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สารสภาวิศวกร I COE Newsletter หนาที่ 2 สารสภาวิศวกร I COE Newsletter หนาที่ 3

กิจกรรมของสภาวิศวกร

ประชุม IE NETWORK CONFERENCE 2015 สภาวิศวกรรวมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2558 (IE NETWORK CONFERENCE 
2015) ภายใตหัวขอ “Academics-Industrail Research Collaborations in order to be Excellence in ASEAN” รวมทั้งสงผูแทนวิทยากรบรรยายแนะแนวทางในการเลื่อนระดับ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 2 ทาน คือนายวันชัย ริจิรวณิช และ นายมานพ ศรีตุลยโชติ ภายในงานสภาวิศวกรยังไดรวมออกบูธประชาสัมพันธและ
ใหบริการนอกสถานที่ ซึ่งจัดขึ้นในระหวาง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร

เขาพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พรอมดวย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และ
หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ไดเขาพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือเรื่องการดําเนินงานของสภาวิศวกร และแจงผลของการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร วาไดกรรมการ
ครบตามมาตรา 24(1) และ 24(2) จํานวน 15 คนแลว ทั้งนี้สภาวิศวกรไดมีหนังสือเรียนสภานายกพิเศษ (ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) เพื่อนําเสนอรายชื่อกรรมการตาม
มาตรา 24(3) จํานวน 5 คน ตอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 หมดวาระการบริหารงานในวันที่ 19 กันยายน 2558

งาน มอ.วิชาการประจําป 2558  สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดสัมมนาแนะแนวความรูในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหแกนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 3-4 เพื่อสรางความรูความเขาใจในการสมัครเปนสมาชิกและทราบขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรในวันที่ 19 สิงหาคม 2558

พรอมท้ังไดรวมออกบูธประชาสัมพันธในงาน มอ.วิชาการประจําป 2558 ระหวางวันที่
18-19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลานครินทร จ.สงขลา

ออกรายการ “คูชิง คูแชมป” เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 
2558 นายเกชา ธีระโกเมน เลขาธกิารสภาวศิวกร ให
สัมภาษณออกรายการ “คูชงิ คูแชมป” ชองเนชัน่แชนแนล 
เรือ่ง ลิฟต บนัไดเล่ือน

คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรฯ เขาพบคณะกรรมการสภาวศิวกรฯ
เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2558 คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประกอบ
ดวย รศ.ดร.ธวชั ชติตระการ ผศ.ปรีชา การสทุธิ ์ ผศ.ดร.สมพร ทองคาํ รศ.ดร.จกัรกฤษณ
ศวิะเดชาเทพ และ รศ.โรจน คณุอเนก เขาพบคณะกรรมการสภาวศิวกร และผูตรวจสภา
วิศวกร เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการ
ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยคีวบคมุ สาขานวิเคลยีร และสาขาการวเิคราะห
ผลกระทบสิง่แวดลอมดานวทิยาศาสตรและการควบคมุมลพษิ พ.ศ.2557

ออกบธู “พลงังานทดแทนกบัสงัคมและสิง่แวดลอม-ความยัง่ยนืสูอนาคต” 
เมือ่วนัจนัทรที ่ 31 สงิหาคม 2558 นายกมล ตรรกบตุร นายกสภาวศิวกร ไดรบัเชญิจาก
ชมรมวศิวกร การไฟฟาสวนภมูภิาค (ชวศ.กฟภ.) ใหเปนวทิยากรในการเสวนา เรือ่ง “พลงังาน
ทดแทนกบัสงัคมและสิง่แวดลอม-ความยัง่ยนืสูอนาคต” รวมถงึไดรวมออกบธูบรกิารสมาชกิ
นอกสถานทีใ่นงานดงักลาวดวย

บทความ รูป ขอเขียนใดๆ ในสารสภาวิศวกรน้ีเปนความรับผิดชอบเฉพาะตนของผูเขียนเทาน้ัน ไมเก่ียวของกับสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร

มอบเกยีรตบิตัร เมือ่วนัพธุที ่26 สงิหาคม 
2558 นายเกชา  ธรีะโกเมน เลขาธกิารสภา
วศิวกร มอบวฒุบิตัรเพือ่เปนเกยีรตปิระวตัแิก
สมาชิกสภาวิศวกรที่ทําคะแนนสูงสุดในการ
ทดสอบความรูฯ ระดบัภาควีศิวกร ประจาํเดอืน
กรกฎาคม  2558 จาํนวน 3 คน ประกอบดวย
1. นายนนัทวฒัน เกษร 2. วาทีร่อยตรพีงศยศ  
ปรีดาศกัดิ ์ 3. นายณฐัวฒัน แสงเมอืง

   ทานสมาชิกทุกทานคงจะรับทราบแลววา คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ไดครบวาระการบริหารงานไปแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2558 การบริหารงานที่ผานมาก็ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากทั้งสมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สถาบันการศึกษา และจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผมใครขอขอบคุณทุกหนวยงาน มา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
 ในวาระการบริหารงานที่ผานมา 3 ป คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 นี้ ไดดําเนินการในเชิงรูปธรรมหลายประการ อาทิ การขยายการ
บริการสมาขิกสํานักงานสวนกลางในวันเสาร และ การจัดตั้งศูนยบริการสมาชิกในสวนภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหมและขอนแกน ทําใหสามารถ
ใหบริการสมาชิกไดเหมือนกับการติดตอที่สวนกลางทุกๆ เรื่อง โดยเริ่มการดําเนินการในลักษณะ One Stop Service ทั้งที่สวนกลางและที่
ศูนยบริการสมาชิก และการจัดตั้งฝายตางประเทศขึ้นเพื่อประสานงานกิจการตางประเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 นอกจากนี้ยังไดดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และคณะอนุกรรมการสงเสริมความรวม
มือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวิศวกร ใหกับสมาชิกสภา
วิศวกร และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม กอใหเกิดความรู ความเขาใจ และความรวมมือกันทํางานเปนทีม รวมถึงเปนพันธมิตรระหวางหนวยงาน
ซึ่งกันและกัน  ขณะเดียวกันไดทําการลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจํา
ตัวประชาชนรวมกับกรมการปกครอง ทําใหสามารถตรวจสอบขอมูล และสถานะของสมาชิกใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง เชื่อถือไดและทันสมัย
 อกีทั้ง คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ยังไดดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร  
(TABEE)  ขึน้ ตามความเห็นชอบของทีป่ระชมุใหญสภาวิศวกร  โดยมอีาํนาจหนาทีพ่ฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร
ตามเกณฑผลลัพธ ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ใหเทียบเคียงไดกับสากล
 นอกจากนี้ไดออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Engineer) พ.ศ. 2557 เปนการเปดโอกาสใหวิศวกรไทยขึ้นทะเบียน และสามารถไปประกอบวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนได
 สารสภาวิศวกร ฉบับที่ 5 นี้ ไดทําการเรียบเรียง ปรับปรุงเนื้อหาสาระ เรื่องที่อยูในประเด็นสนใจหลายๆ เรื่อง อาทิ ลิฟต และบันได
เลื่อน การใชงานของเขื่อนเจาพระยา และยังสรุปเรื่องความคุมคาของการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน สมาชิกสภาวิศวกรสามารถติดตามทาง
สารสภาวิศวกรไดโดยตรงแลว ยังสามารถติดตามจาก Electronic Version ผานทาง Website ของ สภาวิศวกร และ Application ของ
สภาวิศวกร (COE Thailand) อีกทางหนึ่งดวย

 สารสภาวิศวกรฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 โดยอนุกรรมการทุกชุดและคณะทํางานตองหมดวาระลงตาม
สมัยของกรรมการสภาวิศวกรดวย สารสภาวิศวกรยังมีเรื่องหนาสนใจอัดแนนเหมือนเชนเคยดวยคอลัมนประสบการณตางแดน บทความเกี่ยว
กับการทํางานในประเทศตางๆ  ของอาเซียน ซึ่งนาจะเปนประโยชนในการที่ผูอานจะนําไปประยุกตใชไดกับการทํางานไดดี  เรื่องนารูเกี่ยวกับ
บันไดเลื่อนและลิฟต เรื่องการตั้ง Thailand Accreditation Board For Engineering Education ( TABEE ) เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนตสู 
ASEAN อีกทั้งคอลัมนประจําที่นาสนใจเชนเคย  
 คณะทํางานสารสภาวิศวกรขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนายกสภาวิศวกร ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ  ที่ใหความกรุณาในการดําเนินการ
ของคณะทํางานมาโดยตลอด  ขอขอบพระคุณทานผูอานที่กรุณาติดตามใหคําติชมกับสารสภาวิศวกรเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการจัดทําสาร
สภาวิศวกรเสมอมา  ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกคอลัมนที่ไดใหสาระความรูกับผูอาน  หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองของสารสภาวิศวกรที่ผานมา 
คณะทํางานตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้  คอยพบกับสารสภาวิศวกรในสมัยคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ขอบคุณครับ

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ นายเกษม กุหลาบแกว
กรรมการจรรยาบรรณ นายสนัน่ ศริอิอน, นายไกรวฒุ ิเกยีรตโิกมล, นายจมิ พนัธมุโกมล, นายสวุชิ ลิม่ทอง, นายเอนก ศริพิานชิกร
นายมัน่ ศรเีรอืนทอง, นายสินทิธิ ์ บญุสิทธิ,์ นายขวญัชยั ลีเผาพนัธุ, นางพลูพร แสงบางปลา, นายจุลละพงษ จุลละโพธ,ิ นายวเิชียร บษุยบณัฑรู
นายยุทธชัย บรรเทิงจิตร, นางสาวสมสงวน บุราคม, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

นายกสภาวิศวกร
  นายกมล ตรรกบุตร

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
  นายการุญ จันทรางศุ

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
  นายประสงค ธาราไชย

เลขาธิการสภาวิศวกร
  นายเกชา ธีระโกเมน

เหรัญญิกสภาวิศวกร
  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน

สภานายกพเิศษ พลเอก อนพุงษ เผาจนิดา

กรรมการสภาวิศวกร
  นายจํารูญ มาลัยกรอง
  นายวินิต ชอวิเชียร
  นายมงคล มงคลวงศโรจน
  นายลือชัย ทองนิล
  นายจักรพงศ อุทธาสิน
  นายพิชิต ลํายอง
  นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
  นายอมร พิมานมาศ
  นายมงคล ดํารงคศรี
  นายสมศักดิ์ ดํารงเลิศ
  นายบวร วงศสินอุดม
  นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์
  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
  นายสงา ศุภโชคพาณิชย
  นายกิตติ ทรัพยวิสุทธิ์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษา กมล ตรรกบุตร, จํารูญ มาลัยกรอง, สุวัฒน เชาวปรีชา, วีระพงษ ศรีนวกุล, Dr. Gregory L.F. Chiu
ประธานอนุกรรมการ ประสงค ธาราไชย    รองประธานอนุกรรมการ  นินนาท ไชยธีรภิญโญ, 
อนุกรรมการ ทศพร ศรีเอี่ยม, นิรมล ทิรานนท,คมสัน เหลาศิลปเจริญ, ปราณี ศรีสุกใส, สุจิ คอประเสริฐศักดิ์,
ธเรศวร ธนะสมบูรณ,วรรณสิริ พันธอุไร, ธีรธร ธาราไชย, เอกรินทร วาสนาสง, จิตรเกษม งามนิล, ไกร ตั้งสงา,
ธเนศ วีระศิริ, อภิชิต วงศกีรติกุล
เลขานุการอนุกรรมการ ธรรมจารี เสริมทองหลาง
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ เพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน

คณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกร และสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร
ที่ปรึกษา ประสงค ธาราไชย
ประธานคณะทํางาน ทศพร ศรีเอี่ยม
คณะทาํงาน คมสนั เหลาศลิปเจรญิ, สจุ ิคอประเสรฐิศักดิ,์ วรรณสริ ิพนัธอไุร, ธีรธร ธาราไชย, เอกรนิทร วาสนาสง,
ไกร ตั้งสงา, อมร พิมานมาศ, มานพ ศรีตุลยโชติ
เลขานุการคณะทํางาน ธรรมจารี เสริมทองหลาง
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน เพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน, สายชล วังบุญคง
จัดรูปเลม และประสานงาน บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด

ผูตรวจสภาวิศวกร นายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข, นายสุขุม สุขพันธโพธาราม, นายวิรัช กาญจนพิบูลย

ดร. กมล ตรรกบตุร นายกสภาวศิวกรสารจากเลขาธกิารสภาวศิวกร

บรรณาธกิารแถลง ทศพร ศรเีอีย่ม (tos@ntec.co.th)

รายนามคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555-2558)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
สมยัที ่5 (พ.ศ. 2557-2560)

สภานายกพเิศษ
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กิจกรรมของสภาวิศวกร

ประชุม IE NETWORK CONFERENCE 2015 สภาวิศวกรรวมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2558 (IE NETWORK CONFERENCE 
2015) ภายใตหัวขอ “Academics-Industrail Research Collaborations in order to be Excellence in ASEAN” รวมทั้งสงผูแทนวิทยากรบรรยายแนะแนวทางในการเลื่อนระดับ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 2 ทาน คือนายวันชัย ริจิรวณิช และ นายมานพ ศรีตุลยโชติ ภายในงานสภาวิศวกรยังไดรวมออกบูธประชาสัมพันธและ
ใหบริการนอกสถานที่ ซึ่งจัดขึ้นในระหวาง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร

เขาพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พรอมดวย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และ
หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ไดเขาพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือเรื่องการดําเนินงานของสภาวิศวกร และแจงผลของการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร วาไดกรรมการ
ครบตามมาตรา 24(1) และ 24(2) จํานวน 15 คนแลว ทั้งนี้สภาวิศวกรไดมีหนังสือเรียนสภานายกพิเศษ (ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) เพื่อนําเสนอรายชื่อกรรมการตาม
มาตรา 24(3) จํานวน 5 คน ตอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 หมดวาระการบริหารงานในวันที่ 19 กันยายน 2558

งาน มอ.วิชาการประจําป 2558  สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ จัดสัมมนาแนะแนวความรูในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหแกนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 3-4 เพื่อสรางความรูความเขาใจในการสมัครเปนสมาชิกและทราบขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรในวันที่ 19 สิงหาคม 2558

พรอมทั้งไดรวมออกบูธประชาสัมพันธในงาน มอ.วิชาการประจําป 2558 ระหวางวันที่
18-19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลานครินทร จ.สงขลา

ออกรายการ “คูชงิ คูแชมป” เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 
2558 นายเกชา ธรีะโกเมน เลขาธกิารสภาวศิวกร ให
สมัภาษณออกรายการ “คูชงิ คูแชมป” ชองเนชัน่แชนแนล 
เร่ือง ลฟิต บนัไดเลือ่น

คณะกรรมการสภาวชิาชีพวทิยาศาสตรฯ เขาพบคณะกรรมการสภาวศิวกรฯ
เมือ่วันท่ี 2 กันยายน 2558 คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประกอบ
ดวย รศ.ดร.ธวัช ชติตระการ ผศ.ปรชีา การสทุธิ ์ ผศ.ดร.สมพร ทองคาํ รศ.ดร.จกัรกฤษณ
ศวิะเดชาเทพ และ รศ.โรจน คุณอเนก เขาพบคณะกรรมการสภาวศิวกร และผูตรวจสภา
วิศวกร เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการ
ประกอบวชิาชพีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยคีวบคมุ สาขานวิเคลยีร และสาขาการวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคมุมลพษิ พ.ศ.2557

ออกบธู “พลงังานทดแทนกบัสงัคมและสิง่แวดลอม-ความยัง่ยนืสูอนาคต” 
เมือ่วันจนัทรท่ี 31 สิงหาคม 2558 นายกมล ตรรกบตุร นายกสภาวศิวกร ไดรบัเชญิจาก
ชมรมวิศวกร การไฟฟาสวนภูมิภาค (ชวศ.กฟภ.) ใหเปนวทิยากรในการเสวนา เรือ่ง “พลงังาน
ทดแทนกบัสังคมและส่ิงแวดลอม-ความยัง่ยนืสูอนาคต” รวมถงึไดรวมออกบธูบรกิารสมาชกิ
นอกสถานท่ีในงานดังกลาวดวย

บทความ รูป ขอเขียนใดๆ ในสารสภาวิศวกรน้ีเปนความรับผิดชอบเฉพาะตนของผูเขียนเทาน้ัน ไมเก่ียวของกับสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร

มอบเกยีรตบิตัร เมือ่วนัพธุที ่26 สงิหาคม 
2558 นายเกชา  ธรีะโกเมน เลขาธิการสภา
วศิวกร มอบวฒิุบัตรเพือ่เปนเกยีรตปิระวตัแิก
สมาชิกสภาวิศวกรที่ทําคะแนนสูงสุดในการ
ทดสอบความรูฯ ระดบัภาควีศิวกร ประจาํเดอืน
กรกฎาคม  2558 จาํนวน 3 คน ประกอบดวย
1. นายนนัทวฒัน เกษร 2. วาทีร่อยตรพีงศยศ  
ปรดีาศกัดิ ์ 3. นายณฐัวฒัน แสงเมอืง

   ทานสมาชิกทุกทานคงจะรับทราบแลววา คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ไดครบวาระการบริหารงานไปแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2558 การบริหารงานที่ผานมาก็ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากทั้งสมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สถาบันการศึกษา และจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผมใครขอขอบคุณทุกหนวยงาน มา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
 ในวาระการบริหารงานที่ผานมา 3 ป คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 นี้ ไดดําเนินการในเชิงรูปธรรมหลายประการ อาทิ การขยายการ
บริการสมาขิกสํานักงานสวนกลางในวันเสาร และ การจัดตั้งศูนยบริการสมาชิกในสวนภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหมและขอนแกน ทําใหสามารถ
ใหบริการสมาชิกไดเหมือนกับการติดตอที่สวนกลางทุกๆ เรื่อง โดยเริ่มการดําเนินการในลักษณะ One Stop Service ทั้งที่สวนกลางและที่
ศูนยบริการสมาชิก และการจัดตั้งฝายตางประเทศขึ้นเพื่อประสานงานกิจการตางประเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 นอกจากนี้ยังไดดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และคณะอนุกรรมการสงเสริมความรวม
มือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวิศวกร ใหกับสมาชิกสภา
วิศวกร และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม กอใหเกิดความรู ความเขาใจ และความรวมมือกันทํางานเปนทีม รวมถึงเปนพันธมิตรระหวางหนวยงาน
ซึ่งกันและกัน  ขณะเดียวกันไดทําการลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจํา
ตัวประชาชนรวมกับกรมการปกครอง ทําใหสามารถตรวจสอบขอมูล และสถานะของสมาชิกใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง เชื่อถือไดและทันสมัย
 อกีทั้ง คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ยังไดดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร  
(TABEE)  ขึน้ ตามความเหน็ชอบของท่ีประชมุใหญสภาวศิวกร  โดยมอํีานาจหนาท่ีพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร
ตามเกณฑผลลัพธ ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ใหเทียบเคียงไดกับสากล
 นอกจากนี้ไดออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Engineer) พ.ศ. 2557 เปนการเปดโอกาสใหวิศวกรไทยขึ้นทะเบียน และสามารถไปประกอบวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนได
 สารสภาวิศวกร ฉบับที่ 5 นี้ ไดทําการเรียบเรียง ปรับปรุงเนื้อหาสาระ เรื่องที่อยูในประเด็นสนใจหลายๆ เรื่อง อาทิ ลิฟต และบันได
เลื่อน การใชงานของเขื่อนเจาพระยา และยังสรุปเรื่องความคุมคาของการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน สมาชิกสภาวิศวกรสามารถติดตามทาง
สารสภาวิศวกรไดโดยตรงแลว ยังสามารถติดตามจาก Electronic Version ผานทาง Website ของ สภาวิศวกร และ Application ของ
สภาวิศวกร (COE Thailand) อีกทางหนึ่งดวย

 สารสภาวิศวกรฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 โดยอนุกรรมการทุกชุดและคณะทํางานตองหมดวาระลงตาม
สมัยของกรรมการสภาวิศวกรดวย สารสภาวิศวกรยังมีเรื่องหนาสนใจอัดแนนเหมือนเชนเคยดวยคอลัมนประสบการณตางแดน บทความเกี่ยว
กับการทํางานในประเทศตางๆ  ของอาเซียน ซึ่งนาจะเปนประโยชนในการที่ผูอานจะนําไปประยุกตใชไดกับการทํางานไดดี  เรื่องนารูเกี่ยวกับ
บันไดเลื่อนและลิฟต เรื่องการตั้ง Thailand Accreditation Board For Engineering Education ( TABEE ) เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนตสู 
ASEAN อีกทั้งคอลัมนประจําที่นาสนใจเชนเคย  
 คณะทํางานสารสภาวิศวกรขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนายกสภาวิศวกร ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ  ที่ใหความกรุณาในการดําเนินการ
ของคณะทํางานมาโดยตลอด  ขอขอบพระคุณทานผูอานที่กรุณาติดตามใหคําติชมกับสารสภาวิศวกรเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการจัดทําสาร
สภาวิศวกรเสมอมา  ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกคอลัมนที่ไดใหสาระความรูกับผูอาน  หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองของสารสภาวิศวกรที่ผานมา 
คณะทํางานตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้  คอยพบกับสารสภาวิศวกรในสมัยคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ขอบคุณครับ

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ นายเกษม กุหลาบแกว
กรรมการจรรยาบรรณ นายสนัน่ ศริิออน, นายไกรวฒุ ิเกยีรตโิกมล, นายจมิ พันธมุโกมล, นายสวุชิ ลิม่ทอง, นายเอนก ศริพิานชิกร
นายมัน่ ศรเีรอืนทอง, นายสนิิทธิ ์ บญุสทิธิ,์ นายขวญัชยั ลเีผาพันธุ, นางพูลพร แสงบางปลา, นายจลุละพงษ จลุละโพธ,ิ นายวเิชยีร บษุยบณัฑรู
นายยุทธชัย บรรเทิงจิตร, นางสาวสมสงวน บุราคม, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

นายกสภาวิศวกร
  นายกมล ตรรกบุตร

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
  นายการุญ จันทรางศุ

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
  นายประสงค ธาราไชย

เลขาธิการสภาวิศวกร
  นายเกชา ธีระโกเมน

เหรัญญิกสภาวิศวกร
  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน

สภานายกพเิศษ พลเอก อนพุงษ เผาจินดา

กรรมการสภาวิศวกร
  นายจํารูญ มาลัยกรอง
  นายวินิต ชอวิเชียร
  นายมงคล มงคลวงศโรจน
  นายลือชัย ทองนิล
  นายจักรพงศ อุทธาสิน
  นายพิชิต ลํายอง
  นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
  นายอมร พิมานมาศ
  นายมงคล ดํารงคศรี
  นายสมศักดิ์ ดํารงเลิศ
  นายบวร วงศสินอุดม
  นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์
  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
  นายสงา ศุภโชคพาณิชย
  นายกิตติ ทรัพยวิสุทธิ์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษา กมล ตรรกบุตร, จํารูญ มาลัยกรอง, สุวัฒน เชาวปรีชา, วีระพงษ ศรีนวกุล, Dr. Gregory L.F. Chiu
ประธานอนุกรรมการ ประสงค ธาราไชย    รองประธานอนุกรรมการ  นินนาท ไชยธีรภิญโญ, 
อนุกรรมการ ทศพร ศรีเอี่ยม, นิรมล ทิรานนท,คมสัน เหลาศิลปเจริญ, ปราณี ศรีสุกใส, สุจิ คอประเสริฐศักดิ์,
ธเรศวร ธนะสมบูรณ,วรรณสิริ พันธอุไร, ธีรธร ธาราไชย, เอกรินทร วาสนาสง, จิตรเกษม งามนิล, ไกร ตั้งสงา,
ธเนศ วีระศิริ, อภิชิต วงศกีรติกุล
เลขานุการอนุกรรมการ ธรรมจารี เสริมทองหลาง
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ เพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน

คณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกร และสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร
ที่ปรึกษา ประสงค ธาราไชย
ประธานคณะทํางาน ทศพร ศรีเอี่ยม
คณะทาํงาน คมสัน เหลาศลิปเจรญิ, สุจ ิคอประเสรฐิศกัดิ,์ วรรณสิร ิพนัธอไุร, ธรีธร ธาราไชย, เอกรนิทร วาสนาสง,
ไกร ตั้งสงา, อมร พิมานมาศ, มานพ ศรีตุลยโชติ
เลขานุการคณะทํางาน ธรรมจารี เสริมทองหลาง
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน เพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน, สายชล วังบุญคง
จัดรูปเลม และประสานงาน บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด

ผูตรวจสภาวิศวกร นายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข, นายสุขุม สุขพันธโพธาราม, นายวิรัช กาญจนพิบูลย

ดร. กมล ตรรกบตุร นายกสภาวิศวกรสารจากเลขาธกิารสภาวศิวกร

บรรณาธกิารแถลง ทศพร ศรีเอีย่ม (tos@ntec.co.th)

รายนามคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555-2558)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
สมัยที ่5 (พ.ศ. 2557-2560)

สภานายกพเิศษ
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โดย ลอืชยั  ทองนลิ กรรมการสภาวศิวกรเรือ่งจากคณะอนกุรรมการฯ

 จากการที่มีพระราชกฤษฎีกา กําหนดใหสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต ตองเปนไปตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2555 ซึ่งก็หมายถึงมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมที่ มอก.11-2553 
มีผลบังคับใชตามกฎหมาย และถึงแมมาตรฐานจะมีผลบังคับใชแลวก็ตาม ปจจุบัน
ยังมีผูเกี่ยวของจํานวนมากยังสับสนอยู ผูเขียนจึงขอสรุปโดยยอเพื่อความเขาใจที่
ถูกตอง ดังนี้

การบังคับใช
 มอก.11-2553 เปนมาตรฐานบังคับ ผูผลิตตองผลิตตามที่มาตรฐานกําหนดและ
สินคาตองผานการทดสอบและไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมแลว จึงจะสามารถผลิตขายได มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
 สายไฟฟาที่ใชงานในปจจุบันในระบบไฟฟาแรงตํ่า (แรงดันไมเกิน 1,000 โวลต) 
แบงตัวนําออกเปนทองแดงและอะลูมิเนียม สําหรับฉนวนมีทั้ง PVC, XLPE และอื่น 
ๆ แต มอก.11-2553 ครอบคลุมเฉพาะสายไฟฟาที่มีตัวนําเปนทองแดงและฉนวน
เปน PVC เทานั้น สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC ที่ใชอยูเดิมคือ มอก.11-2531 
ซึ่งเปนมาตรฐานบังคับเชนกันจึงถูกทดแทนดวย มอก.11-2553 นี้ 
 สายไฟฟาตามมาตรฐานเดิมอางอิงมาจากหลายมาตรฐานดวยกันเพื่อใหเหมาะ
สมกับสภาพการใชงานและสินคาที่ใชในขณะนั้น แตมาตรฐานใหมนี้อางอิง IEC ซึ่ง
เปนมาตรฐานสากลที่กันกวางขวาง แตอยางไรก็ตามยังมีสายหลายประเภทที่มีใช
งานอยางแพรหลายเชนสายแบนรัดคลิปที่ใชในบานอยูอาศัยนั้นไมมีใน IEC ดังนั้น
มาตรฐานสายไฟฟาใหมจึงเปนการผสมผสาน IEC เขากับสายไฟฟาบางชนิดที่มีใช
งานในปจจุบัน ก็คือยังเปนลูกผสมนั่นเอง

สายไฟฟาตามมาตรฐานใหมตางจากเดิมอยางไร
 แรงดันไฟฟาที่กําหนด สายไฟฟาตามมาตรฐานใหมกําหนดแรงดันไฟฟาใช
งานเปนคา U0/U ไวไมเกิน 450/750 โวลต แรงดัน U0 หมายถึงแรงดันไฟฟาวัด
เทียบกับดินและ U หมายถึงแรงดันไฟฟาระหวางตัวนํา ซึ่งสายตามมาตรฐานเดิม

 องคกรเอกชนไมหวงัผลตอบแทน Non-Governmental, Non Profit Organization  
ดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรูและผลิตครูดานการดับเพลิง การกูภัย การชวยชีวิต  
และความปลอดภัยทุกสาขาใหกับสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศ  โดยความ
รวมมือกับสมาพันธการชวยชีวิต ดับเพลิงและกูภัยแหงเอเชีย APFA และองคกร
ชวยชีวิต Rayamars ประเทศมาเลเซีย ไดนํามาตรฐานสมาคมการปองกันอัคคีภัย
แหงชาติ (สหรัฐอเมริกา) NFPA  National Fire Protection Association  มา
ประยุกตเปนมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย FARA-FS (Fire Safety) Certified เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการปองกันอัคคีภัยและความปลอดภัยใหกับหนวย
งานตางๆ โดยใชการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด และรับรองมาตรฐานดวยการ
จัดการเชิงคุณภาพ  ภายใตปรัชญา “คุณธรรมนําปลอดภัย”

องคกรที่รับรองมาตรฐาน และเปนสมาชิก
1. NFPA  National Fire Protection Association , USA
2. กรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน รับรองใหเปนหนวยงานฝกอบรม
การดับเพลิงขั้นตน และหนวยงานฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ
3. APFA Asia Pre-Hospital And Fire Rescue Federation Association
4. ACAP  Australian College of Ambulance Professionals
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กําหนดไวตัวเลขเดียวคือ 300 โวลต หรือ 750 โวลต อาจทําใหเกิดความสับสน
ในการใชงาน และมิติของสายไฟฟาก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดวย ซึ่งมีผลตอการ
ออกแบบ และการติดตั้ง

 อุณหภูมิ สายไฟฟาตามมาตรฐานเดิมกําหนดอุณหภูมิใชงานไวที่ 70OC คา
เดียว แตสายตามมาตรฐานใหมนี้กําหนดอุณหภูมิใชงานของสายไวสองคา คือ 
70OC และ 90OC แตสายไฟฟาชนิดที่ใชงานทั่วไปก็ยังคงเปนสายที่มีอุณหภูมิ 70OC 
เหมือนเดิม จึงไมมีผลตอการใชงาน

 สีของสายไฟฟา มาตรฐานฉบับใหมกําหนดใหสายดินเปนสีเขียวแถบเหลือง 
สายนิวทรัล (หรือสายศูนย) เปนสีฟา สายเสนไฟจะใชสีนํ้าตาล สีดํา และสีเทา ตาม
ลําดับ สีที่เปลี่ยนไปนี้ ผูใชงานจะตองทําความเขาใจและใชใหถูกตองดวยเพราะเปน
เรื่องของความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

 ขนาดกระแสของสาย เนื่องจากการกําหนดความสามารถในการนํากระแส
ของสายที่จัดทําโดย วสท. นั้น อางอิงตาม IEC เชนกัน ดังนั้นสายขนาดเดิมจึงมี
ขนาดกระแสเปลี่ยนไป ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมากเพราะที่ผูใชงานตองศึกษาและใชให
ถูกตองดวยเพราะอาจเลือกสายผิดขนาดได

 การติดตั้งใชงาน การติดตั้งใชงานกําหนดโดย วสท. ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
มากเชนกัน ผูออกแบบและผูติดตั้งจะตองเลือกใชใหถูกตองดวย

การใชงานในปจจุบันจะทําอยางไร
 ปจจุบันในทองตลาดจึงมีทั้งสายไฟฟาตามมาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหมวาง
ขายอยู ซึ่งสามารถทําไดตามกฎหมาย สําหรับผูใชงานก็ยังใชไดทั้งคูแมในโครงการ
เดียวกันแตสีที่ใชควรเปนไปตามมาตรฐานใหม (รายละเอียดกําหนดไวในมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟาฯ ของ วสท.) สําหรับผูออกแบบควรกําหนดขนาดและสีของ
สายไฟฟาตามมาตรฐานใหมเทานั้น
 ท้ังหมดขางตนนี้เปนการสรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่ทั้งผูออกแบบ
และผูติดตั้งตองศึกษาในรายละเอียดใหชัดเจนและใชงานใหถูกตองดวยครับ

โดย สํานักกฎหมาย และจรรยาบรรณ สภาวิศวกรคดจีรรยาบรรณ กรณศีกึษาจรรยาบรรณของวศิวกร

เรื่องที่ 1
 นายเมฆาไดรบัใบอนญุาตระดบัวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมอืงแร ไดรับเปนผู
ควบคมุเหมอืง ประทานบตัรแหงหนึง่ โดยนายเมฆาเหน็วาแผนผังโครงการทาํเหมอืง
ดงักลาวไมถูกตอง แตไดทาํการลงนามรบัทราบดวยและกระทาํผดิเงือ่นไขของมาตรการ
ปองกนั และแกไขผลกระทบของส่ิงแวดลอม โดยไดควบคุมการทําเหมอืงลํา้เขาไปใน
เขต Buffer Zone ซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมาย แมวานายเมฆาไดมีหนังสือเรื่อง
มาตรการปฏิบัติตามแผนผังโครงการทําเหมืองแร และเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมแนบ
ทายประทานบตัรถงึอตุสาหกรรมจงัหวดั สาํนกังานอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร
และหนงัสอืแจงการยกเลิกการเปนวิศวกรควบคุมเหมอืงดงักลาวก็ตาม แตกย็งัคงทาํ
หนาทีเ่ปนทีป่รกึษาโดยไดชกัชวนใหนายอาทิตย ซึง่เปนผูไดรบัใบอนญุาตระดบัสามญั
วศิวกร สาขาวศิวกรรมเหมืองแร มาทําหนาท่ีควบคุมเหมอืงตอจากตน โดยวธิกีารทาํ
เหมอืงยงัไมไดมกีารปรบัปรงุเปล่ียนแปลง จนกระท่ังเกิดเหตกุารณหนาเหมอืงพังถลม
เปนเหตุใหมีผูเสยีชวีติและไดรบับาดเจบ็หลายราย เหตกุารณดงักลาวจงึเปนผลสบืเน่ือง
มาจากการกระทําความผิดอยางตอเนื่องตั้งแตตน ดังนั้น นายเมฆาในฐานะวิศวกร
ผูควบคุมเหมืองจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดกับเหตุการณที่เกิดขึ้นได ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ ประกอบกับนาย
เมฆาไดทําการลงลายมือชื่อรับรองแผนผังการทําเหมืองประทานบัตรดังกลาวโดยที่
ตนเองไมไดเปนคนออกแบบ แสดงใหเห็นวา นายเมฆาไดกระทําการอันมีลักษณะ
เปนการลงลายมือชื่อเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานที่ตนเองไมได
รับทํา ตรวจสอบ หรือควบคุมดวยตนเอง ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจรรยา
บรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของนายเมฆา ในความผิดตามขอ 3 (2) และ (9) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543 โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป 6 
เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
 สวนกรณีที่นายอาทิตยไดรับเปนผูควบคุมเหมืองตอจากนายเมฆา โดยกอนรับ
งานนายอาทิตย ก็ทราบมากอนแลววามีการทําเหมืองออกนอกประทานบัตร แตก็
มิไดใชวิจารณญาณไตรตรองใหรอบคอบในการรับทํางาน ซึ่งเปนการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับทําอยางไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการที่ควรทําการศึกษาใหละเอียด
และใชความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพใหมากขึ้น ดวยเหตุดังกลาว คณะ
กรรมการจรรยาบรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของนายอาทิตย ในความผิดตามขอ 3 (2) ของขอบังคับสภา
วิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543 โดยมีกําหนดระยะ
เวลา 2 ป 6 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ปลอดภยัเพียงพอหรือไม การปฏบิตังิานดงักลาวของนายตนไม         จงึเปนการปฏบิตังิาน
ทีย่งับกพรองในหลกัปฏบิตัแิละวชิาการ
   นายตนไมไดทาํการออกแบบและคาํนวณอาคารคลงัเกบ็สนิคาทีพ่พิาทดวยตนเอง 
แตไดลงนามเปนวิศวกรผูควบคุมงานหลังจากที่มีการกอสรางอาคารไปจนเกือบจะ
แลวเสร็จ โดยลงนามเพื่อใหเจาของอาคารสามารถยื่นขออนุญาตกอสรางจาก
เทศบาลตามกฎหมายเทานัน้ มไิดเจตนาจะเขาไปควบคมุงานตัง้แตแรก เนือ่งจากนาย
ตนไมยอมรับวา ขาราชการหรือเจาหนาทีข่องรัฐไมสามารถรบัเปนผูควบคมุงานของ
เอกชนได แตเหน็วาการกอสรางใกลแลวเสร็จ จงึไมไดเขาไปควบคมุงาน ซึง่การกระทาํ
ดังกลาวเปนการกระทําที่ขัดตอหนาที่ และความรับผิดชอบของผูควบคุมงานตาม
นยัมาตรา 4 และมาตรา 31 แหงพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 การลง
ลายมอืชือ่ของนายตนไมกรณนีีจ้งึเปนการประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุในงานที่
ตนไมไดรับทาํ ตรวจสอบ หรือควบคมุดวยตนเอง
 ดวยเหตดุงักลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจงึเหน็สมควรใหลงโทษ พกัใชใบ
อนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของนายตนไม ในความผดิตามขอ 3 (2) (7) 
(8) และ (9) ของขอบงัคบัสภาวศิวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวชิาชพีวศิวกรรมและ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
พ.ศ. 2543 โดยมกีาํหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน นบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงคาํวนิจิฉยัของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

เรื่องที่ 2
 นายตนไมไดรบัใบอนญุาตระดบัภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไดรับเปนผู
ออกแบบ และคาํนวณโครงสรางอาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใชเปนคลงั
เกบ็สนิคา การทีน่ายตนไมจะรบัทําการออกแบบและคํานวณยอนหลงั หรือลงนาม
ในฐานะผูควบคมุงานกอสรางในกรณีท่ีคลังเก็บสินคา มีการกอสรางไปกอนไดรับใบ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตของเจาของอาคาร
ใหเปนไปตามกฎหมายนัน้ ผูออกแบบและคํานวณหรอืผูควบคุมงาน (แลวแตกรณ)ี 
จาํเปนตองดาํเนนิการตรวจสอบสถานท่ีกอสรางวามสีภาพพืน้ท่ีอยางไร รวมถึงตรวจ
สอบอาคารทีม่กีารกอสรางไปแลววาถกูตองตามแบบ และมีความมัน่คงแข็งแรงเพียง
พอหรอืไม เพราะตองคาํนงึถงึความปลอดภัยของผูใชอาคาร และสาธารณชนเปน
สาํคญั ประกอบกบัตองมีการจัดทํารายการตรวจสอบในสวนของฐานราก โครงสราง
ของอาคาร และสวนอืน่ๆ เพือ่ใชเปนหลักฐานเพิม่เตมิในการยืน่คําขอรับใบอนญุาตให
กอสราง เพือ่ใหเจาพนกังานทองถิน่สามารถตรวจสอบตามขัน้ตอนของกฎหมายได
 นายตนไมในฐานะผูออกแบบคํานวณและผูควบคุมงาน ไดบกพรองและละเลยตอ
การดาํเนนิการ          ในเรือ่งดงักลาว ประกอบกับไดใหถอยคํายอมรบัตอคณะอนกุรรมการ
ไตสวนวา กอนทําการออกแบบและคํานวณ        นายตนไมมิไดทําการเจาะสํารวจดิน
สถานทีพ่พิาท เนือ่งจากขณะทําการออกแบบและคํานวณ เจาของอาคารไดดาํเนนิการ
กอสรางอาคารคลงัเก็บสนิคาทีพ่พิาทไปกอนจนเกอืบจะแลวเสรจ็ นายตนไมจงึไมทราบ
วาการกอสรางมมีาตรฐานถกูตองหรอืไม และยงัจําไมไดวาไดออกแบบเปนฐานรากเสา
เขม็ หรอืฐานรากแผ             และนายตนไมก็ไมเคยเขาไปควบคุมงานกอสรางคลงัเกบ็สนิคา
ทีพ่พิาทอกีดวย ทาํใหไมอาจทราบวาอาคารดงักลาวมีความม่ันคงแขง็แรงและมคีวาม

เรื่องที่ 3
 นางฟาใสไดรับใบอนญุาตระดบัภาควีศิวกรพิเศษ สาขาวศิวกรรมโยธา ระบใุห
ทาํงานไดเฉพาะงานควบคมุการกอสรางอาคารถาวร ทีใ่ชเปนอาคารสาธารณะไมเกนิ 
4 ชัน้ และสงูไมเกนิ 15 เมตร การทีน่างฟาใสไดลงลายมอืชือ่รบัเปนผูควบคมุงาน
อาคารพักอาศยัรวม สงู 8 ชัน้ ในหนงัสอืแสดงความยนิยอมเปนผูควบคมุงาน
(แบบ น.4) และมอบใหเจาของอาคาร นาํไปใชยืน่ประกอบคาํขอตออายใุบอนญุาต
กอสรางตอเทศบาล แมนางฟาใสจะเห็นวาตนเองมีความจําเปนเนื่องจากเปนผู
รับเหมาคาแรงงานกอสรางทีพิ่พาท และเกรงใจเจาของอาคาร ซึง่เคยใหความชวย
เหลอืเร่ืองเงนิมากอน ประกอบกบัเปนการขอรองใหนางฟาใส ลงชือ่รบัควบคมุงานไป
กอน โดยแจงวาเจาของอาคารจะไปปรึกษากบัเทศบาล หากมคีวามเหน็วานางฟาใส 
ไมสามารถรับควบคมุงานดงักลาวไดกจ็ะคนืเอกสารให และภายหลงัเจาของอาคาร
ไดขอเอกสารทัง้หมดคนืจากเทศบาลแลวกต็าม แตจากขอเทจ็จรงิดงักลาวแสดงไดวา
นางฟาใสมีเจตนาและมีพฤติการณที่พรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกิน
กวาขอบเขตความสามารถของตนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว 
 ดวยเหตดุงักลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจงึเหน็สมควรใหลงโทษภาคทณัฑ
นางฟาใส ในความผดิตามขอ 3 (7) ของขอบงัคบัสภาวศิวกร วาดวยจรรยาบรรณ
แหงวชิาชพีวศิวกรรมและการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี
เกยีรตศิกัดิแ์หงวชิาชพี พ.ศ. 2543 

แนะนาํสมาคมวชิาชพี โดย สจุ ิคอประเสรฐิศกัดิ์

สายไฟฟาตามมาตรฐานใหม

สมาคมการดับเพลิงและชวยชีวิต FARA
Fire And  Rescue  Association  

โครงการใหเปลาที่เปนโครงการหลัก คือ
 : โครงการเด็กดับไฟ เด็กกูภัย เด็กกูชีพ  เพื่อปลูกจิตสํานึกแหงความปลอดภัย 
อยางมีคุณธรรม แดเยาวชน  อายุ 10 – 12 ขวบ  และตอเนื่องจนเปนผูใหญ
 : โครงการเสริมความปลอดภัยใหคนพิการ  เพื่อใหคนพิการทุกสาขา ไดเรียนรู
วิธีชวยตนเอง และหมูคณะ  ใหเกิดความปลอดภัยในทุกที่ 
จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2540 (1997 ) โดยไดรับอนุญาตเมื่อ 31 ตุลาคม 2540   โดย
นายกกอตั้ง คือ อาจารยคณาทัต  จันทรศิริ
วิสัยทัศน (Vision) : ไมวาเขาจะเปนใครตองปลอดภัย ไมไขไมเจ็บเพราะเรา 
FARA Safe Thailand Safe Mankind.
พนัธกจิ (Mission) : ผลติครผููชวย    ตัง้หนวยพึง่ตน   ฝกคนใหคดิ   ผลผลติสากล 
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โดย ลอืชัย  ทองนิล กรรมการสภาวิศวกรเรือ่งจากคณะอนกุรรมการฯ

 จากการที่มีพระราชกฤษฎีกา กําหนดใหสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต ตองเปนไปตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2555 ซึ่งก็หมายถึงมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมที่ มอก.11-2553 
มีผลบังคับใชตามกฎหมาย และถึงแมมาตรฐานจะมีผลบังคับใชแลวก็ตาม ปจจุบัน
ยังมีผูเกี่ยวของจํานวนมากยังสับสนอยู ผูเขียนจึงขอสรุปโดยยอเพื่อความเขาใจที่
ถูกตอง ดังนี้

การบังคับใช
 มอก.11-2553 เปนมาตรฐานบังคับ ผูผลิตตองผลิตตามที่มาตรฐานกําหนดและ
สินคาตองผานการทดสอบและไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมแลว จึงจะสามารถผลิตขายได มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
 สายไฟฟาที่ใชงานในปจจุบันในระบบไฟฟาแรงตํ่า (แรงดันไมเกิน 1,000 โวลต) 
แบงตัวนําออกเปนทองแดงและอะลูมิเนียม สําหรับฉนวนมีทั้ง PVC, XLPE และอื่น 
ๆ แต มอก.11-2553 ครอบคลุมเฉพาะสายไฟฟาที่มีตัวนําเปนทองแดงและฉนวน
เปน PVC เทานั้น สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC ที่ใชอยูเดิมคือ มอก.11-2531 
ซึ่งเปนมาตรฐานบังคับเชนกันจึงถูกทดแทนดวย มอก.11-2553 นี้ 
 สายไฟฟาตามมาตรฐานเดิมอางอิงมาจากหลายมาตรฐานดวยกันเพื่อใหเหมาะ
สมกับสภาพการใชงานและสินคาที่ใชในขณะนั้น แตมาตรฐานใหมนี้อางอิง IEC ซึ่ง
เปนมาตรฐานสากลที่กันกวางขวาง แตอยางไรก็ตามยังมีสายหลายประเภทที่มีใช
งานอยางแพรหลายเชนสายแบนรัดคลิปที่ใชในบานอยูอาศัยนั้นไมมีใน IEC ดังนั้น
มาตรฐานสายไฟฟาใหมจึงเปนการผสมผสาน IEC เขากับสายไฟฟาบางชนิดที่มีใช
งานในปจจุบัน ก็คือยังเปนลูกผสมนั่นเอง

สายไฟฟาตามมาตรฐานใหมตางจากเดิมอยางไร
 แรงดันไฟฟาที่กําหนด สายไฟฟาตามมาตรฐานใหมกําหนดแรงดันไฟฟาใช
งานเปนคา U0/U ไวไมเกิน 450/750 โวลต แรงดัน U0 หมายถึงแรงดันไฟฟาวัด
เทียบกับดินและ U หมายถึงแรงดันไฟฟาระหวางตัวนํา ซึ่งสายตามมาตรฐานเดิม

 องคกรเอกชนไมหวงัผลตอบแทน Non-Governmental, Non Profit Organization  
ดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรูและผลิตครูดานการดับเพลิง การกูภัย การชวยชีวิต  
และความปลอดภัยทุกสาขาใหกับสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศ  โดยความ
รวมมือกับสมาพันธการชวยชีวิต ดับเพลิงและกูภัยแหงเอเชีย APFA และองคกร
ชวยชีวิต Rayamars ประเทศมาเลเซีย ไดนํามาตรฐานสมาคมการปองกันอัคคีภัย
แหงชาติ (สหรัฐอเมริกา) NFPA  National Fire Protection Association  มา
ประยุกตเปนมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย FARA-FS (Fire Safety) Certified เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการปองกันอัคคีภัยและความปลอดภัยใหกับหนวย
งานตางๆ โดยใชการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด และรับรองมาตรฐานดวยการ
จัดการเชิงคุณภาพ  ภายใตปรัชญา “คุณธรรมนําปลอดภัย”

องคกรที่รับรองมาตรฐาน และเปนสมาชิก
1. NFPA  National Fire Protection Association , USA
2. กรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน รับรองใหเปนหนวยงานฝกอบรม
การดับเพลิงขั้นตน และหนวยงานฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ
3. APFA Asia Pre-Hospital And Fire Rescue Federation Association
4. ACAP  Australian College of Ambulance Professionals
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กําหนดไวตัวเลขเดียวคือ 300 โวลต หรือ 750 โวลต อาจทําใหเกิดความสับสน
ในการใชงาน และมิติของสายไฟฟาก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดวย ซึ่งมีผลตอการ
ออกแบบ และการติดตั้ง

 อุณหภูมิ สายไฟฟาตามมาตรฐานเดิมกําหนดอุณหภูมิใชงานไวท่ี 70OC คา
เดียว แตสายตามมาตรฐานใหมนี้กําหนดอุณหภูมิใชงานของสายไวสองคา คือ 
70OC และ 90OC แตสายไฟฟาชนิดที่ใชงานทั่วไปก็ยังคงเปนสายที่มีอุณหภูมิ 70OC 
เหมือนเดิม จึงไมมีผลตอการใชงาน

 สีของสายไฟฟา มาตรฐานฉบับใหมกําหนดใหสายดินเปนสีเขียวแถบเหลือง 
สายนิวทรัล (หรือสายศูนย) เปนสีฟา สายเสนไฟจะใชสีนํ้าตาล สีดํา และสีเทา ตาม
ลําดับ สีที่เปลี่ยนไปนี้ ผูใชงานจะตองทําความเขาใจและใชใหถูกตองดวยเพราะเปน
เรื่องของความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

 ขนาดกระแสของสาย เนื่องจากการกําหนดความสามารถในการนํากระแส
ของสายที่จัดทําโดย วสท. นั้น อางอิงตาม IEC เชนกัน ดังนั้นสายขนาดเดิมจึงมี
ขนาดกระแสเปลี่ยนไป ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมากเพราะที่ผูใชงานตองศึกษาและใชให
ถูกตองดวยเพราะอาจเลือกสายผิดขนาดได

 การติดตั้งใชงาน การติดตั้งใชงานกําหนดโดย วสท. ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
มากเชนกัน ผูออกแบบและผูติดตั้งจะตองเลือกใชใหถูกตองดวย

การใชงานในปจจุบันจะทําอยางไร
 ปจจุบันในทองตลาดจึงมีทั้งสายไฟฟาตามมาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหมวาง
ขายอยู ซึ่งสามารถทําไดตามกฎหมาย สําหรับผูใชงานก็ยังใชไดทั้งคูแมในโครงการ
เดียวกันแตสีที่ใชควรเปนไปตามมาตรฐานใหม (รายละเอียดกําหนดไวในมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟาฯ ของ วสท.) สําหรับผูออกแบบควรกําหนดขนาดและสีของ
สายไฟฟาตามมาตรฐานใหมเทานั้น
 ทั้งหมดขางตนนี้เปนการสรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญท่ีท้ังผูออกแบบ
และผูติดตั้งตองศึกษาในรายละเอียดใหชัดเจนและใชงานใหถูกตองดวยครับ

โดย สํานักกฎหมาย และจรรยาบรรณ สภาวิศวกรคดจีรรยาบรรณ กรณศีกึษาจรรยาบรรณของวศิวกร

เรื่องที่ 1
 นายเมฆาไดรบัใบอนญุาตระดบัวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร ไดรับเปนผู
ควบคมุเหมอืง ประทานบตัรแหงหนึง่ โดยนายเมฆาเหน็วาแผนผงัโครงการทาํเหมอืง
ดงักลาวไมถูกตอง แตไดทาํการลงนามรับทราบดวยและกระทาํผดิเง่ือนไขของมาตรการ
ปองกนั และแกไขผลกระทบของสิง่แวดลอม โดยไดควบคมุการทาํเหมอืงลํา้เขาไปใน
เขต Buffer Zone ซึ่งเปนความผิดตามกฎหมาย แมวานายเมฆาไดมีหนังสือเรื่อง
มาตรการปฏิบัติตามแผนผังโครงการทําเหมืองแร และเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมแนบ
ทายประทานบตัรถึงอุตสาหกรรมจงัหวดั สาํนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร
และหนงัสอืแจงการยกเลกิการเปนวศิวกรควบคมุเหมอืงดงักลาวกต็าม แตกย็งัคงทาํ
หนาทีเ่ปนทีป่รึกษาโดยไดชกัชวนใหนายอาทติย ซึง่เปนผูไดรับใบอนญุาตระดบัสามญั
วศิวกร สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร มาทาํหนาทีค่วบคมุเหมอืงตอจากตน โดยวธิกีารทาํ
เหมอืงยงัไมไดมกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลง จนกระทัง่เกดิเหตกุารณหนาเหมอืงพังถลม
เปนเหตใุหมผีูเสยีชวีติและไดรับบาดเจบ็หลายราย เหตกุารณดงักลาวจงึเปนผลสบืเน่ือง
มาจากการกระทําความผิดอยางตอเนื่องตั้งแตตน ดังนั้น นายเมฆาในฐานะวิศวกร
ผูควบคุมเหมืองจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดกับเหตุการณที่เกิดขึ้นได ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ ประกอบกับนาย
เมฆาไดทําการลงลายมือชื่อรับรองแผนผังการทําเหมืองประทานบัตรดังกลาวโดยที่
ตนเองไมไดเปนคนออกแบบ แสดงใหเห็นวา นายเมฆาไดกระทําการอันมีลักษณะ
เปนการลงลายมือชื่อเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานที่ตนเองไมได
รับทํา ตรวจสอบ หรือควบคุมดวยตนเอง ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจรรยา
บรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของนายเมฆา ในความผิดตามขอ 3 (2) และ (9) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543 โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป 6 
เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
 สวนกรณีที่นายอาทิตยไดรับเปนผูควบคุมเหมืองตอจากนายเมฆา โดยกอนรับ
งานนายอาทิตย ก็ทราบมากอนแลววามีการทําเหมืองออกนอกประทานบัตร แตก็
มิไดใชวิจารณญาณไตรตรองใหรอบคอบในการรับทํางาน ซึ่งเปนการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับทําอยางไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการที่ควรทําการศึกษาใหละเอียด
และใชความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพใหมากขึ้น ดวยเหตุดังกลาว คณะ
กรรมการจรรยาบรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของนายอาทิตย ในความผิดตามขอ 3 (2) ของขอบังคับสภา
วิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543 โดยมีกําหนดระยะ
เวลา 2 ป 6 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ปลอดภัยเพยีงพอหรอืไม การปฏิบตังิานดงักลาวของนายตนไม         จงึเปนการปฏบิตังิาน
ท่ียงับกพรองในหลักปฏิบตัแิละวิชาการ
   นายตนไมไดทําการออกแบบและคํานวณอาคารคลงัเกบ็สนิคาทีพ่พิาทดวยตนเอง 
แตไดลงนามเปนวิศวกรผูควบคุมงานหลังจากที่มีการกอสรางอาคารไปจนเกือบจะ
แลวเสร็จ โดยลงนามเพื่อใหเจาของอาคารสามารถยื่นขออนุญาตกอสรางจาก
เทศบาลตามกฎหมายเทานัน้ มิไดเจตนาจะเขาไปควบคมุงานตัง้แตแรก เนือ่งจากนาย
ตนไมยอมรบัวา ขาราชการหรอืเจาหนาทีข่องรฐัไมสามารถรบัเปนผูควบคมุงานของ
เอกชนได แตเหน็วาการกอสรางใกลแลวเสรจ็ จงึไมไดเขาไปควบคมุงาน ซึง่การกระทาํ
ดังกลาวเปนการกระทําที่ขัดตอหนาที่ และความรับผิดชอบของผูควบคุมงานตาม
นยัมาตรา 4 และมาตรา 31 แหงพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 การลง
ลายมอืชือ่ของนายตนไมกรณนีีจ้งึเปนการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุในงานที่
ตนไมไดรบัทํา ตรวจสอบ หรอืควบคุมดวยตนเอง
 ดวยเหตดุงักลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจงึเหน็สมควรใหลงโทษ พักใชใบ
อนญุาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุของนายตนไม ในความผดิตามขอ 3 (2) (7) 
(8) และ (9) ของขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวชิาชีพวศิวกรรมและ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
พ.ศ. 2543 โดยมกํีาหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน นบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงคาํวนิจิฉยัของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

เรื่องที่ 2
 นายตนไมไดรบัใบอนญุาตระดบัภาควีศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา ไดรับเปนผู
ออกแบบ และคาํนวณโครงสรางอาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จาํนวน 1 หลงั เพ่ือใชเปนคลงั
เกบ็สนิคา การทีน่ายตนไมจะรับทาํการออกแบบและคาํนวณยอนหลงั หรือลงนาม
ในฐานะผูควบคมุงานกอสรางในกรณทีีค่ลงัเกบ็สนิคา มกีารกอสรางไปกอนไดรับใบ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตของเจาของอาคาร
ใหเปนไปตามกฎหมายนัน้ ผูออกแบบและคาํนวณหรือผูควบคมุงาน (แลวแตกรณ)ี 
จาํเปนตองดาํเนนิการตรวจสอบสถานทีก่อสรางวามสีภาพพ้ืนทีอ่ยางไร รวมถึงตรวจ
สอบอาคารทีม่กีารกอสรางไปแลววาถูกตองตามแบบ และมคีวามมัน่คงแข็งแรงเพียง
พอหรอืไม เพราะตองคาํนงึถึงความปลอดภยัของผูใชอาคาร และสาธารณชนเปน
สาํคญั ประกอบกบัตองมกีารจดัทาํรายการตรวจสอบในสวนของฐานราก โครงสราง
ของอาคาร และสวนอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนหลกัฐานเพ่ิมเตมิในการยืน่คาํขอรับใบอนญุาตให
กอสราง เพือ่ใหเจาพนกังานทองถ่ินสามารถตรวจสอบตามข้ันตอนของกฎหมายได
 นายตนไมในฐานะผูออกแบบคาํนวณและผูควบคมุงาน ไดบกพรองและละเลยตอ
การดาํเนนิการ          ในเร่ืองดงักลาว ประกอบกบัไดใหถอยคาํยอมรับตอคณะอนกุรรมการ
ไตสวนวา กอนทําการออกแบบและคํานวณ        นายตนไมมิไดทําการเจาะสํารวจดิน
สถานทีพ่พิาท เนือ่งจากขณะทาํการออกแบบและคาํนวณ เจาของอาคารไดดาํเนนิการ
กอสรางอาคารคลงัเกบ็สนิคาทีพิ่พาทไปกอนจนเกอืบจะแลวเสร็จ นายตนไมจงึไมทราบ
วาการกอสรางมมีาตรฐานถูกตองหรือไม และยงัจาํไมไดวาไดออกแบบเปนฐานรากเสา
เขม็ หรอืฐานรากแผ             และนายตนไมกไ็มเคยเขาไปควบคมุงานกอสรางคลงัเกบ็สนิคา
ทีพ่พิาทอกีดวย ทาํใหไมอาจทราบวาอาคารดงักลาวมคีวามมัน่คงแข็งแรงและมคีวาม

เรื่องที่ 3
 นางฟาใสไดรบัใบอนญุาตระดบัภาควีศิวกรพเิศษ สาขาวศิวกรรมโยธา ระบใุห
ทํางานไดเฉพาะงานควบคุมการกอสรางอาคารถาวร ทีใ่ชเปนอาคารสาธารณะไมเกนิ 
4 ชัน้ และสูงไมเกิน 15 เมตร การทีน่างฟาใสไดลงลายมอืช่ือรบัเปนผูควบคมุงาน
อาคารพกัอาศัยรวม สูง 8 ชัน้ ในหนงัสอืแสดงความยนิยอมเปนผูควบคมุงาน
(แบบ น.4) และมอบใหเจาของอาคาร นาํไปใชยืน่ประกอบคาํขอตออายใุบอนญุาต
กอสรางตอเทศบาล แมนางฟาใสจะเห็นวาตนเองมีความจําเปนเนื่องจากเปนผู
รับเหมาคาแรงงานกอสรางท่ีพพิาท และเกรงใจเจาของอาคาร ซ่ึงเคยใหความชวย
เหลือเรือ่งเงนิมากอน ประกอบกับเปนการขอรองใหนางฟาใส ลงช่ือรบัควบคมุงานไป
กอน โดยแจงวาเจาของอาคารจะไปปรกึษากบัเทศบาล หากมคีวามเห็นวานางฟาใส 
ไมสามารถรบัควบคุมงานดงักลาวไดก็จะคนืเอกสารให และภายหลงัเจาของอาคาร
ไดขอเอกสารท้ังหมดคืนจากเทศบาลแลวกต็าม แตจากขอเทจ็จรงิดังกลาวแสดงไดวา
นางฟาใสมีเจตนาและมีพฤติการณที่พรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกิน
กวาขอบเขตความสามารถของตนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว 
 ดวยเหตดุงักลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจงึเหน็สมควรใหลงโทษภาคทณัฑ
นางฟาใส ในความผิดตามขอ 3 (7) ของขอบงัคบัสภาวศิวกร วาดวยจรรยาบรรณ
แหงวชิาชพีวศิวกรรมและการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี
เกียรตศัิกดิแ์หงวิชาชพี พ.ศ. 2543 

แนะนาํสมาคมวชิาชพี โดย สจุ ิคอประเสรฐิศกัดิ์

สายไฟฟาตามมาตรฐานใหม

สมาคมการดับเพลิงและชวยชีวิต FARA
Fire And  Rescue  Association  

โครงการใหเปลาที่เปนโครงการหลัก คือ
 : โครงการเด็กดับไฟ เด็กกูภัย เด็กกูชีพ  เพื่อปลูกจิตสํานึกแหงความปลอดภัย 
อยางมีคุณธรรม แดเยาวชน  อายุ 10 – 12 ขวบ  และตอเนื่องจนเปนผูใหญ
 : โครงการเสริมความปลอดภัยใหคนพิการ  เพื่อใหคนพิการทุกสาขา ไดเรียนรู
วิธีชวยตนเอง และหมูคณะ  ใหเกิดความปลอดภัยในทุกที่ 
จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2540 (1997 ) โดยไดรับอนุญาตเมื่อ 31 ตุลาคม 2540   โดย
นายกกอตั้ง คือ อาจารยคณาทัต  จันทรศิริ
วิสัยทัศน (Vision) : ไมวาเขาจะเปนใครตองปลอดภัย ไมไขไมเจ็บเพราะเรา 
FARA Safe Thailand Safe Mankind.
พนัธกจิ (Mission) : ผลติครผููชวย    ตัง้หนวยพึง่ตน   ฝกคนใหคดิ   ผลผลติสากล 

COE - 11.indd   4-5 10/17/15   10:29 AM210x294 COE ������������11.indd   5 10/17/15   10:46 AM



สารสภาวิศวกร I COE Newsletter หนาที่ 6 สารสภาวิศวกร I COE Newsletter หนาที่ 7

โดย พิชิต ลํายอง โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ฉลอง  เกิดพิทักษคอลมัน COE โฟกสั 

การหาแนวทางในการผลิตวิศวกรใหตอบสนองความตองการของตลาดในอนาคต ฝนรายของเขื่อนเจาพระยาเมื่อใชงานมาครบ 60 ป

 เขื่อนเจาพระยาเปนเขื่อนผันนํ้าออกแบบโดยหนวยงานชลประทานของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาภายใตโครงการเงนิกูจากธนาคารโลก  กอสรางบนชองลดัทีแ่มนํา้เจาพระยา
ไหลโคงในเขต อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยปากและทายชองลัดเปนแนวตรงกับลํานํ้า
เดิม  แมนํ้าเจาพระยาบริเวณนั้นกวางประมาณ 250 เมตร และเขื่อนเจาพระยา
ประกอบดวยบานประตูบานโคงกวางบานละ 12.50 เมตร รวม 16 บาน ความกวาง
รวม 200 เมตร และระดับธรณีประตูอยูสูงจากระดับทองนํ้า 4.00 เมตร (ระดับทอง
แมนํ้าประมาณ 5.00 ม.รทก. และระดับธรณีประตู 9.00 ม.รทก.) บนฝงซาย (หันหนา
ตามนํ้า) มีถนนแยกจากถนนสายเอเชียเขาไปยังเขื่อนเจาพระยากอนถึงตัวเขื่อนจะมี
ถนนลดระดับ  ซึ่งเปนทางระบายนํ้าอุทกภัยฉุกเฉินของเขื่อน
 เขื่อนเจาพระยากอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2498 และระบบชลประทาน
กอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2504  ฉะนั้นในป พ.ศ. 2558 เขื่อนเจาพระยาก็ไดใช
งานมาครบ 60 ป โดยในป พ.ศ. 2523 เกิดอุทกภัยใหญ 3,800 ลบ.ม.ตอวินาทีไหลผาน  
โดยมีระดับนํ้าทายนํ้าและเหนือนํ้าตางกัน 0.12 เมตร  โครงการชลประทานเจาพระยา
ไดดัดแปลงแมนํ้านอยและแมนํ้าสุพรรณบุรีเปนคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา (หันหนา
ตามนํ้า) 2 สาย ทําใหประหยัดคาขุดคลองสงนํ้าไดมาก เขื่อนเจาพระยาทําหนาที่ยก
ระดับนํ้าหนาเขื่อนใหสูงขึ้นเพื่อผันนํ้าเขาคลองสงนํ้าทั้งสองฝงของแมนํ้าเจาพระยา
เพื่อสงนํ้าใหพื้นที่เพาะปลูกจนจรดชายฝงทะเลทั้งสองฝง  รวมพื้นที่เพาะปลูกที่ไดรับ
ประโยชนมากกวา 7 ลานไร  เขื่อนภูมิพลกอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2506 
และเขื่อนสิริกิติ์กอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2514  เขื่อนเจาพระยาสามารถ
รับนํ้าเพ่ือผันนํ้าเขาระบบสงนํ้าไดทั้งจากอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
 ภายหลังกอสรางเขื่อนสิริกิติ์แลวเสร็จผูที่เกี่ยวของเขาใจวาปริมาณนํ้าที่เก็บกักได
ในอางเก็บนํ้าขนาดใหญทั้งสองมีมาก  ซึ่งสามารถเปดพื้นที่ชลประทานทายอางไดอีก
มากดวย ประมาณ ป พ.ศ. 2520-2521 ธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยไดกูเงินมาพัฒนา
แหลงนํา้ขนาดใหญไดเสนอแนะใหจางบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษามาศกึษาการใชนํา้ในลุมนํา้
เจาพระยา - แมกลองอยางเปนระบบ  ผลการศึกษาปรากฏวาปรมิาณนํา้ทีส่ามารถ
เกบ็กกัไดในอางเกบ็นํา้เขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ ์ มไีมเพยีงพอสําหรับการเพาะปลูก
ฤดูแลงในเขตโครงการชลประทานเจาพระยา
ไดเตม็พืน้ที ่(เตม็ตามความสามารถทีค่ลองสงนํา้
จะสงใหได)  ทกุปเปนผลใหโครงการชลประทาน
พษิณโุลกบนฝงซายของแมนํา้นาน (หนัหนาตามนํา้)
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค
หลายแสนไรตองถูกยกเลิก และมีขอเสนอแนะ
ที่สําคัญ 1 ขอ คือ ไมควรสรางอางซอนอาง และ
เปดพืน้ทีช่ลประทานทายอางเหนอืนํา้เพิม่ เพราะ
จะเปนการยายการใชนํา้  เพือ่การเพาะปลกูฤดแูลง
จากโครงการชลประทานเจาพระยาไปยงัโครงการ
ทีเ่ปดใหมดานเหนอืนํา้ ซึง่ตองเสยีคากอสราง
เชน อางเกบ็นํา้เขือ่นแมงดั และแมกวง เหนอือาง
เขือ่นภมูพิล เปนตน ซึง่ขณะนัน้ยงัไมไดกอสราง

 ในป พ.ศ. 2522 เปนปแรกที่เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานเจาพระยาเพาะ
ปลูกขาวฤดูแลงเต็มพื้นที่ (เต็มตามความสามารถที่คลองสงนํ้าจะสงใหได)  ทําใหเขื่อน
เจาพระยาตองยกระดับนํ้าหนาเขื่อนจาก 16.00 ม.รทก. เปน 16.50 ม.รทก. เพื่อเพิ่ม
ปริมาณนํ้าที่ผันเขาคลองชัยนาท-ปาสัก ที่ อ.มโนรมณ จ.ชัยนาท เพราะดานทายนํ้าขาด
นํ้าเพื่อการเพาะปลูกฤดูแลง  แตเขื่อนเจาพระยาออกแบบมาเพื่อใชงานที่ความตางของ
ระดับนํ้าเหนือนํ้าและทายนํ้าตางกันไมเกิน 9.00 ม.รทก. (เนนการสงนํ้าเพื่อการเพาะ
ปลูกฤดูฝน)  จึงตองระบายนํ้าลงทายนํ้าใหไดระดับ 7.50 ม.รทก. ทําใหตองเสียนํ้าไป
โดยเปลาประโยชนประมาณ 90 ลบ.ม.ตอวินาที (ตัวเลขในขณะนั้น)
 จากลักษณะดังกลาวจึงไดวาจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งศึกษาการใชนํ้าในลุมนํ้า
เจาพระยาอยูแลวใหศึกษาวาเขื่อนเจาพระยาจะใชงานที่ความตางของระดับนํ้าเหนือ
เขือ่นและทายเขือ่นตางกนัเกนิ 9.00 เมตรไดหรอืไม ผลการศกึษาปรากฎวาได ผูศกึษา
ไดใหเหตผุลวาเมือ่เปดบานประตเูขือ่นบางสวนอตัราความเรว็ของกระแสนํา้หนาเขือ่นจะ
ลดลงทาํใหตะกอนเมลด็ละเอยีดทีก่ระแสนํา้พดัพามาตกลงบนทองแมนํา้ใกลหนาเขือ่น
ทบัถมกนัมาถงึ 25 ป และเมือ่เจาะสาํรวจพบวาตะกอนเมลด็ละเอยีดทีต่กทบัถมบนทอง
แมนํา้หนาเขือ่น มคีวามหนาประมาณ 0.60 ม.  ซึง่ทาํใหแรงดนัขึน้ของนํา้ใตฐานเขือ่น 
(Uplift Pressure) ลดลง (ไมใชเพราะออกแบบเผือ่ไว) จงึทาํใหประหยดัปรมิาณนํา้ทีต่อง
ระบายลงทายนํา้ไดมาก  กรณศีกึษานีเ้ปนกรณศีกึษาทางวศิวกรรมศาสตรทีด่มีากกรณี
หนึง่เพราะผูศกึษามปีระสบการณสงู
 ถึงแมวาในปจจุบันจะมีปริมาณนํ้าที่สามารถผันใหพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงในเขต
โครงการไดไมเต็มพื้นที่เพาะปลูกทุกป (เต็มตามความสามารถที่คลองสงนํ้าจะสงใหได)
อยูแลวและในอนาคตอันใกลยังจะมีการยายการใชนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกฤดูแลงจาก
โครงการชลประทานเจาพระยาไปใชยงัโครงการเขือ่นผาจกุ จ.อตุรดติถ  และโครงการผนันํา้
ไปยังอางเก็บนํ้าเขื่อนแมงัดและเขื่อนแมกวง  เหนืออางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล (ซึ่งทั้งสอง
โครงการเปนโครงการที่ไมคุมคาทางเศรษฐกิจ) อีก  ซึ่งเปนการลดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง
ของโครงการชลประทานเจาพระยา จงึเปนฝนรายของเขือ่นเจาพระยาเมือ่ใชงานมาครบ 60 ป
 หมายเหต ุ: ม.รทก. หมายถงึ หนวยเปนมาตร เมือ่เทยีบกบัระดบันํา้ทะเลปานกลาง

รองรบัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรได ซึง่ตัง้เปนเกณฑขัน้ตํา่   แตไมไดประเมนิ
Outcome ของหลกัสตูรในดานสอนวาสอนจรงิตาม  มคอ. 3 (กรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหงชาต)ิ  และไดบณัฑติทีพ่งึประสงคของหลกัสตูรหรอืไม
ซึง่การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมระดับภาคีวิศวกร ตองมีการ
สอบใหผานวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมและวชิาหลกัเฉพาะทางดานวศิวกรรมแยก
ตามสาขาวชิาชพีวศิวกรรม

 คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ไดตั้งหนวยงาน Thai Accreditation
Board for Engineering Education (TABEE) ซึง่จะมกีารวางแนวทาง
รวมกับ สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ สมศ. 
(สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน))
เพือ่ทาํหนาทีป่ระเมนิหลกัสตูรทางดานวศิวกรรมศาสตรตาม Washington
Accord   ถาหลกัสตูรผานการประเมนิโดยองคกรท่ีเปน Signatory Member 
of Washington Accord จะไดรบัการยอมรบัทางดานการศกึษา และการ
เขาประกอบวชิาชพีในกลุมประเทศสมาชกิของ IEA (International Engineering
Alliance) TABEE จะไดเปนสมาชกิ Signatory Member of Washing-
ton Accord นัน้จะตองผานการประเมนิโดย Signatory Member of 
Washington Accord

 สถาบนัการศกึษาระบวุาการผลติบณัฑติในปจจบุนักาํลงัปรบัใหมุงไปสูการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงคนั้นจะตองตอบสนองความ
ตองการของ ภาคธรุกจิ ภาคอตุสาหกรรม ภาครฐั และสงัคม

 ผูเขารวมประชุมเห็นถึงความเปนความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองมีการ
ประชมุรวมระหวางทกุภาคสวน ทัง้ผูผลติ ผูใช และภาครฐัท่ีเกีย่วของกบังาน
ทางดานวศิวกรรม   ทีจ่ะตองรวมกนัขบัเคลือ่นระบบผลติวศิวกร และสงเสรมิ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหตอบสนองความตองการของสังคมและ
เศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม   ซึง่เปนการรวมกนัหาแนวทาง และขอสรปุ
ทีช่ดัเจนในการพฒันาใหไดมาซึง่บณัฑติทีม่คีณุธรรม และจรยิธรรมทางดาน
การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม ทีม่คีวามสามารถ

เกบ็ภาพมาฝากออกบธูงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2015 PATTAYA”

 เมือ่วนัที ่ 22 สงิหาคม 2558 นายกมล ตรรกบตุร นายกสภาวศิวกรเขารวมงาน TEMCA Forum 2015 (การประชมุผูนาํสงูสดุ) พรอมกบัตวัแทนจากกรม
พฒันาฝมอืแรงงาน สถาบนัการกอสรางแหงประเทศไทย และเหลานายกสมาคมดานวศิวกรรมตางๆ นอกจากนีส้ภาวศิวกรไดรวมจดับธูบรกิารสมาชกินอกสถานท่ี 
(ตออายใุบอนญุาต, เปล่ียนทีอ่ยู ฯลฯ) ณ หองคอนแวนชัน่ B-C โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซติี ้จอมเทยีน ซึง่สมาชกิใหความสนใจบธูสภาวศิวกรเปนอยางมาก และ
รวมกจิกรรมดาวนโหลดแอพพลเิคชัน่ของสภาวศิวกร รบัของทีร่ะลกึฟรี

เรือ่งจากคณะอนุกรรมการสวสัดิการ                                                

 จากขอคิดเห็นที่ไดรับจากการประชุมรวมของผู นําองคกรทางดาน
วศิวกรรมทีไ่ดเขารวมประชุมในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2015   
โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซติี ้จอมเทยีน พทัยา จ.ชลบรุ ีโดยมเีปาหมายในการ
กําหนดแนวทางความรวมมือระหวางองคกรอยางยั่งยืน มีคณะทํางานเพื่อ
ดาํเนินการใหเกดิความรวมมอือยางเปนรปูธรรม มกีารประชมุทกุ 2 เดอืน โดย 
TEMCA จะเปนผูประสานงาน

 ความรวมมอืในการสงเสรมิ การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ
ผานงานทางดานวศิวกรรมหรอืวศิวกรประกอบดวย

 • ดานการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
 • ดานความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของประชาชน
 • ดานการศกึษาในหลกัสตูรวศิวกรรม
 • ดานมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
 • ดานศกัยภาพในการแขงขนัของประเทศ
 • ดานสงัคมและสิง่แวดลอม

 การศกึษาทางดานวศิวกรรมทีถู่กยกมาเปนประเดน็ในการเสนอขอคดิเหน็
ที่ควรจะตองนํามาดําเนินการตอเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศจะไดรบัเมือ่วศิวกรมคีวามรูความสามารถในการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม

 ภาคธรุกจิทีท่าํงานทางดานวศิวกรรมเปนหลกั มคีวามตองการบณัฑติทีจ่บ
จากสถาบนัการศกึษา ทีม่คีวามรูความสามารถทางวศิวกรรม มคีวามประพฤติ
และความรบัผดิชอบในวชิาชพีวศิวกรรม ทาํอยางไรทีส่ถาบนัการศกึษาจะผลติ
บณัฑติทีม่คีณุธรรมและจรยิธรรมทางดานการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

 สภาวิศวกรซึ่งมีหนาที่ในการรับรองปริญญาฯ เพื่อการขอรับใบประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ในปจจบุนัไดมกีารตรวจรบัรองแบบ Input Base ซึง่
หมายถงึตรวจเอกสารหลกัสตูรวา โครงสรางหลกัสตูรตองมเีนือ้หาวชิาตามขอ
บงัคบัและระเบยีบของสภาวศิวกร มหีองสมดุและหองปฏบิตักิารเพยีงพอทีจ่ะ

Cr. รูปภาพจากhttps://www.google.co.th/search เขื่อนเจาพระยา
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โดย พิชิต ลํายอง โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ฉลอง  เกิดพิทักษคอลมัน COE โฟกสั 

การหาแนวทางในการผลิตวิศวกรใหตอบสนองความตองการของตลาดในอนาคต ฝนรายของเขื่อนเจาพระยาเมื่อใชงานมาครบ 60 ป

 เขื่อนเจาพระยาเปนเขื่อนผันนํ้าออกแบบโดยหนวยงานชลประทานของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาภายใตโครงการเงนิกูจากธนาคารโลก  กอสรางบนชองลดัทีแ่มนํา้เจาพระยา
ไหลโคงในเขต อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยปากและทายชองลัดเปนแนวตรงกับลํานํ้า
เดิม  แมนํ้าเจาพระยาบริเวณนั้นกวางประมาณ 250 เมตร และเขื่อนเจาพระยา
ประกอบดวยบานประตูบานโคงกวางบานละ 12.50 เมตร รวม 16 บาน ความกวาง
รวม 200 เมตร และระดับธรณีประตูอยูสูงจากระดับทองนํ้า 4.00 เมตร (ระดับทอง
แมนํ้าประมาณ 5.00 ม.รทก. และระดับธรณีประตู 9.00 ม.รทก.) บนฝงซาย (หันหนา
ตามนํ้า) มีถนนแยกจากถนนสายเอเชียเขาไปยังเขื่อนเจาพระยากอนถึงตัวเขื่อนจะมี
ถนนลดระดับ  ซึ่งเปนทางระบายนํ้าอุทกภัยฉุกเฉินของเขื่อน
 เขื่อนเจาพระยากอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2498 และระบบชลประทาน
กอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2504  ฉะนั้นในป พ.ศ. 2558 เขื่อนเจาพระยาก็ไดใช
งานมาครบ 60 ป โดยในป พ.ศ. 2523 เกิดอุทกภัยใหญ 3,800 ลบ.ม.ตอวินาทีไหลผาน  
โดยมีระดับนํ้าทายนํ้าและเหนือนํ้าตางกัน 0.12 เมตร  โครงการชลประทานเจาพระยา
ไดดัดแปลงแมนํ้านอยและแมนํ้าสุพรรณบุรีเปนคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา (หันหนา
ตามนํ้า) 2 สาย ทําใหประหยัดคาขุดคลองสงนํ้าไดมาก เขื่อนเจาพระยาทําหนาที่ยก
ระดับน้ําหนาเขื่อนใหสูงขึ้นเพื่อผันนํ้าเขาคลองสงนํ้าทั้งสองฝงของแมนํ้าเจาพระยา
เพื่อสงนํ้าใหพื้นที่เพาะปลูกจนจรดชายฝงทะเลทั้งสองฝง  รวมพื้นที่เพาะปลูกที่ไดรับ
ประโยชนมากกวา 7 ลานไร  เขื่อนภูมิพลกอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2506 
และเขื่อนสิริกิติ์กอสรางแลวเสร็จประมาณป พ.ศ. 2514  เขื่อนเจาพระยาสามารถ
รับนํ้าเพื่อผันนํ้าเขาระบบสงนํ้าไดทั้งจากอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิ
 ภายหลังกอสรางเขื่อนสิริกิติ์แลวเสร็จผูที่เกี่ยวของเขาใจวาปริมาณนํ้าที่เก็บกักได
ในอางเก็บนํ้าขนาดใหญทั้งสองมีมาก  ซึ่งสามารถเปดพื้นที่ชลประทานทายอางไดอีก
มากดวย ประมาณ ป พ.ศ. 2520-2521 ธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยไดกูเงินมาพัฒนา
แหลงนํา้ขนาดใหญไดเสนอแนะใหจางบรษัิทวศิวกรทีป่รกึษามาศึกษาการใชนํา้ในลุมนํา้
เจาพระยา - แมกลองอยางเปนระบบ  ผลการศึกษาปรากฏวาปรมิาณนํา้ทีส่ามารถ
เกบ็กกัไดในอางเกบ็นํา้เขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ ์ มไีมเพยีงพอสําหรับการเพาะปลูก
ฤดูแลงในเขตโครงการชลประทานเจาพระยา
ไดเตม็พืน้ที ่(เตม็ตามความสามารถทีค่ลองสงนํา้
จะสงใหได)  ทกุปเปนผลใหโครงการชลประทาน
พษิณโุลกบนฝงซายของแมนํา้นาน (หนัหนาตามนํา้)
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค
หลายแสนไรตองถูกยกเลิก และมีขอเสนอแนะ
ที่สําคัญ 1 ขอ คือ ไมควรสรางอางซอนอาง และ
เปดพืน้ทีช่ลประทานทายอางเหนอืนํา้เพิม่ เพราะ
จะเปนการยายการใชนํา้  เพือ่การเพาะปลกูฤดแูลง
จากโครงการชลประทานเจาพระยาไปยงัโครงการ
ทีเ่ปดใหมดานเหนอืนํา้ ซึง่ตองเสยีคากอสราง
เชน อางเกบ็นํา้เขือ่นแมงดั และแมกวง เหนอือาง
เขือ่นภมูพิล เปนตน ซึง่ขณะนัน้ยงัไมไดกอสราง

 ในป พ.ศ. 2522 เปนปแรกที่เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานเจาพระยาเพาะ
ปลูกขาวฤดูแลงเต็มพื้นที่ (เต็มตามความสามารถที่คลองสงนํ้าจะสงใหได)  ทําใหเขื่อน
เจาพระยาตองยกระดับนํ้าหนาเขื่อนจาก 16.00 ม.รทก. เปน 16.50 ม.รทก. เพื่อเพิ่ม
ปริมาณนํ้าที่ผันเขาคลองชัยนาท-ปาสัก ที่ อ.มโนรมณ จ.ชัยนาท เพราะดานทายนํ้าขาด
นํ้าเพื่อการเพาะปลูกฤดูแลง  แตเขื่อนเจาพระยาออกแบบมาเพื่อใชงานที่ความตางของ
ระดับนํ้าเหนือนํ้าและทายนํ้าตางกันไมเกิน 9.00 ม.รทก. (เนนการสงนํ้าเพื่อการเพาะ
ปลูกฤดูฝน)  จึงตองระบายนํ้าลงทายนํ้าใหไดระดับ 7.50 ม.รทก. ทําใหตองเสียนํ้าไป
โดยเปลาประโยชนประมาณ 90 ลบ.ม.ตอวินาที (ตัวเลขในขณะนั้น)
 จากลักษณะดังกลาวจึงไดวาจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งศึกษาการใชนํ้าในลุมนํ้า
เจาพระยาอยูแลวใหศึกษาวาเขื่อนเจาพระยาจะใชงานที่ความตางของระดับนํ้าเหนือ
เขือ่นและทายเขือ่นตางกนัเกนิ 9.00 เมตรไดหรอืไม ผลการศกึษาปรากฎวาได ผูศกึษา
ไดใหเหตุผลวาเมือ่เปดบานประตูเข่ือนบางสวนอตัราความเร็วของกระแสนํา้หนาเขือ่นจะ
ลดลงทาํใหตะกอนเมล็ดละเอยีดทีก่ระแสนํา้พดัพามาตกลงบนทองแมนํา้ใกลหนาเขือ่น
ทบัถมกนัมาถงึ 25 ป และเมือ่เจาะสาํรวจพบวาตะกอนเมลด็ละเอยีดทีต่กทบัถมบนทอง
แมนํา้หนาเขือ่น มคีวามหนาประมาณ 0.60 ม.  ซึง่ทาํใหแรงดนัขึน้ของนํา้ใตฐานเขือ่น 
(Uplift Pressure) ลดลง (ไมใชเพราะออกแบบเผือ่ไว) จงึทาํใหประหยดัปรมิาณนํา้ทีต่อง
ระบายลงทายนํา้ไดมาก  กรณศีกึษานีเ้ปนกรณศีกึษาทางวศิวกรรมศาสตรทีด่มีากกรณี
หนึง่เพราะผูศกึษามปีระสบการณสงู
 ถึงแมวาในปจจุบันจะมีปริมาณนํ้าที่สามารถผันใหพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแลงในเขต
โครงการไดไมเต็มพื้นที่เพาะปลูกทุกป (เต็มตามความสามารถที่คลองสงนํ้าจะสงใหได)
อยูแลวและในอนาคตอันใกลยังจะมีการยายการใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกฤดูแลงจาก
โครงการชลประทานเจาพระยาไปใชยงัโครงการเขือ่นผาจกุ จ.อุตรดิตถ  และโครงการผันนํา้
ไปยังอางเก็บนํ้าเขื่อนแมงัดและเขื่อนแมกวง  เหนืออางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล (ซึ่งทั้งสอง
โครงการเปนโครงการที่ไมคุมคาทางเศรษฐกิจ) อีก  ซึ่งเปนการลดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง
ของโครงการชลประทานเจาพระยา จงึเปนฝนรายของเขือ่นเจาพระยาเมือ่ใชงานมาครบ 60 ป
 หมายเหต ุ: ม.รทก. หมายถงึ หนวยเปนมาตร เมือ่เทยีบกบัระดบันํา้ทะเลปานกลาง

รองรบัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรได ซึง่ตัง้เปนเกณฑขัน้ตํา่   แตไมไดประเมิน
Outcome ของหลกัสตูรในดานสอนวาสอนจรงิตาม  มคอ. 3 (กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต)ิ  และไดบณัฑติทีพึ่งประสงคของหลกัสตูรหรอืไม
ซึง่การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมระดับภาคีวิศวกร ตองมีการ
สอบใหผานวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมและวชิาหลกัเฉพาะทางดานวศิวกรรมแยก
ตามสาขาวชิาชีพวศิวกรรม

 คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ไดตั้งหนวยงาน Thai Accreditation
Board for Engineering Education (TABEE) ซึง่จะมกีารวางแนวทาง
รวมกับ สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ สมศ. 
(สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน))
เพือ่ทาํหนาทีป่ระเมนิหลกัสตูรทางดานวศิวกรรมศาสตรตาม Washington
Accord   ถาหลกัสตูรผานการประเมนิโดยองคกรทีเ่ปน Signatory Member 
of Washington Accord จะไดรบัการยอมรบัทางดานการศกึษา และการ
เขาประกอบวชิาชีพในกลุมประเทศสมาชกิของ IEA (International Engineering
Alliance) TABEE จะไดเปนสมาชกิ Signatory Member of Washing-
ton Accord นัน้จะตองผานการประเมนิโดย Signatory Member of 
Washington Accord

 สถาบนัการศกึษาระบวุาการผลติบณัฑติในปจจบุนักาํลงัปรบัใหมุงไปสูการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงคนั้นจะตองตอบสนองความ
ตองการของ ภาคธรุกจิ ภาคอตุสาหกรรม ภาครฐั และสงัคม

 ผูเขารวมประชุมเห็นถึงความเปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีการ
ประชุมรวมระหวางทกุภาคสวน ทัง้ผูผลติ ผูใช และภาครฐัทีเ่กีย่วของกบังาน
ทางดานวศิวกรรม   ทีจ่ะตองรวมกันขบัเคลือ่นระบบผลติวศิวกร และสงเสรมิ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหตอบสนองความตองการของสังคมและ
เศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม   ซึง่เปนการรวมกนัหาแนวทาง และขอสรปุ
ทีชั่ดเจนในการพฒันาใหไดมาซ่ึงบณัฑติทีม่คีณุธรรม และจรยิธรรมทางดาน
การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม ทีม่คีวามสามารถ

เกบ็ภาพมาฝากออกบธูงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2015 PATTAYA”

 เมือ่วนัที ่ 22 สงิหาคม 2558 นายกมล ตรรกบตุร นายกสภาวศิวกรเขารวมงาน TEMCA Forum 2015 (การประชมุผูนาํสงูสดุ) พรอมกบัตวัแทนจากกรม
พฒันาฝมอืแรงงาน สถาบนัการกอสรางแหงประเทศไทย และเหลานายกสมาคมดานวศิวกรรมตางๆ นอกจากนีส้ภาวศิวกรไดรวมจดับธูบรกิารสมาชกินอกสถานท่ี 
(ตออายใุบอนญุาต, เปลีย่นทีอ่ยู ฯลฯ) ณ หองคอนแวนชัน่ B-C โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี ้จอมเทยีน ซ่ึงสมาชิกใหความสนใจบธูสภาวศิวกรเปนอยางมาก และ
รวมกจิกรรมดาวนโหลดแอพพลเิคชัน่ของสภาวศิวกร รบัของทีร่ะลกึฟรี

เรือ่งจากคณะอนกุรรมการสวสัดกิาร                                                

 จากขอคิดเห็นที่ไดรับจากการประชุมรวมของผู นําองคกรทางดาน
วศิวกรรมทีไ่ดเขารวมประชมุในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2015   
โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซติี ้จอมเทยีน พทัยา จ.ชลบรุ ีโดยมเีปาหมายในการ
กําหนดแนวทางความรวมมือระหวางองคกรอยางยั่งยืน มีคณะทํางานเพื่อ
ดาํเนนิการใหเกดิความรวมมอือยางเปนรปูธรรม มกีารประชมุทกุ 2 เดอืน โดย 
TEMCA จะเปนผูประสานงาน

 ความรวมมอืในการสงเสรมิ การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ
ผานงานทางดานวศิวกรรมหรอืวศิวกรประกอบดวย

 • ดานการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
 • ดานความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของประชาชน
 • ดานการศกึษาในหลกัสตูรวศิวกรรม
 • ดานมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
 • ดานศกัยภาพในการแขงขนัของประเทศ
 • ดานสงัคมและสิง่แวดลอม

 การศกึษาทางดานวศิวกรรมทีถ่กูยกมาเปนประเดน็ในการเสนอขอคดิเหน็
ที่ควรจะตองนํามาดําเนินการตอเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศจะไดรบัเมือ่วศิวกรมคีวามรูความสามารถในการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม

 ภาคธรุกจิทีท่าํงานทางดานวศิวกรรมเปนหลกั มคีวามตองการบณัฑติทีจ่บ
จากสถาบนัการศกึษา ทีม่คีวามรูความสามารถทางวศิวกรรม มคีวามประพฤติ
และความรบัผดิชอบในวชิาชพีวศิวกรรม ทาํอยางไรทีส่ถาบนัการศกึษาจะผลติ
บณัฑติท่ีมคีณุธรรมและจรยิธรรมทางดานการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

 สภาวิศวกรซึ่งมีหนาที่ในการรับรองปริญญาฯ เพื่อการขอรับใบประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ในปจจบุนัไดมกีารตรวจรบัรองแบบ Input Base ซึง่
หมายถงึตรวจเอกสารหลกัสตูรวา โครงสรางหลกัสตูรตองมเีนือ้หาวชิาตามขอ
บงัคบัและระเบยีบของสภาวศิวกร มหีองสมดุและหองปฏบิตักิารเพยีงพอทีจ่ะ

Cr. รูปภาพจากhttps://www.google.co.th/search เขื่อนเจาพระยา
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ทางธุรกิจ เมืองใหญในอินโดนีเซีย เชน จากาตาร การจราจรจะพลุกพลานติดขัด
มาก ตองเผื่อเวลาในการเดินทางไวมาก จากการเดินทางที่ไมสะดวกประกอบกับ
ความเปนอยูของชาวอินโดนีเซียที่เปนแบบสบายๆ การนัดหมายตางๆ  มีโอกาส
สูงท่ีจะมาไมตรงเวลา อาจจะตองนัดเวลาเผื่อไวเชนกัน

 บรูไน ประเทศขนาดเล็กปกครองโดยสุลตาน การปฏิบัติตัว และขอพึงระวัง
ตางๆ ก็เชนเดียวกับประเทศมุสลิม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แตมีความเขมขนมาก 
เนื่องจากมีประชากรนอยประมาณ 4 แสนคน และไมไดมีความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ บรูไนจะมีขอปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนสถานตางๆ เราตองปฏิบัติใหถูก
ตามกฎเกณฑท่ีกําหนดไว แลวยังมีขอปฏิบัติเพิ่มเติมที่เนื่องมาจากการมีสุลตาน
ปกครองอีก เชน การเคารพขบวนเสด็จ หรือการไมควรแตงกายดวยเสื้อผา
สเีหลอืง (สเีหลอืงเปนสขีองสถาบนัพระมหากษตัรยิของบรไูน) เปนตน โดยทัว่ไปแลว
คนบรูไนมองไทยดานบวก มีความรูสึกเปนมิตร และใหเกียรติคนไทย มีความ
คุนเคยกบัประเทศไทย นยิมเดนิทางมาทองเทีย่ว และ Shopping ใประเทศไทย

 สิงคโปร เปนเกาะเล็กๆที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจสูง ความเปน
อยูของคนจะคอนขางเรงรีบ แมแตเดินก็จะเดินเร็ว บนบันไดเลื่อนเราจะตองยืน
ชิดราวบันไดและเวนชองวางใหผูอื่นเดินผานไปไดสะดวก (จากการสังเกตเห็นวา
จะตองชิดราวบันไดดานซาย อันนี้ผูเขียนไมทราบวาเปนกฎหรือไม แตเปนสิ่งที่คน
สิงคโปรเขาปฏิบัติกัน)สิงคโปรเปนประเทศที่มีหลายชนชาติมาอยูรวมกัน ในเรื่อง
ธรุกจิ ชาวสงิคโปรมคีวามเปนนกัธรุกจิสงูกนัเกอืบทกุคน และมคีวามเปนตะวนัตก
สูงกวาประเทศอาเซียนอื่นๆ การทําธุรกิจเจรจาตกลง มักจะขึ้นอยูกับประโยชน
หรือผลตอบแทนทางธุรกิจเปนหลัก ความสัมพันธสวนตัวไมคอยมีผลมากนัก
ประเทศสงิคโปรเนนความสะอาด มรีะเบยีบวนิยัและความเขมแขง็ทางกฎหมายการ
ทิ้งขยะ ทิ้งกนบุหรี่ตองถูกที่ถูกทาง แมแตการบวนนํ้าลายก็ตองระวัง  หมากฝรั่งก็
เปนสิ่งตองหาม หากทําผิดจะตองถูกจับปรับสูงมาก สิงคโปรประกอบดวยคน
หลายเชื้อชาติ เชน จีน มาเลย อินเดีย เปนตน จึงไมคอยมีวัฒนธรรมที่เปน
เอกลกัษณของชาตโิดยเฉพาะมากนกั ขึน้อยูกบัวาเรากาํลังติดตอหรือทาํงานรวมกบั
คนสิงคโปรเชื้อชาติไหน ก็อาจจะตองคํานึงถึงวัฒนธรรมเดิมๆ ของคนเชื้อชาติ
นั้นๆ ดวย

 ฟลิปปนส เปนประเทศที่ประกอบดวยเกาะมากมาย อยูหางออกมา
จากกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ มีวัฒนธรรมผสมตะวันตก และตะวันออก จาก
การท่ีถูกปกครองโดยชนชาติตะวันตกมาหลายรอยป การทักทายเรียกชื่อจึงเปน
แบบตะวันตก คือ หากยังไมคุนเคยกันตองเรียกนามสกุล เชน Mr. Chankong
จนเมื่อคุนเคยกันหรือเขาอนุญาตใหเรียกชื่อตนเราถึงจะเรียกชื่อเขาได แตโดย
ท่ัวๆ ไปแลว คนฟลิปปนสมีลักษณะนิสัยที่คลายๆ กับคนไทย คบงาย เปนมิตร 
ไมมีพิธีรีตองมากมาย ใหความสําคัญกับสังคม เครือญาติ และความสัมพันธสวน
บุคคล ฉะนั้นในการติดตอธุรกิจก็ตองคํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจ และความ
สัมพันธสวนบุคคลไปพรอมๆ กัน

 จะเห็นไดวาอาเซียนท้ัง 10 ประเทศมีทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน
ในหลายๆดาน ตามตัวอยางบางสวนที่ไดกลาวไปขางตน ซึ่งหากเราเขาใจและ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองก็จะชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดี และจะไดรับความรวม
มือกันอยางดีในการทํางาน ซึ่งชวยใหการทํางานราบรื่น มีโอกาสประสบความ
สําเร็จสูง แลวยังเปนปจจัยสําคัญที่จะมีโอกาสทําใหเรามีความสุขในการทํางาน
ทุกๆ ขณะเวลาอีกดวย

 ผูเขียนหวังวาขอควรคํานึงดังที่กลาวมาจะเปนประโยชนใหกับพวกเราชาว
วิศวกรไดบาง อยางนอยก็จะชวยสรางความมั่นใจ ซึ่งผูเขียนเชื่อวาไมไดเปนเรื่อง
ท่ียากหรือฝนความรูสึกใดๆ เลยสําหรับวิศวกรไทย ซึ่งเราเปนคนไทย มีความ
ออนนอมถอมตน มีมรรยาทแบบไทย ใหความเคารพผูอาวุโส เปนมิตร ใหเกียรติ
ผูอื่น ใหเกียรติสถานท่ี ไมลบหลูความเชื่อของผูอื่น เปนทุนเดิมของเราอยูแลว 
พื้นฐานเหลานี้จะนําพาเราใหเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมของอาเซียนแตละทองถิ่น
ไดโดยงาย และจะสามารถนําพาใหวิศวกรไทยไปทํางานที่ไหนๆ หรือทั่วโลกได
สําเร็จโดยไมยาก ขอเพียงทานมีความมุงมั่น และตั้งใจจริงๆ เทานั้น

 เวียดนาม เปนเพื่อนบานที่ไมไดมีพรมแดนตดิกบัไทยโดยตรง แตมี
ความสมัพนัธกนัมายาวนาน ปจจบุนัมคีวามเชือ่ทางดานการเมอืงการปกครอง
ทีแ่ตกตางกนัมาก จงึเปนประเดน็ทีจ่ะตองหลกีเลีย่งในการพดูคยุ เชนเดยีวกบั
เรือ่งสงครามตางๆ ของเขา เวยีดนามใหความสาํคญักบัความมัน่คงปลอดภยัของชาติ
มาก ตองระมัดระวังในเรื่องการถายรูป ตองไมถายรูปสถานท่ีสําคัญหรือหนวย
งานราชการตางๆ ตองหลีกเลี่ยงเรื่องใดๆ ท่ีจะเกี่ยวของกับการคอรัปชั่น ฉอโกง 
หรือเรื่องท่ีจะทําใหผูท่ีเราติดตอดวย มีความเสี่ยงในเรื่องฉอโกง คอรัปชั่นได 
เนื่องจากชาวเวียดนามมีวินัยและความรักชาติสูง การเจรจาติดตอทางธุรกิจ ถึง
แมความสัมพันธสวนบุคคลจะชวยอํานวยความสะดวกตางๆได แตสุดทายแลว
จะตัดสินกันท่ีผลประโยชนทางธุรกิจท่ีแตละฝายจะไดรับเปนหลัก คนเวียดนาม
จํานวนมากสามารถเขาใจภาษาไทย และสื่อสารได จึงตองระมัดระวังการพูด
กันเองเปนภาษาไทยท่ีจะตองไมหมิ่นเหมหรือกระทบความรูสึกเขาดวย ในเมือง
ใหญๆในประเทศเวียดนาม การจราจรจะพลุกพลานมาก เต็มไปดวยรถจักรยาน 
มอเตอรไซด และรถยนต ตองระมัดระวังเวลาขามถนน อาจมีรถผานมาท้ังดาน
หนาและดานหลังเปนท่ีหวาดเสียว อาจจะตองหาท่ีขามท่ีมีคนอื่นๆ อีกหลายๆ
คนขามดวย การขับรถในเวียดนามเขาจะบีบแตรเกือบตลอดเวลา นัยวาเปนการ
ทักทายและบอกคนอื่นๆ หรือรถคันอื่นๆใหทราบวามีผมอยูตรงนี้นะ ระวังดวย 
ไมเหมือนเมืองไทย การบีบแตรดูเหมือนจะไมคอยสุภาพ ไมควรใชบอย หรือ
พรํ่าเพรื่อ

 มาเลเซีย ประเทศท่ีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม โดยปกติเขา
จะเขามัสยิดสวดมนตในบายวันศุกร หากไมจําเปนก็ไมควรนัดหมายหรือประชุม
ในชวงเวลานั้น (ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางสวนใหญใชวันศุกรเปนวันหยุด
สุดสัปดาหเพื่อจะไดประกอบกิจทางศาสนาไดสะดวก) ชาวมุสลิมผูหญิงมักจะใส
ชุดฮิญาบ เราไปจากประเทศอื่น หากเปนผูหญิงก็ควรใหเกียรติโดยการสวมเสื้อผา
แขนยาวขายาว หรือกระโปรงยาว และคลุมผมดวยผาคลุมผม หากเปนผูชายก็
แตงตัวตามสากลปกติ เมื่อพบปะกันท่ีเปนทางการทักทายดวยการจับมือ ผูหญิง
มุสลิมบางคนจะไมยื่นมือมาใหจับ ใชการโคงนิดๆหรือยิ้มพยักหนา แลวกลาว
คําทักทายแทน ผูชายไมควรยื่นมือไปขอจับกับผูหญิงกอน การใหนามบัตรควร
ยื่นด้วยมือขวา (เชนเดียวกับประเทศมุสลิมอื่นๆ ยื่นของดวยมือซายจะเปนการไม
สุภาพ ไมใหเกียรติเปนอยางยิ่ง) หรือจะใชมือซายมาแตะขอมือขวาเบาๆ แบบ
เดียวกับท่ีเราประเคนของใหพระภิกษุก็ได จะเปนการสุภาพ และใหเกียรติกัน 
การพบปะประชุมธุรกิจตางๆ หากสามารถหลีกเลี่ยงชวงเทศกาลฮารีรายอ หรือ
ท่ีเรียกวาเทศกาลถือศีลอดไดก็จะดี แตไมมีขอหามใดๆ หากจําเปน ประเทศ
มาเลเซียมีประชากรท่ีเปนเชื้อชาติอื่นเขามาอาศัยอยูดวย เชน จีน อินเดีย แตสิทธิ
บางอยางอาจจะไมเทาคนเชื้อสายมาเลยท่ีเรียกวาภูมิบุตราตามนโยบายรัฐบาล 
ซึง่เปนเรื่องละเอียดออน หากไมจําเปนก็ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยประเด็นเหลานี้
กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของเราก็เชนกัน โดยท่ัวไปชาวมาเลเซียมักมอง
ไทยเปนคูแขงในหลายๆ ดาน แตปจจุบันนี้ดานเศรษฐกิจเขาเริ่มกาวหนากวาไทย 
เปนความภูมิใจอยางหนึ่งของเขา

 อินโดนีเซีย เปนประเทศมุสลิมท่ีใหญท่ีสุดในโลก ประชากรมากกวา 250 
ลานคน มีเกาะตางๆมากมาย มีเผาพันธุและภาษาตางๆ มากมาย แตภาษาท่ีใช
กันมากท่ีสุดและเปนทางการ คือ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ซึ่งจะคลายคลึงกับ 
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ในทํานองไทย และลาว แตตางกันมากกวาไทยกับ
ลาว อยางไรก็ตามยังพอเขาใจกันไดมากกวาครึ่ง อินโดนีเซียเปนประเทศมุสลิม 
เชนเดียวกับมาเลเซีย การปฏิบัติตางๆท่ีเกี่ยวของกับความเชื่อตามแนวทางมุสลิม
ก็จะเหมือนกับมาเลเซีย ไมวาจะเปนการจับมือ การไมใชมือซาย การแตงกาย
มิดชิด การคลุมผม การใหเกียรติสถานท่ี การสวดมนตวันศุกรบาย การถือศีลอด 
แตจะมีความเขมขนมากกวามาเลเซีย อาจจะเนื่องจากวาอินโดนีเซียโดยท่ัวไปมี
ชาวตางชาติหรือผูท่ีนับถือศาสนาอื่น หรือมีวัฒนธรรมอื่นๆ เขามาอาศัยอยูนอย 
แตคนอินโดนีเซียโดยท่ัวไปอาจจะมีนิสัยขี้เกรงใจ เมื่อเราทําไมคอยถูกตองอาจจะ
ไมมีใครมาทักหรือตอวาโดยตรง ไมไดหมายความวาเขายอมรับกับสิ่งท่ีเราทําไม
คอยถูกนั้นๆ เขาจะรูสึกไมดีอยูในใจ อาจจะทําใหความสัมพันธไมดีเทาท่ีควร  ดาน
สภาพสังคมของคนอินโดนีเซียยังเปนสังคมดั้งเดิมอยูมาก อยูกันเปนครอบครัว
ญาติพี่นองเปนหลัก ความสัมพันธท่ีดีสวนบุคคลจะมีผลมากตอการดําเนินการ

ประสบการณวิศวกรจากตางแดน

 อกีไมกีเ่ดอืนขางหนา ประเทศในกลุม
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศ กจ็ะเขาสู
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN
Economics Community, AEC) 
อยางเปนทางการแลว หลังจากไดเล่ือน
เวลามาระยะหนึ่ง วิชาชีพวิศวกรรม
ก็เปนสาขาวิชาชีพหนึ่งที่จะเปดเสรี
พวกเราชาววิศวกรทั้งหลายก็จะตอง
เตรยีมพรอมเพือ่ใหไดประโยชนสูงสุด
ทางการเปลีย่นแปลงนี ้บางทานอาจจะ
ตองไปทํางานตางประเทศหรืออาจ

จะมีชาวตางประเทศมารวมทํางานกับทาน จะตองมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น
สิ่งหนึ่งที่หลายทานอาจจะมองขาม คิดวาเปนสิ่งเล็กนอย ไมสําคัญตองาน
มากนัก คือ วัฒนธรรมความเปนอยูของแตละชนชาติ แตในความจริงไมเปน
เชนนั้น เพราะวัฒนธรรมหรือความเปนอยูของแตละชนชาตเิปนเรือ่งละเอยีด
ออนทีส่งผลทางดานจติใจและจะสงผลกระทบตอการรวมมอืกนั ความสมัพนัธ
ที่ดีตอกัน มีผลอยางมากตอความสําเร็จของงาน และที่สําคัญ คือจะสงผลให
เรามีความสุขหรือไมมีความสุขในการทํางานดวย ในบทความนี้ ผูเขียนตั้งใจ
จะบอกเลาประสบการณจากที่ประสบมาโดยตรง และจากคําเตือน หรือ
คําบอกเลาของผูที่ประสบมากอน เพื่อเปนประโยชนใหกับผูอานไดนําไป
พิจารณา

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปนกําหนดการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของ 10 ประเทศคือ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร และฟลิปปนส ซึ่งตางก็มีวัฒนธรรมความเปนอยู
ที่แตกตางกันตามเชื้อชาติ ศาสนา การปกครอง ประวัติศาสตรของแตละ
ประเทศ และปจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ไมเหมือนกันในแตละประเทศ ซึ่งจะนํา
มากลาวถงึพอเปนพืน้ฐานในการปฏบิตัใิหถูกตองแตละประเทศตามดานลางนี้

 ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศที่ไดชื่อ
วาบานพี่เมืองนองของไทย หรือมักจะหมายถึงไทยเปนพี่ ลาวเปนนอง ซึ่งคํา
นี้ทําใหคนไทยบางกลุมไปสรางเรื่องราวหรือความทรงจําที่ไมดีใหกับคนลาว 
เชน ไปติดตอปฏิสัมพันธในแบบที่มองวาเขาดอยกวา หรือไปเอาเปรียบคดโกง
เขาจากพื้นฐานที่คนลาวเปนคนซื่อ และเรียบงาย ทําใหเขาไมไวใจเราอยาง
เต็มที่ที่ควรจะเปนทั้งๆ ที่เรามีความใกลชิดกัน มีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องภาษา ที่เกือบจะเปนภาษาเดียวกันสื่อสารเขาใจ
กันได คนลาวเขาใจภาษาไทยเกือบ 100% และสวนใหญสามารถพูดภาษา
ไทยกลางได การพบปะกันสามารถใชการไหวเหมือนไทยเราหรือจะใชการจับ
มือก็ได ชาวลาวโดยทั่วไปมีความสุขกับชีวิตแบบ Slow life ในการนัดหมาย
หรือในการเดินทางตองเผื่อเวลาไวมากๆ รถราบนทองถนนอาจจะไมมากมาย 
แตก็อาจจะมีการจราจรติดขัดไดจากการที่เขาจอดรถลงไปจับจายซ้ือของ
หรือทําธุระอื่นๆ โดยไมคอยใสใจวาไดจอดรถกีดขวางทางคนอื่นอยูหรือไม
การนัดหมาย หรือจัดประชุมไมควรเปนเวลาบายโมง บายสอง หรือหลัง
อาหารเที่ยง มีโอกาสสูงที่จะไมมา มาสาย หรือไมคอยมีประสิทธิภาพในการ
ประชุม เนื่องจากคนลาวบางสวนยังมีวัฒนธรรมนอนกลางวันตามแบบอยาง
ฝรัง่เศสทีเ่คยปกครองลาวมากอนหนานี ้ในเรือ่งการตดิตอธรุกจิ ลาวก ็คลายไทย
ใหความสําคัญกับตัวคน หรือความสัมพันธไวเนื้อเชื่อใจกันมากกวาการเจรจา

กนับนประโยชนทางธรุกจิอยางเดยีว ฉะนัน้การทีต่องมคีนแนะนาํ หรอืคนทีค่อย
ประสานใหทีเ่ปนคนทีใ่ชจงึเปนเรือ่งจาํเปน ในการตดิตอราชการกเ็ชนเดยีวกนั
จะตองศึกษาใหชัดเจนวาสวนราชการที่มีอํานาจในเรื่องนั้นๆ เปนสวนไหน
จากการที่ลาวปกครองแบบแยกเปนแขวงๆในหลายๆ เรื่อง เจาแขวงมีอํานาจ
สูงกวารัฐมนตรีหรือรัฐบาลกลาง จึงตองติดตอใหถูกจะไดไมเสียเวลามาก

 เมียนมา (Myanmar) หรือพมา ในปจจุบันจากการที่พมาไดเปลี่ยนชื่อ
ประเทศอยางเปนทางการแลว เราตองใหเกียรติเรียกประเทศเขาวาเมียนมา
ตามชื่อใหม หากเรียก Burma เหมือนเดิม สวนใหญเขาจะไมคอยพอใจ ประเทศ
เมยีนมามกีารปกครองโดยทหารมาหลายป มกีารตอสูตางๆ มากมาย จงึเปน
การเสี่ยง และควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องการเมืองการปกครอง เมียนมา
เปนเมืองพุทธ มีสถานที่สําคัญทางศาสนามากมายท่ีควรจะไปเยี่ยมเยียน 
แตตองปฏิบัติใหถูกตองและใหเกียรติสถานที่ เชน การถอดรองเทา การนุง
กางเกงขายาวกระโปรงยาว และตองปฏิบัติตามกฎที่เขาวางไว เชน การไมถาย
รูปในสถานที่ที่หวงหาม หรือบางแหงอาจจะหามผูหญิงเขา เปนตน หากเรา
ไปอยูในเมียนมาสักระยะหน่ึงพอคุนเคยแลวเราจะสวมชุดแบบเมียนมาคือ
โสรงและเสื้อแบบชาวเมียนมา เขาก็จะยินดี ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น ในการ
พบปะทักทายชาวเมียนมารใชวิธีการจับมือพูดคุย หากเปนผูหญิง จะจับมือ
ตอเมื่อผูหญิงยื่นมือมาใหจับกอน หากเปนแบบทางการก็จะแลกนามบัตรกัน
จะตองสงและรับนามบัตรกันอยางสุภาพ เชน ตองใชสองมือ โคงตัวนิดหนอย
ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่สุภาพเปนทางการ และสามารถใชกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ
ไดดวย ไมควรใชวิธีสไลดไปตามโตะหรือโยนใหเปนอันขาด ชาวเมียนมา
จํานวนมากสามารถเขาใจและสื่อสารภาษาไทยไดจากการท่ีเคยมาอยูเมือง
ไทยหรือการดูทีวีไทย หลายๆ คนชอบละครทีวีไทย ฉะนั้นของฝากเล็กๆ 
นอยๆ ที่นาพอใจก็จะมีเทปละครทีวีไทยเปนหนึ่งในของฝากเหลานั้น การทํา
ธุรกิจในเมียนมารยังเปดโอกาสใหไทยอีกมาก เมียนมามีองคการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจตามแบบไทย สนใจอยากใหไทยเขาไปลงทุนเพิ่มขึ้น ชาวเมียนมา
ไมมีนามสกุล ที่พิมพอยูบนนามบัตรเปนชื่อทั้งหมด เราจะตองเรียกเขาเต็ม
ตามชื่อที่พิมพไวบนนั้น ถือเปนการใหเกียรติกัน สวนคํา U พิมพอยูหนาชื่อ 
ออกเสียง อู มีความหมายคลายๆนาย หรือคุณ (ผูชาย) ในภาษาไทย เราก็
ตองเรียกเต็มตามนั้น

 กัมพูชา เปนประเทศที่มีสัมพันธยาวนานกับไทย มีทั้งความสัมพันธที่ดี
และการกระทบกระทั่งกัน จึงควรตองระมัดระวังการพูดคุยในเรื่องการเมือง
การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือการแสดงออกที่หมิ่นเหมตอ
การตีความไดวาดูถูก ดูหมิ่น สอเสียด ลอเลียนเขา การติดตอทางธุรกิจจะให
ประสบความสาํเรจ็ โดยทัว่ๆ ไปความสมัพนัธสวนบคุคลจะมสีวนชวยเปนอยางมาก
จึงตองสรางความสัมพันธ หรือติดตอผานคนที่ใช ไมไดมองเฉพาะประโยชน
ทางธุรกิจเพียงอยางเดียว การพบปะทักทายใชวิธีจับมือพูดคุย หากสง
นามบัตร ควรสงดวยสองมือเชนเดียวกับเมียนมา กัมพูชามีสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรและศาสนามากมาย จะตองใหเกียรติสถานที่ และปฏิบัติ
ตามกฎของสถานที่เหลานั้น เชน การถอดหมวก ถอดรองเทา การใสเสื้อผา
ที่มิดชิด มิฉะนั้นอาจถูกจับปรับหรือติดคุกได ภาษากัมพูชา และภาษาไทย 
แตกตางกนัมากไมสามารถเขาใจกนัได คนไทยสวนใหญไมเขาใจภาษากมัพชูา 
แตคนกัมพูชาจํานวนมากสามารถเขาใจ และส่ือสารภาษาไทยได จึงตอง
ระมดัระวงัในการพดูคยุกนัเองเปนภาษาไทย อยาคดิเอาเองวาเขาฟงเราไมออก

 โดย ธวชัชยั จนัทรคง ผูจัดการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ ผูจดัการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)

การเตรียมตัวเขาสู AEC เรียนรูวัฒนธรรมบางอยางของชาวอาเซียน
ที่จะชวยใหการทํางานราบรื่น ประสบความสําเร็จ และมีความสุข

ประสบการณวิศวกรจากตางแดน
 โดย ธวชัชยั จนัทรคง ผูจดัการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ ผูจดัการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)
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ทางธุรกิจ เมืองใหญในอินโดนีเซีย เชน จากาตาร การจราจรจะพลุกพลานติดขัด
มาก ตองเผื่อเวลาในการเดินทางไวมาก จากการเดินทางท่ีไมสะดวกประกอบกับ
ความเปนอยูของชาวอินโดนีเซียที่เปนแบบสบายๆ การนัดหมายตางๆ  มีโอกาส
สูงที่จะมาไมตรงเวลา อาจจะตองนัดเวลาเผื่อไวเชนกัน

 บรูไน ประเทศขนาดเล็กปกครองโดยสุลตาน การปฏิบัติตัว และขอพึงระวัง
ตางๆ ก็เชนเดียวกับประเทศมุสลิม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แตมีความเขมขนมาก 
เนื่องจากมีประชากรนอยประมาณ 4 แสนคน และไมไดมีความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ บรูไนจะมีขอปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนสถานตางๆ เราตองปฏิบัติใหถูก
ตามกฎเกณฑที่กําหนดไว แลวยังมีขอปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีเนื่องมาจากการมีสุลตาน
ปกครองอีก เชน การเคารพขบวนเสด็จ หรือการไมควรแตงกายดวยเสื้อผา
สเีหลอืง (สเีหลอืงเปนสขีองสถาบนัพระมหากษตัรยิของบรไูน) เปนตน โดยทัว่ไปแลว
คนบรูไนมองไทยดานบวก มีความรูสึกเปนมิตร และใหเกียรติคนไทย มีความ
คุนเคยกบัประเทศไทย นยิมเดนิทางมาทองเทีย่ว และ Shopping ใประเทศไทย

 สิงคโปร เปนเกาะเล็กๆที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจสูง ความเปน
อยูของคนจะคอนขางเรงรีบ แมแตเดินก็จะเดินเร็ว บนบันไดเลื่อนเราจะตองยืน
ชิดราวบันไดและเวนชองวางใหผูอื่นเดินผานไปไดสะดวก (จากการสังเกตเห็นวา
จะตองชิดราวบันไดดานซาย อันนี้ผูเขียนไมทราบวาเปนกฎหรือไม แตเปนสิ่งท่ีคน
สิงคโปรเขาปฏิบัติกัน)สิงคโปรเปนประเทศที่มีหลายชนชาติมาอยูรวมกัน ในเรื่อง
ธรุกจิ ชาวสงิคโปรมคีวามเปนนกัธรุกจิสงูกนัเกอืบทกุคน และมคีวามเปนตะวนัตก
สูงกวาประเทศอาเซียนอื่นๆ การทําธุรกิจเจรจาตกลง มักจะขึ้นอยูกับประโยชน
หรือผลตอบแทนทางธุรกิจเปนหลัก ความสัมพันธสวนตัวไมคอยมีผลมากนัก
ประเทศสงิคโปรเนนความสะอาด มรีะเบยีบวนิยัและความเขมแขง็ทางกฎหมายการ
ทิ้งขยะ ทิ้งกนบุหรี่ตองถูกที่ถูกทาง แมแตการบวนนํ้าลายก็ตองระวัง  หมากฝรั่งก็
เปนสิ่งตองหาม หากทําผิดจะตองถูกจับปรับสูงมาก สิงคโปรประกอบดวยคน
หลายเชื้อชาติ เชน จีน มาเลย อินเดีย เปนตน จึงไมคอยมีวัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลกัษณของชาตโิดยเฉพาะมากนกั ขึน้อยูกบัวาเรากาํลงัตดิตอหรอืทาํงานรวมกบั
คนสิงคโปรเชื้อชาติไหน ก็อาจจะตองคํานึงถึงวัฒนธรรมเดิมๆ ของคนเชื้อชาติ
นั้นๆ ดวย

 ฟลิปปนส เปนประเทศที่ประกอบดวยเกาะมากมาย อยูหางออกมา
จากกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ มีวัฒนธรรมผสมตะวันตก และตะวันออก จาก
การที่ถูกปกครองโดยชนชาติตะวันตกมาหลายรอยป การทักทายเรียกชื่อจึงเปน
แบบตะวันตก คือ หากยังไมคุนเคยกันตองเรียกนามสกุล เชน Mr. Chankong
จนเม่ือคุนเคยกันหรือเขาอนุญาตใหเรียกชื่อตนเราถึงจะเรียกชื่อเขาได แตโดย
ทั่วๆ ไปแลว คนฟลิปปนสมีลักษณะนิสัยที่คลายๆ กับคนไทย คบงาย เปนมิตร 
ไมมีพิธีรีตองมากมาย ใหความสําคัญกับสังคม เครือญาติ และความสัมพันธสวน
บุคคล ฉะนั้นในการติดตอธุรกิจก็ตองคํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจ และความ
สัมพันธสวนบุคคลไปพรอมๆ กัน

 จะเห็นไดวาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน
ในหลายๆดาน ตามตัวอยางบางสวนที่ไดกลาวไปขางตน ซึ่งหากเราเขาใจและ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองก็จะชวยเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี และจะไดรับความรวม
มือกันอยางดีในการทํางาน ซึ่งชวยใหการทํางานราบรื่น มีโอกาสประสบความ
สําเร็จสูง แลวยังเปนปจจัยสําคัญที่จะมีโอกาสทําใหเรามีความสุขในการทํางาน
ทุกๆ ขณะเวลาอีกดวย

 ผูเขียนหวังวาขอควรคํานึงดังที่กลาวมาจะเปนประโยชนใหกับพวกเราชาว
วิศวกรไดบาง อยางนอยก็จะชวยสรางความม่ันใจ ซึ่งผูเขียนเชื่อวาไมไดเปนเรื่อง
ที่ยากหรือฝนความรูสึกใดๆ เลยสําหรับวิศวกรไทย ซึ่งเราเปนคนไทย มีความ
ออนนอมถอมตน มีมรรยาทแบบไทย ใหความเคารพผูอาวุโส เปนมิตร ใหเกียรติ
ผูอื่น ใหเกียรติสถานที่ ไมลบหลูความเชื่อของผูอื่น เปนทุนเดิมของเราอยูแลว 
พื้นฐานเหลานี้จะนําพาเราใหเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมของอาเซียนแตละทองถิ่น
ไดโดยงาย และจะสามารถนําพาใหวิศวกรไทยไปทํางานท่ีไหนๆ หรือท่ัวโลกได
สําเร็จโดยไมยาก ขอเพียงทานมีความมุงม่ัน และตั้งใจจริงๆ เทานั้น

 เวียดนาม เปนเพื่อนบานที่ไมไดมีพรมแดนตดิกบัไทยโดยตรง แตมี
ความสัมพนัธกนัมายาวนาน ปจจบุนัมคีวามเช่ือทางดานการเมอืงการปกครอง
ทีแ่ตกตางกนัมาก จงึเปนประเดน็ทีจ่ะตองหลกีเลีย่งในการพดูคยุ เชนเดยีวกบั
เรือ่งสงครามตางๆ ของเขา เวยีดนามใหความสาํคญักบัความมัน่คงปลอดภยัของชาติ
มาก ตองระมัดระวังในเร่ืองการถายรูป ตองไมถายรูปสถานที่สําคัญหรือหนวย
งานราชการตางๆ ตองหลีกเลี่ยงเร่ืองใดๆ ที่จะเก่ียวของกับการคอรัปชั่น ฉอโกง 
หรือเรื่องที่จะทําใหผูที่เราติดตอดวย มีความเส่ียงในเร่ืองฉอโกง คอรัปชั่นได 
เนื่องจากชาวเวียดนามมีวินัยและความรักชาติสูง การเจรจาติดตอทางธุรกิจ ถึง
แมความสัมพันธสวนบุคคลจะชวยอํานวยความสะดวกตางๆได แตสุดทายแลว
จะตัดสินกันที่ผลประโยชนทางธุรกิจที่แตละฝายจะไดรับเปนหลัก คนเวียดนาม
จํานวนมากสามารถเขาใจภาษาไทย และสื่อสารได จึงตองระมัดระวังการพูด
กันเองเปนภาษาไทยที่จะตองไมหมิ่นเหมหรือกระทบความรูสึกเขาดวย ในเมือง
ใหญๆในประเทศเวียดนาม การจราจรจะพลุกพลานมาก เต็มไปดวยรถจักรยาน 
มอเตอรไซด และรถยนต ตองระมัดระวังเวลาขามถนน อาจมีรถผานมาทั้งดาน
หนาและดานหลังเปนที่หวาดเสียว อาจจะตองหาที่ขามที่มีคนอื่นๆ อีกหลายๆ
คนขามดวย การขับรถในเวียดนามเขาจะบีบแตรเกือบตลอดเวลา นัยวาเปนการ
ทักทายและบอกคนอื่นๆ หรือรถคันอ่ืนๆใหทราบวามีผมอยูตรงนี้นะ ระวังดวย 
ไมเหมือนเมืองไทย การบีบแตรดูเหมือนจะไมคอยสุภาพ ไมควรใชบอย หรือ
พรํ่าเพรื่อ

 มาเลเซีย ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม โดยปกติเขา
จะเขามัสยิดสวดมนตในบายวันศุกร หากไมจําเปนก็ไมควรนัดหมายหรือประชุม
ในชวงเวลานั้น (ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางสวนใหญใชวันศุกรเปนวันหยุด
สุดสัปดาหเพื่อจะไดประกอบกิจทางศาสนาไดสะดวก) ชาวมุสลิมผูหญิงมักจะใส
ชุดฮิญาบ เราไปจากประเทศอ่ืน หากเปนผูหญิงก็ควรใหเกียรติโดยการสวมเสื้อผา
แขนยาวขายาว หรือกระโปรงยาว และคลุมผมดวยผาคลุมผม หากเปนผูชายก็
แตงตัวตามสากลปกติ เม่ือพบปะกันที่เปนทางการทักทายดวยการจับมือ ผูหญิง
มุสลิมบางคนจะไมยื่นมือมาใหจับ ใชการโคงนิดๆหรือยิ้มพยักหนา แลวกลาว
คําทักทายแทน ผูชายไมควรยื่นมือไปขอจับกับผูหญิงกอน การใหนามบัตรควร
ยื่นด้วยมือขวา (เชนเดียวกับประเทศมุสลิมอื่นๆ ยื่นของดวยมือซายจะเปนการไม
สุภาพ ไมใหเกียรติเปนอยางยิ่ง) หรือจะใชมือซายมาแตะขอมือขวาเบาๆ แบบ
เดียวกับที่เราประเคนของใหพระภิกษุก็ได จะเปนการสุภาพ และใหเกียรติกัน 
การพบปะประชุมธุรกิจตางๆ หากสามารถหลีกเลี่ยงชวงเทศกาลฮารีรายอ หรือ
ที่เรียกวาเทศกาลถือศีลอดไดก็จะดี แตไมมีขอหามใดๆ หากจําเปน ประเทศ
มาเลเซียมีประชากรที่เปนเช้ือชาติอ่ืนเขามาอาศัยอยูดวย เชน จีน อินเดีย แตสิทธิ
บางอยางอาจจะไมเทาคนเชื้อสายมาเลยที่เรียกวาภูมิบุตราตามนโยบายรัฐบาล 
ซ่ึงเปนเรื่องละเอียดออน หากไมจําเปนก็ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยประเด็นเหลานี้
กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของเราก็เชนกัน โดยทั่วไปชาวมาเลเซียมักมอง
ไทยเปนคูแขงในหลายๆ ดาน แตปจจุบันน้ีดานเศรษฐกิจเขาเร่ิมกาวหนากวาไทย 
เปนความภูมิใจอยางหนึ่งของเขา

 อินโดนีเซีย เปนประเทศมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก ประชากรมากกวา 250 
ลานคน มีเกาะตางๆมากมาย มีเผาพันธุและภาษาตางๆ มากมาย แตภาษาที่ใช
กันมากที่สุดและเปนทางการ คือ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ซึ่งจะคลายคลึงกับ 
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ในทํานองไทย และลาว แตตางกันมากกวาไทยกับ
ลาว อยางไรก็ตามยังพอเขาใจกันไดมากกวาคร่ึง อินโดนีเซียเปนประเทศมุสลิม 
เชนเดียวกับมาเลเซีย การปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของกับความเช่ือตามแนวทางมุสลิม
ก็จะเหมือนกับมาเลเซีย ไมวาจะเปนการจับมือ การไมใชมือซาย การแตงกาย
มิดชิด การคลุมผม การใหเกียรติสถานที่ การสวดมนตวันศุกรบาย การถือศีลอด 
แตจะมีความเขมขนมากกวามาเลเซีย อาจจะเน่ืองจากวาอินโดนีเซียโดยทั่วไปมี
ชาวตางชาติหรือผูที่นับถือศาสนาอ่ืน หรือมีวัฒนธรรมอ่ืนๆ เขามาอาศัยอยูนอย 
แตคนอินโดนีเซียโดยทั่วไปอาจจะมีนิสัยขี้เกรงใจ เมื่อเราทําไมคอยถูกตองอาจจะ
ไมมีใครมาทักหรือตอวาโดยตรง ไมไดหมายความวาเขายอมรับกับสิ่งที่เราทําไม
คอยถูกนั้นๆ เขาจะรูสึกไมดีอยูในใจ อาจจะทําใหความสัมพันธไมดีเทาที่ควร  ดาน
สภาพสังคมของคนอินโดนีเซียยังเปนสังคมด้ังเดิมอยูมาก อยูกันเปนครอบครัว
ญาติพี่นองเปนหลัก ความสัมพันธที่ดีสวนบุคคลจะมีผลมากตอการดําเนินการ

ประสบการณวิศวกรจากตางแดน

 อกีไมกีเ่ดอืนขางหนา ประเทศในกลุม
อาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ กจ็ะเขาสู
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN
Economics Community, AEC) 
อยางเปนทางการแลว หลังจากไดเล่ือน
เวลามาระยะหน่ึง วิชาชีพวิศวกรรม
ก็เปนสาขาวิชาชีพหนึ่งที่จะเปดเสรี
พวกเราชาววิศวกรทั้งหลายก็จะตอง
เตรยีมพรอมเพือ่ใหไดประโยชนสูงสุด
ทางการเปล่ียนแปลงนี ้บางทานอาจจะ
ตองไปทํางานตางประเทศหรืออาจ

จะมีชาวตางประเทศมารวมทํางานกับทาน จะตองมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น
สิ่งหนึ่งที่หลายทานอาจจะมองขาม คิดวาเปนสิ่งเล็กนอย ไมสําคัญตองาน
มากนัก คือ วัฒนธรรมความเปนอยูของแตละชนชาติ แตในความจริงไมเปน
เชนนั้น เพราะวัฒนธรรมหรือความเปนอยูของแตละชนชาตเิปนเรือ่งละเอยีด
ออนทีส่งผลทางดานจติใจและจะสงผลกระทบตอการรวมมอืกนั ความสมัพนัธ
ที่ดีตอกัน มีผลอยางมากตอความสําเร็จของงาน และที่สําคัญ คือจะสงผลให
เรามีความสุขหรือไมมีความสุขในการทํางานดวย ในบทความนี้ ผูเขียนตั้งใจ
จะบอกเลาประสบการณจากที่ประสบมาโดยตรง และจากคําเตือน หรือ
คําบอกเลาของผูที่ประสบมากอน เพื่อเปนประโยชนใหกับผูอานไดนําไป
พิจารณา

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปนกําหนดการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของ 10 ประเทศคือ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร และฟลิปปนส ซึ่งตางก็มีวัฒนธรรมความเปนอยู
ท่ีแตกตางกันตามเช้ือชาติ ศาสนา การปกครอง ประวัติศาสตรของแตละ
ประเทศ และปจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ไมเหมือนกันในแตละประเทศ ซึ่งจะนํา
มากลาวถงึพอเปนพืน้ฐานในการปฏบิตัใิหถกูตองแตละประเทศตามดานลางนี้

 ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศที่ไดชื่อ
วาบานพี่เมืองนองของไทย หรือมักจะหมายถึงไทยเปนพี่ ลาวเปนนอง ซึ่งคํา
นี้ทําใหคนไทยบางกลุมไปสรางเรื่องราวหรือความทรงจําที่ไมดีใหกับคนลาว 
เชน ไปติดตอปฏิสัมพันธในแบบที่มองวาเขาดอยกวา หรือไปเอาเปรียบคดโกง
เขาจากพื้นฐานที่คนลาวเปนคนซื่อ และเรียบงาย ทําใหเขาไมไวใจเราอยาง
เต็มที่ที่ควรจะเปนทั้งๆ ที่เรามีความใกลชิดกัน มีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องภาษา ที่เกือบจะเปนภาษาเดียวกันสื่อสารเขาใจ
กันได คนลาวเขาใจภาษาไทยเกือบ 100% และสวนใหญสามารถพูดภาษา
ไทยกลางได การพบปะกันสามารถใชการไหวเหมือนไทยเราหรือจะใชการจับ
มือก็ได ชาวลาวโดยทั่วไปมีความสุขกับชีวิตแบบ Slow life ในการนัดหมาย
หรือในการเดินทางตองเผื่อเวลาไวมากๆ รถราบนทองถนนอาจจะไมมากมาย 
แตก็อาจจะมีการจราจรติดขัดไดจากการที่เขาจอดรถลงไปจับจายซ้ือของ
หรือทําธุระอื่นๆ โดยไมคอยใสใจวาไดจอดรถกีดขวางทางคนอื่นอยูหรือไม
การนัดหมาย หรือจัดประชุมไมควรเปนเวลาบายโมง บายสอง หรือหลัง
อาหารเที่ยง มีโอกาสสูงที่จะไมมา มาสาย หรือไมคอยมีประสิทธิภาพในการ
ประชุม เนื่องจากคนลาวบางสวนยังมีวัฒนธรรมนอนกลางวันตามแบบอยาง
ฝรัง่เศสทีเ่คยปกครองลาวมากอนหนานี ้ในเรือ่งการตดิตอธรุกจิ ลาวก ็คลายไทย
ใหความสําคัญกับตัวคน หรือความสัมพันธไวเนื้อเชื่อใจกันมากกวาการเจรจา

กนับนประโยชนทางธรุกจิอยางเดยีว ฉะนัน้การทีต่องมคีนแนะนํา หรอืคนทีค่อย
ประสานใหทีเ่ปนคนทีใ่ชจงึเปนเรือ่งจาํเปน ในการตดิตอราชการกเ็ชนเดยีวกนั
จะตองศึกษาใหชัดเจนวาสวนราชการที่มีอํานาจในเรื่องนั้นๆ เปนสวนไหน
จากการที่ลาวปกครองแบบแยกเปนแขวงๆในหลายๆ เรื่อง เจาแขวงมีอํานาจ
สูงกวารัฐมนตรีหรือรัฐบาลกลาง จึงตองติดตอใหถูกจะไดไมเสียเวลามาก

 เมียนมา (Myanmar) หรือพมา ในปจจุบันจากการที่พมาไดเปลี่ยนชื่อ
ประเทศอยางเปนทางการแลว เราตองใหเกียรติเรียกประเทศเขาวาเมียนมา
ตามชื่อใหม หากเรียก Burma เหมือนเดิม สวนใหญเขาจะไมคอยพอใจ ประเทศ
เมยีนมามกีารปกครองโดยทหารมาหลายป มกีารตอสูตางๆ มากมาย จงึเปน
การเสี่ยง และควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องการเมืองการปกครอง เมียนมา
เปนเมืองพุทธ มีสถานที่สําคัญทางศาสนามากมายที่ควรจะไปเยี่ยมเยียน 
แตตองปฏิบัติใหถูกตองและใหเกียรติสถานที่ เชน การถอดรองเทา การนุง
กางเกงขายาวกระโปรงยาว และตองปฏิบัติตามกฎที่เขาวางไว เชน การไมถาย
รูปในสถานที่ที่หวงหาม หรือบางแหงอาจจะหามผูหญิงเขา เปนตน หากเรา
ไปอยูในเมียนมาสักระยะหนึ่งพอคุนเคยแลวเราจะสวมชุดแบบเมียนมาคือ
โสรงและเสื้อแบบชาวเมียนมา เขาก็จะยินดี ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น ในการ
พบปะทักทายชาวเมียนมารใชวิธีการจับมือพูดคุย หากเปนผูหญิง จะจับมือ
ตอเมื่อผูหญิงยื่นมือมาใหจับกอน หากเปนแบบทางการก็จะแลกนามบัตรกัน
จะตองสงและรับนามบัตรกันอยางสุภาพ เชน ตองใชสองมือ โคงตัวนิดหนอย
ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่สุภาพเปนทางการ และสามารถใชกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ
ไดดวย ไมควรใชวิธีสไลดไปตามโตะหรือโยนใหเปนอันขาด ชาวเมียนมา
จํานวนมากสามารถเขาใจและสื่อสารภาษาไทยไดจากการที่เคยมาอยูเมือง
ไทยหรือการดูทีวีไทย หลายๆ คนชอบละครทีวีไทย ฉะนั้นของฝากเล็กๆ 
นอยๆ ที่นาพอใจก็จะมีเทปละครทีวีไทยเปนหนึ่งในของฝากเหลานั้น การทํา
ธุรกิจในเมียนมารยังเปดโอกาสใหไทยอีกมาก เมียนมามีองคการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจตามแบบไทย สนใจอยากใหไทยเขาไปลงทุนเพิ่มขึ้น ชาวเมียนมา
ไมมีนามสกุล ที่พิมพอยูบนนามบัตรเปนชื่อทั้งหมด เราจะตองเรียกเขาเต็ม
ตามชื่อที่พิมพไวบนนั้น ถือเปนการใหเกียรติกัน สวนคํา U พิมพอยูหนาชื่อ 
ออกเสียง อู มีความหมายคลายๆนาย หรือคุณ (ผูชาย) ในภาษาไทย เราก็
ตองเรียกเต็มตามนั้น

 กัมพูชา เปนประเทศที่มีสัมพันธยาวนานกับไทย มีทั้งความสัมพันธที่ดี
และการกระทบกระทั่งกัน จึงควรตองระมัดระวังการพูดคุยในเรื่องการเมือง
การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือการแสดงออกที่หมิ่นเหมตอ
การตีความไดวาดูถูก ดูหมิ่น สอเสียด ลอเลียนเขา การติดตอทางธุรกิจจะให
ประสบความสาํเรจ็ โดยทัว่ๆ ไปความสมัพันธสวนบคุคลจะมสีวนชวยเปนอยางมาก
จึงตองสรางความสัมพันธ หรือติดตอผานคนที่ใช ไมไดมองเฉพาะประโยชน
ทางธุรกิจเพียงอยางเดียว การพบปะทักทายใชวิธีจับมือพูดคุย หากสง
นามบัตร ควรสงดวยสองมือเชนเดียวกับเมียนมา กัมพูชามีสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรและศาสนามากมาย จะตองใหเกียรติสถานที่ และปฏิบัติ
ตามกฎของสถานที่เหลานั้น เชน การถอดหมวก ถอดรองเทา การใสเสื้อผา
ที่มิดชิด มิฉะนั้นอาจถูกจับปรับหรือติดคุกได ภาษากัมพูชา และภาษาไทย 
แตกตางกนัมากไมสามารถเขาใจกนัได คนไทยสวนใหญไมเขาใจภาษากมัพชูา 
แตคนกัมพูชาจํานวนมากสามารถเขาใจ และสื่อสารภาษาไทยได จึงตอง
ระมดัระวงัในการพดูคยุกนัเองเปนภาษาไทย อยาคดิเอาเองวาเขาฟงเราไมออก

 โดย ธวชัชยั จนัทรคง ผูจดัการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ ผูจดัการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)

การเตรียมตัวเขาสู AEC เรียนรูวัฒนธรรมบางอยางของชาวอาเซียน
ที่จะชวยใหการทํางานราบรื่น ประสบความสําเร็จ และมีความสุข

ประสบการณวิศวกรจากตางแดน
 โดย ธวชัชยั จนัทรคง ผูจัดการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ ผูจดัการอาวโุสฝายบรหิารการลงทนุ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)
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 โดย เกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกรเรื่องจากคณะอนุกรรมการฯ                  

อุบัติเหตุลิฟต และบันไดเลื่อน การจัดตั้ง TABEE ขึ้นในสภาวิศวกร  โดย คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE)

 ระยะนี้มีขาวอุบัติเหตุจากลิฟต และบันไดเลื่อนอยูบอยครั้ง จึงเกิดคําถามวา
อุบัติเหตุเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร และอุปกรณเหลานี้ปลอดภัยหรือไม ใครจะตอง
เปนผูรับผิดชอบ มีกฎหมายที่ควบคุมและ มีมาตรฐานทางดานวิศวกรรมในเรื่องนี้
อยางไร ผูใชลิฟตและบันไดเลื่อนควรตองมีความระมัดระวังอยางไร ดังนั้น สารสภา
วิศวกรฉบับนี้จึงขอไขขอของใจตางๆ ดังนี้

 ลิฟตและบันไดเลื่อนในลักษณะที่เราใชกันอยูในปจจุบันมีใชกันมากกวารอยป 
เปนอุปกรณที่มีความปลอดภัยสูง และใชงานอยางแพรหลายเปนจํานวนนับไมถวน 
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนอยครั้ง และมักจะเกิดจากความสะเพราอยางรายแรงของชาง
ซอมบํารุง เชน ติดตั้งชิ้นสวนไมครบ ไมเขาที่ ใชงานจนแทบไมมีการซอมบํารุงหรือ
ไมมีการเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณที่หมดอายุ

ความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อน

แบบทีเ่ห็นในภาพยนตร โดยที่กนบอลิฟตจะมีกระบอกสปริง หรือไฮดรอลิกเพื่อรับ
การกระแทกอยู

 อุปกรณความปลอดภัย
ของลิฟตที่สําคัญไดแก เบรก
ที่ตัวขับ และเซฟตี้เบรกที่หอง
โดยสาร โดยเบรกที่ตัวขับจะ
ทําหนาที่หยุดห องโดยสาร
ใหตรงตําแหนง สวนเซฟตี้
เบรกจะล็อกหองโดยสารกับ
รางเมื่อหองโดยสารรวงตกลง
อยางรวดเร็วผิดปกติ ดังนั้น 
หากเกิดอุ บัติ เหตุลิฟต ร วง
ตก ทั้งเบรกที่ตัวขับและเซฟตี้
เบรกจะตองใชงานไมไดทั้งคู  
ซึ่งเปนไปไดยากมาก ลิฟตมี
ใชกันมาตั้งแตยุคกรีกโบราณ 
แตผูท่ีไดรับการยอมรับวาเปน
ผู ประดิษฐลิฟตสมัยใหมคือ 
Otis เนื่องจากประดิษฐระบบ
ความปลอดภัยในลักษณะน้ี 
จนผูใชมั่นใจดาความปลอดภัย
และเปนที่นิยมตอมา หากลิฟต
เกดิรวงตกจรงิๆ กไ็มควรรวงตก

 สาเหตุที่คนสวนใหญมักจะเชื่อวาลิฟตรวงตกเพราะลวดสลิงขาดเพราะเม่ือ
เกิดเหตุ ลวดสลิงมักจะหลุดจากรอกแขวนและตกลงมากองที่กนบอลิฟต ความ
จริงลวดสลิงแตละเสนประกอบดวยเสนลวดจํานวนมากจึงยากที่จะขาดผึงในคราว
เดียว หากลวดสลิงเสื่อมสภาพ จะมีอาการยืดและหองโดยสารมักจะจอดไมตรง
ตําแหนงหรือมีการขยับตัวเมื่อจอด นอกจากนี้ การแขวนหองโดยสารดวยลวดสลิง
จะใชลวดสลิง 4-8 ชุด โอกาสที่ลวดสลิงจะขาดทีเดียวหลายชุดจึงแทบเปนไปไมได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการทดสอบ Full Load Test ประจําป

 อุบัติเหตุจากลิฟตอีกอยางที่มักจะเห็นในภาพยนตรคือการที่ลิฟตเคลื่อนที่ใน
ขณะที่ประตูปดไมสนิท ซึ่งความจริงแทบเปนไปไมได เพราะที่ประตูหองโดยสาร
ลิฟตมี Contact Switch ติดตั้งอยูกับกลไกปดเปดประตู เมื่อประตูลิฟตปดไมสนิท
ลิฟตจะไมเคลื่อนที่ สวนเหตุการณที่ผูโดยสารถูกประตูหนีบขณะเขาออกจากหอง
โดยสาร เปนเพราะความบกพรองของ Door Sensor ซึ่งหากครบถวน จะตองมีทั้ง
แบบกลไก Safety Edge และแสง Photo Electric Eye

 สาํหรบับนัไดเลือ่น เปนอปุกรณ
ทีไ่มซบัซอน อปุกรณความปลอดภยั
ที่สําคัญไดแก Safety Switch 
ที่มีอยู ตามตําแหนงตางๆหลาย
จุด เมื่อบันไดเลื่อนสะดุดติดขัด
หรอืแมกระทัง่ฝาปดหองเครือ่งปด
ไมเขาที ่ บนัไดเลือ่นจะไมทาํงาน
อยางทีเ่หน็วา บนัไดพงัถลมลงมา
งงเหมือนกัน    แสดงวาถึงขั้นโครง
สรางรองรับบันไดมีปญหา  หรือ
ไมไดประกอบขั้นบันไดเขาที่ 

กฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ
 ในปจจบุนักฎหมายทีเ่กีย่วของ
กับความปลอดภัยของลิฟตไดแก 
กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ 2522 ทีก่าํหนด
ใหมีอุปกรณความปลอดภัยพื้นฐานตางๆ กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตอง
จดัใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ที่กําหนดใหมีการตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวก
ในอาคารตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ 2522 มาตรา 32 ทว ิกฎกระทรวง
กาํหนดมาตรฐานในการบรกิาร และการจดัการดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอนํ้า พ.ศ. 2552 
ที่กาํหนดใหมอีปุกรณความปลอดภยัพืน้ฐานตางๆ รวมทัง้การตรวจสอบ

 สว่นของมาตรฐานไดแก มาตรฐานระบบเครื่องกลขนสงในอาคาร และมาตรฐาน
ระบบลิฟตของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิฟตโดยสาร และลิฟตสงของ มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน
และทางเลื่อนอัตโนมัติของสมาคมลิฟตแหงประเทศไทย

ผูรับผิดชอบ
 ผูที่ตองรับผิดชอบในความปลอดภัยไดแก เจาของอาคาร และผูประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมเนือ่งจากลฟิต และบนัไดเลือ่นสวนใหญเปนเครือ่งจกัรกลทีม่ขีนาดมากกวา 
7.5 กิโลวัตต และงานออกแบบคํานวณเครื่องจักรที่มีขนาดตั้งแต 7.5 กิโลวัตต
ขึ้นไปเปนงานวิศวกรรมควบคุมงานควบคุมการสรางหรือผลิต ซึ่งรวมถึง การติดตั้ง 
ซอม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน ฯลฯ เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 20 
กิโลวัตต ตอเครื่องขึ้นไป ก็เปนงานวิศวกรรมควบคุม

ขอควรระวัง
 สาํหรบัผูใชบนัไดเลือ่น มขีอควรระวงัตามควร เชน ไมควรเดนิขึน้ลงบนบนัได
เลือ่น เนือ่งจากบนัไดเลือ่นมกีารเคลือ่นทีแ่ละมคีวามชนัมากกวาบนัไดปกต ิ ควรจบั
ราวบนัไดตลอดเวลา ควรจงูเดก็ใหหางขางบนัได ไมขนของขึน้ลงบนัได ไมแหยเทาเขา
ตามซอกบนัได ไมควรคยุโทรศพัทในระหวางทีใ่ชบนัได ไมนาํสตัวเลีย้งขึน้ลงบนัได ทิง้
ระยะหาง 1 ขัน้บนัไดกบัคนหนา และไมควรใชบนัไดเลือ่นทีม่เีสยีงดงั สัน่ หรอืราวจบั
มคีวามเรว็ผดิปกต ิหากพบอบุตัเิหต ุอาจกดปุมฉกุเฉนิเพือ่ใหบนัไดหยดุทาํงาน

 สําหรับผูใชลิฟตมีขอควรระวัง เชน ไมควรยื่นอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดเขาไปใน
ลิฟตหากลิฟตไมหยุดสนิท ไมควรพยายามเปดประตูลิฟตในขณะประตูลิฟตปดอยู 
หากลิฟตผิดปกติใหใชโทรศัพทฉุกเฉินแจงเพื่อขอความชวยเหลือ

ขาวจากฝายตางประเทศ                                                            

 การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยเริ่มขึ้นท่ีกระทรวง
มหาดไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยตอสาธารณชน โดยกระทรวงฯ ไดแตงตั้งคณะ
กรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือ กว. ขึ้นเพื่อดูแลเรื่องนี้ การ
ดําเนินการเปนไปดวยดีพอสมควร แตก็พบวามีปญหาหลายประการ จนกระทั่งเกิด
โศกนาฏกรรมตึกถลมที่โคราช ผูปฏิบัติอาชีพวิศวกรรมจึงไดลุกขึ้นมาเรียกรองให
มีสภาวิศวกรเพื่อใหวิศวกรไดดูแลและควบคุมกันเองเนื่องจากจะมีความเขาใจและ
ความถนัดมากกวาที่จะใหสวนราชการที่ไมเกี่ยวของโดยตรงเปนผูดูแล
 หลังจากที่มีพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 แลวการออก และเพิกถอน
ใบอนุญาตในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามประกาศในกฎกระทรวง
มหาดไทยจึงตกเปนหนาที่ของสภาวิศวกรตั้งแตนั้นมา ในการดําเนินการสภาวิศวกร
ไดดําเนินการออกขอบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ฯลฯ อีกทั้งไดพัฒนาระบบและ
กระบวนการรับรองปริญญาในแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้นๆ โดยมีการ
กําหนดเกณฑตางๆ รายวิชา และหนวยกิตที่ตองมีในแตละวิชา และมีการตรวจ
เยี่ยมสถาบันการศึกษาเปนรายหลักสูตรดวย ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการรับรองปริญญา 
เพื่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอไป การดําเนินการนี้อาจถือไดวาเปนกระ
บวนการรับรองมาตรฐานคณุภาพหลกัสตูรทีท่าํในประเทศไทยในระยะเริม่แรกซึง่เปน
ระบบ Input-Based เปนหลักใหญ ตราบเทาที่มหาวิทยาลัยมีนอยแหงและแตละ
แหงก็มีความใกลชิด และมีความนาเชื่อถือดีพอสมควร การดําเนินการในลักษณะนี้
จึงไมกอใหเกิดปญหาท่ีรุนแรง แตเมื่อจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมีมากขึ้นอยางกาวกระโดด ระบบนี้ก็เริ่มมีปญหา และเกิดขอกังวล
วาผูทีจ่บการศกึษาจากทีต่างๆ จะมคีวามรูความสามารถพรอมทีจ่ะประกอบวชิาชพี
ไดดหีรอืไมทัง้ทีจ่บจากหลกัสตูรทีไ่ดรบัการรบัรองปรญิญาตามเกณฑ Input-based
เดียวกัน 
 สภาวิศวกรจึงไดจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานและความรูเฉพาะสาขา
สําหรับผูที่สมัครขอรับใบอนุญาตทุกคน เปนการวัด Outcomes ของวิศวกรผูขอ
ใบอนุญาตในแงของความรูในการประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม การทดสอบดัง
กลาวไมสามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีในตัววิศวกรไทยได อีกทั้งการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังในแงความสามารถ
ความชํานาญ (Competency) ทักษะในการทํางานในบริบทที่หลากหลาย
(Professional and Personal Skills) และการทํางานที่ไมมีขอจํากัดเรื่องพรมแดน 
(Global Mobility) ทําใหสภาวิศวกรตัดสินใจวาจะสงเสริมการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมใหมุงไปสูการพัฒนาบัณฑิตใหมี Outcomes ที่พึงประสงค และสามารถ
ประกอบวิชาชีพไดโดยไมจํากัดสถานที่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
2558 ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรจึงไดอนุมัติใหจัดตั้ง TABEE (Thailand Accredi-
tation Board for Engineering Education) ขึ้น โดยเรียกชื่อเปนไทยวาคณะ
อนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลอง
กับโครงสรางปจจุบันของสภาวิศวกร
 การพัฒนาระบบตามแนวทางที่สภาวิศวกรไดเคยริเริ่มไว โดยแนวทางและ
ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีมีการพิจารณาในเบ้ืองตน
มีการกําหนดขอบเขตการรับรองฯในชวงแรกจะเนนเฉพาะระดับปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร และรับรองเปนรายหลักสูตร และเปนไปโดยความสมัครใจของ
สถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

กิจกรรมปจจุบัน 
สภาวิศวกรไดจัดการประชุม และสัมมนาเพื่อชี้แจงความกาวหนาในการดําเนินงาน
และจะเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความมีสวนรวมในระบบการรับรอง ดังนี้

 • จัดใหมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาจากหลักสูตรการ
ศึกษาในโครงการนํารองจํานวน ประมาณ 20-30 หลักสูตรและใหคําแนะนําตางๆ
ใหกับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมิน

 • สัมมนาและระดมความคิดเห็นเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวาง ความสามารถ
และความชํานาญของวิศวกร (Engineering Professional Competency) 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) และองคประกอบของ
การศึกษา (Program Components) และนําไปใชเปนเกณฑการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

โดย คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
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 โดย เกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกรเรื่องจากคณะอนุกรรมการฯ                  

อุบัติเหตุลิฟต และบันไดเลื่อน การจัดตั้ง TABEE ขึ้นในสภาวิศวกร  โดย คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE)

 ระยะนี้มีขาวอุบัติเหตุจากลิฟต และบันไดเลื่อนอยูบอยครั้ง จึงเกิดคําถามวา
อุบัติเหตุเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร และอุปกรณเหลานี้ปลอดภัยหรือไม ใครจะตอง
เปนผูรับผิดชอบ มีกฎหมายที่ควบคุมและ มีมาตรฐานทางดานวิศวกรรมในเรื่องนี้
อยางไร ผูใชลิฟตและบันไดเลื่อนควรตองมีความระมัดระวังอยางไร ดังนั้น สารสภา
วิศวกรฉบับนี้จึงขอไขขอของใจตางๆ ดังนี้

 ลิฟตและบันไดเลื่อนในลักษณะที่เราใชกันอยูในปจจุบันมีใชกันมากกวารอยป 
เปนอุปกรณที่มีความปลอดภัยสูง และใชงานอยางแพรหลายเปนจํานวนนับไมถวน 
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนอยครั้ง และมักจะเกิดจากความสะเพราอยางรายแรงของชาง
ซอมบํารุง เชน ติดตั้งชิ้นสวนไมครบ ไมเขาที่ ใชงานจนแทบไมมีการซอมบํารุงหรือ
ไมมีการเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณที่หมดอายุ

ความปลอดภัยของลิฟต และบันไดเลื่อน

แบบทีเ่ห็นในภาพยนตร โดยที่กนบอลิฟตจะมีกระบอกสปริง หรือไฮดรอลิกเพื่อรับ
การกระแทกอยู

 อุปกรณความปลอดภัย
ของลิฟตที่สําคัญไดแก เบรก
ที่ตัวขับ และเซฟตี้เบรกที่หอง
โดยสาร โดยเบรกที่ตัวขับจะ
ทําหนาท่ีหยุดห องโดยสาร
ใหตรงตําแหนง สวนเซฟตี้
เบรกจะล็อกหองโดยสารกับ
รางเมื่อหองโดยสารรวงตกลง
อยางรวดเร็วผิดปกติ ดังนั้น 
หากเกิดอุบัติ เหตุลิฟต ร วง
ตก ทั้งเบรกที่ตัวขับและเซฟตี้
เบรกจะตองใชงานไมไดทั้งคู 
ซึ่งเปนไปไดยากมาก ลิฟตมี
ใชกันมาตั้งแตยุคกรีกโบราณ 
แตผูที่ไดรับการยอมรับวาเปน
ผู ประดิษฐลิฟตสมัยใหมคือ 
Otis เนื่องจากประดิษฐระบบ
ความปลอดภัยในลักษณะนี้ 
จนผูใชมั่นใจดาความปลอดภัย
และเปนที่นิยมตอมา หากลิฟต
เกดิรวงตกจรงิๆ กไ็มควรรวงตก

 สาเหตุที่คนสวนใหญมักจะเชื่อวาลิฟตรวงตกเพราะลวดสลิงขาดเพราะเม่ือ
เกิดเหตุ ลวดสลิงมักจะหลุดจากรอกแขวนและตกลงมากองที่กนบอลิฟต ความ
จริงลวดสลิงแตละเสนประกอบดวยเสนลวดจํานวนมากจึงยากที่จะขาดผึงในคราว
เดียว หากลวดสลิงเสื่อมสภาพ จะมีอาการยืดและหองโดยสารมักจะจอดไมตรง
ตําแหนงหรือมีการขยับตัวเมื่อจอด นอกจากนี้ การแขวนหองโดยสารดวยลวดสลิง
จะใชลวดสลิง 4-8 ชุด โอกาสที่ลวดสลิงจะขาดทีเดียวหลายชุดจึงแทบเปนไปไมได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการทดสอบ Full Load Test ประจําป

 อุบัติเหตุจากลิฟตอีกอยางที่มักจะเห็นในภาพยนตรคือการที่ลิฟตเคลื่อนที่ใน
ขณะที่ประตูปดไมสนิท ซึ่งความจริงแทบเปนไปไมได เพราะที่ประตูหองโดยสาร
ลิฟตมี Contact Switch ติดตั้งอยูกับกลไกปดเปดประตู เมื่อประตูลิฟตปดไมสนิท
ลิฟตจะไมเคลื่อนที่ สวนเหตุการณที่ผูโดยสารถูกประตูหนีบขณะเขาออกจากหอง
โดยสาร เปนเพราะความบกพรองของ Door Sensor ซึ่งหากครบถวน จะตองมีทั้ง
แบบกลไก Safety Edge และแสง Photo Electric Eye

 สําหรับบนัไดเล่ือน เปนอุปกรณ
ทีไ่มซบัซอน อุปกรณความปลอดภยั
ที่สําคัญไดแก Safety Switch 
ที่มีอยู ตามตําแหนงตางๆหลาย
จุด เมื่อบันไดเลื่อนสะดุดติดขัด
หรอืแมกระทัง่ฝาปดหองเครือ่งปด
ไมเขาที ่ บนัไดเลือ่นจะไมทาํงาน
อยางทีเ่หน็วา บนัไดพงัถลมลงมา
งงเหมือนกัน    แสดงวาถึงขั้นโครง
สรางรองรับบันไดมีปญหา  หรือ
ไมไดประกอบขั้นบันไดเขาที่ 

กฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ
 ในปจจบุนักฎหมายทีเ่กีย่วของ
กับความปลอดภัยของลิฟตไดแก 
กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ 2522 ทีกํ่าหนด
ใหมีอุปกรณความปลอดภัยพื้นฐานตางๆ กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตอง
จดัใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ที่กําหนดใหมีการตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวก
ในอาคารตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ 2522 มาตรา 32 ทว ิกฎกระทรวง
กาํหนดมาตรฐานในการบรกิาร และการจดัการดานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอนํ้า พ.ศ. 2552 
ที่กาํหนดใหมอีปุกรณความปลอดภยัพืน้ฐานตางๆ รวมทัง้การตรวจสอบ

 สว่นของมาตรฐานไดแก มาตรฐานระบบเครื่องกลขนสงในอาคาร และมาตรฐาน
ระบบลิฟตของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิฟตโดยสาร และลิฟตสงของ มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน
และทางเลื่อนอัตโนมัติของสมาคมลิฟตแหงประเทศไทย

ผูรับผิดชอบ
 ผูที่ตองรับผิดชอบในความปลอดภัยไดแก เจาของอาคาร และผูประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมเนือ่งจากลฟิต และบนัไดเลือ่นสวนใหญเปนเครือ่งจกัรกลทีมี่ขนาดมากกวา 
7.5 กิโลวัตต และงานออกแบบคํานวณเครื่องจักรที่มีขนาดตั้งแต 7.5 กิโลวัตต
ขึ้นไปเปนงานวิศวกรรมควบคุมงานควบคุมการสรางหรือผลิต ซึ่งรวมถึง การติดตั้ง 
ซอม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน ฯลฯ เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 20 
กิโลวัตต ตอเครื่องขึ้นไป ก็เปนงานวิศวกรรมควบคุม

ขอควรระวัง
 สาํหรบัผูใชบนัไดเลือ่น มขีอควรระวงัตามควร เชน ไมควรเดนิขึน้ลงบนบนัได
เลือ่น เนือ่งจากบนัไดเลือ่นมกีารเคลือ่นทีแ่ละมคีวามชันมากกวาบนัไดปกต ิ ควรจบั
ราวบนัไดตลอดเวลา ควรจงูเดก็ใหหางขางบนัได ไมขนของขึน้ลงบนัได ไมแหยเทาเขา
ตามซอกบนัได ไมควรคยุโทรศพัทในระหวางท่ีใชบนัได ไมนาํสตัวเลีย้งขึน้ลงบนัได ทิง้
ระยะหาง 1 ขัน้บนัไดกบัคนหนา และไมควรใชบันไดเลือ่นท่ีมเีสยีงดงั สัน่ หรอืราวจับ
มคีวามเรว็ผดิปกต ิหากพบอบุตัเิหต ุอาจกดปุมฉกุเฉนิเพือ่ใหบนัไดหยดุทาํงาน

 สําหรับผูใชลิฟตมีขอควรระวัง เชน ไมควรยื่นอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดเขาไปใน
ลิฟตหากลิฟตไมหยุดสนิท ไมควรพยายามเปดประตูลิฟตในขณะประตูลิฟตปดอยู 
หากลิฟตผิดปกติใหใชโทรศัพทฉุกเฉินแจงเพื่อขอความชวยเหลือ

ขาวจากฝายตางประเทศ                                                            

 การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยเริ่มขึ้นที่กระทรวง
มหาดไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยตอสาธารณชน โดยกระทรวงฯ ไดแตงตั้งคณะ
กรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือ กว. ขึ้นเพื่อดูแลเรื่องนี้ การ
ดําเนินการเปนไปดวยดีพอสมควร แตก็พบวามีปญหาหลายประการ จนกระทั่งเกิด
โศกนาฏกรรมตึกถลมที่โคราช ผูปฏิบัติอาชีพวิศวกรรมจึงไดลุกขึ้นมาเรียกรองให
มีสภาวิศวกรเพื่อใหวิศวกรไดดูแลและควบคุมกันเองเน่ืองจากจะมีความเขาใจและ
ความถนัดมากกวาที่จะใหสวนราชการที่ไมเกี่ยวของโดยตรงเปนผูดูแล
 หลังจากที่มีพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 แลวการออก และเพิกถอน
ใบอนุญาตในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามประกาศในกฎกระทรวง
มหาดไทยจึงตกเปนหนาที่ของสภาวิศวกรตั้งแตนั้นมา ในการดําเนินการสภาวิศวกร
ไดดําเนินการออกขอบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ฯลฯ อีกทั้งไดพัฒนาระบบและ
กระบวนการรับรองปริญญาในแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้นๆ โดยมีการ
กําหนดเกณฑตางๆ รายวิชา และหนวยกิตที่ตองมีในแตละวิชา และมีการตรวจ
เยี่ยมสถาบันการศึกษาเปนรายหลักสูตรดวย ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการรับรองปริญญา 
เพื่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอไป การดําเนินการนี้อาจถือไดวาเปนกระ
บวนการรับรองมาตรฐานคณุภาพหลักสูตรทีท่าํในประเทศไทยในระยะเริม่แรกซึง่เปน
ระบบ Input-Based เปนหลักใหญ ตราบเทาที่มหาวิทยาลัยมีนอยแหงและแตละ
แหงก็มีความใกลชิด และมีความนาเชื่อถือดีพอสมควร การดําเนินการในลักษณะนี้
จึงไมกอใหเกิดปญหาที่รุนแรง แตเมื่อจํานวนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมีมากขึ้นอยางกาวกระโดด ระบบนี้ก็เริ่มมีปญหา และเกิดขอกังวล
วาผูทีจ่บการศกึษาจากทีต่างๆ จะมคีวามรูความสามารถพรอมทีจ่ะประกอบวชิาชพี
ไดดหีรอืไมท้ังทีจ่บจากหลกัสตูรทีไ่ดรบัการรบัรองปรญิญาตามเกณฑ Input-based
เดียวกัน 
 สภาวิศวกรจึงไดจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานและความรูเฉพาะสาขา
สําหรับผูที่สมัครขอรับใบอนุญาตทุกคน เปนการวัด Outcomes ของวิศวกรผูขอ
ใบอนุญาตในแงของความรูในการประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม การทดสอบดัง
กลาวไมสามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีในตัววิศวกรไทยได อีกทั้งการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในแงความสามารถ
ความชํานาญ (Competency) ทักษะในการทํางานในบริบทที่หลากหลาย
(Professional and Personal Skills) และการทํางานที่ไมมีขอจํากัดเรื่องพรมแดน 
(Global Mobility) ทําใหสภาวิศวกรตัดสินใจวาจะสงเสริมการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมใหมุงไปสูการพัฒนาบัณฑิตใหมี Outcomes ที่พึงประสงค และสามารถ
ประกอบวิชาชีพไดโดยไมจํากัดสถานที่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
2558 ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรจึงไดอนุมัติใหจัดตั้ง TABEE (Thailand Accredi-
tation Board for Engineering Education) ขึ้น โดยเรียกชื่อเปนไทยวาคณะ
อนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลอง
กับโครงสรางปจจุบันของสภาวิศวกร
 การพัฒนาระบบตามแนวทางที่สภาวิศวกรไดเคยริเริ่มไว โดยแนวทางและ
ข้ันตอนการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มีการพิจารณาในเบื้องตน
มีการกําหนดขอบเขตการรับรองฯในชวงแรกจะเนนเฉพาะระดับปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร และรับรองเปนรายหลักสูตร และเปนไปโดยความสมัครใจของ
สถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

กิจกรรมปจจุบัน 
สภาวิศวกรไดจัดการประชุม และสัมมนาเพื่อชี้แจงความกาวหนาในการดําเนินงาน
และจะเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความมีสวนรวมในระบบการรับรอง ดังนี้

 • จัดใหมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาจากหลักสูตรการ
ศึกษาในโครงการนํารองจํานวน ประมาณ 20-30 หลักสูตรและใหคําแนะนําตางๆ
ใหกับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมิน

 • สัมมนาและระดมความคิดเห็นเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวาง ความสามารถ
และความชํานาญของวิศวกร (Engineering Professional Competency) 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) และองคประกอบของ
การศึกษา (Program Components) และนําไปใชเปนเกณฑการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

โดย คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
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 สภาวิศวกรจึงไดจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานและความรูเฉพาะสาขา
สําหรับผูที่สมัครขอรับใบอนุญาตทุกคน เปนการวัด Outcomes ของวิศวกรผูขอ
 สภาวิศวกรจึงไดจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานและความรูเฉพาะสาขา
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 สภาวิศวกรจึงไดจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานและความรูเฉพาะสาขา

ใบอนุญาตในแงของความรูในการประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม การทดสอบดัง
กลาวไมสามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีในตัววิศวกรไทยได อีกทั้งการ
ใบอนุญาตในแงของความรูในการประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม การทดสอบดัง
กลาวไมสามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีในตัววิศวกรไทยได อีกทั้งการ
ใบอนุญาตในแงของความรูในการประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม การทดสอบดัง

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในแงความสามารถ
กลาวไมสามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีในตัววิศวกรไทยได อีกทั้งการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในแงความสามารถ
กลาวไมสามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีในตัววิศวกรไทยได อีกทั้งการ

ความชํานาญ (Competency) ทักษะในการทํางานในบริบทที่หลากหลาย
(Professional and Personal Skills) และการทํางานที่ไมมีขอจํากัดเรื่องพรมแดน 
(Global Mobility) ทําใหสภาวิศวกรตัดสินใจวาจะสงเสริมการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมใหมุงไปสูการพัฒนาบัณฑิตใหมี Outcomes ที่พึงประสงค และสามารถ
ประกอบวิชาชีพไดโดยไมจํากัดสถานที่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
วิศวกรรมใหมุงไปสูการพัฒนาบัณฑิตใหมี Outcomes ที่พึงประสงค และสามารถ
ประกอบวิชาชีพไดโดยไมจํากัดสถานที่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
วิศวกรรมใหมุงไปสูการพัฒนาบัณฑิตใหมี Outcomes ที่พึงประสงค และสามารถ

2558 ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรจึงไดอนุมัติใหจัดตั้ง TABEE (Thailand Accredi-
ประกอบวิชาชีพไดโดยไมจํากัดสถานที่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
2558 ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรจึงไดอนุมัติใหจัดตั้ง TABEE (Thailand Accredi-
ประกอบวิชาชีพไดโดยไมจํากัดสถานที่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
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tation Board for Engineering Education) ขึ้น โดยเรียกชื่อเปนไทยวาคณะ
2558 ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรจึงไดอนุมัติใหจัดตั้ง TABEE (Thailand Accredi-

อนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลอง

 การพัฒนาระบบตามแนวทางที่สภาวิศวกรไดเคยริเริ่มไว โดยแนวทางและ
ข้ันตอนการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มีการพิจารณาในเบื้องตน
มีการกําหนดขอบเขตการรับรองฯในชวงแรกจะเนนเฉพาะระดับปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร และรับรองเปนรายหลักสูตร และเปนไปโดยความสมัครใจของ

Examination
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 เมื่อเราไมจําเปนตองเก็บภาพหรือวีดีโอไวมากมายบนมือถือ หรือ SD Card ก็

จะทําใหเราไมตองกังวลวาพื้นที่จะเต็ม แลวตองมัวไปลบของเกาทิ้ง เพียงแตเรา

ตองมี Internet หรือ Wifi ไวเปดดูเทานั้น และเมื่อไหรที่ รูปที่ถายจากกลองมีมาก 

เราก็โอนเขาไปที่เครื่องพีซี และใช Desktop Uploader Sync รูปภาพเขามาใน 

Cloud เพื่อเรียกดูไดตอไป

 ปกติเราใชมือถือถายรูป ถายวีดีโอ และเก็บรูปภาพจากกลอง หรืออุปกรณ
ตอพวงอื่นๆ ทําใหเวลาเราซื้อมือถือไมวาจะเปนไอโฟนหรือ Android ตอง
ซื้อที่มีเมมเยอะๆ เชน 32GB 64GB หรือสูงสุด 128GB ซึ่งเราก็จายเงินโดย
ไมจําเปน สําหรับผม ผมคิดวาซัก 32 หรือ 64 ก็เพียงพอแลวครับ เพียงแต
เราตองรูจักวิธีเก็บรูปที่ถายจากมือถือ หรือจากกลองถายรูปไปวาบน Cloud 
ก็จะประหยัดเนื้อที่ และคนหารูปไดอยางรวดเร็วอีกดวย วิธีการมีดังนี้ครับ

• 21 ก.ค. 58 ตอน แผนดินไหว
• 28 ก.ค. 58 ตอน วิศวกรรมควบคุม/ไมควบคุม
• 4 ส.ค. 58 ตอน พระราชบัญญัติวิศวกร 2542
• 11 ส.ค. 58 ตอน ขยะ
• 18 ส.ค. 58 ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส
• 25 ส.ค. 58 ตอน นวัตกรรมยานยนต
• 1 ก.ย. 58 ตอน พลังงาน
• 8 ก.ย. 58 ตอน ความปลอดภัยในการใชไฟฟา
• 15 ก.ย. 58 ตอน วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
• ตอน การบริหารจัดการนํ้า
• ตอน ลิฟต บันไดเลื่อน
• ตอน นํ้าเสียในครัวเรือน
• ตอน อาคารเขียว

• ตอน วิศวกรรมควบคุม/ไมควบคุม 
• ตอน พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
• ตอน แผนดินไหว
• ตอน สายดินบานคุณปลอดภัยหรือไม
• ตอน ภัยจากขยะ
• ตอน พลังงาน
• ตอน อาคารเขียว
• ตอน บานทรุดทั่วไป
• ตอน บานทรุดริมนํ้า
• ตอน อาคารวิบัติขณะกอสราง

 1. ถาเปน iPhone ตองใชการติดตั้ง iCloudตาม link นี้ครับ 
http://www.apple.com/th/icloud/setup/pc.html

 2. ถาเปน Android ใหติดตั้ง Desktop Uploader ตาม link นี้ 
https://photos.google.com/apps ลงในเครื่องพีซีกอน เพื่อที่จะไดตั้งคา
ไดวาจะเอารูปจาก Folder ไหนในเครื่องพีซีที่เราเก็บไว ไปไวบน Cloud ซึ่ง
ของ Google จะเปดฟรีถาเปนภาพมาตรฐานความละเอียดสูงไมจํากัดพื้นที่ 
ทําใหสะดวกมากครับ

 3. จากนั้นก็รอจนกวาจะ Upload ภาพทั้งหมดจากเครื่องพีซีของเรา รวมทั้ง

ภาพที่เราตั้งคาไวให Upload จากกลองที่ถายจากมือถือของเราดวยนะครับ อยา

ลืม เขาไปที่ Setting Set ใหเปนภาพคุณภาพสูง (พื้นที่เก็บขอมูลฟรีไมจํากัด) ไม

นั้นเราตองจายเงินซื้อพื้นที่เพิ่มโดยไมจําเปน

โดย คมสัน เหลาศิลปเจริญเรื่องเลาจากคณะทํางาน                                   

วิธีแกปญหาเมมโมรี่ในมือถือไมใหเต็ม

Scoop 
รายการ : “Good Morning” 
ทุกวันอังคาร ความยาว 3 นาที
ระหวางเวลา 06.50 - 07.00 นาิกา

Tie-in 
รายการ : “จุดประกายความสุข” 
ทุกวันจันทร ความยาว 3 นาที

ระหวางเวลา 17.00 - 17.25 นาิกา

Talk
รายการ : “Thailand Weekly”
ทุกวันศุกร ความยาว 10 นาที
ระหวางเวลา 13.05 -13.30 นาิกา

เชิญติดตามชม ขาวสารของสภาวิศวกร ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
และสามารถดูยอนหลังไดที่ ชอง COE Channel • www.coe.or.th • แอพพลิเคชั่น “COE Thailand” 

บทนํา
 เปนที่ทราบกันวาประเทศไทยจะตองเขารวมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community - AEC) ในป 2015 วัตถุประสงคของ AEC ก็คือ จะ
รวมตัวกันเปนประชาคมเดียวกันของกลุมสมาชิกอาเซียน (10 ประเทศ) โดยมีตลาดและ
ฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมือ
อยางเสรี ดังนั้น   ประชาชนและองคกรตางๆทั้งหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาค
อุตสาหกรรม  โดยเฉพาะภาคการศึกษา ตองเตรียมตัวศึกษา AEC ใหถองแท  ในสวนที่
เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบของตน เพื่อเตรียมรับมือกับการเขารวมใน AEC อยาง
มีประสิทธิภาพ สภาวิศวกรก็ควรจะเตรียมความพรอมของวิศวกรเขาสู AEC ดวย

ความเปนมา
 ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM) 
เมื่อเดือนตุลาคม 1992   มีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพ
ของ ASEAN (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - 
ACCSQ) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical 
Barrier to Trade – TBT) และดานมาตรฐาน   เพื่อตรวจประเมิน   เพื่อการรับรอง  ตลอดจน
การวางแนวทางและแผนงานในการสนับสนุนการจัดตั้ง AFTA การดําเนินงานของ  ACCSQ 
ตามแผนปฏบิตักิารทีว่างไวคอื การปรบัมาตรฐานทางผลิตภัณฑท่ีมคีวามสาํคญัในลาํดบัตน
20 ผลติภณัฑใหสอดคลองกบัมาตรฐานระหวางประเทศ  การดาํเนนิการตามกรอบความตกลง
การยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreement - MRA) โดยเริ่มจากสาขาที่ไดรับ
การจัดลําดับความสําคัญ  การสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานเทคนิค และการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการ  ใหยึดหลักการ และแนวทางที่มาตรฐานสนับสนุนใหเครือขายขอมูล
ทางดานมาตรฐาน และกฎระเบียบทางวิชาการ
  กลุมผลิตภัณฑในลําดับความสําคัญตนๆ ไดตั้งคณะทํางานดานผลิตภัณฑ (Product 
Working Group - PWG) ขึ้นภายใต ACCSQ  เพื่อพิจาณาดําเนินการตามมาตรฐานที่
กําหนดใน Roadmap  ของแตละกลุมเพื่อนําไปสูการเปน AEC ตอไป
 ในการประชุม  ACCSQ  เมื่อเดือน สิงหาคม  2004  เห็นชอบใหจัดตั้งคณะทํางาน
ดานผลิตภัณฑยานยนต (Automotive Product Working Group - APWG) โดยมี 
อินโดนีเซีย เปนประธาน  และ ประเทศไทย เปนประธานรวม  มีหนาที่หลักในการ
พิจารณาดําเนินการดานมาตรฐานและรับรองสําหรับผลิตภัณฑ กําหนด Roadmap  และ
จัดทํา MRA เพื่อนําไปสูการเปน  AEC  ในป 2015

มาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑยานยนต
คณะทํางานดานผลิตภัณฑยานยนต  (Automotive Product Working Group - APWG) 
ไดมีการจัดการประชุมโดยมีผูแทนจาก  10  ประเทศอาเซียนเขารวมเพื่อขจัดอุปสรรคทาง
ดานเทคนิคตอการคา  เกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนต  ไดรางกิจกรรมหลักที่ตองพิจาณาคือ
 1) แลกเปลี่ยนขอมูลดานมาตรฐาน
 2) วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
 3) การ  Harmonize มาตรฐานของประเทศสมาชิก
 4) การทํา  MRA  รวมกัน  ดานกิจกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑยานยนต
 5) กําหนด Roadmap / Time Table ของกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการตอไป 
 6) การเตรียมความพรอมดาน  Infrastructure  เพ่ือมุงสูการเปน AEC ในป 2015
 APWG ไดประชุมมาแลว 21 ครั้ง กําหนดใหรับ Economic Commission for Eu-
rope (ECE)  Regulation  ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนเปน UN Regulation ภายใตกรอบของ  
1958  Agreement  ซึ่งเปนขอกําหนดระดับสากลทางดานผลิตภัณฑยานยนต  โดยลําดับ
ความสําคัญใน 19 ผลิตภัณฑเปนลําดับแรกกอน  และจะดําเนินการในอีก 32 ผลิตภัณฑ
ในลําดับที่ 2 ตอไป

 Product                                       ECE NO.      Series Available      Series Needed

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04

เรื่องจากคณะอนุกรรมการฯ
ประธานกลุมมาตรฐานและคณุภาพยานยนต ASEAN ประธาน กว 991 มาตรฐานยานยนตและชิน้สวน นายกกติตมิศกัดิ ์สมาคมวศิวกรรมยานยนตไทย

โดย รศ. พูลพร  แสงบางปลา

ผลิตภัณฑยานยนตสู ASEAN

สรุปแผนดําเนินงาน ASEAN  AEC  ACCSQ  APWG  MRA

บทความพิเศษ

ASEAN (8 ส.ค. 1967)
ASEAN (Association of South East Asian Nations) สงเสริมความ
รวมมือและชวยเหลือดานเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

AEC (7 ต.ค. 2003)
AEC (ASEAN Economic Community) ใหเปนหน่ึงเดียวในป 2020 ท้ังตลาด  ฐานการผลติ 
การเคลือ่นยาย  การบรกิาร  เงนิทนุ  ผานพรมแดนอยางเสรี

ACCSQ (22-26 ต.ค. 1992)
ACCSQ (ASEAN Consultative Committee for Standards and 
Quality) ปรบัมาตรฐาน 20 ผลติภณัฑตามลาํดบัความสาํคญัตน ใหสอดคลองกบั
มาตรฐานระหวางประเทศ ขจดัอปุสรรคทางเทคนคิตอการคา  สนบัสนนุการจดัตัง้ AFTA

APWG (3-4 ม.ค. 2004)
APWG (Automotive Product Working Group) ขจัดอุปสรรคทางดาน
เทคนิค ตอการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนต  รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทํา
มาตรฐานดานผลิตภัณฑยานยนต จัดทํา MRA รวมกัน

MRA (5-6 ส.ค. 2008)
MRA (Mutual Recognition Agreement) ทํา Roadmap  ระบบกฎ
ระเบียบใหเปนหนึ่งเดียวกัน (Single Regulatory Regime) สําหรับยานยนต ระบุ
ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และชวยเหลือทางดานเทคนิคเพื่อบรรลุผล

การประชุมผูแทน Asean กลุมยานยนตและชิ้นสวน

19 ผลิตภัณฑที่ MRA ครอบคลุม ( Phase I )

การประชุมผูแทน Asean กลุมยานยนตและชิ้นสวน

                                      

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04

            

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04

            

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04

ขาวประชาสมัพนัธ                                                 

• 20 ก.ค. 58 ตอน แผนดินไหว
• 3 ส.ค. 58 ตอน วิศวกรรมควบคุม/ไมควบคุม
• 10 ส.ค. 58 ตอน พระราชบัญญัติวิศวกร 2542
• 17 ส.ค. 58 ตอน ขยะ
• 24 ส.ค. 58 ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส
• 31 ส.ค. 58 ตอน นวัตกรรมยานยนต
• 7 ก.ย. 58 ตอน วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
• 14 ก.ย. 58 ตอน ความปลอดภัยในการใชไฟฟา
• ตอน พลังงาน
• ตอน การบริหารจัดการนํ้า
• ตอน ลิฟต บันไดเลื่อน
• ตอน นํ้าเสียในครัวเรือน
• ตอน อาคารเขียว
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 เมื่อเราไมจําเปนตองเก็บภาพหรือวีดีโอไวมากมายบนมือถือ หรือ SD Card ก็

จะทําใหเราไมตองกังวลวาพื้นที่จะเต็ม แลวตองมัวไปลบของเกาทิ้ง เพียงแตเรา

ตองมี Internet หรือ Wifi ไวเปดดูเทานั้น และเมื่อไหรที่ รูปที่ถายจากกลองมีมาก 

เราก็โอนเขาไปที่เครื่องพีซี และใช Desktop Uploader Sync รูปภาพเขามาใน 

Cloud เพื่อเรียกดูไดตอไป

 ปกติเราใชมือถือถายรูป ถายวีดีโอ และเก็บรูปภาพจากกลอง หรืออุปกรณ
ตอพวงอื่นๆ ทําใหเวลาเราซื้อมือถือไมวาจะเปนไอโฟนหรือ Android ตอง
ซื้อที่มีเมมเยอะๆ เชน 32GB 64GB หรือสูงสุด 128GB ซึ่งเราก็จายเงินโดย
ไมจําเปน สําหรับผม ผมคิดวาซัก 32 หรือ 64 ก็เพียงพอแลวครับ เพียงแต
เราตองรูจักวิธีเก็บรูปที่ถายจากมือถือ หรือจากกลองถายรูปไปวาบน Cloud 
ก็จะประหยัดเนื้อที่ และคนหารูปไดอยางรวดเร็วอีกดวย วิธีการมีดังนี้ครับ

• 21 ก.ค. 58 ตอน แผนดินไหว
• 28 ก.ค. 58 ตอน วิศวกรรมควบคุม/ไมควบคุม
• 4 ส.ค. 58 ตอน พระราชบัญญัติวิศวกร 2542
• 11 ส.ค. 58 ตอน ขยะ
• 18 ส.ค. 58 ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส
• 25 ส.ค. 58 ตอน นวัตกรรมยานยนต
• 1 ก.ย. 58 ตอน พลังงาน
• 8 ก.ย. 58 ตอน ความปลอดภัยในการใชไฟฟา
• 15 ก.ย. 58 ตอน วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
• ตอน การบริหารจัดการนํ้า
• ตอน ลิฟต บันไดเลื่อน
• ตอน นํ้าเสียในครัวเรือน
• ตอน อาคารเขียว

• ตอน วิศวกรรมควบคุม/ไมควบคุม 
• ตอน พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
• ตอน แผนดินไหว
• ตอน สายดินบานคุณปลอดภัยหรือไม
• ตอน ภัยจากขยะ
• ตอน พลังงาน
• ตอน อาคารเขียว
• ตอน บานทรุดทั่วไป
• ตอน บานทรุดริมนํ้า
• ตอน อาคารวิบัติขณะกอสราง

 1. ถาเปน iPhone ตองใชการติดตั้ง iCloudตาม link นี้ครับ 
http://www.apple.com/th/icloud/setup/pc.html

 2. ถาเปน Android ใหติดตั้ง Desktop Uploader ตาม link นี้ 
https://photos.google.com/apps ลงในเครื่องพีซีกอน เพื่อที่จะไดตั้งคา
ไดวาจะเอารูปจาก Folder ไหนในเครื่องพีซีที่เราเก็บไว ไปไวบน Cloud ซึ่ง
ของ Google จะเปดฟรีถาเปนภาพมาตรฐานความละเอียดสูงไมจํากัดพื้นที่ 
ทําใหสะดวกมากครับ

 3. จากนั้นก็รอจนกวาจะ Upload ภาพทั้งหมดจากเครื่องพีซีของเรา รวมทั้ง

ภาพที่เราตั้งคาไวให Upload จากกลองที่ถายจากมือถือของเราดวยนะครับ อยา

ลืม เขาไปที่ Setting Set ใหเปนภาพคุณภาพสูง (พื้นที่เก็บขอมูลฟรีไมจํากัด) ไม

นั้นเราตองจายเงินซื้อพื้นที่เพิ่มโดยไมจําเปน

โดย คมสัน เหลาศิลปเจริญเรื่องเลาจากคณะทํางาน                                   

วิธีแกปญหาเมมโมรี่ในมือถือไมใหเต็ม

Scoop 
รายการ : “Good Morning” 
ทุกวันอังคาร ความยาว 3 นาที
ระหวางเวลา 06.50 - 07.00 นาิกา

Tie-in 
รายการ : “จุดประกายความสุข” 
ทุกวันจันทร ความยาว 3 นาที

ระหวางเวลา 17.00 - 17.25 นาิกา

Talk
รายการ : “Thailand Weekly”
ทุกวันศุกร ความยาว 10 นาที
ระหวางเวลา 13.05 -13.30 นาิกา

เชิญติดตามชม ขาวสารของสภาวิศวกร ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
และสามารถดูยอนหลังไดที่ ชอง COE Channel • www.coe.or.th • แอพพลิเคชั่น “COE Thailand” 

บทนํา
 เปนท่ีทราบกันวาประเทศไทยจะตองเขารวมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community - AEC) ในป 2015 วัตถุประสงคของ AEC ก็คือ จะ
รวมตัวกันเปนประชาคมเดียวกันของกลุมสมาชิกอาเซียน (10 ประเทศ) โดยมีตลาดและ
ฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมือ
อยางเสรี ดังนั้น   ประชาชนและองคกรตางๆทั้งหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาค
อุตสาหกรรม  โดยเฉพาะภาคการศึกษา ตองเตรียมตัวศึกษา AEC ใหถองแท  ในสวนที่
เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบของตน เพื่อเตรียมรับมือกับการเขารวมใน AEC อยาง
มีประสิทธิภาพ สภาวิศวกรก็ควรจะเตรียมความพรอมของวิศวกรเขาสู AEC ดวย

ความเปนมา
 ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM) 
เมื่อเดือนตุลาคม 1992   มีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพ
ของ ASEAN (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - 
ACCSQ) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical 
Barrier to Trade – TBT) และดานมาตรฐาน   เพื่อตรวจประเมิน   เพื่อการรับรอง  ตลอดจน
การวางแนวทางและแผนงานในการสนับสนุนการจัดตั้ง AFTA การดําเนินงานของ  ACCSQ 
ตามแผนปฏบิตักิารทีว่างไวคอื การปรับมาตรฐานทางผลติภณัฑทีม่คีวามสาํคญัในลาํดบัตน
20 ผลติภณัฑใหสอดคลองกบัมาตรฐานระหวางประเทศ  การดาํเนินการตามกรอบความตกลง
การยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreement - MRA) โดยเริ่มจากสาขาที่ไดรับ
การจัดลําดับความสําคัญ  การสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานเทคนิค และการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการ  ใหยึดหลักการ และแนวทางที่มาตรฐานสนับสนุนใหเครือขายขอมูล
ทางดานมาตรฐาน และกฎระเบียบทางวิชาการ
  กลุมผลิตภัณฑในลําดับความสําคัญตนๆ ไดตั้งคณะทํางานดานผลิตภัณฑ (Product 
Working Group - PWG) ขึ้นภายใต ACCSQ  เพื่อพิจาณาดําเนินการตามมาตรฐานที่
กําหนดใน Roadmap  ของแตละกลุมเพื่อนําไปสูการเปน AEC ตอไป
 ในการประชุม  ACCSQ  เมื่อเดือน สิงหาคม  2004  เห็นชอบใหจัดตั้งคณะทํางาน
ดานผลิตภัณฑยานยนต (Automotive Product Working Group - APWG) โดยมี 
อินโดนีเซีย เปนประธาน  และ ประเทศไทย เปนประธานรวม  มีหนาที่หลักในการ
พิจารณาดําเนินการดานมาตรฐานและรับรองสําหรับผลิตภัณฑ กําหนด Roadmap  และ
จัดทํา MRA เพื่อนําไปสูการเปน  AEC  ในป 2015

มาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑยานยนต
คณะทํางานดานผลิตภัณฑยานยนต  (Automotive Product Working Group - APWG) 
ไดมีการจัดการประชุมโดยมีผูแทนจาก  10  ประเทศอาเซียนเขารวมเพื่อขจัดอุปสรรคทาง
ดานเทคนิคตอการคา  เกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนต  ไดรางกิจกรรมหลักที่ตองพิจาณาคือ
 1) แลกเปลี่ยนขอมูลดานมาตรฐาน
 2) วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
 3) การ  Harmonize มาตรฐานของประเทศสมาชิก
 4) การทํา  MRA  รวมกัน  ดานกิจกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑยานยนต
 5) กําหนด Roadmap / Time Table ของกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการตอไป 
 6) การเตรยีมความพรอมดาน  Infrastructure  เพือ่มุงสูการเปน AEC ในป 2015
 APWG ไดประชุมมาแลว 21 ครั้ง กําหนดใหรับ Economic Commission for Eu-
rope (ECE)  Regulation  ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนเปน UN Regulation ภายใตกรอบของ  
1958  Agreement  ซึ่งเปนขอกําหนดระดับสากลทางดานผลิตภัณฑยานยนต  โดยลําดับ
ความสําคัญใน 19 ผลิตภัณฑเปนลําดับแรกกอน  และจะดําเนินการในอีก 32 ผลิตภัณฑ
ในลําดับที่ 2 ตอไป

 Product                                       ECE NO.      Series Available      Series Needed

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04

เรื่องจากคณะอนุกรรมการฯ
ประธานกลุมมาตรฐานและคณุภาพยานยนต ASEAN ประธาน กว 991 มาตรฐานยานยนตและชิน้สวน นายกกติตมิศกัดิ ์สมาคมวศิวกรรมยานยนตไทย

โดย รศ. พูลพร  แสงบางปลา

ผลิตภัณฑยานยนตสู ASEAN

สรุปแผนดําเนินงาน ASEAN  AEC  ACCSQ  APWG  MRA

บทความพิเศษ

ASEAN (8 ส.ค. 1967)
ASEAN (Association of South East Asian Nations) สงเสริมความ
รวมมือและชวยเหลือดานเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

AEC (7 ต.ค. 2003)
AEC (ASEAN Economic Community) ใหเปนหนึง่เดยีวในป 2020 ทัง้ตลาด  ฐานการผลติ 
การเคลือ่นยาย  การบรกิาร  เงนิทนุ  ผานพรมแดนอยางเสรี

ACCSQ (22-26 ต.ค. 1992)
ACCSQ (ASEAN Consultative Committee for Standards and 
Quality) ปรบัมาตรฐาน 20 ผลติภณัฑตามลาํดบัความสาํคญัตน ใหสอดคลองกบั
มาตรฐานระหวางประเทศ ขจดัอปุสรรคทางเทคนคิตอการคา  สนบัสนนุการจดัตัง้ AFTA

APWG (3-4 ม.ค. 2004)
APWG (Automotive Product Working Group) ขจัดอุปสรรคทางดาน
เทคนิค ตอการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนต  รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทํา
มาตรฐานดานผลิตภัณฑยานยนต จัดทํา MRA รวมกัน

MRA (5-6 ส.ค. 2008)
MRA (Mutual Recognition Agreement) ทํา Roadmap  ระบบกฎ
ระเบียบใหเปนหนึ่งเดียวกัน (Single Regulatory Regime) สําหรับยานยนต ระบุ
ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และชวยเหลือทางดานเทคนิคเพื่อบรรลุผล

การประชุมผูแทน Asean กลุมยานยนตและชิ้นสวน

19 ผลิตภัณฑที่ MRA ครอบคลุม ( Phase I )

การประชุมผูแทน Asean กลุมยานยนตและชิ้นสวน

                                      

1 Braking R13   13.10, 13.11 13.00-13.09

2 H- Braking R13H   13H.00 sup 9 13 sup 1-8

3 Safety Belt  Anchorage R14   14.06 14.00-14.05

4 Safety Belt   R16   16.05 16.00-16.04

5 Seats R17   17.07 17.00-17.06

6 Head Restraint R25   25.04 25.00-25.03

7 Pneumatic Tyre R30   30.02 30.01

8 Speedometer R39   39.00 sup 5 39.00 sup 1.4

9 Exh. Emission (L Category) R40   10.01 40.00

10 Noise (L Category) R41   41.03 41.00-41.02

11 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-1111 Safety Glass R43   43.00 sup 12 43.00 sup 1-11

12 Rear View Mirror R46   46.02 46.00-46.01

13 Diesel Smoke  R49   49.05 49.00-49.04

14 Noise R51   51.02 51.00-51.01

15 Pneumatic Tyre (Commercial) R54   54.00 sup 17 54.00 sup 1-16

16 Control Tell-Tale R60   60.00 sup 3 60.00 sup 1.2

17 Tyre (L Category) R75   75.00 sup13 75.00 sup 1.12

18 Steering Equipment R79   79.01 79.00

19 Exhaust Emission R83   83.05 83.00-83.04
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ขาวประชาสมัพนัธ                                                 

• 20 ก.ค. 58 ตอน แผนดินไหว
• 3 ส.ค. 58 ตอน วิศวกรรมควบคุม/ไมควบคุม
• 10 ส.ค. 58 ตอน พระราชบัญญัติวิศวกร 2542
• 17 ส.ค. 58 ตอน ขยะ
• 24 ส.ค. 58 ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส
• 31 ส.ค. 58 ตอน นวัตกรรมยานยนต
• 7 ก.ย. 58 ตอน วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
• 14 ก.ย. 58 ตอน ความปลอดภัยในการใชไฟฟา
• ตอน พลังงาน
• ตอน การบริหารจัดการนํ้า
• ตอน ลิฟต บันไดเลื่อน
• ตอน นํ้าเสียในครัวเรือน
• ตอน อาคารเขียว
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ภาพกิจกรรมสภาวิศวกรโดย ดร. ธีรธร ธาราไชยมองโลกในมุมวิศวกร                                                                                                                
STEM Ecosystem ที่ดีคือสิ่งจําเปนที่จะชวยพัฒนาประเทศ

 มีกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จมากๆ ในการพัฒนา STEM Ecosystem นั่นคือ
ประเทศเกาหลีใต และประเทศมาเลเซีย เริ่มจากเกาหลีใตกอน เกาหลีใตพัฒนาจาก
ประเทศที่มี GDP ตอหัวที่ 92 เหรียญสหรัฐในป 1961 มาเปน 26,000 เหรียญสหรัฐในป 
2013 โดยการพัฒนา STEM Ecosystem อยางจริงจัง รัฐบาลเกาหลีมุงเนนการพัฒนาทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาอยางตอเนือ่ง ในชวงป 1990-1999 รฐับาลเกาหลปีรบั
นโยบายใหเปดรับการลงทนุจากตางชาตอิยางจริงจงั ลงทนุโครงสรางพืน้ฐานอยางตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะในดาน ICT รัฐบาลไดลงทุนสรางศูนยวิจัยและศูนยนวัตกรรมกวา 100 แหง
ทั่วประเทศ รวมทั้งใหประโยชนทางภาษีอยางมากมายแกอุตสาหกรรมที่มุงเนนนวัตกรรม 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรทางดาน STEM อยางตอเนื่องในภาคการศึกษาและ
บุคลากรเหลานี้ก็ชวยพัฒนาวิชาชีพเหลานี้ตอโดยไมมีการทิ้งอาชีพ มีการประสานงานกัน
อยางใกลชิดในภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยฮานยางได
มีการพัฒนาหลักสูตรทางดานซอฟแวรรวมกับบริษัท Samsung Electronics และบริษัท 
Hyundai ชวยพัฒนาหลักสูตรทางดานวิศวกรรม เหลานี้เปนที่มาของการเปนผูนําทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเกาหลีในทุกวันนี้
 อีกกรณีศึกษาที่นาสนใจ คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศซึ่งสามารถกาวผานการเปน
ประเทศท่ีมีระดับรายไดประชากรปานกลางไปสูประเทศที่มีระดับรายไดประชากรสูง 
มาเลเซียมีเปาหมายหลักในการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจฐานความรู มาเลเซียเปลี่ยน
นโยบายกจากการเปนประเทศที่เนนการเกษตรไปสูการเนนที่ ICT การผลิต อุตสาหกรรม
ยา และเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแตปลายทศวรรษ 1980 มาเลเซียมีการสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและในนโยบายทางภาษีและภาครัฐในการดึงดูดบริษัทชั้นนํา
ใหเขามาตั้งสํานักงานในประเทศ มาเลเซียยังเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการปฏิรูปการศึกษา
อยางจริงจัง ซึ่งทําใหมีนักเรียนสนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มมขึ้น
อยางตอเนื่องถึง 145% ในชวงระหวางป 1997 ถึง 2005
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาประเทศโดยเนนการพัฒนาระบบ STEM Ecosystem 
จําเปนตองพัฒนาในหลายๆดานพรอมๆกัน คือ ดานภาครัฐจําเปนตองมีนโยบายทั้งทาง
ดานภาษีและไมใชภาษีในการสนับสนุนภาควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองชวยใหภาค
เอกชนและภาคการศึกษามีแรงจูงใจในการลงทุนทางดานเทคโนโลยีและการทําวิจัย รวม
ทั้งตองชวยกันสรางงานในสาขาดังกลาง ในดานของภาคการศึกษาจะตองฟงภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมใหมากขึ้น และรวมพัฒนาไปดวยกัน ไมใชตางคนตางทํา จะไดพัฒนาคน
ไดตรงความตองการ และมีงานวิจัยที่ใชไดจริง ไมใชไปตั้งอยูบนหิ้ง ในดานของการสงเสริม
คานิยมกตองทําควบคูกันไป เพื่อใหภาพลักษณของงานทางดาน STEM เปนงานที่สนุก 
สรางสรรค มีรายไดดี และไดชวยเหลือประเทศชาติ 
 คงไมใชเปนเรื่องเหลือบากวาแรงที่ประเทศไทยของเรา จะเริ่มตั้งแตวันนี้ในการสราง
STEM Ecosystem ที่ดี จริงๆแลวเราไดเห็นการเริ่มตนของบริษัทชั้นนําในการทุมงบ
ประมาณในการพัฒนาการศึกษาของเราในดานของ STEM แลว ถาเราเห็นภาคอื่นๆ
พัฒนาเรื่องนี้ไปอยางจริงจังและตอเนื่อง การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาประเทศให
เปนผูนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอเศรษฐกิจและความ
เปนอยูของคนในประเทศในทศวรรษหนาคงเปนเรื่องที่เปนไปได 

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ : 
 1. The Observatory on Borderless Higher Education. “The Global Race 
for STEM Skills” http://www.obhe.ac.uk/newsletters/borderless_report_jan-
uary_2013/global_race_for_stem_skills
 2. The New York Academy of Sciences. “The global STEM paradox” 
http://globalstemalliance.org/media/filer_public/b8/68/b8683358-027a-
4015-8807-811301744bbd/nyas_white_papers_ssf.pdf

สัมมนาใหญสภาวิศวกร ประจําป 2558 (COE ANNUAL SEMINAR 2015) 
 สภาวิศวกรจัดสัมมนาใหญสภาวิศวกร ประจําป 2558 (COE ANNUAL SEMINAR 2015) ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลความรู ใหคําแนะนํา และใหบริการทางดานวิชาชีพวิศวกรรม แกสมาชิกสภาวิศวกร องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อาทิเชน การจัด
สัมมนาใหความรูทางวิชาชีพวิศวกรรม การบริการสมาชิกนอกสถานที่ การตออายุใบอนุญาตฯ การใหคําแนะนําในการเลื่อนระดับ ตลอดจนการใหคําปรึกษาประชาชนในดานตางๆ และ
งานในวันนั้นมีการบรรยายเกี่ยวกับ 1) สถานการณพลังงานและภัยพิบัติในประเทศไทย 2) เทคโนโลยีอาคารเขียวในประเทศไทย 3) หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา ตามมาตรฐาน
สากลเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เสวนาทางวิชาการ “วิศวกรพบประชาชน”
 สภาวิศวกร จัดงานเสวนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง “วิศวกรพบประชาชน” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00–20.00 นาฬกา ณ ลานกิจกรรม ชั้น  3 ศูนยการคา
ฟอรจูนทาวน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและคําแนะนําในเรื่องอยูอยางไรใหปลอดภัยในชีวิตประจําวัน และการกําจัดขยะชุมชนที่เปนประโยชนแกสมาชิกสภา
วิศวกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการสมาชิกนอกสถานที่ รวมทั้งการรวมออกบูธของสมาคมวิชาชีพ หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ศึกษาดูงานระบบตรวจสอบความปลอดภัย
จากแผนดินไหวของเขื่อนวชิราลงกรณ
(เขื่อนเขาแหลม) จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันเสารที่ 29 สิงหาคม 2558

 STEM เปนคํายอที่ใชเรียกรวมๆ กันของงาน หรือการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร ซึ่ง
ประกอบดวยสี่ดานหลักคือ วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม 
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) หากผูอานมีความสนใจทางดานการ
ศึกษา นาจะพอผานตากับคําๆ นี้บางไมมากก็นอย ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะระดับ
นโยบายและทางภาคการศกึษาในหลายๆประเทศไดมีการปฏิรปูกันอยางจริงจงั เพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสายงานดังกลาวที่เรียกรวมๆ กันวา STEM เนื่องจากวา ทักษะทางดาน STEM 
เกี่ยวของอยางยิ่งตอการพัฒนาผูประกอบการในอนาคต รวมทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแขงขัน ของแตละชาติ ประเทศอยาง เกาหลี และมาเลเซีย 
เปนตัวอยางที่ดีที่การสงเสริม STEM อยางจริงจัง สามารถทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
กาวหนามาอยูในระดับแนวหนาของโลกไดในเวลาไมกี่ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อยางเกาหลี และมาเลเซีย แลวเมื่อสมัยสักยี่สิบปสามสิบปกอน ผมเชื่อวาความเจริญทาง
เศรษฐกิจของไทยไมดอยกวาสองประเทศนี้แนนอน 
 หากมองดูผิวเผิน เราอาจคิดวา ปญหาที่ประเทศไทยกําลังขาดบุคลากรทางดาน 
STEM เปนปญหาของการศึกษาเพียงอยางเดียว แตหากลองวิเคราะหกันจริงๆ โดย
ปราศจากอคติเมื่อมองไปรอบตัวแลว ผมเชื่อวา ปญหามันใหญกวานั้น เมื่อมองทางดาน
การศึกษา เรามีมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมมากมาย แตในขณะเดียวกัน
ทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลับมีเสียงสะทอนวาบัณฑิตท่ีจบมาไมสามารถทํางานได 
เน่ืองจากความรูที่ไดจากในหองเรียนไมสัมพันธกับความรูความชํานาญที่จําเปนตองใชใน
การทํางาน เรามีเสียงสะทอนวาเราขาดชางเทคนิคที่เกง แตมีกลับวิศวกรที่มีคุณภาพตํ่า
ลง หากมองทางดานการวิจัยและพัฒนาในแตละป เรามีนักศึกษาทั้งจากทุนสวนตัวและ
ทุนรัฐบาลเปนจํานวนมากที่รํ่าเรียนและทําวิจัยอยูในมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก แตหลัง
จากบัณฑิตหัวกะทิเหลานี้จบการศึกษาแลว เราไมมีงานวิจัยใหเขาทํา โดยเฉพาะงานวิจัย
ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจจริง หรือหนักกวานั้นบัณฑิตหัวกะทิเหลานี้ ก็กลาย
เปนปญหาสมองไหลไปทํางานใหกับหนวยงานในตางประเทศที่เขาสามารถใชความรูความ
สามารถที่เขามีไดดีกวารวมทั้งมีผลตอบแทนที่ดีกวาดวย หากมองไปทางดานการจางงาน
ในภาคธุรกิจ ผลตอบแทนของวิชาชีพในดาน STEM ของบานเราอยูในเกณฑที่ตํ่ามากเมื่อ
เทียบกับการงานอาชีพสาขาอื่นๆและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลก ดังนั้นจึงไมแปลก
ใจเลยวาเมื่อผานชีวิตการทํางานไปสัก 10 ป เราก็เหลือบุคลากรที่จบมาในดาน STEM ทิ้ง
อาชีพในดาน STEM ไปจนหมด จึงเปนเรื่องนาเศราที่วา เรากําลังขาดบุคลากรทางดาน 
STEM ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศในแนวทางที่เนนสรางนวัตกรรม สราง
มูลคาเพิ่ม กาวสูประเทศที่มีประชากรมีรายไดสูง เพราะเอาเขาจริงๆแลว ระบบนิเวศทาง 
STEM หรือ STEM Ecosystem ที่เรามีนั้นไมสรางสภาวะแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทางดาน STEM อยางจริงจัง โดยรวมแลว ผมกําลังบอกวา เรากําลังมีปญหากับ 
STEM Ecosystem ทั้งระบบ ตั้งแต ภาคการจางงาน ภาคนโยบาย ภาคการศึกษา และ
วัฒนธรรมและคานิยม
 ปญหาการขาดบุคลากรทางดาน STEM ไมไดเกิดแคกับประเทศที่กําลังพัฒนาเทานั้น 
กําลังเกิดขึ้นพรอมๆ กันทั้งโลก แมแตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการแกกฎหมายใหเอื้ออํานวย
ในการออก VISA ใหบุคลากรที่มีปริญญาโทและปริญญาเอกทางดาน STEM สามารถขอ 
VISA ไดงายขึ้น โดยไมติด Immigration Quotas สมองไหลเหลานี้ ไหลออกจากประเทศ
กําลังพัฒนาไปสูประเทศพัฒนาแลว ไดสรางความเจริญทางเศรษฐกิจใหกับประเทศที่
พัฒนาแลว งานวิจัยจาก University of California-Berkeley และ Duke University 
ไดคนพบวา 25% ของบริษัทวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่กอตั้งในสหรัฐอเมริกาในชวงป 
1995-2005 มีผูกอตั้งอยางนอยหนึ่งคนเกิดในตางประเทศ มองไปอีกฝากหนึ่งของโลก 
ในยุโรปก็กําลังประสบปญหาเดียวกัน Cedefop (European Centre for the Devel-
opment of Vocational Training) ไดทํานายไววาภายในป 2015 ยุโรปจะขาดแคลน
บุคลากรทางดาน ICT โดยประมาณ 380,000-700,000 คนการแขงขันในดานการพัฒนา
และการดึงดูดบุคลากรทางดาน STEM กําลังเกิดขึ้นทั้งโลก โดยที่มีจีน และอินเดียเปน
ผูนําในดานการพัฒนาบุคลากร (ดูรูปประกอบ) และมียุโรป และสหรัฐอเมริกาดําเนิน
นโยบายดึงดูดคนเกงเขาประเทศไปพรอมๆกับการปฏิรูปการศึกษา
 เมื่อศึกษากรณีของประเทศอื่นๆ จริงๆ แลวปญหาก็คลายๆกัน ก็คือ มีปญหาในเชิง
องครวมคือที่ระดับ STEM Ecosystem ซึ่งกลาวสรุปที่มาของปญหาไดเปนสี่ดานคือ ดาน
แรกคือการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเนนเนื้อหา และการทองจํามากเกินไปโดยเชื่อม
โยงกับปญหาในการทํางานจริงไมมากเพียงพอรวมทั้งขาดการพัฒนาดานการสื่อสาร และ
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ดานที่สองก็คลายกับประเทศของเรา คือ ภาควิชาชีพหายไป 
เกิดแตบุคคลการที่ไมตรงกับความตองการ คือ อุปสงคที่มากที่สุดอยูที่ระดับชางเทคนิค
และพนักงานระดับกลาง ดานที่สามคือบุคคลากรมีแตอยูไมถูกที่ คือ การพัฒนาบุคลากร
จํานวนมากไปอยูที่ประเทศกําลังพัฒนาแตโอกาสสวนมากอยูที่ประเทศที่พัฒนาแลว และ
ดานที่สี่การพัฒนาดาน STEM ไปไมถึงผูดอยโอกาส เชน ไปไมถึงชนบทหรือมีปริมาณ
ผูหญิงในวิชาชีพทางดานนี้นอยเกินไป

STEM degrees as % of all degrees in 2011
(Source : Accenture Institute for High Performance)
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ภาพกิจกรรมสภาวิศวกรโดย ดร. ธีรธร ธาราไชยมองโลกในมุมวิศวกร                                                                                                                
STEM Ecosystem ที่ดีคือสิ่งจําเปนที่จะชวยพัฒนาประเทศ

 มีกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จมากๆ ในการพัฒนา STEM Ecosystem นั่นคือ
ประเทศเกาหลีใต และประเทศมาเลเซีย เริ่มจากเกาหลีใตกอน เกาหลีใตพัฒนาจาก
ประเทศที่มี GDP ตอหัวที่ 92 เหรียญสหรัฐในป 1961 มาเปน 26,000 เหรียญสหรัฐในป 
2013 โดยการพัฒนา STEM Ecosystem อยางจริงจัง รัฐบาลเกาหลีมุงเนนการพัฒนาทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาอยางตอเนือ่ง ในชวงป 1990-1999 รฐับาลเกาหลปีรับ
นโยบายใหเปดรบัการลงทุนจากตางชาตอิยางจรงิจงั ลงทนุโครงสรางพืน้ฐานอยางตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะในดาน ICT รัฐบาลไดลงทุนสรางศูนยวิจัยและศูนยนวัตกรรมกวา 100 แหง
ทั่วประเทศ รวมทั้งใหประโยชนทางภาษีอยางมากมายแกอุตสาหกรรมที่มุงเนนนวัตกรรม 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรทางดาน STEM อยางตอเนื่องในภาคการศึกษาและ
บุคลากรเหลานี้ก็ชวยพัฒนาวิชาชีพเหลานี้ตอโดยไมมีการทิ้งอาชีพ มีการประสานงานกัน
อยางใกลชิดในภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยฮานยางได
มีการพัฒนาหลักสูตรทางดานซอฟแวรรวมกับบริษัท Samsung Electronics และบริษัท 
Hyundai ชวยพัฒนาหลักสูตรทางดานวิศวกรรม เหลานี้เปนที่มาของการเปนผูนําทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเกาหลีในทุกวันนี้
 อีกกรณีศึกษาที่นาสนใจ คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศซึ่งสามารถกาวผานการเปน
ประเทศที่มีระดับรายไดประชากรปานกลางไปสูประเทศที่มีระดับรายไดประชากรสูง 
มาเลเซียมีเปาหมายหลักในการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจฐานความรู มาเลเซียเปลี่ยน
นโยบายกจากการเปนประเทศที่เนนการเกษตรไปสูการเนนที่ ICT การผลิต อุตสาหกรรม
ยา และเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแตปลายทศวรรษ 1980 มาเลเซียมีการสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและในนโยบายทางภาษีและภาครัฐในการดึงดูดบริษัทชั้นนํา
ใหเขามาตั้งสํานักงานในประเทศ มาเลเซียยังเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการปฏิรูปการศึกษา
อยางจริงจัง ซึ่งทําใหมีนักเรียนสนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มมขึ้น
อยางตอเนื่องถึง 145% ในชวงระหวางป 1997 ถึง 2005
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาประเทศโดยเนนการพัฒนาระบบ STEM Ecosystem 
จําเปนตองพัฒนาในหลายๆดานพรอมๆกัน คือ ดานภาครัฐจําเปนตองมีนโยบายทั้งทาง
ดานภาษีและไมใชภาษีในการสนับสนุนภาควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองชวยใหภาค
เอกชนและภาคการศึกษามีแรงจูงใจในการลงทุนทางดานเทคโนโลยีและการทําวิจัย รวม
ทั้งตองชวยกันสรางงานในสาขาดังกลาง ในดานของภาคการศึกษาจะตองฟงภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมใหมากขึ้น และรวมพัฒนาไปดวยกัน ไมใชตางคนตางทํา จะไดพัฒนาคน
ไดตรงความตองการ และมีงานวิจัยที่ใชไดจริง ไมใชไปตั้งอยูบนหิ้ง ในดานของการสงเสริม
คานิยมกตองทําควบคูกันไป เพื่อใหภาพลักษณของงานทางดาน STEM เปนงานที่สนุก 
สรางสรรค มีรายไดดี และไดชวยเหลือประเทศชาติ 
 คงไมใชเปนเรื่องเหลือบากวาแรงที่ประเทศไทยของเรา จะเริ่มตั้งแตวันนี้ในการสราง
STEM Ecosystem ที่ดี จริงๆแลวเราไดเห็นการเริ่มตนของบริษัทชั้นนําในการทุมงบ
ประมาณในการพัฒนาการศึกษาของเราในดานของ STEM แลว ถาเราเห็นภาคอื่นๆ
พัฒนาเรื่องนี้ไปอยางจริงจังและตอเนื่อง การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาประเทศให
เปนผูนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอเศรษฐกิจและความ
เปนอยูของคนในประเทศในทศวรรษหนาคงเปนเรื่องที่เปนไปได 

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ : 
 1. The Observatory on Borderless Higher Education. “The Global Race 
for STEM Skills” http://www.obhe.ac.uk/newsletters/borderless_report_jan-
uary_2013/global_race_for_stem_skills
 2. The New York Academy of Sciences. “The global STEM paradox” 
http://globalstemalliance.org/media/filer_public/b8/68/b8683358-027a-
4015-8807-811301744bbd/nyas_white_papers_ssf.pdf

สัมมนาใหญสภาวิศวกร ประจําป 2558 (COE ANNUAL SEMINAR 2015) 
 สภาวิศวกรจัดสัมมนาใหญสภาวิศวกร ประจําป 2558 (COE ANNUAL SEMINAR 2015) ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลความรู ใหคําแนะนํา และใหบริการทางดานวิชาชีพวิศวกรรม แกสมาชิกสภาวิศวกร องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อาทิเชน การจัด
สัมมนาใหความรูทางวิชาชีพวิศวกรรม การบริการสมาชิกนอกสถานที่ การตออายุใบอนุญาตฯ การใหคําแนะนําในการเลื่อนระดับ ตลอดจนการใหคําปรึกษาประชาชนในดานตางๆ และ
งานในวันนั้นมีการบรรยายเกี่ยวกับ 1) สถานการณพลังงานและภัยพิบัติในประเทศไทย 2) เทคโนโลยีอาคารเขียวในประเทศไทย 3) หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา ตามมาตรฐาน
สากลเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เสวนาทางวิชาการ “วิศวกรพบประชาชน”
 สภาวิศวกร จัดงานเสวนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง “วิศวกรพบประชาชน” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00–20.00 นาฬกา ณ ลานกิจกรรม ชั้น  3 ศูนยการคา
ฟอรจูนทาวน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและคําแนะนําในเรื่องอยูอยางไรใหปลอดภัยในชีวิตประจําวัน และการกําจัดขยะชุมชนที่เปนประโยชนแกสมาชิกสภา
วิศวกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการสมาชิกนอกสถานที่ รวมทั้งการรวมออกบูธของสมาคมวิชาชีพ หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ศึกษาดูงานระบบตรวจสอบความปลอดภัย
จากแผนดินไหวของเขื่อนวชิราลงกรณ
(เขื่อนเขาแหลม) จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันเสารที่ 29 สิงหาคม 2558

 STEM เปนคํายอที่ใชเรียกรวมๆ กันของงาน หรือการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร ซึ่ง
ประกอบดวยสี่ดานหลักคือ วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม 
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) หากผูอานมีความสนใจทางดานการ
ศึกษา นาจะพอผานตากับคําๆ นี้บางไมมากก็นอย ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะระดับ
นโยบายและทางภาคการศกึษาในหลายๆประเทศไดมกีารปฏรูิปกนัอยางจริงจงั เพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสายงานดังกลาวที่เรียกรวมๆ กันวา STEM เนื่องจากวา ทักษะทางดาน STEM 
เกี่ยวของอยางยิ่งตอการพัฒนาผูประกอบการในอนาคต รวมทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแขงขัน ของแตละชาติ ประเทศอยาง เกาหลี และมาเลเซีย 
เปนตัวอยางที่ดีที่การสงเสริม STEM อยางจริงจัง สามารถทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
กาวหนามาอยูในระดับแนวหนาของโลกไดในเวลาไมกี่ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อยางเกาหลี และมาเลเซีย แลวเมื่อสมัยสักยี่สิบปสามสิบปกอน ผมเชื่อวาความเจริญทาง
เศรษฐกิจของไทยไมดอยกวาสองประเทศนี้แนนอน 
 หากมองดูผิวเผิน เราอาจคิดวา ปญหาที่ประเทศไทยกําลังขาดบุคลากรทางดาน 
STEM เปนปญหาของการศึกษาเพียงอยางเดียว แตหากลองวิเคราะหกันจริงๆ โดย
ปราศจากอคติเมื่อมองไปรอบตัวแลว ผมเชื่อวา ปญหามันใหญกวานั้น เมื่อมองทางดาน
การศึกษา เรามีมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมมากมาย แตในขณะเดียวกัน
ทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลับมีเสียงสะทอนวาบัณฑิตที่จบมาไมสามารถทํางานได 
เนื่องจากความรูที่ไดจากในหองเรียนไมสัมพันธกับความรูความชํานาญที่จําเปนตองใชใน
การทํางาน เรามีเสียงสะทอนวาเราขาดชางเทคนิคที่เกง แตมีกลับวิศวกรที่มีคุณภาพตํ่า
ลง หากมองทางดานการวิจัยและพัฒนาในแตละป เรามีนักศึกษาทั้งจากทุนสวนตัวและ
ทุนรัฐบาลเปนจํานวนมากที่รํ่าเรียนและทําวิจัยอยูในมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก แตหลัง
จากบัณฑิตหัวกะทิเหลานี้จบการศึกษาแลว เราไมมีงานวิจัยใหเขาทํา โดยเฉพาะงานวิจัย
ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจจริง หรือหนักกวานั้นบัณฑิตหัวกะทิเหลานี้ ก็กลาย
เปนปญหาสมองไหลไปทํางานใหกับหนวยงานในตางประเทศที่เขาสามารถใชความรูความ
สามารถที่เขามีไดดีกวารวมทั้งมีผลตอบแทนที่ดีกวาดวย หากมองไปทางดานการจางงาน
ในภาคธุรกิจ ผลตอบแทนของวิชาชีพในดาน STEM ของบานเราอยูในเกณฑที่ตํ่ามากเมื่อ
เทียบกับการงานอาชีพสาขาอื่นๆและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลก ดังนั้นจึงไมแปลก
ใจเลยวาเมื่อผานชีวิตการทํางานไปสัก 10 ป เราก็เหลือบุคลากรที่จบมาในดาน STEM ทิ้ง
อาชีพในดาน STEM ไปจนหมด จึงเปนเรื่องนาเศราที่วา เรากําลังขาดบุคลากรทางดาน 
STEM ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศในแนวทางที่เนนสรางนวัตกรรม สราง
มูลคาเพิ่ม กาวสูประเทศที่มีประชากรมีรายไดสูง เพราะเอาเขาจริงๆแลว ระบบนิเวศทาง 
STEM หรือ STEM Ecosystem ที่เรามีนั้นไมสรางสภาวะแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทางดาน STEM อยางจริงจัง โดยรวมแลว ผมกําลังบอกวา เรากําลังมีปญหากับ 
STEM Ecosystem ทั้งระบบ ตั้งแต ภาคการจางงาน ภาคนโยบาย ภาคการศึกษา และ
วัฒนธรรมและคานิยม
 ปญหาการขาดบุคลากรทางดาน STEM ไมไดเกิดแคกับประเทศที่กําลังพัฒนาเทานั้น 
กําลังเกิดขึ้นพรอมๆ กันทั้งโลก แมแตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการแกกฎหมายใหเอื้ออํานวย
ในการออก VISA ใหบุคลากรที่มีปริญญาโทและปริญญาเอกทางดาน STEM สามารถขอ 
VISA ไดงายขึ้น โดยไมติด Immigration Quotas สมองไหลเหลานี้ ไหลออกจากประเทศ
กําลังพัฒนาไปสูประเทศพัฒนาแลว ไดสรางความเจริญทางเศรษฐกิจใหกับประเทศที่
พัฒนาแลว งานวิจัยจาก University of California-Berkeley และ Duke University 
ไดคนพบวา 25% ของบริษัทวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่กอตั้งในสหรัฐอเมริกาในชวงป 
1995-2005 มีผูกอตั้งอยางนอยหนึ่งคนเกิดในตางประเทศ มองไปอีกฝากหนึ่งของโลก 
ในยุโรปก็กําลังประสบปญหาเดียวกัน Cedefop (European Centre for the Devel-
opment of Vocational Training) ไดทํานายไววาภายในป 2015 ยุโรปจะขาดแคลน
บุคลากรทางดาน ICT โดยประมาณ 380,000-700,000 คนการแขงขันในดานการพัฒนา
และการดึงดูดบุคลากรทางดาน STEM กําลังเกิดขึ้นทั้งโลก โดยที่มีจีน และอินเดียเปน
ผูนําในดานการพัฒนาบุคลากร (ดูรูปประกอบ) และมียุโรป และสหรัฐอเมริกาดําเนิน
นโยบายดึงดูดคนเกงเขาประเทศไปพรอมๆกับการปฏิรูปการศึกษา
 เมื่อศึกษากรณีของประเทศอื่นๆ จริงๆ แลวปญหาก็คลายๆกัน ก็คือ มีปญหาในเชิง
องครวมคือที่ระดับ STEM Ecosystem ซึ่งกลาวสรุปที่มาของปญหาไดเปนสี่ดานคือ ดาน
แรกคือการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเนนเนื้อหา และการทองจํามากเกินไปโดยเชื่อม
โยงกับปญหาในการทํางานจริงไมมากเพียงพอรวมทั้งขาดการพัฒนาดานการสื่อสาร และ
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ดานที่สองก็คลายกับประเทศของเรา คือ ภาควิชาชีพหายไป 
เกิดแตบุคคลการที่ไมตรงกับความตองการ คือ อุปสงคที่มากที่สุดอยูที่ระดับชางเทคนิค
และพนักงานระดับกลาง ดานที่สามคือบุคคลากรมีแตอยูไมถูกที่ คือ การพัฒนาบุคลากร
จํานวนมากไปอยูที่ประเทศกําลังพัฒนาแตโอกาสสวนมากอยูที่ประเทศที่พัฒนาแลว และ
ดานที่สี่การพัฒนาดาน STEM ไปไมถึงผูดอยโอกาส เชน ไปไมถึงชนบทหรือมีปริมาณ
ผูหญิงในวิชาชีพทางดานนี้นอยเกินไป

STEM degrees as % of all degrees in 2011
(Source : Accenture Institute for High Performance)
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โดย ดร. เอกรินทร วาสนาสงเปดโลกวิศวกรรม                                                      

การบูรณาการขยะ กับ ปญหาทางวิศวกรรม และ วินัยของประชาชน

 ในเมืองใหญๆ ของทั่วโลก ที่มีประชากรหนาแนน ไมวาจะเปนนิวยอรก โตเกียว 
ปกกิ่ง หรือแมแตกรุงเทพฯ เรามีปญหาเรื่องขยะเปนปญหาสําคัญกันทุกเมือง อยาง 
กรุงเทพฯ เราเองก็ถือเปนเมืองใหญ ที่มีการผลิตขยะวันละกวาหนึ่งหมื่นตัน โดยมี
ศูนย ขนถายขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 3 แหงคือ สถานีขนถายมูลฝอยสายไหม สถานีขน
ถายมูลฝอยหนองแขม และสถานีขนถายมูลฝอยออนนุช และวาจางบริษัทเอกชน
มารับมูลฝอยเหลานี้ไปจํากัดตอ โดยพื้นที่ปลายทางในการกําจัดของกรุงเทพฯ คือ
จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ทําใหฉะเชิงเทรากลายเปนจังหวัด
ที่เกิดวิกฤติขยะ และมีปญหาเรื่องการลักลอบทิ้งขยะอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวา
ขยะถกูกาํจัดออกจากกรงุเทพฯ แตกลายเปนปญหาของจงัหวดัรอบขางทีเ่ปนผูรองรบั
ขยะแทน ปญหาแบบนี้ถือวาเปนการแกปญหาที่ไมบูรณาการ และยังเปนการสราง
ปญหาใหมดวย 
 จากปญหาดังกลาวเมืองใหญๆ หลายเมืองของโลก ก็เคยเผชิญมาแลวทั้งนั้น 
ตัวอยางเชน โตเกียว ซึ่งก็เคยมีปญหาเชนเดียวกับกรุงเทพฯ มากอน แตดวยการ
บริหารจัดการที่ดี ความรวมมือของประชาชน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใสใจสิ่ง
แลวลอม โดยประเทศญี่ปุนสามารถลดปริมาณขยะตอหัวประชากรลงไดถึง 41%
ภายใน 20 ป จากจุดนี้จะเห็นไดวาปจจัยของความสําเร็จนั้นไมไดเริ่มตนที่เทคโนโลยี
แตเริ่มตนที่คนเปนหลัก โดยเริ่มจากการรณรงคหลักการ 3R คือ Reduce, Reuse, 
Recycle การบริหารการจัดเก็บและขนสงที่มีประสิทธิภาพ มีจุดรับ และกําจัดขยะ
กระจายอยูทั่วไปในชุมชน มีการแปรรูปขยะเปนพลังงานไฟฟา และความรอน
และสวนที่เหลือที่เผาไมไดก็เอาไปใชในการถมที่ ถมทะเล หากจะยกตัวอยาง 
Clean Authority of Tokyo ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลบริหารจัดการขยะ ของ 
23 เขตเศรษฐกิจกลางโตเกียวแลว เขาเริ่มจากการกําหนดใหประชาชนจําแนก
ขยะออกเปนประเภทตางๆ ที่ละเอียดมากกวา 10 ประเภท ตัวอยางเชน 
ขวดแกว ขวดพลาสติก กระปองโลกหะ ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑอาหาร 
กระดาษ หนังสือ เสื้อผา กระเปา ของใชตางๆ เครื่องครัว เครื่องโลหะ เฟอรนิเจอร 
เครื่องใชไฟฟา และอื่นๆ และแยกการเก็บตามเวลา เพื่อใหขยะตนทาง เปนขยะที่
มีมูลคา และงายตอการจําแนก และนําไปใชประโยชน ซึ่งในทางวิศวกรรมก็จะงาย
ในการออกแบบระบบแยกขยะตางๆออกจากกัน ลดการใชพลังงานในการคัดแยก
และ ไดประโยชนสูงสุดจากขยะประเภทตางๆ โดยเมื่อขยะถูกเก็บจะนําไปรวมและ
จัดการที่จุดกําจัดขยะ 21 แหง ที่ทําหนาที่กําจัดขยะ แยกขยะรีไซเคิล และผลิต
ไฟฟา และความรอนจากขยะไปพรอมๆกัน โดยจุดกําจัดขยะเหลานี้ลวนตั้งอยูกลาง
ชุมชน แตดวยเทคโนโลยีการจัดการของเสีย นํ้า และมลพิษที่มีประสิทธิภาพจึงไมมี
ปญหากับชุมชน แถมชุมชนยังไดไฟฟาและไอนํ้าไปใชเปนกรณีพิเศษอีกดวย ซึ่งก็ยิ่ง
ทําใหชุมชนเห็นประโยชนจากศูนยกําจัดขยะไปอีกทางหนึ่งดวย ในมุมของขยะ จะ
เห็นไดวา หาเราเริ่มแกปญหาที่ตนทาง มีการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีและละเอียด 
ปญหาทางวิศวกรรมในการคัดแยกหรือแปรรูปขยะเปนพลังงานจะงายขึ้นมาก

ไมวาจะดวยการเผาตรงเพื่อการผลิตไฟฟา การนําขยะชีวภาพไปหมักใหเกิด Biogas
แลวนํามาผลิตไฟฟา ไดผลพลอยได คือปุย หรือจะเปนการนําขยะที่เผาไดมาทําให
แหง และอัดเปนแทง ที่เรียกวา RDF (Refuse-Derived Fuel) กอนจะนําไปใช
ประโยชน ทั้งเพื่อการผลิตไฟฟาหรือความรอน ทุกอยางก็จะงายหมด 
 แตทุกอยางที่พูดมานี้จะไมสามารถสําเร็จไดเลย ไมวาเราจะใชเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมที่ดีขนาดไหน เพราะถาประชาชนไมรวมมือกัน และไมมีวินัยในการคัด
แยกขยะกอนทิ้งตั้งแตตนทางเสียแลว อะไรก็คงชวยเราไมได และเราก็คงตองทน
อยูกับปญหาสิ่งแวดลอมและขยะชุมชนในแบบเดิมๆ กันตอไป

Cr. https://www.google.co.th/search?q=โรงไฟฟาพลังงานขยะ
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