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สารจากนายกสภาวศิวกร

เรียน ท่านสมาชิกสภาวิศวกร
 สารสภาวิศวกรฉบับนี้เป็นสารฉบับที่ 3 ปี 2561 ของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ที่ครบวาระการบริหารสภาวิศวกร
แล้วในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ได้ประกาศผลการเลือก
ตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตามมาตรา 24 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จ�านวน 15 คน เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2561 และคณะกรรมการสภาวิศวกรได้รายงานผลต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร และขอความอนุเคราะห์
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสภาวิศวกร 
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) จ�านวน 5 คน เพื่อการด�าเนินการในขั้นต่อไป
 คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้เตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ�าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที ่
24 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการด�าเนินการในรอบป ี
2561 และขออนุมัติแผนงานและงบประมาณปี 2562 จากสมาชิกสามัญ ในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกรผมใคร่ขอ 
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ
 คณะกรรมการสภาวิศวกร สมยัที ่6 ได้จดัซือ้จดัหาทีด่นิเพือ่ก่อสร้างทีท่�าการสภาวศิวกรเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ตามเจตนารมณ์
ที่สมาชิกสภาวิศวกรมอบหมายให้ด�าเนินการ โดยได้ที่ดินจ�านวน 2 ไร่ ตามวงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท บริเวณปากซอย 
ลาดพร้าว 54 ฝั่งตรงข้ามสถานีต�ารวจโชคชัย 4 ห่างจากต�าแหน่งสถานีรถไฟฟ้าโชคชัย 170 เมตร คาดว่าคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 จะสามารถด�าเนินการต่อเนื่องในการก่อสร้างอาคารที่ท�าการสภาวิศวกรเป็นการถาวรต่อไป
 สารสภาวิศวกรฉบับน้ี ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วศ. ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ให้น�าเสนอประวัติ
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และการน�าเสนอข้อมูลของแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ ที่มีข่าวการเตรียมการ
ก่อสร้าง Terminal 2 เพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารอีก 30 ล้านคนต่อปี ที่แตกต่างไปจากแผนแม่บทเดิม รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจ
และประเด็นอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและน่าสนใจส�าหรับสมาชิกโดยตรง
 กระผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าสารสภาวศิวกรฉบบันี ้จะให้สาระและความรู ้ทีค่รอบคลมุทัง้วศิวกรรมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีก้าวหน้า โดยคณะท�างานจัดท�าสารสภาวิศวกร ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะที่จะ
น�าไปประยุกต์ต่อเนื่อง และใคร่ขอขอบคุณทุกฝ่ายในความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านต่อสภาวิศวกรครับ

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านๆ คุยกับเลขาธิการสภาวิศวกรฉบับที่ 3/2560 ผมมีเรื่องมาคุยกับท่านสมาชิกอยู่  
4 เรื่องครับ เรื่องแรกคือการซื้อที่ดินของสภาวิศวกรเพื่อก่อสร้างส�านักงานแห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้สภาวิศวกรได้จัดซื้อเรียบร้อยแล้วเป็น
ที่ดินติดถนนลาดพร้าวเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตรงข้ามซอยโชคชัย 4 และสภาวิศวกรได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับ
การด�าเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่น้ี ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่ดินที่เราได้มานี้ อยู่ในแนว 
เส้นทางทีก่�าลงัก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ซึง่จะท�าให้สมาชกิสภาวศิวกรทีจ่ะเข้ามาตดิต่อกบัสภาวศิวกร ในอนาคตได้รบัความสะดวก
ในการเดินทาง จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับ 
 เรือ่งที ่2 เป็นเรือ่งการถล่มของอาคาร 4 ชัน้ทีซ่อยรามค�าแหง 51 เมือ่วนัที ่8 มกราคมทีผ่่านมา ซึง่เกดิการถล่มในระหว่างทีท่�าการรือ้
ถอนอาคาร โชคดทีีไ่ม่มผีูเ้สยีชวีติ แต่มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ 2 รายจากเศษปนูทีร่่วงลงมากระแทกโดนศรีษะ สภาวศิวกรได้รบัการประสานงาน 
จากส�านักงานเขตบางกะปิ ในการลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากว่าอาคารที่ถล่มนี้มีความสูง 4 ชั้น 
จัดเป็นวิศวกรรมควบคุมซึ่งการรื้อถอนอาคารต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตออกแบบขั้นตอนการรื้อถอน ตลอดจนการควบคุมงาน 
ซึ่งสภาวิศวกรจะเชิญวิศวกรที่เกี่ยวข้องมาสอบจรรรยาบรรณต่อไป หากพบว่ามีความผิดจริง อาจมีโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต 
ส�าหรับเร่ืองสุดท้ายคือ การให้บริการสมาชิกทดสอบความรู ้โดยการสอบสัมภาษณ์ เลื่อนระดับเป็นสามัญ และวุฒิวิศวกร  
ที่ศูนย์บริการสมาชิกทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และ สงขลา ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกฯ ที่มาขอรับการสอบสัมภาษณ์ 
ที่ ศูนย์บริการฯ เชียงใหม่เป็นจ�านวนมากท่านเข้าร ่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ในวันที่  24 มกราคม 2562 
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป แล้วพบกันครับ สวัสดีครับ

 สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในฉบับที่ 3 ครับ ส�าหรับเนื้อหาสาระของสารสภาวิศวกรฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับบทความเรื่อง  
สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อแผนแม่บทเปลี่ยนไป, โลกขาดแคลนอาหารหรือกินทิ้งกินขว้างกันแน่, เหตุเพลิงไหม้น่าสลดใจบ้านอยู่อาศัยในหมู่บ้านย่านสุวินทวงศ์ และคอลัมน์ 
Who is who in Engineering ซึ่งฉบับนี้น�าเสนอประวัติของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อดีตผู้ว่าคนเก่งจากจังหวัดเชียงรายที่เข้าช่วยเหลือ
เหตุการณ์ 13 หมูป่าที่ถ�า้ขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ประจ�า อาทิเช่น ข่าวสารแวดวงงานวิศวกรรม, ย้อนรอยงานวิศวกรรมในอดีต ซึ่งในฉบับนี้
เสนอตอนสะพานรถไฟแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละคอลัมน์ล้วนอัดแน่นด้วยสาระที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกเช่นเคยครับ
 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถอ่านสารสภาวิศวกรย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th คลิกที่ประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสภาวิศวกร
ชื่อ “COE Thailand” ครับ และพบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณครับ

คยุกบัเลขาธิการสภาวศิวกร

บรรณาธิการแถลง

ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

ดร. กมล ตรรกบุตร
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คดจีรรยาบรรณ โดย ส�านักกฎหมายและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

 สภาวิศวกรได้รับหนังสือจากบริษัท จิระอนันต์ จ�ากัด เพื่อขอตรวจ
สอบการปฏบิตังิานของนายประเสรฐิ ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
วิศวกรรมควบคมุ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวศิวกร สืบเนือ่ง 
จาก บริษัท จิระอนันต์ จ�ากัด ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บ้านหมุน 
ให้ท�าการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินและ
ระบบท่อน�้ามันเชื้อเพลิง ครบตามวาระ ๑๐ ปี ซึ่งมีนายประเสริฐเป็น
วิศวกรผู้ควบคุมงานทดสอบดังกล่าว โดยในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บ้านหมุน ได้เข้าท�าการทดสอบร่วมกับส�านักงาน
พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ได้รับแจ้งจากส�านักงานพลังงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บ้านหมุน ไม่มีวิศวกร 
เข้าร่วมการทดสอบ ส�านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไม่
สามารถรบัเงือ่นไขและผลการทดสอบดงักล่าวได้ ด้วยเหตดุงักล่าว บรษิทั 
จิระอนันต์ จ�ากัด จึงแจ้งเรื่องมายังสภาวิศวกรเพื่อด�าเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ถูกกล่าวหาต่อไป

 ประเด็นที่ ๑ คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วข้อเท็จจริง 
รับฟังได้ว ่า นายประเสริฐได้ยอมรับต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน  
ตามบันทึกถ้อยค�าเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่า เน่ืองจากมี 
ความเข้าใจว่าเมือ่ได้ออกรายงานการตรวจสอบถังเกบ็น�า้มนัเช้ือเพลงิใต้
พื้นดินและระบบท่อน�้ามันเชื้อเพลิงฯ ด้วยระบบ MassTech แล้ว 
จะสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการต่ออายุกับส�านักงานพลังงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จึงเป็นเหตุให้นายประเสริฐมิได้เดินทาง 
ไปร่วมตรวจสอบกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานพลังงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แต่ในภายหลังนายประเสริฐได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินและระบบท่อน�้ามันเช้ือเพลิง 
ครบตามวาระ ๑๐ ปี ตามกฎกระทรวงสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทราบว่า ในการทดสอบและตรวจสอบแต่ละครั้ง ผู้ทดสอบ
และตรวจสอบต้องจัดให้มีหัวหน้าวิศวกรทดสอบด�าเนินการทดสอบ 
และตรวจสอบ โดยอยูใ่นการควบคมุของพนกังานเจ้าหน้าที ่และเมือ่วนัที่ 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐได้มีการประสานงานกับบริษัท 
จริะอนนัต์ จ�ากดั เพือ่ตดิต่อส�านกังานพลงังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
เพื่อเข้าด�าเนินการทดสอบใหม่อีกครั้ง โดยนายประเสริฐได้ท�าการ 
ตรวจสอบและทดสอบร่วมกบัพลงังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึ
ได้มกีารจดัส่งรายงานตรวจสอบถังเกบ็น�า้มนัเชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิและระบบ
ท่อน�า้มันเชื้อเพลิง ครบตามวาระ ๑๐ ปี ของบริษัท จิระอนันต์ จ�ากัด 
และได้ผ่านการรับรองจากพลงังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
โดยในการตรวจสอบและทดสอบในครั้งนี้ นายประเสริฐมิได้มีการคิด 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 คณะกรรมการจรรยาบรรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อนายประเสริฐ
รับเป็นผู้ควบคุมงานในการตรวจสอบและทดสอบถังเก็บน�า้มันเชื้อเพลิง
ใต้พื้นดินและระบบท่อน�้ามันเชื้อเพลิง ครบตามวาระ ๑๐ ปี ของบริษัท 
จิระอนันต์ จ�ากัด นายประเสริฐย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ทีจ่ะต้องเข้าด�าเนนิการตรวจสอบและทดสอบร่วมกบัพนกังานเจ้าหน้าที่
ของส�านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่นายประเสริฐมิได้ 

เข้าร่วมตรวจสอบและทดสอบเป็นเหตุให้การตรวจสอบและทดสอบ 
ในครั้งแรกมิได้รับการรับรองจากพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
อนัเป็นความผดิตามข้อ ๓ (๒) ของข้อบงัคบัสภาวศิวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเห็นสมควร 
ลงโทษในประเด็นนี้

 ประเด็นที่สอง คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การทีน่ายประเสรฐิได้มอบหมายบคุลากร ซึง่เป็นเทคนคิเชีย่นทีม่คีวามรู้
ความสามารถที่ผ่านการอบรมในการทดสอบถังและท่อในระบบด้วยวิธี 
MassTech และทีมงานพร้อมอุปกรณ์ไปด�าเนินการตรวจสอบร่วมกับ
พลงังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ภายใต้การก�ากบัดแูลของนายประเสรฐิ 
อีกชั้นหนึ่ง เมื่อนายประเสริฐได้รับข้อมูลการตรวจสอบถังเก็บน�้ามัน 
ดงักล่าวแล้วจะน�าข้อมลูการตรวจสอบและทดสอบมาประกอบการพจิารณา 
จัดท�ารายงานการตรวจสอบ รวมถึงมีการส่งข้อมูลให้กับประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธี MassTech และประเสริฐ 
ได้จัดส่งรายงานรับรองการตรวจสอบด้วยวิธี MassTech ให้กับบริษัท  
จิระอนันต์ จ�ากัด ต่อมานายประเสริฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การตรวจสอบและทดสอบดังกล่าว เข้าด�าเนินการทดสอบใหม่อีกครั้ง 
จนผ่านการรบัรองจากพลงังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยาเป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว และนายประเสริฐมิได้มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
การกระท�าดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า เป็นการละทิ้งงานที่ได้รับท�าโดยไม่มี
เหตุอันสมควร และไม่ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในงานที่ตนเองไม่ได้รับท�า ตรวจสอบ หรือควบคุม 
ด้วยตนเอง ตามข้อ ๓ (๘) และ (๙) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
อันจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓  
จึงเห็นสมควรยกข้อกล่าวหาในประเด็นนี้

 คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษตักเตือน
นายประเสรฐิ ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร เพื่อให้มีความระมัดระวังในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มากขึ้น รวมถึงการตรวจสอบ 
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร ในการทดสอบและตรวจสอบถงัเกบ็น�า้มนั
เชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิและระบบท่อน�า้มนัเชือ้เพลงิตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ในความผิดตามข้อ ๓ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ามาซึ่ง
ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ยกข้อกล่าวหา 
นายประเสรฐิ ในความผดิตามข้อ ๓ (๘) และ (๙) ของข้อบงัคบัสภาวศิวกร 
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีวศิวกรรมและการประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 
อนัจะน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่เป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน โดยอาศัยบทเฉพาะกาลตามความ 
ในข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะน�ามาซึ่ง 
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ข่าวประชาสัมพนัธ์

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ�าปี 2562

 สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ�าปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.00 นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 นาฬิกา) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตามมาตรา 24 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
  1.2 ผลการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ท�าการสภาวิศวกร
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ�าปี 2561
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
  3.1 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561
  3.2 รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร ประจ�าปี 2561
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
  4.1 ขออนุมัติงบดุล ประจ�าปี 2561
  4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  4.3 ขอความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานและขออนุมัติงบประมาณ ประจ�าปี 2562
  4.4 การเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกร
 ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 สมาชิกแจ้งความจ�านงเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th ทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : info@coe.or.th หรือ 
ทางโทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 ภายในวนัที ่21 มกราคม 2562 กรณุาน�าบตัรสมาชกิสภาวศิวกร หรอืใบอนญุาตฯ หรอืบตัรประจ�าตวั 
ประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของท่าน เพื่อการลงทะเบียน โดยปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 นาฬิกา

 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1303
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Who’s who in Engineering โดย นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร
ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 
 - นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2536
 - เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2545 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2556 
 - ปริญญาโท สาขา Geodetic Science and Surveying มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต  พ.ศ. 2531
ประสบการทางธุรกิจและวิชาชีพในปัจจุบัน - ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

งานวศิวกรรมทีเ่ด่นชดั
 ผู้บัญชาการศูนย์อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ�้าหลวง – ขุนน�้านางนอน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้บังคับ
บัญชา ก�าหนดวางแผน ปรับแผน ควบคุม บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเด็กและโค้ช ทั้ง 13 คน ที่ติดในถ�้าหลวง ที่บูรณาการสหวิชาการ ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข งานชลศาสตร์ งานส�ารวจ ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการค้นหาอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน การประสาน
และบริหารจัดการทีมสหวิชาชีพในระดับนานาชาติที่สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลส�าเร็จมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยมีหลายสถาบันให้ความชื่นชมในการปฏิบัติการ
ภารกจิดงักล่าวจนบรรลเุป้าหมายสามารถช่วยเหลอืผูส้ญูหายทัง้ 13 คน ได้ส�าเรจ็ จนประสบความส�าเรจ็ เช่น Wharton School Management โรงเรยีนสอนบรหิารจดัการ
อันดับหนึ่งของโลก กล่าวชื่นชมผมในฐานะเกียรติยศ และภาวะผู้น�า ที่มีความชัดเจน เด็ดขาด

งานสังคมสาธารณะ
 นายณรงค์ศกัดิ ์โอสถธนากร เป็นผูท้ีอ่ทุศิตนให้กบัการท�างานราชการและเพือ่สงัคมส่วนรวมอย่างต่อเนือ่ง เน้นการบรหิาร
จังหวัดที่ค�านึงถึงทุกข์สุขของประชาชน (ประชาชนต้องกินอิ่ม นอนหลับ) เน้นการกระจายแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างทั่วถึง 
แก้ไขปัญหากรณกีารเกดิสาธารณภยัต่างๆ เช่น อทุกภยั แผ่นดนิไหว ดนิถล่ม โดยเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสรจ็ภายใน 24 ชัว่โมง 
และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ก�ากับ ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ชาวบ้านรักและให้ความเชื่อถือด้วยบุคลิกที่ตรงไปตรงมา 
ลุยท�างานในพื้นที่ตลอด พร้อมๆ กับมีภาพการท�าหน้าที่ที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

 ความคดิเหน็ เรือ่ง วงการวศิวกรรมไทย - งานวศิวกรรมเป็นงานทีเ่ป็นรากฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศบนพืน้ฐานของโครงสร้างทีม่มีาตรฐาน และความปลอดภยั  วศิวกร
มหีน้าท่ีศึกษาวเิคราะห์ ค�านวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคมุการผลติ การก่อสร้าง การประดษิฐ์คดิค้นนวตักรรมต่างๆ ทีต้่องค�านงึถงึประโยชน์เพือ่สงัคม เพือ่สาธารณะ 
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรทีย่ัง่ยนื บทบาทวศิวกรในปัจจบุนัมทีัง้ในภาคเอกชน ภาคธรุกจิ และภาครฐั ผูบ้รหิารหลายๆ ท่านทีบ่รหิารประเทศ บรหิารบ้านเมอืงในปัจจบุนักม็าจาก
วชิาชีพวศิวกร พืน้ฐานทางวศิวกรรม วศิวกรทีแ่ม้ว่าจะเป็นนกับรหิารกส็ามารถบรหิารจดัการได้อย่างมเีทคนคิ มขีัน้ตอน และวธิกีารทีร่อบคอบ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
 วิศวกรบางสาขาในประเทศไทยยังขาดแคลน ยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศก�าลังเติบโต ประเทศก�าลังพัฒนา งานวิศวกรก็ยิ่งมีความส�าคัญ และมีความต้องการมาก
ขึ้นไปด้วย การควบคุมคุณภาพของวิศวกรจึงเป็นเรื่องส�าคัญ การควบคุมนี้มิใช่เพียงแต่ควบคุมการท�างาน แต่ยังรวมถึงการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตวิศวกร
รุ่นใหม่ๆ ในสถาบันการศึกษาด้วย 
 ฝากค�าลงท้ายให้น้องๆ วิศวกร - วิศวกรเป็นวิชาชีพที่ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความช�านาญให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความรู้
ด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงาน ด�าเนินโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ ข้อกฎหมายของบ้านเมือง 
นอกจากเรื่องการพัฒนาความรู้แล้วยังอยากจะขอฝากเรื่องจรรยาบรรณของวิศวกร “จรรยาบรรณ” เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากกว่าความรู้ ความสามารถ จึงขอให้วิศวกรยึดมั่น 
ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ หน่วยงานมอบรางวัล

นิสิตเก่าดีเด่น 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น 2560 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข็มพระพิรุณทองค�า และโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น (ผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน) 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รางวัล Thailand Headlines Person of the Year Awards 2018  2561 บริษัท เจียรไน เอ็นเตอร์เทนเม้น จ�ากัด (สื่อจีนในประเทศไทย)

คนดีศรีเชียงราย บุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม 2561 จังหวัดเชียงราย

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติส�าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รางวัลศาตรเมธี  สาขาสังคมศาสตร์ ด้านบริหาร และการจัดการ 2561 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น (ด้านการบริหาร/การปกครอง) 2561 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ในฐานะศิษย์เก่าเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2561 โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2018 Asia Game Changer Awards 2561 Asia Society ณ สหรัฐอเมริก
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 US EPA หน่วยงานคล้ายกระทรวงสิง่แวดล้อมในบ้านเรา ได้ให้ความรู ้ค�าแนะน�า
ในการจัดการกับอาหารที่สูญเสียไปเปล่าๆ ไว้ในแผนภูมิการน�าอาหารท่ีสูญเสีย
ไปเปล่าๆ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ EPA Food Recovery Hierarchy ซึ่งในเชิง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรสามารถใช้วิชาชีพ และเทคโนโลยีมาจัดการได้ดังนี้

Source:  US EPA, Food Recovery Hierarchy diagram 
 กล่าวคือ เริ่มต้นจากการลดความสูญเปล่าที่ต้นทางโดยการลดปริมาณอาหาร
ที่ผลิตส่วนเกินหรือที่มากไป ถ้ามีอาหารส่วนเกินก็น�าไปบริจาคให้ผู ้ยากไร้เสีย 
ถ้ายังเหลืออีกก็น�าไปเลี้ยงสัตว์ ต่อมาก็น�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่นน�าน�้ามัน
พืชเก่าเหลือใช้แล้วไปผลิตไบโอดีเซล หรือน�าเศษอาหารไปผ่านกระบวนการหมัก 
ในถังปฎิกริยาไร้อากาศ Anaerobic digestion เพ่ือให้ได้ก๊าซมีเทนใช้เป็น 
เชือ้เพลงิ หรอืน�าไปผลติไฟฟ้า น�าเศษอาหารไปท�าปุย๋หมกั Composting เพือ่ใช้เป็น
สารปรงุแต่งดนิส�าหรบัปลกูพชืต่อไป และในท้ายทีส่ดุจงึจะน�าไปฝังกลบหรอืท�าการ
เผาท�าลาย Landfill/Incineration ซึ่งขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะแทบจะ 
ไม่ได้ประโยชน์เลย แต่กลบัเสยีค่าใช้จ่ายสร้างสถานทีฝั่งกลบ เตาเผา และเครือ่งจกัร
อุปกรณ์ ฯลฯ และยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ตัวหนอน แมลงวัน หนู เท่านี้ก็จะ 
เห็นได้ว่า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการการสูญเสีย
อาหารไปเปล่าๆ ได้อย่างไร
 (ที่มาข้อมูลข้างต้น Wikipedia.org/Food waste และ US EPA Sustainable 
management/Food recovery Hierarchy)
 ขอแถมท้ายในวันนี้ว่า จากการประชุมใหญ่สามัญของสภาวิศวกร ท่านสมาชิก
วิศวกรได้มีมติอนุมัติให้สภาวิศวกรต้ังงบประมาณสองร้อยล้านบาทจัดซื้อท่ีดิน 
เพื่อก่อสร้างส�านักงาน (สภาวิศวกรได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 
จวบจนบัดนี้ สภาวิศวกรยังไม่มีส�านักงานของตนเอง)  สภาวิศวกรจึงได้แต่งตั้ง 
ให้ผูเ้ขยีนเป็นประธานอนกุรรมการจดัหาทีด่นิเพือ่ก่อสร้างทีท่�าการสภาวศิวกร และ
ด้วยความร่วมมืออย่างตั้งใจและจริงจังของอนุกรรมการทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการสภาวศิวกรบางท่าน ผูแ้ทนส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเกอืบทกุหน่วยงาน อาทิ
เช่น ส�านกังานอยัการสงูสดุ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมทีด่นิ กรมธนารกัษ์ และ 
สภาสถาปนิก เราก็ได้ที่ดินติดถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว 5  

โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร                                   

 มนษุย์ท�าให้อาหารในโลกสญูเปล่าไปมหาศาล อนัเนือ่งมาจากกระบวนการผลติ
พืชผลทางการเกษตร การผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรม การค้าปลีก และการ
บริโภคอาหารในโลกสญูเปล่านบัได้ 1/3 ถงึ 1/2 ของอาหารทัง้โลกทีม่อียู ่ในประเทศ
ยากจนความสญูเสยีเกดิระหว่างการผลติในภาคการเกษตร ในขณะทีป่ระเทศร�า่รวย
เกิดจากการกินท้ิงกินขว้าง ถึงขนาดทิ้งอาหารไป 100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (ล�าพัง 
ในสหรัฐฯ ทิ้งอาหารที่ปลอดภัยยังกินได้ถึง 40 %)  

 สาเหตุแรก เกิดในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวจากการผลิตในภาคผลิตผล 
ทางการเกษตรตกต�า่ ในช่วงฤดูแห้งแล้งจัด สภาวะอากาศโลกเปลี่ยนไป โรคระบาด
พชื ศตัรพูชื การเพาะปลกูผดิหลกัวชิาการ ท�าให้ผลผลติต�า่กว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะ
ในประเทศภูมิภาคอัฟริกาซาฮาร่า แม้แต่ในสหรัฐฯ ซึ่งจัดว่ามีความเจริญก้าวหน้า
ในภาคการเกษตร ตัวเลขความสูญเสียก็ยังพุ่งสูงถึงปีละ 3 ล้านตัน หรือที่ไม่ได้ 
ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ ปล่อยทิ้งเต็มไร่สวน
 สาเหตทุีส่อง ความสญูเสยีเกดิต่อเนือ่งในกระบวนการหลงัการเกบ็เกีย่วพชืผล 
ทางการเกษตร โดยเฉพาะในประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส 
และความชื้นในอากาศ 70-80 % ผลผลิตจะเน่าเสียจากแมลง หรือจุลินทรีย์ 
การเกบ็บรรจทุีไ่ม่ด ีตวัผลผลติเองหากการขนส่งโลจสิตคิส์ไม่ดกีก่็อให้ลดทัง้น�้าหนกั 
และปริมาตร ในส่วนการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมต้องมีการทิ้งสูญเสีย 
เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารต่อมนุษย์ 
(HACCP, Food safety) ที่เข้มงวดมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารจากเนื้อสัตว์
ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ เชื้อโรค และสารเคมีตกค้าง  
 สาเหตุที่สาม เกิดในธุรกิจค้าปลีก แม้ว่าบรรจุภัณฑ์จะช่วยถนอมอาหารก็ตาม 
แต่ฉลากบอกอายุอาหารบนกล่องก่อให้เกิดปัญหาความสับสน และในท้ายสุดต้อง 
ทิ้งอาหารไปเป็นจ�านวนมาก เราจะสังเกตเห็นฉลากที่บอกว่า “ควรบริโภคก่อน 
วนัที.่..” (Use-by date) ในต่างประเทศยงัมอีกีสองค�าคอื Best before …, Sell-by 
date แม้ว่าเลยวันท่ีก�าหนดดังกล่าวไปแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินไม่ได้  
อาหารเหล่านี้ยังบริโภคได้อย่างปลอดภัย แต่ด้วยนโยบายการค้าทั่วไปอาหาร 
เหล่านี้จะถูกทิ้งไปในถังขยะ บางร้านค้าที่ขายพืชผักผลไม้ที่เพียงมีรอยช�้าเล็กน้อย 
หรือผิวดูไม่งามแต่ยังไม่เน่าเสียก็ถูกทิ้งไปเช่นกัน อุตสาหกรรมประมงก็เป็น 
อกีแหล่งหนึง่ทีม่กีารทิง้กุง้ หอย ป ูปลา หลงัจากจบัขึน้มาบนเรอืแล้วเป็นปรมิาณสงู 
มากถึง 40-60 %เช่นในมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือ และทะเลเหนือ เพราะ 
สัตว์น�้าที่จับได้นี้ไม่ได้ขนาดหรือชนิดตามที่ลูกค้าต้องการ  
 สาเหตุสุดท้าย การบริโภคอาหารของมนุษย์ที่กินเหลือทิ้ง (บุฟเฟ่ต์) เลือกกิน 
อาจเพราะไม่ชอบรสชาติ ไม่ชอบกลิ่น ไม่ชอบหน้าตาอาหาร ก็ทิ้งไปไม่รับประทาน  
ในปี ค.ศ. 2011 มเีอกสารการศกึษาถงึอาหารทีส่ญูเสยีไปเปล่าๆ ถงึ 1/3 ของอาหาร
ท่ีผลิตและบรโิภคทัง้หมดในโลก หรอืประมาณหนึง่พนัสามร้อยล้านตนัต่อปี เราลอง
มาเปรียบเทียบตัวเลขในตารางนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศก�าลังพัฒนา สูญเสียอาหาร
ไปเปล่าๆ ถึง 400-500 แคลอรี่ต่อคนต่อวัน (40% สาเหตุมาจากการเก็บเกี่ยว และ 
การผลิต)  ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว สูญเสียอาหารไปเปล่าๆ ถึง 1,500 แคลอรี่
ต่อคนต่อวัน (40% มาจากธุรกิจขายปลีกและการบริโภค) หากคิดค�านวณเล่นๆ 
จะเหน็ได้ว่าประเทศพฒันาแล้วสญูเสยีอาหารไปเปล่าๆ เกอืบเท่ากบัปรมิาณอาหาร
ที่ผลิตได้ในประเทศภูมิภาคอัฟริกาซาฮาร่า 

โลกขาดแคลนอาหารหรือกินทิ้งกินขว้างกันแน่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะช่วยได้อย่างไร

Food loss & waste
/person/year

Total 
(kg)

At the production
and retail stages (kg)

By consumers 
(kg)

Europe 280 190 90

N. America and Oceania 295 186 110

Industrialized Asia 240 160 80

Sub-Saharan Africa 160 155 5

N. Africa, W. & Central Asia 215 180 35

S. & S.E. Asia 125 110 15

Latin America 225 200 25

เยื้ องสถานีต� ารวจโชคชัย  4  
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าที่ก�าลัง
สร้างบนถนนลาดพร้าวประมาณ 
150 เมตร บนพื้นที่ตามโฉนด 
ที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน เนื้อที่ 
820 ตารางวา คาดว ่าน ่าจะ
ก่อสร้างได้ภายในปีหน้าครับ
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นายช่างใหญ่ ผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน

 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภาวิศวกรร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์“ 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชกรณียกิจหลายเรื่องของพระองค์ 
แสดงถงึความสนพระราชหฤทยัและพระปรชีาสามารถของพระองค์ในงานวศิวกรรมสาขา
ต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างเหลือคณานับ
 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและทักษะพิสัยเชิงช่าง 
ด้านวิศกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยทรงซ่อมจักรเย็บผ้าของพระพี่เลี้ยง 
ทรงประกอบเครือ่งรบัวทิยชุนดิใช้แร่ (Crystal radio) ซ่ึงต่อมาพระองค์มรีหสัเรยีกขานว่า 
VR009 (พระนามเรยีกขานในวทิยส่ืุอสาร) พระองค์ทรงโปรดการต่อเรอื ได้ต่อเรอืใบด้วย
ฝีพระหัตถ์พระองค์เอง โดยทรงประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการวิศวกรรม ศึกษา
แบบและประเภทของเรือต่างๆ ตามมาตรฐาน ทรงต่อเรือใบประเภทโอเคและทรงใช ้
ในการแข่งขนัเรอืใบในกฬีาแหลมทอง ครัง้ที ่4 นอกจากนีพ้ระองค์ยงัทรงคดิค้น ออกแบบ 
และสร้างเรือใบ และพระราชทานชื่อว่า “เรือใบแบบมด” “เรือใบแบบซูเปอร์มด”
และ “เรือใบแบบไมโครมด” ตามล�าดับ
 ตลอดเวลาที่พระองค์ เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ.2489 เป็นเวลา 70 ปี 126 วัน 
(เป็นพระมหากษตัรย์ิทีค่รองราชย์นานทีส่ดุในโลก) พระองค์ทรงมุง่มัน่ประกอบพระราช
กรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระองค์ สมดั่งพระราชปณิธานที่ว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชทานแนวทาง
ด�าเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง “เศรษฐกิจพอเพียง” (4 ธันวาคม 2548) เป็นปรัชญาการ
ด�ารงชวีติทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง ซึง่ประกอบด้วย ความพอประมาณ มเีหตมุผีล 
มีภูมิคุ้มกันที่ดี ตัวอย่างงานทางวิศวกรรมมุ่งเน้น ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร พระองค์จึงเน้นด้านน�้าและพลังงานชีวมวล

กังหันน�า้ชัยพัฒนา
 ตัวอย่างการพัฒนาเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเกษตร ได้แก่ กังหันน�้าชัยพัฒนา 
(CHAIPATANA LOW SPEED SURFACE AERATOR) เป็นเครือ่งกลเตมิอากาศทีพ่ระราชทาน
แนวพระราชด�าริให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยวิจัย ซ่ึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เป็นครั้งแรกในโลกท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ (2 กุมภาพันธ์ 2536)

 ตัง้แต่พทุธศกัราช 2498 ซึง่เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยยงัมสีถานะเป็นประเทศด้อยพฒันา พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงเริม่เกบ็ข้อมลู โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทรงเยีย่มราษฎร ทรงมพีระราชด�ารว่ิา เกษตรกรทีข่าดน�า้นัน้ยากจะท�ามาหากนิ น�า้จงึเป็นเรือ่ง
ทีต้่องจดัการก่อน เขือ่นขนาดใหญ่เพือ่การชลประทานจงึเป็นภาระของรฐับาลทีท่รงให้ความส�าคญั 
ทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นที่มาของโรงไฟฟ้าพลังน�้าหลายแห่ง
เมือ่เกดิโครงการ “น�า้” และ “ไฟ” พระองค์ยงัเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มงานการก่อสร้าง 
เขือ่น ฝาย และโรงไฟฟ้าหลายแห่งทัว่ประเทศไทย ทรงวางศลิาฤกษ์ ทรงเปิด ทรงตดิตามการท�างาน 
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ทกุแห่ง ทัง้ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ ค�าแนะน�า พระราชวนิจิฉยัแก่งานผลติ
ไฟฟ้าเพือ่ความสขุของคนไทย โดยเฉพาะในถิน่ห่างไกลกนัดาร เพือ่พฒันาชาตไิทยตลอดมา ตัง้แต่ไทย
ยงัเป็นประเทศด้อยพฒันา นานหลายสบิปีจนหยดัยนือยูไ่ด้ในเวทโีลก อนัเป็นไปตามพระราชปณธิาน 
“เพือ่ความสขุของคนไทย” พระปฐมบรมราชโองการ “เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”

“...น�้ำกับไฟส่งเสริมควำมเจริญก้ำวหน้ำของชีวิต...” 
  - พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2501 ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 
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“...ท�าไมไม่ผันน�้าให้ลงอ่างเสีย...”
 เขื่อนพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม
หัวงานการก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ เจ้าหน้าท่ี กฟผ. ได้กราบบังทูลว่า มีสะพานแห่งหนึ่งเหนือเขื่อน  
พังทุกปีเพราะแรงน�้าที่ไหลตกลงมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรแผนที่แล้วรับส่ังว่า 
“...ท�าไมไม่ผันน�้าให้ลงอ่างเสีย...” เพราะเขื่อนจุฬาภรณ์นั้นอยู่สูงมากพอ น�า้ 1 ลูกบาศก์เมตรจะผลิต
ไฟฟ้าได้ 1 กิโลวัตต์ กฟผ. รับสนองพระราชด�าริ ส�ารวจสร้างฝายตอนบนสูง 14 เมตร ด้วยการเจาะ
อุโมงค์ให้ไหลลงอ่างเก็บน�้าเขื่อนจุฬาภรณ์ได้ปีหนึ่งสองล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่ม
สองล้านยูนิต และหลังจากมีเขื่อนพรมธารา ตามพระราชด�าริแล้ว...สะพานเหนือเขื่อนก็ไม่พังอีกเลย

เอทานอล
 เอทานอล สร้างผลิตได้จากพืชหลายชนิด เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง ข้าว
ฟ่างหวาน แก่นตะวัน และพืชที่ได้ความหวานทุกชนิด สามารถน�าเอทานอล
ไปทดแทนสาร MTBE ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศได้ จึงมีพระราชด�าริของ
พระองค์เป็นแนวทางให้ทั้งรัฐบาลและเอกชนด�าเนินการพัฒนาพลังงาน 
เชื้อเพลิงชีวภาพให้ใช้ในเชิงพาณิชย์

ไบโอดีเซล
 พ.ศ. 2543 พระองค์มีพระราชด�ารัสให้กองงานส่วนพระองค์ ด�าเนินการ
วิจัยและพัฒนาทดลองน�าน�้ามันปาล์มมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเพราะหากจะ
ใช้กับรถยนต์ต้องผ่านกระบวนการ Ethyl Esterification ก่อน ในท�านอง
เดียวกนั ประเทศไทยกจ็ะสามารถลดการน�าเข้าน�า้มนัดบิในการกลัน่เป็นน�า้มนั
ดีเซล และยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรน�้ามันปาล์มไม่ให้ราคาตกต�่าได้ด้วย 
ปัจจุบันบังคับใช้ B7 ทั่วประเทศ คือ มีไบโอดีเซล ร้อยละ 7 ในปี พ.ศ.2544 
มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในพระปรมาภิไธย
 ด้วยร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวสยาม สภาวิศวกร 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลยั ร�าลกึถงึพระราชกรณยีกจิและปรชัญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยจะน�าไปเป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานของ 
สภาวิศวกรต่อไป

ข้อมูลอ้างองิ
• “รอยทางย่างพระบาท ทรงน�าชาตพิฒันา น�า้ไฟพระน�ามา เพือ่สุขแสงแห่งปวงชล”
• นิทรรศการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช
  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
• หนังสอืเรือ่ง “พระบดิาแห่งการพฒันาพลังงานไทย” จัดท�าโดย กระทรวงพลงังาน

นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ผู้เรียบเรียง

“...ตรงนั้นมี 3 ล�าน�า้ จะท�าอะไรได้บ้าง...”
 โรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองช่องกล�่า จ.สระแก้ว ที่ช่องกล�่า อ.วัฒนานคร  
จ.สระแก้ว  อดีตเป็นป่าเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมผู้มีหน้าที่ปกป้องดินแดน และได้ทรงทราบว่า
ราษฎรขาดน�้าเพาะปลูก ทั้งไฟฟ้าก็ยังไปไม่ถึง จึงมีพระราชด�าริหารือว่า  
“...ตรงนั้นมี 3 ล�าน�้า จะท�าอะไรได้บ้าง...” กฟผ. รับสนองพระราชด�าริ สร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองช่องกล�่า ท�าให้เกษตรกรมีน�้าใช้ในตอนกลางวัน และ
มีไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืน ต่อมา กฟผ. ได้ทดลองผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ที่นี่เป็นแห่งแรกก่อนจะขยายงานด้านพลังงานทดแทนไปยังแหล่งอ่ืนๆ เช่น 
พลังแสงอาทิตย์ที่ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน พลังลมที่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิรันดร์
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COE Focus                                                                      โดย ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณะกรรมการสภาวิศวกร และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

หลกัเกณฑ์และคณุสมบตักิารขอรบัใบอนญุาตนติบิคุคล
 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จะจ�าแนกเป็น ประเภทบุคคลธรรมดา  และประเภท
นิติบุคคล หลายท่านคงจะได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการขอใบ
อนุญาตประเภทบุคคลธรรมดามาบ้างแล้ว ในครั้งนี้จะเป็นการอธิบายถึงหลัก
เกณฑ์และคุณสมบัติการขอรับใบอนุญาตแบบนิติบุคคล
 โดยการขอใบอนญุาตประเภทนติบิคุคล  จะต้องมหีลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิ
การขออนุญาตนิติบุคคลดังต่อไปนี้
 1. มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกใน 
คณะผูบ้รหิารของนติบิคุคลจ�านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ 
ห้างหุน้ส่วน กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั หรอืผูม้อี�านาจบรหิารแต่ผูเ้ดยีวของ
นิติบุคคลเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิศวกร
 ในกรณีที่นิติบุคคลมีความประสงค์จะใช้คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
ของบรษิทัในฐานะเป็นผูไ้ด้รับใบอนญุาต ให้นติบิคุคลมหีนงัสอืรบัรองการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบคุคล และหนงัสอืแสดงเจตจ�านงยนิยอมเป็น 
ผู ้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคล ตาม 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 โดยแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่ 
สภาวศิวกรก�าหนด
 3. กรณีนิติบุคคลมีความประสงค์จะใช้คุณสมบัติสมาชิก  ในคณะผู้บริหาร
ของนิติบุคคล (บริษัทมหาชน) ให้บริษัทมหาชน จัดส่งส�าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมรับรองความถูกต้อง
 ซึง่มมีตมิอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ เพื่อให้ 
เป็นไปตามมาตรา 77 และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ�ากดั พ.ศ. 2535 ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
ตามรายชื่อในคณะกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน ลงนามหนังสือแสดง
เจตจ�านงยนิยอมเป็นผูร้บัผดิชอบในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
บริษัท ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

ตัวอย่าง หนังสือรับรองของนิติบุคคล/หนังสือแสดงเจตจ�านง

เอกสารและหลักฐานการขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล
 1. แบบค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ประเภทนติบิคุคล
 2. ส�าเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้ว
    ไม่เกินหนึ่งเดือน
 3. ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
 4. ส�าเนาใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. ส�าเนาใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของบคุคลธรรมดา 
    (โดยเจ้าของใบอนุญาตจะต้องลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
 6. รายชื่อผู้มีอ�านาจบริหารนิติบุคคล
 7. งบดุลประจ�าปีล่าสุดของนิติบุคคลที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้ว 
    (กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนไม่ถึง 1 ปี อนุโลมไม่ต้องแนบงบดุลประจ�าปี)

ในกรณีที่จะขอต่ออายุ  จะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน
การขอต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคลดังนี้
 1. แบบค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
     ประเภทนิติบุคคล
 2. ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
    ที่รับรองแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันยื่นเรื่อง 
    (ประทับตราบริษัทและกรรมการที่มีอ�านาจลงนาม)
 3. ส�าเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
    ของกรรมการบริษัท (รับรองส�าเนาถูกต้อง)
 4. ส�าเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
        ของนิติบุคคล (ประทับตราบริษัทและกรรมการที่มีอ�านาจลงนาม)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 - ค่าใบอนุญาตใหม่  10,000 บาท  อายุใบอนุญาต 1 ปี
 - ค่าต่ออายใุบอนญุาต ก่อนใบอนญุาตหมดอายภุายใน 90 วนั 3,000 บาท
 - ค่าต่ออายใุบอนญุาต หลงัใบอนญุาตหมดอายไุม่เกนิ 60 วนั 5,000 บาท
 * กรณี ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 60 วัน ต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตใหม่ 
   และช�าระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�านาจบริหารนิติบุคคล
 กรณีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มีการ
เปล่ียนผู้มีอ�านาจบริหารนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคมุ ให้ส่งหนงัสอืแจ้งการเปล่ียนแปลงผูม้อี�านาจบรหิารนติบิคุคล 
พร้อมด้วยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลแล้วต่อส�านกังานสภาวศิวกร
ภายในสามสบิวนั หลงัการจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงผูม้อี�านาจบรหิารนติบิคุคล 
กรณไีม่แจ้งการเปลีย่นแปลงผูม้อี�านาจบรหิารนติบิคุคลภายในก�าหนด ให้มผีล
ขาดจากการเป็นนติบิคุคลทีไ่ด้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

 ปัจจุบันมีผู้มาขอขึ้นทะเบียนนิติบุคคลทั้งหมด จ�านวน 1,457 ราย (ข้อมูล 
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ซึ่งถือเป็น
นิมิตหมายที่ดีที่นิติบุคคลให้ความสนใจ และให้ความส�าคัญต่อการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งต่อ
วิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย

(หนังสือรับรองดังกล่าวสามารถ Download ได้จาก  www.coe.or.th)
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เหตุเพลิงไหม้น่าสลดใจบ้านอยู่อาศัยในหมู่บ้านย่านสุวินทวงศ์ (โรงพยาบาลสัตว์)

เรือ่งจากคณะกรรมการสภาวศิวกร โดย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เหรัญญิกสภาวิศวกร         

 เช้าวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ได้เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นน้องพิ้งค์เสียชีวิตใน 
กองเพลงิขณะก�าลงันอนหลบัยงัไม่ทนัจางหายไป เช้ามดืวนัพฤหสัที ่27 กนัยายน 2561 เวลา
ประมาณ 5 นาฬิกา ก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกในบ้านอยู่อาศัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่าน 
สุวินทวงศ์ 29 แขวงล�าผักชี เขตหนองจอก เป็นผลท�าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3 ราย คือคุณพ่อ 
และลูกสาวที่น่ารักอีก 2 คน คือน้องมีมี่และน้องมีนด้วยวัยเพียง 13 ปีและ 16 ปี สัปดาห์
สุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 จึงควรถูกบันทึกไว้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสูญเสียจาก 
เพลิงไหม้ครั้งส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะประธานคณะท�างานส่งเสริมความปลอดภัยด้าน 
อัคคีภัยของสภาวิศวกร คณะท�างานฯ ได้เห็นความส�าคัญจึงต้องการทบทวน วิเคราะห์หา 
สาเหตุ และก�าหนดแนวทางการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในบ้านอยู่อาศัยกัน โดยจะมีการ 
ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม                                     
 ความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่ากับเหตุเพลิงไหม้ในบ้านอยู่อาศัยที่จบลงด้วยชีวิต รวมทั้ง
เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2560 เหตุเพลิงไหม้ที่อาคารแถวสูง 4 ชั้น เป็นร้านจ�าหน่ายอุปกรณ์
รถยนต์ปากซอยนวมนิทร์ 99 ได้เสยีชวิีตทันทีถงึ 5 รายจากการติดเหล็กดัดท่ีหน้าต่างทัง้หลงั 
พวกเราได้แต่เฝ้าคอยและนับจ�านวนผู้เสียชีวิต ทั้งๆ ที่รู้ว่า “อัคคีภัยป้องกันได้” ชาวบ้าน
หรือแม้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นถึงนายสัตวแพทย์ ก็คงเข้าใจได้ว่าผู้สูญเสียเหล่านี้คงไม่รู้จัก
วธิกีาร “ป้องกนัอคัคภียั” ในบ้านอยูอ่าศยั นีค่อืค�าตอบจากท่ีหลายคนสงสัยว่าท�าไมถงึต้อง
เน้นการป้องกันอัคคีภัยส�าหรับบ้านอยู่อาศัย ทั้งๆ ที่เป็นอาคารหลังเล็กๆ เท่านั้น จึงท�าให้
คนส่วนใหญ่เกิดความประมาทคิดว่าน่าจะหนีไฟได้ทัน แต่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่า 
โลกใบนีค้นทีเ่สยีชวีติในกองเพลงิประมาณร้อยละ 80 ตายในบ้านของตวัเองทีเ่กดิไฟไหม้ขึน้ 
และร้อยละ 58 ตายในช่วงเวลา 4 ทุ่มถึง 7 โมงเช้า มันมีความหมายอย่างไร ผมในฐานะที่ 
เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาด้านการป้องกันอัคคีภัยส�าหรับอาคารสูงหรืออาคาร 
ขนาดใหญ่มามากมายเพื่อให้ผู้ว่าจ้างและผู้ใช้อาคารเกิดความปลอดภัย แต่ขณะท่ีบ้าน 
อยู่อาศัยหลังเล็กๆ ที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจว่าจะต้องมีอะไรป้องกันอัคคีภัยในบ้าน
ตนเองบ้าง เรียกว่าอยู่กันแบบวัดดวงกันเลย บ้านอยู่อาศัยไม่มีวิศวกรหรือคนที่มีความรู้ 
ไปช่วยดูแลแนะน�าความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้ สภาวิศวกรกับภาคีเครือข่ายจึงได้ 
ขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันอัคคีภัยนี้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วง 2 – 3  ปีที่ผ่านมา โดย
เริ่มต้นจากโครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า..ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือเวียงป่าเป้าปลอดภัย
โมเดล” ด้วยแรงบันดาลใจจากความสูญเสียของนักเรียนด้อยโอกาสถึง 17 รายในหอพัก 
ที่อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 จึงได้มีการจัดระบบ 
ขึน้ทะเบยีนวศิวกรอาสาข้ึนเพือ่ท�ากิจกรรมด้านอาสา จนขยายความร่วมมอืไปสูก่ารรวมตวั 
ของสถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา จากนั้นจึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยโครงการ “ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน”ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 
จึงได้สร้างวิธีการท�างานของวิศวกรในอีกมิติหนึ่งในงานอาสาด้วยจิตกุศลมิได้หวังผลตอบ
แทนใดๆ และได้ขยายความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดตั้งมูลนิธินายช่างไทย 
ใจอาสา โดยมโีครงการป้องกนัอคัคภียัและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยส�าหรบับ้านอยูอ่าศยั 
และหอพัก เป็นโครงการน�าร่องของมูลนิธิฯ
 ขอให้ทุกท่านลองใช้จินตนาการดูว่าหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาขณะก�าลังนอนหลับสนิท 
เวลาประมาณตี 2 ในบ้านของเราเอง มันจะเกิดผลที่ตามมาอย่างไรบ้าง เหตุการณ์ครั้งนี้
คอยผลการพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอยู่ว่าจุดต้นเพลิงอยู่ท่ีใด แต่จากข่าวแจ้งว่า 
จดุต้นเพลงิเกดิทีแ่ผงไฟฟ้าบรเิวณบนัไดขึน้ลงท่ีชัน้ 1 ถ้าถกูต้องเป็นไปตามนัน้จรงิ คนทีน่อน
อยู่ชั้น 2 ก็จะหมดสิทธิ์ที่จะหนีลงมาผ่านบันไดได้ และจากข่าวพ่อและแม่ได้กระโดดจาก
ชั้น 2 ลงมาที่บ่อเลี้ยงปลา ในขณะที่ลูกสาวทั้งสองออกจากห้องไม่ทัน อีกทั้งจากภาพข่าว
พบว่าความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนชั้น 2 ที่ใช้เป็นห้องนอนของครอบครัว ส่วนชั้น 1 
ยังเหลือพื้นที่ที่ไม่ถูกท�าลายอยู่พอสมควร ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเพลิงไหม้และควันไฟที่ร้อนจัด
แพร่ลุกลามผ่านช่องบันไดที่เป็นเส้นทางหนีไฟของทุกคนในบ้านและเผาผลาญชั้น 2 อย่าง
รวดเร็ว มาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าท�าไมบ้านหลังเล็กๆ ถึงมีสถิติการเสียชีวิต
จากเพลิงไหม้เยอะแยะมากมายกว่าอาคารประเภทอื่นๆ ผมอยากจะอธิบายเพ่ิมให้ฟังอีก
ประเด็นส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ “เวลา” ทุกคนบนชั้น 2 มีเวลาน้อยมากเมื่อเพลิงได้เริ่ม
ลุกไหม้แล้ว ความจริงคือเรามีเวลาเพียงไม่เกิน 1 นาทีเพื่อที่จะหนีออกมาอย่างปลอดภัย  
ประกอบกับเราก�าลังนอนหลับอยู่ เหตุเพลิงไหม้หลายเหตุการณ์พบศพผู้เสียชีวิตยังนอน 
เสียชีวิตอยู่ที่เตียงนอน แสดงว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อหนีไฟเลย พวกเขาหลับลึก 
ลงไปจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ แต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ลูกสาวท่ีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 
ได้กอดกันตายที่บริเวณประตูห้องแสดงว่าตื่นขึ้นมาแล้ว และทราบว่าคุณพ่อได้
พยายามเข้าไปช่วยแต่ไม่สามารถช่วยได้ ผมจึงอยากชี้ให้เห็นว่าพลังงานความร้อน 
ขณะนั้นตอนนั้นมันรุนแรงขนาดไหน เชื่อว่าเวลามันเลยผ่าน 1 นาทีไปพอสมควรแล้ว 
คุณพ่อได้บาดเจ็บสาหัสจากเผาไหม้ทั่วร่างกายกว่าร้อยละ 60 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 
ในฐานะวิศวกรจึงอยากถามว่าถังดับเพลิงที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันช่วยอะไรตรงนี้ได้ไหม 
ท�าให้เราตื่นขึ้นมาได้ไหม ดังน้ันเราต้องมีอุปกรณ์ที่ปลุกให้คนตื่นก่อนถึงเวลา 1 นาที 

  

หลงัจากเพลงิไหม้เร่ิมลกุไหม้ อปุกรณ์นัน้กค็อื “อปุกรณ์เตอืนควนัไฟ หรอื Smoke Alarm” 
ติดตั้งบริเวณโถงหน้าห้องนอนอย่างน้อย 1 ตัว ผมเชื่อว่าถ้าบ้านคุณหมอสัตวแพทย์ผู้นี้ 
ตดิตัง้อปุกรณ์นีไ้ว้ในบ้าน คนืนัน้คงไม่มเีรือ่งราวใหญ่โตทีน่�าไปสูค่วามสูญเสียอย่างทีเ่ป็นอยู่ 
อย่างนี้แน่นอน เรารู้จักกันช้าอีกแล้ว เร่ืองนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของมาตรการที่ 2 
(มาตรการท่ี 1 คืออะไรจะอธิบายตอนท้ายบทความน้ี)                                                  
 ผลทีต่ามมา น�าไปสูก่ารเสยีชวีติของลกูสาวทัง้สองอีกประเดน็หน่ึงทีส่�าคญั คอื ห้องนอน 
ติดเหล็กดัดที่ไม่สามารถเปิดได้เมื่อต้องการหนีไฟ ยังมีบ้านที่ติดเหล็กดัดแบบนี้อีก 
จ�านวนมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่และช่างท�าเหล็กดัดยังขาดความเข้าใจและความส�าคัญ
ของทางหนีส�ารอง ซึ่งเป็นมาตรการที่ 3 ที่ระบุไว้ว่าทุกห้องต้องมีทางหนีส�ารอง ทุกบ้าน
ต้องวางแผนหนีไฟและสมาชิกในครอบครัวควรมีการซ้อมหนีไฟเป็นครั้งคราว มาตรการ
ที ่ 3 นีก้ผ็ดิพลาดอกี บ้านจ�านวนมากทีพ่บว่าตดิเหลก็ดดัทีห่น้าต่างเพราะคดิว่าป้องกนัโจร 
เข้าบ้านได้ แต่ความจริงแล้วโจรมีทางเข้าบ้านได้หลายทางถ้าจะเข้ามาจริงๆ ดังนั้น 
การติดเหล็กดัดที่หน้าต่างเท่ากับติดเพ่ือขังตัวเองมากกว่า จึงอยากท�าความเข้าใจกันใหม่
เร่ืองการป้องกันโจรเข้าบ้านในยุคสมัยนี้ท�าได้หลายวิธี โดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ทัง้กล้องวงจรปิดทีม่าพร้อมกบัตวัตรวจจบัการเคลือ่นไหวหรอืสัน่สะเทอืน อปุกรณ์ตรวจจบั 
การเปิดปิดประตหูน้าต่าง เป็นต้น ความจริงแล้ววธิทีีไ่ด้ผลมากทีส่ดุพ้ืนฐานมากๆ คอื การเลีย้งสนุขั
 อย่างไรก็ตามบ้านจ�านวนมากเลยทีเดียวที่ติดเหล็กดัดแล้ว จะแนะน�าอย่างไรดีเพราะ
อุ่นใจและยังเชื่อว่าช่วยป้องกันโจรได้อยู่ ผมจึงอยากแนะน�าบ้านอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น 
ต้องเตรียมมาตรการที่ 3 คือ ต้องมีทางหนีไฟส�ารองทุกห้องนอน ดังนี้
 1. ทุกห้องนอนขอให้มีอย่างน้อย 1 บานที่เหล็กดัดสามารถเปิดได้เมื่อต้องการหนีไฟ 
เลือกบานที่ออกไปแล้วปีนออกจากหน้าต่างปลอดภัยที่สุด 
 2. หากห้องนอนอยู่สูงตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป ให้เตรียมวิธีปีนไต่ลงมาเบื้องล่างให้ปลอดภัย
จากหน้าต่าง หรอืมบีนัไดฉกุเฉนิไว้ในห้องนอนได้ยิง่ด ีหากอยูต่ัง้แต่ชัน้ 3 ขึน้ไป ต้องมบีนัได
ฉุกเฉินเก็บไว้ในห้องนอน
 แต่บ้านอยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็ยังท�าเหล็กดัดแบบติดตายยึดด้วยน๊อตเกลียวปล่อยทั้ง 4 
ด้านประมาณ 8 ตัวขึ้นไป (ติดแล้วตายจริงๆ นะครับ) ถ้ามีไขควงก็คงหมุนไม่ทันแน่หรือ
อาจหมุนไม่ออกเลย จะท�าอย่างไรให้เหล็กดัดสามารถเปิดได้รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 
สามารถท�าได้หลายวิธี ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้
 1. ให้ติดตั้งเหล็กดัดเฉพาะช่องกระจกที่บานหน้าต่างหรือประตู ไม่ควรไปติดที่วงกบ
หน้าต่างหรือประตู
 2. ท�าสลักกลอนเปิดได้จากด้านในห้อง ไม่ควรใช้ลูกกุญแจล๊อค หรือกุญแจรหัส
 3. หากจ�าเป็นต้องใช้กญุแจล๊อค แนะน�าให้ปลดล๊อคไว้ขณะเข้านอน และให้ท�าที่แขวน
ลูกกุญแจหรือติดป้ายรหัสเปิดกุญแจไว้บริเวณหน้าต่างนั้น
 4. หากยังไม่สามารถเปลี่ยนเหล็กดัดแบบติดตาย แนะน�าให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
ก่อนโดยการคายน๊อตไว้ให้หมนุไขออกได้ง่ายและลดจ�านวนน๊อตลงเหลือเพยีง 2 – 3 ตวัยดึ
ไว้ไม่เกิน 2 ด้าน
 ทั้งๆ ที่กฎกระทรวงฉบับที่ 4 ข้อ 21 ทวิ พ.ศ. 2526 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้ 
 มาตรการท่ี 1 คือ “การตรวจตรา” ท่ีปกติคนท่ัวไปเข้าใจดีอยู่แล้ว แต่หลายคนมัก
ละเลยไม่ใส่ใจปฏิบัติ หรืออาจตรวจตราระวังตัวดีแต่ก็ยังอาจพลาดได้วันใดวันหนึ่ง ส่ิงที่
ต้องปฏิบัติเป็นประจ�าส�าหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันคือการตรวจตราก่อน
เข้านอนหรือก่อนออกจากบ้าน เช่น การดึงปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกหรือปิดสวิตช์ ปิดถังก๊าซ
ดับไฟที่เตาไฟในครัว ดับธูปเทียนและก้นบุหรี่ ปิดบานประตูห้องครัวและห้องเก็บของ 
ทุกบาน เป็นต้น รวมท้ังก�าจัดวัสดุเหลือใช้ท่ีติดไฟได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามการตรวจตรา 
อาจเผลอลมืได้ตามธรรมชาตขิองมนษุย์ ดงันัน้เพือ่ความไม่ประมาทจ�าเป็นต้องมมีาตรการที ่2 
“การเตือนภัย” ด้วยอุปกรณ์เตือนควันไฟหรือ Smoke Alarm และมาตรการที่ 3 “มีทาง 
หนีไฟส�ารอง” ไว้ให้เรามีโอกาสหนีไฟได้ ถ้าหากเราพลาดทั้งสองมาตรการแรกนั่นเอง 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดการเสียชีวิตจากเพลิงไหม้ล้วนแล้วแต่เกิดความ 
ผิดพลาดทั้ง 3 มาตรการ จึงอยากเสนอให้เข้าใจมาตรการ “3ต”หรือ “3L” ง่ายๆ ดังนี้
 มาตรการที่ 1 - ตรวจตรา (LOOK)
 มาตรการที่ 2 - เตือนภัย (LISTEN)
 มาตรการที่ 3 - เตรียมตัว เรียนรู้วิธีหนีไฟ (Learn)
 ท้ายนี้จึงขอแนะน�าให้ทุกบ้านทุกครอบครัวกลับบ้านไปพิจารณาความเสี่ยงอันตราย 
ในบ้านของทุกคน และน�ามาตรการ “3 ต” ไปใช้ด้วย การติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟไว้
อย่างน้อย 1 ตัวหน้าโถงห้องนอน และเรียกสมาชิกในครอบครัวมานั่งแล้ววางแผนการ
หนีไฟร่วมกัน ให้คิดไว้เสมอว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากช่วยตนเองเท่านั้น 
วางแผนหนีไฟไว้ก่อนและตั้งสติให้ดีเมื่อเกิดเหตุขึ้น...ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย
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โดย นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
คณะท�างานก�ากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร/เลขาธิการ มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสาสภาวิศวกรกับงานภัยพิบัติ

 สภาวศิวกรเป็นองค์กรทีม่บีทบาทและมคีวามส�าคญัในส่วนทีช่่วยให้มกีารก่อตัง้มลูนธิ ินายช่างไทย ใจอาสา และมกีารลงนามบนัทกึความร่วมมอืกบั 17 องค์กร 
ได้แก่  1.สภาสถาปนกิ  2.การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  3.การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  4.การไฟฟ้านครหลวง  5.สมาคมผูต้รวจสอบอาคาร  6.สมาคมช่างเหมา
ไฟฟ้าและเครือ่งกลไทย  7.สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศไทย  8.สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย  9.สมาคมวศิวกรทีป่รกึษาเครือ่งกลและไฟฟ้าไทย  10.สมาคม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  11.สมาคมวศิวกรรมสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย  12.สมาคมวชิาการและเทคนคิไทย-ฝรัง่เศส  13.สมาคมเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า
ไทย  14.สมาคมวศิวกรทีป่รึกษาแห่งประเทศไทย  15.มลูนธิมิดชนะภยั และ  16.บรษิทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2561 และจดัตัง้มลูนธิิ
แล้วเสรจ็เมือ่วนัที ่21 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 มลูนิธ ินายช่างไทย ใจอาสา ก่อตัง้ขึน้เพือ่ท�ากิจกรรมเพือ่สงัคม โดยจดักจิกรรมให้วศิวกร สถาปนกิ นายช่าง ได้ใช้วชิาช่างในการท�าภาระกจิตามกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

1.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติภัย  2.กิจกรรมร่วมปฎิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย 3.กิจกรรมฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ปัจจุบัน ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกวันและประเทศไทยสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมากจากภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติ เช่น อัคคีภัยจากไฟป่า อุทกภัย วาตภัย 
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม สึนามิ เป็นต้น หรือ ภัยพิบัติจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ไฟไหม้บ้านเรือน น�้าท่วมในชุมชน เป็นต้น แต่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้ เราสามารถ
ป้องกันการเกิดเหตุ ลดความรุนแรงที่จะเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุแล้วเราสามารถลดการสูญเสีย ด้วยงานช่างหรืองานด้านวิศวกรรมได้โดยการเข้าไปท�ากิจกรรม
ของวศิวกรอาสา สถาปนกิอาสา นายช่างอาสาทีม่กีารข้ึนทะเบยีนและผ่านการอบรม เข้าท�างานกบัหน่วยงานภาครฐัอย่างเป็นระบบ ปัจจบุนัเรามวีศิวกรอาสากว่า 
1,000 คน กระจายทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกร ฉะนั้นหากมีภัยพิบัติร้ายแรง สภาวิศวกรจะสามารถแจ้งข่าวและเปิดกิจกรรมท�างานได้
อย่างทันถ่วงที โดยด�าเนินการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา เข้าประสานงานกับหน่วยงานกรมบรรเทาสาธารณภัย แจ้งก�าลังพลและอุปกรณ์สนับสนุนการบรรเทา
สาธารณภัย ในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 ที่ผ่านมา สภาวิศวกรได้ท�ากิจกรรมภายใต้มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสาหลายครั้งและมีวิศวกรเข้าร่วมจ�านวนมาก
ทั้งในและต่างจังหวัด ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 มีกิจกรรมอาสาหลายพื้นที่ของประเทศ

วนัเสาร์ที ่29 กนัยายน 2561 เสวนาเรือ่ง การแนะน�าความรูเ้พือ่วศิวกรอาสาและสถาปนกิอาสา ณ โรงแรม ปาร์คอนิ จงัหวดัเชยีงราย จดัโดยสภาวศิวกรและสภาสถาปนกิ

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 
ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล/บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

เดินรณรงค์แนะน�า ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย 
ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน” 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

วิศวกรทุกระดับที่ถือใบอนุญาตสามารถสมัครเป็นวิศวกรอาสาได้ที่ 
http://www.coe.or.th/ve/veMain.php?aMenu=2010

 ผศ.ดร. สุริยา แก้วอาษา อาจารย์
และวิศวกรอาสา และ นักศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสกลนคร 
ณ สถานฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย 
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

 คุณประสาน บุญเจริญ วิศวกรอาสา อายุ 
73 ปี ข้าราชการเษียณ กทม. เดินทางจาก
กรุงเทพเพื่อไปร่วมท�ากิจกรรมท่ีบ้านเกิด 
จงัหวดัสรุาษธาน ีวนัเสาร์ที ่15 กนัยายน 2561 
ในโครงการอัคคีภัยในบ้านป้องกันอย่างไร
สภาวิศวกรร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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Update ข่าวสารแวดวงงานวิศวกรรม     

“เสื้อเกราะจามจุรี” เสื้อเกราะของคนไทย มาตรฐานระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ขยายผลึกปุ๋ยสตรูไวท์ที่ผลิตจากน�า้เสียฟาร์มสุกรเพื่อการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแอพ PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนคู่หูช่วยสื่อสารข้อมูลน้องใหม่

 รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ และนายอัฐวุฒิ ผลาสินธุ์ นิสิตปริญญาโทในท่ีปรึกษา หลักสูตร
วศิวกรรมศาสตร์ มหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารป้องกนัประเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คดิค้นและ
ออกแบบ “เส้ือเกราะจามจรุ”ี ท่ีสามารถป้องกนักระสนุได้ตรงตามมาตรฐาน น�า้หนกัเบา สามารถผลติใช้ขึน้เองได้ในประเทศ และช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการน�าเข้าเสือ้เกราะกนักระสนุจากต่างประเทศ
 นายอฐัวฒุ ิผลาสนิธุ ์นสิติปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปิดเผยว่า จากปัญหาความไม่สงบท่ีเกิดขึน้ใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ทหาร ต�ารวจปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างเสีย่งอนัตราย รวมถงึการปราบปรามจราจลในเมอืงทีเ่กดิขึน้ ทางผูว้จิยัได้เลง็เหน็ถงึความปลอดภยั
ของผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีเ่สีย่งภยั โดยปกตเิสือ้เกราะกนักระสนุต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึง่มรีาคาสงูถงึ 20,000 บาท ซึง่นบัว่าเป็นปัญหาเรือ่ง 
ความมัน่คง และคณุภาพชวีติของเจ้าหน้าที่
 จึงมคีวามตัง้ใจท่ีจะผลิตเส้ือเกราะท่ีมคีณุภาพเทยีบเท่ากบัของต่างประเทศให้ทหารและต�ารวจได้ใช้กนั จงึได้หารอืกบั รศ.ดร. เสกศกัดิ ์อสัวะวสิทิธิ์
ชยั อาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่ท�าการวจิยั ในทีส่ดุกส็ามารถท�าได้ส�าเรจ็ โดยเคลด็ลบัอยูท่ีก่ารเลอืกใช้วสัดตุ่าง
ชนดิมาประกอบเข้าด้วยกนั น�าข้อดขีองวสัดแุต่ละชนดิมาผสมผสานกนั อีกปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัคอืต้องเป็นวสัดทุีส่ามารถหาได้ง่ายภายในประเทศ 
และในงานวจิยัไม่ได้มุง่ศกึษาแต่คณุสมบตัขิองวสัดทุีน่�ามาประกอบกนัเป็นแผ่นเกราะเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัศกึษาถงึล�าดบัการจดัวางวสัดภุายในแผ่น
เกราะ จ�านวนชัน้ เพือ่ให้ได้แผ่นเกราะทีม่นี�า้หนกับาง เบา สามารถกนักระสนุได้ตามมาตรฐาน
 เสือ้เกราะดงักล่าว ใช้ชือ่ว่า “เสือ้เกราะจามจรุ”ี มคีณุสมบตักินักระสนุ 9 มม. และ .357 สามารถต้านทานภยัคกุคาม Level 2A ได้ (Spec สามารถ
กนักระสนุได้ทีร่ะดบั 2) ผ่านการรบัรองจากกรมสรรพาวธุต�ารวจ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ น�า้หนกัแผ่นเกราะหนกัเพยีง 2 kg ใช้ต้นทุนต่อ 1 ตวั ไม่เกิน 
5,000 บาท จากเดมิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศตวัละ 20,000-30,000 บาท โดยเสือ้เกราะดงักล่าวจดสิทธบัิตรเรยีบร้อย โดยในช่วงกลางเดอืนกันยายน 
จะมกีารส่งมอบเสือ้เกราะ จ�านวน 10 ชดุให้กบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิทัง้นีเ้สือ้เกราะจามจรุสีามารถกันกระสุนได้ตามมาตรฐาน NU ระดบั 2A ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ท�าให้สามารถกนักระสนุปืนพกได้เกอืบทกุชนดิ และมนี�า้หนกัเบา เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภยัเก่ียวกับชวีติร่างกายในการ
ปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจและหน่วยงานราชการอย่างมาก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสรุย์ี วสพุงศ์อยัยะ หวัหน้าฝ่ายคอมพวิเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ เปิดเผยว่า 
ในทกุช่วงเวลาเปิดภาคการศกึษาแรกซึง่จะมนีกัศกึษาใหม่เดนิทางเข้ามาเริม่ชวีติการเรยีนและการเป็นอยูใ่นมหาวทิยาลยั ซึง่มกัจะเกดิปัญหาจากการต้องพบเจอ
กบัสิง่ใหม่ๆ ทีไ่ม่คุน้เคยโดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการเรยีน ตารางเรยีน แม้ในช่วงเวลาทีผ่่านมาการส่ือสารข้อมลูกิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 
เช่น เวบ็ไซต์ เฟสบุค๊ อเีมล์ หรอืไลน์ จะสามารถช่วยสือ่สารข้อมลูได้ในระดบัหนึง่แต่ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยยีคุ 4.0 ยงัมรีะบบการให้ข้อมลูท่ีอ�านวยความ
สะดวกแก่น้องใหม่ได้ดกีว่าทีเ่ป็นอยู ่คณะวศิวกรรมศาสตร์ จงึได้พฒันาโมบายแอพพลเิคช่ัน PSU Intania Buddy เพือ่เป็นอกีช่องทางส�าหรบัการรบัทราบข้อมลู
ของนกัศกึษา โดยมุง่หวงัเพือ่ให้ข้อมลูแก่นกัศกึษาทกุชัน้ปี แต่ในการเริม่ต้นจะเริม่การท�าข้อมลูส�าหรบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศกึษาใหม่เป็นหลัก ส่วนนกัศกึษาปี
อืน่ๆ สามารถใช้ได้เช่นกนัในบางส่วน แต่จะมกีารพฒันาข้อมลูให้สมบรูณ์ในช่วงต่อไป 
 จุดเด่นแอพพลเิคชัน่ PSU Intania Buddy คอืการมตีารางเรยีน ตารางสอบเฉพาะของแต่ละคน ซึง่จะเชือ่มต่อกับตารางสอนหลัก และจะมกีารปรบัข้อมลู
ให้ทนัสมัยเม่ือมีการเปลีย่นแปลง ซึง่ข้อมลูทีส่่งสามารถปรากฏเป็น notifications บนหน้าจอมอืถอืได้ โดยเมือ่เสรจ็สมบรูณ์จะสามารถแยกส่ง notifications 
ทีเ่ฉพาะเจาะจงเป็นรายคน รายกลุม่ รายวชิา ราย section นกัศกึษาใหม่สามารถทีจ่ะใช้สืบค้นข้อมลูท่ีควรทราบของอาจารย์ได้ เช่น หน้าตา ช่องทางการตดิต่อ 
เส้นทางและแผนท่ีห้องท�างานหากนักศึกษาต้องการจะไปพบ ซึ่งในการพัฒนาระยะต่อไปอาจารย์แต่ละท่านจะสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนข้อมูลของตนเอง 
และเพิม่ช่องทางการตดิต่อได้ จะมผีงัห้องเรยีนและสถานทีต่่างๆ ภายในตวัอาคารของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ซึง่จดัท�าขึน้มาใหม่เพือ่ความสะดวกและง่ายในการค้นหา
 แอพพลเิคชัน่ PSU Intania Buddy ได้รบัการสนบัสนนุการจดัซือ้เซฟเวอร์ทีส่ามารถรองรบัสถาปัตยกรรมแบบใหม่ในการออกแบบแอพพลิเคชัน่ จากการ
บรจิาคของศษิย์เก่าในโอกาสครบ 50 ปี ของคณะ และจากเงนิรายได้ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ และร่วมมอืกันพฒันาโดยอาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษารุน่พี่ 
โดยนับเป็นคณะแรกในวทิยาเขตหาดใหญ่ทีจ่ดัท�าแอพพลเิคชัน่ส�าหรบันกัศกึษาใหม่ขึน้ ทีเ่รยีกว่า Buddy คอืเป็นแอพพลเิคชัน่ทีม่คีวามเป็นส่วนตวัสงู เช่น ตาราง
เรยีนทีเ่ป็นของนกัศกึษาผูน้ัน้โดยเฉพาะ มกีารอัพเดทตลอดเวลา จะมกีารเพิม่ข้อมลูเหมอืนเพือ่นทีต่ดิตามนกัศกึษาไปตามชัน้ปีทีศ่กึษา เช่น เรือ่งการจดัสรร
สาขาในปีที ่2 การฝึกงานในปีที ่3 และ การตรวจสอบและการยืน่ขอจบการศกึษาในปีที ่4 เป็นช่องทางให้นกัศกึษา “มเีพือ่น” ตามชือ่ของแอพพลิเคชัน่ว่า PSU  
Intania Buddy โดยมมีาสคอตเป็นตวันกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ใส่แว่นตารูปเฟืองเกยีร์ เราคาดหวงัว่าแอพพลิเคชัน่นีจ้ะเป็นแหล่งข้อมลูของนกัศกึษา
ตลอดเวลาทีเ่รยีนอยูท่ีน่ี ่ ส่วนเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว ข้อมลูเหล่านีจ้ะถูกย้ายไปอยูท่ีฐ่านข้อมลูศษิย์เก่าต่อไป” หวัหน้าฝ่ายคอมพวิเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ กล่าว

 ผศ.ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี (มจธ.) และทมีวจิยั พฒันาเครือ่งปฏกิรณ์ขยายผลกึปุย๋สตรไูวท์ 
ท่ีผลิตจากน�า้เสียฟาร์มสุกรเพือ่การเกษตร 
 ผศ.ดร.ภาตญิา กล่าวว่า น�า้เสียจากฟาร์มสุกรจะมธีาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรสั ค่อนข้างสงูมาก เม่ือปล่อยลงสู่
แม่น�า้จะเกดิปรากฏการณ์สาหร่ายเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็หรอืทีเ่รยีกว่าสาหร่ายเบ่งบาน   ฉะนัน้หากสามารถ
ก�าจดัธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรสั ในน�า้ก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ได้กจ็ะป้องกนัปัญหาดงักล่าวได้ การพฒันาเครือ่ง
ปฏกิรณ์ขยายผลึกปุ๋ยสตรไูวท์นัน้ ทีมวจิยัใช้แนวคดิคล้ายกับการบ�าบัดน�า้ แต่เป็นการน�าธาตุอาหารทีอ่ยูใ่นน�า้
เสียหรอืน�า้จากฟาร์มสุกรกลับมาใช้ใหม่ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั แมกนเีซยีม ซึง่ธาตุอาหารเหล่านีส้ามารถ 
น�าไปใช้เป็นปุย๋ได้ โดยใช้หลักการตกตะกอนท�าให้ธาตตุกตะกอนในรปูแบบผลึก ชือ่ทางการเรยีกว่า “ผลกึสตรไูวท์” 
 “แต่ปัญหาทีพ่บคอืน�า้มไีนโตรเจน ฟอสฟอรสัปรมิาณมาก แต่แมกนเีซยีมมปีรมิาณค่อนข้างน้อย ฉะนัน้
ต้องเติมสารเคมีลงไปเพิ่ม แต่งานวิจัยนี้ ทีมวิจัยใช้น�้าทะเลแทนสารเคมี เนื่องจากน�้าทะเลมีแมกนีเซียมที ่
ความเข้มข้นสูงมาก ซึง่สามารถตกตะกอนผลึกได้เป็นอย่างด”ี
 ปุ๋ยสตรูไวท์ ประกอบด้วย แมกนีเซียม แอมโมเนียม และฟอสเฟต ลักษณะเป็นผงสีขาว มีอัตราส่วน
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส แอมโมเนียมท่ีเหมาะสม คือ 1:1:1 มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นเบส 
แต่ปัญหาเมื่อธาตุตกตะกอนจะมีขนาดเล็กมากขนาดเป็นไมโครเมตร ท�าให้แยกออกจากน�้าค่อนข้างยาก 

ทมีวจิยัจงึคดิพฒันาเครือ่งเพิม่ขนาดผลึกเพือ่ให้มขีนาดใหญ่ขึน้ ท�าให้สามารถแยกออกจากน�า้เสยีได้ง่าย การขนส่งไปใช้งานกส็ะดวก ไม่เป็นผงฟุง้กระจายเหมอืนผงแป้ง หลงัจากธาตกุลายเป็นผลกึจะมขีนาด
ค่อนข้างเลก็มาก แต่เมือ่ใช้เครือ่งเพิม่ขนาดผลกึ พบว่าผลกึมขีนาดใหญ่ข้ึนจากเดมิประมาณ 7 เท่า หลังจากผ่านไป 30 วนั ลักษณะผลึกท่ีได้มขีนาดเหมอืนกบัเมด็งาน�าไปโรยลงดนิได้ง่ายช่วยบ�ารงุพชืทาง 
การเกษตร และน�าไปใช้เป็นสารปรบัปรงุดนิได้ด้วย นอกจากน�า้เสยีจากฟาร์มสกุร สามารถใช้น�า้เสยีทีม่ธีาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรสั แมกนเีซยีม อืน่ได้ เช่น ปัสสาวะจากคน น�า้เสยีจากเทศบาล น�า้จากโรงงานบางแห่ง 
 งานวจิยันีไ้ด้รบัรางวลัเหรยีญทอง จาก WORLD INVENTION INNOVATION CONTEST (WIC) และรางวลัพเิศษ จาก Asia Invention Creativity Association (AICA) และ Universitas Ubudiyah 
Indonesia (UUI) จากงานประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์ World Invention Innovation Contest 2017 (WiC 2017) ณ กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลี

โดย นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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รูปที่ 1 สะพานรถไฟในสมัยยุคเริ่มแรก ตั้งแต่สมัยที่เป็น ร.ฟ.ล. (ที่มา : บุรฉัตรร�าลึก, 
การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2526)

รูปที่ 4 สะพานจุฬาลงกรณ์ (ที่มา : https://readthe-
cloud.co & https://siamrath.co.th)

รูปที่ 4 สะพานจุฬาลงกรณ์ (ที่มา : https://readthe-
cloud.co & https://siamrath.co.th)

 รูปที่ 6 สะพานปรมินทร์ 
(ปัจจุบัน)

 รูปที่ 6 สะพานปรมินทร์ 
(ปัจจุบัน)

รูปที่ 2 คือ สะพานจักรกรี (เดิม) และจักรี (ใหม่)

รูปที่ 3 คือสะพานเสาวภา (เดิม) 
(ที่มา : https://readthecloud.com

ย้อนรอยงานวิศวกรรมในอดีต          

 เป็นโครงข้อหมุนเหล็ก 3 ช่วง ก่อสร้างแบบสะพานยื่น (Cantilever Bridge) 
ช่วงริมยาวช่วงละ 80.60 เมตร ช่วงกลางยาว 101.20 เมตร (ตอม่อถึงตอม่อ) โดย
ช่วงยืน่ซึง่ยืน่ออกมาจากสะพานช่วงรมิฝ่ังทัง้สองเพือ่ข้างมารองรบั สะพานช่วงแขวน 
(Simply Supported Span) กลางล�าน�้า ซึ่งมีความยาว 60.90 เมตร หรือรวมความ
ยาวสะพาน เท่ากับ 262.40 เมตร โดยมีทางเดินเท้าข้างสะพานอยู่ 1 ด้าน (รูปที่ 6)

 ล�าดับที่ 5 แต่เดิมเรียก สะพานสุราษฎร์ (ตามกรมรถไฟหลวง) เนื่องจากไม่ได้ม ี
การก�าหนดช่ือไว้อย่างเป็นทางการ แต่ด้วยลักษณะของสะพานท่ีเป็นทรงโค้ง 
ชาวบ้านจึงเรียก สะพานโค้ง สะพานดังกล่าวใช้ข้ามแม่น�้าตาปี อยู่ระหว่างสถาน ี
ชุมทางบ้านทุ่งโพธ์ิ - สุราษฎร์ธานี สร้างเม่ือ พ.ศ. 2453 และเปิดใช้งานเมื่อ 
พ.ศ. 2459 ตัวสะพานดั้งเดิมเป็นแบบ Through Truss (Parker Type) มี 3 ช่วง 
ช่วงแรกยาว 80 เมตร และอีกช่วงหลัง 2 ช่วง ยาวช่วงละ 60 เมตร เริ่มแรกมีเฉพาะ
ทางรถไฟ 1 ช่องทาง กับทางคนเดินอีกหนึ่งข้าง ครั้นได้รับความเสียหายจาก  WW2 
และถูกซ่อมแซม (รูปที่ 7) จึงได้รับพระราชทานนามอย่างเป็นทางการว่า  สะพาน
จุลจอมเกล้า และในการปรับปรุงครั้งใหม่นี้มีรูปแบบเป็น Through Truss (Warren 
with verticals type) ทั้ง 3 ช่วง โดยได้เพิ่มช่องทางรถยนต์อีก 1 ช่องทาง

 ยอมรับเลยครับว่าเนื้อหาอัดแน่นจริง ๆ จึงต้องขอจบเนื้อหาในฉบับนี้ไว้เพียง 
เท่านี้ก่อน แต่ผมยังไม่ลืมนะครับว่ายังติดค้างกับท่านผู้อ่านไว้อีก 1 สะพาน โดยใน
ฉบับหน้าจะยังคงเป็นเนื้อหาของสะพานรถไฟอยู่ แต่จะอยู่ที่ไหน อย่างไร คงต้อง
ติดชมตามกันครับ

 เริ่มต้นจะขอเล่าถึงสะพานหลักที่มีความส�าคัญ 6 แห่ง ซ่ึงช่ือล้วนเป็น 
นามพระราชทาน ดังนี้ (1) สะพานจักรี (สะกดแบบเดิม คือ จักรกรี) เป็นสะพาน
เหล็กข้ามแม่น�้าป่าสัก บนเส้นทางสถานีชุมทางบ้านภาชีไปยัง จ.ลพบุรี ก่อสร้าง 
เมื่อ พ.ศ. 2442 และใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2445 เริ่มแรกเป็นสะพานโครงข้อหมุนเหล็ก 
จ�านวน 3 ช่วง (ดูรูปที่ 2) ช่วงหลักเป็นแบบ Through Truss ช่วงรองทั้งสอง 
เป็นแบบ Half Through Truss (Bowstring Type) รวมความยาวทัง้หมด 103 เมตร 
ต่อมาสะพานโดนระเบิดในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 (WW2) และมีการบูรณะใหม่  
โดยมี Name Plate ระบุว่าช้ีชัดว่าสะพานยังประกอบด้วย 3 ช่วง โดยช่วงฝั่งใต้ 
เป็นสะพานแบบ แม่แคร่แผงขึน้ (Through Plate Girders) ยาว 24.5 เมตร ช่วงกลาง
เป็นแบบ Through Truss (Warren with Verticals Type) ยาว 54 เมตร สงู 8 เมตร 
และช่วงฝั่งเหนือ เป็น Half Through Truss (Warren with verticals type) 
ยาว 24.5 เมตร สงู 4 เมตร โดยปัจจบุนัช่วงรองทัง้คูถู่กปรับเป็น Through Plate Girders 
(2) สะพานเสาวภา (ตั้งชื่อตาม สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2444 และใช้งานเมื่อ พ.ศ.2446 ส�าหรับข้ามแม่น�้านครไชยศรี 
จ.นครปฐม (ดูรูปที่ 3) ตัวสะพานเหล็กมี 3 ช่วง ช่วงรองทั้งสองเป็นแบบ Half 
Through Truss (Bowstring Type) ยาว 21 เมตร และช่วงหลักเป็นแบบ Through 
Truss (Parker Type) ยาว 90 เมตร (ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในขณะนั้น) จนพระทั่งเมื่อ  
พ.ศ. 2488 สะพานก็ได้รับผลกระทบจาก WW2 และมีการปรับปรุงสภาพใหม่  
โดยในปัจจุบันช่วงรองทั้งคู่ถูกปรับให้เป็น Through Plate Girders

 ล�าดับที่ 3 คือ สะพานจุฬาลงกรณ์ เป็นสะพานเหล็กใช้ข้ามแม่น�้าแม่กลองที่ 
จ.ราชบรุ ี(สร้างเมือ่ พ.ศ. 2444) โดยในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดทางรถไฟสายเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. พ.ศ. 2446 สมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขนุนรศิรานวุตัวิงศ์ ได้กราบบงัคมทลู มใีจความตอนหนึง่ว่า.. 
“สะพานข้ามแม่น�้าแม่กลอง มี 3 ช่อง กว้างช่องละ 50 เมเตอร์ รวมเป็นยาว 150  
เมเตอร์ เป็นสะพานยาวกว่าสะพานอื่นทั้งหมด ที่ได้ท�าแล้วในประเทศนี้” ท้ังนี้
สะพานจฬุาลงกรณ์เป็นสะพานแห่งแรกทีม่ทีางส�าหรบัรถยนต์ (ดรูปูที ่4) ต่อมาเมือ่ปี 
พ.ศ. 2488 โดนระเบดิถล่ม และเมือ่ WW2 ยตุลิง สะพานดงักล่าวได้รบัการซ่อมแซม 
และถกูปรบัให้เหลอืช่องทางจราจรเดยีวส�าหรบัรถไฟ โดยสะพานดัง้เดมิถกูปรบัจาก 
Through Truss (Parker Type) ทั้ง 3 ช่วง เหลือเป็น Parker Type 2 ช่วง และ 
Pratt 1 ช่วง (รปูที ่4 รปูกลาง) และในปัจจบุนัเป็นแบบ Pratt ทัง้ 3 ช่วง ล�าดบัต่อมา 
คือ (4) สะพานปรมินทร์ (ปรมินทร์ หรือปรเมนทร์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่) หรือ สะพาน
บ้านดารา เป็นสะพานรถไฟใหญ่ทีส่ดุของทางรถไฟสายเหนอื สร้างขึน้เพือ่เชือ่มโยง
กรุงสยามและอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2449 และเปิดใช้เมื่อ 
พ.ศ. 2452 ตัวสะพานทอดข้ามแม่น�้าน่านที่ จ.อุตรดิตถ์ ก่อนถึงสถานีรถไฟชุมทาง
บ้านดารา (ตั้งชื่อตาม เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นเจ้าหญิง 
แห่งนครเชยีงใหม่) ตวัสะพานเดมิเป็นโครงข้อหมนุแบบต่อเนือ่ง (ดรูปูที ่5) ภายหลงั
เกิดความเสียหายจาก WW2 จึงได้มีการปรับปรุงสะพานปรมินทร์นี้ใหม่

โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ช่างคิด ช่างท�า
ตอน ก้าวย่างของวิศวกรรมสะพานในประเทศไทย : ตอนที่ 4 

สะพานรถไฟแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาค 1
 เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการงานสะพานไทย วันนี้จะมาเล่าต่อจาก 3 ฉบับก่อน
หน้า โดยขอเน้นไปที ่สะพานรถไฟ (Railway Bridges) ช่วงยาว ทีส่ร้างในสมยัรชักาล
ที่ 5 จนถึงต้นรัชกาลที่ 9 นะครับ
 ในรัชกาลที่ 5 (ครองราชย์ พ.ศ.2411-2453) สยามประเทศได้พัฒนาวิทยาการ
ด้านวิศวกรรมอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทั้งสายเหนือและสายใต้ 
(ขณะนัน้ความกว้างของรางรถไฟสายใต้เท่ากบั 1.0 เมตร แต่สายเหนอื 1.435 เมตร) 
และเกิดสะพานส�าคัญซึ่งใช้ข้ามสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยมีทั้งสะพานไม้ 
สะพานแม่แคร่เหล็ก (Steel Plate Girder) และสะพานกระบะคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ดูรูปที่ 1) ทั้งนี้หากเป็นสะพานช่วงยาวก็จะน�าเข้าเหล็กมาสร้าง สะพานในระบบ
โครงข้อหมุน (Truss Bridges)
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กจิกรรมของสภาวศิวกร

มอบวุฒิบัตร 
ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2561
 ศ.ดร.อมร พมิานมาศ เลขาธกิารสภาวศิวกร มอบวฒุบิตัรเพ่ือเป็นเกียรตแิก่สมาชกิ 
สภาวศิวกร ท่ีท�าคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดบัภาควีศิวกร ได้คะแนน
สอบสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ประจ�าเดอืนกรกฎาคม 2561 ณ ส�านกังานสภาวศิวกร 
แก่สมาชกิ 2 คน ประกอบด้วย
 1.  นายศิรเสกข์ ตราชื่นต้อง 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2.  นายพันพิศาล ประดิษฐ์ศิลป์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประจ�าเดือน ตุลาคม 2561
 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพ่ือเป็นเกียรติแก่ 
สมาชกิสภาวศิวกร ท่ีท�าคะแนนทดสอบความรูผู้ข้อรบัใบอนญุาตฯ ระดบัภาควีศิวกร 
ได้คะแนนสอบสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ประจ�าเดอืนตุลาคม 2561 ณ ส�านักงานสภาวศิวกร 
แก่สมาชกิ 5 คน ประกอบด้วย
 1. นายนาว ีสดดุ ี  มหาวทิยาลัยสยาม
 2. นางสาวชิตยาภรณ์ สทีาส ี วิทยาลัยการชลประทาน 
    สถาบนัสมทบมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. นายปฏิทศัน์ ตุม้สถติ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
 4. นายนติธิร หริญั  วิทยาลัยเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
 5. นายชยัวฒัน์ มสุกิะปาน  สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั

 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ จัดแถลงข่าว เร่ือง “(ร่าง) 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของ
ประชาชนไทย” ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายกสภาวิชาชีพและ
ผู้แทนจ�านวน 11 สภาวิชาชีพ ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าว ซ่ึงการแถลงข่าวได้
รับความสนใจจากสื่อมวลชนจ�านวน 33 ส่ือ

 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2561 สภาวิศวกรร่วมกับมูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ แนะน�า 
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและ
อัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” และกิจกรรม โครงการ “74 ชุมชนปลอดภัย 
ใช้ไฟ PEA” ณ อบต.คลองน้อย พร้อมกันนี้ ดร.กมล ตรรกบุตร นายก 
สภาวิศวกร นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะท�างานส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย นายวิเชียร บุษยบัณฑูร และนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ 
อนุกรรมการฯ น�าทีมวิศวกรอาสา นายช่างอาสา ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้ และ
ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟให้กับชาวบ้านชุมชนคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561
 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิก 
สภาวิศวกร ที่ท�าคะแนนทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจ�าเดือนสิงหาคม 2561 ณ ส�านักงาน 
สภาวิศวกร แก่สมาชิก 2 คน ประกอบด้วย
 1.  นายจีรทีปต์ นนทมิตร  มหาวิทยาลัยรังสิต
 2.  นางสาวณิชารีย์ ขันธ์เมือง  มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวกจิกรรมสภาวศิวกร
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นายกสภาวิศวกร
นายกมล ตรรกบุตร

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
นายไกร ตั้งสง่า

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
นายประเสริฐ ตปนียางกูร

เลขาธิการสภาวิศวกร
นายอมร พิมานมาศ

เหรัญญิกสภาวิศวกร
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

สภานายกพิเศษ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รองเลขาธิการสภาวิศวกร
นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม

รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

กรรมการสภาวิศวกร
นายเสรี สุธรรมชัย
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล
นายรัชทิน ศยามานนท์
นายวินิต ช่อวิเชียร
นายด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นายชัชวาลย์ คุณค�า้ชู
นายลือชัย ทองนิล
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
นายพิชิต ล�ายอง
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

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

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558-2561)
ท่ีปรกึษา นายกมล ตรรกบตุร, นายไกร ตัง้สง่า, นายประเสริฐ ตปนียางกรู, นายพชิญะ จนัทรานวุฒัน์, 
นางสาวธดิารัตน์ จริะวฒันาสมกลุ, นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง, นายอิสรา ประภาสวสัดิ์
ประธานอนุกรรมการ นายอมร พิมานมาศ / รองประธานอนุกรรมการ  นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
อนุกรรมการ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต, นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม, นางปราณี ศรีสุกใส, 
นายกติต ิวสิทุธรัิตนกลุ, นายธเรศวร์ ธนะสมบรูณ์, นายชายชาญ โพธสิาร, นายภาณวุฒัน์ จ้อยกลดั
นายพงษ์พัฒน์ ดิสถาพร, นางพิมพิดา จรรยารักษ์สกุล
เลขานุการอนุกรรมการ นางสาวเทพิน เกษะศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ นางสาวฟาติมะห์ สังข์แก้ว, นางสาวขวัญฤทัย ปินใจ
จัดรูปเล่ม และประสานงาน บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ากัด

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2560-2563)
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ นายเกษม กุหลาบแก้ว
กรรมการจรรยาบรรณ นายสนั่น ศิริอ่อน, นายประสงค์ ธาราไชย, นายสุวิช ลิ่มทอง
นายวิสิทธ์ อุติศยพงศา, นายณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน, นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ, นายวรากร ไม้เรียง
นายขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์, นางพูลพร แสงบางปลา, นายวริทธิ์ อึ้งภากรณ์, นายสมศักดิ์ จุฑานันท์
นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์, นายมงคล ด�ารงค์ศรี, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)  
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา, นายประศักดิ์ บัณฑุนาค, นายนพพร ลีปรีชานนท์

กจิกรรมของสภาวศิวกร

ติดตามการด�าเนินงานของสภาวิศวกรได้ที่ Website: www.coe.or.th  Facebook: www.facebook.com/coethai 
หรือขอรับค�าปรึกษาได้ที่ สายด่วน 1303 โทรสาร 0-2935-6695, 0-2935-6697

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิศวกร และบทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง” ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดย นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1  ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและมอบโล่รางวัลให้แก่ 12 องค์กรแม่ข่ายดีเด่นประจ�า
ปี 2561 โดยการสัมมนาในช่วงเช้า หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวิศวกรในอนาคต”  รศ.ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ  โดยมี ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยโอบายาชิ จ�ากัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นวิทยากรบรรยาย และรับฟังความเห็น ส�าหรับการเสวนาในช่วงบ่าย หัวข้อ  “บทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง”  ผศ. พิศิษฐ์  แสง-ชูโต 
รองประธานอนกุรรมการพฒันาวชิาชพีวศิวกรรมต่อเนือ่ง เป็นผูด้�าเนนิรายการ โดยม ีผูแ้ทนจากบรษิทัไทยโอบายาช ิจ�ากดั สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร 

 พร้อมกันนี้ นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่นายชัยยงค์  พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็น 
การยกย่องหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงในการเสียสละทุ่มเทโดยน�าหลักความรู้วิชาชีพวิศวกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาในการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน 13 คน ที่ติดถ�า้หลวง
ขุนน�้านางนอน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ด้วย




