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สารจากนายกสภาวิศวกร

ดร. กมล ตรรกบุตร

เรียน ทานสมาชิกสภาวิศวกร
สารสภาวิศวกรฉบับที่ 3 ของปนี้ ก็ยงั คงเนือ้ หาสาระความรูท นี่ า สนใจอยางมาก คือเรือ่ ง ศาสตรพระราชาดานวิศวกรรมสิง่ แวดลอม ใตรม พระบารมี
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ไดเตรียมการจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป 2561 ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ ที่ได
กําหนดจัดการประชุมใหญสามัญในวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ระหวางเวลา 9.00 - 12.00 น.
เพือ่ ดําเนินการใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดไวใน พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ก็ใครขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทาน เขารวมการประชุมใหญสามัญครัง้ นีด้ ว ยครับ
นอกจากนีส้ มาชิก ก็จะสามารถติดตามสรุปรายละเอียดของขาวเรือ่ งการอบรมและทดสอบวิศวกรจีน ทีจ่ ะเดินทางมาทํางานพัฒนาระบบ
รางรถไฟฟาไทย-จีน ตามคําสั่ง คสช. ที่ 30/2560 ที่สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก ไดจัดใหมีคณะทํางานรวมดําเนินการตามคําสั่งรัฐบาล
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้สภาวิศวกรไดดําเนินการอบรมฯ ไปแลว 3 ครั้ง โดยยังมีกําหนดการอีก 1 ครั้ง เพื่อใหครบจํานวนวิศวกรที่ผาน
การอบรมฯ ตามทีร่ ะบุในสัญญาฯ ตอไป
อนึง่ การดําเนินการตามแผนงานของป 2560 ทีผ่ า นมา ก็นบั ไดวา ประสบผลสําเร็จเปนทีน่ า พอใจอยางมาก คณะอนุกรรมการเลือ่ นระดับ
ใบอนุญาตฯ ของทัง้ 7 สาขา สามารถทีจ่ ะจัดการสัมมนาแนะนําสมาชิกในการเลือ่ นระดับใบอนุญาตฯ ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ
ตามแผนงานที่วางไวทุกประการ รวมทั้งการจดทะเบียนใบอนุญาตนิติบุคคลก็สามารถรองรับการเพิ่มของสมาชิกนิติบุคคลไดเปนอยางดียิ่ง
ขณะเดียวกันการเชิญชวนสมาชิกทีม่ แี นวโนมจะไปทํางานในประเทศกลุม อาเซียน ก็มายืน่ จดทะเบียนเปนวิศวกรอาเซียน และไดผา นความเห็นชอบ
ของกรรมการอาเซียนชุดใหญเพิม่ ขึน้ ถึงจํานวน 199 คนแลว
ใครขอยืนยันกับสมาชิกวา สารสภาวิศวกรเปนอีกชองทางในการสือ่ สารระหวาง สภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สมาชิก และบุคคล
ทัว่ ไปอยางเปนรูปธรรม และยังใหสาระและความรู ทีค่ รอบคลุมทัง้ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยีกา วหนา ตรงตามวัตถุประสงคของ
สารสภาวิศวกรอยางแทจริง และใครขอขอบคุณทุกทานสําหรับความรวมมือรวมใจของทุกทานตอสภาวิศวกรครับ

คุยกับเลขาธิการสภาวิศวกร

ศาสตราจารย ดร. อมร พิมานมาศ

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาวิศวกรทุกทาน มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในฉบับที่ 3/2560 ซึ่งในฉบับนี้ ผมมีเรื่องเลาใหสมาชิกฟง 4 เรื่องครับ
เรื่องแรกคือสภาวิศวกรไดไปอบรมและทดสอบวิศวกรจีนที่จะเขามาทํางานในโครงการรถไฟความเร็วสูงชวงกรุงเทพ-นครราชสีมา รุนที่ 1
ที่ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหวางวันที่ 22-25 กันยายนที่ผานมา ซึ่งในรุนนี้มีวิศวกรจีนมาเขารวมอบรมทั้งสิ้น
77 คน ซึ่งผมพบวาวิศวกรทั้ง 77 คนนี้ มีความตั้งอกตั้งใจในการเขารับการอบรมเปนอยางมาก มีการศึกษาขอมูลมากอน และมีการตั้งคําถาม
มากมายเกี่ยวกับกฎหมายและสภาพทองที่ของประเทศไทย สําหรับผลการทดสอบนั้น พบวาวิศวกรจีนทั้ง 77 คน สอบผานดวยคะแนนที่
สูงมากทีเดียว คือวิชากฎหมายจรรยาบรรณ วิศวกรจีนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงถึง 44 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และวิชา
เทคนิคและสภาพทองที่ทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงถึง 82.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งก็ตองขอชื่นชมในความตั้งใจเขารับการอบรม
และทดสอบ และก็ถือวาเปนประวัติศาสตรที่สภาวิศวกรไดเขาไปใหการอบรมและทดสอบวิศวกรจีน
เรื่องที่ 2 ก็เกี่ยวกับเรื่องการพังถลมของอาคารสนามแบดมินตัน ที่ตั้งอยูที่ซอยเรวดี 55 ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
เวลา 16.50 นาฬกา ซึ่งผมไดนําคณะผูชํานาญการพิเศษของสภาวิศวกรเขาตรวจสอบการพังถลมของอาคารดังกลาวและไดตั้งขอสันนิษฐาน
ถึงสาเหตุไว 3 ประเด็นคือ 1. ลมพายุรุนแรงผิดปกติ เนื่องจากเปนพายุฝนฟาคะนอง 2. โครงสรางชวงยาวถึง 8 ม. และมีการกอกําแพงอิฐสูง
10 ม. ทําใหมีพื้นที่กวางในการรับแรงลมมาก และ 3. ระบบโครงสรางเดิมไมแข็งแรง เนื่องจากพบวาไดมีการเสริมเหล็กคํ้ายันโครงสรางเดิม
ไวหลายจุดดวยกัน
เรื่องที่ 3 เปนเรื่องการพังถลมของคอสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาที่ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผานมา ซึ่งสภาวิศวกรก็ไดสงคณะผูชํานาญการเขาตรวจสอบสาเหตุการ
พังถลมของสะพานดังกลาวเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผานมา และไดตั้งขอสันนิษฐานสาเหตุไว 2 ประการคือ 1. นั่งรานเหล็กกอสรางไมไดมาตรฐาน และ 2. การกอสรางทําตามแบบหรือไม
สําหรับรายละเอียดทานสมาชิกสามารถอานเพิ่มเติมไดจากบทความภายในเลม
สําหรับเรื่องสุดทายนะครับ คณะกรรมการสภาวิศวกรไดมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผานมา แตงตั้งรองเลขาธิการ และ รองเหรัญญิก เพื่อมาชวยงานเลขาธิการ และ เหรัญญิก
ตามลําดับ เนื่องจากขอบังคับฯ ไดผานที่ประชุมใหญวิสามัญหลายฉบับและกําลังทยอยประกาศใช จึงจําเปนตองแตงตั้งผูบริหารเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภาวิศวกร
ในปสุดทายของสมัยที่ 6 ครับ
ครับ ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิศวกรเปนอยางดีตลอดมา แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีทานสมาชิกสภาวิศวกรทุกทานครับ เราดําเนินการจัดทําสารสภาวิศวกรมาเปนปที่ 5 แลวนะครับ ซึ่งฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 ของป 2560 เชนเคยครับเรายังคงรวบรวมเนื้อหาดีๆ
มีสาระและเปนประโยชนเพื่อเสนอมุมมองตางๆ ใหกับสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถอานสารสภาวิศวกรฉบับปจจุบันและยอนหลังไดที่เว็บไซตสภาวิศวกร www.coe.or.th คลิกที่
ประชาสัมพันธสภาวิศวกร หรือดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสภาวิศวกรชื่อ “COE Thailand” มีทั้งระบบ Android และ ระบบ ios สมาชิกจะไดไมพลาดขาวสารดีๆ จากสภาวิศวกรครับ
สําหรับเนื้อหาในสารสภาวิศวกรฉบับนี้ ทานจะไดพบกันเรื่องที่นาสนใจตางๆ อาทิเชน บทเรียนคอสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาถลม ที่ จ.ชัยนาท, ศาสตรพระราชา “ดาน
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม”, คําแนะนําในการปองกันอัคคีภัย, การอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการรถไฟไทยจีน รุนที่ 1, การดําเนินงานของ TABEE, ใตรมพระบารมี โดยอาจารย
สุธี อักษรกิตติ์, ยอนรอยงานวิศวกรรมในอดีต ตอน ทองโลกจักรยาน, วิศวกรรมนารู, ขาวสารแวดวงงานวิศวกรรมและกิจกรรมตางๆ ที่สภาวิศวกรไดดําเนินการจัดขึ้น
ทั้งนี้ ผมใครขอขอบพระคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกทานและผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ที่สนับสนุนการดําเนินงานของสารสภาวิศวกรเปนอยางดีเสมอมา และผมหวังเปนอยางยิ่ง
วาสารสภาวิศวกรฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอานและสมาชิกทุกทาน แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณครับ
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คดีจรรยาบรรณ
เรื่องที่ ๑

เทศบาลเมืองพลูโตไดตรวจสอบการกอสรางอาคาร คสล. ๓ ชัน้ ของนายฤกษ
แลวพบวา อาคารดังกลาวไดกอ สรางเปน คสล. ๖ ชัน้ ซึง่ ผิดไปจากแบบแปลนทีไ่ ดรบั
อนุญาตเปนอาคาร คสล. ๓ ชัน้ และเปนความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมี
นางสาวใจเริง ผูไ ดรบั ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวศิ วกร เปนวิศวกร
ผูออกแบบและควบคุมงาน คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นวา ตามนัยมาตรา ๔
บทนิยามคําวา “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการ
หรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ประกอบกับ
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ไดบญ
ั ญัตหิ า มมิใหผใู ดจัดใหมหี รือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอนหรือเคลือ่ นยาย
อาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ทีไ่ ดรบั อนุญาต ตลอดจนวิธกี ารหรือเงือ่ นไขทีเ่ จาพนักงานทองถิน่ กําหนดไวในใบอนุญาต
หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแตเจาของอาคารนั้นจะไดยื่น
คําขออนุญาตและไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ใหทาํ การแกไขเปลีย่ นแปลง
ไดหรือเจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
แลวและตามนัยมาตรา ๓๐ แห ง พระราชบั ญญั ติควบคุ มอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ไดกาํ หนดใหผไู ดรบั ใบอนุญาต (เจาของอาคาร) มีสทิ ธิบอกเลิกผูค วบคุมงานทีไ่ ดแจง
ชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานโดยทําเปนหนังสือแจงให
เจาพนักงานทองถิน่ ทราบ และในกรณีมกี ารบอกเลิกผูค วบคุมงาน ผูไ ดรบั ใบอนุญาต
(เจาของอาคาร) จะตองระงับการกอสรางไวกอนจนกวาจะมีหนังสือแจงชื่อ และ
สงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่น
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาจากขอเท็จจริงแลว ไมปรากฏวามีการเปลี่ยน
ตัวผูควบคุมงานตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือมีหนังสือแจงการบอกเลิกการเปน
ผูควบคุมงานตอเทศบาลเมืองพลูโตในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหรับทราบ
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แตอยางใด ดังนัน้
เมื่อนางสาวใจเริงไดใหการยอมรับวาไดลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเปน
ผูค วบคุมงาน เพือ่ ใหเจาของอาคารนําไปใชประกอบการขอยืน่ อนุญาตกอสรางอาคาร
ตอเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น โดยมิไดมีเจตนาที่จะรับเปนผูควบคุมอาคารดังกลาว
ดวยตนเองมาตัง้ แตตน และมิไดมกี ารติดตามวาอาคารดังกลาวไดกอ สรางในสถานทีใ่ ด
และไดมกี ารกอสรางแลวหรือไมกต็ าม กรณีจงึ ถือวานางสาวใจเริงยังคงมีฐานะเปนผูค วบคุม
งานอาคารดังกลาวและไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายได ประกอบกับ
นางสาวใจเริงไดใหถอ ยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนโดยให การยอมรับวา ไดออกแบบ
และคํานวณโครงสรางเปนอาคาร ๓ ชัน้ แตไดออกแบบและคํานวณและสงแบบราง
โครงสรางใหแกผวู า จางซึง่ ไดเผือ่ การรับนํา้ หนักเปนอาคาร ๖ ชัน้ และชีแ้ จงวาแบบ
โครงสรางอาคาร ๖ ชั้น ที่ออกแบบนั้นเปนเพียงแบบที่รางดวยมือและโครงสราง
ทีไ่ มครบถวนไมสามารถนําไปสรางจริงได คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นวาพฤติกรรม
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเจตนาและพฤติกรรมทีร่ บั ฟงไดวานางสาวใจเริงไดประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานออกแบบและคํานวณอาคาร ๖ ชัน้ ไวกอ นแลว ซึง่ เกิน
ขอบเขตความสามารถทีผ่ ไู ดรบั ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวศิ วกร
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามทีก่ าํ หนดไวในขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย
หลักเกณฑและคุณสมบัตขิ องผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขา
วิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนัน้ จากขอเท็จจริงและพฤติการณดงั กลาวจึงเขาขาย
เปนการปฏิบตั งิ านไมถกู ตองตามหลักปฏิบตั แิ ละวิชาการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมเกินความสามารถที่ตนจะกระทําได และลงลายมือชื่อเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในงานทีต่ นเองไมไดรบั ทํา ตรวจสอบ หรือควบคุมดวยตนเอง
ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษพักใช
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนางสาวใจเริงในความผิดตามขอ ๓ (๒)
(๗) และ (๙) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา ๒ ป นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงคําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

โดย สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

เรื่องที่ ๒

นายทุเรียนผูไ ดรบั ใบอนุญาตฯ ระดับวุฒวิ ศิ วกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไดยนื่ คํารอง
ตอสภาวิศวกรเพื่อขอหนังสือรับรองการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สําหรับใชเปนหลักฐานประกอบการยืน่ เอกสารตอเจาพนักงานทองถิน่ ตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มีจาํ นวนมากกวา
๑๐๐ โครงการ ในระยะเวลาประมาณ ๑ ป ๔ เดือน โดยนายทุเรียนมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ทัง้ ในฐานะวิศวกรผูอ อกแบบและคํานวณวิศวกรผูค วบคุมงานโครงสรางและผูร บั ผิดชอบ
การตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคารดวย
ซึง่ คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นวา ตามหลักปฏิบตั ใิ นวิชาชีพวิศวกรรมการออกแบบ
และคํานวณอาคารสาธารณะ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ วิศวกรตองใชหลักวิชา
และความชํานาญ ซึง่ ในกระบวนการออกแบบและคํานวณ วิศวกรทีร่ บั ผิดชอบโดยทัว่ ไป
ตองเปนผูท มี่ คี วามรูค วามชํานาญและมีประสบการณ โดยเริม่ จากการวางแผนรวมกับ
ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรแขนงอื่นเพื่อใหไดแบบโครงสรางที่มีความเหมาะสม
เมือ่ ขอเท็จจริงปรากฏวานายทุเรียนเปนวุฒวิ ศิ วกรและมีความอาวุโส ยอมตองทราบ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติดานการออกแบบและคํานวณดังกลาวขางตนเปนอยางดี
แตนายทุเรียนไดใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวาในการปฏิบัติงานในฐานะ
วิศวกรผูอ อกแบบและคํานวณเจาของโครงการแตละแหงจะมีทมี งานออกแบบ ซึง่ ไดทาํ
การออกแบบและจัดทํารายการคํานวณ โดยวิศวกรของโครงการที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจึงไดติดตอนายทุเรียนเพื่อขอใหลงนาม
เปนวิศวกรผูอ อกแบบโครงสราง เพือ่ ใชในการยืน่ แจงกอสรางตามมาตรา ๓๙ ทวิฯ
โดยนายทุเรียนเพียงตรวจสอบขอกําหนดและความถูกตองในการออกแบบและ
รายการคํานวณของวิศวกรอืน่ ทีไ่ ดทาํ การออกแบบและจัดทํารายการคํานวณไวแลว
เทานั้น ซึ่งการกระทําดังกลาวมิใชการปฏิบัติงานดานการออกแบบและคํานวณตาม
หลักวิชาชีพแตเปนการตรวจสอบการออกแบบเทานัน้ จึงเปนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม
บกพรองและขาดความรอบคอบ รวมทัง้ มิไดใชความรูค วามสามารถของตนในฐานะ
วิศวกรผูอ อกแบบคํานวณอยางเต็มที่ อีกทัง้ ตามวิสยั พฤติการณ และความสามารถ
ของผูไดรับใบอนุญาตฯ เชนเดียวกันกับนายทุเรียนหากไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธี
การตามหลักการขางตนอยางครบถวนแลว ภายในระยะเวลา ๑ ปเศษ ยอมไมอยูใ น
วิสยั และความสามารถทีจ่ ะรับประกอบวิชาชีพทีม่ จี าํ นวนมากดังกลาวได ประกอบ
กับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ หมวด ๑ ขอ ๓ ไดกาํ หนดใหผคู วบคุมงานจะตองอยู ณ ทีท่ าํ การกอสราง
หากไมอยูจะตองตั้งตัวแทนไว แตทั้งนี้กรณีดังกลาวไมทําใหผูควบคุมงานหลุดพน
ความรับผิดแตอยางใด ดังนัน้ การทีน่ ายทุเรียนใหถอ ยคํายอมรับวาตนเองลงลายมือชือ่
ในฐานะผูค วบคุมงาน เพือ่ ใหเจาของโครงการสามารถยืน่ แจงการกอสรางตามมาตรา
๓๙ ทวิฯ ได โดยนายทุเรียนไมไดเขาไปควบคุมงานเลย ประกอบกับพยานเอกสาร
ตามรายงานประชุมประจําสัปดาหของโครงการกอสรางก็ไมปรากฏชื่อนายทุเรียน
วาเคยเขารวมประชุมติดตามงานกอสรางแตอยางใด ซึ่งตามหลักปฏิบัติในวิชาชีพ
วิศวกรรมแลว วิศวกรผูควบคุมงานตองดูแลการทํางานของผูรับเหมาอยางใกลชิด
เพือ่ หลีกเลีย่ งการทํางานทีผ่ ดิ พลาด และตองตรวจงานผูร บั เหมาตลอดเวลาหากพบ
ขอบกพรอง หรือมีการกอสรางไมเปนไปตามแบบที่ไดแจงไวตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตองรีบสั่งแกไขทันที เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา นายทุเรียนมิไดเขาไปควบคุมงานเลย
และมิไดมกี ารตัง้ ตัวแทนไว จึงถือไดวา เปนการปฏิบตั งิ านทีไ่ มถกู ตองตามหลักปฏิบตั ิ
และวิชาการ อีกทัง้ เมือ่ ปรากฏขอเท็จจริงรับฟงไดวา นายทุเรียนไดลงลายมือชือ่ ใน
แบบฟอรมหนังสือรับรองวาเปนผูอ อกแบบอาคาร ผูอ อกแบบและคํานวณอาคาร หรือ
ผูค วบคุมงานตามมาตรา ๓๙ ทวิ จํานวนหลายฉบับ เพือ่ ใหเจาของโครงการใชเปน
เอกสารประกอบการแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ ทีจ่ ะทําการกอสรางโดยมิไดมเี จตนา
ทีจ่ ะทําการออกแบบและคํานวณอาคารดวยตนเอง หรือเขาไปควบคุมงานดวยตนเอง
มาตัง้ แตตน รวมถึงสถานทีก่ อ สรางของโครงการตางๆ ตัง้ อยูใ นหลายพืน้ ที่ ดังนัน้
จากขอเท็จจริงและพฤติการณดงั กลาวจึงเขาขายเปนการลงลายมือชือ่ เปนผูป ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานทีต่ นเองไมไดรบั ทํา ตรวจสอบ หรือควบคุมดวยตนเอง
ดวยเหตุดงั กลาว คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงเห็นสมควรใหลงโทษพักใชใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนายทุเรียนในความผิดตามขอ ๓ (๒) และ
ขอ ๓ (๙) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีกําหนดระยะเวลา ๓ ป นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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การประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2561

สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเขารวมการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬกา ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช ชัน้ 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ลงทะเบียน 08.00 - 10.00 นาฬกา)
สมาชิกแจงความจํานงเขารวมประชุมฯ ไดทางเว็บไซตสภาวิศวกร www.coe.or.th, ทางไปรษณีย,
ทาง E-mail : coemeeting@coe.or.th หรือทางโทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 กรุณานําบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ
หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ทีม่ รี ปู ถายของทาน เพือ่ การลงทะเบียน
ทัง้ นี้ ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารและคูม อื ไดที่ www.coe.or.th ตัง้ แตวนั ที่ 15 มกราคม 2561 เปนตนไป

ทานสามารถสอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทสี่ ายดวน 1303
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เรือ่ งจากคณะอนุกรรมการ

โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร

บทเรียนคอสะพานขามแมนํ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท ถลมระหวางการกอสราง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ไดเกิดเหตุการณคอสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาที่
จ.ชัยนาท ไดพงั ถลมลงมาทับคนงานทีก่ าํ ลังกอสรางจนไดรบั บาดเจ็บสาหัส ซึง่ โครงสราง
สะพานทีพ่ งั ถลมไปนัน้ เปนโครงสรางสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกลอง (Prestressed
concrete box girder viaduct) กอสรางดวยระบบคานยื่นสมดุล (Balanced
cantilever construction) ชวงกลางแมนํ้ามีความยาว 120 ม. สําหรับบริเวณที่
พังถลมไปนั้นเปนสวนที่เรียกวาคอสะพาน (Approach slab) มีความยาวประมาณ
14 ม. กอสรางดวยระบบหลอในที่มีนั่งรานเหล็กรองรับ ซึ่งพบวานั่งรานเหล็กที่
รองรับคอสะพานดังกลาววิบัติ จึงทําใหคอสะพานถลมลงมาบนพื้นดิน
ตอมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกรไดสงคณะผูชํานาญการพิเศษ
เขาตรวจสอบสาเหตุการวิบัติของนั่งรานเหล็กที่รองรับคอสะพานดังกลาว รวมกับ
วิศวกรจากกรมทางหลวงชนบทและบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งผลการตรวจสอบ
สภาวิ ศ วกรได ตั้ ง ข อ สั น นิ ษ ฐานถึ ง สาเหตุ ข องการเกิ ด วิ บั ติ ข องนั่ ง ร า นเหล็ ก ไว
2 ประเด็นใหญ คือ

1.การกอสรางนั่งรานเหล็กอาจไมไดมาตรฐานทางวิศวกรรม เนื่องจาก เมื่อไปดู
การกอสรางนั่งรานในฝงสะพานอีกดานหนึ่ง พบวาเสาคํ้ายันบางตําแหนงชะลูด
เกินไป จุดเชื่อมตอนั่งรานไมแข็งแรง (ใชเหล็กเสนมาเชื่อม Tack weld) มีการใช
เหล็กรูปตัว C ควํ่าเพื่อปรับระดับนั่งรานทําใหเกิดการบิดตัวไดงาย (เนื่องจากหนา
ตัดเหล็กตัว C เปนหนาตัดเปดและไมสมมาตรจึงมีเสถียรภาพในการรับการบิดตัว
ไดนอยมาก) และการใชประยุกตใชเหล็กเสนเปนชิ้นสวนคํ้ายันทแยง (เหล็กเสนรับ
แรงดึงไดดี แตรับแรงอัดไมไดมาก จึงไมสามารถแทนคํ้ายันเหล็กตามมาตรฐานได)
2.การกอสรางเปนไปตามแบบที่ไดมีการออกแบบหรือไม เนื่องจากพบตําแหนง
ของรอยตอขยายตัว (EJ) ไมตรงกันระหวางการกอสรางจริงกับแบบ และถาหาก
กอสรางตามแบบที่ออกแบบไวนั้น แมนั่งรานวิบัติ พื้นคอสะพานก็ยังคงไมถลม
เนื่องจากมีการถวงนํ้าหนักกันอยู แตตามการกอสรางนั้นกลับพบตําแหนง EJ ที่หัว
เสาตอมอ ซึ่งตองตรวจสอบวาไดมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแบบหรือไม

อยางไรก็ตาม ขอสันนิษฐานทั้งสองขอขางตน ยังเปนเพียงขอสันนิษฐานเทานั้น
ยังไมไดขอสรุปอยางเปนทางการจากสภาวิศวกร ซึ่งเนื่องจากโครงสรางสะพาน
ดังกลาวมีความยาวชวงกลางถึง 120 ม. ซึ่งถือวาเปนวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.
วิศวกร พ.ศ.2542 ดังนั้นสภาวิศวกรจะดําเนินการทางจรรยาบรรณกับวิศวกร
ที่เกี่ยวของเพื่อหาสาเหตุการวิบัติที่แทจริงตอไป และหากตรวจพบวาวิศวกรที่
เกี่ยวของไมปฏิบัติตามหลักวิชา อาจจะมีโทษสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมตอไป
ตอมา สภาวิศ วกรไดจัดแถลงขาวเรื่องดังกลาวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ที่โรงแรมเจาพระยาปารค และเนื่องจากการพังถลมของนั่งรานนั้นไดเกิดขึ้น
หลายครั้งในอดีต สภาวิศ วกรมีมาตรการที่จะดําเนิน การเพื่อ ปอ งกันปญหา
การพังถลมของนั่งรานดังนี้
1.จัดตั้งคณะทํางานตรวจสอบปญหาอาคารและสิ่งปลูกสราง
2.จัดทําคูมือและมาตรฐานสําหรับการออกแบบและกอสรางนั่งรานอยาง
ปลอดภัย ซึ่งคาดวาจะใชเวลาในการดําเนินการ 6 เดือน และ
3.จัดการอบรมเรื่อง การกอสรางสะพานและโครงสรางชั่วคราว กรณีศึกษาจาก
สะพานถลมที่ จ.ชัยนาท
ทั้งหมดนี้คือแนวทางและมาตรการที่จะปองกันมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นอีก
ในอนาคต
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เรือ่ งจากอนุกรรมการประชาสัมพันธ

โดย รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์

ตามรอยพระบาทพอ เพื่อสานตอพระราชปณิธาน
๑. ปฐมบท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙ เสด็จขึน้ ครองราชยสมบัตเิ มือ่ วันอาทิตยที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๘๙ ตอมาวันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ไดมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทูลเกลาถวายพระสุพรรณปฎจารึกพระปรมาภิไธยวา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ
แกพสกนิกรชาวไทยวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซื่อพระองคทานไดยึดถือและปฏิบัติตามปณิธานนี้
อยางเครงครัด สมํ่าเสมอ ตลอดมา จวบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทามกลางความโศกเศราอาลัยอยางสุดซึ้งของคนไทย
ทั้งแผนดิน รวมทั้งชาวตางถิ่นผูไดรับพระกรุณา นําเอาแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาไปปฏิบัติอยางถวนหนา

๒. สังคมไทยและวิถีไทยในโลกาภิวัฒน

สังคมไทยโดยธรรมชาติเปนสังคมที่ดํารงชีพอยูกับธรรมชาติโดยทําการเกษตรเปนสวนใหญ ประชาชนในสังคมมีความเกรงอกเกรงใจ ตรงไปตรงมา
ชวยเหลือเกื้อกูล และเอื้ออาทรตอกัน
ในชวงเวลาที่ผานมา กระแสโลกาภิวัตนและทุนนิยมตามแนวคิดตะวันตกไดไหลบาเขาสูประเทศไทยอยางรวดเร็วและทวมทน มีผลทําใหโอกาสของ
คนในชาติเกิดการเหลื่อมลํ้าไมเทาเทียมกัน มีการแสวงหาและแกงแยงผลประโยชนใหแกตัวเอง หรือกลุมของตัวเองมากยิ่งขึ้น มีการเอารัดเอาเปรียบสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมถูกทําลาย คนดีถกู กลาวหาวาโง คนโกงไดรบั การยกยองวาเปนคนฉลาด เกษตรกรและผูด ว ยโอกาสในสังคมไมไดรบั การเอาใจใส
เทาทีค่ วร และวิถไี ทยถูกเบียดเบียนกัดกรอนลงไปเรือ่ ยๆ ทุกวัน กอใหเกิดความยากจน ๓ ประการขึน้ ในสังคมไทย คือ จนทรัพย จนปญญา และ จนศีลธรรม

๓. ตามรอยพระบาทเพื่อดํารงตน

ในทามกลางวิกฤตและสับสนของสังคมไทยเชนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และ “ทฤษฎี ใ หม ” เป น แนวทางปฏิบัติเพื่อความอยูรอดของสังคมไทยและวิถีไทย ชวยใหค นไทยดํารงชีพ อยูในสังคมโลกไดอยางรมเย็นเปนสุข
ไมกระวนกระวาย กระสับกระสาย เรารอน และปราศจากความเครียดในจิตใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชี้แนะแนวทางปฏิบัติตนในสังคม ประกอบ
ดวยคุณลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือความพอดี ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขสําคัญอีก ๒ ประการสําหรับคนในสังคม คือ
การแสวงหาความรอบรู ควบคูกับการมีคุณธรรม ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวนี้จําเปนอยางยิ่งที่สุดสําหรับผูนําชุมชน หรือผูนําประเทศ ซึ่งตองขับเคลื่อนสังคมดวย
หลักธรรมาภิบาล
สําหรับทฤษฏีใหม เปนกรณีตัวอยางในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีพตามวิถีไทย โดยไดชี้แนะแนวทางการจัดแบงที่ดิน
ของเกษตรกรแตละครอบครัวออกเปน ๑๐ สวน เพื่อใชเปนแหลงนํ้า การประมง และ พืชนํ้า ๓ สวน ปลูกพืชผัก สมุนไพร ไมผล ไมประดับ และเลี้ยงสัตว
๓ สวน และสําหรับสรางที่อยูอาศัย ๑ สวน ซึ่งสัดสวนดังกลาวมิไดกําหนดตายตัว แตควรพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน

๔. การสานตอพระราชปณิธานเพื่อสรางผลสัมฤทธิ์

ผูเขียนบทความสั้นนี้เปนสามัญชนผูไดรับพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม ใหไดทํางานสนองพระราชดําริตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๓ จวบจน
พระองคทานเสด็จสวรรคตในป พ.ศ.๒๕๕๙ รวมเปนเวลา ๔๖ ป ตลอดระยะเวลาเหลานี้ ไดเฝาสังเกตการทรงงานและความมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ
ดังพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ และในหลายโอกาสพระองคทา นไดมพี ระเมตตาพระราชทานพระราชดํารัสเปนการสวนพระองคตา งกรรม
ตางวาระกันไปและไดรวบรวมเปนหัวขอไว อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนประโยชนยิ่งตอผูเขียนและคิดวาจะเปนประโยชนตอผูอานจํานวนมากดวยก็คือสิ่งที่
ผูเขียนขอเรียกขอความที่รวบรวมนี้วา “คาถาของพระราชา” หรือ “คาถาของพอ” การใชคําวาคาถาเพราะผูเขียนเห็นวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไดรับ
พระราชทานและสังเกตจากการทรงงานดังไดกลาวแลว คาถาทั้งหมดที่ชวยใหการทํางานเกิดผลสัมฤทธิ์ มีขั้นตอน ๕ ประการดังนี้
๑) จากขอกังขา คําถาม ปญหา และเปาหมายใหนําไปวิเคราะหและสังเคราะหอยางบูรณาการเพื่อตั้งเปนโจทย
๒) อยาทํางานคนเดียว ตองรวมมือกัน
๓) ทุมเททํางานอยางวิกฤต ยิ่งยวด (เฉกเชนพระมหาชนก) รวมกันหาผลลัพธใหแกโจทยโดยใชความรูความสามารถ และประสบการณในสหสาขา
วิชาการอยางบูรณาการ
๔) ติดตามงานจนสําเร็จ (มิใชเพียงเพื่อเสร็จ) โดยเร็วและถูกตอง
๕) ทําการสิ่งใดใหคํานึงถึงการนําไปใชงานหรือการประยุกตเปนประโยชนแกสังคมสวนรวมอยางแทจริง
จากคาถาของพอทั้ง ๕ ประการ ผูเขียนไดสรุปถึงผลกระทบอยางแทจริงหากไมไดดําเนินการตามดังนี้
๑) คําตอบที่ถูกตองใหแกโจทยที่ผิด อันตรายยิ่งกวาคําตอบที่ผิดใหโจทยที่ถูก
๒) ผลของการนําเอาขอกังขา คําถาม ฯลฯ ตั้งเปนโจทยอยางกระจัดกระจายจะทําใหเสียเงินและเวลาโดยเปลาประโยชน ขาดประสิทธิภาพ

๕.ปจฉิมบท

ผูเขียนขอนอมเกลานอมกระหมอมกราบถวายอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูทรงเปนพอของแผนดินไทย
และปวงชนชาวไทยทั้งมวล พระองคทรงเสียสละและทุมเทพระวรกายเพื่อยกฐานะของประชาชนทุกหมูเหลาใหอยูเย็นเปนสุข มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เทาเทียมกันพระองคทานทรงทุมเท เสียสละ ตรากตรําทํางานหนักดวยพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่ยอดเยี่ยม ทรงแกปญหาตางๆ ของสังคม
และของชาติ ด  ว ยความละมุนละมอมและมีเมตตาธรรม กลา วไดวาพระองคท าน ไดท รงปฏิบัติพ ระราชภารกิจอยางสมบูร ณที่สุดสมดังพระปฐม
บรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ผูเขียนและประชาชนทุกหมูเหลาจะไดระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และจดจําชือ่ พระมหากษัตริยผ ยู งิ่ ใหญทสี่ ดุ ในโลก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร” ตลอดไปชั่วกาลนาน
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เรือ่ งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง

ศาสตรพระราชา “ดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม”
ศาสตรพระราชา หมายถึง โครงการตามพระราชดําริกวาสีพ่ นั โครงการ ซึง่ ครอบคลุม
ถึงดานวิศวกรรมสิง่ แวดลอม พระบามสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙ ไดทรงครองราช
มาตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๙ พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทั่วประเทศไทยเพื่อทรง
พระราชทานใหความชวยเหลือชาวบาน และทรงพบวา แหลงนํ้าเปนปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวติ พระองคทรงมีกระแสรับสัง่ ความตอนหนึง่ วา “...เรือ่ งนํา้
ก็เปนปจจัยหลักของมวลมนุษย ไมใชมนุษยเทานัน้ แมสงิ่ มีชวี ติ ทัง้ หลายทัง้ สัตวทั้งพืช
ก็ตองมีนํ้า ถาไมมีก็อยูไมได เพราะวานํ้าเปนสื่อหรือเปนปจจัยสําคัญของการเปน
สิง่ มีชวี ติ ...ทีก่ ลาวถึงขอนีก้ จ็ ะไดใหทราบถึงวาทําไมการพัฒนาขัน้ แรกหรือสิง่ แรกทีน่ กึ ถึง
ก็คอื ทําโครงการชลประทานแลวก็โครงการสิง่ แวดลอมทําใหนาํ้ ดี สองอยางนี้ อืน่ ๆ ก็จะ
ไปได...” (วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒)“...ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวา จะเปน
แผนดิน ปาไม แมนาํ้ ทะเล และอากาศ มิไดเปนเพียงสิง่ สวยๆ งามๆ เทานัน้ หากแตเปน
สิง่ จําเปนสําหรับการดํารงชีวติ ของเรา และการคุม ครองสิง่ แวดลอมของเราไวใหดนี ี้ ก็เทากับ
เปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลกู หลานของเราดวย...” (วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑)
การบริหารจัดการนํา้ ตามแนวพระราชดําริประกอบเปนระบบ ขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
๑.ฝนหลวงแกปญ
 หาความแหงแลง ๒.ปาไมทเี่ ก็บนํา้ ทีด่ ที สี่ ดุ ๓.ฝายตนนํา้ เพือ่ ชะลอนํา้
(Check dam) ๔.หญาแฝกปองกันดินพังทะลาย ๕.อางเก็บนํา้ บริเวณเชิงเขา ๖.เขือ่ น
กักเก็บนํา้ ๗.ทฤษฎีใหมการจัดการทีด่ นิ และนํา้ ของเกษตรกร ๘.แกมลิง ๙.คันกัน้ นํา้
๑๐.ทางนํ้าผาน (Flood way) ๑๑.กังหันนํ้าชัยพัฒนา ๑๒.เรงระบายนํ้าลงทะเล
๑๓.ปาชายเลน ซึง่ พวกเราทีเ่ ปนวิศวกรซาบซึง้ ถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ
ของพระองคทไี่ ดทรงคิดคนทฤษฎี แนวทาง และวิธกี ารทางวิศกรรมทีล่ กึ ซึง้ รอบคอบ
เปนระบบอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทีห่ นวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และพสกนิกรสามารถนําไปปฏิบัติจนเกิดประสิทธิผลและเห็นไดชัดจวบจนปจจุบันนี้
โดยเฉพาะอยางยิง่ สิง่ ประดิษฐเครือ่ งเติมอากาศ “กังหันนํา้ ชัยพัฒนา” ทีท่ รงไดรบั การ
จดสิทธิบตั ร เปนเครือ่ งจักรทีส่ ามารถผลิตขึน้ ไดในไทย โดยไมตอ งพึง่ พาตางประเทศ
และสามารถนําไปใชไดในทุกสถานการณทเี่ กิดปญหานํา้ เนาเสียในทุกพืน้ ที่ ศาสตรการ
จัดการและอนุรกั ษนาํ้ ของพระราชา...จากฟากฟาลงภูผา ผานทุง นาสูม หานที...อาทิเชน
โครงการฝนหลวง พระองคทา นทรงมียทุ ธวิธอี ยู ๓ ขัน้ ตอน กลาวคือ ๑.กอกวน คือ การ
ดัดแปรสภาพอากาศหรือกอนเมฆในขณะนั้นเพื่อกระตุนใหมวลอากาศชื้นไหลพาขึ้น
สูเ บือ้ งบน อันเปนการชักนําไอนํา้ หรืออากาศชืน้ เขาสูก ระบวนการเกิดเมฆ ๒.เลีย้ งใหอว น
คือการดัดแปรสภาพอากาศ เพือ่ ทําใหเมฆเจริญขึน้ จนมีขนาดใหญหนาแนน และพรอม
ทีจ่ ะตกลงมาเปนฝน ๓.โจมตี คือการดัดแปรสภาพอากาศทีจ่ ะกระตุน ใหเกิดละอองเมฆ
ปะทะชนกันแลวรวมตัว เขาดวยกัน จนมีขนาดใหญขนึ้ ขณะเดียวกันก็เปนการลด
แรงไหลพาขึน้ เบือ้ งบน เพือ่ ใหเม็ดนํา้ มีขนาดใหญตกลงสูเ บือ้ งลาง แลวเกิดเปนฝนตก
ลงมาสูเ ปาหมายฝนหลวงจึงเปนการบรรเทาภัยแลง แกสมดุลเมือ่ บางพืน้ ทีป่ ระสบปญหา
อยางรุนแรง ขณะเดียวกันก็เรงการปลูกปาพรอมไปกับการอนุรกั ษปา ไมเพือ่ เปนแหลง
สะสมนํา้ สรางสมดุล ทรงเนนฝายชะลอ ความชุม ชืน้ สรางนํา้ ใหผนื ปา ทรงแนะให
สํารวจพืน้ ทีเ่ พือ่ สรางอางเก็บนํา้ เพือ่ เปนแหลงสํารองนํา้ สรางชีวติ ปลูกหญาแฝกเพือ่ ลด
การพังทลายของดิน สรางเขือ่ นเพือ่ เปนแหลงกักเก็บนํา้ โดยเฉพาะอยางยิง่ พระอัจฉริยภาพ
ของพระองคทานในการทรงมีพระราชดําริใหสรางเขื่อนปดปากถํ้าหินปูน เพื่อกักเก็บ
นํา้ ใตดนิ สําหรับชาวบานทีเ่ ชียงดาว ทรงคิดไดเมือ่ กวา ๓๐ ปทแี่ ลว แตดว ยเทคโนโลยี
สมัยนัน้ ไมมใี ครเชือ่ วาทําได และโครงการก็ตอ งหยุดไป ๓๐ ปตอ มามูลนิธชิ ยั พัฒนาได
ติดตอผูเ ชีย่ วชาญจากญีป่ นุ ใหมากราบทูลพรองคทา นในเรือ่ งนี้ ซึง่ ญีป่ นุ เสนอราคามา
๒,๐๐๐ ลานบาท แตของพระองคทา นสรางใชเงินเพียง ๑๓.๕ ลานบาท นอกจากนี้
พระองคทรงคิดทฤษฎีใหมดา นการจัดการดินและนํา้ อยางยัง่ ยืนขุดแกมลิงเพือ่ การบริหาร
จัดการนํา้ ชุมชน ทําคันกัน้ นํา้ เพือ่ เพิม่ ปริมาณกักเก็บนํา้ อันเปนการบรรเทานํา้ หลาก
อยางเหมาะสม ทําทางนํ้าผานเพื่อลดนํ้าหลากอยางยั่งยืน กังหันนํ้าชัยพัฒนาเพื่อ
แกนาํ้ เสียเปนนํา้ ใส สรางคลองลัดโพธิเ์ พือ่ ลดระยะทางไหลของนํา้ เพือ่ ชวยเรงระบายนํา้
ทวมกรุงเทพมหานคร ปลูกและอนุรกั ษปา ชายเลนเพือ่ เสริมสรางสมดุลธรรมชาติ และเพิม่
แหลงอาหารธรรมชาติใหสมบูรณในระบบนิเวศน ปจจุบนั มีโครงการพัฒนาดานแหลงนํา้
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริกวาสามพันโครงการทัว่ ประเทศ พระองคทา นทรงคํานึงถึง
ความสอดคลองเกือ้ กูลกันระหวางการพัฒนา และการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมอยางเครงครัดโดยตลอด ทรงเขาใจในธรรมชาติและความสัมพันธระหวาง
มนุษยและธรรมชาติอยางถองแท ทําใหเกิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมหลากหลายอยางยัง่ ยืนผานในโครงการอันเนือ่ งมาจาก

พระราชดําริ ดังนั้นคนไทยทั้งชาติจึงขนานนามพระองคทานวา “พระบิดาแหงการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม” พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และ
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริดา นสิง่ แวดลอมนัน้ มีมากมาย ซึง่ แตละโครงการ
ยังมีชอื่ อันเปนเอกลักษณ จดจํางาย ทีส่ าํ คัญวิธกี ารทีพ่ ระองคทรงพระราชทานมานัน้
เปนวิธเี รียบงาย แตเห็นผลไดจริงและยัง่ ยืน กลาวโดยละเอียด อาทิเชน ทฤษฎี “นํา้ ดี
ไลนํ้าเสีย” ทรงนําหลักการบําบัดนํ้าเสียโดยการทําใหเจือจาง โดยใชหลักการตาม
ธรรมชาติแหงแรงโนมถวงของโลก เปนการใชนํ้าคุณภาพดีมาชวยบรรเทานํ้าเนาเสีย
โดยไมตอ งสิน้ เปลืองพลังงาน การบําบัดนํา้ เสียดวยผักตบชวา พระองคทรงสนพระทัย
ในการปรับปรุงคุณภาพของแหลงนํา้ ทีม่ อี ยูแ ลว เชน บึงและหนองนํา้ ตางๆ เพือ่ ทําเปน
แหลงบําบัดนํา้ เสียดวยวิธธี รรมชาติ เชนโครงการบึงมักกะสันอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
มีหลักการบําบัดนํ้าเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองนํ้าเสียดวยผักตบชวา
สวนการปลูกหญาแฝกแบงการปลูกออกเปน ๒ ลักษณะ คือ ปลูกขวางตามแนวระดับ
บนพืน้ ทีล่ าดชัน เพือ่ ชวยชะลอความเร็วของกระแสนํา้ จากบนเขาหัวโลน ทีช่ ะลางหนาดิน
และปลูกเพือ่ ทลายดินทีแ่ ข็งเปนดานเพือ่ ใหสามารถใชประโยชนได สวนการสรางฝาย
ชะลอความชุม ชืน้ โดยการนําวัสดุตามธรรมชาติ หรือทีม่ อี ยูใ นพืน้ ทีม่ าใชปด กัน้ ทางนํา้
รองเขาและพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันซึง่ อยูต อนบนของภูเขา เพือ่ ชวยชะลอการไหลของนํา้
ใหชา ลงและดักตะกอนดินไว พระองคทรงใหแนวปฏิบตั ปิ ลูกปา ๓ อยาง แตไดประโยชน
๔ อยาง ไดแก ๑.การปลูกไมโตเร็วเพือ่ พัฒนาและสรางหนาดินขึน้ ใหม รวมทัง้ นํามาใช
เปนเชือ้ เพลิงได ๒.ปลูกไมดงั้ เดิมทีม่ คี วามแข็งแรงและทนตอสภาพภูมอิ ากาศ ๓.ปลูกไม
เศรษฐกิจหรือไมผล เพือ่ นําไมมาใชในอนาคต และ ๔.การอนุรกั ษดนิ และนํา้ เพือ่ ชวย
สรางความชุม ชืน้ ใหกบั พืน้ ที่
พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย “พลังงานทดแทน...พลังงานแหงสายพระเนตร”
ในป พ.ศ.๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชดําริใหนําแกลบที่ไดจาก การสีขาวของโรงสีขาวตัวอยางจากสวนจิตรลดา
มาใชประโยชนในการปรับปรุงดิน และนํามาทําเปนเชื้อพลิงแทง จึงมีการจัดสราง
โรงบดแกลบขึ้นภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาการดําเนินงานในขั้นแรก
เปนการนําแกลบผสมปูนมารลและปุยเคมี เพื่อใชในการปรับปรุงดิน ตอมาในป
พ.ศ.๒๕๒๓ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาจัดซื้อเครื่องอัดแกลบใหเปนแทง
เพื่อใชแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น รวมทั้งจําหนายแกบุคคลภายนอกโครงการแกลบอัดแทง
ยั ง คงมี ก ารทดลองและพั ฒ นาขั้ น ตอนการผลิ ต ตามพระราชดํ า ริ อ ยู  ต ลอดเวลา
อยางเชนในป พ.ศ.๒๕๒๘ มีพระราชดําริใหทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวา เพือ่ ทดลอง
นํ า ผั ก ตบชวาที่ เ ป น วั ช พื ช ตามแหล ง นํ้ า มาทํ า เป น เชื้อเพลิงแทงรวมทั้งทรงนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทดแทนแบงออกเปนสองรูปแบบ คือ การใชพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอนและการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
ซึ่งมี ๓ ระบบ คือ เซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand Alone System)
เซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid Connected System) และ
เซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid System) อีกทัง้ ยังมีโรงงานตนแบบ
ผลิตเชือ้ เพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร เชนเอทานอล และไบโอดีเซล ซึง่ ทัง้ หมดนี้
แสดงใหเห็นเปนทีป่ ระจักษถงึ สายพระเนตรอันยาวไกล และทันสมัยของพระองคทาน
ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั่วโลกตางตระหนัก
และคํานึงถึงการพัฒนาอยางยัง่ ยืน และปญหาสภาวะภูมอิ ากาศโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
– ปญหาโลกรอน มาเมือ่ ไมนานมานีเ่ อง
ทีม่ าของขอมูล:
๑.สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
๒. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๓. ศ.ดร. นิพนธ ตัง้ ธรรม ศาสตรพระราชา “ดานทรัพยากรดิน นํา้ ปาไม”
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ขาวจากฝายตางประเทศ

โดย รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ กรรมการสภาวิศวกรและ
ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร

การดําเนินงานของ TABEE
ตามที่ สภาวิศวกรไดเคยนําเสนอบทความเรือ่ งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(Accreditation) เปนกลไกในการสงเสริมคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร เพือ่ ใหสถาบัน
การศึกษามุงผลิตวิศวกรบัณฑิตที่มีลักษณะตามความตองการของสังคมและอุตสาหกรรม
และผูจ า งงานวิศวกร ซึง่ จะเปนการเพิม่ คุณคาในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
สภาวิศวกรจึงจัดตัง้ ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ตามเกณฑผลลัพธ (outcome based) ขึน้ โดยอาศัยมติทปี่ ระชุมใหญสามัญสภาวิศวกร
ประจําป 2558 และสภาวิศวกรไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร (Subcommittee for Thailand Accreditation Board of Engineering
Education) โดยใชชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา TABEE ดําเนินงานภายใตการกํากับของ
กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และตอเนื่องมาในสมัยที่ 6 โดยมีเจตนาเพื่อใชการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้เปนกลไกในการสงเสริมการศึกษาตามวัตถุประสงคของ
สภาวิศวกรที่ระบุในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มาตรา 7(1) และเปนกลไกทาง
เลือกในการรับรองปริญญาตามเกณฑผลสัมฤทธิ์สําหรับสาขาวิศวกรรมควบคุม ที่ระบุใน
อํานาจและหนาที่ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8(3)
เปาหมายความสําเร็จของ TABEE จากการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
ที่คาดวาจะไดรับ ไดแก
สถาบั น การศึ ก ษามี ก รอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร ใ ห มี ม าตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล เกิดความมีสวนรวมขององคการภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

ในการพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร และเปนทีค่ าดหวังวาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร
ที่สําเร็จการศึกษาในประเทศจะมีความสามารถทัดเทียมกับวิศวกรที่สําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศและในที่สุดประเทศไทยไดรับการรับรองใหเปนสมาชิก Provisional Status
ของขอตกลง Washington Accord และมีภารกิจเพื่อพัฒนาองคกรใหสามารถเลื่อน
ระดับเปนสมาชิก Signatory Member ตอไป
ปจจุบัน TABEE ไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสตรใหเริ่ม
ดําเนินการรับการรับรองฯ ทั้งสิ้น 9 หลักสูตรและยังอยูในกระบวนงานใหมีการตรวจ
เอกสารประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา การตรวจประเมิน และพิจารณารับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และกําลังดําเนินการเพื่อออกขอบังคับและระเบียบของ
สภาวิศวกรเพื่อรองรับกิจกรรมของ TABEE
นอกจากนี้ TABEE พบวายังมีปญ
 หาและอุปสรรคตอความสําเร็จทีจ่ ะตองปรับแกตอ ไป
ในรายละเอียดบางประการเพื่อใหสภาวิศวกรสามารถมีระบบการรับรองฯ สอดคลองกับ
หลักเกณฑของ Program Accreditation ในระดับสากล ในการนี้ TABEE ไดประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑดังกลาว พบวาจะตองมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ระบบงานในดานตางๆ ทั้งในดานสถานภาพขององคกร กระบวนงาน และเอกสาร สําหรับ
วงรอบการรับรองฯ ครั้งตอไป เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการดําเนินงาน และคาดหวังวา
จะดําเนินการพัฒนาระบบงานไดในระยะตอไป อีก 2-3 ป เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
ระดับสากล

โดย นายมานิตย กูธนพัฒน กรรมการสภาวิศวกร
และรองเหรัญญิกสภาวิศวกร

Who’s who in Thailand Engineering
ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธาแหลงนํ้า
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พ.ศ.2516
• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธาแหลงนํ้า
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พ.ศ. 2514
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2512

ประสบการณทางธุรกิจ และวิชาชีพในปจจุบัน

• พ.ศ.2555-ปจจุบัน ประธานกรรมการ ทีมกรุป และบริษัทในเครือ ดําเนินธุรกิจดาน
ที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาคอาเซียนเปนหลัก
• พ.ศ.2533-2555 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ ห าร ที ม กรุ  ป
อันประกอบดวย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด และบริษัท
ที่ปรึกษา ในเครืออีก 18 บริษัท ทําหนาที่บริหารกลุมที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานตางๆ
ทุกสาขาวิชาการ เพื่อใหบริการปรึกษาสํารวจ ศึกษา ออกแบบและบริหารโครงการตางๆ
แบบบูรณาการ อาทิ โครงการดานแหลงนํ้า ปองกันนํ้าทวมคมนาคม สิ่งแวดลอม ผังเมือง
ระบบสาธาณูปโภคตางๆ พลังงานสารสนเทศ บริหารจัดการสังคม การประชาสัมพันธ
และการมีสวนรวม ดําเนินโครงการมากกวา 2,500 โครงการ และมีพนักงานในสังกัดกวา
1,600 คน
• พ.ศ.2521-2533 ผูกอตั้งบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร จํากัด และดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร จํากัด ใหการ
ปรึกษาแบบบูรณาการในโครงการสําคัญตางๆ ของภาครัฐเปนสวนใหญ ในสาขาแหลงนํ้า
และเกษตร คมนาคม และสาธารณูปโภคตางๆ การพัฒนาเมือง การปองกันนํ้าทวม ไฟฟา
และพลังงาน
• พ.ศ.2516-2521 วิศวกรที่ปรึกษาดานวิศวกรรมแหลงนํ้าและระบบ บริษัท เซาทอีส
เอเชียเทคโนโลยี จํากัด ทําหนาที่ผูจัดการโครงการดานแหลงนํ้าและวิศวกรรมระบบ อาทิ
เชน โครงการปองกันนํ้าทวมจังหวัดเลย อันเนื่องมาจากเขื่อนผามอง โครงการปองกัน
นํ้าทวมลุมนํ้าฝาง จ.เชียงใหม โครงการแมปงตอนลาง โครงการผันนํ้าจากลุมนํ้าโขง
เขาลุมนํ้าปาสัก เปนตน

งานสังคมสาธารณะ

• ประธานกรรมการมูลนิธิกลุมทีมรวมใจ พ.ศ.2551-ปจจุบัน
• วิทยากรบรรยายเรื่อง “ผูนําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง”แกมูลนิธิ
เพื่อนสันติภาพ จ.นครนายก พ.ศ.2559 - ปจจุบัน
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• กรรมการมูลนิธิเสริมสรางผูนําที่มีคุณธรรม พ.ศ.2557-ปจจุบัน
• กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ตั้งแต พ.ศ.2555-2560
• กรรมการสมาคมนักเรียนเกาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) หลายสมัยกวา 10 ป
• นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย 2 สมัย ป พ.ศ.2544-2547
• ประธานกลุมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุน 2508
• วิทยากรพิเศษบรรยายใหนกั ศึกษาปริญญาโท ดานบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ประพันธหนังสือ “เคล็ด(ไม)ลับ ฉบับทีมกรุป” กลยุทธการบริหาร มิถุนายน 2558

งานวิศวกรรมที่เดนชัด

• เปนผูนําทีมศึกษาวางแผนความเหมาะสม และออกแบบโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
ตัวอยางเชน โครงการพระราชดําริเขื่อนปาสัก เขื่อนขุนดานปราการชล โครงการปองกัน
นํ้าทวม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนตน

เกียรติยศ

• เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
• “Hall of Fame” สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (เอไอที) ในป พ.ศ.2553
• “นักเรียนเกาดีเดน” สมาคมนักเรียนเกาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (เอไอที)
ในป พ.ศ. 2549
• “วิศวกรดีเดน” จากสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในป พ.ศ.2536

ความคิดเห็น เรื่อง วงการวิศวกรรมไทย

• ความสามารถของวิศวกรไทย ไมแพวิศวกรชาติใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาเซียน
แตการรวมตัวของวิศวกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการวิศวกรที่ปรึกษา ยังไมดีเทาที่ควร
จึงไมสามารถแสดงบทบาทการเปนผูนําในอาเซียนไดตามศักยภาพ
• สภาวิศกรและสมาคมวิชาชีพทั้งหลายควรรวมมือกัน พรอมใหภาครัฐตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพใหแข็งแกรง ประกอบวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ และ
มีความทันสมัย ใหเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

สรุป ฝากคําลงทายใหนองๆ วิศวกร

• วิศวกรรมเปนวิชาชีพทีต่ อ งอาศัยทัง้ องคความรูแ ละประสบการณจากการทํางานจริง
และจะตองใฝหาความรูและนวัตกรรมใหมๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา มิฉะนั้นจะทํางาน
ไมเปน และกาวไมทันกับการเปลี่ยนแปลง
• วิศวกรนองใหมควรจะเริ่มทํางานที่ใชความรูที่ศึกษามา ใหมีความชํานาญในเชิงลึก
ตอจากนั้นจะตองใฝพัฒนาความรอบรูในเชิงกวาง เพื่อการทํางานรวมกันเปนทีมและเปน
ผูนําในการพัฒนาโครงการตางๆ

เรื่องจากคณะอนุกรรมการ

โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร

ผลการดําเนินการงานอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการรถไฟความเร็วสูงรุนที่ 1

ตามทีไ่ ดมคี าํ สัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 30/2560 เรือ่ งมาตรการ
เร ง รั ด และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ช ว ง
กรุงเทพ-นครราชสีมา ซึง่ เพือ่ ประโยชนในการควบคุมคุณภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใหกระทรวงคมนาคมประสานใหสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจัดใหมีการฝกอบรม
และทดสอบวิศวกรจีนตามความเหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานในโครงการนี้นั้น จะมีวิศวกรจีนที่จะเขารับการฝกอบรม
และทดสอบโดยสภาวิศวกรจํานวน 300 คนโดยประมาณ ซึ่งประกอบดวยวิศวกร
ระดั บ Professor Professional, ระดับ Senior Professional และ ระดับ
Professional ครอบคลุมในสาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล และอื่นๆ

สภาวิศวกรไดจดั ใหมหี ลักสูตรอบรมและทดสอบดังกลาวประกอบดวย การอบรม
3 วัน และการทดสอบ 1 วัน จะทําการอบรบและทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 4 รุน จัดที่
นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
รุนที่ 1 วันที่ 22-25 กันยายน 2560
รุนที่ 2 วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560
รุนที่ 3 วันที่ 27-30 ตุลาคม 2560
รุนที่ 4 วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2560
การจัดหลักสูตรฝกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนของสภาวิศวกร มิไดเปนการ
อบรมความรู เรื่องรถไฟความเร็วสูง แตเปนการอบรมความรูในเรื่องที่สําคัญที่
วิศวกรจีนจําเปนตองรูก อ นเขามาปฏิบตั งิ านในประเทศไทย ทัง้ ในเรือ่ งของขอกําหนด
ทางกฎหมายและขอกําหนดในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ (Local Conditions) ไดแก
1.ความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 พระราช
บัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสภาพทาง
ธรรมชาติของประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบและกอสราง เชน สภาพธรณีวทิ ยา
ชั้นดิน แรงลม แผนดินไหว รวมทั้งสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การออกแบบและกอสรางรถไฟความเร็วสูง เปนตน

3.ความรูดานเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการจัดการ
ความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัยดานอัคคีภัย และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และมลภาวะ
สําหรับการฝกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุนที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 22-25
กันยายนที่ผานมานั้น มีวิศวกรจีนเขามารับการฝกอบรมและทดสอบจํานวน 77 คน
ในสวนของการทดสอบนั้นประกอบดวยขอสอบ 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 กฎหมายและ
จรรยาบรรณจํานวน 50 ขอ และ ชุดที่ 2 เทคนิคและสภาพทองที่จํานวน 100 ขอ
ทั้งสองชุดเกณฑผานที่ 60%
สําหรับผลการทดสอบวิศวกรจีนรุนที่ 1 จํานวน 77 คนนั้น ผานการทดสอบ
ขอสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ทั้ง 77 คน โดยขอสอบชุดที่ 1 เกณฑผานที่ 30 คะแนน
คะแนนตํ่าสุด 39 คะแนน คะแนนสูงสุด 48 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยที่วิศวกรจีน
ทําไดคือ 44 คะแนน สําหรับขอสอบชุดที่ 2 เกณฑผานที่ 60 คะแนน คะแนนตํ่าสุด
76 คะแนน คะแนนสูงสุด 89 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 82.4 คะแนน ซึ่งจากนี้ไป
สภาวิศวกรจะออกใบรับรองผานการอบรมและทดสอบความรูแกวิศวกรจีนในรุนที่
1 จํานวน 77 คนตอไป
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COE Focus

โดย ผศ. ชายชาญ โพธิสาร คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน (CSR)
และการสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสภาวิศวกร ประจําป พ.ศ. 2560

เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 สภาวิศวกร นําโดย ดร.กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร ดร.จิระศักดิ์ แสงพุม ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการและ
สมาชิกสัมพันธ รวมกับคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ
และเจาหนาที่สภาวิศวกร ไดรวมกันทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน (CSR)
ประจําป พ.ศ. 2560 ที่ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฏรธานี ดังนี้
1. บริจาคคอมพิวเตอรโนตบุค ที่ไมไดใชงานแลว แตยังอยูในสภาพดี จํานวน
7 เครื่อง พรอมทั้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมใหพรอมใชงาน ใหกับโรงเรียนบานเขาเทพ
พิทักษ ซึ่งเปดทําการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เพือ่ ใชในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน พรอมเลีย้ งอาหารกลางวันใหกบั เด็กนักเรียน
2. บริจาคเงินทีร่ วบรวมจากคณะกรรการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ
และเจาหนาที่สภาวิศวกร จํานวน 50,000 บาท สมทบทุนสรางศาลาพักรอนใหกับ
วัดเขาพัง เพื่อประชาชนทั่วไปที่มาทํากิจกรรมทางศาสนาไดพักผอนหยอนใจ
3. บริ จ าคอุ ป กรณ ท างการแพทย เช น เครื่ อ งวั ด ความดั น รถเข็ น คนไข
เทอรโมมิเตอร โตะและเกาอี้สําหรับหองประชุม กระติกนํ้ารอน หลอดไฟ พัดลม
เครื่องซักผา ใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาพัง เพื่อใหบริการแก
ประชาชนในชุมชน
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หลังจากที่รวมกันทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนแลว ในชวงบายของวันที่
6 ตุลาคม 2560 คณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ และเจาหนาทีส่ ภาวิศวกร ไดจดั สัมมนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และฟงการบรรยายเรื่องการนําหลักธรรมมา
ใชในการปฏิบตั งิ าน โดยไดรบั เกียรติจาก ดร.สุเมธ โสฬส อนุกรรมการสวัสดิการฯ
ในวันเสารที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ และเจาหนาที่
สภาวิศวกร ไดเขาเยีย่ มชมหองควบคุมการผลิตไฟฟา เขือ่ นรัชชประภาซึง่ เปน เขือ่ นหินถม
แกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปดกั้นชองเขา
ขาดอีก 5 แหง มีความจุ 5,638.8 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่อางเก็บนํ้า 185 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณนํ้าไหลเขาอางเฉลี่ยปละ 3,057 ลานลูกบาศกเมตร ติดตั้งเครื่อง
ผลิตไฟฟา เครือ่ งละ 80,000 กิโลวัตต จํานวน 3 เครือ่ ง รวมกําลังการผลิต 240,000
กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละประมาณ 554 ลานกิโลวัตตชั่วโมง

เรือ่ งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร

โดย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
ประธานคณะทํางานประสานงานดานภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร

คําแนะนําการปองกันอัคคีภัยในงานกอสราง

จากเหตุเพลิงไหมบอ ยๆ ในงานกอสรางอาคารใหมหรืออาคารทีก่ าํ ลังปรับปรุงใหม
ทําใหผูเกี่ยวของจําเปนตองนําบทเรียนเหลานี้มาวิเคราะหพิจารณาหาสาเหตุของ
เหตุเพลิงไหมอยางจริงจัง ความจริงแลวอาคารที่อยูในชวงการกอสรางโดยเฉพาะ
ชวงการตกแตงวัสดุภายใน และนําเฟอรนิเจอรเขาไปวางตามตําแหนงตางๆ ที่ได
ออกแบบไวนั้น ถือวาชวงนี้อาคารมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดเพลิงไหมได และ
สรางความสูญเสียตออาคารและทรัพยสินจํานวนมาก ซึ่งหลายอาคารจําเปนตอง
เลื่อนการเปดใชอาคารออกไปอีกหลายเดือนหรือมากกวา 1 ปก็มี หากวิเคราะห
ความเสี่ยงชวงสุดทายของงานกอสรางที่มีวัสดุตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรเขาไป
ประกอบติดยึดหรือวางตามตําแหนงที่ระบุในแบบแปลนแลว รวมทั้งมีงานสีและ
มีของเหลวไวไฟดวย และในชวงนี้จะพบวามีงานประกอบอาคารอื่นๆ อีกมากมาย
เชน งานเชื่อม งานตัดที่มีประกายไฟ งานโคมไฟชั่วคราว (ชนิดที่มีความรอนที่ผิว
สูงมาก) และมีแผงไฟ/เตารับไฟฟาชั่วคราวกระจัดกระจายอยูทั่วบริเวณพื้นที่มีงาน
ตกแตงภายใน ซึ่งที่กลาวมานี้คือแหลงกําเนิดความรอน (Ignition Sources)
ที่สามารถทําใหวัสดุที่ติดไฟไดที่มีอยูทั่วไปในอาคารแลวนั้นติดไฟและลุกลามได
ประกอบกับชวงเวลานั้นการดูแลรักษาความปลอดภัย และผูใชอาคารยังนอยและ
ไมพรอมในการเฝาระวังไดทั่วทั้งอาคาร จึงกลาวไดวาชวงเวลานี้เปนชวงที่อันตราย
และมีความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมไดงายมาก รวมทั้งสามารถสรางความสูญเสีย
อยางใหญหลวงเกินความคาดหมายได
ดังนั้น ผูเกี่ยวของจําเปนตองตระหนักถึงภัยจากเพลิงไหมนี้ โดยควรกําหนด
นโยบายและแผนการดําเนินงาน เพือ่ ความปลอดภัยระหวางการกอสราง งานกอสราง
อาคารงานสถาปตยกรรมจะทําไปพรอมๆ กับงานระบบประกอบอาคารไดแก
งานผนังภายนอกอาคาร งานผนังภายใน งานผิวพืน้ ภายในอาคาร งานประตู-หนาตาง
และงานฝาเพดานหองหรือที่กองเก็บวัสดุกอสรางที่อาจติดไฟไดงาย เชน โฟม
พลาสติก ไม ยาง ที่นํามาทําเปนคิ้วขอบบัว ฟูกเบาะเฟอรนิเจอร ฉนวนความรอน
ทําจาก Polystyrene, Polyethylene, Polyurethane, ประตูหนาตาง PVC หรือ
ไม, สีทินเนอร, กาว, ไมอัด เปนตน การปองกันอัคคีภัยที่ดีจะตองจัดเก็บวัตถุที่
ติดไฟไดเหลานี้ใหมิดชิดและจํากัดจํานวนเทาที่จําเปนตองใช รวมทั้งวัสดุเหลือใช
ควรนําออกจากพื้นที่กอสรางทันที ในชวงนี้อาจมีงานระบบไฟฟา และระบบ
เครื่องกลเริ่มติดตั้งประกอบทอที่แขวนยึด และอุปกรณประกอบซึ่งอาจมีงานเชื่อม
ตัดโลหะทําใหมีประกายไฟ เชน งานทอนํ้าระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง
ประกอบกับเริ่มมีงานกอผนังทําใหเกิดเปนมุมอับจึงเปนเหตุใหเพลิงไหมตรวจตรา
ยากขึ้น และมีเสนทางหนีไฟที่ซับซอนมากขึ้น

เมื่อถึงเขาสูชวงงานตกแตงภายในหรือชวงทายๆ ของโครงการ ระบบดับเพลิง
จริงของอาคารในสวนหลักๆ ไดแก เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ทอยืน ถังนํ้าสํารอง
ดับเพลิงปกติจะติดตั้งเกือบเสร็จ อาจเหลือสวนยอยที่ตองติดตั้งประสานกับงาน
ตกแตงภายใน และการทํางานของระบบประกอบอาคารอื่นๆ ในชวงนี้ผูจัดการ
โครงการสามารถจัดเตรียมระบบดับเพลิงจริงโดยทําใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพได จึงมีคําแนะนํา ดังตอไปนี้
(1) ถังเก็บนํา้ ประปาหรือนํา้ ดับเพลิงปกติจะสรางเสร็จแลว จึงควรลางถังใหสะอาด
และเติมนํ้าลงถัง เพื่อเปนนํ้าสํารองไวตลอดเวลา
(2) เครือ่ งสูบนํา้ ดับเพลิงปกติกจ็ ะติดตัง้ เสร็จแลว และเชือ่ มตอเขากับระบบจายนํา้
ดับเพลิงไปยังตูเ ก็บสายดับเพลิงสวนใหญของอาคาร การใชเครือ่ งสูบนํา้ ดับเพลิงชวงนี้
อาจจะไมสามารถปรับตัง้ ระบบใหทาํ งานอัตโนมัตไิ ด แตสามารถกําหนดผูร บั ผิดชอบ
ในการดูแลและสั่งเปด-ปดเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงได
กรณีเพลิงไหมระหวางการกอสราง
(3) ระบบทอยืน ปกติตดิ ตัง้ ใหตามงานกอสรางขึน้ ไปแตละชัน้ อยูแ ลวดังนัน้ ควรตอ
ทอยืนเขากับสายฉีดนํา้ ดับเพลิงใหเสร็จกอนเริม่ งานตกแตงภายใน รวมทัง้ ควรจะตอทอ
ยืนเขากับเครือ่ งสูบนํา้ ดับเพลิงจริงใหเสร็จดวย เพือ่ ทําใหทอ ยืนมีนาํ้ ทีม่ แี รงดันในระดับ
ทีส่ ามารถดับเพลิงไดและควรมีการฝกอบรมเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบ ใหสามารถใชสาย
ดับเพลิงไดถูกตองดวย
(4) ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติหรือระบบสปริงเกลอร ชั้นใดติดตั้ง
และทดสอบระบบเสร็จ ใหทําการถอดแคบที่หัวออก และสงงานบางสวนในพื้นที่
เสี่ยงไปกอนเพื่อใหมีระบบปองกันอัคคีภัยแบบอัตโนมัติได
(5) ระบบแจงเหตุเพลิงไหมที่ติดตั้งเกือบแลว โดยเฉพาะวงจรแจงเหตุดวยมือ
อยางนอยจัดใหพรอมใชงานไดและมีการซักซอมกับคนงานเพื่อมีไวเตือนภัยเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินได
(6) ถังดับเพลิงแบบมือถือ ควรมีประจําอยูที่ตูเก็บสายดับเพลิง และในจุดที่มี
โอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม เชน จุดที่มีการเชื่อมทอเหล็ก-ทอทองแดง หรือ จุดที่มีการ
พนสีดวยเครื่องอัดลม เปนตน
(7) การจัดเก็บเศษวัสดุกอ สรางและบรรจุภณ
ั ฑ ตองมีการกําจัดเศษวัสดกอสราง
เชน เศษไม ฉนวน และบรรจุภณ
ั ฑตา งๆ เชน กลองกระดาษ ถังทินเนอร ถังสีเปนตน
และควบคุมใหมีปริมาณของเศษวัสดุตามพื้นที่ตางๆ ใหนอยที่สุด
(8) ถังกาชหุงตม หามเก็บถังกาชหุงตมไวในอาคารในระหวางการกอสราง
ใหนาํ ถังกาชหุงตมออกจากพืน้ ทีท่ าํ งาน หลังเลิกงานทุกครัง้ สําหรับอาคารทีม่ ชี นั้ ใตดนิ
จากประสบการณพบวาผูรับจางกอสรางมักจะใชชั้นใตดินเปนที่เก็บวัสดุกอสราง
โดยมักจะมีวัสดุที่เปนเชื้อเพลิงไวไฟ เชน ถังกาซหุงตม ถังกาซออกซิเจน และถัง
นํ้ามันชนิดตางๆ เก็บไวดวยซึ่งเปนความเสี่ยงอันตรายมาก จึงแนะนําวาหามเก็บ
เชื้อเพลิงดังกลาวไวในชั้นใตดิน โดยใหนําไปเก็บนอกอาคาร จัดใหมีการปองกัน
อัคคีภัยและตรวจสอบดูแลอยูตลอดเวลา
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วิศวกรรมนารู

โดย ดร.ธิดารัตน จิระวัฒนาสมกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ

โครงสรางของสะพานภายใตสภาพแวดลอมรุนแรงและภัยพิบัติ
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนและมักมีมรสุมพาดผาน ทําใหโครงสรางพื้นฐาน
โดยเฉพาะสะพานมักไดรับความเสียหายจากสภาพแวดลอมที่รุนแรง (จากนํ้าทะเล)
อุทกภัย หรือแมแตอายุการใชงานของสะพานที่สูง ปจจุบันพบวาหลายภาคสวนของ
ประเทศมักเกิดภัยพิบัติ นํ้าทวมฉับพลันตามฤดูกาล เชน นํ้าทวมใหญในป 2554
และป 2560 นี้ ทั้งในภาคกลาง ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับความ
เสียหายจากนํา้ ทวมเปนอยางมาก ตัวอยางเชน จังหวัดสกลนคร ไดรบั อิทธิพลของพายุ
เซินกา ทําใหมีฝนตกหนักตอเนื่องในหลายวัน กระทบตอหลายพื้นที่ตองเผชิญกับ
สภาวะนํ้าทวม ทั้งยังสงผลใหโครงสรางพื้นฐาน เชน สนามบิน (รูปที่ 1) ถนน และ
สะพานตางๆ ก็ไดรับผลกระทบ ปญหาการกัดเซาะของนํ้าเนื่องจากอุทกภัย ยังเปน
ปญหาที่สําคัญที่มักจะเกิดในทุกป และสงผลใหเชิงลาด (Slope Protection)
ตอมอสะพาน (Bridge Pier) ชั้นถนนตางๆพังทลาย รูปที่ 1

รูปที่ 2 สะพานลํานํา้ กํา่ จังหวัดสกลนคร

ดังนั้น การใหความรูและการศึกษาในเรื่องการตรวจสอบสภาพสะพานนั้นเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งทีมนักวิจัยนําโดย Professor Dr. Sato Yasuhiko จาก
Hokkaido University และ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดนํารอง
โปรแกรมการศึกษาสําหรับวิศวกรมืออาชีพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเขา
รวม โครงการ: การบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน โดยสงเสริมการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีการลงภาคสนามจริงและมีการตรวจสอบสภาพ
สะพานสําคัญที่มีอายุมากกวา 75 ป จํานวน 2 แหง คือ สะพาน ปรีดี-ธํารง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสะพานเดชาติวงศ จังหวัดนครสวรรค สะพานเหลานี้ถือ
เปนสะพานประวัติศาสตร โดยมีโครงสรางเปนแบบ Bowstring Arch Bridges
ซึง่ นิยมใชกอ นการคิดคนเทคนิคคอนกรีตอัดแรง โปรแกรมการศึกษานีส้ ามารถนําไป
สูก ารสรางพืน้ ฐานความรูใ หมๆ เพือ่ ใหความรูแ กนกั ศึกษาวิศวกรรมศาสตรและวิศวกร
มืออาชีพในสาขาวิศวกรรมการบํารุงรักษาสะพานในเชิงปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
เนื่องดวยประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่อยูในเขตรอน มักมีมรสุมพาดผาน และ
ยังมีอุทกภัยเกิดขึ้นในทุกๆป ดังนั้นการสงเสริมความพรอมของวิศวกรในการ
รับมือตอภัยพิบัติตางๆ พรอมทั้งสนับสนุนใหความรูความเขาใจทางดานโครงสราง
ที่ส ามารถตานทานอุท กภัย หรือภัยพิบัติตางๆ จึงเปน สิ่งที่จํา เปนอยา งยิ่ง
“เพื่อชวยสงเสริมประเทศไทยใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนอีกดวย”

การสํารวจสะพานปรีด-ี ธํารง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปที่ 1 รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมลงพืน้ ทีน่ าํ้ ทวม ณ สนามบิน จังหวัดสกลนคร

อุทกภัย มักสงผลตอการกัดเซาะตอมอสะพานในลํานํา้ ซึง่ เปนผลมาจากตอมอนัน้
ขวางการเปลีย่ นแปลงสภาพการไหลของนํา้ ในลํานํา้ จนทําใหเกิดการกัดเซาะทีเ่ พิม่ ขึน้
ในลํานํา้ เดิมไดในทีส่ ดุ จะเห็นไดจากสะพานมิตรภาพไทยญีป่ นุ ทีล่ าํ นํา้ กํา่ จังหวัด
สกลนคร เกิดการกัดเซาะรุนแรงรอบตอมอ และเกิดการทรุดตัว หรือ สะพานหวยโทง
อ.แมวาง จังหวัดเชียงใหม พังทลาย เนือ่ งจากนํา้ ปาไหลทวมพัดพาตนไมขนาดใหญ
เขาชนสะพาน ดังนัน้ จึงมีการศึกษาวิจยั มากมายทําการวิเคราะหทศิ ทางและความเร็ว
การไหลของนํ้าที่ผานตอมอสะพาน [1-3] เพื่อจําลองการกัดเซาะ ซึ่งงานวิจัยโดย
พรรณพิมพ (2556) ไดประยุกตใชแบบจําลองอุทกพลศาสตรสภาพ การไหลของนํา้
ในแมนาํ้ บางปะกง (กรณีทยี่ งั ไมมกี ารกอสราง และกรณีเมือ่ มีการกอสรางสะพานแลว)
จากผลการศึ กษานี้ พบว า ความเร็ว การไหลสูงสุด ของนํ้าในแมนํ้าเพิ่มขึ้น ถึง
0.2 เมตร/วินาที (หรือเทากับ 13%) เมื่อเทียบกับกรณีกอนกอสรางตอมอสะพาน
แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวา กระแสนํา้ เมือ่ ผานตอมอสะพานสงผลกระทบ
เล็กนอยตอการกัดเซาะที่เพิ่มขึ้นในบริเวณโดยรอบตอมอ
จากการสํารวจสะพานลํานํ้ากํ่า จังหวัดสกลนคร โดยทีมวิจัยจากกรมทางหลวง
ชนบท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ JICA (2560) พบวา การไหลของนํ้าอยาง
รวดเร็วเนื่องจากนํ้าทวมรุนแรง รวมทั้งความกวางของลํานํ้านั้น มีผลตอการกัด
เซาะของตอมอสะพาน และการกัดเซาะของตลิ่งโดยรอบ จากรูปที่ 2 เนื่องจากการ
กัดเซาะที่รุนแรง ทําใหดินที่โอบลอมทั้งฐานรากและเสาเข็มถูกนํ้าพัดพา และสภาพ
ดินภายใตฐานรากเกิดการคลายตัว (Loose soil) จนสงผลใหตอมอของสะพาน
ทรุดตัว ทั้งนี้ สะพานนี้เปนสะพานมิตรภาพที่สําคัญตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ดังนั้น ปจจุบันทางกรมทางหลวงชนบทไดมีแผนใน
การซอมสะพานนีด้ ว ยเทคนิคพิเศษทางวิศวกรรม ดวยความรวมมือจาก JICA อีกดวย
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การสํารวจสะพานเดชาติวงศ จังหวัดนครสวรรค

ติดตัง้ Image Measurement
System (IMS)
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ขอขอบพระคุณ กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร แขวง
ทางหลวงพระนครศรีอยุธยา และ ศูนยสะพานพิจิตร ที่กรุณาใหทีมวิจัยสามารถ
สํารวจตรวจสอบสะพานตางๆไดอยางดี และขอขอบพระคุณ AUN-Seed Net
ภายใต JICA ที่สนับสนุนงบประมาณในการสํารวจและตรวจสอบสะพานตางๆ

Update ขาวสารแวดวงงานวิศวกรรม

โดย นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ

จีนออกตัว เปนผูพัฒนาฟารมโซลารเซลลลอยนํ้า 40 MW ขนาดใหญที่สุดในโลก
ฟารมโซลารเซลลลอยนํ้าขนาดใหญที่สุดในโลก ปรากฏตัวอยูในมณฑลฮันฮุย
เมืองหูหนาน ประเทศจีน ดวยกําลังการผลิต 40 MW ซึง่ ตอนนีส้ ามารถเชือ่ มตอกับ
ระบบจําหนายไฟ (Grid) และจายกระแสไฟฟาใหกบั บานเรือนใกลเคียงไดแลว
กอนจะมาเปนแผงโซลารเซลลหลายรอยแผงนี้ อดีตเคยเปนทีต่ งั้ ของโรงงานเหมือง
ถานหิน แตถกู นํา้ ทวมสูงเนือ่ งจากฝนตกหนัก ระดับนํา้ ลึกประมาณ 4-10 เมตร ซึง่ นํา้
ในบริเวณนี้เกิดกระบวนการ Mineralization ไมสามารถนําไปใชประโยชนอื่นใด
ตอไปไดอกี รัฐบาลจีนจึงพลิกวิกฤติเปนโอกาส เดินหนาสรางแหลงพลังงานสะอาด
ทดแทนพลังงานจากถานหิน ทีม่ แี ตสารอันตราย อันสงผลเสียตอสุขภาพ โดยการวาง
แผงโซลารเซลลไวเหนือผิวนํา้ เต็มพืน้ ที่ มีกาํ ลังการผลิตขนาด 40 MW พรอมประกาศตัว
วาเปนโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตยแบบลอยนํา้ ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก แซงหนาประเทศ
อินเดียและออสเตรเลีย
ประโยชนของการติดตั้งแผงโซลารเซลลแบบลอยนํ้า คือเมื่ออากาศเย็นลงเหนือ
ผิวนํ้า จะชวยใหแผงโซลารไมรอนจัดจนเกินไป ซึ่งหากอุณหภูมิพุงสูงจะสงผลให
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาลดลงตามไปดวย ทัง้ นี้ แผงโซลารเซลล และอุปกรณ
เชือ่ มตอ อยาง Combiner box และ Central Inverter ไดรบั การสนับสนุนจาก
บริษัท Sungrow ผูผลิตอินเวอรเตอรเซลลแสงอาทิตย (PV) ชั้นแนวหนาของโลก
ซึ่งอุปกรณทั้งสองถูกออกแบบมา เพื่อใชงานกับฟารมโซลารเซลลลอยนํ้าโดยเฉพาะ
มีคุณสมบัติทนทานตอสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง และทนตอการกัดกรอนของ
ละอองเกลือ

ทีมวิศวกรโตโยตาเปดสาธิตระบบการทํางาน
ของรถยนตบิน

ทีมวิศวกรที่ไดรับการสนับสนุนจากโตโยตา (Toyota Motor Corp) เปดสาธิต
ระบบการทํางานของรถยนตบินได หรือ ﬂying car เมื่อวันเสารที่ 3 มิถุนายน
2560 ที่ผานมา ถือเปนการเปดเผยความคืบหนาลาสุด หลังจากมีการเปดตัว
พรอมกับยืนยันกําหนดการวา รถบินไดคันนี้ถูกวางตัวเปนสีสันในการจุดคบเพลิง
ที่พิธีเปดโอลิมปก ณ กรุงโตเกียว ป 2020
โดยมหกรรมกีฬาโลกครั้งถัดไปนั้น ไดชื่อเรียก Tokyo 2020 ตามชื่อเมือง
เจาภาพจัดงาน สิ่งหนึ่งที่โลกเทคโนโลยีจับตามองมากที่สุดจากโอลิมปกครั้งนี้
คือ การเตรียมพิธีเปดงาน ซึ่งมีการเปดเผยแลววา ญี่ปุนจะพัฒนารถบินได
เพื่ อ เป น ยานพาหนะไฮเทคให นักกีฬาผูทรงเกียรติ เดินทางสูเวหาเพื่อจุดไฟ
ในกระถางคบเพลิง ระหวางการสาธิตตนแบบรถรุนทดสอบสามารถขึ้นบินและ
ลอยบนอากาศไดนานหลายวินาที จุดนี้ นากามูระ อธิบายวาทีมยังตองปรับปรุง
ตนแบบใหมีความเสถียรมากขึ้น เพื่อใหรถสามารถบินไดนานและไกลพอที่จะจุด
ไฟในกระถางคบเพลิง เบื้องตนทีมวิศวกร Cartivator วางเปาหมายพัฒนาให
รถบินไดของตัวเองเปนยานยนตไฟฟาที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เพื่อใหสามารถ
ใชงานในพื้นที่ใจกลางเมืองขนาดยอม โดยหวังวาจะสามารถพัฒนาเชิงพาณิชย
จริงจังในป 2025

อดีตจีนเคยขึ้นแทนเปนประเทศที่ปลอยมลพิษจากถานหินมากที่สุดในโลก
แตปจ จุบนั ไดผนั ตัวมาลงทุนกับโครงการพลังงานทดแทนมากขึน้ เพือ่ ใหหลุดพนจาก
ขอกลาวหาเลวรายเหลานั้น และนั่นอาจทําใหจีนกาวขึ้นมาเปนผูนําดานการผลิต
พลังงานทดแทนระดับโลกในเร็ววันขางหนา
ทีม่ า : www.buildernews.in.th

ตัวเก็บประจุยิ่งยวดขนาดจิ๋ว สําหรับอิเล็กทรอนิกส
สวมใสได

ดร.อดิสร เตือนตรานนท ผูอ าํ นวยการ ศูนยนวัตกรรมการพิมพอเิ ล็กทรอนิกส
และอิเล็กทรอนิกสอนิ ทรีย ทีป่ รึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พาไปทําความรูจ กั กลไกการทํางานของ Micro
Supercapacitor คือ แหลงพลังงานขนาดเล็กจิว๋ สําหรับอิเล็กทรอนิกสสวมใสได กับ
ความสามารถชารจไฟฟาไดอยางรวดเร็วในเวลาเสีย้ ววินาที โดยไมตอ งพึง่ พาแบตเตอรี่
ซึง่ เรียกวา Wearable Electronics อุปกรณเหลานีล้ ว นตองการแหลงพลังงานทีม่ า
ขับวงจรอิเล็กทรอนิกสใหทํางานได แหลงพลังงานที่สําคัญนั่นคือ แบตเตอรี่
แตแบตเตอรี่ที่เราใชในปจจุบันยังคงมีขนาดใหญ เชน ลักษณะแข็งเปนกอนทรง
กระบอก หรือเปนเม็ดกระดุม ซึง่ ทําใหสวมใสไมสะดวกสบาย ดังนัน้ เรายังคงตองการ
แหลงพลังงานทีม่ ขี นาดเล็กลงและโคงงอได หรือยืดหยุน ไดกย็ งิ่ ดี นอกจากแบตเตอรี่
แลว อุปกรณกักเก็บพลังงานที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งเรียกวา ตัวเก็บประจุยิ่งยวด
(Supercapacitor) ที่สามารถเก็บประจุไดอยางรวดเร็วแตขณะเดียวกันก็คายประจุ
รวดเร็วดวยเชนกัน
ทัง้ นี้ Micro Supercapacitor (ตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดขนาดจิว๋ ) คือ แหลงพลังงาน
ขนาดเล็กจิ๋ว (ขนาดเสนลายวงจรระดับไมโครเมตร) ที่สามารถฝงอยูในวงจร
อิเล็กทรอนิกส ทําหนาทีจ่ า ยพลังงานใหแกวงจรอิเล็กทรอนิกสในชิป โดยไมตอ งอาศัย
พลังงานจากแบตเตอรี่ภายนอกเลย และไมตองคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกตลอดไป
ตัวเก็บประจุไฟฟายิง่ ยวด (Supercapacitor หรือ Ultracapacitor) หรือศัพทเฉพาะ
ทางวิชาการจะเรียกวา Electric Double Layer Capacitor (EDLC) ซึง่ แตกตางจาก
ตัวเก็บประจุไฟฟาแบบเดิมโดยทีม่ นั สามารถเก็บประจุไดมากกวาหลายเทาตัว ตัวเก็บ
ประจุไฟฟายิง่ ยวด (Supercapacitor) มีโครงสรางงายๆ ประกอบดวยขัว้ นําไฟฟา
สองขัว้ คัน้ กลางดวยอิเล็กโตรไลท (Electrolyte) เมือ่ ชารจไฟ ประจุบวกจะวิง่ ไปเกาะ
ทีข่ วั้ ลบ ประจุลบจะวิง่ ไปเกาะทีข่ วั้ บวก เกิดความตางศักยไฟฟา และเมือ่ คายประจุ
ประจุจะกลับมารวมตัวกันในสารอิเล็กโตรไลทเหมือนเดิม
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ยอนรอยงานวิศวกรรมในอดีต
ชางคิด ชางทํา ตอน ทองโลกจักรยาน

ยุคสมัยนีจ้ ะเห็นไดวา ผูค นก็ตา งสนใจในสุขภาพของตนเองกันทัง้ นัน้ ซึง่ แนนอนวา
การจะมีสุขภาพที่ดีนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อาหารการกิน สุขภาพจิต
และที่สําคัญคือการออกกําลังกาย และในกิจกรรมการออกกําลังกายที่ไดรับความ
นิยมอยางมากคือ การปนจักรยาน ซึ่งถาพูดถึงประสิทธิภาพทางกล จักรยานถือเปน
การเคลื่อนที่โดยใชพลังงานจากมนุษยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งกวาที่จะได
ประสิทธิภาพนี้ในอดีตที่ผานมามนุษยเราก็ไดมีการคิดคนและปรับปรุงจักรยาน
พาหนะชนิดนี้เปนอยางมาก ดังนั้นในวันนี้ผมจะมาเลาเกี่ยวกับประวัติของจักรยาน
ใหไดอานกันนะครับ
นักประวัติศาสตรจีนพยายามทําใหเชื่อวากวา 2500 ปที่ จักรยานชิ้นแรกของ
โลกเกิดขึ้นในดินแดนมังกร จากสุดยอดนักประดิษฐนาม Lu Ban โดย รูปที่ 1
แสดงจักรยานไมแบบใชแรงคนถีบ (Pedal-Powered Cycle) ที่สรางขึ้นใหมตาม
แนวคิดที่เชื่อวาเปนของ Lu Ban และเชนกันแมวาจะไมมีหลักฐานที่ชัดเจน แตก็
เชื่อวาชาวอียิปต และอินเดียก็สามารถประดิษฐจักรยานขึ้นไดนานมาแลว

รูปที่ 1 รูปแบบจักรยานทีเ่ ชือ่ วาคนจีนเปนตนคิด (ทีม่ า : http://metro.co.uk)

รูปที่ 2 Draisine หรือ Dandy horse
(ทีม่ า : www.localguidesconnect.com )

รูปที่ 3 Hobby horse ของ Denis
(ทีม่ า : www.pinterest.com)

สําหรับการอางอิงทีช่ ดั เจนขึน้ พบวาในป ค.ศ.1817 มีขนุ นางชาวเยอรมันชือ่ วา
Karl Drais ไดประดิษฐพาหนะ 2 ลอ ทําจากไม หนักประมาณ 22 กก. ซึง่ ผูข บั ขีจ่ ะ
นั่งครอมบนตัวถังไมที่มีลอสองลอรองรับและใชเทาถีบพื้น เพื่อใหวิ่งไปขางหนา
(นึกถึงจักรยานถีบทีซ่ อื้ ใหลกู เลย 555!) โดยใชการบังคับเลีย้ วจากลอหนา (รูปที่ 2) โดย
สิง่ ประดิษฐนเี้ รียกวา Laufmaschine (หรือ running machine) และตอมาเรียกเปน
Draisine ซึง่ ถือไดวา เปนตนแบบของจักรยานในยุคตอมา อยางไรก็ดพี าหนะของ Drais
ไดถกู ปรับปรุงในอีก 1-2 ปตอ มา โดยชางทําเกวียนชาวอังกฤษชือ่ Denis Johnson
ซึง่ ครัง้ นัน้ ไดมกี ารปรับโครงอานไมแนวตรงมาเปนทรงโคงเวา ทําใหลอ มีขนาดใหญขนึ้
โดยไมกระทบตอความสูงของอาน (รูปที่ 3)

รูปที่ 4 จักรยานแบบลอถีบ
ของ MacMillan
(ทีม่ า : http://kids.britannica.com)

รูปที่ 5 จักรยานของ Michaux และ
Lallement (ทีม่ า : http://www.
jkstarley-bicycle.org.uk)
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โดย ดร. ภาณุวัฒน จอยกลัด อนุกรรมการประชาสัมพันธ
ในป ค.ศ. 1839 Kirkpatrick MacMillan
ชางทําเกือกมาชาวสกอตซ ไดเปลี่ยน
จักรยาน จากการใชเทาไสไปบนพื้นดิน
เปนใสกา นบันไดทีล่ อ หนา แตหากพิจารณา
รูปที่ 4 จะพบวากลไกของ MacMillan
ไมใชการปนแตเปนการแกวง นั่นคือผูขี่
จะตองเหวีย่ งเทาทีก่ า นบันไดซึง่ อยูท บี่ ริเวณ
ลอหนาในทิศทางทีต่ รงกันขามกัน และจาก
กานชักที่เชื่อมมาถึงลอหลัง ก็จะทําให
รูปที่ 6 จักรยาน Penny-Farthing เกิดทอรค (Torque) และทําใหลอหลัง
(ทีม่ า : https://maas.museum.com) หมุนได กลไกนี้แมวาจักรยานจะวิ่งโดย
เทาไมสมั ผัสพืน้ แตกอ็ าจทําใหขเี่ กิดความเมือ่ ยลาไมนอ ย
ความพยายามในการสรางจักรยานยังไมหยุดนิ่ง ในชวงตนของป 1860
ชาวฝรัง่ เศสชือ่ Pierre Michaux และ Pierre Lallement ไดออกแบบจักรยาน
ในแบบใหมโดยการเพิ่มขาจานและบันไดสําหรับปนเรียกวา Crank โดยยึดติด
อยูก บั ลอหนา และออกแบบใหลอ หลังกับลอหนามีขนาดใกลเคียงกัน (รูปที่ 5) กรณี
นีเ้ สมือนเปนการปน และบังคับทิศทางทีล่ อ หนา โดยลอหลังทําหนาทีป่ ระคองเทานัน้
ตอมาถึงชวงของผูป ระดิษฐ ยอดเยีย่ มชาวอังกฤษชือ่ James Starley ไดปรับปรุง
ตามจักรยานของ Michaux และภายหลังไดรบั ความสําเร็จในการประดิษฐ รถจักรยาน
ทีเ่ รียกวา “Penny-Farthing” (เหรียญบาท กับเหรียญสลึง) คือลอหนาเหมือนเหรียญ
เพ็นนีของอังกฤษ และลอหลังเล็กเหมือนเหรียญฟารทงิ (รูปที่ 6) เนือ่ งจากรถจักรยาน
เหรียญบาท และเหรียญสลึงคอนขางอันตราย ในป ค.ศ.1879 H.J. Lawson ได
ประดิษฐรถจักรยานนิรภัยขับเคลือ่ นลอหลังแตไมไดประดิษฐสตู ลาดและอีก5ปตอ มา
James Starly ไดประดิษฐ รถจักรยานแบบนิรภัย ซึง่ ประกอบดวยลอหนาและลอหลัง
เทากัน และโซโยงไปกับลอหลัง ซึง่ ถือเปนรูปแบบมาตรฐานของจักรยานมาจนถึงปจจุบนั
ในป ค.ศ.1888, John Boyd Dunlop ชาวสกอตซ ไดเสนอการใชลอ ทีม่ ยี าง
และมีลมขางในขึน้ เปนครัง้ แรก ตอมาไดใชกนั อยางกวางขวาง ในชวงเวลาตอมา และ
ฟรีลอ หลัง ไดถกู นํามาใช ซึง่ ทําใหผขู บั ขีใ่ ชงานงายขึน้ จนกระทัง่ ในชวง ค.ศ.1890
ตัวสับเกียร และตัวบังคับทีแ่ ฮนด สายเคเบิลแบบมีปลอก ใชเพือ่ ดึงเบรก ไดถกู พัฒนาขึน้
หลังจากนั้นจักรยานก็ไดถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยมาตั้งแตปรับเปลี่ยนวัสดุในการ
ทําเฟรมจากเหล็ก มาเปนอลูมเิ นียมและตอมาเปนคารบอน เพือ่ จุดประสงคในการ
ลดนํา้ หนักและสงถายแรงจากผูข ไี่ ดมากทีส่ ดุ
นอกเหนื อ จากการลดนํ้ า หนั ก เฟรมแล ว
ผูออกแบบยังคงมีการพัฒนาถึงหลักการลด
แรงตานจากอากาศโดยอาศัยหลักการอากาศ
พลศาสตร (Aerodynamic)
รูปที่ 7 จักรยานเสือหมอบเพือ่ การแขงขันใน
ยุคปจจุบนั ถูกออกแบบใหเบาและลดแรงตาน
อากาศ (ทีม่ า : http://edsakjd.blogspot.com)

รูปที่ 8 จักรยานเสือภูเขา จะออกแบบ รูปที่ 9 จักรยานทองเทีย่ ว จะออกแบบมาเพือ่
ใหมโี ชค (Shock Absorber) เพือ่ ลด ใชในการปน ทองเทีย่ วไกลๆ และมีตะแกรงไว
วางของสัมภาระ
แรงกระแทกในการปน ในทีข่ รุขระ
(ทีม่ า : http://www.snbike.com)
(ทีม่ า : http://dreamslotto.com)

จากการพัฒนาอยางตอเนือ่ งนัน้ ทําใหเกิดจักรยานมากมายหลายรูปแบบหลาย
ประเภท เชน จักรยานเสือหมอบ (รูปที่ 7) จักรยานเสือภูเขา (รูปที่ 8) จักรยานทองเทีย่ ว
(รูปที่ 9) เปนตน ซึง่ ก็สดุ แลวแตความชอบแตละบุคคล ไมวา จะเปนเพือ่ การแขงขัน
หรือเพือ่ การออกกําลังกาย
เห็นไหมครับจักรยานที่พวกเราเห็นกันอยูทุกวันนี้ตางก็มีประวัติและการพัฒนา
อยางตอเนื่องหลายทศวรรษ แตอยางหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยนเลย คือ การใชจักรยาน
ยังตองใชแรงของมนุษยในการขับเคลื่อนอยู ซึ่งนั่นแหละคือเสนหของสิ่งประดิษฐ
ทีเ่ รียกวาจักรยาน

กิจกรรมของสภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดร.กมล ตรรกบุตร (นายกสภาวิศวกร) นายวีระ ถนอมศักดิ์ (อุปนายกสภาสถาปนิก) นายพิชญะ จันทรานุวัฒน (เหรัญญิกสภาวิศวกรและ
ประธานคณะทํางานประสานงานดานภัยพิบัติจากอัคคีภัย) พรอมดวยคณะทํางานประสานงานดานภัยพิบัติจากอัคคีภัย วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เดินทางไปเขาพบนาย
อํานาจ ชอบรูป (ปลัดอําเภอเวียงปาเปา) และนายวีระจิต ชัยกันทะ (รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงปาเปา) เพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ บานเวียงปาเปา...ปลอดภัย
จากอัคคีภัย และมอบแบบแปลนหอพักชาย-หญิง ใหผูอํานวยการโรงเรียนพิทักษเกียรติวิทยา
ในการนี้ ชวงบายวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2560 ดร.กมล ตรรกบุตร (นายกสภาวิศวกร) นายวีระ ถนอมศักดิ์ (อุปนายกสภาสถาปนิก) นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
(ประธานคณะทํางานประสานงานดานภัยพิบัติจากอัคคีภัย) นําทีมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา ลงพื้นที่แนะนําความปลอดภัยดานอัคคีภัยใหแกชาวบานหมู 2 ตําบลเวียง
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยแบงกลุมลงพื้นที่ เพื่อแนะนําวิธีการที่สําคัญในการปองกันอัคคีภัยใหชาวบานเขาใจดังนี้ 1) การลดความเสี่ยงอันตราย 2) ติดตั้ง
Smoke Alarm และ 3) วางแผนการหนีไฟและทุกหองนอนตองมีทางสํารอง ซึ่งไดรับการตอนรับและความสนใจจากชาวบานเปนอยางดี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมผูตรวจสอบอาคาร และสมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย รวมกับ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
จัดกิจกรรม “สานสัมพันธจากใจ ทหารไทยกับประชาชน” บูรณาการรวมกับ โครงการ “พลังประชารัฐ อาสารวมใจ ปองกันอัคคีภัยชุมชน” โดยจัดอบรมใหความรูดาน
การปองกันอัคคีภัยใหแกประชาชนในชุมชน และลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย ณ ชุมชนแพรงภูธร ชุมชนแพรงสรรพศาสตร ชุมชนแพรงนรา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ขาวกิจกรรมสภาวิศวกร
มอบวุฒิบัตร
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเปนเกียรติแก
สมาชิกสภาวิศวกรที่ทําคะแนนสูงสุด ในการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯ
ระดับภาคีวิศวกร ไดคะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจําเดือน เมษายน 2560
ณ สํานักงานสภาวิศวกร
ประจําเดือน เมษายน 2560
1. นายศราวุธ คุณาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
2. นางสาวอรุณรัตน วลิตษรางศกุล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒบิ ตั รเพือ่ เปนเกียรติแก
สมาชิกสภาวิศวกร ทีท่ าํ คะแนนทดสอบความรูผ ขู อรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวศิ วกร
ไดคะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจําเดือนมิถนุ ายน 2560 ณ สํานักงานสภาวิศวกร
ประจําเดือน มิถุนายน 2560
1. นายธีรภัทร แกวประดิษฐ
2. นายศุภพล ทาบึงการ
3. นายเปนหนึ่ง เครือชาลี
4. วาที่รอยตรีอัครินทร ชินวงศสมพร
5. นายธีรพล เตชะเสน

ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเปนเกียรติแกสมาชิก
สภาวิศวกรทีท่ าํ คะแนนสูงสุด ในการทดสอบความรูผ ขู อรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวศิ วกร
ไดคะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ณ สํานักงานสภาวิศวกร
ประจําเดือน พฤษภาคม 2560
1. นายศาสวัต ทับวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. นางสาวกุลปวีณ จิตะพันธกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
3. นางสาวชอผกา แผลงประพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. นายวิชชวิน ภาคลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. นายกิตติศักดิ์ เกิดพิทักษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6. นายกฤษณศักดิ์ แกวสนิท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กิจกรรมของสภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สภาวิศวกร นําโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
เลขาธิการสภาวิศวกร รวมดวย นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายรณรงค กระจางยศ
และนายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล ผูชํานาญการดานโยธา ไดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
สนามแบดมินตัน ซึ่งเปนอาคารสูง 2 ชั้น ตั้งอยูบริเวณซอยเรวดี 55 ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เกิดพังถลม จากการตรวจสอบมีขอสันนิษฐาน
3 ประเด็น ไดแก 1.ลมพายุรุนแรงผิดปกติ 2.โครงสรางชวงยาว 8 ม. และ มีการกอ
กําแพงอิฐสูง 10 ม. ทําใหมีพื้นที่รับลมมาก 3.ระบบโครงสรางไมแข็งแรง เนื่องจาก
พบมีการเสริมเหล็กคํ้ายัน โครงสรางหลายจุด

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกรรวมกับสภาสถาปนิกจัดแถลงขาว
เรื่อง “แถลงผลการดําเนินงานทดสอบวิศวกรและสถาปนิกจีน รุน 1 โครงการ
รถไฟความเร็วสูง” ณ หองรัชดา 1 โรงแรมเจาพระยาปารค โดยไดรับเกียรติจาก
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร
นายเจตกําจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และนายประภากร วทานยกุล กรรมการ
สภาสถาปนิก ซึ่งการแถลงขาวไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนเปนจํานวนมาก

สภานายกพิเศษ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รายนามคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
กรรมการสภาวิศวกร

นายกสภาวิศวกร
นายกมล ตรรกบุตร
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
นายไกร ตั้งสงา
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
เลขาธิการสภาวิศวกร
นายอมร พิมานมาศ
เหรัญญิกสภาวิศวกร
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน

นายเสรี สุธรรมชัย
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล
นายรัชทิน ศยามานนท
นายวินิต ชอวิเชียร
นายดํารงค ทวีแสงสกุลไทย
นายชัชวาลย คุณคํ้าชู
นายลือชัย ทองนิล
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ
นายมานิตย กูธนพัฒน
นายพิชิต ลํายอง
นายจิระศักดิ์ แสงพุม
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
นายปยะบุตร วานิชพงษพันธุ
นายพิศิษฐ แสง-ชูโต
นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)

ทีป่ รึกษา นายกมล ตรรกบุตร, นายไกร ตัง้ สงา, นายประเสริฐ ตปนียางกูร, นายพิชญะ จันทรานุวฒ
ั น
ประธานอนุกรรมการ นายอมร พิมานมาศ
รองประธานอนุกรรมการ นายมานิตย กูธนพัฒน
อนุกรรมการ นายพิศษิ ฐ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุม , นางปราณี ศรีสกุ ใส, นายกิตติ วิสทุ ธิรตั นกุล,
นายเอกรินทร วาสนาสง, นายธเรศวร ธนะสมบูรณ, นายชายชาญ โพธิสาร, นายภาณุวฒ
ั น จอยกลัด,
นายพงษพัฒน ดิสถาพร, นางพิมพิดา จรรยารักษสกุล, นางสาวธิดารัตน จิระวัฒนาสมกุล
เลขานุการอนุกรรมการ นางสาวเทพิน เกษะศิริ
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ นางสาวดวงพร สังขแกว, นางสาวขวัญฤทัย ปนใจ
จัดรูปเลม และประสานงาน บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2557-2560)

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ นายเกษม กุหลาบแกว
กรรมการจรรยาบรรณ นายสนัน่ ศิรอิ อ น, นายประสงค ธาราไชย, นายสุวชิ ลิม่ ทอง
นายวิสทิ ธ อุตศิ ยพงศา, นายณัฏฐวุฒิ อุทยั เสน, นายดิเรก ลาวัณยศริ ,ิ นายวรากร ไมเรียง
นายขวัญชัย ลีเผาพันธุ, นางพูลพร แสงบางปลา, นายวริทธิ์ อึง้ ภากรณ, นายสมศักดิ์ จุฑานันท
นายสมศักด ศรีสมทรัพย, นายมงคล ดํารงคศรี , นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ์

ผูตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)

ผูตรวจสภาวิศวกร นายสุวัฒน เชาวปรีชา, นายประศักดิ์ บัณฑุนาค, นายนพพร ลีปรีชานนท

ติดตามการดําเนินงานของสภาวิศวกรไดที่ Website: www.coe.or.th Facebook: www.facebook.com/coethai
หรือขอรับคําปรึกษาไดที่ สายดวน 1303 โทรสาร 0-2935-6695, 0-2935-6697
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