ ระดัับภาค่วิ็ศว็กรท่ี่�ที่ำางานในอุติสาหกรรมู 

เช่ิน สาข้าอุติสาหการ สิ�งแว็ดัล้อมู เคมู่ ไฟฟ้าส่�อสาร จำานว็นมูาก 

ยังไมู่ข้อสอบเล่�อนระดัับใบอนุญาติฯ เป็นสามัูญวิ็ศว็กร เน่�องจาก

ไมู่ได้ัที่ำางานในติำาแหน่งและหน้าท่ี่� ท่ี่�ต้ิองใช้ิใบอนุญาติประกอบ

วิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมูคว็บคุมู

6. สภาวิ็ศว็กรมู่การข่้�นเว็็บไซต์ิปรับแก้กฎหมูายท่ี่�เก่�ยว็ข้้องกับ

การพัฒนาว็ิชิาชิ่พว็ิศว็กรรมู และการศ่กษาว็ิศว็กรรมูศาสติร์

ไดั้ชิ้ามูาก ยังไมู่ย่ดัหยุ่นและที่ันติ่อการเปล่�ยนแปลงในสังคมู

ยุคโลกาภิวั็ฒน์

 ดัังนั �น ข้้อสรุปข้้างติ้น โดัยใชิ้ข้้อมููลจำานว็นสมูาชิิก 

และใบอนุญาติฯ ข้องสภาว็ิศว็กรจ่งไมู่น่าจะเพ่ยงพอ และ

คลาดัเคล่�อนจากสภาพคว็ามูจริงในสังคมู

 ด้ัว็ยคว็ามูคิดัข้้างต้ินน่�ผู้มูจ่งวิ็ติกกังว็ลว่็าสภาวิ็ชิาช่ิพ

วิ็ศว็กรรมูข้องเรา ยังไมู่มู่การจัดัการข้้อมููลวิ็ศว็กรและสามูารถิ

จัดัการพัฒนาวิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมูในภาพรว็มูได้ัอย่างเหมูาะสมูและ

เพ่ยงพอกับสภาพคว็ามูต้ิองการคว็ามูรู้ คว็ามูสามูารถิข้องวิ็ศว็กร

ในภาคอุติสาหกรรมูทัี่�งระบบ 

 ผู้มูอยากให้สภาวิ็ศว็กรสามูารถิจัดัการการพัฒนา

วิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมูโดัยใช้ิกลไกต่ิางๆ ดัังต่ิอไปน่�

1. ลดัมูาติรการการคว็บคุมูมูาติรฐานการศ่กษาวิ็ศว็กรรมูศาสติร์

ท่ี่�เปิดัสอนในประเที่ศท่ี่�ใช้ิบรรทัี่ดัฐานเด่ัยว็กันทัี่�งประเที่ศ และ

เพิ�มูที่างเล่อกโดัยใช้ิมูาติรการส่งเสริมูและเปิดัโอกาสให้สถิาบัน

การศ่กษาสามูารถิจัดัการศ่กษาท่ี่�ติอบสนองติ่อภาคอุติสาหกรรมู 

และกลุ่มูอุติสาหกรรมูติ่างๆ และติอบสนองคว็ามูติ้องการคว็ามู

สามูารถิข้องว็ิศว็กรที่่�เปล่�ยนไปติามูกระแสโลกาภิว็ัฒน์ และ

การพัฒนาที่างด้ัานวิ็ศว็กรรมูและเที่คโนโลยใ่นยุคดิัจิทัี่ล

2. เพิ�มูจำานว็นสมูาชิิกข้องสภาว็ิศว็กร โดัยเปิดัโอกาสให้บัณฑิิติ

วิ็ศว็กรในสาข้าว็ิศว็กรรมูคว็บคุมูสามูารถิข้อรับใบอนุญาติฯ

ระดัับภาค่วิ็ศว็กร เมู่�อสำาเร็จการศ่กษาและมู่ผูู้้จ้างงานท่ี่�พร้อมู

เซ็นรับรองภาระงานและการพัฒนาวิ็ชิาช่ิพข้องบัณฑิิติวิ็ศว็กรนั�น 

 

 ทัี่�งน่�ให้ยกเว้็นการจัดัการที่ดัสอบคว็ามูรู้ที่างว็ิศว็กรรมู

ท่ี่�เป็นการจัดัการซำ�าซ้อนกับการจัดัการศ่กษาข้องสถิาบันต่ิางๆ 

ทัี่�งน่�เป็นท่ี่�คาดัหว็ังว่็าจะเพิ�มูจำานว็นภาค่ว็ิศว็กรท่ี่�พร้อมูพัฒนา

ว็ิชิาชิ่พภายใติ้การกำากับข้องสามูัญว็ิศว็กรที่่�ที่ำางานในหน่ว็ยงาน

ผูู้้ว็่าจ้างในภาคอุติสาหกรรมู ซ่�งจะเป็นการลดัจำานว็นว็ิศว็กร

ท่ี่�ที่ำางานโดัยไมู่มู่ใบอนุญาติฯ

3. น ำากลไกและเง ่ �อนไข้การข้ ่ �นที่ะเบ ่ยนติามูข้้อติกลงใน

ระดัับสากล เชิ่น การที่ดัสอบคว็ามูรู้การพัฒนาว็ิชิาชิ่พติ่อเน่�อง 

การเข่้ยนรายงานวิ็ศว็กรรมูและการใช้ิกรอบคว็ามูรู้คว็ามู

สามูารถิมูาเป็นเง่ �อนไข้ให้เกิดัการพัฒนาว็ิชิาชิ่พข้องว็ิศว็กร

ระดัับภาค่ว็ิศว็กร และใชิ้ในการสอบเล่�อนระดัับใบอนุญาติฯ 

สามูัญว็ิศว็กร ในการน่ �จะที่ำาให้สภาว็ิศว็กรสามูารถิสร้าง

คว็ามูเชิิ�อมัู�นในระดัับสากลว่็าวิ็ศว็กรคนไที่ยได้ัผู่้านกระบว็นการ

ประเมูินคว็ามูรู้คว็ามูสามูารถิและมู่คว็ามูสามูารถิที่ัดัเท่ี่ยมู

วิ็ศว็กรชิาติิอ่�นๆ ในเว็ท่ี่สากล

4. สภาวิ็ศว็กรมู่ฐานข้้อมููลผูู้้ประกอบวิ็ชิาช่ิพสาข้าวิ็ศว็กรรมู

คว็บคุมูและสาข้าไมู่คว็บคุมูโดัยไมู่ผูู้กพันกับจำานว็นใบอนุญาติฯ

ท่ี่�สภาวิ็ศว็กรออกให้ ดัั�งนั�นฐานข้้อมููลน่�จ่งคว็รมู่การเช่ิ�อมูโยงและ

ติรว็จสอบได้ักับจำานว็นวิ็ศว็กรและติำาแหน่งงานในภาคอุติสาหกรรมู

และระบบงานราชิการ การใช้ิประโยชิน์จากฐานข้้อมููลท่ี่�กว้็างข้ว็าง

และครอบคลุมูน่�จะสามูารถินำาไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมู

วิ็ชิาช่ิพวิ็ศว็กรรมูข้องประเที่ศได้ัในท่ี่�สุดั

 คว็ามูคิดัและคว็ามูคาดัหว็ังที่่ �ผู้มูไดั้เข้่ยนมูาน่ � ที่าง

สภาวิ็ศว็กรที่ำาไปแล้ว็บางส่ว็นยังไมู่ครบทัี่�งหมูดั และยังต้ิองสร้าง

คว็ามูเข้้าใจโดัยรว็มูกับสมูาชิิกสภาวิ็ศว็กรให้มูากข่้�น ถ้ิาผูู้้อ่าน

บที่คว็ามูน่�และจุดัประกายคว็ามูคิดัก็ช่ิว็ยสนับสนุนและมู่ส่ว็นร่ว็มู

ในการจัดัการพัฒนาวิ็ชิาช่ิพข้องสภาวิ็ศว็กรด้ัว็ยครับ แต่ิถ้ิาอ่าน

แล้ว็ยัง งงๆ ก็ถ่ิอว่็าเปิดัโอกาสให้ผู้มูระบายคว็ามูข้ัดัข้้องใจดั้ว็ย

นะครับ

ขอบคุณครับ
รองศาสตราจารย์์ สฤทธ์ิ์�เดช พััฒนเศรษฐพังษ์
อุปนาย์กสภาว์ิศวิกร คนท่� 2



กรณีีศึึกษาจรรยาบรรณีแห่่ง
วิิชาชีพวิิศึวิกรรม

นายเอในฐานะเจ้้าของอาคารโรงเรียนเอกชนได้้ว่่าจ้้างนายบีีผู้้้ได้้รับีใบีอนุญาตประกอบีวิ่ชาชีพวิ่ศว่กรรมคว่บีคุมระดั้บีภาคีวิ่ศว่กร สาขา

วิ่ศว่กรรมโยธา ซ่ึ่�งรับีราชการในหน่ว่ยงานแห่งหน่�ง เพ่�อทำำาหน้าทีำ�เป็นวิ่ศว่กรผู้้้ออกแบีบีและคว่บีคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด้ 7 ชั�น 

รว่มถ่ึงนายบีียังได้้รับีการว่่าจ้้างเพิ�มเติมจ้ากนายเอ ในการเป็นผู้้้ประสานงานในการย่�นคำาขอรับีใบีอนุญาตก่อสร้างอาคาร และจั้ด้หา

ผู้้้ออกแบีบีและผู้้้คว่บีคุมงานให้ครบีถ้ึว่นตามกฎหมาย แต่นายบีีมิได้้ด้ำาเนินการเร่�องดั้งกล่าว่ให้ถ้ึกต้องจ้นเป็นเหตุให้นายเอต้องได้้รับี

คว่ามเด่้อด้ร้อนและเสียหาย จ่้งได้้ร้องเรียนเร่�องการประพฤติผู้ิด้จ้รรยาบีรรณแห่งว่ิชาชีพว่ิศว่กรรมของนายบีีต่อสภาว่ิศว่กร 

คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุุกรรมการไต่่สวนุได้้
แสวงหาข้้อเท็็จจริงและพยานุหลักฐานุรับฟังัข้้อเท็็จจริงได้้ดั้งนุ้�
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นายบีีกล่าว่อ้างว่่า ได้้มีการประสานงานกับีวิ่ศว่กร ก. 

(ระดั้บีวุ่ฒิิวิ่ศว่กร) และวิ่ศว่กร ข. (ระดั้บีสามัญ

วิ่ศว่กร) เพ่�อรับีหน้าทีำ�เป็นวิ่ศว่กรผู้้้ออกแบีบีและ

คำานว่ณโครงสร้างอาคารโรงเรียนร่ว่มกับีนายบีี โด้ยมี

การลงนามร่ว่มกันในแบีบีแปลนและเอกสารทีำ�

เกี�ยว่ข้องในการย่�นขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้้า

พนักงานท้ำองถิึ�น เม่�อวั่นทีำ� 2 ตุลาคม 2546 แต่จ้าก

การตรว่จ้สอบีข้อม้ลทำะเบีียนราษฎรพบีว่่า วิ่ศว่กร  

ก. ได้้เสียชีวิ่ตเม่�อวั่นทีำ� 13 ตุลาคม 2542 และวิ่ศว่กร 

ข. เสียชีวิ่ตเม่�อวั่นทีำ� 6 มีนาคม 2546 ซ่ึ่�งเป็นการเสีย

ชีวิ่ตก่อนมีการออกแบีบี การออกแบีบีร่ว่มกันดั้ง

กล่าว่จ่้งเหล่อเพียงนายบีีทีำ�มีส่ว่นเกี�ยว่ข้องกับีการ

ออกแบีบีเทำ่านั�น จ่้งมีเหตุอันคว่รเช่�อได้้ว่่ามีการแอบี

อ้างและปลอมลายม่อช่�อของวิ่ศว่กร ก. และวิ่ศว่กร 

ข. ในการย่�นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้ังกล่าว่ 

นายบีีเป็นข้าราชการและรับีว่่าเป็นผู้้้คว่บีคุมงาน

ก่อสร้างอาคารโรงเรียนดั้งกล่าว่ประกอบีกับีร้้ว่่า

ตนเองไม่อาจ้ไปคว่บีคุมงานก่อสร้างได้้ กรณีนี�จ่้งถ่ึอ

ว่่านายบีีละทิำ�งหน้าทีำ�โด้ยมิได้้เข้าไปคว่บีคุมงาน

ก่อสร้างอาคารดั้งกล่าว่  

 ด้้ว่ยเหตุดั้งกล่าว่เม่�อนายบีีรับีทำราบีข้อม้ล

โด้ยตลอด้แล้ว่ว่่าอาคารด้ังกล่าว่ได้้มีการก่อสร้าง

อาคารก่อนได้้รับีอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร และนาย

บีีได้้ยอมรับีว่่าเป็นผู้้้จ่้ายเงิน 70,000 บีาทำ ให้กับี

เจ้้าหน้าทีำ�ในองค์การบีริหารส่ว่นตำาบีลเพ่�อเป็นค่า

ตอบีแทำนเจ้้าหน้าทีำ�ในการออกใบีอนุญาตก่อสร้างฯ 

ภายใน 3 วั่น นับีแต่วั่นทีำ�ย่�นขออนุญาต กรณีนี�จ่้งถ่ึอ

เป็นการติด้สินบีนเจ้้าหน้าทีำ�  ซ่ึ่� งนายบีีในฐานะ

ข้าราชการย่อมต้องมีคว่ามสำาน่กและร้้ดี้ว่่าการ

กระทำำาดั้งกล่าว่เป็นการสนับีสนุนให้เจ้้าหน้าทีำ�กระทำำา

ผิู้ด้กฎหมาย แต่นายบีีกลับีเป็นผู้้้ร่ว่มกระทำำาคว่ามผู้ิด้

เสียเอง เพียงเพ่�อให้ตนเองได้้รับีคว่ามสะด้ว่กในการ

ประกอบีว่ิชาชีพในฐานะว่ิศว่กรผู้้้ออกแบีบีและ

ผู้้้คว่บีคุมงานของอาคารโรงเรียนดั้งกล่าว่ จ่้งเข้าข่าย

เป็นการประกอบีวิ่ชาชีพวิ่ศว่กรรมคว่บีคุมโด้ยไม่

ซ่ึ่�อสัตย์สุจ้ริต อีกทัำ�งนายบีีเป็นข้าราชการและรับีว่่า 

เป็นผู้้้คว่บีคุมงานก่อสร้างอาคารโรงเรียน กรณีดั้ง

กล่าว่จ่้งถ่ึอได้้ว่่านายบีีละทิำ�งหน้าทีำ�โด้ยมิได้้เข้าไป

คว่บีคุมงานก่อสร้างอาคารดั้งกล่าว่แต่อย่างใด้ และ

ในส่ว่นของข้อกล่าว่อ้างของนายบีีทีำ�เกี�ยว่ข้องกับีการ

ประกอบีวิ่ชาชีพวิ่ศว่กรรมคว่บีคุมในฐานะผู้้้ออกแบีบี

ร่ว่มกับีวิ่ศว่กร ก. (ระด้ับีวุ่ฒิิวิ่ศว่กร) และว่ิศว่กร ข. 

(ระ ดั้บีสามัญวิ่ศว่กร)  และปรากฏว่่า วิ่ศว่กร  

ก. และวิ่ศว่กร ข.ได้้เสียชีวิ่ตก่อนมีการออกแบีบี

ในโครงการพิพาทำ นายบีีในฐานะผู้้้ได้้รับีใบีอนุญาตฯ 

ระดั้บีภาคีวิ่ศว่กร สาขาวิ่ศว่กรรรมโยธา จ่้งไม่

สามารถึออกแบีบีอาคารโรงเรียนดั้งกล่าว่ได้้เน่�องจ้าก

ไม่มีผู้้้ได้้รับีใบีอนุญาต ระดั้บีสามัญวิ่ศว่กรข่�นไปลง

ลายม่อร่ว่มด้้ว่ยผู้้้ถ้ึกกล่าว่หาจ่้งประกอบีวิ่ชาชีพ

ว่ิศว่กรรมคว่บีคุมเกินคว่ามสามารถึ

คณะกรรมการจ้รรยาบีรรณจ่้งมีคำาวิ่นิจ้ฉััยชี�ขาด้ให้

ลงโทำษเพิกถึอนใบีอนุญาตประกอบีว่ิชาชีพวิ่ศว่กรรม

คว่บีคุมของนายบีีนับีแต่วั่นทีำ�ได้้รับีแจ้้งคำาวิ่นิจ้ฉััย

ชี�ขาด้ของคณะกรรมการจ้รรยาบีรรณ

1

2

นายบีียอมรับีว่่าได้้รับีหน้าทีำ�เป็นวิ่ศว่กรผู้้้ออกแบีบี

และคว่บีคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนดั้งกล่าว่รว่มถ่ึง

ยังได้้รับีหน้าทีำ�เป็นผู้้้ประสานงานในการย่�นคำาขอ 

รับีใบีอนุญาตก่อสร้างอาคารและจั้ด้หาผู้้้ออกแบีบี

และผู้้้คว่บีคุมงานจ้ริง

นายบีีรับีทำราบีข้อม้ลโด้ยตลอด้แล้ว่ว่่าอาคารด้ังกล่าว่

ได้้มีการก่อสร้างอาคารก่อนได้้รับีอนุญาตให้ก่อสร้าง

อาคารนายบีีจ่้งมีคว่ามประสงค์ให้ตนเองเป็นผู้้้ด้ำาเนิน

การประสานงานเพ่�อย่�นคำาขอรับีใบีอนุญาตก่อสร้าง

อาคารให้ถ้ึกต้องตามกฎหมาย ประกอบีกับีนายบีี

ยอมรับีว่่าได้้จ่้ายเงินจ้ำานว่น 70,000 บีาทำ ให้กับี

เจ้้าหน้าทีำ�ขององค์การบีริหารส่ว่นตำาบีลแห่งหน่�งเพ่�อ

เป็นค่าตอบีแทำนเจ้้าหน้าทีำ�ในการออกใบีอนุญาต

ก่อสร้างอาคารดั้งกล่าว่ภายใน 3 วั่น นับีแต่วั่นทีำ�ย่�นขอ

อนุญาตฯ   

23

สำำ�นัักกฏหม�ยและจรรย�บรรณ



เ ดิินทางด้ิวยรถโดิยสารสาธารณะ 

พยายามใช้้รถส่่วนตััวให้้น้อยลงมากๆ  

ใช้้รถร่วมกันกับผู้้้อ่�น เดิิน และเดิินเท้้า 

นอกจากส่ขุภาพจะแข็งแรงข้�น ยงัช่้วยลดิ 

ก๊าซเร่อนกระจก และแก๊ส่พิษอ่�นๆ ดิ้วย

ฉลาดิขัับ ขัับรถอย่างมีีสติิ ศึึกษาเส้นทางลัดิ 

เล่�ยงการจราจรติัดิขัดิ (ใช้้ Google Map 

บนโท้รศััพท์้ม่อถ่อ จะช่้วยได้ิมาก) ขับรถ

ภายในความเร็วท่้�กำาห้นดิ รถไม่ใช้่โกดัิง

เก็บของ เอาของไม่จำาเป็็นออกจากรถ 

ให้้ห้มดิเพ่�อลดินำ�าห้นักบรรทุ้ก อันเป็็น 

การลดิอัตัราการใช้้เช่้�อเพลิง บิลนำ�ามัน 

ในแต่ัละเด่ิอนจะได้ิป็ระห้ยัดิข้�น

37
1

มีีทางเลือกมีากมีายไปส่่หนทางเขีัยว 

(Going Green) เช่้น เพิ�มคุณค่าด้ิาน 

สิ่�งแวดิล้อมแก่บ้าน ตัั�งแต่ัการออกแบบ 

บ้านท่้�ป็ระห้ยัดิพลังงาน ป็ระห้ยัดิไฟฟ้า 

ป็ระห้ยัดินำ�า ใช้้วัส่ดุิก่อส่ร้างท่้�เป็็นมิตัร 

ต่ัอสิ่�งแวดิล้อม ฉนวนกันความร้อนเก็บ

ความเยน็ กระจกตััดิแส่ง UV การติัดิตัั�งแผู้ง 

พลังงานแส่งอาทิ้ตัย์บนห้ลังคา (ส่ามารถ

ป็ระห้ยัดิค่าไฟบ้านอย่างมห้าศัาล และ

ลดิการป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก) เล่อกซ่�อ

เคร่�องใช้้ไฟฟ้าทุ้กช้นิดิท่้�ป็ระห้ยัดิไฟเบอร์ 5 

ห้ร่อท่้� ด่ิก ว่า  ติัดิตัั� ง อุป็กรณ์ป็ระป็า  

ถั ง ชั้กโครกช้นิดิป็ระห้ยัดินำ�า  คำา น้ง 

ถ้งอุป็กรณ์ และวัส่ดุิของใช้้สิ่�นเป็ล่องท่้� 

ได้ิรับการรับรองฉลากเข่ยว

6
ปล่กสวน ต้ินไม้ี ห้ลากห้ลายส่ายพันธ์ุุ์ 

เพ่�อเพิ�มอากาศับริสุ่ท้ธิุ์�ในบ้านและกำาจัดิ 

มลพิษอากาศัเส่่ย

7

ใช้้สีที�มีีส่วนผสมี VOC ติำ�า ท่้�ไม่ใช่้นำ�ามัน 

ห้ร่อส่่วนผู้ส่มท้่� เป็็นนำ�า เพ่�อป็ระห้ยัดิ

ท้รัพยากรนำ�ามันของโลก

8

ติรวจสภาพรถยนติ์อย่างสมีำ�าเสมีอ  

ซ้�งไม่เพ่ยงแต่ัจะป็ระห้ยัดินำ�ามัน อันเป็็น 

การป็ระห้ยัดิเงินเท่้านั�น แต่ัยัง ช่้วย 

ย่ดิอายุการใช้้งานของรถยนตั์ดิ้วย

3 ใช้้ก๊าซธรรมีช้าติิแทนถ่านหิน ก็เพ่�อลดิ

การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจกเช้่นเด่ิยวกัน

12

ถ้าจะซื�อหารถใหมี่ ขอให้้เล่อกซ่�อแตั่

รถยนต์ัท่้�ม่ป็ระสิ่ท้ธิุ์ภาพส้่งด้ิานพลังงาน 

ซ้�งเป็็นการป็ระห้ยัดินำ�ามัน และช้่วย 

สิ่�งแวดิล้อม ปั็จจุบันม่รถให้้เล่อกห้ลาย

แบบ เช่้น รถช้นิดิไฮบริดิ ห้ร่อรถยนต์ัไฟฟ้า

5

ติากผ้ากลางแจ้งภายใต้ิดิวงอาทิติย์ ดิก่ว่า 

ใช้้เคร่�องอบผู้้า เป็็นการป็ระห้ยดัิพลงังาน 

ค่าไฟฟ้า และดิ่ตั่อส่ภาพบรรยากาศั

13

2
ปิดิไฟเมืี�อเลิกใช้้ เพ่�อลดิมลพิษอากาศั 

ท่้� ต้ันท้าง ค่อท่้� โรงไฟฟ้า ค่อการลดิ

ป็ริมาณก๊าซเร่อนกระจกท่้�ป็ล่อยออกมา

9

เลือกซื�อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดิแทน 

ซ้�งในบางป็ระเท้ศัเขาส่ามารถเล่อกได้ิจาก 

โรงไฟฟ้าพลังนำ�า พลังลม ห้ร่อพลังแส่งอาทิ้ตัย์

10
ใช้้พลังงานจากแสงอาทิติย์ เพ่�อป็ระห้ยดัิ 

พลังงานไฟฟ้าแบบดัิ�งเดิิม และก็เป็็นการ

ป็ระห้ยัดิค่าไฟฟ้าไป็ในตััวในระยะยาว

11
	 อ า ก าศ ท่ี่� เ ร า ห า ย ใ จอ ย่� ใ น 
ทุี่กวัันน่�เต็็มไปด้้วัยทัี่�งมลสารพิิษ
และอันต็ราย	มลพิิษในสิ�งแวัด้ล้อม 
ที่ำาจนพิระแม�ธรณ่ีส่ญเส่ยควัาม
งด้งาม	 และควัามหลากหลายที่าง
ช่ีวัภาพิ	 ผู้่้คนเส่ยช่ีวิัต็ปีละหลายล้าน
คนเน่�องจากสารพัิด้มลพิิษ	 กุญแจ
สำาคัญในการม่ช่ีวิัต็และสุขอนามัย 
ท่ี่�แข็งแรงสมบู่รณ์ีนั�น	 ต้็องร้่ถึึงวิัธ่
การหยุด้มลพิิษอากาศเหล�าน่�	

ดร. ประเสริฐ ตปนีียางกููร เลขาธิิกูารสภาวิิศวิกูร

ใช้้ผลิติภัณฑ์์รีไซเคิิลอย่างสมีำ�าเสมีอ เม่�อ

ม่โอกาส่ห้ร่อห้าได้ิ เพราะมันใช้้พลังงาน 

ในการผู้ลิตัน้อยกว่าผู้ลิตัภัณฑ์์ให้ม่

14
เช็้คิ และเติิมีลมียางรถยนติ์ให้ถ่กต้ิอง ตัามข้อแนะนำาของผู้้้ผู้ลิตัรถยนต์ั (ด้ิในส่มุดิค่้ม่อการใช้้รถ  

ห้ร่อด้ิานในฝาช้่องเตัิมนำ�ามัน) เพ่�อป็ระห้ยัดินำ�ามัน และความป็ลอดิภัยในการขับข่� และลดิผู้ลกระท้บ 

ต่ัอสิ่�งแวดิล้อมไป็ในตััว4 ใช้้กระดิาษให้หมีดิทั�งสองหน้า มิฉะนั�น 

จะเป็็นการสิ่�นเป็ล่องโดิยใช่้เห้ตุั

15

สารสภาวิิศวิกร ฉบัับัท่ี่� 1 ปีี 2564

25 26

วิธีสุดง่ายในการ
หยุดมลพิษอากาศ
เสียต้ั้�งแต่ั้ในว้นนี�



หลีกเลี�ยงถุงพลาสติิก  ท่้� ก่อปั็ญห้า 

สิ่�งแวดิล้อม เพราะใช้้เวลาเป็็นร้อยปี็ 

กว่าจะย่อยส่ลายได้ิห้มดิ ห้ร่อไม่อาจ 

ย่อยส่ลายไดิ้เลย

17

ติิดิตัิ�งอุปกรณ์ป ้องกันกระแสไฟฟ้า

กระช้าก (Surge Protectors) ถ้า

ตั้องใช้้อุป็กรณ์ไฟฟ้าเป็็นจำานวนมากใน

บริเวณเดิ่ยวกัน (ป็ิดิอุป็กรณ์ท้่�ไม่ใช้้

ทุ้กครั�ง) ก็จะเป็็นการป็ระห้ยัดิค่าไฟฟ้า

24

ใช้้พัดิลมีแทนการเปิดิเคิรื�องปรับอากาศึ

เม่�ออากาศัไม่ร้อนมากนัก ก็จะเป็็นการ 

ป็ระห้ยัดิพลังงานไฟฟ้าไดิ้อย่างมาก

25

เมืี�อจับจ่ายซื�อขัอง ขัอให้พจิารณาหลีกเลี�ยง 

การใส่ถุงหรือหีบห่อโดิยไม่ีจำาเป็น ห้ากเป็็น 

ของท่้�อย่้ในบรรจุภัณฑ์์อย่้แล้ว ขอให้้เล่อก 

ผู้ลิตัภัณฑ์์ท่้�ใช้้เป็็นบรรจุภัณฑ์์น้อย และ 

ท่้�ส่ามารถร่ไซเคิลได้ิ

18

ปิดิช้่องที�คิวามีเย็นรั�วไหล ในห้้อง 

ป็รับอากาศั โดิยติัดิตัั�งฉนวนเก็บความเยน็

21
เลิกส่บบุหรี�ทั�งตินเอง และชั้กช้วน 

ผ่้อย่่รอบขั้างให้เลิกดิ้วย ควันบุห้ร่�เป็็น

อันตัรายต่ัอสุ่ขภาพ และคุณภาพอากาศั 

เพราะป็ระกอบดิ้วยส่ารพิษมากมาย

20
อย่าใช้้วัสดิุที�มีีสารเคิมีีอันติราย ห้ร่อท้่�ม่

กลิ�นฉุน ถ้าจำาเป็็นให้้ใช้้อย่างป็ระห้ยัดิ

และระมัดิระวัง และพยายามใช้้นอกบ้าน

19

พยายามีรวบรวมีภารกิจที�จะทำาในการ

เดิินทางคิราวเดิียวกัน แท้นท้่�จะเดิินท้าง

ไป็ห้ลายครั�ง เพ่�อป็ระห้ยดัินำ�ามนั และเวลา

22
ลองพิจารณาเชิ้ญผ้่เชี้�ยวช้าญมีาทำาการ 

ติรวจสอบการใช้้พลังงานภายในบ้าน 

เพ่�อตัรวจส่อบป็ระสิ่ท้ธิุ์ภาพการใช้้พลังงาน 

และห้าวิธุ่์ป็รับป็รุงเป็ล่�ยนแป็ลงให้้การใช้้

พลังงานเกิดิป็ระสิ่ท้ธิุ์ภาพส้่งสุ่ดิ อันเป็็น 

การป็ระห้ยัดิค่าไฟฟ้าในระยะยาว

23

ให้ทุกคินในองค์ิกร หรือหน่วยงานขัองเรา 

ได้ิร่วมีกันรับคิวามีร้่คิวามีเข้ัาใจ ในการ

ลดิมลพิษอากาศั

36
เข้ัาร่วมีกับองค์ิกรเอกช้นเพื�อพิทักษ์ 

สิ�งแวดิล้อมี ในการร่ วมม่อ ร่วมใจ  

แลกเป็ล่�ยนความคิดิเห็้นป็ระส่บการณ์ 

ในการจัดิการกับปั็ญห้ามลพิษอากาศั  

แบ่งห้น้าท่้�กันท้ำา

37

ใช้้นำ�าเย็นแทนนำ�าร้อน ในเคร่�องซักผู้้า  

ในตัอนอาบนำ�า เพ่�อสิ่�งแวดิล้อมท่้�ด่ิข้�น

31

ลดิจำานวนจดิหมีายที�ไม่ีมีีประโยช้น์ 

(Junk Mails) ที� เ ป็นกระดิาษลง  

โดิยแส่ดิงความจำานงไม่ขอรับ ห้ร่อขอรับ

ในร้ป็แบบอิเล็กท้รอนิกส์่ เพ่�อลดิการ 

ตััดิต้ันไม้เป็็นล้านๆ ต้ันทั้�วโลกเพ่�อท้ำา

จดิห้มายเห้ล่านั�น เช่้นจดิห้มายโฆษณา

ขายสิ่นค้าส่ารพัดิ

28

ขัออนุญาตินายจ้างทำางานจากที�บ้าน 

(Work from home WFH) ซ้�งด้ิวย

เท้คโนโลย่ปั็จจุบันผู่้านส่่�อและเคร่�องม่อ

อิเล็กท้รอนิกส์่ ส่ามารถท้ำาได้ิอย่างส่ะดิวก 

รวดิเร็ว ป็ระห้ยัดิการเดิินท้างไป็ท้ำางาน 

ซ้�งเป็็นการป็ระห้ยดัิเวลา ค่าเดิินท้าง และ 

เป็็นการลดิมลพิษด้ิวย ยิ�งในปั็จจุบันจาก

การแพร่ระบาดิโควิดิ-19 จ้งเป็็นความ

จำาเป็็นและเห้มาะส่มอย่างยิ�ง ทั้�งน่�ควรรวม 

ถ้งการป็ระชุ้มผู้่านส่่�ออิเล็กท้รอนิกส่์ดิ้วย

ซื�อแบติเติอรี�ช้นิดิที� อัดิประจุซำ�าได้ิ 

(Rechargeable) ในแต่ัละปี็ แบตัเตัอร่� 

นับห้ลายพันล้านก้อนถ้กทิ้�งไป็และ 

เ ป็็นอันตัรายต่ัอสิ่�งแวดิล้อม จ้งควร 

ใช้้แบตัเตัอร่� ช้ นิ ดิ ท่้� อั ดิป็ ระ จุ ซำ�า ไ ด้ิ 

ซ้�งจะคุ้มทุ้นในระยะเวลาอันสั่�น

29

กินอาหารออร์แกนิกที�มีีอย่่ในท้องถิ�น 

(ผัู้ก ผู้ลไม้ เน่�อสั่ตัว์ ฯลฯ) ห้ล่กเล่�ยงกิน

อาห้ารท้่�ต้ัองส่่งมาจากท้างไกล เพราะ

นอกจากจะช่้วยสิ่�งแวดิล้อมแล้ว ยังช่้วย

เศัรษฐกิจในท้้องถิ�นอ่กท้างห้น้�งด้ิวย

32

ร่วมีหารือกับทุกภาคิส่วนที�เกี�ยวข้ัอง

เพ่�อช่้วยกันบริห้ารจัดิการให้้ได้ิคุณภาพ

อากาศัท่้�ส่ะอาดิข้�น เพ่�อล้กห้ลานต่ัอไป็

ในภายภาคห้น้า

"ท้ั้�งหมดนีี� ย้งมีวิิธีิอีีกูมากูมายทีั้� 
จะหยุดมลพิิษอีากูาศเสียได้ ซ่ึ่�ง
กูำาล้งจะเป็นีปัญหายิ�งใหญ่ต่อีไป 
ลอีงมาสำารวิจตนีเอีงว่ิาได้ทั้ำาอีะไร 
เพ่ิ�อีกูารนีี�บ้้างต้�งแต่เกิูดมา และ 
ทีั้�พิลาดโอีกูาสย้งไม่ได้ทั้ำาทีั้�จะ
เปลี�ยนีโลกูใบ้นีี�ให้ดีข่�นีได้คร้บ้"

ใช้้ถุงกระดิาษ ท่้�ในปั็จจุบันใช้้ใส่่ของ 

ได้ิเก่อบทุ้กอย่าง ซ้�งส่ามารถนำาไป็ใช้้ซำ�า 

ห้ร่อร่ไซเคิลไดิ ้ดิ ้วย

16

Reduce, Reuse, Recycle ลดิการใช้้ 

สิ่�งของเท่้าท่้�จำาเป็็น พยายามใช้้สิ่�งของซำ�าและ 

นำาสิ่�งของท่้�ใช้้แล้วไป็ร่ไซเคิลให้้ได้ิมากท่้� สุ่ดิ  

จะเป็็นการป็ระห้ยัดิท้รัพยากรไดิ้อย่างมห้าศัาล
26

ซื�อเคิรื�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดิประหยัดิไฟ  

เช้่น ช้นิดิเบอร์ 5 ห้ร่อท่้�ม่เคร่�องห้มาย  

Energy Star เพราะอุป็กรณ์เห้ล่าน่�

ไดิ้ตัามมาตัรฐานป็ระห้ยัดิพลังงาน

30

ปล่กผลไม้ีและผักไว้กินเอง ถ้าพอม่ท่้�ดิิน

ท่้�บ้าน เพ่�อลดิการซ่�อท่้�ต้ัองขนส่่งมาจาก

ท่้�ห่้างไกล ซ้�งเป็็นการลดิมลพิษอากาศั

จากการขนส่่ง

34
3533

ซื�อสิ�งขัองที�ทำาจากวัสดุิรีไซเคิิล แท้นท่้�

จะเป็็นวัส่ดุิให้ม่ ห้ร่อท่้�ส่ามารถนำาไป็

ร่ไซเคิลต่ัอได้ิเม่�อเลิกใช้้ ซ้�งจะเป็็นการลดิ

การใช้้วัตัถุดิิบเพ่�อผู้ลิตัสิ่นค้าให้ม่ เวลาเล่อก 

ซ่�อสิ่นค้าให้้มองห้าโลโก้ร่ไซเคิลห้ร่ออย่าง

น้อยก็เป็็นผู้ลิตัภัณฑ์์ท่้�มาจากวัส่ดุิร่ไซเคิล

27
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WHO IS WHO  
IN ENGINEERING

สุุพััฒนพังษ์์ พัันธ์์มีีเชาว์์

 สุุพััฒนพังษ์์ พัันธ์์มีีเชาว์์ จบการศึึกษาจากภาควิิชาวิิศึวิกรรมเคมี คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย 

จากนัั้�นั้ได้้ศึึกษาต่อทางด้้านั้บริหารธุุรกิจที�จุฬาฯ และผ่่านั้การฝึึกอบรมจากหลักสูตรต่างๆ ที�สำาคัญมากมาย อาทิ ADVANCE 

MANAGEMENT PROGRAM, INSEAD UNIVERSITY, FRANCE หลักสูตรป้้องกันั้ราชอาณาจักรภาครัฐร่วิมเอกชนั้ 

สถาบันั้วิิชาการป้้องกันั้ป้ระเทศึ (วิป้อ.50) และ (ป้รอ.20) หลักสูตร OXFORD ENERGY SEMINAR 2013, UNITED 

KINGDOM หลักสูตรผู้่บริหารระด้ับสูงด้้านั้วิิทยาการพลังงานั้ รุ่นั้ที� 4 (วิพนั้. 4) สถาบันั้วิิทยาการพลังงานั้ หลักสูตรการ

กำากับดู้แลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้่บริหารระดั้บสูงของรัฐวิิสาหกิจและองค์การมหาชนั้ รุ่นั้ที� 12 ปี้ พ.ศึ. 2557 สถาบันั้

พระป้กเกล้า สำานัั้กงานั้คณะกรรมการนั้โยบายรัฐวิิสาหกิจ และสำานัั้กงานั้คณะกรรมการพัฒนั้าระบบราชการ เป็้นั้ต้นั้

 ด้้วิยเป็้นั้ผู้่ที�มีควิามใฝ่ึรู้ และพยายามพัฒนั้าศัึกยภาพของตนั้เองอยู่ตลอด้ จึงช่วิยเสริมสร้างควิามรู้ ควิามเชี�ยวิชาญ

ทั�งทางด้้านั้วิิชาชีพวิิศึวิกรและการบริหาร จึงได้้รับการยอมรับว่ิาเป็้นั้บุคคลที�ป้ระสบควิามสำาเร็จในั้หน้ั้าที�การงานั้ ในั้ควิาม 

รับผิ่ด้ชอบ จนั้ได้้รับการแต่งตั�งให้ด้ำารงตำาแหน่ั้งสูงสุด้ในั้องค์กร รวิมทั�งตำาแหน่ั้งรัฐมนั้ตรีดั้งปั้จจุบันั้

รองนายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพลังงาน
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 ด้้วิยควิามรู้ควิามสามารถด้ังกล่าวิ จึงได้้รับรางวิัลและ

เกียรติยศึมากมาย อาทิ การได้้รับประกาศเกียรติิคุุณเป็น  

“วิ์ศว์จุุฬาดี้เด่้นคุรั�งทีี่� 15 ประจุำาปี 2560” โด้ย สุมีาคุมีนิสิุติ

เก่าวิ์ศว์กรรมีศาสุติร์แห่่งจุุฬาลงกรณ์มีห่าวิ์ที่ยาลัย CEO OF 

THE YEAR จุาก PETROLEUM ECONOMIST AWARDS 

2016 ซ่ึ่�งเป็นคุนไที่ยคุนแรกทีี่�ได้้รับรางวั์ลนี� รางวั์ล ASIA 

BEST CEO จุากนิติยสุาร CORPORATE GOVERNANCE 

ASIA ในปี 2015 และ 2016 ติิด้ต่ิอกัน 2 ปีซ้ึ่อน รางวั์ล CEO 

ยอด้เยี�ยมี IAA AWARDS FOR LISTED COMPANIES 2015 

และ 2016 จุากสุมีาคุมีนักวิ์เคุราะห์่การลงทุี่น การประกาศให้่

เป็น 30 MBA CHULA ดี้เด่้นจุากคุณะพัาณิชยศาสุติร์และการ

บัญชี จุุฬาลงกรณ์มีห่าวิ์ที่ยาลัย รางวั์ล “คุนดี้ ศรีอำานว์ยศิลป์” 

ประจุำาปี 2559 จุากสุมีาคุมีนักเรียนเก่าอำานว์ยศิลป์ รางวั์ล 

“ศิษ์ย์เก่าดี้เด่้นอัสุสัุมีชัญ ศรีราชา” ประจุำาปี 2559 และ 

รางวั์ล “บุคุคุลคุุณภาพัแห่่งปี” ประจุำาปี 2559 จุากมูีลนิธิ์สุภา

วิ์ที่ยาศาสุติร์และเที่คุโนโลยีแห่่งประเที่ศไที่ย

 จากควิามมุ่งมั�นั้ตั�งใจ ควิามรู้ควิามสามารถด้ังกล่าวิมา 

จึง เช่� อ มั�นั้ไ ด้้ ว่ิา  งานั้ต่างๆ ที� ไ ด้้ลง ม่อทำาจะต้องป้ระสบ 

ผ่ลสำาเร็จ สร้างควิามเป็้นั้ปึ้กแผ่่นั้ให้แก่องค์กร ป้ระเทศึชาติได้้

ตามเป้้าหมายที�วิางไว้ิ 

	 สุุพััฒนพังษ์์	พัันธ์์มีีเชาว์์	ได้้รัับพัรัะกรุัณา
โปรัด้เกล้้าฯ	 แต่่งตั่�งให้้ด้ำารังต่ำาแห้น่งรัองนายก
รััฐมีนต่รีัแล้ะรััฐมีนต่รีัว่์าการักรัะทรัว์งพัลั้งงาน	
เม่ี�อเด่้อนสิุงห้าคมีที�ผ่่านมีา

 รางวัิลและเกียรติคุณมากมายที�ยกมานีั้� จึงเป็้นั้การ

ย่นั้ยันั้ได้้เป็้นั้อย่างดี้ว่ิา คุณสุพัฒนั้พงษ์ เป็้นั้บุคคลที�มีควิามรู้

ควิามสามารถ และพร้อมทำางานั้เพ่�อพัฒนั้าป้ระเทศึให้ก้าวิหน้ั้า

ยิ�งๆ ขึ�นั้ไป้

 หลักจบการศึึกษา ได้้เริ�มทำางานั้ในั้ธุุรกิจปิ้โตรเคมีมา

ตั�งแต่จบการศึึกษา ได้้ใช้ควิามรู้ควิามสามารถทางวิิชาชีพ

วิิศึวิกรรมอย่างเต็มที� และเติบโตในั้หน้ั้าที�การงานั้มาตามลำาดั้บ 

ได้้รับการแต่งตั�งให้ด้ำารงตำาแหน่ั้งป้ระธุานั้กรรมการบริษัท  

โกลบอลกรีนั้เคมิคอล จำากัด้ (มหาชนั้) กรรมการบริษัท โกลบอล 

เพาเวิอร์ซิินั้เนั้อร์ยี� จำากัด้ (มหาชนั้) รองกรรมการผู้่จัด้การใหญ่

กลยุทธ์ุองค์กร บริษัท ป้ตท. จำากัด้ (มหาชนั้) รองกรรมการ 

ผู้่จัด้การด้้านั้พัฒนั้าธุุรกิจ บริษัทพีทีที อินั้เตอร์เนั้ชั�นั้แนั้ล จำากัด้ 

และ ผู้่ช่วิยกรรมการผู้่จัด้การใหญ่ สายงานั้กลยุทธ์ุองค์กร  

บริษัท ป้ตท. จำากัด้ (มหาชนั้) รวิมทั�งได้้รับควิามไว้ิวิางใจให้ด้ำารง

ตำาแหนั้่งสูงสุด้ขององค์กรชั�นั้นั้ำาของป้ระเทศึ ในั้ตำาแหน่ั้ง 

ประธ์านเจุ้าห่น้าทีี่�บ ริห่ารและกรรมีการผูู้้ จัุด้การให่ญ่  

บริษั์ที่ พีัทีี่ทีี่ โกลบอล เคุมิีคุอล จุำากัด้ (มีห่าชน) ซึิ�งเป็้นั้บริษัท

ของคนั้ไทยที�ผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ปิ้โตรเคมี และเคมีภัณฑ์์ครบวิงจรที�

ใหญ่ที� สุด้ในั้ภูมิภาค ASEAN มีคุณภาพการบริหารงานั้  

และมาตรฐานั้ระดั้บโลก ด้ำาเนิั้นั้ธุุรกิจด้้วิยควิามรับผิ่ด้ชอบ มุ่งมั�นั้

พัฒนั้าธุุรกิจและคุณภาพชีวิิตคนั้ไทย คุณสุพัฒนั้พงษ์ ได้้ให้ข้อคิด้

แก่ทุกคนั้ว่ิา

 ปั้จจุบันั้โลกมีการเป้ลี�ยนั้แป้ลงอย่างมากในั้ทุกมิติทั�งในั้

เร่�องเทคโนั้โลยีวิิศึวิกรรม รูป้แบบการทำาธุุรกิจและอุตสาหกรรม 

ซึิ� งจะมีผ่ลกระทบต่ออนั้าคตเศึรษฐกิจของป้ระเทศึไทย 

เช่นั้เดี้ยวิกันั้ การที�จะเข้าใจผ่ลกระทบในั้เร่�องใหม่นีั้�อย่างลึกซึิ�ง

และนั้ำาไป้ป้รับใช้ได้้ ต้องช่วิยกันั้แบ่งปั้นั้ควิามรู้และช่วิยกันั้ระด้ม

ควิามคิด้อย่างรอบคอบ  การทำางานั้คนั้เดี้ยวิ หร่อเก่งอยูค่นั้เดี้ยวิ

ไม่สามารถทำาให้ป้ระสบควิามสำาเร็จได้้  ดั้งนัั้�นั้ จึงมีควิามจำาเป็้นั้

อย่างยิ�งที�พวิกเราจะต้องร่วิมม่อกันั้ สร้างควิามเข้มแข็งให้แก่

ป้ระเทศึชาติโด้ยรวิม เพ่�อให้ป้ระเทศึของเรามีควิามพร้อมรับม่อ

กับการเป้ลี�ยนั้แป้ลงครั�งสำาคัญนีั้�

 คุุณสุุพััฒนพังษ์์ ยึด้หลักการทำางานั้ว่ิา จะต้องมี 

เป้้าหมายที�ชัด้เจนั้ จับต้องได้้ มีควิามท้าทาย และมีเป้้าหมาย

เดี้ยวิกันั้ และเม่�อได้้ลงม่อทำา ต้องทำาจริงจัง ทำากันั้เป็้นั้ทีม  

ให้ควิามไว้ิวิางใจและรับฟัังซึิ�งกันั้และกันั้ ให้ควิามสำาคัญของการ

มีส่วินั้ร่วิมและรับฟัังควิามคิด้เห็นั้จากผู้่อ่�นั้เพ่�อนั้ำาไป้ใช้ในั้การ

ป้รับป้รุงพัฒนั้าการทำางานั้ให้ดี้ยิ�งขึ�นั้
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วิิกฤตการณ์์ส่ื่�อ 
กับผลกระทบ 

การเรียนการสื่อน 
ในมหาวิิทยาลัย

เขมทัตต์ พลเดช 
อดีตกรรมการผ้�อำานวิยการใหญ่่ บมจ.อสื่มท

อดีตนายกสื่มาคมวิารสื่ารศาสื่ตร์ ธรรมศาสื่ตร์
อดีตนายกสื่มาพันธ์สื่มาคมวิิชาชีพวิิทยุและโทรทัศน์

อนุกรรมการประชาสัื่มพันธ์ สื่ภาวิิศวิกร

	 ในมุุมุมุองของผมุมุองว่่า	 เหตุุการณ์์ทุุกเหตุุการณ์์ทุ่� 

ออกมุาเป็็นส่่ว่นหน่�งของวิ่วั่ฒนาการ	 การเส่พส่่�อ	 ในป็ริบทุทุ่� 

แตุกตุ่างไป็ตุามุยุุคส่มุัยุ	 ซ่ึ่�งหากเรายุ้อนกลัับไป็ในยุุคปี็	 2495	 

ทุ่ว่่ไทุยุเกิดมุาครั�งแรกในนามุบริษััทุไทุยุโทุรทัุศน์	 แลัะช่่อง	 4	 

บางขุนพรหมุ	ดำารงอยุ่่ได้ไมุ่นาน	ในปี็	2519	ก็ปิ็ดตัุว่เอง	อันเน่�อง

มุาจากตุ้นทุุนการผลิัตุรายุการแลัะเม็ุดเงินโฆษัณ์าอุป็ถััมุภ์์ 

ทุ่�ยุังไมุ่เติุบโตุตุามุสิ่นค้าทุ่�ขยุายุตัุว่	ในช่่ว่งทุ่�ส่่�อยุุคเบ่งบาน	2503- 

2520	นักธุุรกิจนักการเมุ่องหลัายุรายุ	ส่นใจอยุากเป็็นเจ้าของส่่�อ	

(มิุใช่่เพิ�งมุาส่นใจในช่่ว่งทุ่ว่่ดิจิทัุลั	แบบทุ่�นักวิ่ช่าการบางคนบอก)	

เราจะเห็นได้ว่่าเมุ่�อช่่อง	4	บางขุนพรหมุเปิ็ด	ก็มุ่การทุยุอยุเปิ็ดทุ่ว่่

กันตุามุมุา	ทัุ�งทุทุบ.	5	ขาว่ดำา	ช่่อง	7	ขาว่ดำา	ในระบบทุ่�เร่ยุกว่่า	

Analog	TV	525	เส้่น	เทุคโนโลัยุเ่ริ�มุเป็ล่ั�ยุนเมุ่�อ	ระบบ	625	เส้่น

ออกมุา	กลัายุเป็็นส่่สั่นได้	ส่ถัาน่ช่่องแรก	ค่อ	ช่่อง	7	ส่่	ทุ่�มุ่เงินทุุน 

หนาทุ่�สุ่ด	แลัะมุ่ระบบการว่างรากฐานทุ่�ก้าว่หน้า	จ่งป็ระกาศจะ

เป็ลั่�ยุนเป็็น	625	 เส่้น	 ให้คนไทุยุด่ทุ่ว่่ส่่เป็็นครั�งแรก	 โดยุการ

ถั่ายุทุอดการป็ระกว่ดนางส่าว่ไทุยุ	 เมุ่�อปี็	 2510	 คนไทุยุ 

ทัุ�งป็ระเทุศจ่งวิ่�งไป็เป็ลั่�ยุนเคร่�องรับเป็็นทุ่ว่่ส่่เพ่�อด่การถั่ายุทุอด

ทัุ�งป็ระเทุศ	 โดยุทุ่�ไมุ่ตุ้องมุาทุำาค่ป็องแลักกลั่องรับดิจิทัุลัแบบทุ่�	

regulator	 แลัะนักวิ่ช่าการ	 บางคนด่�อแพ่ง	 จนทุำาให้ระบบ	 

Eco	system	ของธุุรกิจมุ่เด่ยุพังพาบเหมุ่อนในปั็จจุบันน่�

	 หลัังจากคนไทุยุเส่พส่่�อใหมุ่ๆ	 ทุ่�เป็็นทุ่ว่่ส่่แล้ัว่	 ทุุกช่่อง 

ก็ป็รับเป็ล่ั�ยุนเป็็นทุ่ว่่ส่่ทัุ�งหมุด	 ในปี็	 2517	 แลัะมุ่จำานว่นส่ถัาน่

เพิ�มุข่�น	 4-6	 ส่ถัาน่ตุามุการขยุายุตัุว่ของป็ระช่ากรแลัะคว่ามุร้่

คว่ามุตุ้องการของสั่งคมุ

	 จนในปี็	2519-2520	 ทุ่ว่่ช่่องแรกของป็ระเทุศทุ่�ไมุ่มุ่

ส่ถัาบันการเงินส่นับส่นุนแลัะมุ่ค่่แข่งเพิ�มุข่�นจ่งตุ้องปิ็ดตัุว่เองแลัะ

แป็รส่ภ์าพเป็็นรัฐวิ่ส่าหกิจ	 ในนามุองค์การส่่�อส่ารมุว่ลัช่น 

แห่งป็ระเทุศไทุยุ	แลัะตุามุมุาด้ว่ยุการเกิดของ	ITV	ในระบบ	UHF	 

ในเว่ลัาตุ่อมุา	 ในปี็	 2530-2548	 เทุคโนโลัยุ่ก็เจริญก้าว่ไป็อ่ก 

เมุ่�อใช้่ช่่องสั่ญญานดาว่เทุ่ยุมุให้เป็็นป็ระโยุช่น์	 เราจ่งเห็น 

โทุรทัุศน์ดาว่เทุ่ยุมุแลัะเคเบิลัทุ่ว่่ทัุ�งส่่ว่นกลัางแลัะทุ้องถิั�น 

เกิดข่�นอยุ่างมุากมุายุ	

	 การเติุบโตุของส่่�อโทุรทัุศน์มุาพร้อมุๆ	 กับการเติุบโตุ

ของธุุรกิจการพิมุพ์	 ทัุ�งทุ่�ส่่�อสิ่�งพิมุพ์เริ�มุตุ้นมุานานกว่่าส่่�อทุ่ว่่	

ตัุ�งแตุ่ส่มัุยุรัช่กาลัทุ่�	 4-5	แตุ่ด้ว่ยุเน่�องจากระบบการศ่กษัาของ

ไทุยุทุ่�ยุังเช่่�องช้่า	สั่งคมุไทุยุจ่งมัุกเป็็นสั่งคมุทุ่�ช่อบฟััง/มุองแลัะพ่ด	

มุากกว่่าวิ่เคราะห์ด้ว่ยุตุนเอง

	 เราจ่งเห็นหนังส่่อพิมุพ์แลัะนิตุยุส่ารเกิดข่�นตุามุ	 

segment	ของผ้่อ่านมุากมุายุในยุุคน่�	ยุิ�งหลัังจากหมุดยุุคคว่ามุ

ขัดแยุ้งทุางการเมุ่อง	 แลัะส่ังคมุในปี็	 2519	 เป็็นตุ้นมุา	 

การเบ่งบานของส่่�อ สิ่� ง พิมุพ์ก็ มุ่มุากข่�น	 ก็ ค่อผลัพว่งของ 

เส่ร่ภ์าพในการเส่พแลัะคว่ามุตุ้องการเข้าถั่งส่่ �อมุากข่�น

	 ปี็	2538	 เกิดส่ถัาน่โทุรทัุศน์	 ITV	แตุ่การเข่ยุน	TOR	 

ให้ทุำาเฉพาะรายุการส่าระ	 ซ่ึ่�งไมุ่ส่ามุารถัหารายุได้	 จ่งไมุ่เข้า 

เป้็าหมุายุเมุ่�อเทุ่ยุบกับค่าสั่มุป็ทุานทุ่�ตุ้องจ่ายุให้รัฐจ่งนำามุาซ่ึ่�ง

การเป็ลั่�ยุนแป็ลังผังรายุการ/การเข้ามุาซ่ึ่�อหุ้นของกลุ่ัมุทุุน	แลัะ

นำามุาซ่ึ่�งการฟั้องร้องให้รัฐยุ่ดกลัับมุา	อว่ส่านของ	 ITV	 จ่งปิ็ด

บทุบาทุแลัะแป็รส่ภ์าพเป็็น	TPBS	ทุ่ว่่ส่าธุารณ์ะในปี็	2548	แลัะ

จากปี็	 2548-2556	 นักวิ่ช่าการมุองว่่า	 คล่ั�นคว่ามุถ่ั�ทุ่�มุ่อยุ่ ่

น่าจะยุ่ดค่นเป็็นของรัฐให้หมุด	แล้ัว่เป็ล่ั�ยุนจากระบบสั่มุป็ทุาน

เป็็นระบบป็ระมุ่ลัให้เหมุ่อนกับโทุรคมุนาคมุ	ทุ่�ผ้่มุ่อำานาจเคยุให้

เอกช่นในลัักษัณ์ะ	 Beauty	 contest	 จ่งมุ่การพยุายุามุร่าง

กฎหมุายุองค์กรจัดส่รรคล่ั�นคว่ามุถ่ั�แลัะพรบ.ป็ระกอบกิจการ

กระจายุเส่่ยุงวิ่ทุยุุโทุรทัุศน์	โดยุกลุ่ัมุนักวิ่ช่าการ	นักการเมุ่องแลัะ

ผ้่บริหารกองทัุพในยุุคนั�น	 ร่ว่มุกันร่างแนว่คิดน่�	 โดยุใช้่ส่ภ์าเป็็น

แกนในการขับเคล่ั�อน	แลัะออกกฎหมุายุ	 จ่งกลัายุเป็็นกฎหมุายุ 

ทุ่�กำาเนิด	 กส่ทุช่.	 ในยุุคปั็จจุบัน	แลัะเป็็นองค์กรอิส่ระทุ่�มุ่ช่่วิ่ตุ

ผ่กพันกับการเป็ิดป็ระมุ่ลัเป็็นช่่ว่ิตุจิตุใจ

	 แนว่คิดของพรบ.คล่ั�นคว่ามุถ่ั�	 ทุ่�ตุ้องเป็็นของรัฐน่�	 ผมุ 

“เห็นด้ว่ยุ” แตุ่กระบว่นการแลัะการป็ฎิบัติุตุนของเหล่ัา	regulators 

ตุ่างหากลั่ะทุ่�เป็็นอุป็ส่รรคแลัะก่อให้เกิดการอับป็างของส่่�อทุ่ว่่ 

ในปั็จจุบันแลัะอนาคตุ	อ่กทัุ�งเมุ่�อคล่ั�นยัุกษ์ัด้านเทุคโนโลัยุ่	social	 

media	เริ�มุเข้ามุามุากข่�นในปี็	2553	เป็็นตุ้นมุา	การทุ่�	regulators	 

ไมุ่มุ่คว่ามุเข้าใจแลัะบริหารจัดการ	platform	ตุ่างช่าติุเหล่ัาน่�	

โดยุอ้างว่่าไมุ่ใช่่คว่ามุถั่�ทุ่�ตัุว่เองรับผิดช่อบมัุนค่อหายุนะทุ่�ตุามุมุา

เป็็นลั่กโซึ่่	ซึ่่�งเห็นได้ช่ัดภ์ายุใน	1-3	ป็ี	นับจากป็ระมุ่ลัทุ่ว่่ดิจิทุัลั

ประเด็นที�เกี�ยวิกับส่ื่�อและมีเดีย 
ในเวิลานี� มี 5 issues สื่ำาคัญ่

การปฏิิรูปส่ื่�อจะไปในทิิศทิางใด ซ่ึ่�งกำาลัังมีีการ 
รับฟัังความีคิดเห็็นของทิุกภาคสื่่วนในขณะนี�

การทิี�สื่่ �อ นสื่พ./โทิรทิัศน์ ต่่างทิยอยปิดต่ัว 

กระแสื่เทิคโนโลัยีออนไลัน์ทิำาให้็ส่ื่�อห็ลัักอ่อนแอ

การเรียกร้องให้็แก้ไขกฎห็มีาย กสื่ทิช.

ห็ลัักสืู่ต่รวารสื่ารศาสื่ต่ร์แลัะนิเทิศศาสื่ต่ร ์
สื่่�อสื่ารมีวลัชน จะปิดต่ัวเองห็ร่อไมี่ 

1)

2)

3)

5)

4)

ในระยุะ	3-4	ปี็มุาน่�	ว่งการส่่�อในเมุ่องไทุยุมุ่การขยัุบเป็ล่ั�ยุนแป็ลังส่่งแลัะรว่ดเร็ว่	บทุวิ่เคราะห์ทุ่�บอกถ่ังการเป็ล่ั�ยุนแป็ลัง	 

ส่่ว่นใหญ่มุาจากส่่�อมุว่ลัช่น	นักวิ่ช่าการบางคน	ซ่ึ่�งใช้่อารมุณ์์	การตัุดแป็ะข่าว่มุาป็ะติุดป็ะตุ่อ	แลัะการด่งข้อมุ่ลัจากตุ่างป็ระเทุศมุาเป็็น

ข้อมุ่ลัด่ว่นส่รุป็	ด่เหมุ่อนจะได้รับคว่ามุนิยุมุส่่ง	จนเกิดวิ่กฤติุศรัทุธุาคว่ามุตุระหนกในหมุ่่สั่งคมุไทุยุ	ซ่ึ่�งเป็็นสั่งคมุอ่อนไหว่	แลัะรอรับการช่่�นำา
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	 ยุ้อนกลัับไป็ทุ่�ส่่�อสิ่�งพิมุพ์	 ในปี็	 2531	 เป็็นทุ่�เริ�มุตุ้น 

ทุ่�ธุุรกิจสิ่�งพิมุพ์เริ�มุขยุายุตัุว่	 เพราะนส่พ.ยุักษ์ัใหญ่	อยุ่างไทุยุรัฐ	

พิมุพ์หน้าป็กเป็็นส่่� ส่่เป็็นครั�งแรก	 ในช่่ว่งทุ่� ปุ็�ยุ	 ภ์รณ์์ทิุพยุ์	 

นาคหิรัญกนก	ได้เป็็นนางงามุจักรว่าลั	

	 ซ่ึ่�งเป็็นทุ่�น่าแป็ลักว่่า	 ช่่อง7	 ส่่ก็ใช้่การป็ระกว่ดนางงามุ

มุาเป็็นจุดเป็ล่ั�ยุนผ่านไป็ส่่่ระบบส่่	 ส่่ว่นไทุยุรัฐก็ใช้่นางงามุเป็็น 

จุดเป็ล่ั�ยุนผ่านส่่่	นส่พ.รายุวั่น	ทุ่�มุ่ส่่สั่นเช่่นกัน

	 การจุดป็ระกายุของ	นส่พ.ไทุยุรัฐ	ทุำาให้ส่่�อสิ่�งพิมุพ์เริ�มุป็รับ 

กระบว่นการพิมุพ์ให้ทัุนส่มัุยุ	ทัุ�งนส่พ. ฉบับอ่�น 	ๆแลัะนิตุยุส่ารทุ่�เคยุ 

เป็็น	text	มุากๆ	ก็กลัายุเป็็น	magazine	ส่่สั่นส่ว่ยุงามุ	นิตุยุส่าร 

ผ้่หญิง	 แมุ่บ้าน	 รถัยุนต์ุ	 แลัะนิตุยุส่ารบันเทิุงเกิดข่�นมุากมุายุ 

จนกลัายุเป็็นส่่�อทุ่�ทุรงอิทุธุิพลัแลัะขยุายุตุัว่ส่่่ผ่้อ่านทุ่�หลัากหลัายุ

	 นับตัุ�งแตุ่ปี็	2531-2560	เราจะเห็นวิ่วั่ฒนาการของส่่�อ 

มุว่ลัช่นทุ่�เบ่งบานส่่งมุาก	ทัุ�งเริ�มุตุ้นในมุหาวิ่ทุยุาลััยุทุ่�คณ์ะส่่�อส่าร

มุว่ลัช่นมุ่คะแนนส่อบเข้าส่่งไมุ่น้อยุกว่่า	คณ์ะแพทุย์ุหร่อวิ่ศว่กรรมุ 

แลัะแมุ้แตุ่นิติุศาส่ตุร์	 รัฐศาส่ตุร์ทุ่�เคยุยุอดฮิิตุมุาก่อน	30	 ปี็ของ

ส่่�อสิ่�งพิมุพ์จ่งส่นุก	 มุ่การส่ร้างบุคลัากรนำ�าด่มุากมุายุแก่สั่งคมุ	 

แตุ่ในปี็	 2557-2550	 เป็็นตุ้นมุาเราจะเห็นส่่�อสิ่�งพิมุพ์ปิ็ดตัุว่เอง	

ซ่ึ่�งไมุ่เก่�ยุว่กับ	กส่ทุช่.	แตุ่เก่�ยุว่กับ

: เทิคโนโลัยีทีิ�มีาแทินทีิ� ผสื่มีกับพฤติ่กรรมีผู้คนทีิ�เปลีั�ยนไป 

   คนอยากอ่าน เม่ี�อไรก็ได้อ่าน ไม่ีอยากรอปลัายเด่อน

: ต้่นทุินกระดาษแลัะต้่นทุินระบบการพิมีพ์สูื่ง

: ต้่นทุินบุคลัากรในการพิมีพ์แลัะมีีเดียสูื่งข่�น

: รายได้จากโฆษณาห็ดตั่ว อันเน่�องมีาจากเศรษฐกิจ

: สัื่งคมีไทิยแลัะคนไทิย ยังย่ดติ่ดกับการฟััง การชมี แลัะห่็าง   

 จากความีรู้ไปสื่นใจสิื่�งบันเทิิงมีากกว่า

	 ดังนั�น	หากจะขมุว่ดป็มุป็ริศนาของเง่�อนงำาส่่�อสิ่�งพิมุพ์

ทุ่�ปิ็ดตัุว่เองไป็	ก็คงไมุ่หน่ห่างจากธุุรกิจส่่�อทุ่ว่่	เพ่ยุงแตุ่ส่่�อสิ่�งพิมุพ์	

ป็รับแลัะปิ็ดได้โดยุไมุ่ตุ้องกังว่ลัปั็จจัยุอ่�นๆ	แตุ่ส่่�อทุ่ว่่ยุากทุ่�จะปิ็ดตัุว่ 

เพราะการลังทุุนได้ลังทุุนไป็ส่่งกว่่าทุ่�คาดการณ์์ไว้่	 อันเน่�องมุาจาก 

มุตุิแลัะป็ระกาศ	กส่ทุช่.	ทุ่�ออกมุาหลัังการทุำาส่ัญญาใบอนุญาตุ	

ซ่ึ่�งผ้่ป็ระกอบการไมุ่ส่ามุารถัคาดเดาการกระทุำาของ	regulators	ได้

	 ส่ำาหรับมุุมุมุองของผมุฐานะนักว่ารส่ารศาส่ตุร์	ผมุมุองว่่า	

1)	นส่พ.แลัะสิ่�งพิมุพ์ไมุ่ตุายุ	แตุ่ยุ้ายุถิั�นฐานไป็ส่่่ถันนคนอ่านแบบ

ใหมุ่ๆ	 เราคงตุ้องมุาช่่ว่ยุกันวิ่เคราะห์ว่่า	ทุำาอยุ่างไร	 ผ้่ป็ระกอบ

การสิ่�งพิมุพ์	 จ่งจะป็รับกระบว่นการให้คนไป็รับข่าว่ส่ารจากส่่�อ

สิ่�งพิมุพ์ด้ว่ยุวิ่ธุ่อ่�นหร่อ	platform	อ่�น	เป็็นการทุำางานให้ส่อดคล้ัอง 

กับคว่ามุตุ้องการของคน

2)	คนรุ่นใหมุ่	ไมุ่ช่อบคว่ามุเทุอะทุะ	ดังนั�น	magazine	เล่ัมุหนาๆ 

ทุ่�เน้นให้อ่านเฉพาะคนทุ่�เป็็นส่มุาชิ่กจะหดหายุไป็	การหาส่มุาชิ่ก 

คนอ่าน	จ่งตุ้องใช้่การส่มัุครอ่านใน	platform	digital	ทุ่�ป็รับแป็ร 

ไป็ตุามุส่ภ์าพสั่งคมุ	โดยุเส่่ยุเงินแบบเหมุาจ่ายุ	ซ่ึ่�งเป็็นลัักษัณ์ะของ 

digital	book	and	library	shop	แทุน

3)	magazines	ทุ่�ปิ็ดในไทุยุ	ก่อนใครค่อ	หัว่นิตุยุส่ารตุ่างป็ระเทุศ 

อันเน่�องจากค่า	license	แลัะการส่่ง	file	ภ์าพ	ทุ่�มุ่ตุ้นทุุนส่่ง

4)	 นิตุยุส่ารไทุยุคว่รเตุร่ยุมุพร้อมุการ	move	 บุคลัากรทุ่�เคยุ 

อยุ่่ในธุุรกิจสิ่�งพิมุพ์กระดาษัไป็เป็็นออนไลัน์	 จ่งจำาเป็็นตุ้อง 

มุ่กระบว่นการฝึึกอบรมุ	แลัะ	training	อยุ่างตุ่อเน่ �อง

5) ส่ถัาบันการศ่กษัาตุ้องป็รับแนว่ทุางของการเร่ยุนการส่อน	 

เป็็น	digital	 journalist	ทุ่�ส่ร้างพ่�นฐานด้านภ์าพ,	การเร่ยุบเร่ยุง

ป็ระเด็น,	การส่ร้าง	engagement	แลัะการเร่ยุนร้่	 responds	

ของผ้่อ่านในขณ์ะเด่ยุว่ตุ้องมุ่กรอบจริยุธุรรมุในการอยุ่่ในโลัก 

social	media	ร่ว่มุกันอ่กด้ว่ยุ

6) กลุ่ัมุบุคลัากรในส่่�อสิ่�งพิมุพ์	 ตุ้องหันมุาพัฒนาทัุกษัะ	 ในการ

เป็็น	data	analyst	แทุน	 ซ่ึ่�งจะทุำาให้เราอยุ่่รอด	แลัะมุ่คว่ามุร้่ 

ทุ่�หลัากหลัายุมุากข่�น

	 ธุรรมุช่าตุิของมุ่เด่ยุแลัะมุนุษัยุ์ก็ค่อ	 ยุิ�งปิ็ดกั�นมุาก	

คว่ามุบ่บรัดก็มุาก	จะเกิดการระเบิดจากภ์ายุใน	แตุ่เมุ่�อเปิ็ดเส่ร่

มุากจนเกินไป็	 เราก็ไมุ่ส่ามุารถัคว่บคุมุมัุนได้	ทุำาให้เกิดคว่ามุเส่่ยุ

หายุในว่งกว้่าง	เหมุ่อนเช่่นป็ระเทุศไทุยุในวั่นน่�	แลัะอาจเริ�มุส่่งผลั

ถ่ังอนาคตุแล้ัว่	

การที�ส่ื่�อต่างๆ 
หมุนไปตามกาลเวิลา 

และส้ื่ญ่สื่ลายไป  
ไม่มีใครผิด ใครถู้ก  
อย่้ที�ว่ิา มนุษย์ซ่ึ่�ง 
จะเป็นผ้�กำาหนด  
มีควิามเข�าใจ 

บริบทเหล่านี� หร่อไม่
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อาจารย์์ประจำาภาควิิชาวิิศวิกรรมสิิ่�งแวิดล้้อม คณะวิิศวิกรรมศาสิ่ตร์ 

จุฬาล้งกรณ์มหาวิิทย์าลั้ย์ รองคณบดี ด้านย์ุทธศาสิ่ตร์ นวัิตกรรมแล้ะ

ควิามย์ั �งย์ ืน คณะวิิศวิกรรมศาสิ่ตร์ จ ุฬาล้งกรณ์มหาวิ ิทย์าล้ัย์

คณะกรรมการจัดทำาย์ุทธศาสิ่ตร์ชาติ ด ้านการสิ่ร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิ ิตที � เป ็นมิตรต่อสิ่ิ �งแวิดล้้อม

 ป ัจจ ุบ ันการประย์ ุกต ์ใช ้กระบวินการเมมเบรน 

(Membrane process) นั�นแพร่หล้าย์มากข้ึ้�น แล้ะได้กล้าย์เป็น

เทคโนโล้ย์ีสิ่ำาคัญโดย์เฉพาะใช้ในกระบวินการแย์ก (Separation 

process) รวิมไปถึ้งใช้ในกระบวินการบำาบัด (Treatment 

process) อย์่างการกรอง (Filtration process) เนื�องจากข้ึ้อดี

ขึ้องกระบวินการเมมเบรน คือ ล้ดการใช้สิ่ารเคมี ง่าย์ต่อการเดิน

ระบบแล้ะให้ประสิ่ ิทธ ิภาพในการแย์กหรือการบำาบ ัดสิ่ ูง 

ซ้ึ่�งกระบวินการเมมเบรนจะเป็นการแย์กสิ่ารหรือเพิ�มควิามเข้ึ้ม

ขึ้้นหรือทำาสิ่ารให้บริสิ่ ุทธิ �ขึ้ ้ �นโดย์ใช้ควิามดันจากภาย์นอก

(Hydraulic pressure) เป็นแรงขัึ้บดัน (Driving force) นำ�าจะซ้ึ่ม

ผ่่านเมมเบรนที�มีคุณสิ่มบัติในการเลื้อกผ่่านขึ้องสิ่ารหน้�งมากกว่ิา

อีกสิ่ารหน้�งหรือเมมเบรนแบบเยื์�อก้�งซ้ึ่มผ่่านได้ (Semipermeable 

membrane) ในขึ้ณะที�สิ่ารแขึ้วินล้อย์หรือสิ่ารอื�นๆ จะถึูกจับ

แล้ะติดอย์ู่บนเมมเบรน ซ้ึ่�งกระบวินการเมมเบรนที�ใช้ควิามดัน

ภาย์นอกเป็นแรงขัึ้บดัน ได้แก่ กระบวินการเมมเบรน แบบไมโคร

ฟิิล้เตรชัน (Microfiltration) อัล้ตราฟิิล้เตรชัน (Ultrafiltration) 

นาโนฟิิล้เตรชัน (Nanofiltration) แล้ะ กระบวินการออสิ่โมซิึ่สิ่

ผั่นกลั้บหรือรีเวิิร์สิ่ออสิ่โมซึ่ิสิ่ (Reverse osmosis) อย์่างไรก็ตาม

การที�ใช้ควิามดันภาย์นอกเป็นแรงขัึ้บดัน ทำาให้ต้องใช้พลั้งงานสูิ่ง 

อีกทั�งสิ่ารแขึ้วินล้อย์หรือสิ่ารอื�นๆ ที�ถูึกจับแล้ะติดอยู่์บนเมมเบรน

นั�นจะติดแน่น กำาจัดออกได้ย์าก อาจเป็นข้ึ้อจำากัดการประยุ์กต์ใช้

งานกระบวินการเมมเบรนในอนาคต ดังนั�นกระบวินการเมมเบรน

แบบใหม่ โดย์ใช้ควิามดันออสิ่โมติก เ ป็นแรง ขัึ้บ ดันหรือ

กระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซึ่ิสิ่ (Forward osmosis process) 

ซ้ึ่�งใช้พลั้งงานตำ�ากว่ิา จ้งทำาให้เป็นที�สิ่นใจขึ้องนักวิิจัย์เป็นอย่์างมาก

แล้ะกำา ลั้ ง ไ ด้ รับการพัฒนาอย์่ า งแพร่ หล้าย์ ในปั จ จุ บัน 

กระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่ถูึกบันท้กเป็นล้าย์ลั้กษณ์อักษร

ครั�งแรกในปี ค.ศ. 1948 โดย์ Jean-Antoine Nollet นักบวิช

แล้ะนักฟิิสิิ่กส์ิ่ชาวิฝรั�งเศสิ่ที�ค้นพบการเกิดออสิ่โมซิึ่สิ่ในเมมเบรน

ตามธรรมชาติ

แล้ะแนวิคิดนี�ได้ถูึกนำามาใช้ในเชิงพานิชย์์ครั�งแรกในปี ค.ศ. 2002 

โดย์ Hydration Technology Innovations (HTI) สิ่ำาหรับ

การจัดหานำ�าดื�มฉุกเฉินสิ่ำาหรับกองทัพสิ่หรัฐฯ [1] ซ้ึ่�งกระบวินการ

ฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซึ่ิสิ่แตกต่างจากกระบวินการเมมเบรนอื �นๆ 

ที�กล่้าวิในข้ึ้างต้น โดย์เป็นกระบวินการเมมเบรนที�ไม่จำาเป็นต้องใช้

ควิามดันจากภาย์นอกในการเดินระบบ หลั้กการขึ้องกระบวินการ

ฟิอร์เวิ ิร ์ดออสิ่โมซึ่ิสิ่ คือ ใช้ควิามแตกต่างขึ้องควิามเขึ้้มขึ้้น

ขึ้องสิ่ารล้ะล้าย์หรือควิามแตกต่างขึ้องควิามดันออสิ่โมติกระหว่ิาง

สิ่าร 2 ชนิด ได้แก่ สิ่ารขึ้าเข้ึ้า (Feed solution) แล้ะสิ่ารด้ง 

(Draw solution) เป็นแรงขึ้ับดัน โดย์นำ�าจากด้านที�มีควิามดัน

ออสิ่โมติกน้อย์กวิ่าหรือด้านสิ่ารขึ้าเขึ้้าจะแพร่ผ่่านเมมเบรนที�เป็น

เมมเบรนแบบเย์ื�อก้�งซ้ึ่มผ่่านได้ไปย์ังด้านที�มีควิามดันออสิ่โมติก

มากกว่ิาหรือด้านสิ่ารด้ง ในขึ้ณะเดีย์วิกันตัวิถูึกล้ะล้าย์ที�ใส่ิ่เพื�อ

เพิ �มควิามดันออสิ่โมติกให้กับสิ่ารด้ง เช่น เกล้ือก็จะแพร่ผ่่าน

เมมเบรนไปย์ังด้านสิ่ารขึ้าเขึ้้า [2] ทำาให้สิ่ารขึ้าเขึ้้ามีควิามเขึ้้มขึ้้น

มากข้ึ้�นในขึ้ณะที�สิ่ารด้งจะเกิดการเจือจางหรือมีควิามเข้ึ้มข้ึ้น

ล้ดล้ง ซ้ึ่�งนำ�าที�ผ่่านกระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่จะไม่ใช่นำ�าที�มี

ควิามบริสิุ่ท ธิ�  ดั ง นั� น ในกระบวินการผ่ลิ้ตนำ�าสิ่ะอาดจาก

กระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่จ้งจำาเป็นจะต้องมีกระบวินการ

ฟิ้�นฟิูสิ่ารด้งควิบคู่กันไปด้วิย์ อย์่างเช่นใช้ร่วิมกับกระบวินการ

รีเวิิร์สิ่ออสิ่โมซึ่ิสิ่เพื�อแย์กนำ�าสิ่ะอาดออกจากสิ่ารด้งแล้ะได้สิ่ารด้ง

ที�มีควิามเข้ึ้มข้ึ้นสูิ่งข้ึ้�น สิ่ามารถึนำาสิ่ารด้งกลั้บไปใช้ได้อีกครั�ง

รูปที� 1. แผนภาพแสดงกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิิส

นักวิิจัย์หลั้งปริญญาเอก ภาควิิชาวิิศวิกรรมสิิ่�งแวิดล้้อม 

คณะวิิศวิกรรมศาสิ่ตร์ จุฬาล้งกรณ์มหาวิิทย์าลั้ย์

กระบวนการเมมเบรนแบบ 
ฟอร์เวิร์ดออสโมซิิส 
(Forward osmosis process)
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 นอกจากนี�ด้วิย์ควิามที�ไม่ใช้ควิามดันภาย์นอกเป็นแรง

ขัึ้บดัน ทำาให้กระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่มีข้ึ้อดีหล้าย์

ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ สิ่ามารถึใช้อุปกรณ์แรงดันตำ�า

อย์่างง่าย์แล้ะราคาไม่แพงในการเดินระบบ ซ้ึ่�งนำาไปสู่ิ่การล้ดการ

ใช้พลั้งงานแล้ะล้ดต้นทุน แล้ะประการที�สิ่อง คือ ชั�นการอุดตัน

จากการสิ่ะสิ่มขึ้องหรือเกาะติดขึ้องอนุภาคที�เกิดบนพื�นผิ่วิหรือ

ในรูพรุนเมมเบรนที�เรีย์กว่ิา ฟิาวิลิ้�ง (Fouling) ขึ้องกระบวินการ

ฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่จะมีควิามแน่นน้อย์ล้งเมื�อเทีย์บกับกระบวิน

การเมมเบรนที�ใช้ควิามดันภาย์นอกเป็นแรงขึ้ับดัน [3] ซึ่้�งฟิาวิลิ้�ง

นี�เองที�เป็นสิ่าเหตุที�สิ่ำาคัญที�ทำาให้ประสิิ่ทธิภาพขึ้องกระบวินการ

เมมเบรนเปลี้�ย์นแปล้งไปในทิศทางที�ล้ดล้ง เพราะสิ่ามารถึส่ิ่งผ่ล้

ระย์ะย์าวิต่อการล้ดล้งขึ้องฟิลั้กซ์ึ่แล้ะอายุ์การใช้งานขึ้องเมมเบรน 

เมื�อควิามแน่นขึ้องฟิาวิลิ้�งล้ดล้ง ทำาให้ล้ดควิามถีึ�ในการล้้างเมมเบรน

แล้ะย์ืดอายุ์การใช้งานเมมเบรนได้มากข้ึ้�น แต่อย์่างไรก็ตาม

ปัญหาที�สิ่ำาคัญขึ้องกระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่ คือ ปรากฎ

การณ์คอนเซึ่็นเทรชันโพล้าไรเซึ่ชันที � เก ิดภาย์ในเมมเบรน 

(Internal concentration polarization: ICP) เนื�องจากเมมเบรน

ที�ใช้ในกระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่ไม่สิ่มมาตรประกอบด้วิย์

ชั�นแอคทีฟิ (Active layer) ที �มีคุณสิ่มบัติเป็นเย์ื �อเล้ือกผ่่าน 

มีควิามบางแล้ะหนาแน่น แล้ะชั�นรองรับ (Support layer) ที�มี

เนื�อพรุนแล้ะหนา เมื�อนำ�าแพร่ผ่่านจากสิ่ารป้อนมายั์งสิ่ารด้งผ่่าน

เมมเบรนชั�นแอคทีฟิเข้ึ้าสู่ิ่ชั�นรองรับ ควิามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องตัวิถูึก

ล้ะล้าย์ภาย์ในชั�นรองรับจะเจือจาง ทำาให้แรงขัึ้บดันที�เกิดจาก

ควิามแตกต่างขึ้องควิามดันออสิ่โมติกระหวิ่างสิ่ารป้อนแล้ะ

สิ่ารด้งล้ดล้ง จ้งสิ่่งผ่ล้ให้เกิดปรากฎการณ์ที �ฟิล้ักซึ่์นำ �าตำ �ากวิ่า

ที�คาดไว้ิ (Lower-than-expected water flux phenomenon) 

ซ้ึ่�งปรากฎการณ์คอนเซ็ึ่นเทรชันโพล้าไรเซึ่ชันที�เกิดภาย์ในเมมเบรนนี�

ไม่สิ่ามารถึล้ดได้ด้วิย์แรงเฉือน (Shear force) แล้ะควิามปั�นป่วิน

ที�เกิดข้ึ้�นจากการไหล้บนพื�นผิ่วิเมมเบรน (Turbulence associated 

with crossflow along the membrane surface) [4]

 เนื�องจากประโย์ชน์ขึ้องกระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่

ที�กล่้าวิไว้ิในข้ึ้างต้น ทำาให้มีการประยุ์กต์ใช้งานกระบวินการ

ฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่ในด้านต่างๆ ย์กตัวิอย์่าง ดังต่อไปนี�

 การทำำาให้้เข้้มข้้นข้้�น ปัจจุบันนำ�าผ่ล้ไม้ที�ผ่่านการระเหย์

ด้วิย์ควิามร้อนส่ิ่วินใหญ่จะสูิ่ญเสีิ่ย์สีิ่ กลิ้�น รสิ่แล้ะสิ่ารประกอบ

ทางโภชนาการในระหวิ่างการแปรรูปเมื�อเทีย์บกับนำ�าผ่ล้ไม้สิ่ด 

ดังนั�นการนำากระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่มาประยุ์กต์ใช้จะ

ย์ังคงรักษาสีิ่ กลิ้�น รสิ่ แล้ะสิ่ารอาหารให้คงเดิมไว้ิ แล้ะย์ังช่วิย์ล้ด

การใช้สิ่ารเ ติมแต่งในนำ�าผ่ล้ไ ม้  นอกจากนี�ย์ั ง เ ป็น วิิ ธี ที� มี

ประสิ่ิทธิภาพแล้ะราคาถึูกในการสิ่กัดโปรตีนด้วิย์กระบวินการรีด

นำ�า (Whey dewatering) จากนมในการผ่ลิ้ตชีสิ่ ซ้ึ่�งใช้ได้กับทั�ง

โปรตีนที�ไวิต่อควิามร้อนแล้ะโปรตีนที�ไม่ไวิต่อควิามร้อน [5, 6]

 การแยกนำ�าออกจากนำ�าผสมแอลกอฮอล์ กระบวินการ

ฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซึ่ิสิ่ย์ังถูึกออกแบบให้สิ่ามารถึประย์ุกต์ใช้ในการ

แย์กนำ�าผ่สิ่มแอล้กอฮอล์้ได้ ย์กตัวิอย่์างเช่น ในกระบวินการผ่ลิ้ต

ไวิน์ กระบวินการฟิอร์-เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่ สิ่ามารถึช่วิย์แย์กนำ�าออก

จากแอล้กอฮอล์้แล้ะรักษาแอล้กอฮอล์้ไว้ิในผ่ลิ้ตภัณฑ์์ขัึ้�นสุิ่ดท้าย์ 

ทำาให้ไวิน์มีควิามเข้ึ้มข้ึ้นข้ึ้�นถ้ึงห้าเท่า หรือล้ดควิามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้อง

แอล้กอฮอล์้ล้งก็ได้ [7, 8]

  การบำำาบัำดนำ�าเสีย นอกเหนือจากการทำาให้ผ่ลิ้ตภัณฑ์์

เข้ึ้มข้ึ้นแล้้วิ กระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่ย์ังทำาให้ขึ้องเสีิ่ย์ที�

เป็นขึ้องเหล้วิเข้ึ้มข้ึ้นข้ึ้�นพร้อมกับการทำาให้บำาบัดนำ�าเพื�อการนำา

กลั้บมาใช้ใหม่ เนื�องจากฟิาวิลิ้�ง ขึ้องกระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่

โมซิึ่สิ่มีควิามแน่นน้อย์กว่ิาแล้ะสิ่ามารถึล้้างออกได้ง่าย์กว่ิา จ้ง

สิ่ามารถึใช้ในการบำาบัดขึ้องเสีิ่ย์ที�ย์ากต่อการบำาบัดด้วิย์กระบวิน

การเมมเบรนอื�นๆ ได้ อีกทั�งย์ังได้ประสิ่ิทธิภาพในการบำาบัดสูิ่ง

อีกด้วิย์ [9, 10]

	 การประยุกต์์ใช้้ในการเพ่ิ่�มปร่มาณการกลับำคืืนนำ�ามัน

โดยขั้บำด้วยนำ�าคืวามเค็ืมต์ำ�า	(Low	salinity	water	flooding:	

LSWF)	และกระบำวนการล้างดร่ลคัืต์ต่์�ง (Drill cutting cleaning 

process) เนื�องจากกระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่มีประสิิ่ทธิภาพ

ในการบำาบัดนำ�าเสิ่ีย์ปนเป้�อนนำ�ามันไปพร้อมกับเจือจางนำ�าทะเล้

ที�ใช้เป็นสิ่ารด้ง นอกจากนี�จากงานวิิจัย์พบว่ิานำ�าควิามเค็มตำ�าที�มี

ส่ิ่วินประกอบขึ้องโซึ่เดีย์มคล้อไรด์ (NaCl) 0.2 - 0.5wt% ทำาให้

ประสิิ่ทธิภาพการล้้างดริล้คัตติ�งรวิมถ้ึงการเพิ�มปริมาณการกลั้บ

คืนขึ้องนำ�ามันเพิ�มข้ึ้�น [11] ถึ้งแม้ว่ิาในปัจจุบันจะย์ังไม่มีงานวิิจัย์

รองรับ แต่การประย์ุกต์ใช้กระบวินการฟิอร์เวิิร์ดออสิ่โมซิึ่สิ่ใน

การเพิ�มปริมาณการกลั้บคืนนำ�ามันโดย์ขัึ้บด้วิย์นำ�าควิามเค็มตำ�า

แล้ะกระบวินการล้้างดริล้คัตติ�งก็มีควิามน่าสิ่นใจไม่น้อย์

[1] J.R. McCutcheon, M. Elimelech, Influence of membrane support layer hydropho-
bicity on water flux in osmotically driven membrane processes, J. Membr. Sci., 318 
(2008) 458–466.
[2] A.M. Awad, R. Jalab, J. Minier-Matar, S. Adham, M. S. Nasser, S.J. Judd, The status 
of forward osmosis technology implementation, Desalination, 461 (2019), 10-21.
[3] A. Achilli, T.Y. Cath, E.A. Marchand, A.E. Childress, The forward osmosis membrane 
bioreactor: A low
fouling alternative to MBR processes, Desalination 239 (1–3) (2009) 10–21.
[4] J.R. McCutcheon, M. Elimelech, Influence of concentrative and dilutive internal 
concentration polarization on flux behavior in forward osmosis, J. Membr. Sci., 284 
(2006) 237–247.
[5] F. Carvalho, A. R. Prazeres, J. Rivas, Cheese whey wastewater: Characterization and 
treatment. Science of the total environment, 445 (2013), 385-396.

[6] V. Sant’Anna, L.D.F. Marczak, I.C. Tessaro, Membrane concentration of liquid foods 
by forward osmosis: Process and quality view, J. Food Eng. 111(3) (2012), 483–489.
[7] E. M. Garcia-Castello, J. R. McCutcheon, M. Elimelech, Performance evaluation of 
sucrose concentration using forward osmosis. Journal of membrane science, 338(1-2) 
(2009), 61-66.
[8] T. McHugh, O. Bakajin, J. Klare, Advantages and applications of forward osmosis. 
Food Technol., 71(3) (2017), 64-66.
[9] B.D. Coday, P. Xu, E.G. Beaudry, J. Herron, K. Lampi, N.T. Hancock, T.Y. Cath, The 
sweet spot of forward osmosis: Treatment of produced water, drilling wastewater, 
and other complex and difficult liquid streams, Desalination 333(1) (2014) 23–35.
[10] S. Zhang, P. Wang, X. Fu, T.-S. Chung, Sustainable water recovery from oily waste-
water via forward osmosis-membrane distillation (FO-MD), Water Res. 52 (2014) 112–
121.
[11] N. Morrow, J. Buckley, Improved Oil Recovery by Low-Salinity Waterflooding. 
Journal of Petroleum Technology, 63(05) (2011), 106-112.

แม้จะมีประโยช้น์มากมายรวมถ้ึงการประยุกต์์ใช้้ทีำ�ห้ลากห้ลาย

ดังทีำ�กล่าวในข้้างต้์น	แต่์กระบำวนการฟอร์เว่ร์ดออสโมซ่ิส	ยังถืึอว่า

เป็นเทำคืโนโลยีให้ม่ทีำ�ยังคืงได้รับำการปรับำปรุงมาเรื�อยๆ	ดังนั�น

ห้วังว่าในอนาคืต์อันใกล้	กระบำวนการฟอร์เว่ร์ดออสโมซ่ิสจะถูึก

พัิ่ฒนาจนมีประส่ทำธ่ิภาพิ่ทีำ�เห้มาะสมต่์อการประยุกต์์ใช้้งานอัน

ห้ลากห้ลายต่์อไป

รูปที� 2. การทำำาให้้นำ�าผลไม้มีความเข้้มข้้นข้้�นด้วยกระบวนการ 
ฟอร์เวิร์ดออสโมซิิส
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ปริิทริริศน์์ 
พััน์ธุุบริริยงก์์

เทคโนโลยีีที�ต้้อง     
จัับต้าในทศวรรษนี�

1 . Genome Editing หรืือการืจััดเรีืยงปรัืบแต่่งยีนส์์ 

เป็นกรืะบวนการืในการืแทรืกเส์รืิม กำาจััด ปรัืบแต่่ง หรืือส์อด

แทน DNA ในเซลต่่างๆ เ พืื่�อ ช่่วยในการืซ่อมแซมยีนส์์ 

ในร่ืางกายมนุษย์ที�เสี์ยหายหรืือผิิดปกติ่ ทำาให้ฟื้้�นคืืนส์่่ส์ภาพื่ 

ที�คืวรืจัะเป็นต่ามปกติ่ได้ เทคืโนโลยีนี�มีคืวามก้าวหน้ามาก 

ในรืะดับห้องปฏิิบัติ่การื รืะดับส์าธิิต่ หรืือบางส่์วนมีการืนำามา 

ใช้่งานจัริืงบ้างแล้ว เช่่น การืใช้่ Stem Cell หรืือเซลล์ต้่นกำาเนิด 

ในเวช่ศาส์ต่ร์ืช่ะลอวัย มีคืวามเชื่�อว่าอนาคืต่อันใกล้นี�มนุษย์จัะ 

คืงส์ภาพื่คืวามเป็นหนุ่มส์าว และมีชี่วิต่ยืนยาวได้กว่าร้ือยปีข้ึ้�นไป 

โรืคืร้ืายทั�งหลาย เช่่น มะเร็ืง คืวามจัำาเสื์�อม หรืือเอดส์์ ก็จัะ

ส์ามารืถรัืกษาให้หายขึ้าดได้อย่างแท้จัริืง เทคืโนโลยีนี� 

เริื�มนำามาใช้่ปรืะโยช่น์ได้ก็เพื่รืาะคืวามก้าวหน้าอย่างมาก 

ขึ้องเทคืโนโลยีส์ารืส์นเทศนั�นเอง

2 . Lab-grown Meat หรืือการืเพื่าะส์รื้างเนื�อสั์ต่ว์ 

ในห้องปฏิิบัติ่การื โลกอนาคืต่จัะไม่ต่้องทำาฟื้ารื์มเลี�ยงสั์ต่ว์ที�

เป็นแหล่งใหญ่่ขึ้องก๊าซเรืือนกรืะจัก แล้วนำามาเข้ึ้าโรืงฆ่่าสั์ต่ว์อีก

ต่่อไป หลักการืคืือการืใช้่ Stem Cell มาเพื่าะเลี�ยงให้เจัริืญ่

เติ่บโต่ข้ึ้�น ในช่่วงเริื�มต้่นขึ้องการืพื่ัฒนาเทคืโนโลยีนี� แผ่ิน

แฮมเบอร์ืเกอร์ืที�ทำาจัากห้องปฏิิบัติ่การื 1 แผิ่นมีรืาคืาส์่งถ้ง 

325,000 ดอลลารื์ส์หรัืฐหรืือรืาว 9,750,000 บาท แต่่ในปัจัจุับัน

รืาคืาลดลงมาเหลือเพีื่ยง 11 ดอลลาร์ืส์หรัืฐ หรืือรืาว 330 บาท

เท่านั�น เห็นได้ว่าอีกไม่นาน รืาคืาก็จัะเทียบเท่าหรืือถ่กว่าเนื�อ

สั์ต่ว์ที�เลี�ยงในฟื้ารื์มอย่างแน่นอนคืรัืบ ภาพื่ที�นำามาแส์ดง จัะไม่

เห็นคืวามแต่กต่่างรืะหว่างเนื�อสั์ต่ว์ที� เพื่าะเลี�ยงข้ึ้�นมาและ 

เนื�อสั์ต่ว์จัากสั์ต่ว์ที� มีชี่วิต่จัริืงๆ เลยแม้แต่่น้อย

3. Agricultural Robot ได้มีการืปรืะยุกต์่ใช้่งาน 

หุ่นยนต์่ในภาคือุต่ส์าหกรืรืมและภาคืการืบริืการื อย่างแพื่ร่ืหลาย 

ภาคืการืเกษต่รืและการืผิลิต่อาหารืแม้จัะเริื�มต้่นใช้่หุ่นยนต์่ 

ล้าหลังกว่า แต่่มีอัต่รืาการืยอมรัืบไปปรืะยุกต์่ใช้่อย่างแพื่ร่ืหลาย

ในเวลาอันรืวดเร็ืว เนื�องด้วยการืเข้ึ้าส่่์ภาคืการืเกษต่รืขึ้องคืน 

รุ่ืนหนุ่มส์าวที�มีการืศ้กษารืะดับส่์งมีมากข้ึ้�น ที�เริื�มมีการืใช้่งาน 

กันมากคืือ หุ่นยนต์่ในร่ืปลักษณ์์ขึ้องโดรืนที�มีเซนเซอรื์ต่รืวจัวัด

ส์ภาวะขึ้องดิน ส์ภาวะอากาศ คืวามต้่องการืปุ�ยขึ้องพืื่ช่ หุ่นยนต์่ใน 

เทคืโนโลยีหลังการืเก็บเกี�ยวที�ส์ามารืถต่รืวจัส์อบส์ภาพื่คืวามสุ์ก 

ขึ้องผัิกผิลไม้ โดยใช้่การืวิเคืรืาะห์ Big Data จัากภาพื่ถ่ายผิลไม้ 

ที�สุ์กได้ที� หรืือการืเคืาะฟื้ังเสี์ยงพื่วกผิลไม้เปลือกแข็ึ้ง เป็นต่้น

 เมื�อวันที� 6 พื่ฤศจิักายน 2563 มีการืจััดสั์มมนา Strategy Essential Summit ที�มีผิ่้เขึ้้าฟื้ังแน่นขึ้นัด วิทยากรืหลักคืือ 

ดรื.ธินัย ช่ริืนทรื์ส์ารื ผิ่้ส์ำาเร็ืจัการืศ้กษาด้านวิศวกรืรืมศาส์ต่รื์แต่่มาจัับงานและศ้กษาวิจััยต่่อทางด้านกลยุทธิ์ จันเป็นผิ่้เชี่�ยวช่าญ่และ

วิทยากรืที�มีผ้่ิติ่ดต่ามช่มรืายการืใน The Standard อย่างหนาแน่นต่่อเนื�อง

 ในรืะหว่างการืสั์มมนา ดรื.ธินัย ได้เอ่ยถ้งแนวโน้มเทคืโนโลย ี9 ปรืะการืที�น่าส์นใจัส์ำาหรัืบธุิรืกิจัในอนาคืต่ แม้เทคืโนโลยีส่์วนหน้�ง 

จัะเป็นด้านชี่วภาพื่ แต่่ก็จัำาเป็นต่้องใช่้ องคื์คืวามรื่้ทางด้านวิศวกรืรืมศาส์ต่รื์ คืณิ์ต่ศาส์ต่รื์ ฟื้ิสิ์กส์์ หรืือเคืมีมาเป็นฐาน ผิมขึ้ออนุญ่าต่นำา

เทคืโนโลยีเหล่านี�เอามาถ่ายทอดต่่อ ดังนี�คืรัืบ

(ภาพื่จัาก https://starthaiup.com/whats-happening/lab-grown-meat/)
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4. Biofabrication หรืือการืส์ร้ืางอวัยวะเทียมอย่าง

รืวดเร็ืว โดยไม่ต้่องรือรัืบการืบริืจัาคือย่างในอดีต่ เทคืโนโลยีนี�

เป็นจัริืงได้จัากคืวามก้าวหน้าขึ้องรืะบบการืพิื่มพ์ื่ส์ามมิติ่ และ

เทคืโนโลยีวัส์ดุช่ีวภาพื่ที�นำามาใช้่เป็นวัต่ถุดิบป้อนเข้ึ้าเคืรืื�องพิื่มพ์ื่ 

ทำาให้ผ้่ิป่วยที�ต้่องการืการืปล่กถ่ายอวัยวะ ไม่ต้่องรือรัืบการืบริืจัาคื 

ทั�งยังส์ามารืถส์รืรืหาวัส์ดุมีคืวามเขึ้้ากันได้ทางชี่วภาพื่กับผิ่้ป่วย 

ลดอนัต่รืายและคืวามจัำาเป็นในการืใช้่ยาเพืื่�อกดภ่มคุ้ิืมกันในอนาคืต่ 

โดยล่าสุ์ดเมื�อปี 2562 ได้มีรืายงานการืส์รื้างตั่บเทียมขึ้นาดเล็ก

ในห้องปฏิิบัติ่การืที�มหาวิทยาลัยเซาเปาโล ปรืะเทศบรืาซิล  

ที�ทำาหน้าที�ได้เหมือนตั่บขึ้องสิ์�งมีชี่วิต่
5. Digital Twin การืส์รื้างแบบจัำาลองขึ้องผิลิต่ภัณ์ฑ์์ 

อุปกรืณ์์เคืรืื�องมือ อาคืารืหรืือสิ์�งก่อส์ร้ืาง เช่่น โรืงงาน หรืือคืลัง

สิ์นค้ืา มีปรืะโยช่น์อย่างยิ�งในการืทดส์อบส์ินค้ืาและบรืิการืต่่างๆ 

ก่อนการืผิลิต่จัริืง ฝึึกฝึนอบรืมบุคืลากรืเพืื่�อการืใช่้เคืรืื�องมือ

อุปกรืณ์์ เช่่น การืขัึ้บขีึ้�ยานพื่าหนะ หรืือการืบำารุืงรัืกษา การืศ้กษา 

แบบจัำาลองเพืื่�อต่รืวจัวิเคืรืาะห์ปัญ่หาก่อนการืเขึ้้าไปแก้ปัญ่หา

จัริืง เป็นต่้น การืใช่้ Digital Twin ทำาให้เกิดการืปรืะหยัดทั�ง

รืะยะเวลาและคื่าใช้่จ่ัาย ต่ลอดจันส์รื้างคืวามร้่ืคืวามช่ำานาญ่และ

ปรืะส์บการืณ์์ให้กับบุคืลากรืได้อย่างมีปรืะสิ์ทธิิภาพื่และปรืะสิ์ทธิิผิล

6. Quantum Computing หรืือการืคืำานวณ์โดย

รืะบบคืวอนต่ัม เป็นรืะเบียบวิธีิการืคืำานวณ์ที�เข้ึ้ามาแทนที�การืใช้่

เลขึ้ฐานส์องหรืือ 0, 1 ที�ใช่้กันอย่่ในรืะบบคือมพื่ิวเต่อรื์ปัจัจุับัน 

โดย Quantum Computing จัะอาศัยหลักการืขึ้อง Super- 

position และ Entanglement เข้ึ้ามาใช้่ในการืคืำานวณ์ ส์ถานะ

ขึ้องเลขึ้ที�นำามาใช่้เป็นได้ทั�ง 0 และ 1 ในเวลาเดียวกัน รืะบบ

การืคืำานวณ์เช่่นนี�จัะทำาให้คืวามเร็ืวในการืคืำานวณ์เพิื่�มข้ึ้�นอย่าง

มหาศาล จัากการืคืำานวณ์ปัจัจุับันที�ต่้องใช่้เวลาเป็นปีๆ เหลือ

เพีื่ยงไม่กี�นาทีเท่านั�น เมื�อเป็นเช่่นนี� ก็ส์ามารืถนำามาปรืะยุกต่์ใช่้

กับการืวิเคืรืาะห์ Big Data ได้โดยส์ะดวก อุปส์รืรืคืที�ส์ำาคัืญ่ คืือ 

การืป้องกันการืส์่ญ่เส์ียขึ้องการืส์่งสั์ญ่ญ่าน โดยต่้องใช่้ตั่วนำา

ยวดยิ�งที�ปรืาศจัากคืวามต้่านทาน ซ้�งต้่องทำางานที�อุณ์หภ่มิต่ำ�ามากๆ 

แต่่เริื�มมีแนวโน้มที�จัะใช่้งานได้ที�อุณ์หภ่มิส์่งข้ึ้�นต่ามลำาดับแล้ว
7. Extended Reality ส์ภาวะแวดล้อมที�รืวมเอาส์ภาวะ 

คืวามเป็นจัริืงและคืวามเป็นจัริืงเส์มือนเขึ้้าด้วยกัน เรืาได้เห็น

การืใช่้งานขึ้อง Virtual Reality, Augmented Reality และ 

ผิลรืวมคืือ Mixed Reality กันมาแล้ว ส่์วนขึ้อง Extended Reality 

หรืือ ER คืือภาพื่รืวมขึ้อง Reality ทั�งส์ามปรืะการืเขึ้้าด้วยกัน 

เป็นการืจัำาลองแบบส์ถานการืณ์์ที�เส์มือนจัริืงอย่างมาก ก่อให้เกิด 

เป็น Digital Twin ดังที�กล่าวถ้งในข้ึ้อ 5

8. Artificial Emotional AI สิ์�งที�เรีืยกว่า Artificial  

Intelligent หรืือปัญ่ญ่าปรืะดษิฐ์ได้เริื�มเข้ึ้ามามีบทบาทอย่างมาก 

ในชี่วิต่ปรืะจัำาวันและการืทำางานขึ้องมนุษย์ แต่่ปัญ่ญ่าปรืะดิษฐ์

ในรืะยะเริื�มแรืกก็ยังทำางานในลักษณ์ะเส์มือนเคืรืื�องคือมพิื่วเต่อร์ื

ขีึ้ดคืวามส์ามารืถส์่ง หรืือยังคืงคืวามเป็น “เคืรืื�องจัักรืกล” อย่่ 

แต่่คืวามก้าวหน้าในการืพื่ัฒนา AI ในปัจัจุับันทำาให้เกิดปัญ่ญ่า

ปรืะดิษฐ์ก้าวหน้าที�ส์ามารืถเรีืยนร้่ือารืมณ์์ขึ้องมนุษย์ได้ จัะเห็นได้ 

จัากการืส์รื้างหุ่นยนต่์ด่แลผิ่้ส์่งอายุ ผิ่้พิื่การืหรืือทุพื่พื่ลภาพื่ ที� 

ส์ามารืถจัับคืวามรื่้ส้์กได้ว่าผิ่้ที�หุ่นด่แลอย่่นั�นมีคืวามสุ์ขึ้ เศรื้า 

เหงาหงอย หรืือรืื�นเริืง แล้วต่อบส์นองอารืมณ์์ได้อย่างเหมาะส์ม
9. Robotic Process Automation (RPA) 
ในโลกขึ้องการืแข่ึ้งขัึ้นที�องค์ืกรืธุิรืกิจัต้่องการืเพิื่�มปรืะสิ์ทธิิภาพื่ 

ปรืะสิ์ทธิิผิล โดยปรืะหยัดเวลาในการืเต่รีืยมการื และคื่าใช่้จั่าย

ในการืปฏิิบัติ่การื RPA คืือเคืรืื�องมือที�เขึ้้ามาเส์ริืมงานส์่วนนี�ได้

อย่างดีเยี�ยม เพื่รืาะเป็น “หุ่นยนต่์เส์มือนส์นับส์นุนกรืะบวน 

การืทำางาน” ที�ใช้่งานได้ง่าย โดยผ้่ิใช้่ไม่ต้่องปวดหัวกับภาษาหรืือ

โปรืแกรืมคือมพื่ิวเต่อรื์ เพื่รืาะใช่้รืะบบ Drag and Drop  

ที�ส์ะดวกรืวดเร็ืว เขึ้้ามาทดแทนแรืงงานคืนได้ทันที ตั่วอย่างขึ้อง 

ผิลลัพื่ธิ์ เช่่น เพิื่�มผิลิต่ภาพื่ได้ถ้ง 300% ลดต่้นทุนได้ 55% 

คืวามผิิดพื่ลาดในการืปฏิิบัติ่งานเป็น 0 ส์ามารืถเพิื่�มคืวามเร็ืว

ในการืคัืดกรืองการืรัืบพื่นักงานใหม่ได ้ถ้ง 225% เป็นต่้น

 สิิ่�งสิ่ำ�คััญ คืัอ ก์�ริพัย�ย�มติิดติ�ม 
คัว�มก้์�วหน้์�ของเทคัโน์โลยีให้ทัน์ 
 และใช้้ปริะโยช้น์์จ�ก์คัว�มก้์�วหน้์�นี์� 

 ให้ม�ก์ที�สุิ่ดละคัรัิบ

โลก์อน์�คัติ เป็น์โลก์ที�เทคัโน์โลยีจะเข้�ม� 
มีบทบ�ทใน์ชี้วิติม�ก์ข้�น์ทุก์ที โดยสิ่�ม�ริถยก์ริะดับ 
คุัณภ�พัชี้วิติให้ดีข้�น์ มีสุิ่ขภ�พัที�ดี มีคัว�มปลอดภัย  
และสิ่ภ�พัแวดล้อมที�เหม�ะสิ่มกั์บก์�ริใช้้ชี้วิติ
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งานวิิศวิกรรมในโลก
น้�ม้อยู่่� 2 อยู่�างเท่�าน้�น

ธงชััย พรรณสวััสด์ิ์�

 เป็็นไป็ได้ิ์อย่างไรท่ี่�จะม่ีงานว์ัศวักรรมีเพ่ยงแค่่ 2 อย่าง  
เอาแค่่งานสาขาว์ัศวักรรมีค่วับคุ่มีของสภาว์ัศวักรน่�ก็ป็าเข้าไป็  
7 อย่างแล้้วั ได้ิ์แก่ โยธา ไฟฟา้ เค่ร่�องกล้ อุตสาหการ เหม่ีองแร่  
ส์�งแวัดิ์ล้้อมี เค่ม่ี แล้ะยังม่ีท่ี่�ไม่ีอย่่ในรายการ ว์ัศวักรรมีค่วับคุ่มี
อ่กมีากมีาย เช่ัน ว์ัศวักรรมีการแพที่ย์ ว์ัศวักรรมีการเกษตร 
ว์ัศวักรรมีการชัล้ป็ระที่าน ว์ัศวักรรมีหุ่นยนต์ ว์ัศวักรรมีราง

แล้วจะมาบอกว่างานวิศวกรรมมีเพียงแค	่ 

2	ประเภทได้อย่างไร	ส�าหรบัค�าถามนีค้�าอธบิายดงันีค้รบั

ผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนต้องรู้จักว่าทหาร

คืออะไร	 แต่เข้าใจว่าคงมีหลายคนที่ไม่รู ้ว่ามีค�าว่า	

“วิศวกรรมการทหาร”	หรือ	Military	Engineering	

อยู่ในสารบบงานวิศวกรรมด้วย	 งานวิศวกรรมการ

ทหารน้ีแปลตรงตัวก็คืองานวิศวกรรมท่ีใช้้กันใน

กิจกรรมและยุทธวิธีทางทหารท้ังในแนวรุกและรับ	 

ไม่ว่าจะเป็นถนน	 สะพาน	 รถถัง	 รถบรรทุก	 

เคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด	 เรือรบ	 เรือด�าน�้า	 โดรน	

เคร่ืองบินรบ	 เคร่ืองบินลาดตระเวน	 ทุ่นระเบิด	

จรวดน�าวิถี	 ไปจนถึงวิศวกรรมการแพทย์ทางทหาร	

(ท่ีน่าจะเช่ี้ยวช้าญด้านการรักษาพยาบาลการบาด

เจ็บจากการรบเป็นพิเศษ)	ระบบโลจิสติกส์	ดาวเทียม	

ปัญญาประดิษฐ์์	ตลอดจนระบบระบายน�า้ฝน	ระบบ 

รวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียท่ีมีใช้้กันในค่ายทหาร	 

งานวิศวกรรมการทหารน้ีมีมากมายจนทุกประเทศ

ต้องมีกรมการทหารช่้างข้ึนมาเป็นการเฉพาะ	 ซ่ึึ่งมีไว้

ท้ังส�าหรับการสร้าง	การผลิต	การซ่ึ่อมบ�ารุง	การดูแล

รักษา	ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนา	ฯลฯ

ส�าหรับในประเทศสหรัฐ์อเมริกาหน่วยงาน

นี้มีช่ื้อเรียกว่า	U.S.	Corp	of	Engineers	ที่มีผลงาน

วจิยัระดบัโลกออกมามากมาย	เป็นคูม่อื	เป็นมาตรฐ์าน 

เป็น	Codes	of	Practice	ก็มี	และตรงนี้มีข้อสังเกต

ว่าวิวัฒนาการทางวิศวกรรมหลายอย่างได้พัฒนามา

จากความต ้องการทางการทหารไม ่ว ่าจะเป ็น

อินเตอร์เน็ต	world	wide	web	 (www)	ดาวเทียม	

เรือด�าน�้า	ฯลฯ	 ก่อนท่ีจะถูกน�ามาประยุกต์ใช้้กับภาค

ประช้าช้นและภาคธุรกิจ	 รวมท้ังภาคอุตสาหกรรม 

ในภายหลังเสียด้วยซึ่�้า

จากตััวอย่่างข้้างบนเราจะ
เห็็นได้้ว่างานวิศวกรรมการทห็ารท่�
ใช้กันในค่าย่ทห็ารนั้นครอบคลุม 
ไปทุกสาข้าข้องงานวิศวกรรม 

ไม่ว่าจะเป็น CE, ME, EE ฯลฯ  
และม่มากกว่าวิศวกรรมควบคุมท่� 
สภาวศิวกรก�าลงัควบคมุอยู่ด้่้วย่ซ�า้

หากวิศวกรรมการทหารเป็นหน่ึงประเภทหลัก 

ของงานวิศวกรรม	 แล้ววิศวกรรมหลักอีกประเภทน้ัน

คืออะไร

หากจะตอบค�าถามนี้ก็คงต้องถามย้อนกลับ

ว่าแล้วสิง่ทีคู่ก่บัทหารคอือะไรถ้าไม่ใช่้พลเรือน	นัน่คอื 

งานวศิวกรรมหลกัทีคู่กั่บ	Military	Engineering	กค็อื 

Civil	Engineering	หรอืวศิวกรรมพลเรือนนัน่เอง	เพยีง 

แต่พวกเราเหล่าวศิวกรไปสบัสนว่า	Civil	Engineering	

เป็นวศิวกรรมโยธา	ซึ่ึง่จรงิๆแล้วค�านีห้มายถงึ	Public	

Works	 Engineering	และที่ร้ายไปกว่านั้นบางคน 

ในอดตีถึงกบัสบัสนมากขึน้ไปอกีทีค่ดิว่าวศิวกรรมโยธา 

คือวิศวกรรมโครงสร้าง	(ซึ่ึ่งไม่ใช้่นะครับ)

ถ้าเราตีความ	Civil	Engineering	 เป็นงาน

วิศวกรรมพลเรือน	ไม่ใช่้วิศวกรรมโยธา	(หรือ	Public	

Works	 Engineering)	 อย่างท่ีเข้าใจผิดๆ	 กัน	 

งานประเภทนี้ก็จะกว้างและครอบคลุมวิศวกรรมทุก

สาขาเฉกเช้่นเดียวกับวิศวกรรมการทหารดังที่กล่าว

มาแล้ว	และในวงการวิศวกรรมจริงๆ	แล้วก็ได้มีการ

แบ่งปันความรู้และข้อมูลระหว่างบุคคลากรทั้งสอง

ฟากอยู ่เป็นประจ�า	 ดังจะเห็นได้ว่าในการประชุ้ม

นานาช้าติว่าด้วยงานทางวิศวกรรมจะมีทีมวิศวกร

จากกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงป้องกันตัวเอง 

มาร่วมด้วยอยู่เป็นจ�านวนมากเสมอ	กล่าวโดยสรุปให้

เข้าใจได้ง่ายๆ	ก็คืองานวิศวกรรมในโลกน้ีมีแค่	2	อย่าง 

หรือ	 2	 ประเภท	 คือวิศวกรรมการทหารและ 

งานวิศวกรรมพลเรือนเท่าน้ัน	 แต่ในงานวิศวกรรม 

ท้ังสองประเภทน้ันมีงานวิศวกรรมต่างสาขามากมาย

แล้วแต่จะคิดค้นและพัฒนาข้ึนตามกาลเวลา	ไม่ว่าจะเป็น 

	CE,	ME,	EE,	CHE,	EnvE	อีกหน่อยอาจจะมีวิศวกรรม

สาขาแปลกๆ	เช่้น	วิศวกรรมสาขาเดลิเวอร่ี	วิศวกรรม

สาขาการครัว	วิศวกรรมสาขาระบบนิเวศก็ได้	ใครจะไปรู้
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Engineering education has undergone 

a tremendous change in the last two 

decade s ,  t he  ma jo r  one  be i n g 

the requirement for the engineering 

education to meet the Profession 

Recognized Standards. The Internatioal 

Standards demand for certain skills of 

new eng ineers  and requ i re  that 

outcomes of graduates be assessed. 

To meet this challenge, an accreditation 

process for engineering education is 

needed in each jurisdiction in order to 

assure the quality of engineers working 

in the globalized industry.

International practice requires that an accreditation body be 

an independent and non-governmental organization. The most 

suitable position for TABEE is to be an accreditation unit within 

the COET because the COET is an engineering organization, with 

closer link to the Industry. The main objective of COET is 

the registration and regulation of engineers practicing in Thailand. 

With TABEE accreditation, the COET will meet the equally 

important objective of promoting the Engineering Education 

Research and Engineering Practice in the Country. If new engineers 

are better prepared for Industry, the regulation of engineering 

practice would be much better.  As a sustainable ORGANIZATION 

that comply with International practice, TABEE must aim at being 

a non-profit, non-governmental and independent organization 

within the Council of Engineers, Thailand.

The VISION of TABEE is : a world class accreditation agency 

recognized by major international engineering accreditation 

associations such as the Washington Accord.

The MISSION of TABEE is : to accredit university and technical 

institution programs in the disciplines of engineering and 

engineering technology at the bachelor’s (and, eventually, at the 

master’s) degree levels.

Being part of the Council of Engineers Thailand, TABEE falls into 

this category of accreditation bodies: independent, 

non-governmental and non-profit organization.

TABEE AS A SUSTAINABLE 
ORGANIZATION WITHIN 
THE COET

1. RATIONALE

2. TABEE AS A SUSTAINABLE 
ORGANIZATION

Tatchai Sumitra
a member of TABEE Sub-committee There are eight important issues that TABEE must address before 

attaining sustainability. They are elaborated as follow

3. EIGHT IMPORTANT ISSUES

4. CONCLUSION
TABEE is an organization that provides service for the Government, 

the students and their parents, the Industry and the Society. It has 

to be a non-governmental, non-profit and independent 

organization. TABEE provides accreditation service that is a third 

party and peer review. TABEE is a true Kalayanamitr of 

the engineering programs and not a faultfinding body. It will 

provide the programs the chance to improve their operation 

continuously.  It can be seen as a label that assures that the 

structure, content and outcomes of an engineering degree meets 

Industry Recognized Internat ional Standards.TABEE is 

self-supporting and belongs to everyone in the engineering 

profession, thus needs participation and understanding from all 

parties concerned.

3.1 INDEPENDENT DECISION BY TABEE WITHIN COET
3.2 CONTINUITY WITHIN COET
3.3 RELEVANCY
3.4 PARTICIPATION AND RESPECT
3.5 HIGH PERFORMANCE
3.6 COST RECOVERY 
3.7 TABEE FUND 
3.8 TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
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กวิิน หมอยา  วุิฒิิวิิศวิกรเคมี (วิค.39)  

ทำำางานในประเทำศ 

โอมาน
ประสบการณ์์ไป



ทำำ�คว�มรู้้�จัักกับปรู้ะเทำศโอม�น

 ผู้้�เขีียนเร่ิ่�มงานแริ่กเป็็นผู้้�ช่่วยว่จััยในสถาบัันทีี่�จับั  

ต่่อมาย้้าย้ไปทำำางานกัับบริิษััทำบริิกัาริอนุรัิกัษ์ัพลัังงานพร้ิอมกัับ

ทำำางานนอกัเวลัาให้้บริิษััทำปริะเมินงานภาคริัฐอีกัแห้่งในต่อนเย้็น

ถึึงเทีำ�ย้งคืน เมื�ออิ�มตั่วย้้าย้ไปทำำางานกัับบริิษััทำวิศวกัริทีำ�ปรึิกัษัา

งานเครืิ�องกัลัไฟฟ้าแลัะต่่อด้้วย้โริงไฟฟ้าเอกัชนในนิคม

อุต่สาห้กัริริมมาบต่าพุด้ ริะย้อง ต่ามลัำาดั้บ  ริาวต้่นปี พ.ศ. 2548 

ผู้้้เขีีย้นเริิ�มงานกัับบริิษััทำรัิบเห้มาก่ัอสร้ิางแท่ำนขุีด้เจาะนำ�ามันนอกั

ชาย้ฝ่ั่�ง เป็นครัิ�งแริกัทีำ�ผู้้้เขีีย้นก้ัาวเข้ีาส่้อุต่สาห้กัริริม OIL & GAS 

ซึึ่�งขีณะนั�นกัำาลัังรุ่ิงโริจน์ ทีำ�นี�มีชาวต่่างชาติ่ทำำางานอย้้่ห้ลัาย้คน 

ส่วนให้ญ่่อย้้ใ่นริะดั้บหั้วห้น้างานแลัะหั้วห้น้าแผู้นกั ผู้้้เขีีย้นทำำางาน

ในแผู้นกัวิศวกัริริมกัริะบวนกัาริ (PROCESS ENGINEERING) 

ห้น้าทีำ�ขีองแผู้นกัคือทำำางานเชิงริาย้ลัะเอีย้ด้กัับเอกัสาริขีองบริิษััทำ

ผู้้้ออกัแบบเพื�อให้้แน่ใจว่าอุปกัริณ์บนแท่ำนขุีด้เจาะสามาริถึ

ปริะกัอบบนแท่ำนแลัะทำำางานได้้ต่ามทีำ�กัำาห้นด้ งานทีำ�ทำำา เช่นกัาริ

คำานวณสมบัติ่ขีองไห้ลัจากัห้ลัุมเจาะแลัะกัาริจำาลัองลัักัษัณะกัาริ

ไห้ลัด้้วย้โปริแกัริม HYSYS  กัาริคำานวณขีนาด้ขีองอุปกัริณ์แย้กั

เฟสขีองไห้ลั อุปกัริณ์แลักัเปลีั�ย้นความร้ิอน  ริะบบท่ำอลัำาเลีัย้ง 

ป่�ม  วา ล์ัวนิริ ภัย้  กัาริจัด้ริะดั้บชั�นพื�น ทีำ� เ สี� ย้ง เพลิังไห้ม้ 

(HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION)  กัาริใส่ข้ีอม้ลัใน

แผู้นผัู้งกัาริเตื่อนภัย้แลัะกัาริปิด้ฉุุกัเฉิุน (ALARM & TRIP 

SETTING) กัาริจัด้ทำำาแผู้นผัู้งริะบบท่ำอแลัะอุปกัริณ์วัด้ (P&ID) 

นอกัจากันี�ผู้้้เขีีย้นย้ังได้้รัิบโอกัาสให้้เข้ีาร่ิวมปริะชุมเกีั�ย้วกัับกัาริบ่ง

ชี�อันต่ริาย้ขีองกัริะบวนกัาริแลัะกัาริปฎิิบัติ่งาน (HAZOP) ร่ิวมกัับ

หั้วห้น้างานแลัะตั่วแทำนล้ักัค้า

 วันหน่�ง หั้วห้น้างานซึึ่�งเป็นวิศวกัริอาวุโสชาวอินเดี้ย้

ทำริาบโด้ย้บังเอิญ่ว่าผู้้้เขีีย้นกัำาลัังสนใจปริะกัาศรัิบสมัคริงาน

บริิษััทำวิศวกัริริมแห่้งห้นึ�งในโอมาน  หั้วห้น้าแนะนำาว่าถ้ึาสนใจก็ั

อย้่าเพิ�งติ่ด้ใจเรืิ�องเงินเดื้อน ให้้เข้ีาสัมภาษัณ์เลัย้พร้ิอมกัับแนะนำา

ว่าถ้ึาได้้งานก็ัควริไปเพื�อเพิ�มปริะสบกัาริณ์  ผู้้้เขีีย้นฟ่งคำาแนะนำา

แล้ัวก็ันั�งคิด้อย้้่นาน อันทีำ�จริิงแล้ัวผู้้้เขีีย้นเคย้ไปยุ้โริปแลัะเกัาห้ลีัใต้่

ขีณะทำำางานกัับบริิษััทำกั่อนๆ นี� แต่่นั�นเป็นเพีย้งช่วงสั�นๆ ทีำ�ถ้ึกัส่ง

ไปอบริมเทำคโนโลัยี้ห้รืิอต่ริวจรัิบเครืิ�องจักัริเท่ำานั�น อย้่างไริก็ัต่าม

ผู้้้เขีีย้นเล็ังเห็้นว่านี�เป็นโอกัาสในกัาริเรีิย้นร้้ิงานด้้าน OIL & GAS 

บนแผู่้นดิ้นแลัะย้ังส่งเสีย้ทำางบ้านได้้เห้มือนเดิ้ม ผู้ลังานทีำ�ทำำาน่า

จะนำามาใช้ปริะกัอบในกัาริเลืั�อนริะด้ับจากัภาคีอุต่สาห้กัาริเป็น

สามัญ่ได้้แลัะอาจสมัคริเป็นวิศวกัริเอเปกัได้้ในอนาคต่

 แล้�ววันทีี่�ริ่อก็มาถ่ง ผู้้้เขีีย้นริอรัิบกัาริสัมภาษัณ์ทำาง

โทำริศัพท์ำขีณะนั�งอย้้่ทีำ�บ้าน  คนทีำ�โทำริมาคือผู้้้จัด้กัาริฝ่ั่าย้วิศวกัริริม

กัริะบวนกัาริ เป็นชาวอินเดี้ย้ทีำ�เติ่บโต่ในอังกัฤษั เรืิ�องทีำ�สัมภาษัณ์

ล้ัวนเป็นเรืิ�องทีำ� ผู้้้เขีีย้นทำำาอย้้่แล้ัวจึงต่อบคำาถึามส่วนให้ญ่่ได้้

สบาย้ๆ เมื�อกัาริสัมภาษัณ์จบลัง ผู้้้จัด้กัาริบอกัว่าจะให้้ต่ำาแห้น่ง 

JUNIOR PROCESS ENGINEER ทัำ�งนี�แผู้นกัทำรัิพย้ากัริบุคคลัจะ

ติ่ด้ต่่อมาภาย้ห้ลัังสำาห้รัิบวีซ่ึ่าเข้ีาปริะเทำศ (ENTRY VISA) แลัะตั่�ว

สาย้กัาริบินกััลัฟ์แอร์ิ   ผู้้้เขีีย้นดี้ใจแทำบกัริะโด้ด้ตั่วลัอย้ห้ลััง

สัมภาษัณ์เสร็ิจ

 ขีณะนั�น ปต่ทำ.สผู้. มีโฆษัณาชิ�นห้นึ�งเกีั�ย้วกัับงาน

สำาริวจแลัะขุีด้เจาะนำ�ามันในโอมาน เรืิ�องทีำ�ผู้้้เขีีย้นได้้งานทำำาใน

โอมานไม่เกีั�ย้วอะไริกัับ ปต่ทำ.สผู้. เลัย้แต่่โฆษัณานั�นทำำาให้้คนริอบ

ตั่วเข้ีาใจแลัะสนับสนุน  มีเรืิ�องต่ลักัว่าหั้วห้น้างานคนดั้งกัล่ัาวโด้น

เรีิย้กัไปต่่อว่าข้ีอห้าส่งเสริิมให้้พนักังานลัาออกัไปทำำางานทีำ�อื�น   

ผู้้้เขีีย้นมาริ้้ภาย้ห้ลัังว่าเขีาเองกั็กัำาลัังย้้าย้ไปทำำางานในปริะเทำศ

อาห้รัิบเอมิเริต่ส์ คงเพริาะเห้ตุ่นี�กัริะมังเขีาเลัย้ไม่เดื้อด้ร้ิอน

 ปีทีำ� ผู้้้เขีีย้นได้้งาน โอมานยั้งไม่มีริะบบขึี�นทำะเบีย้น

วิศวกัริ (ENGINEER REGISTRATION SYSTEM) แบบในไทำย้ ไม่มี

เรืิ�องกัาริเทีำย้บวุฒิิกัาริศึกัษัาริะห้ว่างไทำย้กัับโอมาน เมื�อผู้้้เขีีย้น

ผู่้านกัาริสัมภาษัณ์แล้ัวก็ัเข้ีาใจว่าห้นทำางข้ีางห้น้าปลัอด้โปร่ิง   

แต่่ทีำ�จริิงแล้ัวผู้้้เขีีย้นห้วุด้ห้วิด้จะพลัาด้ไปเรืิ�องห้นึ�ง ขีณะทีำ�เต่รีิย้ม

เอกัสาริต่่างๆ ก่ัอนกัาริเดิ้นทำาง มีเรืิ�องทีำ�ผู้้้เขีีย้นเพิ�งร้้ิก่ัอนเดิ้นทำาง

ไม่กีั�วัน นั�นก็ัคือว่ากัาริเดิ้นทำางทำำางานในต่่างปริะเทำศโด้ย้เฉุพาะ

ในแถึบต่ะวันออกักัลัาง มีริะเบีย้บขีองกัริะทำริวงแริงงานทีำ�ต้่องทำำา

ต่าม  เอกัสาริชิ�นห้นึ�งทีำ�ต้่องมี คือแบบแสด้งริาย้กัาริเดิ้นทำางออกั

นอกัริาชอาณาจักัริ

 กัาริทีำ�จะได้้เอกัสาริชิ�นนี�มาไว้ในมือจำาเป็นต้่องนำา

สัญ่ญ่ากัาริว่าจ้างทีำ�ได้้รัิบกัาริรัิบริองจากัสถึานท้ำต่ไทำย้ ณ ปริะเทำศ

นาย้จ้าง ไปย้ื�นทีำ�สำานักังานบริิกัาริแริงงานไทำย้ไปต่่างปริะเทำศ

พร้ิอมกัับกัริอกัแบบฟอริ์ม จง.39 เพื�อแจ้งกัาริไปทำำางาน 

ต่่างปริะเทำศด้้วย้ต่นเอง  เมื�อได้้แบบแสด้งริาย้กัาริฯ แล้ัว วันทีำ�ไป

สนามบินสุวริริณภุมิ ต้่องนำาไปให้้เจ้าห้น้าทีำ�ด่้านต่ริวจแริงงาน

ปริะทำับต่ริาก่ัอน ค่อย้ไปเช็คพาสปอร์ิต่แลัะตั่�วทีำ�เคาท์ำเต่อร์ิสาย้

กัาริบิน

 ต่ริง นี� สำา คัญ่มากั  มีห้ลัาย้คนทีำ� อย้้่ ไทำย้แต่่ ไ ด้้ งาน 

ต่่างปริะเทำศแบบผู้้้เขีีย้น ไม่ว่าจะอังกัฤษั นอร์ิเวย์้ กัาร์ิต่า มาเลัเซีึ่ย้ 

เจอป่ญ่ห้าต่กัเครืิ�องกัันห้ลัาย้คนเพริาะตั่�วเครืิ�องบินเป็นขีาไปขีาเดี้ย้ว

แลัะไม่มีแบบแสด้งริาย้กัาริเดิ้นทำางออกันอกัริาชอาณาจักัริ ไปแสด้ง

ต่่อเจ้าห้น้าทีำ�ด่้านต่ริวจแริงงานทีำ�สุวริริณภ้มิ

 ถึึงต่ริงนี�  พาสปอร์ิต่ ตั่�วเครืิ�องบิน วีซ่ึ่าเข้ีาปริะเทำศ  

แบบแสด้งริาย้กัาริเดิ้นทำางออกันอกัริาชอาณาจักัริ  มีพร้ิอมแล้ัวก็ั

เดิ้นทำางได้้ 

 โอมานมีชื�อทำางกัาริว่า SULTANATE OF OMAN ตั่�งอย้้่

ทำางต่ะวันออกัขีองคาบสมุทำริอาห้รัิบ  ทำางเห้นือติ่ด้กัับสห้รัิฐอาห้รัิบ

เอมิเริคส์  ด้้านต่ะวันต่กัติ่ด้กัับซึ่าอุดิ้อาริะเบีย้  ด้้านใต้่ติ่ด้เย้เมน  

เมืองห้ลัวงคือกัรุิงมัสกััต่ มีพื�นทีำ� 312500 ต่ริ.กัม.  ปริะชากัริส่วน

ให้ญ่่นับถืึอศาสนาอิสลัาม 

 โอมานมีสินค้าส่งออกัส่วนให้ญ่่คือนำ�ามัน อุต่สาห้กัริริม

ผู้ลิัต่นำ�ามันเชิงพาณิชย์้ เริิ�มเป็นครัิ�งแริกัเมื�อปี พ.ศ. 2510 แลัะเปลีั�ย้น

ปริะเทำศจากัสังคมเกัษัต่ริกัริริมแลัะปริะมง เป็นปริะเทำศผู้้้ผู้ลิัต่นำ�ามัน  

นำ�ามันคิด้เป็น 85% ขีองกัาริส่งออกั

กรุุงมััสกัต เขตมััทรุา เป็็นท่�ตั�งของท่าเรืุอ

โฆษณาช้ิ้�นหน่�งของ ป็ตท.สผ.

จุัดเรู่้�มต้�น . . .

	 ผู้้�เขีียนมีความฝัันเร่ิ่�องที่ำางานต่่างป็ริ่ะเที่ศตั่�งแต่่ต่อน

เรีิ่ยนอย่้ชั่�นป็ริ่ะถมป็ล้าย แต่่เมื�อโต่ขึี�นก็ัต่ริะห้นักัว่าโลักัความ

จริิงมันไม่ง่าย้ ปีทีำ�ผู้้้เขีีย้นจบมห้าวิทำย้าลััย้ ไทำย้กัำาลัังโด้นกัริะห้นำ�า

จากัวิกัฤติ่ต้่มย้ำากุ้ังทีำ�ส่งผู้ลักัริะทำบไปทัำ�วโลักั ด้้วย้ภาริะทำางบ้าน

ทำำาให้้ต้่องรีิบห้างานทำำาให้้เร็ิวทีำ�สุด้ ผู้้้เขีีย้นจำาต้่องพักัเรืิ�องห้างาน

ต่่างปริะเทำศไว้แบบไม่มีกัำาห้นด้

51 52

สารุสภาว้ิศวิกรุ ฉบัับัท่� 1 ปี็ 2564



 ภ้มิปริะเทำศปริะมาณ 82% เป็นทำะเลัทำริาย้ มีทีำ�ริาบชาย้ฝ่ั่�ง

ทำะเลั 3% แลัะเทืำอกัเขีา 15% มี 2 ฤด้้คือ ฤด้้ร้ิอน 31-45 องศาริะห้ว่าง

เดื้อน พ.ค.-กั.ย้. แลัะฤด้้ห้นาว 20-25 องศาริะห้ว่างเดื้อน ต่.ค.-เม.ย้.  

ย้กัเว้นภาคใต้่มีภ้มิอากัาศแบบมริสุม เป็นพื�นทีำ�เพาะปล้ักัสำาคัญ่ขีอง

ปริะเทำศ

 ในปี พ.ศ. 2550 ทีำ�ผู้้้เขีีย้นเริิ�มต้่นทำำางานในโอมานนั�น โอมาน

เริิ�มลัด้กัาริพึ�งพิงแริงงานต่่างชาติ่ผู่้านนโย้บาย้ OMANIZATION ซึึ่�งเน้น

กัาริจ้างงานชาวโอมานแลั้ว แต่่ก็ัย้ังพบแริงงานต่่างชาต่ิทัำ�วไปโด้ย้เฉุพาะ

จากั อินเดี้ย้ บังคลัาเทำศ ปากีัสถึาน ศรีิลัังกัา ฟิลิัปปินส์มีบ้าง สำาห้รัิบ

แริงงานไทำย้ต่ามข้ีอม้ลัสถึานฑู้ต่ไทำย้ ในขีณะนั�นมีปริะมาณไม่เกิัน  

500 คน

เมืัอง Salalah ตอนใต้ของโอมัานในฤดููมัรุสุมั เข่ยวิชิ้ะอุ่มั

 บริิษััทำทีำ�ผู้้้เขีีย้นทำำางานในขีณะนั�น ตั่�งอย้้ใ่น เขีต่ AL-KHWAIR 

เป็นย่้านธุุริกิัจทีำ�สำาคัญ่แห่้งห้นึ�งขีองกัรุิงมัสกััต่

 ผู้้้จัด้กัาริฝ่ั่าย้วิศวกัริริมกัริะบวนกัาริแนะนำาผู้้้เขีีย้นให้้กัับ

พนักังานบริิษััทำคนอื�นซึึ่�งส่วนให้ญ่่เป็นชาวอินเดี้ย้แลัะอธิุบาย้งานให้้ฟ่ง

ว่า บริิษััทำได้้งาน ENGINEERING AND MAINTENANCE CONTRACT 

ซึึ่�งอายุ้ขีองสัญ่ญ่ามีริะย้ะเวลัา 5 ปี จากักัาริปิโต่ริเลีัย้มโอมาน 

(PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN ห้รืิอ PDO) ขีณะนั�นงาน

ต่ามสัญ่ญ่าได้้เริิ�มแล้ัว 1 ปี ห้น้าทีำ�ผู้้้เขีีย้นคือทำำางานออกัแบบวิศวกัริริม

ต่ามทีำ�ได้้รัิบมอบห้มาย้  ริวมถึึงกัาริเด้ินทำางไปย้ังพื�นทีำ�ตั่�งขีองโคริงกัาริ

เพื�อเก็ับข้ีอม้ลัแลัะช่วย้เห้ลืัอล้ักัค้าในกัาริเดิ้นเครืิ�องริะบบห้ากัได้้รัิบ

กัาริร้ิองขีอ

	 ในสัป็ดาห์แริ่ก ผู้้้เขีีย้นเริิ�มทำำางานปริะกับกัับวิศวกัริอาวุโส

คนห้นึ�ง เป็นขัี�นต่อนทีำ�บริิษััทำตั่�งไว้เพื�อให้้แน่ใจว่าพนักังานให้ม่สามาริถึ

เรีิย้นร้้ิงานได้้อย้่างริาบรืิ�นแบบ ON THE JOB  TRAINING แลัะเข้ีา

อบริมเกีั�ย้วกัับเรืิ�องทัำ�วไป เช่น ริะเบีย้บขีองบริิษััทำ สิ�งทีำ�ควริทำำา แลัะ 

ไม่ควริทำำาในริะห้ว่างถืึอศีลัอด้ แลัะเข้ีารัิบกัาริต่ริวจสุขีภาพเพื�อนำามา

ปริะกัอบกัาริทำำาวีซ่ึ่าจ้างงาน (EMPLOYMENT VISA)

	 ในสัป็ดาห์ทีี่�สอง ผู้้้เขีีย้นเข้ีาอบริมกัาริทำำางานในพื�นทีำ�เสี�ย้ง

ภัย้จากั H2S เพริาะ PDO กัำาห้นด้ให้้คนทีำ�เข้ีามาทำำางานในพื�นทีำ�ต้่อง

ผู่้านกัาริอบริมแลัะทำด้สอบทัำ�งภาคทำฤษัฎีิแลัะปฏิิบัติ่เกีั�ย้วกัับกัาริ

ทำำางานในสถึานทีำ�มีความเข้ีมข้ีนขีอง H2S ส้ง  ผู้้้เขีีย้นสอบผู่้านทัำ�งห้มด้

แลัะได้้รัิบ H2S CARD

บัรุรุยากาศรุ้านอาหารุ และลูกค้้าชิ้าวิโอมัาน ในช่ิ้วิงหัวิค้ำ�า ถนนท่�ผ่านหน้าบัรุ้ษัท

 ก๊ัาซึ่จะถ้ึกัเพิ�มความดั้นแลัะสกััด้เอานำ�าออกัเพื�อก่ัอนนำาไปใช้

กัาริอัด้ลังห้ลุัมเพื�อรัิกัษัาความดั้นผู่้าน GAS INJECTION WELL 

ขีองเห้ลัวจะถ้ึกัป่�มส่งต่่อไปยั้งสถึานี MARMUL เพื�อแย้กันำ�า แลัะนำ�ามัน

ออกัจากักััน 

 ต่ามขีอบเขีต่โคริงกัาริ ผู้้้เขีีย้นต้่องกัำาห้นด้จุด้ติ่ด้ตั่�งอุปกัริณ์

เก็ับตั่วอย้่างซึึ่�งเป็นแบบริะบบปิด้ แลัะกัำาห้นด้จุด้ริะบาย้ (DRAIN) 

พร้ิอมกัับปรัิบปรุิงแบบกัริะบวนกัาริผู้ลิัต่ (P&ID)       แลัะเนื�องจากังบ

โคริงกัารินี�น้อย้  ดั้งนั�นกัาริเดิ้นทำางครัิ�งนี�จึงต้่องบินไปกัลัับคนเดี้ย้ว   

แต่่ริะห้ว่างทีำ�อย้้่ไซึ่ต์่จะมีช่างริะบบท่ำอ (PIPING DESIGNER) คนห้นึ�งซึึ่�ง

เป็นพนักังานสาขีาปริะจำาไซึ่ต์่ขีองบริิษััทำคอย้ช่วย้งานแลัะปริะสานงาน

กัับเจ้าขีองสถึานทีำ�ในพื�นทีำ�สำาห้รัิบกัาริขีออนุญ่าต่เข้ีาทำำางานในสถึานี   

 วันทีำ�เดิ้นทำางมีป่ญ่ห้านิด้ห้น่อย้ ผู้้้เขีีย้นเข้ีาใจว่าเทีำ�ย้วบินใน

ปริะเทำศแบบนี�ผู้้้โด้ย้สาริควริไปสนามบินก่ัอนเวลัาเครืิ�องบินออกัอย้่าง

น้อย้ 30 นาทีำ  ปริากัฏิว่ากัว่าบริิษััทำจะห้าริถึพาไปส่งสนามบินได้้ก็ัเห้ลืัอ

เวลัาก่ัอนขึี�นเครืิ�องเพีย้ง 15 นาทีำ

 

 กัาริเดิ้นทำางใช้สาย้กัาริบิน OMAN AIR ผู้้้เขีีย้นกัะด้้วย้สาย้ต่า

เทีำ�ย้วบินนั�นมีผู้้้โด้ย้สาริริาว 40-50 คน เครืิ�องบินออกัจากักัรุิงมัสกััต่

บ่าย้โมงต่ริง ริะห้ว่างทำางมีเรืิ�องตื่�นเต้่นนิด้ห้น่อย้   คือมีช่วงห้นึ�งทีำ�เครืิ�อง

บินต่กัห้ลัุมอากัาศ เพด้านบินลัด้ริะด้ับอย้่างริวด้เร็ิวห้ลัาย้วินาทีำ แลัะ

เครืิ�องก็ัเอีย้งไปทำางปีกัขีวา  ผู้้้ชาย้คนห้นึ�งทีำ�นั�งข้ีางๆ ด้้ท่ำาจะต่กัใจมากั  

ควานมือเปะปะเห้มือนจะยึ้ด้จับอะไริสักัอย้่าง แต่่สุด้ท้ำาย้นักับิน 

ก็ัควบคุมสถึานกัาริณ์ได้้  

 แทำบทุำกัโคริงกัาริจำาเป็นต้่องมีกัาริสำาริวจสภาพต่่างๆ  

ทีำ�ไซึ่ต์่ก่ัอนเริิ�มงานออกัแบบ ทัำ�งนี�เพื�อทำำาความคุ้นเคย้แลัะเก็ับ

ริวบริวมขี้อม้ลัเบื�องต้่น กัาริเด้ินทำางในห้น้าร้ิอนเป็นเรืิ�องไม่สนุกั

นักัเพริาะอากัาศทีำ�ริ้อนจัด้ทำำาให้้เกิัด้ฮีีทำสโต่ริคได้้ง่าย้ๆ  ใคริทีำ�จะ

เดิ้นทำางต้่องเต่รีิย้มตั่วด้้านความปลัอด้ภัย้ต่ามริะเบีย้บเช่น 

จำาเป็นต้่องมีขีวด้นำ�าอย้่างน้อย้ 2 ขีวด้ ต้่องสวมชุด้ป้องกัันแลัะมี

อุปกัริณ์ต่ริวจจับก๊ัาซึ่ซัึ่ลัเฟอร์ิได้ออกัไซึ่ต์่ (H2S DETECTOR) กัาริ

ใช้กัล้ัองถ่ึาย้ร้ิปในไซึ่ต์่ต้่องขีออนุญ่าต่แลัะมีใบรัิบริองว่ากัล้ัองเป็น

แบบ EXPLOSION PROOF สำาห้รัิบสถึานทีำ�มีความเข้ีมข้ีนขีอง

ก๊ัาซึ่ซัึ่ลัเฟอร์ิได้ออกัไซึ่ต์่ส้งต้่องแบกัถัึงออกัซิึ่เจนเข้ีาไปด้้วย้ คนทีำ�

เข้ีาพื�นทีำ�ต่้องมีอย้่างน้อย้ 2 คน ก่ัอนเข้ีาพื�นทีำ�ต่้องสำาริวจทิำศทำาง

ลัมในสถึานีเผืู้�อกัาริอพย้พออกัจากัสถึานีในกัริณีฉุุกัเฉิุน

 มีโคริงกัาริห้นึ�งทีำ�ผู้้้เขีีย้นปริะทัำบใจ โคริงกัาริดั้งกัล่ัาว

เป็นโคริงกัาริเล็ักัๆ เกีั�ย้วกัับกัาริติ่ด้ตั่�งอุปกัริณ์เก็ับตั่วอย่้าง  

สาริไกัลัคอลั (GLYCOL) ขีองห้น่วย้สกััด้นำ�า (DEHYDRATION 

UNIT) ภาย้ในสถึานี  BIRBA GATHERING STATION (BGS) ซึึ่�ง

ตั่�งอย้้่ทำางต่อนใต้่ขีองโอมานห่้างไป 780 KM. จากักัรุิงมัสกััต่

 สถึานีนี�เป็นสถึานทีำ�ต้่องริะวังอย้่างย้ิ�งต่ามมาต่ริฐาน 

PDO เพริาะทีำ�นี�มีความดั้นทำำางานส้งสุด้ถึึง 48,500 KPA(G) แลัะ

ความเข้ีมข้ีน H2S  ส้งสุด้ 8 MOL%  สถึานีทำำาห้น้าทีำ�ริวบริวม 

ขีองไห้ลัจากัห้ลุัมผู้ลิัต่จากั 3 แห้ล่ังคือ BIRBA BUDOUR แลัะ 

HARWEEL  เพื�อทำำากัาริแย้กัขีองเห้ลัว (นำ�า+นำ�ามัน) แลัะก๊ัาซึ่ 

การไปไซต์์ในโอมาน 

ท่�ตั�งสถาน่ Birba Gathering Station

กรุะบัวินการุผล้ตของสถาน่

ภาพทางอากาศของสถาน่

เค้รืุ�องบ้ันลงจอดูท่� Nirma airstrip
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 ในทีำ�สุด้ก็ัไปถึึง NIRMA AIRSTRIP เวลัาสี�โมงเย้็น NIRMA 

AIRSTRIP เป็นสนามบินชั�วคริาวไม่มีอาคาริผู้้้โด้ย้สาริถึาวริ พอถึึงเวลัา

เครืิ�องลังจอด้ยั้งกัับลังจอด้ในทำะเลัทำริาย้ฝุ่ั่นทำริาย้ต่ลับขึี�นถึึงห้น้าต่่าง

เครืิ�องบิน

 สนามบินนี� ไ ม่ มีอาคาริผู้้้โด้ย้สาริขีาเข้ีา   มีแต่่อาคาริ 

ผู้้้โด้ย้สาริขีาออกั    ดั้งนั�นผู้้้โด้ย้สาริทีำ�เพิ�งลังจากัเครืิ�องแห้ม็บๆ ต้่องริอ

กัันแถึวๆ ลัาด้จอด้ริถึท่ำามกัลัางอากัาศทีำ�ริ้อนจัด้กัว่า  45 องศาเซึ่ลัเซีึ่ย้ส     

ในทีำ�สุด้ก็ัมีเจ้าห้น้าทีำ�สนามบินลัากัสัมภาริะออกัมา ห้ลัังริับกัริะเป๋าผู้้้

เขีีย้นริอตั่�งนานก็ัไม่มีคนมารัิบเสีย้ทีำ จนในทีำ� สุด้ทำนไม่ไห้วโทำริไป

สำานักังานสาขีาเองว่าให้้ส่งริถึมา คนทีำ�สำานักังานสาขีานัด้อะไริไม่ค่อย้ได้้

ต่ามนัด้  ต้่องโทำริต่ามต่ลัอด้ ผู้้้เขีีย้นไปถึึงทีำ�พักัคนงานทีำ�เมือง MARMUL 

เวลัาสี�โมงครึิ�ง    

 ทีำ�นี�ทุำกัอย้่างอย้้่เป็นต้้่คอนเทำนเนอริ์  ต้้่นอน  ต่้้สันทำนากัาริ   

ต้้่โริงอาห้าริ    ผู้้้เขีีย้นตั่�งใจว่าเย็้นนี�ถึึงพรุ่ิงนี�แต่่ลัะมื�อต้่องอัด้เต็่มทีำ�

เพริาะพรุ่ิงนี�ต้่องอย้้่ในสถึานีทัำ�งวัน      อาห้าริทีำ�กิันเป็นอาห้าริอินเดี้ย้

ทัำ�วไป   มีจับปาต่ี  ด้้คล้ัาย้โริตี่ถ้ึาไม่ใส่นำ�าต่าลั นม ห้ริือไข่ี   นอกัจากันี�ก็ั

มีข้ีาวผัู้ด้ผู้งกัริะห้รีิ�ใส่มันฝั่รัิ�ง  ซึุ่ปปลัาชุบแป้งทำอด้แลัะแผู้่นหั้วห้อมกัับ

มันฝั่รัิ�งแผู่้นบางๆ ทัำ�งห้มด้ผัู้ด้แห้้งๆ  อันไห้นกัลิั�นไม่ส้้ดี้ ผู้้้เขีีย้นก็ั 

ริาด้ซึ่อสมะเขืีอเทำศทัำบเข้ีาไปห้นาๆ

บัรุ้การุลำาเล่ยงกรุะเป็า๋ลงจากเค้รืุ�องของสนามับ้ัน

ตู้ค้อนเทนเนอร์ุท่�พัก

สภาพภาพภายในตู้ท่�พัก

บัรุรุยากาศในมืั�อเย็น

 พอทำำางานถึึงสิบเอ็ด้โมงเช้าก็ัห้ยุ้ด้งาน ออกัจากัสถึานีไป 

กิันมื�อเทีำ�ย้ง  แลัะกัลัับมาเริิ�มงานอีกัทีำต่อนบ่าย้สองโมงครึิ�ง   เพริาะช่วง

เทีำ�ย้งอากัาศร้ิอนจัด้   ริวมทัำ�งห้มด้เกืัอบ 5 ชั�วโมง    ริะห้ว่างทำำางานเห้งื�อ

ออกัต่ลัอด้เวลัา   ต้่องห้ยุ้ด้ทำำางานเพื�อปาด้เห้งื�อเป็นริะย้ะๆ  

 

 ช่างริะบบท่ำอทีำ�ช่วย้งานบอกัว่าแปลักัใจทีำ�เห็้นวิศวกัริแผู้นกั

กัริะบวนกัาริมาทำำางานสเกั็ต่แบบไอโซึ่ขีองท่ำอทีำ�จะติ่ด้ตั่�งอุปกัริณ์ 

เก็ับตั่วอย่้าง   ด้้เขีาชื�นชมทีำ�ว่าผู้้้เขีีย้นทำำางานติ่ด้ดิ้น มาร้้ิทีำ�ห้ลัังว่าคนอื�น

ในแผู้นกัเขีาไม่ทำำากััน มักัจะให้้ช่างริะบบท่ำอทำำางานไปต่ามลัำาพัง  

งานเสร็ิจสิ�นปริะมาณ 4 โมงเย็้น แต่่กัว่าจะติ่ด้ต่่อเรืิ�องริถึกัลัับทีำ�พักั 

ก็ัปริะมาณ 6 โมงเย็้น  วันรุ่ิงขึี�นเดิ้นทำางกัลัับ

 เช้าวันรุ่ิงขึี�นเจอป่ญ่ห้าแบบเด้ิมเรืิ�องห้าริถึไปสนามบิน  

เครืิ�องบินกัำาห้นด้ออกับ่าย้โมงแต่่ริถึไปส่งถึึงห้น้าสนามบินบ่าย้โมงต่ริง    

ผู้้้เขีีย้นต้่องแบกัสัมภาริะวิ�งจากัอาคาริผู้้้โด้ย้สาริไปย้ังเครืิ�องบินเพริาะ 

ผู้้้โด้ย้สาริคนอื�นริออย้้่บนเครืิ�องห้มด้แล้ัว  เครืิ�องบินมาถึึงกัรุิงมัสกััต่เวลัา

สี�โมงเย้็นโด้ย้สวัสดิ้ภาพ

 ทัำ�งห้มด้นี� ย้ังเพีย้งแค่เกัริิ�นนำา  คริาวห้น้าผู้้้เขีีย้นจะเลั่าถึึงงาน

ออกัแบบวิศวกัริริมทีำ�ทำำาให้้กัับล้ักัค้าขีองบริิษััทำนะครัิบ

โป็ริ่ดต่่ดต่ามต่อนต่่อไป็ฉบัับัหน�า

ภาพทางอากาศของสถาน่

 กิัจกัริริมสันทำนากัาริขีองคนงานเทำ่าทีำ�เห็้นก็ัมีกัาริเลั่น

แบด้มินตั่น   ทีำ�โริงอาห้าริมีคนมาถึามผู้้เขีีย้นว่าเป็นคนฟิลิัปปินส์

ห้รืิอเปล่ัา พอร้้ิว่ามาจากัปริะเทำศไทำย้  งงกัันเป็นแถึว   แน่นอนทีำ�

นี�ไม่มีคนไทำย้

 มื�อเช้าผู้้้เขีีย้นมาสาย้ไปห้น่อย้เพริาะเวลัาอาห้าริเช้าคือ 

ตี่ห้้าครึิ�งถึึงห้กัโมงครึิ�ง   อาห้าริคาวถ้ึกัเก็ับไปห้มด้แล้ัวยั้งเห้ลืัอ 

ก็ัพวกัขีนมป่งกัับแย้มแล้ัวก็ัพวกัคอนเฟลักั   จากันั�นก็ัเต่รีิย้มตั่ว   

ก่ัอนเข้ีาไซึ่ต์่ ก็ัสวมชุด้ป้องกัันสีฟ้าทีำ�คลุัมทัำ�งตั่ว  ห้มวกั  ริองเทำ้า

เซึ่ฟตี่� ถัึงออกัซิึ่เจนทีำ�ห้นักัถึึง 5 กิัโลักัรัิม  นำ�าเปล่ัา 1 ลิัต่ริ  สาย้วัด้  

แลัะเอกัสาริทีำ�เกีั�ย้วกัับงาน

 กัว่าจะไปถึึงไซึ่ต์่แล้ัวเริิ�มงานได้้ก็ัเก้ัาโมง  อย้่างทีำ�

อธิุบาย้ต่อนต่้นขีองไห้ลัในไซึ่ต์่ทีำ�นี�เป็นพิษัมากั   ถ้ึาสวมห้น้ากัากั

ออกัซิึ่เจนช้าขีณะทีำ�มีกัาริรัิ�วไห้ลัคงได้้โบกัมือลัาโลักันี�  ดั้งนั�น 

ผู้้้เขีีย้นก็ัต้่องแบกัถัึงออกัซิึ่เจนทำำางานต่ลัอด้

การไปไซต์์ในโอมาน 

ผู้เข่ยนในชุิ้ดูป็อ้งกันทั�งตัวิ

อุป็กรุณ์ในหน่วิยกำาจัดูนำ�า (Dehydration Unit)
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โครงการก่อสร้างอาคาร
ท่ี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกร

	 นัับตัั้�งแต่ั้มีีการจััดตัั้�งสภาวิิศวิกรข้ึ้�นัตั้ามีพระราชบัญญัติั้วิิศวิกร	พ.ศ.	 2542	

เม่ี�อวัินัทีี่�	30	พฤศจิักายนั	2542	เป็็นัต้ั้นัมีา	สภาวิิศวิกรยังไม่ีมีีอาคารทีี่�ที่ำาการเป็็นัขึ้องตัั้วิ

เอง	ต้ั้องเช่าพ่�นัทีี่�บริเวิณชั�นั	2	และชั�นั	5	ขึ้องอาคารวิิศวิกรรมีสถานัแห่่งป็ระเที่ศไที่ย	(วิสที่.)	

เป็็นัสำานัักงานัสำาห่รับให้่บริการสมีาชิกเร่�อยมีา	ซ้ึ่�งพ่�นัทีี่�เช่าดังกล่าวิมีีเน่ั�อทีี่�จัำากัด	ไม่ีเพียง

พอต่ั้อการให้่บริการ	สมีาชิกไม่ีได้รับควิามีสะดวิกเท่ี่าทีี่�ควิร	และเป็็นัอุป็สรรคต่ั้อการบริห่าร

งานัขึ้องสภาวิิศวิกรด้วิย	ในัการป็ระชุมีให่ญ่สามัีญสภาวิิศวิกร	ป็ระจัำาปี็	2559	เม่ี�อวัินัทีี่�	

11	มีีนัาคมี	2559	ทีี่�ป็ระชุมีมีีข้ึ้อเสนัอแนัะให้่สภาวิิศวิกรจััดห่าทีี่�ดินัเพ่�อก่อสร้างทีี่�ที่ำาการ

สภาวิิศวิกรเป็็นัขึ้องตั้นัเอง	และจัากการป็ระชุมีให่ญ่สามัีญสภาวิิศวิกร	ป็ระจัำาปี็	2561	

เม่ี�อวัินัทีี่�	25	มีกราคมี	2561	ทีี่�ป็ระชุมีได้อนุัมัีติั้งบป็ระมีาณการจััดซ่ึ่�อทีี่�ดินัเพ่�อก่อสร้าง

ทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกร	ซ้ึ่�งสภาวิิศวิกรได้ดำาเนิันัการจััดซ่ึ่�อทีี่�ดนิัแป็ลงติั้ดถนันัลาดพร้าวิ	บริเวิณ

ป็ากซึ่อยลาดพร้าวิ	54	เขึ้ตั้วัิงที่องห่ลาง	กรุงเที่พมีห่านัคร	จัากนัั�นัจ้ังได้พิจัารณาคัดเล่อก

ผู้้้ออกแบบโครงการโดยวิิธีีการป็ระกวิดแบบ	 เพ่�อมุ่ีงห่วัิงให้่อาคารทีี่�ที่ำาการห่ลังนีั�

มีีเอกลักษณ์ที่างสถาปั็ตั้ยกรรมี	 มีีควิามีโดดเด่นัเป็็นัภ้มิีสัญลักษณ์	ห่ร่อ	Landmark	

แห่่งห่น้ั�งขึ้องป็ระเที่ศไที่ย	และส่บเน่ั�องมีาถ้งการป็ระชุมีให่ญ่สามัีญสภาวิิศวิกร	ป็ระจัำาปี็	

2563	 เม่ี�อวัินัทีี่�	11	 มิีถุนัายนั	2563	 ทีี่�ป็ระชุมีได้อนุัมัีติั้งบป็ระมีาณงบลงทุี่นั	 โครงการ

ก่อสร้างอาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกร	ปี็	2563	ถ้งปี็	2565	รวิมีทัี่�งสิ�นั	356	ล้านับาที่

ควิามเป็็นมา
ของโครงการ

ข้อมูลเก่�ยวิกับ
โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ท่ี่�ที่ำาการ 
สภาวิิศวิกร
	 โครงการก่อสร้างอาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรอย้่บนั

ที่ี�ดินัตั้ิดถนันัลาดพร้าวิ	บริเวิณป็ากซึ่อยลาดพร้าวิ	54	มีีเนั่�อที่ี�

2	 ไร่	20	ตั้ารางวิา	 (3,280	ตั้ารางเมีตั้ร)	 ซ้ึ่�งการที่ี�อาคารอย้่ตั้ิด

ถนันัลาดพร้าวิ	ที่ำาให้่สมีาชิกสามีารถเดินัที่างมีาใช้บริการได้อย่าง

สะดวิกทัี่�งที่างรถยนัต์ั้ส่วินัตัั้วิรถ	โดยสารป็ระจัำาที่าง	และรถไฟฟ้า	

(อาคารอย้ใ่กล้สถานีัรถไฟฟ้าสายสีเห่ล่อง	สถานีัโชคชัย	4	ทีี่�กำาลัง

ดำาเนิันัการก่อสร้าง)	โครงการป็ระกอบด้วิยการก่อสร้างอาคาร	2	

ห่ลัง	 ได้แก่	อาคารที่ี�ที่ำาการสภาวิิศวิกร	1	ห่ลัง	และอาคารจัอด

รถยนัต์ั้	1	ห่ลัง	โดยอาคารทีี่�ที่ำาการเป็็นัอาคารคอนักรีตั้ส้ง	7	ชั�นั	

พ่�นัทีี่�ใช้สอยป็ระมีาณ	9,000	ตั้ารางเมีตั้ร	นัอกจัากจัะจััดให้่เป็็นั

สำานัักงานัแล้วิ	 ยังจััดให้่มีีพ่�นัทีี่�ใช้สอยอ่�นัด้วิย	 เช่นั	 เป็็นัห้่องสมุีด	

ห้่องป็ระชุมี	มีีพ่�นัทีี่�พาณิชย์และพ่�นัทีี่�เช่าขึ้องสมีาคมีวิิชาชีพต่ั้าง	ๆ	

ส่วินัอาคารจัอดรถยนัต์ั้เป็็นัอาคารเห่ล็กโครงสร้างร้ป็พรรณใช้

ระบบจัอดรถยนัต์ั้อัตั้โนัมัีติั้	 โดยมีีกลุ่มีกิจัการค้าร่วิมี	AATTN8A	

เป็็นัผู้้้ออกแบบอาคารด้านัสถาปั็ตั้ยกรรมีและวิิศวิกรรมี	บริษัที่	

ทีี่มี	 เอสคิวิ	 จัำากัด	 เป็็นัผู้้้ออกแบบงานัสถาปั็ตั้ยกรรมีภายในั	

บริษัที่	 ฟิวิเจัอร์	 คอนัซัึ่ลแที่นัต์ั้	 จัำากัด	 เป็็นัทีี่�ป็ร้กษาบริห่าร

โครงการ	บริษัที่	ไพลอนั	จัำากัด	(มีห่าชนั)	เป็็นัผู้้้รับจ้ัางเห่มีางานั

ก่อสร้างเสาเข็ึ้มีเจัาะ	บริษัที่	สโตั้นัเฮ้้นัจ์ั	อินัเตั้อร์	จัำากัด	(มีห่าชนั)	

เป็็นัผู้้้ควิบคุมีงานัก่อสร้างและบริษัที่สยามีมีัลติั้คอนัจัำากัดเป็็นั

ผู้้้รับจั้างเห่มีาก่อสร้าง	

	 อาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรได้รับการออกแบบเพ่�อเป็็นั

อาคารสำานัักงานัต้ั้นัแบบด้านัสถาปั็ตั้ยกรรมีและวิิศวิกรรมีทีี่�ให้่

ควิามีสำาคัญกับชุมีชนัเม่ีองและคุณภาพ	 ชีวิิตั้ขึ้องผู้้้ใช้งานัและผู้้้

อย้่อาศัยโดยรอบมีีการจััดสรรพ่�นัทีี่�	 (Space	Planning)	ภายในั

อาคารอย่างมีีป็ระสิที่ธิีภาพสามีารถตั้อบสนัองควิามีตั้้องการขึ้อง

สมีาชิกได้อย่างครบถ้วินั	 โดยผู้้้ออกแบบมีีแนัวิควิามีคิดเกี�ยวิกับ

อัตั้ลักษณ์สำาห่รับการออกแบบอาคารทีี่�สำาคัญดังนีั�	

1. ศาสตร์์แห่่งวิิศวิกร์ร์ม–วิิชาแห่่งการ์ปร์ะยุุกต์:	งานัวิิศวิกรรมี

เ กิด ข้ึ้� นัจัากผู้สานัอง ค์ควิามี ร้้ ในัห่ลากห่ลายศาสตั้ ร์ ทัี่� ง

คณิตั้ศาสตั้ร์	 วิิที่ยาศาสตั้ร์	และที่รัพยากรขึ้องธีรรมีชาติั้อันัก่อให้่

เกิดนัวัิตั้กรรมีการก่อสร้างอาคารเพ่�อเป็็นัสัญลักษณ์แห่่ง

วิิที่ยาการที่างวิิศวิกรรมีจ้ังมิีใช่เพียงการออกแบบเพ่�อตั้อบสนัอง

การใช้งานัเท่ี่านัั�นั	 แต่ั้ยังต้ั้องแสดงออกถ้งนัวัิตั้กรรมีควิามี

ก้าวิห่น้ัาขึ้องวิิศวิกรรมีทีี่�ผู้นัวิกกันัในัห่ลายแขึ้นังวิิชาอันัเป็็นั

รากฐานัสำาคัญขึ้องการเกิดนัวัิตั้กรรมีอีกด้วิย

2. ควิามท้้าท้ายุท้างโคร์งสร้์าง:	งานัสถาปั็ตั้ยกรรมีทีี่�แสดงควิามี

สามีารถพิเศษขึ้องวิิศวิกรรมีโครงสร้างอย่างซัึ่บซ้ึ่อนัการแง้มีเปิ็ด

ผิู้วิห่น้ัาดินัและต้ั้นัไม้ีนัำาพ่�นัทีี่�ด้านัล่างมีาเป็็นัฟังก์ชั�นัการใช้งานั

และการลอยขึ้องมีวิลอาคารที่ี�ไม่ีสามีารถคาดเดาเที่คนัิควิิธีีได้

จัากภายนัอกแต่ั้	 จััดสรรให้่พ่�นัทีี่�ใช้งานัภายในัเป็็นัส่วินัทีี่�

สาธีารณชนัสามีารถเข้ึ้ามีาสัมีผัู้สควิามีสวิยงามีขึ้องโครงสร้างทีี่�

แสดงออกอย้่ภายในั	

3.  เผยุแพร่์ข้้อมูลท่้�เป็นปร์ะโยุชน์ต่อมวิลชน:	งานัสถาปั็ตั้ยกรรมี

ทีี่�มีีป็ฏิิสัมีพันัธ์ีกับผู้้้คนัเป็็นัการป็ระยุกต์ั้เที่คโนัโลยีในัการส่�อสาร

เข้ึ้ากับชิ�นัส่วินัขึ้องเป็ล่อกอาคารที่ี�จัะสร้างควิามีมีีส่วินัรว่ิมีระห่วิา่ง

อาคารและชุมีชนัโดยรอบ	อาทิี่	การส่�อสารเกี�ยวิกับสภาพภ้มิีอากาศ	

มีลพิษฝุุ่�นัละอองในัอากาศเวิลาและการจัราจัร

4. การ์ใช้ท้รั์พยุากร์ธร์ร์มชาติอยุ่างคุ้มค่า:	 สภาพสิ�งแวิดล้อมี

อากาศสร้างผู้ลกระที่บโดยตั้รงต่ั้อคุณภาพ	 ชีวิิตั้	 การผู้นัวิก

สถาป็ัตั้ยกรรมีกับวิิศวิกรรมีสิ�งแวิดล้อมีจ้ังเป็็นัการพัฒนัาอย่าง

ยั�งย่นั	 โดยให้่ควิามีสำาคัญกับพ่�นัทีี่�สีเขีึ้ยวิ	 ทีี่�ให้่ควิามีต่ั้อเน่ั�องกับ

ทัี่�งคนัและระบบนิัเวิศน์ั	 ต่ั้าง	ๆ	ในัท้ี่องถิ�นั	นัอกจัากนัั�นัยังคำาน้ัง

ถ้งการห่มุีนัเวีิยนัใช้ที่รัพยากรอย่างคุ้มีค่าทัี่�งการเปิ็ดรับแสง

ธีรรมีชาตั้ิการบำาบัดนัำ�าใช้ภายในัอาคารด้วิยระบบชีวิภาพที่ี�จัะ

ช่วิยซึ่้มีสารละลายตั้่างๆ	ที่ี �มีีป็ระโยชนั์ตั้่อสิ �งแวิดล้อมี	ไมี่ให่้

ส้ญเสียคุณค่าขึ้องที่รัพยากรไป็อย่างไร้ควิามีห่มีาย

อััตลัักษณ์์ขอังอัาคาร
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ประธานอันุกรรมการก่อัสร้างทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกร



	 	 	 	งานัโครงสร้างและงานัระบบขึ้องอาคารที่ี�ที่ำาการสภาวิิศวิกร

ได้รับการออกแบบโดยผู้้้ป็ระกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมีที่ี�มีาก

ป็ระสบการณ์	 อีกทัี่�งได้รับการแนัะนัำาและให้่คำาป็ร้กษาจัาก

วิิศวิกรทีี่�ชำานัาญการที่ี�คณะกรรมีการสภาวิิศวิกรแตั้่งตัั้�ง	 โดยการ

ออกแบบไมี่เพียงแต่ั้เป็็นัไป็ตั้ามีกฎ	 ระเบียบ	 ตั้ามีทีี่�ภาครัฐ

กำาห่นัด	แต่ั้ยังเป็็นัไป็ตั้ามีมีาตั้รฐานัสากลห่ร่อมีาตั้รฐานัทีี่�เป็็นัทีี่�

ยอมีรับกันัในัแวิดวิงวิิศวิกรอีกด้วิย	 เช่นั	 มีาตั้รฐานัขึ้อง

กรมีโยธีาธิีการและผัู้งเม่ีอง	มีาตั้รฐานัขึ้องวิิศวิกรรมีสถานัแห่่ง

ป็ระเที่ศไที่ย	ในัพระบรมีราช้ป็ถัมีภ์	มีาตั้รฐานั	NFPA101:	Life	

Safe	ty	Code	ขึ้องป็ระเที่ศสห่รัฐอเมีริกา	รวิมีทัี่�งในับางระบบ

ได้รับการออกแบบให้่สอดรับการรักษาคุณภาพสิ�งแวิดล้อมีและ

นัวัิตั้กรรมีอาคารตั้่างๆ	โดยมีีรายละเอียดที่ี �สำาคัญ	ดังนัี �

1. โคร์งสร้์างอาคาร์ :	โครงสร้างขึ้องอาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกร

โดยรวิมีเป็็นัโครงสร้างคอนักรีตั้	โครงห่ลังคาเป็็นัเห่ล็กโครงสร้าง

ร้ป็พรรณโดยมีีชิ�นัส่วินัโครงสร้างแผู่้นัพ่�นัไร้คานัและเสาเป็็นั

ระบบรับนัำ�าห่นัักบรรทุี่กในัแนัวิดิ�งและกำาแพงรับแรงเฉ่ือนั	

(Shear	Wall)	ที่ำาห่น้ัาทีี่�รับแรงด้านัข้ึ้าง	ฐานัรากขึ้องอาคารใช้

ระบบเสาเข็ึ้มีเจัาะแบบเปี็ยก	 (Wet	Process)	 โครงสร้างได้รับ

การออกแบบให้่สามีารถต้ั้านัที่านัแรงลมีและแรงสั�นัสะเท่ี่อนัจัาก

แผู่้นัดินัไห่วิได้ตั้ามีทีี่�กำาห่นัดในักฎห่มีายว่ิาด้วิยการควิบคุมี

อาคาร

2. ร์ะบบป้องกันและร์ะงับอัคค่ภััยุ : เน่ั�องจัากอาคารทีี่�ที่ำาการ

สภาวิิศวิกรมีีการใช้งานัทีี่�ห่ลากห่ลาย	 มีีสมีาชิกและป็ระชาชนั

เข้ึ้าใช้บริการเป็็นัจัำานัวินัมีาก	 ผู้้้ออกแบบจ้ังให้่ควิามีสำาคัญกับ

ระบบควิามีป็ลอดภัยขึ้องอาคารโดยเฉืพาะระบบป้็องกันัและ

ระงับอัคคีภัยทีี่�มีีสมีรรถนัะใกล้เคียงกับระบบขึ้องการก่อสร้าง

อาคารส้งห่ร่ออาคารขึ้นัาดให่ญ่พิเศษ	 ได้แก่	 ระบบหั่วิกระจัาย

นัำ�าดับเพลิง	 (Sprinkler	 System)	 ทีี่�ครอบคลุมีพ่�นัทีี่�ภายในั

อาคารทัี่�วิทัี่�งอาคารเคร่�องส้บนัำ�าดับเพลิงและระบบท่ี่อย่นัระบบ

จ่ัายพลังงานัไฟฟ้าสำารอง	และการจััดเตั้รียมีบันัไดห่นัีไฟภายในั

อาคารอย่างเห่มีาะสมีและเพียงพอ	การจััดให้่มีีระบบอัดอากาศ

เพ่�อป้็องกันัควัินัไฟเข้ึ้ามีาในับันัไดห่นัีไฟ	นัอกจัากนีั�ยังมีีการ

พิจัารณาป็ิดช่องเป็ิดและช่องท่ี่อทีี่�ที่ะลุระห่วิ่างชั�นัด้วิยวัิสดุ

ป้็องกันัไฟและควัินัลามีเพ่�อลดอันัตั้รายจัากการลุกลามีขึ้องเพลิง

ระห่วิ่างชั �นัขึ้ณะเกิดเพลิงไห่มี้อีกด้วิย

งานโครงสร้าง
และงานระบบ
ของอาคาร

ควิามคืบหน้าขอังโครงการ

3. ร์ะบบบริ์ห่าร์จััดการ์อาคาร์อัตโนมัติ	 (Building	Auto-

mation	System-BAS):		BAS	เป็็นัระบบทีี่�สามีารถควิบคุมี	

สั�งการ	 และตั้รวิจัสอบระบบสำาคัญต่ั้างๆ	 ขึ้องอาคาร	

โดยระบบ	BAS	ขึ้องอาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรมีีควิามี

ห่ลากห่ลาย	 เช่นั	ระบบควิบคุมีการป็รับอากาศซ้ึ่�งสามีารถ

สั�งเปิ็ดปิ็ด	AHU	(Air	Handling	Unit)	ในัแต่ั้ละพ่�นัทีี่�	ระบบ

ควิบคุมีแสงสว่ิางทีี่�เช่�อมีต่ั้อกับระบบแสงสว่ิางโดยสามีารถ

สั�งเปิ็ด-ปิ็ดโคมีไฟในัแต่ั้ละพ่�นัทีี่�	 ระบบตั้รวิจัสอบวัิดค่า

การใช้พลังงานัขึ้องตั้้้ไฟฟ้า	MDB	 (Main	Distribution	

Board)	และระบบตั้รวิจัสอบการที่ำางานัขึ้องระบบแจ้ังเห่ตุั้

เพลิงไห่ม้ี	เป็็นัต้ั้นั

4. อาคาร์เข่้ยุวิ (Green Building) :	การออกแบบและ

ก่อสร้างอาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรมีีเป้็าห่มีายให้่เป็็นั

อาคารเขีึ้ยวิ	 ในัระดับ	Gold	ตั้ามีมีาตั้รฐานัการป็ระเมิีนั

อาคารเขีึ้ยวิ	TREES	(Thai’s	Rating	for	Energy	and	En-

vironmental	 Sustainability)	ขึ้องสถาบันัอาคารเขีึ้ยวิ

ไที่ย	(Thailand	Green	Building	Institute)	นัอกจัากนีั�ในั

การเขีึ้ยนัแบบอาคารยังใช้ระบบแบบจัำาลองสารสนัเที่ศ

อาคาร	 (Building	 Information	Modeling-BIM)	 ซ้ึ่�งเป็็นั

ระบบสร้างแบบจัำาลองเสม่ีอนัขึ้องอาคาร	 และส่งผู่้านั

ข้ึ้อม้ีลไป็ในัแตั้่ละขัึ้�นัตั้อนัการดำาเนัินัการ	 ไม่ีว่ิาจัะเป็็นัขัึ้�นั

ตั้อนัการออกแบบ	การก่อสร้าง	และการบำารุงรักษาอาคาร	

อันัจัะช่วิยให้่การวิิเคราะห์่และควิบคุมีในัขัึ้�นัตั้อนัต่ั้างๆ	

เป็็นัไป็อย่างรวิดเร็วิและมีีป็ระสิที่ธิีภาพ

	 โครงการก่อสร้างอาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรมีีควิามีค่บห่น้ัา

มีาอย่างต่ั้อเน่ั�องโดยห่ลังจัากทีี่�ได้รับการอนุัมัีติั้ให้่จััดห่าทีี่�ดินัตั้ามี

เจัตั้นัารมีณ์ที่ี�สมีาชิกสภาวิิศวิกรมีอบห่มีายแล้วิ	สภาวิิศวิกรได้จััดซ่ึ่�อ

และโอนักรรมีสิที่ธิี�ทีี่�ดินั	เม่ี�อวัินัทีี่�	19	กันัยายนั	2561	และได้ดำาเนิันังานั

ทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องบางส่วินัเสร็จัเรียบร้อยแล้วิ	อาทิี่	งานัออกแบบอาคารด้านั

สถาปั็ตั้ยกรรมีและวิิศวิกรรมีงานัออกแบบสถาปั็ตั้ยกรรมีภายในั	งานัร่�อ

ถอนัอาคารเดิมี	งานัก่อสร้างรั�วิชั�วิคราวิ	การแจ้ังถมีดินัตั้ามีกฎห่มีายว่ิา

ด้วิยการขุึ้ดดินัและถมีดินั	 งานัถมีดินั	 การแจ้ังก่อสร้างอาคารตั้ามี

มีาตั้รา39	ที่วิิ	การก่อสร้างเสาเข็ึ้มีเจัาะ	ซ้ึ่�งสภาวิิศวิกรได้จััดพิธีีบวิงสรวิง

เสาเขึ้็มีฤกษ์อาคารที่ี�ที่ำาการสภาวิิศวิกรไป็เมี่�อวิันัศุกร์ที่ี�	 3	กรกฎาคมี	

2563	โดยการดำาเนิันัการในัขัึ้�นัตั้อนัต่ั้อไป็จัะเป็็นัการก่อสร้างโครงสร้าง

อาคารทีี่�ที่ำาการต่ั้อไป็
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	 สุดท้ี่ายนีั�	 ขึ้อขึ้อบพระคุณผู้้้ที่รงคุณวุิฒิและผู้้้ชำานัาญ

การในัคณะอนุักรรมีการและคณะที่ำางานัทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องทุี่กท่ี่านัทีี่�

กรุณาให้่คำาป็ร้กษาแนัะนัำาในัขัึ้�นัตั้อนัต่ั้างๆ	 ด้วิยดีมีาโดยตั้ลอด	

รวิมีทัี่�งต้ั้องขึ้อขึ้อบพระคุณกรรมีการสภาวิิศวิกรทุี่กท่ี่านัทีี่�ให้่การ

สนัับสนุันัในัทุี่กๆ	 ด้านัเสมีอมีา	 เพ่�อให้่การดำาเนิันัการก่อสร้าง

อาคารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรซ้ึ่�งเป็รียบเสม่ีอนับ้านัห่ลังแรกขึ้อง

สมีาชิกสภาวิิศวิกร	มีีควิามีสง่างามี	ทัี่นัสมัีย	คุ้มีค่า	และเป็็นัทีี่�ภาค

ภ้มิีใจัขึ้องผู้้้ป็ระกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมีทุี่กคนัตั้ลอดไป็

ดร.เสถียร	เจัริญเห่รียญ

กรรมีการสภาวิิศวิกร

ป็ระธีานัอนุักรรมีการก่อสร้างทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรถ้งแม้ีการดำาเนิันังานัจัะล่าช้าไป็กว่ิาแผู้นัทีี่�คาดไว้ิบ้าง	 เน่ั�องจัาก

ได้รับผู้ลกระที่บจัากการแพร่ระบาดขึ้องไวิรัส	COVID-19	ที่ำาให้่

การป็ระชุมีให่ญ่สามัีญป็ระจัำาปี็	2563	เพ่�อขึ้ออนุัมัีติั้งบป็ระมีาณ

ต้ั้องเล่�อนัมีาจััดในัวัินัทีี่�	11	 มิีถุนัายนั	2563	แล้วิก็ตั้ามี	แต่ั้สภา

วิิศวิกร	คณะอนุักรรมีการและคณะที่ำางานัทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องก็ไม่ีได้นิั�ง

นัอนัใจั	พยายามีเร่งรัดให้่การดำาเนิันัการทัี่�งห่มีดให้่เป็็นัไป็ตั้ามี

แผู้นั	 โดยคาดห่วัิงว่ิาจัะสามีารถจัะก่อสร้างอาคารให้่แล้วิเสร็จั

และสามีารถเปิ็ดใช้อาคารได้ป็ระมีาณเด่อนัมีีนัาคมีถ้งเด่อนั

เมีษายนั	2565
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FUTURE OF 
JOBS  2020 
| SUMMARY

โดยจากบทสำำารวจของ World Econimic 
Forum ได้สำรุปสำาระสำำาคััญไว้ดังน้ี้�

• กิิจกิารต่่างๆ ต้่องใช้้เทคโนโลยีีมากิข้ึ้�น คาดว่่าจะเปลี�ยีนแปลง

วิ่ธีีกิารทำางาน อาชี้พ และทักิษะที�จำาเป็นภายีในปี 2025 

• บางธุีรกิิจจะลดขึ้นาด บางธุีรกิิจจะจ้างเพิ�ม และจะเริ�มใช้้ผู้้้รับ 

เหมาภายีนอกิ สำำาหรับหน้าที�ที�ต้่องใช้้ hard skills เจาะจง

• กิิจกิารจำานว่นมากิคาดว่่าจะย้ีายีที� เปลี�ยีนแปลง value chain 

และขึ้นาดบริษัท

โดยีที�งานเก่ิาที�เสีำยีไปจะน้อยีกิว่่างานใหม่ที�เกิิดข้ึ้�นคาดว่่า

งานเก่ิาจะหายีไป 85 ล้านงาน และงานใหม่จะเกิิดข้ึ้�น 97 

ล้านงาน ที�จะเข้ึ้ากัิบยีุคสำมัยีที�มนุษยี์หุ่นยีนต์่ และ algo-

rithm ทำางานใกิล้ชิ้ดกัินมากิข้ึ้�น ดังนั�นกิารเข้ึ้าใจเคร่�องม่อ

หร่อ ข้ึ้อม้ลต่่างๆ จะจำาเป็นมากิข้ึ้�นในยุีคสำมัยีที�กิำาลังจะเข้ึ้า

มาอยี่างรว่ดเร็ว่ยีิ�งข้ึ้�น

 ภาว่ะ lockdown จากิ COVID-19 และปัญหา

เศรษฐกิิจที�ต่ามมาจะนำามาซ้ึ่�งต่ลาดแรงงานที�ไม่แน่นอนและ

อนาคต่ขึ้องอาชี้พกิารงานจะมาถ้ึงเร็ว่ข้ึ้�น คว่ามก้ิาว่หน้าทาง

เทคโนโลยีีจะดำาเนินต่่อไปและอาจดำาเนินเร็ว่ข้ึ้�นในบางสำาขึ้า 

เทคโนโลยีี Cloud, Big Data, E-Commerce สำำาคัญต่่อนักิธุีรกิิจ

ชั้�นนำา ต่ามเทรนด์ปีก่ิอนๆ คว่ามสำนใจด้าน Encryption,

Robotics ที�ไม่คล้ายีมนุษยี์, AI กิำาลังเพิ�มข้ึ้�น Landscape ที�

เปลี�ยีนไปอย่ีางมากินี�ทำาให้กิารทำางานในอนาคต่จะเป็นเร่�องที�เรา

ต้่องปรับตั่ว่กัินอยี่างมากิ ใครที�ปรับตั่ว่ได้จะทำา ให้ เป็นที�

ต่้องกิารขึ้องต่ลาดอยี่างมากิ 

ทั�งนี�กิารเกิิดข้ึ้�นขึ้องระบบอัต่โนมัติ่ หร่อก้ิ�งอัต่โนมัติ่ ได้เริ�มข้ึ้�น

อยี่างจริงจังและรุนแรงมากิ ซีึ่�งเป็นผู้ลส่ำบเน่�องจากิสำถึานกิารณ์์ 

COVID-19 และทั�งสำองเหตุ่กิารณ์์นี� เองเป็นสิำ�งที�ทำาให้เกิิด 

double-disruption สำำาหรับคนทำางานในยีุคนี�

ทักษะหลัักท้� เ ป็นี้ท้� ต้้องการของงานี้ใหม่่จะ
เปล้ั�ยนี้ไปภายในี้ 5 ปี แลัะ Soft Skills เป็นี้
ท้�ต้้องการม่ากข้�นี้

• บริษัท 95% คาดหวั่งว่่าคนงานจะต้่องพัฒนาทักิษะไปเองขึ้ณ์ะ

ทำางาน แต่่ต้่องให้ทัน 6 เด่อน

อนี้าคัต้ของพนัี้กงานี้ออฟฟศิม่าถ้ึงแล้ัว

• บริษัทต่่างๆ กิำาลังเปลี�ยีนไปใช้้ดิจิทัลและคาดว่่าจะเปลี�ยีนไปทำางาน 

ทางไกิลมากิข้ึ้�น ต่อบสำนองในเร่�องขึ้องกิารทำางานที� ไหนก็ิได้ 

( Work Anywhere )

• คนทำางานต้่องสำร้างคว่ามใกิล้ชิ้ดมากิข้ึ้�นด้ว่ยีดิจิทัล เพ่�อรักิษา

ประสำิทธีิภาพ สำุขึ้ภาพ คว่ามสำนิทสำนม

ผู้ลประทบจากิโรคระบาดและเทคโนโลยีีจะส่ำงผู้ลให้คว่ามไม่เท่าเทียีม

เลว่ร้ายีลงถ้ึาไม่หาทางป้องกัิน เศรษฐกิิจถึดถึอยีระยีะแรกิจะกิระทบ

คนงานค่าแรงต่ำ�า พนักิงานหญิงและพนักิงานวั่ยีหนุ่มสำาว่มากิ ในกิารที�

จะได้รับโอกิาสำหร่อพ่�นที�ในกิารเข้ึ้าทำางาน ส่ำว่นคนรุ่นเก่ิาที�ทำางาน

อยี้่แล้ว่ ผู้ลกิระทบจะอยี้่ในร้ปแบบขึ้องกิารที�เราต้่องต่ามยีุคสำมัยีขึ้อง

ข้ึ้อม้ลและ เคร่�องม่อใหม่ๆ อยี้่ต่ลอดเว่ลา
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Online learning / training กำาลัังม่าแรง แต่้
ส่ำงผลัต่้อคันี้ทำางานี้ แลัะคันี้ต้กงานี้ต่้างกันี้

• คนหาโอกิาสำเรียีนหร่อฝึึกิทักิษะใหม่ออนไลน์เพิ�มข้ึ้�น 4-5 เท่า 

จำานว่นผู้้้สำมัครเรียีนออนไลน์ผู่้านช่้องทางขึ้องรัฐเพิ�มข้ึ้�น 9 เท่า คน

ทำางานจะเน้นฝึึกิ personal development ในขึ้ณ์ะที�คนต่กิงาน

เน้นทักิษะ digital

• ช่้ว่งเว่ลามีโอกิาสำฝึึกิทักิษะใหม่สัำ�นลงในต่ลาดแรงงานปัจจุบัน 

กิระทบทั�งคนเสีำ�ยีงและไม่เสีำ�ยีงต่กิงาน โดยีทักิษะหลักิจะเปลี�ยีนไป

จากิเดิม 40-50% 

ถ้ึงเศรษฐกิจจะถึดถึอย 

แต่่องค์กิรต่่างๆ ยีังเห็นคว่ามสำำาคัญในกิารลงทุนด้านทรัพยีากิร

มนุษยี์ เฉลี�ยีผู้้้ว่่าจ้าง 66% คาดว่่าจะได้ผู้ลต่อบแทนภายีใน 1 ปี 

ถ้ึงอยี่างนั�นก็ิอาจจะนานเกิินไปในสำภาว่ะเศรษฐกิิจปัจจุบัน และผู้้้

ว่่าจ้างบางส่ำว่นกิลัว่ว่่าจะไม่ได้ผู้ลต่อบแทนเลยี

• ผู้้้ว่่าจ้างคาดว่่าจะให้โอกิาสำฝึึกิทักิษะต่่อล้กิจ้าง 70% ภายีในปี 

2025 แต่่ล้กิจ้างไม่ค่อยีคว้่าโอกิาสำ

ภาคัรัฐต้้องให้โอกาสำแลัะสำนัี้บสำนุี้นี้การฝึึกทักษะใหม่่
ต่้อคันี้ต้กงานี้ 

และคนเสีำ�ยีงต่กิงาน ต่อนนี�มีธุีรกิิจจำานว่นน้อยีที�มีทุนสำนับสำนุนกิาร

ฝึึกิทักิษะใหม่ๆ จากิภาครัฐ จ้งเป็นหน้าที�ขึ้องภาครัฐที�จะต้่องหา

ทุนเพ่�ออนาคต่ และให้คว่ามปลอดภัยีต่่อคนต่กิงานและเสีำ�ยีง

ต่กิงานในยุีคปัจจุบันที�อาชี้พกิารงานเปลี�ยีนไป แต่่ถ้ึงอย่ีางนั�นเรา

เองจะต่้องเพิ�มโอกิาสำและทักิษะใหม่ๆ ด้ว่ยีต่นเอง ถึ้งจะสำามารถึ

สำร้างโอกิาสำต่่างๆ ได้ชั้ดเจน
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ข่่าววิศวกรรม
กิตติ วิสุุทธิิรัตนกุล

ม.มหิิดล-สวทช.และบ.เน็็ตเบย์์ น็ำ� HAPYbot 
ห่ิ�น็ย์น็ต์เคล่�อน็ท่�อัจฉริิย์ะผู้้�ช�วย์แพทย์์ไปใช�ง�น็จริิง 

	 ศ.นพ.บรรจง	 มไหสวริยะ	 รักษาการแทนอธิิการบดีี	

มหาวิทยาลััยมหิดีลั	กล่ัาวว่า	จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดี

ของ	 COVID-19	 ทำาให้บุคลัากรทางการแพทย์แลัะเคร่�องม่อ

ทางการแพทย์ขาดีแคลันอย่างยิ�ง	 ดัีงนั�นจึงได้ีร่วมปรึกษา 

กับทางภาครัฐแลัะภาคเอกชนที�มีงานวิจัยนำามาช่วยในการผลิัต

หุ่นยนต์เพ่�อแก้ปัญหาดัีงกล่ัาว	 ที�สำาคัญการนำาหุ่นยนต์มาร่วม

ทำางานเสม่อนเป็นผ้้ช่วยแพทย์	พยาบาลั	แลัะบุคลัากรทางการ

แพทย์อ่�นๆ	สามารถทำางานขนส่งอาหาร	อุปกรณ์์ทางการแพทย์	

แลัะเวชภัณ์ฑ์์ยาได้ี	24	 ชั�วโมง	 โดียไม่ติดีเช่�อในการเข้าหอผ้้ป่วย	

แลัะจากการทดีลัองนำาไปใช้งานจริงทำาให้เกิดีการปรับแต่งดีีไซน์ 

การทำางานของหุ่นยนต์เพิ�มให้มี คุณ์สมบั ติสามารถติดีตั� ง 

แท็บเล็ัต	 โทรศัพท์ม่อถ่อให้ผ้้ป่วยแลัะแพทย์สามารถซักถาม

อาการป่วยในแต่ลัะวัน	 โต้ตอบกับญาติผ่านแท็บเล็ัตช่วยให้ 

ผ้้ป่วยผ่อนคลัาย	ลัดีความเครียดี	 ซึ�งเบ่�องต้นจากการนำาโจทย์

การสร้างหุ่นยนต์ที�เหมาะสมในการใช้งานจริงในโรงพยาบาลั

สังกัดีมหาวิทยาลััยมหิดีลั	 3	 แห่ง	 ได้ีแก่	 สถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดิีนทร์	 คณ์ะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลัรามาธิิบดีี	 

ศ้นย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	 คณ์ะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลัแลัะโรงพยาบาลัเวชศาสตร์เขตร้อน	คณ์ะเวชศาสตร์เขต

ร้อน	มหาวิทยาลััยมหิดีลั

	 ทั�งนี�พบว่าหุ่นยนต์จากบริษัทต่างๆ	มีประสิทธิิภาพดีี

แต่ยังไม่ตอบโจทย์การทำางานของแต่ลัะโรงพยาบาลั	จนกระทั�ง

บริษัท	 เน็ตเบย์	จำากัดี	 (มหาชน)	 ซึ�งได้ีคำาแนะนำาการพัฒนาจาก	

สวทช.	นำาเสนอหุ่นยนต์	HAPYbot	 หุ่นยนต์เคล่ั�อนที�อัจฉริยะให้

โรงพยาบาลัในสังกัดีทดีลัองใช้งานจริงเม่�อวันที�	24	เมษายน	พ.ศ.	

2563	พบว่าการทำางานของหุ่นยนต์	HAPYbot	ตอบโจทย์กว่า

หุ่นยนต์ชนิดีอ่�นๆ	ที�นำามาทดีลัองใช้ด้ีแลัผ้้ป่วย	ซึ�งจากการทดีลัอง

ใช้งาน	HAPYbot	 หุ่นยนต์เคล่ั�อนที�อัจฉริยะผ้้ช่วยแพทย์มาใช้

งานร่วมกับแพทย์	พยาบาลั	แลัะบุคลัากรทางการแพทย์ในช่วง

สถานการณ์์	COVID-19	ตั�งแต่วันที�	24	เมษายน	พ.ศ.	2563	เม่�อ

เทียบกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์อ่�นๆ	 ก่อนหน้านั�น	 พบว่า 

หุ่นยนต์	HAPYbot	ใช้งานง่ายด้ีวย	QR	Code	สั�งงาน	หร่อเพียง

แค่กดีปุ่มเริ�มการทำางานบนหน้าจอสัมผัสที�ตัวหุ่นยนต์นี�โดีย 

ไม่ต้องใช้เน็ตเวิร์กของทางโรงพยาบาลัเคล่ั�อนที�เร็ว	 ไม่กีดีขวาง

การทำางานในพ่�นที�จำากัดีของโรงพยาบาลัตามแพลัตฟอร์มที�มี

การสร้างขึ�นให้การเดิีนตามช่องทางที�กำาหนดีแลัะหลับหลีักสิ�ง

กีดีขวางได้ีอัตโนมัติ	 ส่งสิ�งของตามที�ระบุได้ีตรงตัวผ้้ป่วยทุกราย	

มีช่องเปิดีปิดีอัตโนมัติสามารถเก็บเวชภัณ์ฑ์์	นำ�าด่ี�ม	 แลัะอ่�นๆ	

รองรับนำ�าหนักได้ีถึง	15-17	กิโลักรัม	มีหน้าจอแท็บเล็ัตที�ดีีไซน์ให้

ผ้้ป่วยแลัะแพทย์ที�ทำาการรักษา	ตลัอดีจนบุคลัากรทางการแพทย์

ที�ด้ีแลัพ้ดีคุยสอบถามอาการป่วยในแต่ลัะวันเพ่�อไม่ให้ผ้้ป่วย 

เกิดีความเครียดี	ที�สำาคัญทำางานต่อเน่�องได้ี	210	นาที	เม่�อทำางาน

เสร็จจะกลัับเข้าพ่�นที�ชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี�เองตามจุดีต่างๆ	

หากเกิดีเหตุฉุกเฉินแบตเตอรี�ใกล้ัหมดีจะมีแบตเตอรี�สำารองให้ใช้

โดียไม่ต้องกังวลัในระหว่างการทำางาน

		 อย่างไรก็ตาม	 มีส่วนที�ต้องปรับปรุงในการทำางานของ

หุ่นยนต์ในพ่�นที�บางจุดีของโรงพยาบาลัยังมีความลัาดีเอียง 

ไม่สมำ�าเสมอ	แลัะอยากให้มีร้ปแบบหุ่นยนต์สำาหรับด้ีแลัผ้้ป่วย

อ่�นๆ	 ที�ไม่ใช่โรคติดีเช่�อ	 เช่น	 หุ่นยนต์สำาหรับเด็ีกเล็ักๆ	 แลัะ 

หุ่นยนต์สำาหรับด้ีแลัผ้้ป่วยส้งอายุในการทำากิจกรรมนันทนาการ	

เป็นต้น

จิสด��ริ�วมกัับจ่ฬ�ฯ และองค์กัริวิจัย์ญ่ี่�ป่�น็ ทดสอบ
ริะบบขัับข่ั�อัจฉริิย์ะริถพลังง�น็ไฟฟ�้ขัน็�ดเล็กั

 กระทรวงการอุดีมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยแลัะนวัตกรรม	

(อว.)	โดีย	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลัยีอวกาศแลัะภ้มิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)	หรอ่จสิด้ีา	ร่วมกับ	Asia	Technology	Industry	

(ATI),	บริษัท	Tokai	Clarion	จำากัดี,	บริษัท	Kokusai	 Kogyo	

จำากัดี,	 Asian	 Institute	 of	 Technology	แลัะจุฬาลังกรณ์์

มหาวิทยาลััย	ร่วมจัดีสาธิิต	ระบบขับขี�อัจฉริยะรถพลัังงานไฟฟ้า

ขนาดีเลั็กดี้วย	micro	 EVs	 ซึ�งเป็นการขับขี�แบบอัตโนมัติ 

โดียใช้การกำาหนดีตำาแหน่งจากดีาวเทียมดี้วยระบบดีาวเทียม	 

Quasi-Zenith	Satellite	System	(QZSS)	ของประเทศญี�ปุ่น

	 นายพรเทพ	นวกิจกนก	รักษาการผ้้อำานวยการสำานัก

พัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	 กลั่าวว ่า	 ระบบ 

ขับขี�อัจฉริยะดี้วยรถพลัังงานไฟฟ้าขนาดีเล็ัก	Micro	EVs	คันนี� 

มีการขับขี�แบบอัตโนมัติเกิดีจากการควบคุมดี้วยการกำาหนดี

ตำาแหน่งจากดีาวเทียม	 QZSS	 ซึ�งเป็นดีาวเทียมที�ระบุพิกัดี

ตำาแหน่งบนพ่�นโลักแม่นยำาส้งถึงระดีับ	 10	 เซนติเมตรหร่อ 

น้อยกว่า	นับว่ามีความแม่นยำามากที�สุดีในโลักมีประสิทธิิภาพส้ง

ครอบคลัุมพ่�นที� เอเซียแลัะโอเชียเนีย	 จึงเป ็นโอกาสที�ดีีที� 

ไดี้รับความร่วมม่อจากทางหน่วยงานพันธิมิตรต่างๆ	ที�เห็นถึง

ความสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรมดี้านอุตสาหกรรมคมนาคม

ขนส่ง	 ร่วมกันผลัักดีันให้รถพลัังงานไฟฟ้าขนาดีเลั็กสามารถ 

ขับขี�ไดี้จริงแบบอัตโนมัติ	นอกจากจะก่อให้เกิดีนวัตกรรมใหม่ๆ	

ที�เป็นประโยชน์ต่อประเทศแลั้ว	 ยังเป็นการเปิดีโอกาสใน 

การสำารวจ	 โอกาสทางธุิรกิจในกลุั่มผ้ ้ที�ไดี้รับประโยชน์จาก

เทคโนโลัยีดีังกลั่าวในเชิงพานิชย์	 เช ่น	 อุตสาหกรรมดี้าน

เทคโนโลัยี	ผ้้ให้บริการ	ผ้้ใช้บริการของโครงการ	R&D	ที�ต้องการ

ขับขี�แบบอิสระแลัะปลัอดีภัยส้ง

	 สำาหรับรถพลัังงานไฟฟ้าขนาดีเลั็กที�ใช้การกำาหนดี

ตำาแหน่งแม่นยำาส้ง	MADOCA	PPP	จะเป็นส่วนสำาคัญในการ

พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั�นส้งอย่างเป็นร้ปธิรรม	แลัะเอ่�อต่อ

การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม	โดียเฉพาะอย่างยิ�งสามารถดีึงดี้ดี

นักลังทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลังทุนหร่อมาลังหลัักปักฐาน

ในพ่�นที�	 EEC	 ไดี้ในอนาคต	ประกอบกับสร้างความชัดีเจนต่อ 

การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ่�นฐานของประเทศไทยอีกดี้วย
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