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สารจาก
นายกสภาวิศวกร
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	 สภาวิิศวิกรในฐานะองค์์กรวิิชาชีพวิิศวิกรรมทีี่�มี
วัิตถุุประสงค์์ในการส่งเสริมการศึกษา	 การวิิจััย	 และการ
ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรม	 และยังเป็นหน่วิยงาน
ขึึ้�นที่ะเบียนวิิศวิกรวิิชาชีพข้ึ้ามชาติ	 อาทิี่	 วิิศวิกรวิิชาชีพ
อาเซีียน	(ASEAN	Chartered	Professional	Engineer:	
ACPE)	วิิศวิกรเอเปค์	(APEC	Engineer)	และวิิศวิกรวิิชาชีพ
ต่างด้้าวิจัด้ที่ะเบยีน	(Registered	Foreign	Professional	
Engineer:	 RFPE)	 รวิมทัี่�งเป็นสมาชิกขึ้ององค์์กรวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมระหว่ิางประเที่ศ	 International	 Engineering	
Alliance	(IEA)	มีพันธะการด้ำาเนินการตามค์วิามตกลงทีี่�ซึี�ง
ต้องจััด้ให้มีกลไกการพัฒนากรอบค์วิามร้้ค์วิามสามารถุ	
และมีการประเมินผลค์วิามร้้ค์วิามสามารถุขึ้องวิิศวิกร
ตามมาตรฐานและร้ปแบบการพัฒนาวิิชาชีพวิิศวิกรรม	
และเพ่�อให้สมาชิกสภาวิิศวิกรผ้้ถุ่อใบอนุญาตประกอบ
วิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	 มีค์วิามร้้ค์วิามสามารถุในการ

สภาวิิศวิกรเร่งพััฒนาวิิศวิกรไทยส่่สากลอย่างยัง่ยืน
ด้้วิยกรอบควิามสามารถ ในการประกอบวิิชาชีพั

วิิศวิกรรม (Competency Framework)

ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมให้สอด้ค์ล้องกับมาตรฐานและ
ร้ปแบบการพัฒนาวิิชาชีพวิิศวิกรรมในระดั้บสากล

	 แนวิค์ิด้และขึ้อบเขึ้ตงานที่ี�เกี�ยวิข้ึ้องกับการพัฒนา	
วิิชาชีพวิิศวิกรรม	 มุ่งให้ค์วิามสำาคั์ญต่อการพัฒนา
การประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมขึ้องวิิศวิกรแต่ละรายตั�งแต่
ก่อนเข้ึ้ามารับใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพ	 ซึี�งมีพัฒนาการ
ทีี่�ได้้รับการบ่มเพาะตามลักษณะบัณฑิิตทีี่�พึงประสงค์์	
(Graduate	 Attributes)	 การเพิ�มพ้นค์วิามร้้และ
ประสบการณ์วิิชาชีพวิิศวิกรรมเพ่�อสร้างขีึ้ด้ค์วิามสามารถุ
ให้วิิศวิกร	(Capacity	Building)	ตั�งแต่เริ�มต้นวัินแรกขึ้อง
การประกอบวิิชาชีพ	(Initial	Professional	Development:	
IPD)	 โด้ยมีค์วิามสัมพันธ์ต่อเน่�องทัี่�งทีี่�เป็นบุค์ค์ลธรรมด้า
และนิติบุค์ค์ล	 การพัฒนาการประกอบวิิชาชีพอย่าง
ต่อเน่�อง	 (Continuing	 Professional	 Development:	
CPD)	การถุ่ายที่อด้เที่ค์โนโลยี	 (Technology	Transfer:	
TTr)	 การกำากับด้้แลในการปฏิิบัติวิิชาชีพ	 (Professional	
Practice	Regulation)	ค์รอบค์ลุมตั�งแต่มาตรฐานการให้
บริการวิิชาชีพ	(Code	of	Services:	COS)	มาตรฐานการ
ประพฤติปฏิิบัติ	 (Code	 of	 Conduct:	 COC)	 และ
มาตรฐานการปฏิิบัติวิิชาชีพ	(Code	of	Practices:	COP)	
โด้ยกรอบค์วิามสามารถุในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรม	
(Competency	Framework)	จึังมีค์วิามสัมพันธ์ต่อเน่�องกัน
ทัี่�งสายโซ่ีอุปที่านการผลิตวิิศวิกรขึ้องประเที่ศ	 ตั�งแต่
การกำาหนด้ค์วิามร้้ค์วิามสามารถุขึ้องผ้้สำาเร็จัการศึกษา
วิิศวิกรรมศาสตร์	 (Educational	 Qualification)	
การจััด้การที่ด้สอบค์วิามร้้พ่�นฐานที่างวิิศวิกรรม	และค์วิามร้้
เฉพาะสาขึ้าที่างวิิศวิกรรม	(Entry	Level	Assessment)	
การเพิ�มพ้นค์วิามร้้และประสบการณ์วิิชาชีพวิิศวิกรรม	
(Professional	 Experience	 Upgrading)	 ค์วิามสำานึก
ค์วิามรับผิด้ชอบต่อวิิชาชีพวิิศวิกรรม	 (Professional	
Commitment)	 หน้าทีี่�ค์วิามรับผิด้ชอบงานวิิชาชีพ
วิิศวิกรรม	 (Responsible	 Charge)	 ผลงานวิิศวิกรรมที่ี�
เด่้นชัด้	 (Significant	 Engineering	Work)	 ค์วิามสำาเร็จั
ในการประกอบวิิชาชีพ	 (Professional	 Achievement)	
และการพัฒนาค์วิามสามารถุในการแข่ึ้งขัึ้นด้้านการ
ประกอบวิิชาชีพ	(Professional	Competitiveness)	

	 สภาวิิศวิกรเร่งพัฒนาวิิศวิกรไที่ยส่้สากลอย่างยั�งย่น
ด้้วิยกรอบค์วิามสามารถุในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรม
(Competency	Framework)	ทีี่�เทีี่ยบเคี์ยงกับ	Graduate	
Attributes	 and	 Professional	 Competencies	
ตามมาตรฐานขึ้อง	International	Engineering	Alliance	
(IEA)	 ขึึ้�นนี� 	 เพ่�อทีี่�จัะใช้ประกอบการพิจัารณาการ	
ขึึ้�นที่ะเบียนวิิศวิกรวิิชาชีพอาเซีียนและวิิศวิกรเอเปค์	
การประเมินค์วิามร้้ค์วิามชำานาญขึ้องผ้้ขึ้อเล่�อนระดั้บ
ใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	 และใช้ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผ้้ได้้รับใบอนุญาตประกอบ
วิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบค์มุได้้พัฒนาที่กัษะและค์วิามสามารถุ
ในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	

	 ทัี่�งนี�สภาวิิศวิกรตระหนกัเป็นอยา่งยิ�ง	ถึุงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผ้้ทีี่�ได้้รับใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมค์วิบคุ์มได้้พัฒนาทัี่กษะและค์วิามสามารถุในการ
ประกอบวิิชาชพีวิิศวิกรรมตามกรอบค์วิามสามารถุวิิชาชพี
วิิศวิกรรมซึี�งเป็นค์วิามต้องการทีี่�สังค์มและอุตสาหกรรม
ค์าด้หวัิง	 ตลอด้จันสร้างค์วิามยั�งย่นในการพัฒนาวิิศวิกร
ไที่ยส่้สากล	 เพ่�อให้วิิศวิกรไที่ยค์รบเค์ร่�อง	 และพร้อมเป็น
อีกกำาลังหลักในการร่วิมกันพัฒนาประเที่ศชาติ	สังค์มไที่ย
และสังค์มโลก	

“ก้้าวต่่อไป สู้้้ต่่อไป วิศวก้รไทยมีีความีสู้ามีารถ ไม่ีแพ้้
วิศวก้รชาติ่ใดในโลก้” 

ด้้วิยค์วิามภาค์ภ้มิใจัยิ�งในค์วิามเป็นวิิศวิกร

We are Engineers

#จะทำาก็้ทำาได้

สภาวิิศวิกรตระหนัักเป็็นัอย่่างยิ่�ง 
ถึึงการส่งเสริมและสนัับสนุันัให้ผู้้้ท่ี่�
ได้้รับใบอนุัญาตป็ระกอบวิิชาช่พ
วิิศวิกรรมควิบคุมได้้พัฒนัาทัี่กษะ
และควิามสามารถึในัการป็ระกอบ
วิิชาช่พวิิศวิกรรมตามกรอบควิาม
สามารถึวิิชาช่พวิิศวิกรรมซึึ่�งเป็็นั
ค วิ า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี่�สั ง ค ม แ ล ะ
อุตสาหกรรมคาด้หวัิง 

“

“

ศาสตราจารย์์ ดร.สุชััชัวีีร์ สุวีรรณสวัีสด์์
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เลขาธิการ
สภาวิิศวิกร
บอกเล่า
ดร.ประเสร์ฐ ตปนีย์างกูร

	 ปี	 2564	 ประเที่ศไที่ยยังค์งประสบกับสถุานการณ์
ฝุุ่�น	PM	2.5	อย่างต่อเน่�องและที่วีิค์วิามรุนแรงเพิ�มมากขึึ้�น
ตามลำาดั้บ	โด้ยเฉพาะพ่�นทีี่�กรุงเที่พมหานค์รและปรมิณฑิล
ที่ำาให้ประชาชนค์นไที่ยได้้รับผลกระที่บอย่างหนักทัี่�งที่าง
ด้้านสุขึ้ภาพ	 ร่างกาย	 และไม่อาจัที่ราบได้้เลยว่ิาปัญหาฝุุ่�น
PM	 2.5	 นี�จัะสามารถุแก้ไขึ้ปัญหาได้้เม่�อไหร่	 แล้วิยังต้อง
มาเจัอกับสถุานการณ์โค์วิิด้-19	 ระลอกใหม่เพิ�มเข้ึ้ามาอีก
ที่ำาให้การด้ำาเนินชีวิิตขึ้องทุี่กค์นเปลี�ยนแปลงไปจัะต้อง
รับม่อและปรับตัวิให้จังได้้	ผลิกวิิกฤตให้เป็นโอกาสโด้ยการ
คิ์ด้ค้์น	 พัฒนาหาแนวิที่างใหม่ๆ	 ให้สามารถุเดิ้นต่อไปได้้	
สภาวิิศวิกรขึ้อเป็นกำาลังใจัให้ทุี่กท่ี่านผ่านพ้นวิิกฤตินี�
ไปด้้วิยกัน	ค์รับ

	 สำาหรับช่วิงเด่้อนมกราค์ม	-	มีนาค์ม	2564	สภาวิิศวิกร
จัะขึ้ออัพเด้ที่ขึ้า่วิสารและกจิักรรมที่ี�เกิด้ขึึ้�นในช่วิง	3	เด่้อน
ให้สมาชิกได้้รับที่ราบดั้งนี�

	 1.	 ให้บริการ	Online	ผ่านระบบ	Member	Login	
ทีี่�หน้าเว็ิบไซีต์สภาวิิศวิกร	 ง่าย	 สะด้วิก	 รวิด้เร็วิ	 และ
สามารถุที่ำารายการพร้อมติด้ตามสถุานะผ่านหน้าเว็ิบไซีต์
สภาวิิศวิกรได้้ตลอด้	 24	 ชั�วิโมง	 โด้ยไม่ต้องจััด้ส่งเอกสาร
ที่างไปรษณยีแ์ละไมต้่องเดิ้นที่างมาที่ี�สำานักงานสภาวิิศวิกร
ประกอบด้้วิย	
	 1)	 ขึ้อหนังส่อรับรอง	
	 2)	 ต่ออายุใบอนุญาตประเภที่บุค์ค์ล
	 3)	 ต่ออายุสมาชิกสภาวิิศวิกร
	 4)	 ขึ้อรับใบอนุญาตระด้ับภาค์ีวิิศวิกร
	 5)	 ขึ้อเล่�อนระด้ับใบอนุญาตทีุ่กระด้ับ
	 6)	 ต่ออายุใบอนุญาตประเภที่บุค์ค์ล
	 7)	 ขึ้อรับใบแที่นใบอนุญาตประเภที่บุค์ค์ล
	 8)	 เล่�อนรอบอบรมที่ด้สอบค์วิามพร้อม
	 9)	 เช็ค์สถุานะสมาชิกและใบอนุญาต
	 10)	 ตรวิจัสอบขึ้้อม้ลสถุานะสมาชิกและใบอนุญาต
	 11)	 ตรวิจัสอบประวิัติการเขึ้้าอบรมสัมมนาที่ี�
		 	 ลงที่ะเบียนไวิ้กับสภาวิิศวิกร
	 12)	 ตรวิจัสอบผลการที่ด้สอบ/การสอบ/การอบรม/
	 	 ผลสอบสัมภาษณ์

	 2.	 จััด้ให้มีการที่ด้สอบค์วิามร้้ระดั้บภาคี์วิิศวิกร
ผ่านระบบ	Online	โด้ยเริ�มตั�งแต่วัินทีี่�	15	มกราค์ม	2564	
เป็นต้นไป	 ไม่ต้องเดิ้นที่างมาสอบทีี่�สภาวิิศวิกรอีกต่อไป	
สามารถุสอบได้้ทีี่�จัากสถุานทีี่�ที่ี�มีอินเตอร์เน็ต	 ซึี�งจัะเปิด้
รอบสอบทุี่กสัปด้าห์	รอบละประมาณ	200	ค์น	

	 3.	 จััด้ให้มีการอบรมและที่ด้สอบค์วิามร้้เกี�ยวิกับ
ค์วิามพร้อมในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม
ผ่านระบบ	Online	ซึี�งจัะมกีารอบรมและที่ด้สอบค์วิามร้ฯ้
ทุี่กสัปด้าห์

	 4.	 สภาวิิศวิกรจััด้ให้มีการสัมมนา	 Online	 ในร้ป
แบบWebinar	อย่างต่อเน่�อง

	 5.	 จััด้ประชุมใหญ่สามัญสภาวิิศวิกร	ประจัำาปี	2564	
เม่�อวัินทีี่�	11	กุมภาพันธ์	2564	ด้้วิยวิิธีการประชุมผ่านส่�อ

อิเล็กที่รอนิกส์	 ระบบ	 Cisco	Webex	 สามารถุรองรับ
ผ้้เข้ึ้าร่วิมประชุม	1,000	ค์น	โด้ยมีผ้้เข้ึ้าร่วิมจัำานวิน	757	ค์น
ประกอบด้้วิย	 สมาชิกสามัญ	 จัำานวิน	 743	 ค์น	 สมาชิก
วิิสามัญ	 จัำานวิน	 14	 ค์น	 ซึี�งผลการประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิิศวิกรประจัำาปี	2564	ได้้อนุมัติงบดุ้ลประจัำาปี	2563	
และให้ค์วิามเห็นชอบแผนการด้ำาเนินงานและงบประมาณ
ประจัำาปี	2564	อนุมัติการแต่งตั�งผ้้สอบบัญชีเพิ�มเติม	รวิมถึุง
เห็นชอบการยกเว้ินการที่ด้สอบค์วิามร้้ระดั้บภาคี์วิิศวิกร	
และเห็นชอบร่างข้ึ้อบังคั์บสภาวิิศวิกร	7	ฉบับ

	 6.	 จััด้กิจักรรมลงพ่�นทีี่�สำารวิจัและเตรยีมงานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายในอาค์ารทีี่�อย้อ่าศัย	ณ	ชุมชนอัสสละฟียะฮ์์
(บ้านแขึ้ก)	เขึ้ตยานนาวิา	กรุงเที่พฯ	เม่�อวัินทีี่�	20	กุมภาพันธ์
2564	ร่วิมกับการไฟฟ้านค์รหลวิงและวิิศวิกรอาสา

	 7.	 ประกาศใช้ข้ึ้อบังคั์บสภาวิิศวิกร	จัำานวิน	6	ฉบับ	
ตามทีี่�ได้้ รับค์วิามเห็นชอบจัากทีี่�ประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิิศวิกร	ประจัำาปี	2563	เม่�อวัินทีี่�	11	มิถุุนายน	2563	
และสภานายกพิเศษแห่งสภาวิิศวิกรได้้ให้ค์วิามเห็นชอบ	
ประกาศในราชกิจัจัานุเบกษาแล้วิ	ดั้งนี�

	 -	 ขึ้้อบังค์ับสภาวิิศวิกร	วิ่าด้้วิยการออกใบอนุญาต
	 	 ให้แก่ผ้้ขึ้อประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม
	 	 สาขึ้าวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้อม	พ.ศ.	2564
	 -	 ขึ้้อบังค์ับสภาวิิศวิกร	วิ่าด้้วิยการออกใบอนุญาต
	 	 ให้แก่ผ้้ขึ้อประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบค์ุม	
	 	 สาขึ้าวิิศวิกรรมเค์มี	พ.ศ.	2564
	 -	 ข้ึ้อบังค์ับสภาวิิศวิกร	 วิ่าด้้วิยการรับรองค์วิามร้้
	 	 ค์วิามชำานาญในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรม	
	 	 พ.ศ.	2564
	 -	 ข้ึ้อบังคั์บสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยการออกหนังส่อรับรอง
	 	 ค์วิามร้้ค์วิามชำานาญในการประกอบวิิชาชีพ
	 	 วิิศวิกรรมค์วิบค์ุม	พ.ศ.	2564
	 -	 ขึ้้อบังค์ับสภาวิิศวิกร	 วิ่าด้้วิยการกำาหนด้ค์่า
	 	 จัด้ที่ะเบียนสมาชิก	ค์่าบำารุง	และค์่าธรรมเนียม
	 	 ที่ี� เรียกเก็บจัากสมาชิกหร่อบุค์ค์ลภายนอก	
	 	 (ฉบับที่ี�	5)	พ.ศ.	2564

	 -	 ข้ึ้อบังคั์บสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยการขึึ้�นที่ะเบียนวิิศวิกร
	 	 วิิชาชีพต่างด้้าวิตามขึ้้อตกลงยอมรับร่วิมขึ้อง
	 	 อาเซีียนด้้านบริการวิิศวิกรรม	(ฉบับทีี่�	2)	พ.ศ.	2564

	 8.	 สภาวิิศวิกรได้้ประกาศ	 “ข้ึ้อบังคั์บสภาวิิศวิกร	
ว่ิาด้้วิยการออกใบอนุญาตให้แก่ผ้้ขึ้อประกอบวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมค์วิบคุ์มสาขึ้าวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้อม	พ.ศ.	 2564	
และข้ึ้อบังคั์บสภาวิิศวิกร	ว่ิาด้้วิยการออกใบอนุญาตให้แก่
ผ้้ขึ้อประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	สาขึ้าวิิศวิกรรมเค์มี
	พ.ศ.	2564”	ได้้ประกาศราชกิจัจัานุเบกษาเรียบร้อยแล้วิ
ทัี่�งนี�	 สมาชิกสามารถุย่�นค์ำาขึ้อรับใบอนุญาตฯ	 ได้้ตั�งแต่
วัินทีี่�	15	มีนาค์ม	2564	ถึุงวัินทีี่�	4	กุมภาพันธ์	2566	(ตามทีี่�
ระบุในข้ึ้อบังคั์บ	“กำาหนด้สองปีนับตั�งแต่วัินทีี่�ข้ึ้อบังคั์บมีผล
บังคั์บใช้”)	ที่าง	Email	:	license@coe.or.th	โด้ยไม่ต้อง
จััด้ส่งเอกสารฉบับจัริง

คุณสู้มีบััติ่ของผู้้้ย่�นคำาขอรับัใบัอนุญาต่
สู้าขาวิศวก้รรมีสิู้�งแวดล้อมี ผ้้ขึ้อรับใบอนุญาตต้องเป็น
สมาชกิสามัญและต้องเป็นผ้้สำาเร็จัการศกึษาจัากหลกัส้ตร
ระด้ับปริญญาหร่อเที่ียบเที่่าปริญญาในสาขึ้าวิิศวิกรรม
สิ�งแวิด้ล้อม	หร่อสาขึ้าวิิศวิกรรมสุขึ้าภิบาล	ซึี�งสภาวิิศวิกร
ได้้รับรองปริญญาในสาขึ้าวิิศวิกรรมโยธาและได้้รับใบ
อนุญาตสาขึ้าวิิศวิกรรมโยธาก่อนวัินทีี่�ข้ึ้อบังคั์บนี�มีผลใช้
บังคั์บ

สู้าขาวิศวก้รรมีเคมีี	 ผ้้ขึ้อรับใบอนุญาตต้องเป็นสามัญ
สมาชิกและต้องเป็นผ้้สำาเร็จัการศึกษาจัากหลักส้ตรระด้ับ
ปริญญาหร่อเทีี่ยบเท่ี่าปริญญาในสาขึ้าวิิศวิกรรมเค์มี	สาขึ้า
เค์มีวิิศวิกรรมสาขึ้าเค์มีเที่ค์นิค์	 หร่อทีี่�มีช่�อเรียกอย่างอ่�น
เทีี่ยบเท่ี่าวิิศวิกรรมเค์ม	ีซึี�งสภาวิิศวิกรได้้รับรองปรญิญาไว้ิ
ในสาขึ้าวิิศวิกรรมอุตสาหการและได้้รับใบอนุญาตสาขึ้า
วิิศวิกรรมอุตสาหการก่อนวัินทีี่�ข้ึ้อบังคั์บนี�มีผลใช้บังคั์บ

สุด้ท้ี่ายนี�ขึ้อเชิญสมาชิกมาร่วิมเป็นค์รอบค์รัวิ	Online	กับ
สภาวิิศวิกร	เพ่�อไม่พลาด้ข่ึ้าวิสาร	/การอบรมสัมมนา(ฟรี)	/
ประชาส้มพันธ์	/กิจักรรมดี้ๆ	ผ่านช่องที่าง		Online	ต่างๆ
ดั้งนี�

WWW.COE.OR.TH
	 https://www.facebook.com/
 coethailand
	 http://line.me/
 ti/p/%40coethai
	 https://www.instagram.com/
 council_of_engineers_thailand
	 https://twitter.com/
 ThailandCouncil
	 https://www.youtube.com/channel/
 UCp0hyBCBkIssbDKJaKQZa0Q

พร้อมกันนี�หากสมาชิกท่ี่านใด้มีค์วิามคิ์ด้เห็น	ข้ึ้อเสนอแนะ
หร่อแนวิที่างทีี่�เป็นประโยชน์กับสำานักงาน	 โปรด้ส่งอีเมล์
มาทีี่�	prasert@coe.or.th	จัักเป็นประโยชน์ต่อสำานักงาน	
และการด้ำาเนินงานขึ้องค์ณะกรรมการต่อไป	 ขึ้อขึ้อบคุ์ณ
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	 สวัิสดี้สมาชิกสภาวิิศวิกรทุี่กท่ี่าน	 ขึ้อต้อนรับเข้ึ้าส่้
วัินปีใหม่ไที่ยหร่อเที่ศกาลวิันสงกรานต์	 นับว่ิาเป็น
ช่วิงเวิลาทีี่�ทุี่กค์นรอค์อยเพ่�อกลับไปเฉลิมฉลองกับ
ค์รอบค์รัวิ	 ได้้ร่วิมสาด้นำ�า	 สาด้ค์วิามสุขึ้	 สร้างรอยยิ�ม
ให้ได้้ชุ่มฉำ�า	 ถุ่อว่ิาเป็นการชาร์จัแบตให้กับตนเองได้้มี
แรงพลังในการด้ำาเนินชีวิิต	 คิ์ด้ที่บที่วินสรรสร้างผลงาน
ให้ดี้ขึึ้�น	 และในปัจัจุับันประเที่ศทัี่�วิโลกยังต้องเผชิญกับ
สถุานการณ์การแพร่ระบาด้ขึ้องโรค์ติด้เช่�อ	 COVID-19	
กันอีก	ซึี�งได้้รับผลกระที่บกันถุ้วินหน้า	แต่ชีวิิตยังค์งต้อง
ก้าวิเดิ้นต่อไป	ต้องปรับตัวิให้อย้่รอด้	ดั้งนั�นค์ณะผ้้จััด้ที่ำา
ขึ้อส่งกำาลังใจัให้ทุี่กท่ี่านผ่านพ้นสถุานการณ์นี�ไปด้้วิยกัน
นะค์รับ	

	 และในช่วิงเก็บตัวินี�ที่างเราจัะไม่หยุด้ส่งสาระ	
ค์วิามร้้ดี้ๆ	 ทีี่�เป็นประโยชน์มาให้ทุี่กท่ี่านได้้อ่านอย่าง
ค์อลัมน์ประจัำาขึ้องกรรมการและอนกุรรมการฯ	อาทิี่เช่น
	เร่�องสถุานีกลางบางซ่ี�อ	(BANGSUE	GRAND	STATION)	
ศ้นยก์ลางการค์มนาค์มขึ้นสง่ที่างรถุไฟแห่งใหม่ขึ้องไที่ย
(THAILAND	 RAILWAY	 TRANSPORTATION	 HUB),	
โค์รงการก่อสร้างอาค์ารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกรในปี	2564-
2565,	 การเตรียมค์วิามพร้อมกับการแก้ไขึ้ปรับปรุง
กฎกระที่รวิงว่ิาด้้วิยการออกแบบและค์ำานวิณโค์รงสร้าง
อาค์ารในพ่�นทีี่�เสี�ยงภัยแผ่นดิ้นไหวิ,	นวัิตกรรมวิิศวิกรรม
ป้องกันโค์วิิด้,	 Sensor	 for	 all	 กับการตรวิจัวัิด้ฝุุ่�น	
เพ่�อ	 “อากาศสะอาด้”,	 วิิถีุทีี่�เหมาะสมตามกลยุที่ธ์
เที่ค์โนโลยีเพ่�อธุรกิจั,	วิิศวิกรไม่ใช่พระเจ้ัา,	มาตรฐานศ้นย์
ข้ึ้อม้ล	(Data	Center	Standards)	และค์อลัมน์	Update	
ข่ึ้าวิสารแวิด้วิงงานวิิศวิกรรม	 ฉบับบนี�นำาเสนอ	 4	 เร่�อง

Cr.	Image	by	Jonny	Belvedere	from	Pixabay	

ประกอบด้้วิย	 1)	 สวิที่ช.-จุัฬา	 พัฒนานวัิตกรรมเค์ร่�อง
ฉายแสงย้วิีฆ่่าเช่�อเค์ล่�อนทีี่�ช่วิยที่ำาค์วิามสะอาด้พ่�นทีี่�	
2)	วิิศวิะมหดิ้ล	ร่วิมกบั	ทีี่โอทีี่	รีไซีเค์ลิต้้เก่าเป็น	“ต้้ชารจ์ั
โที่รม่อถุ่ออัตโนมัติ…พลังแสงอาทิี่ตย์”	 3)	 เค์ร่�องกรอง
อากาศ	 ฝีุ่ม่อค์นไที่ย	 หนุนงานวิิจััย	 ลด้การนำาเข้ึ้าจัาก
ต่างประเที่ศ	4)	สจัล.ส่ง	หุ่นยนต์	RAIBO-X	ฆ่่าเช่�อโรค์	
ด้้วิยแสง	UV	ค์รั�งแรกขึ้องค์นไที่ย	ส้้	COVID-19	ระลอกใหม่
และทัี่� งหมด้ข้ึ้าง ต้นนี� เ ป็นบที่ค์วิามทีี่�อย้่ ในสาร
สภาวิิศวิกรฉบับทีี่�	2	ประจัำาปี	2564	นี�	ซึี�งผ้้เขีึ้ยนได้้ตั�งใจั
นำาเสนอเร่�องราวิประสบการณ์	 แนวิคิ์ด้	 วิิถีุการด้ำาเนิน
ชีวิิตรวิมถึุง	อัพเด้พข่ึ้าวิสารเที่ค์โนโลยี	นวัิตกรรมใหม่ๆ
ในแวิด้วิงวิิศวิกรรมให้ผ้้อ่านได้้รับที่ราบไม่ล้าสมัย	

	 สุด้ท้ี่ายนี�ขึ้อฝุ่ากสารสภาวิิศวิกรเป็นเพ่�อนท่ี่าน
ในยามเหงา	 และยามว่ิางนะค์รับและพบกันใหม่ใน
ฉบับทีี่�	3	

สู้วัสู้ดีวันปีใหม่ีไทยครับั
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กจิกรรมของสภาวิศิวิกร

การป็ระชมุใหญส่ามัญ 
สภาวิศิวิกรป็ระจำป็ี 2564

ลงพ้�นัที่่�ตรวิจสอบระบบไฟฟ้า
ภาย่ในัอาคารที่่�อย่้อ่าศัย่

ลงนัามถึวิาย่พระพร

ลงนัามสัญญาโครงการ  
“กอ่สร้างอาคารที่่�ที่ำการ
สภาวิศิวิกร”

1

	 เม่�อวัินพฤหัสบดี้ทีี่�	 11	 กุมภาพันธ์	 2564	 สภาวิิศวิกร	
ได้้จััด้การประชุมใหญ่สามัญสภาวิิศวิกรประจัำาปี	 2564	
เพ่�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิิศวิกร	 พ.ศ.	 2542	
ด้้วิยวิิธีการประชุมผ่านส่�ออิเล็กที่รอนิกส์	 ซึี�งได้้รับเกียรติ
จัากที่่านพรพจัน์	 เพ็ญพาส	 อธิบด้ีกรมโยธาธิการและ
ผังเม่อง	 ผ้้แที่นรัฐมนตรีว่ิาการกระที่รวิงมหาด้ไที่ยเข้ึ้าร่วิม
การประชุมและศาสตราจัารย์	 ด้ร.สุชัชวีิร์	 สุวิรรณสวัิสดิ้�	
นายกสภาวิิศวิกรที่ำาหน้าทีี่�ประธานในทีี่�ประชุม
	 การประชุมใหญ่สามัญประจัำาปีเป็นการประชุมใหญ่
ปีละหนึ �งค์รั �ง	 อันเป็นหน้าที่ี �หลักประการสำาค์ัญขึ้อง
สภาวิิศวิกรอย่างหนึ�งนอกเหน่อจัากภารกิจัสำาคั์ญอ่�นใด้	
โด้ยวิาระการประชุมประกอบด้้วิยการให้ค์วิามเห็นชอบ
แผนการด้ำาเนินงานและงบประมาณประจัำาปีขึ้อง
ค์ณะกรรมการสภาวิิศวิกร	 การพิจัารณาและอนุมัติงบดุ้ล
ประจัำาปีขึ้องค์ณะกรรมการสภาวิิศวิกร	 การแต่งตั�งผ้้สอบบัญชี
และกำาหนด้ค่์าตอบแที่นผ้้สอบบัญชีรวิมถึุงวิาระในเร่�องต่างๆ 
ตามทีี่�ได้้กำาหนด้ไว้ิในหนังส่อนัด้ประชุมฯ

	 เม่�อวัินทีี่�	 20	 กุมภาพันธ์	 2564	 นายกสภาวิิศวิกร	
ศ.ด้ร.สุชัชวีิร์	 สุวิรรณสวัิสดิ้�	 ร่วิมกับการไฟฟ้านค์รหลวิง	
โด้ยมี	 ด้ร.ประเสริฐ	 ตปนียางก้ร	 เลขึ้าธิการสภาวิิศวิกร	
และประธานอนุกรรมการกำากับด้้แลวิิศวิกร	สภาวิิศวิกร	
นำาวิิศวิกรอาสาลงพ่�นทีี่�ตรวิจัสอบระบบไฟฟ้าภายใน
อาค์ารที่ี�อย้่อาศัย	 ณ	 ชุมชนอัสสละฟียะฮ์์	 (บ้านแขึ้ก)	 
เขึ้ตยานนาวิา	กรุงเที่พฯ	ซีึ�งการลงพ่�นที่ี�ค์รั�งนี�เป็นการ
เตรียมงานสำาหรับลงพ่�นทีี่�ซ่ีอมแซีมระบบไฟฟ้าภายใน
อาค์ารทีี่�อย้่อาศัยต่อไป

	 เม่�อวัินทีี่�	27	มกราค์ม	2564		ศาสตราจัารย์	ด้ร.สุชัชวีิร์
สุวิรรณสวิัสด้ิ�	 นายกสภาวิิศวิกร	 พร้อมค์ณะกรรมการ
สภาวิิศวิกร	นำาแจักันด้อกไม้ถุวิายเบ่�องหน้าพระฉายาลักษณ์	
และร่วิมลงนามถุวิายพระพรสมเด็้จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา	
กรมสมเด้็จัพระเที่พรัตนราชสุด้าฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี
ให้ที่รงหายจัากพระอาการประชวิรโด้ยเร็วิวัิน	 และที่รงมี
พระพลานามัยแขึ้็งแรง	ณ	ศาลาสหที่ัยสมาค์ม	ภายใน
พระบรมมหาราชวัิง

	 ศาสตราจัารย์	 ด้ร.สุชัชวีิร์	 สุวิรรณสวัิสดิ้�	 นายกสภาวิิศวิกร	
พร้อมด้้วิย	นายสมเกียรติ	ศิลวัิฒนาวิงศ์	ประธานเจ้ัาหน้าทีี่�บริหาร
บริษัที่	สโตนเฮ้์นจ์ั	อินเตอร์	จัำากัด้	(มหาชน)		และ	นายพรอุด้ม	
โชติมโนธรรม	กรรมการผ้้จััด้การบริษัที่	สยาม	มัลติ	ค์อน	จัำากัด้
ร่วิมลงนามสัญญา	 ทีี่�ปรึกษาบริหารและค์วิบคุ์มงานก่อสร้าง
กับงานจ้ัางเหมาก่อสร้าง	 โค์รงการ	 “ก่อสร้างอาค์ารทีี่�ที่ำาการ
สภาวิิศวิกร”	อาค์ารทีี่�ที่ำาการแห่งใหม่สภาวิิศวิกร	หวัิงให้
อาค์ารทีี่�ที่ำาการหลังนี�เป็นบ้านหลังแรกขึ้องสมาชิกสภาวิิศวิกร	
และเป็นทีี่�ภาค์ภ้มิใจัขึ้องผ้้ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม
ทุี่กค์น	เป็นอาค์ารทีี่�มีเอกลักษณ์ที่างสถุาปัตยกรรม	มีค์วิาม
โด้ด้เด่้นเป็นภ้มิสัญลักษณ์	หร่อ	Landmark	แห่งหนึ�งขึ้อง

3

2

4
ประเที่ศไที่ย	 เป็นศ้นย์กลางการเรียนร้้ด้้านวิิศวิกรรมแบบ
ค์รบวิงจัร	 ที่ี�เน้นการให้ค์วิามสำาค์ัญกับชุมชนเม่องและ
คุ์ณภาพชีวิิตขึ้องผ้้ใช้งาน	ผ้้อาศัยโด้ยรอบพ่�นทีี่�ลาด้พร้าวิ	54	
ตลอด้จันสามารถุเข้ึ้าไปใช้ประโยชน์ในพ่�นทีี่�ได้้อย่างเต็ม
ประสิที่ธิภาพ	โด้ยพร้อมเปิด้ให้บริการในปี	2565
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-		มีระบบการจััด้การการศึกษา	และการ	Accreditation	
หลักส้ตรการศึกษาวิิศวิกรรมศาสตร์	ตามเง่�อนไขึ้ขึ้อง	IEA	

-	 วิิศวิกรมีการพัฒนาวิิชาชีพต่อเน่�อง	 (CPD)	 ให้มีค์วิาม
สามารถุตามกรอบ	Professional	Competency	ขึ้อง	
IEA-APEC	Engineer	Agreement	(7	ปี)

- มีการกำาหนด้เง่�อนไขึ้และมีการประเมิน	Significant 
Engineering	Work	(2	ปี)	

-	 และวิิศวิกรมีค์วิามสามารถุในการประกอบวิิชาชีพ 
ตามขึ้้อตกลง	APEC	Engineer

  สภาวิิศวิกรในสมัยทีี่�	5	,	6	และ	7	ได้้รับการ		Review 
ในปี	 ค์.ศ.	 2015,	 2017,	 และ	 2019	 และไม่สามารถุแสด้ง 
หลักฐานและค์ำาอธิบายอย่างเพียงพอที่ี�ที่ำาให้	 Reviewer	 
เช่�อได้้วิ่าผ้้ได้้รับการรับรอง	 APEC	 Engineer	 ขึ้องไที่ย	 
มีค์ุณสมบั ติและค์วิามสามารถุสอด้ค์ล้องกับขึ้้อตกลง	
เน่�องจัากที่ี�ผ่านมากลไกการขึ้อรับใบอนุญาตฯการสอบเล่�อน
ระดั้บใบอนุญาตฯ	และการประเมินผลค์วิามสามารถุ	ขึ้องวิิศวิกร
ในประเที่ศ	ยังไม่สอด้ค์ล้องกับขึ้้อตกลง	APEC	Engineer	และ
จัากการ	 Review	 ในปี	 2019	 ประเที่ศไที่ยโด้ยสภาวิิศวิกร	 
ไม่ผ่านการประเมินทัี่�งระบบ	 และมีจัำานวินวิิศวิกรทีี่�ขึึ้�นที่ะเบียน 
APEC	 Engineer	 ในแต่ละปีน้อยมาก	 ซีึ�งมีจัำานวินไม่เพียง
พอตามหลักเกณฑิ์การ	 Review	 ระบบงาน	 และ	 Reviewer	 
จัะนำาเสนอผลการประเมินในการประชุม	IEA	2020	

การปรับปรุงงานสภาวิิศวิกรสมัยท่ี 7  
ตามข้อตกลงวิิศวิกรเอเปค
	 ตามทีี่�มีประเด็้นการซัีกถุามในการประชุมใหญ่
สามัญสภาวิิศวิกร	ประจัำาปี	2564	เม่�อวัินทีี่�	11	กุมภาพันธ์	
2564	 ในกรณีทีี่�สภาวิิศวิกรประเที่ศไที่ยได้้รับการพิจัารณา
จัาก	APEC	Engineer	Agreement	ในการประชุม	IEAM	
2020	 เด่้อนมิถุุนายน	 พ.ศ.	 2563	 ให้ลด้สถุานะสมาชิก	
APEC	Engineer	จัาก	Full	Member	เป็น	Conditional	
Member	 ผมขึ้อส่�อสารที่ำาค์วิามเข้ึ้าใจัต่อสมาชิกสภาวิิศวิกร	
ทุี่กท่ี่านดั้งนี�

	 	 ระบบการประเมินระบบงาน	 APEC	 Engineer	
Registration	ตามข้ึ้อตกลง	APEC	Engineer	โด้ยทีี่�

	 1)	ให้มีการ	Review	ในกลุ่มสมาชิกโด้ยที่บที่วิน
จัำานวิน	3	ค์น	จัากประเที่ศสมาชิก	เม่�อค์รบรอบข้ึ้อตกลง	
(6	 ปี)	 และพิจัารณาให้ต่ออายุข้ึ้อตกลงได้้	 ไม่เกิน	 6	 ปี	
หร่อพิจัารณาต่ออายุให้	 2	 ปี	 เม่�อมีการปรับปรุงระบบ 
ให้สอด้ค์ล้อง	 หร่อพักใช้	 หร่อลด้สภาพสมาชิกภายใต้
เง่�อนไขึ้

	 2)	ประเที่ศไที่ยเป็นสมาชิก	APEC	Engineer	
ในปี	2006	 มีสถุานะเป็น	Full	Member	และได้้รับการ	
Review	ในปี	2015,	2017,	2019	และมีผลให้สภาวิิศวิกร
ต้องมีการปรับระบบการประเมินผล	และรวิบรวิมเอกสาร
ให้สอด้ค์ล้องกับข้ึ้อตกลงในประเด็้นต่างๆ	ได้้แก่	

“สภาวิิศวิกรจะเร่งด้ำเนิันัการ 
เพ้�อท่ี่�จะค้นักลับส่้สถึานัะสมาชิก 
Full Member ของ APEC 
Engineer Agreement ให้
เร็วิท่ี่�สุด้ให้จงได้้”

Cr. Image by Gerd Altmann from Pixabay

  ที่าง	APEC	Engineer	Agreement	Governing	
Group	 พิจัารณาแล้วิมีค์วิามเห็นว่ิาการประชุมทีี่�จัะเกิด้ขึึ้�น
ขึ้้างต้นจัะส่งผลกระที่บและภาพลักษณ์ต่อสภาวิิศวิกร	
จึังได้้มอบหมายให้	 IEA	 Secretariat	 แจ้ังผลการประเมิน	
อย่างไม่เป็นที่างการให้สภาวิิศวิกร	 และขึ้อให้สภาวิิศวิกร
มีหนังส่อขึ้อลด้สถุานภาพสมาชิกจัาก	Full	Member	ไปเป็น	
Conditional	Member	 เป็นระยะเวิลา	 2	 ปี	 และให้พัก
การรับรองการขึ้ึ�นที่ะเบียนวิิศวิกรเอเปค์ในช่วิงระยะ
เวิลาดั้งกล่าวิ	และด้ำาเนินการปรับปรุงระบบการประเมินผล
วิิศวิกรเอเปค์ให้สอด้ค์ล้องกับข้ึ้อตกลง	 ทัี่�งนี�ข้ึ้อเสนอขึ้อง	 IEA	 นี�
จัะที่ำาให้ประเที่ศไที่ยไม่ต้องได้้รับการพิจัารณาและรับมติ
การประเมินผล	แต่ประเที่ศไที่ยอาสาจัะปรับสถุานภาพสมาชิก	
ด้้วิยตนเอง	ซึี�งช่วิยส่งผลในเชิงภาพลักษณ์ขึ้องประเที่ศ

   สภาวิิศวิกรมีหนังส่อถึุง	 IEA	 Secretariat	 เพ่�อขึ้อ
ลด้สถุานภาพสมาชิกเป็น	 Conditional	 Member	 
เป็นเวิลา	2	ปี	และเสนอว่ิาจัะปรับระบบภายใน	2	ปี	ดั้งนี�

  1)	การขึึ้�นที่ะเบียนวิิศวิกรเอเปค์ใหม่	 และนำากรอบ
ค์วิามสามารถุมาประเมินผลในเชิงลึกและเขีึ้ยน	 Assessment 
Statement	ใหม่

 2)	สภาวิิศวิกรจัะปรับกลไกการสอบเล่�อนระดั้บ
ใบอนุญาตฯ	 โด้ยนำากรอบค์วิามสามารถุมาประเมินผล
ทัี่�งในภาพรวิมและเฉพาะสาขึ้า

 3)	สภาวิิศวิกรจัะปรับปรุงกลไกการพัฒนาวิิชาชีพ
ต่อเน่�องและนำามาใช้ประกอบการเล่�อนระดั้บใบอนุญาตฯ	
และปรับปรุงขึ้้อบังค์ับอ่�นๆ	 ที่ี�เกี�ยวิขึ้้องให้สอด้ค์ล้องกับ
ข้ึ้อตกลง

 เน่�องจัากข้ึ้อตกลง	APEC	Engineer	เป็น	Competency	
Agreement	 และไม่มีผลบังค์ับใช้ตามกฎหมายในการ
ประกอบวิิชาชีพข้ึ้ามชาติตามค์วิามตกลงระหว่ิางประเที่ศ
ในระดั้บพหุภาคี์	 เว้ินแต่จัะมีข้ึ้อตกลงร่วิมกันระหว่ิางประเที่ศ
ในระด้ับที่วิิภาค์ีนั�น	กรณีการลด้ระด้ับสมาชิกสภาพ
ขึ้องประเที่ศไที่ยอาจัจัะส่งผลกระที่บต่อค์วิามร้้สึกในเร่�อง
ช่�อเสียงและค์วิามน่าเช่�อถุ่อขึ้องวิิศวิกรไที่ยและภาพลักษณ์
ขึ้องประเที่ศไที่ยในเวิทีี่สากล	เพียงในระยะสั�นๆ	อย่างไรก็ดี้
ที่างสภาวิิศวิกรจัะเร่งด้ำาเนินการเพ่�อทีี่�จัะค่์นกลับส่้สถุานะ
สมาชิก	Full	Member	ขึ้อง	APEC	Engineer	Agreement	
ให้เร็วิทีี่�สุด้ให้จังได้้	การขึ้อปรับลด้สถุานะจัาก	Full	Member	
เป็น	Conditional	Member	 จึัง	“ไม่ใช่การถุ้กถุอด้ถุอน
สมาชิกภาพ”	 หากแต่เป็นขัึ้�นตอนที่างการประเมินคุ์ณภาพ
ผลงานและการปรับปรุงคุ์ณภาพขึ้องกระบวินงานทัี่�งระบบ
อย่างต่อเน่�อง	 เพ่�อที่ี�จัะเป็นที่ี�ภาค์ภ้มิใจัขึ้องมวิลสมาชิก
สภาวิิศวิกรและประชาชนชาวิไที่ย

APEC

รองศาสตราจารย์์ ดร.ป์ย์ะบุุตร วีาน์ชัพงษ์์พันธ์ุุ์
อุปนาย์กสภาว์ีศวีกร คนทีี่� 1

1
2

3

4
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Cr. Image by Oberholster Venita from Pixabay

การยกเว้ินการทด้สอบควิามร้่
เพ่ืัอขอรับใบอนุญาตฯ ระดั้บภาคีวิิศวิกร

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุธุ์า ขาวีเธีุ์ย์ร  
รองเหรัญญ์กสภาว์ีศวีกร

ประธุ์านอนุกรรมการที่ดสอบุควีามรู�ผูู้�ขอรับุใบุอนุญาต
เป็นผูู้�ประกอบุว์ีชัาชีัพว์ีศวีกรรมควีบุคุม ระดับุภาคีว์ีศวีกร

	 การพัฒนาวิิชาชีพวิิศวิกรรมเป็นกระบวินการ 
ทีี่�มีค์วิามต่อเน่�อง	 เริ�มีต้่นจาก้การศึกษาในหลักส้ตรทีี่�ได้้รับ
การรับรอง	 วิัตถุุประสงค์์หลักขึ้องการศึกษาค์่อผ้้ที่ี �จับ 
การศึกษาจัะต้องมีค์วิามร้้และค์ุณสมบัติทีี่�พร้อมจัะ
พัฒนาไปส่้ค์วิามสามารถุในการประกอบวิิชาชีพ	 
ขั�นต่อนที�สู้องค่์อการขึ้อรับใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพ
และการประกอบวิิชาชีพซึี�งจัะเป็นการต่อยอด้และพัฒนา
ค์วิามร้้ทีี่�ได้้รับจัากการศึกษาไปส่้ค์วิามสามารถุในการ
ประกอบวิิชาชีพ	 โด้ยเริ�มต้นจัากการประกอบวิิชาชีพ 
ในบที่บาที่ขึ้องผ้้ช่วิยโด้ยมีวิิศวิกรทีี่�มีประสบการณ์ค์อยด้้แล
ไปจันสามารถุประกอบวิิชาชีพโด้ยอิสระได้้	 ในระหวิ่าง
การที่ำางาน	 ผ้้ที่ี�ได้้รับใบอนุญาตต้องมีการพัฒนาค์วิามร้้
ค์วิามสามารถุในการประกอบวิิชาชีพอย่างต่อเน่�อง	 
ขั�นต่อนที�สู้ามีค่์อการขึึ้�นที่ะเบียนวิิศวิกรในระดั้บนานาชาติ	
(http://www.ieagreements.org)	 ในปัจัจุับันสภาวิิศวิกร
มีกลไกการพัฒนาวิิชาชีพขึ้องสมาชิกไม่สอด้ค์ล้องกับการ
พัฒนาวิิชาชีพวิิศวิกรรมในระดั้บสากล	 ตัวิอย่างในกรณี
ขึ้อง	 APEC	 Engineer	 สภาวิิศวิกรต้องแสด้งหลักฐานและ
ค์ำาอธิบายอย่างเพียงพอที่ี�ที่ำาให้เช่�อได้้วิ่าผ้้ที่ี �ได้้รับการ
ขึ้ึ�นที่ะเบียนเป็น	 APEC	 Engineer	 ขึ้องไที่ยมีคุ์ณสมบัติ
และค์วิามสามารถุสอด้ค์ล้องกับขึ้้อตกลง	 อย่างไรก็ด้ี
ข้ึ้อตกลง	APEC	Engineer	เป็นข้ึ้อตกลงขึ้ององค์์กรวิิชาชีพ
ทีี่�ไม่ใช่ส่วินราชการจัึงไม่มีผลบังคั์บใช้ตามกฎหมาย 

ในการประกอบวิิชาชีพข้ึ้ามชาติตามค์วิามตกลงระหว่ิาง
ประเที่ศซึี�งแตกต่างจัากการขึึ้�นที่ะเบียนวิิศวิกรวิิชาชีพ
อาเซีียน	 โด้ยปัจัจุับันวิิศวิกร	 APEC	 ขึ้องไที่ยมีอย้่เพียง	
332	 ค์น	 แต่การปรับระบบการประเมินผลที่ั�งในด้้าน 
การจััด้การการศึกษา	 การรับรองค์ุณภาพการศึกษา	
การสอบเล่�อนระด้ับใบอนุญาตฯ	 และการประเมินผล
ค์วิามสามารถุขึ้องวิิศวิกรภายในประเที่ศเป็นสิ�งทีี่� มี 
ค์วิามจัำาเป็นพ่�นฐานในการประกอบวิิชาชีพข้ึ้ามชาติ 
ทีี่�แสด้งให้เห็นค์วิามสามารถุขึ้องวิิศวิกรไที่ยเทีี่ยบเคี์ยงกับ
ข้ึ้อกำาหนด้การประกอบวิิชาชีพในระดั้บสากล

	 ในปัจัจุับันสภาวิิศวิกรมีจัำานวินสมาชิกลด้น้อยลง
อย่างต่อเน่�องไม่สอด้ค์ล้องกับค์วิามต้องการวิิศวิกร 
ในการพัฒนาประเที่ศ	 ประกอบกับการทีี่�มีผ้้ประกอบวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมค์วิบคุ์มจัำานวินมากทีี่�ไม่มีใบประกอบวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมค์วิบคุ์มและมีแนวิโน้มทีี่�ส้งขึึ้�น	 ตัวิอย่างเช่นในปี	
2562	 มีจัำานวินผ้้สำาเร็จัการศึกษาในหลักส้ตรวิิศวิกรรมศาสตร์
ประมาณ	 23,000	 ค์น	 ในจัำานวินนี�มีผ้้สำาเร็จัการศึกษา
จัากหลักส้ตรที่ี�สภาวิิศวิกรรับรองประมาณ	18,000	ค์น	 
มีผ้้ย่ �นขึ้อรับใบอนุญาตระด้ับภาค์ีประมาณ	7,000	ค์น	
และมีผ้้ได้้รับใบอนุญาตประมาณ	4,000	ค์น	หร่อร้อยละ	
22	 ขึ้องผ้้ทีี่�สำาเร็จัการศึกษาเท่ี่านั�นในภาพรวิมขึ้องประเที่ศ
นอกจัากจัะส่งผลต่อการพัฒนาแล้วิ	ยังส่งผลต่อการศึกษา

ด้้านวิิศวิกรรมและการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกร	ในระด้ับ
ตัวิบุค์ค์ล	 วิิศวิกรที่ี�ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพก็จัะ
พลาด้โอกาสในการพัฒนาวิิชาชีพ	 พลาด้โอกาสในการ
ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรอิสระ	 พลาด้โอกาสการเค์ล่�อนย้าย
วิิศวิกรข้ึ้ามชาติในทีี่�สุด้

	 สภาวิิศวิกรได้้ใช้กลไกการที่ด้สอบค์วิามร้้เพ่�อคั์ด้กรอง
ผ้้ขึ้อรับใบอนุญาตฯ	ระดั้บภาคี์วิิศวิกร	 เป็นการวัิด้ค์วิามร้้
หมวิด้วิิชาพ่�นฐานที่างวิิศวิกรรมซึี�งรายวิิชาทีี่�ที่ำาการที่ด้สอบ
เหม่อนกันทุี่กสาขึ้าวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	และการที่ด้สอบค์วิามร้้
หมวิด้วิิชาวิิศวิกรรมหลักเฉพาะสาขึ้า	 ซึี�งทีี่�ผ่านมาในอดี้ต
มีค์วิามเหมาะสมตามบริบที่ขึ้องเวิลา	โด้ยมีวิัตถุุประสงค์์
เพ่�อใช้ค์วิามร้้เป็นปัจัจััยหลักเพียงอย่างเดี้ยวิในการคั์ด้กรอง
ค์นจัำานวินมากเขึ้้าส้่ระบบ	 นอกจัากนี�การสอบขึ้้อเขึ้ียน
แบบ	4	ตัวิเล่อกโด้ยกำาหนด้รายวิิชาค่์อนข้ึ้างชัด้เจันที่ำาให้
เกิด้ค์วิามสะด้วิกทัี่�งในฝุ่�ายจััด้การและในการเตรียมตัวิ	
อย่างไรก็ดี้ในสภาพปัจัจุับันทัี่�งในส่วินค์วิามต้องการขึ้อง 
ผ้้ใช้วิิศวิกรและในส่วินขึ้องมาตรฐานระดั้บนานาชาติต่างๆ	
มีค์วิามค์าด้หวัิงและค์วิามต้องการให้วิิศวิกรทีี่�พึ�งจับการศึกษา
มีค์ุณสมบัติที่ี �พึงประสงค์์อ่ �นๆ	นอกเหน่อจัากค์วิามร้ ้
ที่างวิิศวิกรรมเพียงอย่างเด้ียวิ	 และในโลกปัจัจัุบันที่ี�มี
การเปลี�ยนแปลงอย่างรวิด้เร็วิ	 ค์วิามร้้และลักษณะงาน
ที่างวิิศวิกรรมซึี�งเป็นงานด้้านวิิที่ยาศาสตร์และเที่ค์โนโลยี
ก็มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวิด้เร็วิและหลีกเลี�ยงไม่ได้้	 
การใช้การสอบแบบสี�ตัวิเล่อกเพ่�อเป็นเค์ร่�องม่อคั์ด้กรอง
ในปัจัจุับันจึังไม่เหมาะสมกับยุค์สมัยปัจัจุับันและอนาค์ต	
การศึกษาเป็นการเตรียมบุค์ลากรให้มีค์ุณสมบัติพร้อม 
ที่ี �จัะประกอบวิิชาชีพและมีการพัฒนา	ด้ังนั �นสิ �งที่ี �ม ี 
ค์วิามสำาคั์ญมากในปัจัจุับันค่์อการพัฒนาวิิชาชีพ	 การพัฒนา
ค์วิามสามารถุประกอบกับการเรียนร้้ตลอด้ชีพ	 ซีึ�งจัะ
สอด้ค์ล้องกับค์วิามตกลงในระดั้บนานาชาติ	 เช่น	 ภายใต้
ข้ึ้อตกลง	APEC	Engineer	กำาหนด้ให้ประเที่ศไที่ยต้องนำา
กรอบค์วิามสามารถุในการปฏิิบัติวิิชาชีพ	 (Professional	 
Competency	 Framework)	 และการพัฒนาวิิชาชีพ 
ต่อเน่�องมาใช้เป็นกลไกการประเมินผลค์วิามสามารถุ 
ผ้้ขึ้อเล่�อนระดั้บใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพและการ 
ขึึ้�นที่ะเบียน	APEC	Engineer	ซึี�งจัะเป็นการด้ำาเนินการทีี่�
สอด้ค์ล้องกันในขัึ้�นตอนการเล่�อนระดั้บเป็นสามัญ
วิิศวิกร

	 ค์วิามกังวิลเร่�องการยกเว้ินการที่ด้สอบค์วิามร้้เพ่�อ
ขึ้อรับใบอนุญาตฯ	ระดั้บภาคี์วิิศวิกร	จัะส่งผลต่อคุ์ณภาพ
ขึ้องวิิศวิกรเน่�องจัากการจััด้การเรียนการสอนและการ
จััด้การหลักส้ตรทีี่�ไม่เหมาะสมค์งเป็นสิ�งทีี่�หลีกเลี�ยงไม่ได้้	
อย่างไรก็ดี้ในส่วินขึ้องคุ์ณภาพวิิศวิกร	 สิ�งทีี่�มีค์วิามสำาคั์ญ
ไม่น้อยกว่ิาการจับการศึกษาในหลักส้ตรทีี่�ได้้รับการรับรอง
ค่์อการได้้ประกอบวิิชาชีพอย่างเป็นระบบตั�งแต่การมี
วิิศวิกรพี�เลี�ยงทีี่�ดี้	 การพัฒนาวิิชาชีพ	 การพัฒนาค์วิามร้้
ค์วิามสามารถุอย่างต่อเน่ �อง	 ในส่วินขึ้องค์ุณภาพ
หลักส้ตรและการจััด้การเรียนการสอนนั�นอย่้ภายใต้ข้ึ้อ
กำาหนด้กฎเกณฑิ์ต่างๆ	 ขึ้องกระที่รวิงการอุด้มศึกษา	
วิิที่ยาศาสตร์และนวัิตกรรมอย้่แล้วิ	 เช่น	 การกำาหนด้ให้
มี การปรับปรุ งและพัฒนาหลักส้ตรอย่างต่อเน่�อง	
มีค์วิามร่วิมม่อกับผ้ ้ใช้บัณฑิิต	 เช่นภาค์อุตสาหกรรม
ในการวิางแผนและพัฒนาหลักส้ตร	 ที่างสภาวิิศวิกรเองก็
ด้ำาเนินการปรับปรุงบที่บาที่ที่างด้้านการส่งเสริมคุ์ณภาพ
การศึกษาวิิศวิกรรม	 ด้้วิยการปรับกฎเกณฑ์ิสำาหรับหลักส้ตร
วิิศวิกรรมศาสตร์ในการขึ้อรับรองปริญญา	ไม่บังคั์บรายวิิชา
ทีี่�หลักส้ตรจััด้การเรียนการสอน	 พัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาวิิศวิกรรมศาสตร์	 (TABEE)	 ภายใต้
ข้ึ้อตกลง	Washington	Accord	ทีี่�เน้นผลลัพธ์การศึกษา
ซึี�งกำาหนด้ให้สถุาบันการศึกษาที่ำาการประเมินผลผ้้เรียน
อย่างเป็นระบบ	 นอกจัากนี�แล้วิได้้มีการพัฒนาให้มีลักษณะ
บัณฑิิตทีี่�พึงประสงค์์ให้สามารถุเทีี่ยบเคี์ยงคุ์ณภาพการศึกษา
ขึ้องไที่ยในเวิทีี่สากลได้้ในอนาค์ต

 การเปลี�ยนแนวิคิ์ด้จัากการค์วิบคุ์มกำาหนด้ด้้าน
การศึกษาและการคั์ด้กรองผ้้สำาเร็จัการศึกษาในการ
ขึ้อรับใบอนุญาตฯ	 ระดั้บภาคี์วิิศวิกรมาเป็นการส่งเสริม
ด้้านการศึกษาให้สามารถุผลิตบัณฑิิตทีี่�สามารถุที่ำางานได้้
ในอนาค์ตทีี่�มีการเปลี�ยนแปลงที่างด้้านวิิศวิกรรมและ
เที่ค์โนโลยีอย่างรวิด้เร็วิ	 เป็นการเปิด้โอกาสให้บัณฑิิต
วิิศวิกรได้้รับการพัฒนาวิิชาชีพและการประกอบวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมค์วิบคุ์มในระดั้บภาคี์วิิศวิกรได้้ตามกฎหมาย
จึังเป็นประเด้็นสำาคั์ญทีี่�สภาวิิศวิกรนำาเสนอให้วิิศวิกร
สมาชิกพิจัารณายกเว้ินการที่ด้สอบค์วิามร้้เพ่�อขึ้อรับ
ใบอนุญาตฯ	ระดั้บภาคี์วิิศวิกร
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กรณีศึกษา
จรรยาบรรณ
ของวิิศวิกร
สำานักกฎหมาย์และจรรย์าบุรรณ

“ลงลาย่ม้อ ช้� อ เ ป็็นั วิิศวิกร ผู้้้ควิบคุม 
งานัระบบไฟฟ้า โด้ย่มิได้้ม่เจตนัาที่่�จะเข้า
ควิบคุมงานัจริงและไม่เคย่เข้าควิบคุมงานั 
ม่ควิามผิู้ด้ ตามข้อ 3(7) และ (9) พักใช้ 
ใบอนุัญาต 3 ปี็”

	 นายเอเป็นผ้้ได้้รับใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	 สาขึ้าวิิศกรรมไฟฟ้า	 ระดั้บวุิฒิวิิศวิกร	
ในช ่วิงระยะเวิลาประมาณเด้ ่อนก ันยายน	 2558	 
ถุ ึ ง เด้ ่ อนม ีนาค์ม 	 2561 	 นาย เอ ได้ ้ ย ่ � นค์ ำ า ร ้ อ ง 
เพ่ � อขึ้อหนังส่อรับรองการได้้รับใบอนุญาตประกอบ
วิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	 (เพ่�อใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 
39	 ที่วิิ	 แห่งพระราชบัญญัติค์วิบคุ์มอาค์าร	 พ.ศ.	 2522	
และทีี่�แก้ไขึ้เพิ�มเติม(ฉบับทีี่�	5)	พ.ศ.	2558	ต่อสภาวิิศวิกร	
เพ่�อนำาไปใช้เป็นเอกสารประกอบการแจ้ังต่อเจ้ัาพนักงาน
ท้ี่องถิุ�นทีี่�จัะที่ำาการก่อสร้าง	 ดั้ด้แปลง	หร่อร่�อถุอนอาค์าร
โด้ยไม่ต้องย่�นค์ำาขึ้อรับใบอนุญาตจัากเจ้ัาพนักงานท้ี่องถิุ�น	
ตามมาตรา	 39	 ที่วิิ	 แห่งพระราชบัญญัติค์วิบคุ์มอาค์าร 
พ.ศ.	 2522	 ซึี�งนายเอได้้ย่�นค์ำาร้องดั้งกล่าวิต่อสภาวิิศวิกร	 
ในช่วิงระยะเวิลาด้ังกล่าวิ	 จัำานวิน	 77	 โค์รงการ	
โด้ยมีหน้าทีี่�รับผิด้ชอบทัี่�งในฐานะวิิศวิกรผ้้ออกแบบและ
วิิศวิกรผ้้ค์วิบคุ์มงานระบบไฟฟ้าประกอบกับปรากฏิ 
จัากพยานเอกสารหลักฐานพบวิ่านายเอได้้ย่�นค์ำาร้อง
เพ่�อขึ้อหนังส่อรับรองการได้้รับใบอนุญาตฯจัากสภาวิิศวิกร	
ในฐานะผ้ ้ออกแบบและค์ำานวิณระบบไฟฟ้าจัำานวิน
หลายโค์รงการ	 เช่น	 อาค์ารส้ง	 อาค์ารขึ้นาด้ใหญ่พิเศษ
และอาค์ารสาธารณะ	 เป็นต้น	 และได้้ให้หนังส่อรับรอง		
ทีี่�สภาวิิศวิกรออกให้ดั้งกล่าวิต่อเจ้ัาขึ้องโค์รงการแต่ละ
โค์รงการเพ่�อใช้ย่�นเป็นเอกสารประกอบการแจ้ังต่อ 
เจั้าพนักงานที่้องถุิ�นที่ี�จัะที่ำาการก่อสร้างด้ัด้แปลง	 
หร่อร่�อถุอนอาค์ารโด้ยไม่ต้องย่�นค์ำาขึ้อรับใบอนุญาต 
จัากเจั้าพนักงานที่้องถุิ �นตามมาตรา	 39	 ที่วิิ	 แห่ง 
พระราชบัญญัติค์วิบคุ์มอาค์าร	พ.ศ.	2522			

	 โด้ยในระหว่ิางการไต่สวินปรากฏิข้ึ้อเที่็จัจัริงวิ่า
นายเอได้้ลงนามเป็นผ้้รับผิด้ชอบงานออกแบบและ
ค์ำานวิณระบบไฟฟ้าขึ้องอาค์ารที่ี�ได้้มีการย่�นแจั้งต่อ 
เจั้าพนักงานที่้องถุิ�นที่ี�จัะที่ำาการก่อสร้างฯ	และนายเอ 
ยอมรับวิ่าในโค์รงการทีี่�รับเป็นวิิศวิกรผ้้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้าใน	 77	 โค์รงการที่ี �ย่ �นหนังส่อแจั้งการก่อสร้าง
ตามมาตรา	 39	 ที่วิิ	 แห่งพระราชบัญญัติค์วิบค์ุมอาค์าร	 
พ.ศ.	 2522	 นายเอปฏิิบัติหน้าที่ี �ในฐานะที่ี �ปรึกษา	 
โด้ยในการที่ำางานนายเอจัะตรวิจัสอบเฉพาะรายละเอียด้
ที่ี �สำาค์ัญในแบบ	เช่น	แผนผังวิงจัรเด้ี �ยวิ	(single	line	 
diagram)	 สายเมน	 หม้อแปลงไฟฟ้า	 เป็นต้น	 เพ่�อ
ให้เป็นไปตามข้ึ้อกำาหนด้การขึ้อใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า	 
โด้ยแบบจัะมีที่ีมงานขึ้องเจั้าขึ้องโค์รงการเป็นผ้้ออกแบบ
ไวิ้อย้่ก่อนแล้วิ	 โด้ยนายเอมิได้้มีส่วินร่วิมในการวิางแผน
และการกำาหนด้รายละเอียด้ขึ้องแบบวิิศวิกรรมไฟฟ้า
มาตั �งแต่ต้น	 กรณีหากต้องมีการแก้ไขึ้แบบแปลน	 
นายเอจัะแจั้งผ่านผ้้ประสานงานที่ี�ติด้ต่อมายังนายเอ 
เพ่�อให้รับงานด้ังกล่าวิ	 เช่น	 นายบี	 และนายซีี	 เป็นต้น	 
เพ่� อ ให้บุ ค์ค์ล ดั้งกล่ าวิประสานงาน ผ้้ ทีี่� เ กี� ยวิ ข้ึ้อง	 
โด้ยนายเอจัะไม่ลงนามในแบบจันกว่ิาจัะแก้ไขึ้เร่�อง 
ด้ังกล่าวิแล้วิ	 แต่นายเอไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในการแก้ ไขึ้ ง านแต่ อย่ า ง ใด้รวิมถุึ ง เจัตนาขึ้อง 
นายเอในการลงนามเป็นวิิศวิกรผ้้ออกแบบระบบไฟฟ้า
เพ่�อประโยชน์ให้เจั้าขึ้องโค์รงการด้ำาเนินการย่�นตาม
มาตรา	 39	 ที่วิิ	 แห่งพระราชบัญญัติค์วิบค์ุมอาค์ารฯ 
ได้้อย่างสมบ้รณ์เท่ี่านั�น	 และได้้รับค่์าจ้ัางในฐานะผ้้ออกแบบ 
ระบบไฟฟ้า	 โค์รงการละประมาณ	 5,000	 บาที่	 ซีึ�งขึ้้อ 
เที่็จัจัริงด้ังกล่าวิสอด้ค์ล้องกับบันทึี่กถุ้อยค์ำาขึ้องพยาน
และบริษัที่ด้ีแจั้งวิ่า	ได้้วิ่าจั้างนายเอฟ	ผ้้ได้้รับใบอนุญาตฯ	
สาขึ้าวิิศวิกรรมไฟฟ้า	ระด้ับสามัญวิิศวิกร	เป็นผ้้ออกแบบ
และค์ำานวิณ	 โด้ยไม่รวิมงานเกี�ยวิกับการย่�นขึ้ออนุญาต

ตามมาตรา	 39	 ที่วิิ	 แห่งพระราชบัญญัติค์วิบค์ุมอาค์ารฯ
บริษัที่ด้ี	 จัึงวิ่าจั้างนายเอเป็นผ้้รับรองรายการค์ำานวิณ
และออกแบบในเอกสารเพ่�อย่�นขึ้ออนุญาตตามมาตรา	
39	ที่วิิ	แห่งพระราชบัญญัติค์วิบค์ุมฯ		

	 ประกอบกับจัากขึ้้อเท็ี่จัจัริงจัากพยานเอกสาร 
ในสำานวินและถุ้อยค์ำาขึ้องบุค์ค์ลทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องแล้วิรับฟังได้้ว่ิา
นายเอได้้ลงลายม่อช่�อในเอกสารรับรองการเป็นวิิศวิกร 
ผ้ ้ค์วิบค์ุมงานระบบไฟฟ้าจัำานวินหลายฉบับ	 เพ่ �อให้
เจั้าขึ้องโค์รงการใช้เป็นเอกสารประกอบการแจั้งต่อเจั้า
พนักงานที่้องถุิ�นที่ี�จัะที่ำาการก่อสร้างฯ	 โด้ยไม่ต้องย่�น
ค์ำาขึ้อรับใบอนุญาตจัากเจั้าพนักงานที่้องถุิ�นตามมาตรา 
39	 ที่วิิ	 แห่งพระราชบัญญัติค์วิบค์ุมอาค์ารฯ	 ได้้เที่่านั�น
โด้ยมิได้้เขึ้้าไปค์วิบค์ุมงานด้้วิยตนเองมาตั�งแต่ต้น	 รวิมถุึง
สถุานที่ี�ก่อสร้างขึ้องโค์รงการต่างๆ	 ตั�งอย้่ในหลายพ่�นที่ี�
และนายเอได้้ให้ถุ้อยค์ำายอมรับวิ่า	นายเอได้้รับค์่าจั้าง
จัากผ้้ประสานงานติด้ต่อในการลงนามเป็นผ้้ค์วิบคุ์มงาน
ระบบไฟฟ้า	โค์รงการละประมาณ	5,000	บาที่	โด้ยได้้รับ
เงินค์่าจั้างเม่�อลงนามในเอกสารประกอบค์ำาขึ้อและแบบ
เพ่�อใช้ย่�นตามมาตรา	39	ที่วิิ	ค์รบถุ้วินแล้วิ	อีกที่ั�งเจัตนา
ขึ้องนายเอในการลงนามเป็นวิิศวิกรผ้้ค์วิบค์ุมระบบงาน
ไฟฟ้าเพ่�อประโยชน์ให้เจั้าขึ้องโค์รงการด้ำาเนินการย่�น
ตามมาตรา	39	ที่วิิ	ได้้อย่างสมบ้รณ์เที่่านั�น	กรณีด้ังกล่าวิ
จัึงเป็นสาเหตุทีี่�มีการแจั้งบอกเลิกเป็นวิิศวิกรผ้้ค์วิบคุ์ม
งานระบบไฟฟ้า	 บางโค์รงการตามหลักฐานที่ี�นายเอแนบ
มาพร้อมหนังส่อ	ฉบับลงวิันที่ี�	9	เมษายน	2561	เน่�องจัาก
สาเหตุส่วินใหญ่เกิด้จัากเจั้าขึ้องโค์รงการไม่ประสงค์์ให้
นายเอค์วิบค์ุมงานจัริง	 เน่�องจัากประสงค์์จัะให้วิิศวิกรอ่�น
เป็นผ้้ค์วิบค์ุมงานแที่น	หร่อเจั้าขึ้องโค์รงการ	มีวิิศวิกรอ่�น
เป็นผ้้รับผิด้ชอบอย้่แล้วิ	

	 ด้้วิยเหตุด้ังกล่าวิ	 ค์ณะกรรมการจัรรยาบรรณ
พิจัารณาแล้วิเห็นว่ิา	พฤติกรรมขึ้องนายเอทีี่�ได้้ลงลายม่อช่�อ	 
รับเป็นวิิศวิกรผ้้ค์วิบค์ุมงานระบบไฟฟ้าโด้ยมิได้้มีเจัตนาที่ี�
จัะเขึ้้าค์วิบค์ุมงานจัริง	และไม่เค์ยเขึ้้าค์วิบค์ุมงานเป็นการ
กระที่ำาทีี่�มีเจัตนาฝุ่�าฝุ่ืนต่อพระราชบัญญัติค์วิบค์ุมอาค์าร 
พ.ศ.	 2522	 ซีึ�งมีวิัตถุุประสงค์์ให้วิิศวิกรผ้้ค์วิบค์ุมงาน 
เขึ้ ้าค์วิบค์ ุมงานให ้ เป ็นไปตามแบบ	 ร ้ป	 รายการ	 
ทีี่�กำาหนด้ในแบบซึี�งได้้รับอนุญาตจัากเจ้ัาพนักงานท้ี่องถิุ�น 
เพ่�อประโยชน์ต่อค์วิามปลอด้ภัยในชีวิิตร่างกาย	 และ 
ที่รัพย์สินขึ้องประชาชนเป็นสำาคั์ญ	ประกอบกับสภาวิิศวิกร
ได้้มีหนังส่อ	ที่ี�	กจั.902/2559	ลงวิันที่ี�	11	มีนาค์ม	2559	
ถุึงนายเอ	 เพ่�อแจั้งให้นายเอระมัด้ระวิังในการประกอบ
วิิชาชีพตามมาตรฐานและจัรรยาบรรณแห่งวิิชาชีพ
วิิศวิกรรม	แต่ปรากฏิขึ้้อเที่็จัจัริงวิ่านายเอยังเพิกเฉย 
และกระที่ำาการอันเป็นการฝุ่�าฝืุ่นและประพฤติผิด้ 
จัรรยาบรรณแห่งวิิชาชีพวิิศวิกรรม	 ด้้วิยเหตุด้ังกล่าวิ 
ค์ณะกรรมการจัรรยาบรรณจัึง มีมติ เป็นเอกฉันที่์  
ให้ลงโที่ษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรม
ค์วิบค์ุมขึ้องนายเอ	ในค์วิามผิด้ตามขึ้้อ	3	(7)	และ	(9)	
ขึ้องขึ้้อบังค์ับสภาวิิศวิกร	วิ่าด้้วิยจัรรยาบรรณแห่งวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมและการประพฤติผิด้จัรรยาบรรณอันจัะนำามา
ซีึ�งค์วิามเส่�อมเสียเกียรติศักด้ิ�แห่งวิิชาชีพ	พ.ศ.	2543	
โด้ยมีกำาหนด้ระยะเวิลา	 3	 ปี	 นับแต่วิันที่ี�ได้้รับแจั้ง
ค์ำาวิินิจัฉัยชี�ขึ้าด้ขึ้องค์ณะกรรมการจัรรยาบรรณ
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ต้องศ่นย์เท่านั �นต้องศ่นย์เท่านั �น
โลกถึงจะไม่ส่ญโลกถึงจะไม่ส่ญ

 งงกั้บัช่�อเร่�องหร่อคิดว่าผู้มีพิ้มีพ์้ต่ัวสู้ะก้ดผิู้ด 
หร่อเปล่าครับั 

	 เร่�องมีอย่้ว่ิา	 การเปลี�ยนแปลงขึ้องภ้มิอากาศโลก
ได้้กลายเป็นวิาระสำาคั์ญยิ�งทีี่�ทัี่�วิโลกจััด้ให้เป็นอันดั้บหนึ�งขึ้อง
มหาภัยพิบัติ	ปรากฏิการณ์ดั้งกล่าวิมีรายละเอียด้ดั้งนี�ค์รับ

	 ตามที่ฤษฎี	 Big	 Bang	 เม่�อโลกใบนี�จุัติขึึ้�นเม่�อ
หนึ�งหม่�นสามพันล้านปี	 โลกยังเย็นอย้่	 และค่์อยๆ	 อุ่นขึึ้�น
เม่�อได้้รับค์วิามร้อนจัากด้วิงอาที่ิตย์	 และร้อนขึึ้�นเร่�อยๆ	
ซึี�งดี้กับการด้ำารงชีวิิตขึ้องมนุษย์เม่�อสามแสนปีมานี�เอง	
ต่อมาปรากฏิการณ์ธรรมชาติ	ทัี่�งภ้เขึ้าไฟระเบิด้	ไฟไหม้ป�า
และทีี่�สำาคั์ญทีี่�สุด้	ในระยะ	300	ปีทีี่�ทีี่�ผ่านมา	วิิวัิฒนาการ
ขึ้องโลกเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวิด้เร็วิโด้ยนำ�าม่อมนุษย์	
การใช้เช่�อเพลิงฟอสซิีลอย่างสิ�นเปล่อง	ไม่หยุด้ยั�ง	ไม่ชาญฉลาด้
ก่อให้เกิด้ก๊าซีเร่อนกระจัก	(Greenhouse	gas)	CO2	ขึึ้�นไปส่้
บรรยากาศอย่างต่อเน่�องมหาศาล	 รวิมตัวิกันเป็นชั�นก๊าซี
เร่อนกระจักเสม่อนฝุ่าปิด้	 มิให้ค์วิามร้อนทีี่�เกิด้ขึึ้�นในโลก
กระจัายหายไป	โลกจึังร้อนขึึ้�นอย่างต่อเน่�อง	นักวิิที่ยาศาสตร์
ได้้ที่ำาการศกึษา	และได้้ข้ึ้อสรุปแล้วิว่ิา	ในอีก้ร้อยปีข้างหน้า
อุณหภู้มิีโลก้จะสู้้งข้�นถ้ง 3-8 องศาเซลเซียสู้	และเราจัะเห็น
ปรากฎการณ์อาทิี่เช่น	 เท่ี่อกภ้เขึ้านำ�าแข็ึ้งแอลป์ในยุโรป	
หร่อแม้กระทัี่�งหิมาลัย	จัะละลายจันหมด้ไป	ระดั้บนำ�าที่ะเล
จัะส้งขึึ้�นเป็นเมตร	มันเป็นเหตุและปัจัจััยทีี่�รองรับกัน	กล่าวิค่์อ
เม่�อโลกร้อนขึึ้�นเร่�อยๆ	หิมะบนเท่ี่อกเขึ้าละลาย	ธารนำ�าแข็ึ้ง
ขึ้นาด้ยกัษ์บริเวิณขัึ้�วิโลกใต้ก็ละลายหายไป	จึังที่ำาให้ระดั้บ
นำ�าที่ะเลส้งขึึ้�น		ปรากฏิการณ์แปลกทีี่�เราได้้เห็นค่์อ	ด้อกไม้
ในเม่องหนาวิบานเร็วิขึึ้�น	นกเม่องหนาวิอพยพลงใต้เร็วิขึึ้�น
ในบ้านเราก็หนีไม่พ้น	 ทีี่�ฝุ่นฟ้าภ้มิอากาศไม่ตกต้องตาม
ฤด้้กาล	 ทัี่�วิโลกเกิด้ภาวิะวิิกฤติ	 ภัยพิบัติทีี่�รุนแรงยิ�ง	 เช่น	
เกิด้พายุรุนแรงก่อให้เกิด้อุที่กภัย	 วิาตภัย	 สึนามิทีี่�ไม่เค์ย
เกิด้ขึึ้�นมาก่อนในไที่ย	 เกิด้ภัยแล้งหร่อนำ�าท่ี่วิมซีำ�าซีาก	
ในบางประเที่ศเกิด้ค์ล่�นค์วิามร้อน	(Heat	wave)	ผ้้ค์นล้มตาย
เป็นจัำานวินมาก	 เป็นทีี่�น่าสังเกตเกิด้เช่�อโรค์ระบาด้ใหม่ๆ	
ปรากฏิขึึ้�นในโลก	COVID	19	เป็นตัวิอย่างทีี่�ดี้	เช่�อไข้ึ้มาเลเรีย	
กลายพันธ์ุจันรักษาหายยากขึึ้�น	เกิด้ไฟไหม้ป�า	การขึ้าด้แค์ลนนำ�า
ที่ำาให้ปล้กพ่ชพันธ์ุธัญญาหารไม่ได้้	 ผ้้ค์นในโลกทีี่�สาม
อด้อยากเพราะขึ้าด้แค์ลนอาหาร	ทีี่�สำาคั์ญค่์อระบบนเิวิศน์
ถุ้กที่ำาลายโด้ยสิ�นเชิง	 ปะการังในที่ะเลแถุบขัึ้�วิโลกใต้
เกิด้อาการฟอกขึ้าวิ	ที่ำาให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติขึ้อง
สัตว์ินำ�าลด้ลง	หมีบริเวิณขัึ้�วิโลก	(Polar	bears)	ล้มตายจัน
อาจัส้ญพันธ์ุในทีี่�สุด้เน่�องจัากไม่มีก้อนนำ�าแข็ึ้งให้เกาะ
อาศัย

	 แต่ในข่ึ้าวิร้ายก็ยังมีข่ึ้าวิดี้	 มนุษย์ยังสามารถุหยุด้
การปล่อยก๊าซีเร่อนกระจักได้้	 โด้ยการใช้พลังงานสะอาด้
หมุนเวีิยน	(Renewable	energy)	ในทุี่กร้ปแบบไม่ว่ิาจัะเป็น
พลังงานแสงอาทิี่ตย์	พลังงานลม	พลังงานค์ล่�นนำ�าในที่ะเล	
พลังงานค์วิามร้อนใต้พิภพ	หร่อแม้กระทัี่�งพลังงานนิวิเค์ลียร์
ทีี่�มีมาตรการค์วิามปลอด้ภัยขัึ้�นส้งสุด้	 อีกแนวิที่างหนึ�ง
ทีี่�ไม่เป็นการเพิ�มก๊าซีเร่อนกระจัก	 (Offset)	 ค่์อการใช้
เช่�อเพลิงชีวิมวิล	(Biomass)	เช่�อเพลิงก๊าซีชีวิภาพ	(Bio	gas)	
และทีี่�กำาลังมาแรงค่์อ	พลังงานไฮ์โด้รเจันในร้ปแบบ	Hydrogen	
fuel	cell	แบตเตอรี�	Supercapacitors,	Flywheel	energy	
storage	 devices	 ทัี่�งหมด้นี�จัะเป็นการที่ด้แที่นการใช้
เช่�อเพลิงฟอสซิีลทีี่�ปล่อยก๊าซีเร่อนกระจัก	การปรบัเปลี�ยน
พฤติกรรมมนุษย์โด้ยการใช้รถุยนต์ให้น้อยลง	(ได้้แก่	การใช้รถุ
ร่วิมกันหากไปที่างเดี้ยวิกัน	เป็นต้น)	และเราจัะสามารถุลด้

โดย์ ดร.ประเสร์ฐ ตปนีย์างกูร

Cr: Smartcitiesworld.net

อัตราการเพิ�มขึึ้�นขึ้องเร่อนกระจักได้้	 โด้ยการบำารุงรักษา
เค์ร่�องยนต์ให้ดี้อย่้เสมอ	ใช้บริการขึ้นส่งมวิลชนในทุี่กร้ปแบบ
ใช้จัักรยานและเด้ินเท้ี่าให้มากขึึ้�น	 (ซึี�งเป็นผลดี้ต่อสุขึ้ภาพ
ตนเองด้้วิย)	 ต้องไม่ล่มว่ิาภาค์ขึ้นส่งเป็นอันดั้บหนึ�งในการ
ปล่อยก๊าซีเร่อนกระจัก	 หัด้ให้เป็นนิสัยทีี่�จัะปิด้ไฟทุี่กจุัด้
ทีี่�เลิกใช้ทัี่�งในสำานักงานและในบ้าน	 ถุอด้ปลั�กเม่�อไม่ได้้ใช้
เค์ร่�องไฟฟ้านานๆ	การเสียบปลั�กอย่้ตลอด้เวิลาสิ�นเปล่องไฟ
ถึุงสิบเปอร์เซ็ีนต์	 ลองสำารวิจัด้้หากก๊อกนำ�า	 ชักโค์รกรั�วิซึีม	
รีบซ่ีอมแซีมแก้ไขึ้เพราะปั�มนำ�าจัะที่ำางานตลอด้เวิลา	อันดั้บสอง
ทีี่�ปล่อยก๊าซีเร่อนกระจักค่์อภาค์อุตสาหกรรม

	 ตามหลักวิิชาการนั�น	World	 Economic	 Forum	
ได้้ให้นิยาม	“ศ้นย์”	Net	Zero	Emissions	ไว้ิค่์อ	การชด้เชย
หร่อที่ด้แที่น	(Offset)	การปล่อยก๊าซีเร่อนกระจักทีี่�เกิด้ขึึ้�น

จัากนำ�าม่อมนุษย์	 มิได้้หมายค์วิามว่ิามนุษย์ต้องหยุด้
ทุี่กกิจักรรมเพ่�อหยุด้ปล่อยก๊าซีเร่อนกระจัก	 แต่เป็นการ
กำาหนด้มาตรการมิให้ก๊าซีเร่อนกระจักทีี่�มนุษยก่์อกำาเนิด้ขึึ้�น
นั�นปลด้ปล่อยขึึ้�นไปส่้บรรยากาศ	 มาตรการสำาคั์ญ
ได้้แก่การปล้กต้นไม้	 หร่อใช้เที่ค์โนโลยีการดั้กจัับเก็บก๊าซี
เร่อนกระจักไว้ิ	(Carbon	capture	storage)	ถุนอมโลกใบนี�ไว้ิ
ไม่ให้ร้อนเกินกว่ิา	1.5	องศาเซีลเซีียส	เพราะฉะนั�นเราต้อง
ช่วิยกันลด้ปริมาณการปล่อยก๊าซีเร่อนกระจักลงอย่างน้อย	
45%	ภายในปี	2030	และก้าวิไปส่้	Net	Zero	Emission	
ภายในปี	2050	ขึ้ณะนี�กว่ิา	120	ประเที่ศทัี่�วิโลก	ได้้ลงนาม
ในข้ึ้อตกลงพันธกรณีดั้งกล่าวิเป็นทีี่�เรียบร้อยแล้วิ	 และกว่ิา
1,000	บริษัที่ได้้กำาหนด้ให้มีนโยบายและพนัธกิจัในแนวิที่าง
เดี้ยวิกัน	เช่น
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	 ปีแห่งกาลอวิสาน	(ถุ้ามนุษย์ไม่ที่ำาอะไรเลย)	ค่์อปี	2050	
(จัากวัินนี�ไปไม่ถึุงสามสิบปี)

	 ในปี	 2019	 ประธานสมัชชาองค์์การสหประชาชาติ
ได้้กล่าวิไว้ิว่ิา	“เราค่์อมนษุยย์คุ์สุด้ท้ี่ายทีี่�สามารถุแกปั้ญหาและ
หยุด้ยั�งสภาวิะภ้มิอากาศโลกเปลี�ยนแปลง	(Climate	Change)	ได้้
และเหล่อเวิลาทีี่�จัะที่ำาอีกภายในปี	2030	เท่ี่านั�นนั�นหมายค์วิามว่ิา
ธรรมชาติยงัให้โอกาสมนุษย์	และวัินพรุ่งนี�ยงัไม่สายเกินไปทีี่�จัะ
เริ�มที่ำา”

	 มาถึุงที่างสองแพร่งเยี�ยงนี�ท่ี่านจัะเล่อกเดิ้นที่างไหน	
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภค์อาหารที่ี�ไม่ใช่หร่อไม่ต้องใช้
ส่วินประกอบทีี่�ต้องขึ้นส่งมาจัากที่างไกลข้ึ้ามประเที่ศหร่อทีี่�ได้้
มาจัากการที่ำาลายสิ�งแวิด้ล้อม	เล่อกวิิธีเดิ้นที่างอยา่งชาญฉลาด้
ซึี�งประหยดั้พลังงาน	เล่อกเค์ร่�องนุ่งห่มทีี่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อม
ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ	หร่อจัะยังค์งเหม่อนเดิ้ม	กล่าวิค่์อ	“ผมเพียง
ค์นเดี้ยวิเองไม่มีผลกระที่บหรอก”!!!

	 มาช่วิยกันลด้ก๊าซีเร่อนกระจักให้เป็น	“0”	ก่อนทีี่�โลกและ
มนุษยชาติจัะต้องส้ญสิ�นไปจัากระบบสุริยะจัักรวิาลกันเถุอะค์รับ
คุ์ณจัะตัวิค์นเดี้ยวิหร่อหลายค์น	 คุ์ณหนีค์วิามหายนะนี�ไม่พ้น	
ถุ้าคุ์ณยังคิ์ด้และมีพฤติกรรมแบบเด้ิมๆ	 ถุ้าข้ึ้อเท็ี่จัจัริงเหล่านี�
ยงัเปลี�ยนใจัปรับค์วิามคิ์ด้และพฤติกรรมคุ์ณไม่ได้้	ค์ราวิหน้าผม
จัะเล่าเร่�องนกฮั์มมิงเบิร์ด้นิที่านฝุ่รั�งเศสให้ฟังนะค์รับ	

Apple	 กำาหนด้นโยบายชัด้เจันทีี่�จัะที่ำาให้	 Supply	 chain	
ทัี่�งองค์์กรเข้ึ้าส่้	Net	zero	emission	โด้ยเริ�มจัากการเพิ�ม
การใช้พลังงานสะอาด้	75%	

Ne s t l e 	 เ ริ� ม จั า ก ก า ร ไ ม่ ใ ห้ ส า ย ก า ร ผ ลิ ต ทัี่� ง ห ม ด้
มีส่วินในการตัด้ไม้ที่ำาลายป�าโด้ยให้มีผลทัี่นทีี่	 (ปี	 2021)	 และ
ค์าด้หวิังว่ิาจัะผลิตสินค้์าทีี่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อมโด้ยใช้
พลังงานสะอาด้ในการผลิตทัี่�งกระบวินการหร่อ	95%-100%

1

2

ที่ี�มา:		
https://www.apple.com/newsroom/2020/07/apple-commits-to-be-100-percent-carbon-neutral-for-its-supply-chain-and-products-by-2030/
https://www.nestle.com/csv/global-initiatives/zero-environmental-impact/climate-change-net-zero-roadmap/product-portfolio
https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive/zero-emissions-for-home-deliveries
https://www.limousineline.com.au/tesla-x-zero-emissions-luxury-suv/l
https://www.aboutamazon.com/news/transportation/amazons-custom-electric-delivery-vehicles-are-starting-to-hit-the-road
https://www.dw.com/en/deutsche-post-dhl-makes-its-own-electric-delivery-vans/a-19332124
https://www.airbus.com/innovation/zero-emission/electric-flight.html

IKEA	 ได้้สร้างศรัที่ธาในเร่�องนี�อย่างก้าวิกระโด้ด้โด้ยเน้นโลจิัสติ
กส์การขึ้นส่งด้้วิยยานพาหนะไฟฟ้า	 100%	 ทีี่�อัมสเตอร์ดั้ม	
เซีี�ยงไฮ้์	ลอสแองเจัลิส	นิวิยอร์ค์และปารีส

TESLA	เริ�มกระบวินการผลิตรถุยนต์ไฟฟ้าในปีนี�โด้ยมุ่งให้ค์รบ
กระบวินการผลิตอย่างสมบ้รณ์ในปี	2030	การชาร์จัแบตเตอรี�
จัะต้องเป็น	Net	zero	emission	และได้้ลงทุี่นในพลังงานแสง
อาทิี่ตย์ไปแล้วิ	3.5	Gigawatts	

Amazon	(e-Commerce,	Cloud	computing)	เริ�ม	Net	zero	
emission	โด้ยลงทุี่นรถุขึ้นส่งไฟฟ้ากว่ิาแสนคั์น

DHL	จัะใช้รถุไฟฟ้าขึ้นส่งสินค้์าถึุงประต้บ้าน

AIRBUS	 เริ�มนำาเที่ค์โนโลยีสะอาด้ส่้ห้วิงอวิกาศ	 เช่น	 Electric	
flight	ทีี่�ใช้เค์ร่�องยนต์พลังงานไฟฟ้าและ
ไฮ์บริด้	Hydrogen	fuel	ซึี�งเป็นค์วิามหวัิงส้งสุด้ขึ้อง	Net	zero	
emission	 ในการสร้างเค์ร่�องบินเชิงธุรกิจัทีี่�ใช้ไฮ์โด้รเจันให้ได้้

ในปี	 2035	 Solar	 flight	 โด้ยพัฒนาแนวิคิ์ด้ทีี่�มาจัากทีี่�ว่ิา
พลังงานแสงรังสีด้วิงอาทิี่ตย์มีอย้่ประมาณปีละ	 885	million	
terawatt	hours	 ซึี�งจัะเป็นแหล่งพลังงานสำาหรับอากาศยาน
ไร้ค์นขัึ้บ	Urban	air	mobility	โด้ยการพัฒนาอากาศยานรับ
ส่งผ้้โด้ยสารในเม่องขึึ้�นลงในแนวิตั�ง	(Electric	vertical	take-
off	and	landing	(eVTOL)	vehicle)

3

4

5

6

7
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สถึานั่กลางบางซึ่้�อ 
(BANGSUE GRAND STATION)
ศ้นัย่์กลางการคมนัาคมขนัส่งที่างรถึไฟแห่งใหม่ของไที่ย่ 
(THAILAND RAILWAY TRANSPORTATION HUB)

วิัลลภ	รุ่งกิจัวิรเสถุียร		
กรรมการสภาวิิศวิกร

	 สถุานีกลางบางซี่�อเป็นส่วินหนึ�งขึ้องโค์รงการใน
แผนแม่บที่ระบบขึ้นส่งที่างรางระยะเร่งด้่วินขึ้องรัฐบาล
ภายใต้โค์รงการระบบรถุไฟชานเม่อง	 (สายสีแด้ง)	 
ช่วิงบางซ่ี�อ-รังสิต	 ด้ำาเนินการโด้ยการรถุไฟแห่งประเที่ศไที่ย	 
(รฟที่.)	 โด้ยมีเป้าหมายให้สถุานีกลางบางซ่ี�อเป็นศ้นย์กลาง 
การค์มนาค์มขึ้นส่งที่างรถุไฟแห่งใหม่ขึ้องประเที่ศไที่ย 
ที่ี�จัะพลิกโฉมการเด้ินที่างด้้วิยระบบรางไปส้่ค์วิาม 
ที่ันสมัย	 รวิด้เร็วิ	 สะด้วิก	 ปลอด้ภัย	 และมีประสิที่ธิภาพ	
เพ่�อที่ด้แที่นบที่บาที่ขึ้องสถุานีรถุไฟกรุงเที่พ	 (หัวิลำาโพง)	
ซีึ�งเปิด้ให้บริการมาตั�งแต่ปี	 2549	 และไม่สามารถุรองรับ
การให้บริการได้้อีกต่อไป	 โค์รงการสถุานีกลางบางซี่�อ
ได้้รับอนุมัติจัากค์ณะรัฐมนตรี	 เม่�อวิันที่ี�	 22	 พฤษภาค์ม 
2550	 และได้้รับค์วิามช่วิยเหล่อด้้านเงินก้้จัากองค์์การ
ค์วิามร่วิมม่อระหวิ่างประเที่ศขึ้องญี�ปุ�น	(JICA)	และได้้เริ�ม
ก่อสร้างเม่�อวิันที่ี�	4	มีนาค์ม	2556	และมีกำาหนด้การเปิด้
ใช้งานในปี	2564

	 สถุานีกลางบางซ่ี�อ	นับเป็น	Grand	Station	แห่งใหม่ 
ขึ้องประเที่ศไที่ย	 ตั�งโด้ด้เด้่นเป็นสง่าอย้่บนพ่�นที่ี�ขึ้อง
การรถุไฟแห่งประเที่ศไที่ย	 บริเวิณบางซี่ �อ	 ออกแบบ
โด้ยสถุาปนิกชาวิไที่ย	 เป็นอาค์ารขึ้นาด้ใหญ่ที่ี�มีลักษณะ
เป็นอาค์ารโค์้งที่ี�ได้้ต้นแบบมาจัากสถุานีรถุไฟกรุงเที่พ 
(หัวิลำาโพง)	ที่ี�เป็นเอกลักษณ์ขึ้องการรถุไฟไที่ย	และม ี
การออกแบบนาฬิกาขึ้นาด้ใหญ่ทีี่� ติด้ตั� งอ ย่้บริ เวิณ 
ที่างเขึ้้าด้้านหน้าสถุานี	ด้้วิยหน้าปัด้นาฬิกาเป็นเลขึ้	9	 
เพ่�อให้เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ขึ้องสถุานีกลาง
บางซี่ �อ	 และมีค์วิามหมายเพ่ �อน้อมรำาลึกถุึงพระมหา 
กรุณาธิ คุ์ณพระบาที่สมเด็้จัพระบรมชนกาธิ เบศร	 
มหาภ้มิพลอดุ้ลยเด้ชมหาราช	 บรมนาถุบพิตร	 ในหลวิง
รัชกาลที่ี�	9	

	 สถุานีกลางบางซี่�อ	 ตั�งอย้่บนที่ี�ด้ินขึ้องการรถุไฟ 
แห่งประเที่ศไที่ย	 ซีึ�งตามแผนพัฒนาอสังหาริมที่รัพย์ขึ้อง
การรถุไฟแห่งประเที่ศไที่ย	เรียกพ่�นที่ี�ด้ินแห่งนี�โด้ยรวิมวิ่า 
ศ้นย์การค์มนาค์มพหลโยธินซีึ �งมีพ่ �นที่ี �รวิม	2,325	ไร่	 
ในส่วินขึ้องอาค์ารสถุานีกลางบางซี่�อและโค์รงข่ึ้าย 
ถุนนที่างเขึ้้าออกโด้ยรอบมีพ่ �นที่ี �ประมาณ	 120	 ไร่	 
การออกแบบและก่อสร้างสถุานีมีมาตรฐานเทีี่ยบเท่ี่า
สถุานีรถุไฟชั�นนำาขึ้องโลก	 สถุานีกลางบางซี่�อจัะเช่�อมต่อ 
ทีุ่กร้ปแบบการเด้ินที่างส้่ทีุ่กภ้มิภาค์ขึ้องประเที่ศ	 โด้ย
จัะเป็นศ้นย์กลางทีี่�รวิมทุี่กระบบการขึ้นส่งที่างรางเช่�อมต่อ	 
ไวิ้ด้้วิยกัน	 ซีึ �งรวิมที่ั �งรถุไฟที่างไกล	 รถุไฟชานเม่อง
รถุไฟฟ้าเช่�อมสนามบินที่ั�ง	 3	 แห่ง	 รถุไฟค์วิามเร็วิส้ง
และเช่�อมต่อกับโค์รงข่ึ้ายระบบรถุไฟฟ้าขึ้นส่งมวิลชน 
ในกรุงเที่พ	สถุานีกลางบางซ่ี�อประกอบด้้วิย	24	ชานชาลา
รองรับขึ้บวินรถุไฟ	และรถุไฟฟ้าได้้พร้อมกันถึุง	26–40	ขึ้บวิน 
สามารถุรองรับผ้้โด้ยสารได้้	620,000	ค์นต่อวิัน

	 สถุานีกลางบางซี่�อเป็นสถุานียกระด้ับ	 มีค์วิามยาวิ 
520	 เมตร	 ค์วิามกวิ้าง	 180	 เมตร	 ค์วิามส้ง	 43	 เมตร	 
มีพ่�นที่ี�ใช้สอยประมาณ	276,200	ตารางเมตร	สถุานีกลาง
บางซี่�อจัะมีขึ้นาด้ใหญ่กวิ่าสถุานีรถุไฟกรุงเที่พ	(หัวิลำาโพง) 
ถุึง	 20	 เที่่า	 โด้ยมีแนวิค์ิด้ในการออกแบบให้เป็นอาค์าร
ที่ันสมัยและประหยัด้พลังงาน	 โด้ยหลังค์าขึ้องอาค์าร
สถุานีกลางได้้รับการออกแบบให้มีค์วิามโปร่งใสด้้วิย	 Sky	
Light	 แบบ	 Indirect	 Light	 ที่ี�ไม่ได้้รับแสงแด้ด้โด้ยตรง
แต่ให้แสงธรรมชาติเขึ้้ามาช่วิยให้ค์วิามสว่ิางในเวิลา 
กลางวิัน	 และผนังด้้านขึ้้างขึ้องอาค์ารสถุานีกลางได้้รับ
การออกแบบเป็นกระจักเพ่�อที่ี�ให้แสงเขึ้้าได้้	 ที่ำาให้เกิด้
ค์วิามสวิ่างที่ี�ที่ั�วิถุึงภายในตัวิอาค์าร	 สถุานีกลางบางซี่�อ
แบ่งออกเป็น	5	ชั�น	มีพ่�นที่ี�ใช้สอยด้ังนี�

	 1.	 ชั�นใต้ด้ิน	 มีพ่�นที่ี�ใช้สอย	 72,500	 ตารางเมตร
เป็นที่ี�จัอด้รถุรวิม	 1,624	 ค์ัน	 แบ่งเป็นที่ี�จัอด้รถุสำาหรับ
บุค์ค์ลที่ั�วิไป	1,607	ค์ัน	และสำาหรับผ้้พิการ	17	ค์ัน	

	 2.	 ชั �น	 1	 มีพ่ �นที่ี �ใช้สอย	 87,200	 ตารางเมตร	 
เป็นพ่ �นที่ี �จัำาหน่ายตั ๋วิโด้ยสาร	 ห้องโถุงพ่ �นที่ี �พักค์อย	 
ร้านค์้า	ศ้นย์อาหาร	สำานักงานต่างๆ	ห้องน้ำา	และเป็นจัุด้
เช่�อมต่อกับสถุานีบางซี่�อขึ้องรถุไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินขึ้อง	
รฟม.	และจัุด้เช่�อมต่อรถุโด้ยสารขึ้อง	ขึ้สมก.

	 3.	 ชั�นลอย	 M1	 และ	 M2	 มีพ่�นที่ี�ใช้สอย	 20,700	
ตารางเมตร	 เป็นพ่�นที่ี�สำาหรับพาณิชยกรรม	 ร้านค์้า	 และ	
ห้องค์วิบค์ุมระบบต่างๆ	

	 4.	 ชั�น	 2	 มีพ่�นที่ี�ใช้สอย	 48,900	 ตารางเมตร	 
เป็นชั�นชานชาลา	 สำาหรับรถุไฟที่ี�ใช้ขึ้นาด้ค์วิามกวิ้างที่าง	
1	เมตร	(Metre	Gauge)	จัำานวิน	12	ชานชาลา	ประกอบ
ด้้วิยชานชาลาสำาหรับรถุไฟที่างไกล	 8	 ชานชาลา	 และ
รถุไฟชานเม่องสายสีแด้ง	4	ชานชาลา	

	 5.	 ชั�น	 3	 มีพ่�นที่ี�ใช้สอย	 46,900	 ตารางเมตร 
สำาหรับรถุไฟที่ี�ใช้ขึ้นาด้ค์วิามกวิ้างที่าง	 1.435	 เมตร
(Standard	 Gauge)	 เช่ �อมต่อภ้มิภาค์ด้้วิยชานชาลา 
ที่ี �สามารถุรองร ับรถุไฟค์วิามเร ็วิส ้งที่ ุกเส ้นที่าง	12	 
ชานชาลา	 ได้้แก่	 รถุไฟค์วิามเร็วิส้งสายเหน่อ	 และตะวิัน
ออกเฉียงเหน่อ	 6	 ชานชาลา	 รถุไฟค์วิามเร็วิส้งสายใต ้
4	 ชานชาลา	 และรถุไฟค์วิามเร็วิส้งเช่�อม	 3	 สนามบิน	 
(ด้อนเม่อง	สุวิรรณภ้มิ	และอ้่ตะเภา)	2	ชานชาลา
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	 นอกจัากนี�ในบริเวิณสถุานีกลางบางซ่ี�อยังมีลาน
พระบรมราชานุสาวิรีย์	 พ่ �นที่ี �	 18,630	 ตร.ม.	 บึงนำ �า 
14,000	 ตร.ม.	 โด้ยเป็นลานนำ�าพุ	 ประดิ้ษฐานพระบรม
ราชานุสาวิรีย์พระบาที่สมเด็้จัพระจุัลจัอมเกล้าเจ้ัาอย้่หัวิ	
พระผ้้พระราชที่านกำาเนิด้กิจัการรถุไฟในประเที่ศไที่ย	

	 โค์รงสร้างขึ้องอาค์ารสถุานีกลางบางซี่�อได้้รับการ
ออกแบบตามหลักวิิศวิกรรมทีี่�ทัี่นสมัยโด้ยวิิศวิกรชาวิไที่ย	
โด้ยออกแบบให้เป็นอาค์ารค์อนกรีตอัด้แรง	(Prestressed 
Concrete)	แบ่งเป็น	2	ประเภที่ค่์อ	หล่อในทีี่�	 (Cast-in-
situ)	ใช้สำาหรับส่วินขึ้องเสาเข็ึ้ม	ฐานรากและเสา	และ
หล่อสำาเร็จัร้ป	(Precast)	ใช้สำาหรับงานค์าน	พ่�น	และ
โค์รงสร้างที่างวิิ�ง	 ทัี่�งนี�เพ่�อลด้ระยะเวิลาในการก่อสร้าง
และการค์วิบคุ์มคุ์ณภาพงานทีี่�เป็นมาตรฐาน	งานโค์รงสร้าง
หลังค์าขึ้องสถุานีกลางบางซี่�อเป็นโค์รงสร้างเหล็กทัี่�งหมด้
พร้อมกับการเค์ล่อบที่ับด้้วิยสารกันไฟ	 โค์รงสร้างขึ้อง
สถุานีกลางบางซี่�อได้้รับการออกแบบและติด้ตั�งระบบ
ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ภายใต้มาตรฐานสมาค์ม
ป้องกันอัค์คี์ภัยแห่งชาติ	 (National	 Fire	 Protection	 
Association,	 NFPA)	 เพ่�อค์วิามปลอด้ภัยขึ้องผ้้ใช้บริการ	
และภายในสถุานีกลางบางซี่�อจัะมีการติด้ตั�งระบบ
อาณัติสัญญาณเพ่�อรองรับระบบค์วิบคุ์มรถุไฟขึ้องยุโรป	
(European	 Train	 Control	 System,	 ETCS)	 ซึี�งเป็น
ระบบมาตรฐานในการป้องกันและค์วิบคุ์มค์วิามปลอด้ภัย
อัตโนมัติขึ้องรถุไฟ	 (Automatic	 Train	 Protection,	
ATP)	นอกจัากนี�สถุานีกลางบางซ่ี�อยังมีการจััด้การในด้้าน
อาชีวิอนามัยและสิ� งแวิด้ล้อมตามข้ึ้อกำาหนด้และ
กฎหมายทีี่�เกี�ยวิข้ึ้อง	 เพ่�อลด้ผลกระที่บทีี่�มีต่อชุมชนและ
สิ�งแวิด้ล้อม	ทัี่�งในด้้านขึ้องเสียง	อากาศมลพิษ	ขึ้ยะม้ลฝุ่อย	
นำ�า	ไฟฟ้า	และการจััด้การจัราจัรบริเวิณรอบสถุานีกลาง			

	 การจััด้การด้้านการค์มนาค์มขึ้นส่งที่างรางภายใน
เขึ้ตกรุงเที่พมหานค์ร	 โด้ยกำาหนด้ให้สถุานีกลางบางซี่�อ
ให้เป็นศ้นย์กลางการค์มนาค์มขึ้นส่งที่างรถุไฟแห่งใหม่
แที่นที่ี�สถุานีรถุไฟกรุงเที่พ	 (หัวิลำาโพง)	 จัะที่ำาให้เกิด้
ประโยชน์ส้งสุด้ในอนาค์ต	 โด้ยการลด้จัำานวินขึ้บวินรถุไฟ
ที่ี�จัะเดิ้นที่างเขึ้้าส่้ตัวิเม่องชั�นในซึี�งจัะช่วิยลด้มลพิษใน
พ่�นที่ี�เขึ้ตเม่อง	 และเป็นการแก้ไขึ้ปัญหาจัราจัรติด้ขึ้ัด้จัาก
การที่ี�รถุไฟผ่านเขึ้้ากลางเม่องโด้ยผ่านจัุด้ตัด้ที่างรถุไฟ
มากกวิ่า	10	จัุด้ตลอด้เส้นที่าง

	 สถุานีกลางบางซี่�อจัะเป็นจุัด้เช่�อมต่อการเด้ินที่าง
ที่ี�ใหญ่และที่ันสมัยที่ี�สุด้ขึ้องประเที่ศไที่ยและในภ้มิภาค์
อาเซีียน	และจัะมีการพัฒนาพ่�นที่ี�โด้ยรอบบริเวิณสถุานี
กลางบางซี่ �อ	 (Transit	 Oriented	 Development,	
TOD)	 หร่อการพัฒนาพ่�นที่ี �รอบสถุานีขึ้นส่งมวิลชน 
โด้ยอาศัยการเขึ้้าถุึงทีี่�มีประสิที่ธิภาพส้งขึ้องระบบขึ้นส่ง
สาธารณะมาเป็นปัจัจััยสนับสนุนการพัฒนาให้เป็น 
ศ้นย์รวิมขึ้องกิจักรรมที่างเศรษฐกิจั	 (Central	 Business	
District,	CBD)	ในลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ี�ด้ินแบบผสม
ผสาน	 (Mixed-use)	 ซีึ�งรวิมถุึงอาค์ารสำานักงาน	 ศ้นย์

การประชุม	 อาค์ารพาณิชย์	 ศ้นย์การค์้า	 แหล่งชอปปิ�ง	 
สวินสาธารณะ	ทีี่�พักอาศัย	และสิ�งอำานวิยค์วิามสะด้วิกต่างๆ
โด้ยการรถุไฟแห่งประเที่ศไที่ยมีแนวิที่างการพัฒนาใน 
ร้ปแบบการร่วิมลงทีุ่นระหวิ่างรัฐและเอกชน	 (Public	
Private	Partnership,	PPP)

 ในอนาค์ตสถุานีกลางบางซ่ี�อจัะกลายเป็น	Landmark 
แห่งใหม่ขึ้องกรุงเที่พมหานค์รทีี่�จัะค์อยต้อนรับผ้้ค์นและ
นักเด้ินที่างจัากที่ั�วิทีุ่กมุมเม่องที่ี�จัะสร้างค์วิามภาค์ภ้มิใจั
ให้แก่ค์นไที่ย

Cr.Image	by	Ulrike	Leone	from	Pixabay
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	 นับตั�งแต่ปีพุที่ธศักราช	 2505	 ทีี่�ได้้มีพระราชบัญญัติ
วิิชาชีพวิิศวิกรรม	 พ.ศ.	 2505	 และมีค์ณะกรรมการ
ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบค์ุม	 (ก.วิ.)	 โด้ยมีที่ี�ที่ำาการ
แถุวิย่านบางขึุ้นพรหมและต่อมาได้้แยกตัวิย้ายที่ี�ที่ำาการ
เฉพาะงานวิิศวิกรรมมาแถุวิย่านรามค์ำาแหง	ซีอยรามค์ำาแหง	39	 
(วัิด้เที่พลีลา)	เม่�อปีพุที่ธศักราช	2542	และจัากจุัด้เริ�มต้นนั�น 
มีการจััด้ตั�งสภาวิิศวิกรกวิ่า	 20	 ปี	 ที่ี�จััด้ตั�งสภาวิิศวิกร
และใช้อาค์ารที่ี�ที่ำาการร่วิมกับที่าง	 วิสที่.	 จัวิบจับปัจัจัุบัน
ปีพุที่ธศักราช	 2564	 สภาวิิศวิกรกำาลังก่อสร้างอาค์าร
สำานักงานเป็นขึ้องตนเอง	 เพ่�ออำานวิยค์วิามสะด้วิกให้กับ
สมาชิกและเพ่�อการให้การบริการและการบริหารงานทีี่�มี
ประสิที่ธิภาพในอนาค์ต	

	 อาค์ารที่ี�ที่ำาการสภาวิิศวิกรแห่งใหม่นี�ตั�งอย้่บนถุนน
ลาด้พร้าวิ	บริเวิณปากซีอยลาด้พร้าวิ	54	ซีึ�งการเด้ินที่าง
สะด้วิกสบายทัี่�งรถุยนต์ส่วินตัวิหร่อรถุโด้ยสารสาธารณะ
รวิมถุึงการเด้ินที่างในอนาค์ตอันใกล้นี�ด้้วิยรถุไฟฟ้าสาย 
สีเหล่องลงสถุานีโชค์ชัย	4	ซึี�งภายในโค์รงการประกอบด้้วิย 
2	 อาค์าร	 ค์่อ	 อาค์ารสำานักงานส้ง	 7	 ชั�น	 และอาค์าร
จัอด้รถุยนต์ระบบอัตโนมัติ	 68	 ค์ัน	 รวิมพ่�นที่ี�ใช้สอย
ประมาณ	 9,000	 ตารางเมตร	 	 โด้ยมีกลุ่มกิจัการค์้าร่วิม 
AATTN8A	 เป็นผ้้ออกแบบอาค์ารด้้านสถุาปัตยกรรม
และวิิศวิกรรม,	บริษัที่	ที่ีม	เอสค์ิวิ	จัำากัด้	เป็นผ้้ออกแบบ
งานสถุาปัตยกรรมภายใน,	บริษัที่	ฟิวิเจัอร์ค์อนซัีลแที่นต์	จัำากัด้
เป็นที่ี�ปรึกษาบริหารโค์รงการและค์วิบค์ุมงานก่อสร้าง
ช่วิงงานก่อสร้างเสาเข็ึ้มเจัาะ	 โด้ยได้้จััด้จ้ัาง	บริษัที่	 ไพลอน
จัำากัด้	(มหาชน)	รับจั้างเหมางานก่อสร้างเสาเขึ้็มเจัาะ
อาค์ารที่ั�ง	2	หลัง	และบริษัที่	สโตนเฮ์้นจั์	อินเตอร์	จัำากัด้
(มหาชน)	 เป็นผ้้ค์วิบคุ์มงานก่อสร้างอาค์าร	 โด้ยได้้จััด้จ้ัาง 
บริษัที่	สยาม	มัลติค์อน	จัำากัด้	เป็นผ้้รับจั้างเหมาก่อสร้าง
อาค์าร	

	 นอกเหน่อจัากค์วิามโด้ด้เด่้นที่างด้้านงานออกแบบ 
ที่ี� เป็นเอกลักษณ์แสด้งให้เห็นค์วิามโด้ด้เด่้นขึ้องงาน 
ด้้านวิิศวิกรรมต่างๆ	ภายในตัวิอาค์ารที่ี�ที่ำาการสภาวิิศวิกร 
แห่งนี�	 ได้้รวิบรวิมเอาเที่ค์โนโลยีและค์วิามที่ันสมัยมาไวิ ้
อย่างมากมาย	 โด้ยค์ำานึงถึุงมาตรฐานงานในทุี่กสาขึ้าวิิชาชีพ 
ขึ้องวิิศวิกรรมมาแสด้งให้เห็น	ที่ั�งด้้านวิิศวิกรรมโค์รงสร้าง
วิิศวิกรรมระบบไฟฟ้าและส่�อสาร	 วิิศวิกรรมระบบสุขึ้าภิบาล
และป้องกันอัค์ค์ีภัย	 วิิศวิกรรมระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ	ทัี่�งยังเป็นอาค์ารทีี่�ค์ำานึงถึุงการอนุรักษ์พลังงาน
และยังเป็นมิตรกับสิ�งแวิด้ล้อมอีกด้้วิย

	 ที่ั�งนี�จัากร้ปแบบขึ้องอาค์ารที่ี�ที่ำาการสภาวิิศวิกร
บริษัที่	 สโตนเฮ์้นจั์	 อินเตอร์	 จัำากัด้	 (มหาชน)	 มีค์วิาม
ภาค์ภ้มิใจัที่ี�ได้้รับการค์ัด้เล่อกให้ผ้้ค์วิบค์ุมงานโค์รงการ
ก่อสร้างอาค์ารที่ี�ที่ำาการสภาวิิศวิกร	 ด้้วิยประสบการณ์
การที่ำางานขึ้องที่ีมงานทีุ่กค์น	บริษัที่	สโตนเฮ์้นจั์	อินเตอร์
จัำากัด้	(มหาชน)	มีค์วิามพร้อมเป็นอย่างยิ�งต่อการสนับสนุน 
และให้ค์วิามร่วิมม่อทีุ่กภาค์ส่วิน	 รวิมถุึงการจััด้บุค์ค์ลากร 
ทีี่�มีคุ์ณภาพทัี่�งที่างด้้านคุ์ณวุิฒิและวัิยวุิฒิ	 เพ่�อประสานงาน
บริหารและค์วิบค์ุมงานก่อสร้าง	 รวิมถุึงการผลักด้ันงาน
ในทีุ่กๆ	 ด้้านเพ่�อให้โค์รงการก่อสร้างอาค์ารที่ี�ที่ำาการ

โครงการกอ่สร้างอาคาร
ที่่�ที่ำการสภาวิศิวิกร 
ความภาคภมูิใจสูงูสูดุในวชิาชีพ
สมเกียรติ	ศิลวิัฒนาวิงศ์
ผ้้จััด้การโค์รงการ
ประธานเจั้าหน้าที่ี�บริหารบริษัที่	สโตนเฮ์้นจั์	อินเตอร์	จัำากัด้	(มหาชน)

สภาวิิศวิกรแล้วิเสร็จัอย่างสมบ้รณ์	 อย่างมีคุ์ณภาพภายใต้ 
กรอบเวิลาที่ี�กำาหนด้	 เพ่�อให้อาค์ารนี�เป็นที่ี�ภาค์ภ้มิใจั
ขึ้องวิิศวิกรทีุ่กค์น	 	ที่้ายนี�ขึ้อขึ้อบค์ุณสภาวิิศวิกร	และ 
ผ้้เกี�ยวิขึ้้องทีุ่กที่่านที่ี�ให้โอกาส	บริษัที่	สโตนเฮ์้นจั์	อินเตอร์
จัำากัด้	 (มหาชน)	 ร่วิมเป็นส่วินหนึ�งแห่งค์วิามภาค์
ภ้มิใจัขึ้องหน้าประวัิติศาสตร์อาค์ารทีี่�ที่ำาการสภาวิิศวิกร 
ในค์รั�งนี�
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in Engineering

	 คุ์ณด้นุชา	 พิชยนันท์ี่	 เป็นนิสิตเก่าภาค์วิิชาวิิศวิกรรม 
ค์อมพิวิเตอร์	ค์ณะวิิศวิกรรมศาตร์	 จุัฬาลงกรณ์มหาวิิที่ยาลัย
หลังจับการศึกษาจัากค์ณะวิิศวิฯ	 จุัฬาฯ	แล้วิ	ได้้ศึกษาต่อ
ระดั้บปริญญาโที่	 M.S.	 Engineering	 Management,	
George	 Washington	 University	 สหรัฐอเมริกา
และผ่านการอบรมหลักส้ตรทีี่�จััด้โด้ยสมาค์มส่งเสริม 
สถุาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย	 (IOD)	 หลักส้ตร	 Director	
Certification	Program	(DCP)	รุ่น	211/2558	ด้้วิย

	 คุ์ณด้นุชา	เข้ึ้ารับราชการทีี่�สภาพัฒนาการเศรษฐกิจั
และสังค์มแห่งชาติ	(สภาพัฒน์)	ตั �งแต่ปี	พ.ศ.	2540	
ซึี�งสภาพัฒน์นี�ได้้ช่�อเป็นหน่วิยงานทีี่�เรียกว่ิา	 “มันสมอง”	 
ขึ้องประเที่ศอย่างแที่้จัริง	 สภาพัฒน์มีวิิสัยที่ัศน์วิ่า
เป็นหน่วิยงานหลักในการวิางแผนและจััด้ที่ำายุที่ธศาสตร์ 
การพัฒนาประเที่ศ	ส่้ค์วิามสมดุ้ลและยั�งย่น	ทีี่�ยึด้ประโยชน์
ส่วินรวิม	 ทัี่นต่อการเปลี�ยนแปลง	 และมีประสิที่ธิภาพส้ง
คุ์ณด้นุชาเติบโตในหน้าทีี่�การงามตามลำาดั้บ	วัินทีี่�	1	ตุลาค์ม
ปี	พ.ศ.	2556	ได้้รับการแต่งตั�งให้รักษาการเป็นทีี่�ปรึกษา
ด้้านนโยบายและแผนงาน	 สภาพัฒน์	 และต่อมาวัินทีี่�	 16 
ธันวิาค์ม	 พ.ศ.	 2556	 ก็ได้้รับตำาแหน่ง	 ที่ี�ปรึกษาด้้าน
นโยบายและแผนงาน	(นักวิิเค์ราะห์นโยบาย	และแผน
ที่รงคุ์ณวุิฒิ)	

	 ที่ำางานในตำาแหน่งทีี่�ปรึกษาด้้านนโยบายและแผนงาน	
(นักวิิเค์ราะห์นโยบาย	และแผนที่รงคุ์ณวุิฒิ)	จันถึุงวัินทีี่�	1	
ตุลาค์ม	 2559	 ได้้รับการแต่งตั�งให้ด้ำารงตำาแหน่งรองเลขึ้าธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจัและสังค์มแห่งชาติและเม่�อวัินทีี่�	
1	 ตุลาค์ม	 2563	 ก็ได้้รับการแต่งตั�งให้ด้ำารงตำาแหน่งเลขึ้าธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจัและสังค์มแห่งชาติ	จันถึุงปัจัจุับัน	

	 ดั้งได้้กล่าวิแล้วิว่ิาสภาพัฒน์ถุ่อเป็นมันสมองขึ้องประเที่ศ
ด้ังนั�น	 เม่�อประเที่ศไที่ยต้องประสบกับวิิกฤตเศรษฐกิจั
อย่างรุนแรงและไม่ได้้มีการค์าด้การณ์มาก่อนจึังถุ้กจัับตามอง 
วิ่าจัะมีบที่บาที่สำาค์ัญอย่างไร	 ในการประค์ับประค์อง
เศรษฐกิจัขึ้องประเที่ศ	 รวิมที่ั�งเร่งแก้ไขึ้ปัญหาต่างๆ	 
ทีี่�ถุ่อเป็นภารกิจัเร่งด่้วินทีี่�ต้องใช้ค์วิามร้้ค์วิามสามารถุ	
และประสบการณ์ล้กหม้อขึ้องสภาพัฒน์ค์นนี�	

 ค์ุณด้นุชา	 ได้้ให้ค์วิามเห็นเกี�ยวิกับเศรษฐกิจั
ขึ้องประเที่ศไที่ยในปี	 พ.ศ.	 2564	 ว่ิาเศรษฐกิจัโด้ยรวิม 
ขึ้องประเที่ศอาจัจัะติด้ลบน้อยกว่ิาทีี่�ค์าด้การณ์ไว้ิ
เน่�องจัากการอุตสาหกรรมนำ�ามัน	 และอุตสาหกรรมขึ้นส่ง
ปรับตัวิลด้ลงน้อยกวิ่าที่ี�ค์าด้การณ์ไวิ้	 และค์าด้การณ์วิ่า
เศรษฐกิจัโด้ยรวิมจัะเริ�มฟื�นตัวิในช่วิงไตรมาส	 4	 ด้้วิยแรง
สนับสนุนจัากมาตราการบริหารเศรษฐกิจัขึ้องภาค์รัฐทีี่�ส่งผล
ให้อุปสงค์์ภายในประเที่ศขึ้ยายตัวิได้้อย่างต่อเน่�องนั�นเอง	
อย่างไรก็ตาม	 การฟื�นตัวิขึ้องเศรษฐกิจัในระยะต่อไปยังมี
ปัจัจััยเสี�ยงและข้ึ้อจัำากัด้จัากสถุานการณ์การแพร่ระบาด้
ขึ้องโรค์โค์วิิด้-19	 ในหลายประเที่ศทีี่�ยังมีค์วิามเสี�ยงทีี่�จัะ
ย่ด้เย่�อและรุนแรงจึังส่งผลต่อการฟื�นตัวิขึ้องเศรษฐกิจัโลก
ไปด้้วิย

	 ถึุงแม้เศรษฐกิจัโด้ยรวิมจัะยังมีปัญหา	 แต่ด้้วิยค์วิามร้้
ค์วิามสามารถุทีี่�ผสมผสานระหว่ิางวิิศวิกรรมศาสตร์และ
การบริหาร	 เช่�อว่ิาคุ์ณด้นุชา	 พิชยนันท์ี่	 เลขึ้าธิการสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจัและสังค์มแห่งชาติท่ี่านนี�	 จัะช่วิยผลักดั้นให้
เศรษฐกิจัขึ้องไที่ยดี้ขึึ้�นได้้อย่างแน่นอน

ด้นัชุา พชิย่นัันัที่์
เลขาธิกิารสภาพัฒนัาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหง่ชาติ

Cr.	Manager	Online

Cr.	Thairath.co.th

25



27 28

นัวัิตกรรมวิิศวิกรรม
ป้็องกันัโควิิด้
เขึ้มที่ัตต์	พลเด้ช 
อด้ีตกรรมการผ้้อำานวิยการใหญ่	บมจั.อสมที่
อด้ีตนายกสมาค์มวิารสารศาสตร์	ธรรมศาสตร์
อด้ีตนายกสมาพันธ์สมาค์มวิิชาชีพวิิที่ยุและโที่รที่ัศน์
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์	สภาวิิศวิกร

 เด่้อนมกราค์ม	 2564	 ทีี่�ผ่านมา	 ค์รบ	 1	 ปี	 ทีี่�ทัี่�วิโลก
เผชิญกับวิิกฤตการณ์ชีวิะไวิรัสทีี่�แพร่ระบาด้และค์ร่าชีวิิต	 
ค์นทัี่�วิโลกเป็นล้านค์น	มาตรการทีี่�ทัี่�วิโลกใช้ในการป้องกัน	ค่์อ	

Lockdown	กำาหนด้พ่�นทีี่�การใช้ชีวิิต	และห้ามติด้ต่อกัน	
ที่ั�งในและต่างประเที่ศ	ที่ำาให้ที่ั�งโลกหยุด้ชะงักงัน

Mask	protection	การรณรงค์์ใช้หน้ากากอนามัย 
ในการปกป้องใบหน้า	และที่างเด้ินหายใจั

Cleaning	Gel	เป็นอันดั้บสาม	ค่์อ	การใช้เจัลแอลกอฮ์อล์
ในการที่ำาค์วิามสะอาด้ม่อและสิ�งขึ้องที่ี�ต้องสัมผัส	

Vaccine	

สุด้ท้ี่ายทีี่�โลกกำาลังเร่งรัด้	 ค่์อ	 การคิ์ด้ค้์นวัิค์ซีีนเพ่�อสร้าง
ภ้มิคุ้์มกันให้กับมนุษย์

 ในขึ้ณะที่ี�	 4-5	 ประเด้็นด้ังกล่าวิด้ำาเนินการไป
แต่การด้ำาเนินชีวิิต	 ก็ยังมุ่งหน้าต่อ	 หลายๆหน่วิยงาน
พยายามมีมาตรการ	 Work	 from	 home	 เพ่�อลด้การ 
ปฎิสัมพันธ์	 แต่หากเราจัะเห็นได้้ว่ิาอีกหลายธุรกิจัหร่อ
องค์์กรยังต้องเดิ้นหน้าต่อไม่สามารถุหยุด้ได้้และจัะ 
แก้ไขึ้หร่อป้องกันโค์วิิด้ได้้อย่างไร	 หน่วิยงานเหล่านี�เช่น
โรงพยาบาล,	โรงงานผลิตอาหาร,	ห้างสรรพสินค้์า,	มหาวิิที่ยาลัย,	
กระที่รวิงต่างๆทีี่�ต้องมีห้องประชุม	หร่อแม้แต่ศ้นย์ค์อมพิวิเตอร์
ทีี่�มีอุปกรณ์	เที่ค์โนโลยีชั�นส้ง

	 ประเด็้นก็ค่์อ	ในการแพร่ระบาด้	ขึ้องไวิรัสโค์วิิด้-19	
ทีุ่กแขึ้นง	 มุ่งไปส้่การป้องกันและการรักษาการป้องกัน
อย่างที่ี�เกริ�นนำาตั�งแต่แรกวิ่า	 ค์่อ	 มาตรการที่างสังค์ม	
เช่น	ออกกฎระเบียบห้ามเดิ้นที่าง,	ห้ามเปิด้สถุานบริการ,	 
ปิด้โรงงานผลิต,	 ปิด้สถุานศึกษา,	 lock	 down	 และใช้
อุปกรณ์ป้องกันที่างการแพที่ย์	 และขัึ้�นส้งสุด้ค่์อวัิค์ซีีน
แต่ทีี่�กล่าวิมาทัี่�งหมด้	มิใช่ปริบที่ทีี่�จัะปล่อยให้	“แขึ้นงที่าง
แพที่ย์ที่ำาเพียงลำาพังได้้	วิิกฤตการณ์โค์วิิด้กระที่บไปส่้ภาค์
วิิศวิกร	การค้์า	การพาณิชย์	ท่ี่องเทีี่�ยวิ	อย่างเห็นได้้ชัด้”

 ทีี่�จัริงแล้วิ	หน้ากากอนามัย/face	shield	ทีี่�เราใช้
ล้วินเป็นผลิตผลจัากกระบวินการคิ์ด้ค้์นการผลิตที่าง
วิิศวิกรรม	ทัี่�งการออกแบบขึ้องวัิสดุ้	และการใช้เค์ร่�องจัักร
ในการผลิต	 ส่วินกระบวินการผลิตวิัค์ซีีน	 ก็ใช้ค์วิามร้้
วิิที่ยาการด้้านวิิศวิกรรมมาสนับสนุนในเร่�องการสร้าง	
ห้องแล็บ,	ห้องปลอด้เช่�อ,	สถุาบันวิิจััย

 ล่าสุด้ไวิรัส	แพร่ระบาด้ไปกระที่บการด้้แลรักษาอาค์าร/
อุปกรณ์	 และค์วิามจัำาเป็นขึ้องหน่วิยงานทีี่�มีผ้้ใช้บริการ 
ทีี่�หลากหลายและเป็นสถุานทีี่�ปิด้	 ต้องใช้ระบบปรับอากาศ 
ในสถุานที่ี �ด้ ังกล่าวิ	 ซีึ �งก็ค์วิรมีวิ ิศวิกรรมที่ี �ป้องกัน	
ให้มีค์วิามปลอด้ภัย	จัากปัจัจััยเสี�ยงต่างๆ	ด้้วิยการป้องกัน
และลด้ค์วิามเสี�ยงขึ้องการแพร่กระจัายเช่�อโรค์ในอากาศ
อย่างได้้ผล	

					 เพราะลำาพังการฉีด้พ่นยาฆ่่าเช่�อไวิรัส	 ค์งไม่สามารถุที่ำาได้้
ต่อเน่�อง	แต่หากเราลองนึกด้้ให้ดี้ว่ิาในกระสวิยอวิกาศ	หร่อ
ยานอวิกาศ	 มีระบบปลอด้เช่�อที่ั�งปวิงได้้เป็นเวิลานาน
โด้ยมีนักบินอวิกาศอย้่ในนั�นเป็นเด้่อนเป็นปีๆ	 เขึ้าที่ำาได้้
อย่างไรโด้ยไม่ติด้เช่�อ	

 ล่าสุด้มีการนำาเที่ค์โนโลยีในระบบฆ่่าเช่�อที่ี�ใช้
ในกระสวิยอวิกาศขึ้ององค์์การนาซ่ีา	 (NASA)	 เข้ึ้ามาใช้ 
ในอุตสาหกรรมต่างๆ	 โด้ยเป็นผลิตภัณฑิ์ที่ี�สามารถุฆ่่า
เช่�อโรค์ที่ี�ปนอย้่ในอากาศ	 และเช่�อโรค์ที่ี�ติด้ต่อโด้ยการ
สัมผัสกัน	 และที่ี�ตกค์้างบนพ่�นผิวิต่างๆ	 ได้้	 เป็นการใช้
โมเลกุลขึ้นาด้เล็กผ่านระบบเที่ค์โนโลยี	Active	Pure	ทีี่�มี
แผงรังผึ�งรับแสงอุลตร้าไวิโอเล็ตสีเขึ้ียวิ	 และสร้าง
ไฮ์โด้รเจันเพอร์ออกไซีด์้	(H2O2)ในระดั้บค์วิามเข้ึ้มข้ึ้นตำ�า	

ไฮ์โด้รเจันเพอร์ออกไซีด์้เป็นสารทีี่�มีคุ์ณสมบัติทีี่�ได้้รับ
ค์วิามนิยมในการนำามาใช้ประโยชน์ในการฆ่่าเช่�อ
แบค์ทีี่เรีย,ไวิรัส	 และจุัลินที่รีย์	 เช่น	 การฆ่่าเช่�อในห้อง 
ค์อนโที่รลร้ม,	 ห้องเลี�ยงสัตว์ิ,	 ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล	
แม้กระทัี่�งนำามาที่ำาเป็นยาล้างแผลและนำ�ายาบ้วินปาก	 	

					AcTivtek	ได้้รับการวิิจััยและที่ด้ลองแล้วิว่ิา	สามารถุ
ฆ่่าเช่�อ“โค์วิิด้”ได้้	 เป็นผลิตภัณฑิ์ที่ี�ได้้รับเค์ร่�องหมาย 
Certified	 Space	 Technology	 ทีี่�เป็นมาตรฐานระดั้บ
ส้งสุด้รวิมถุึงมาตรฐาน	 EPA	 จัาก	 NASA	 ประเที่ศ
สหรัฐอเมริกาว่ิาปลอด้ภัยสำาหรับมนุษย์และสิ�งแวิด้ล้อม
อีกทัี่�งยังได้้รับการรับรองจัากอีกหลายๆ	 หน่วิยงานเช่น
มหาวิิที่ยาลัยแค์นซัีสสเตที่ต์	 และ	 มหาวิิที่ยาลัยซิีนซิีนเนติ	
ขึ้องสหรัฐอเมริกา	 ซึี�งตามรายงานสามารถุกำาจััด้เช่�อโรค์

					 เที่ค์โนโลยีในลักษณะ	 active	 tech	 เริ�มมีการใช้
อย่างได้้ผลในบางหน่วิยงานในไที่ย	แล้วิ	เช่น	โรงพยาบาล
โรงงานผลิตอาหารสด้	จัำาพวิก	หม้	 ไก่	 เป็ด้	 ทีี่�เป็นบริษัที่
ชั�นนำาขึ้องประเที่ศไที่ย	 บริษัที่พลังงาน	 หน่วิยงานรัฐ 
บางแห่ง	ที่ำาให้พนักงาน/ผ้้บริหารและล้กค้์า	มีค์วิามมั�นใจั
ในมาตรการค์วิามปลอด้ภัยขึ้องอาหาร	 และไม่ส่งผล
กระที่บต่ออุปกรณ์ค์อมพิวิเตอร์ในห้องนั�น	ๆ	

 สิ�งทีี่�จัะกระตุ้นให้ทุี่กภาค์ส่วินโด้ยเฉพาะนักวิิที่ยาศาสตร์
และวิิศวิกร	ที่ี�ต้องช่วิยกันก็ค์่อ	เราค์วิรเร่งค์ิด้แนวิที่าง
นวิัตกรรมใหม่ๆ	 ในการปกป้องปัญหาการแพร่ระบาด้
ขึ้องภัยใหม่ๆ	 ที่ี�กระที่บต่อค์วิามเป็นอย้่ขึ้องมนุษย์	 
ภัยด้้านเช่�อโรค์	จัะกระที่บ	Mass	 transit,	Mass	 trans-
portation,	 public	 area,	 office	 space	 และอ่�นๆ	 
จัะส่งผลให้สังค์มไที่ยมีค์วิามเป็นอย้่ดี้ขึึ้�น	และปลอด้ภัยใน
ระยะยาวิ	เหม่อนเที่ค์โนโลยีฟอกอากาศฆ่่าเช่�อ	ในอากาศ
เหม่อนด้ังที่ี�กล่าวิมาขึ้้างต้น	 ซีึ�งหากหน่วิยงานต่างๆ	
หันมาเริ�มใช้มากขึึ้�นก็จัะที่ำาให้ต้นทุี่นในการผลิตและ 
ค์่าใช้จั่ายในการบริการลด้ตำ�าลง	 เพราะที่ำาให้พนักงาน
สามารถุที่ำางานได้้อย่างมีประสิที่ธิภาพ	 สบายใจั	 ส่งผล
ให้การด้ำาเนินธุรกิจัต่อเน่�องอย่างยั�งย่น	และน่าจัะเป็นส่วินหนึ�ง
ในการค์ลายกังวิลเกี�ยวิกับโค์วิิด้	 19	 ขึ้องภาค์ธุรกิจัได้้อีก
ที่างหนึ�ง	 นี�ค่์อ	 ค์วิามร้้ด้้านวิิศวิกรรมทีี่�จัะเป็นส่วินหนึ�งใน

การใช้นวัิตกรรมเที่ค์โนโลยีมาช่วิยปกป้องสังค์มในยุค์
โค์วิิด้	ระบาด้ได้้อีกที่างหนึ�ง

1

2
3
4

ต่างๆ	ทีี่�ติด้ต่อโด้ยการสัมผัสและทีี่�ตกค้์างพ่�นผิวิสัมผัสเช่น
ล้กบิด้ประต้	 สวิิที่ช์ไฟ	 รีโมที่	 ค์อนโที่รล	 คี์ย์บอร์ด้	 โต๊ะ	
เก้าอี�	 ฯลฯ	 จึังสามารถุฆ่่าเช่�อไวิรัส	 รวิมเช่�อโค์วิิด้-19,	 
เช่�อราและแบค์ทีี่เรียต่างๆ	 รวิมไปถึุงฝุุ่�นละอองขึ้นาด้เล็ก
ทีี่�เรามองไม่เห็นมากกว่ิา	PM	1	ทีี่�ลอยในอากาศก็กำาจััด้ได้้
โด้ยผ้้ใช้งานยังสามารถุอย้่ที่ำางานในห้องได้้อย่างปลอด้ภัย
และไม่กระที่บกับระบบอุปกรณ์อิเล็กที่รอนิกส์	 พอไม่มี
แบค์ทีี่เรีย	 การเส่�อมสภาพเน่าเสียในอุตสาหกรรมอาหาร	
เช่น	กลิ�นไม่พึงประสงค์์ก็ลด้ลงไปด้้วิย	

Cr.Image by Free-Photos from Pixabay 
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กับการตรวิจวัิด้ฝุุ่�นั  เพ้�อ “อากาศสะอาด้”PM 2.5
อ.	ด้ร.กริชชาติ	วิ่องไวิลิขึ้ิต

เหม่อนตะวิัน	อ่อนน้อม
ภาวิินี	พงศ์พันธ์พฤที่ธิ�

ด้ร.ณัฐวิิญญ์	ชวิเลิศพรศิยา
ศ.	ด้ร.พิสุที่ธิ�	เพียรมนกุล

	 การแก้ปัญหามลพิษที่างอากาศให้ประสบค์วิาม
สำาเร็จัโด้ยเฉพาะปัญหาฝุุ่�นละออง	 ต้องเริ�มจัากการสร้าง
ค์วิามตระหนักถึุงสภาพทีี่�แท้ี่จัริงขึ้องปัญหา	 การตรวิจัวัิด้
ค์วิามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องฝุุ่�นทีี่�ปนเปื�อนในอากาศเพ่�อบ่งชี�ระดั้บ
ค์วิามรุนแรงขึ้องปัญหา	 จึังนับเป็นจุัด้เริ�มต้นทีี่�สำาคั์ญทีี่�จัะ
นำาไปส่้ค์วิามสำาเร็จั

	 ขึ้้อจัำากัด้หนึ �งขึ้องการแก้ปัญหาฝุุ่ �น	 PM2.5	 
ในประเที่ศไที่ยทีี่�สำาคั์ญ	 ค่์อการขึ้าด้ข้ึ้อม้ลค์วิามเข้ึ้มข้ึ้น
ขึ้องฝุุ่�น	 PM2.5	 ทีี่�ค์รอบค์ลุมพ่�นทีี่�อย่างทัี่�วิถึุง	 ตลอด้จัน
ข้ึ้อม้ลไม่มีค์วิามต่อเน่�องเพียงพอสำาหรับการนำาไปใช้
วิางแผนรับม่อได้้อย่างมีประสิที่ธิภาพ	 โด้ยเฉพาะ 
การแก้ไขึ้ปัญหาในระดั้บพ่�นทีี่�	ด้้วิยเหตุนี�ค์ณะวิิศวิกรรมศาสตร์
จุัฬาลงกรณ์มหาวิิที่ยาลัยได้้ตระหนักถึุงค์วิามสำาคั์ญขึ้อง
ปัญหาด้ังกล่าวิและได้้ด้ำาเนินการพัฒนานวิัตกรรม	

เซ็ีนเซีอร์สำาหรับตรวิจัวัิด้ปริมาณฝุุ่�นภายใต้โค์รงการ	
“Sensor	for	All”	ทีี่�มีค์วิามแม่นยำาส้ง	ราค์าไม่แพง	และ
สามารถุติด้ตั�งได้้ง่าย	 โด้ยมีวิัตถุุประสงค์์เพ่�อส่งเสริม 
ให้สังค์มไที่ยสามารถุเข้ึ้าถึุงข้ึ้อม้ลค์วิามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องฝุุ่�น 
ทีี่�ค์รอบค์ลุมทีุ่กพ่�นที่ี�	 โด้ยเฉพาะในพ่�นที่ี�สาธารณะที่ี�มี
ประชาชนเข้ึ้าไปใช้ประโยชน์เป็นจัำานวินมาก	หร่อในจุัด้ทีี่�
อาจัมีผลกระที่บต่อ	“ประชาชนกลุ่มเสี�ยง”	เช่น	โรงเรียน	
โรงพยาบาล	สวินสาธารณะ	ตลอด้จันพ่�นทีี่�ขึ้องภาค์ส่วินอ่�น	
ทีี่�ต้องการมีส่วินร่วิม	 โด้ยข้ึ้อม้ลทีี่�ได้้จัากการด้ำาเนินการนี�
จัะถุ้กรวิบรวิมเพ่�อพัฒนา	 “ฐานขึ้้อม้ลขึ้นาด้ใหญ่ด้้าน
คุ์ณภาพอากาศ”ขึ้องประเที่ศไที่ยสำาหรับการนำาไป
วิิเค์ราะห์เพ่�อต่อยอด้ในด้้านการศึกษาวิิจััยและขึ้ยายผล
ไปส่้การแก้ไขึ้ปัญหาต่อไปอีกที่างหนึ�ง
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	 ในปัจัจุับันมีเที่ค์โนโลยีการตรวิจัวัิด้ค์วิามเข้ึ้มข้ึ้นฝุุ่�น	
PM2.5	 หลายร้ปแบบ	 ซีึ�งมีค์วิามเหมาะสมในบริบที่ที่ี� 
แตกต่างกันตามวิัตถุุประสงค์์	 ค์วิามแม่นยำาและ 
การวิิเค์ราะห์ข้ึ้อม้ล	โด้ยแบ่งเป็น	3	ลักษณะ	ได้้แก่

	 1)	การตรวิจัวัิด้ฝุุ่�นในบรรยากาศ	จุัด้ประสงค์์หลักค่์อ	
เพ่�อที่ราบถุึงระด้ับค์วิามเขึ้้มขึ้้นฝุุ่�นละออง	 โด้ยเฉพาะ 
ฝุุ่�นขึ้นาด้เล็กในพ่�นที่ี�นั�น	 ซีึ�งจัะช่วิยให้สามารถุติด้ตาม 
แนวิโน้มขึ้องค์ุณภาพอากาศในระยะยาวิ	 อันจัะนำาไปส้่
การกำาหนด้แนวิที่างแก้ไขึ้ทีี่�เหมาะสมได้้	 โด้ยวิิธีทีี่�นิยมใช้
ตรวิจัวิัด้ฝุุ่�นละอองขึ้นาด้ไม่เกิน	 100	 ไมค์รอน	 (TSP)	 
ฝุุ่ �นละอองขึ้นาด้ไม่เกิน	 10	 ไมค์รอน	 (PM10)	 และ 
ฝุุ่�นละอองขึ้นาด้ไม่เกิน	2.5	ไมค์รอน	(PM2.5)	ซึี�งสามารถุ
วัิด้ได้้หลายวิิธี

	 1.1	 ระบบ	 Gravimetric	 เป็นวิิธีการตรวิจัวัิด้ฝุุ่�น
ด้้วิยการเก็บตัวิอย่าง	 (Sampling	 method)	 โด้ยการใช้ 
อุปกรณ์เก็บตัวิอย่างปริมาตรส้ง	มีปั�มด้้ด้อากาศผ่านแผ่นกรอง 
จัากนั�นจึังนำาแผ่นกรองไปชั�งนำ�าหนักเพ่�อค์ำานวิณหาค์วิาม
เข้ึ้มข้ึ้นขึ้องฝุุ่�น	วิิธีนี�มีค์วิามแม่นยำาส้ง	แต่ไม่สามารถุตรวิจั
วัิด้ค่์าฝุุ่�นแบบ	Real-time	ได้้	จึังที่ำาให้ในปัจัจุับันมีการใช้
ลด้ลงแม้เป็นวิิธีมาตรฐานในการตรวิจัวิัด้ค่์าค์วิามเข้ึ้มข้ึ้น
ขึ้องฝุุ่�น	 PM10	 และ	 PM2.5	 เพ่�อนำาไปใช้ในการค์ำานวิณ
ดั้ชนีคุ์ณภาพอากาศ	(Air	Quality	Index,	AQI)	

	 1.2	 ระบบ	 Beta-ray	 absorption	 เป็นหนึ�งในวิิธี
การตรวิจัวิัด้ค่์าฝุุ่�นอัตโนมัติทีี่� เ ป็นทีี่� นิยมในปัจัจุับัน	
เน่�องจัากสามารถุวัิด้ข้ึ้อม้ลใกล้เคี์ยงเวิลาจัริงมากกว่ิา
แบบ	Gravimetric	โด้ยเป็นการตรวิจัวัิด้อนุภาค์ฝุุ่�นโด้ยใช้
ค์วิามสามารถุในการด้้ด้ซีับรังสี	Beta	มาแปลงเป็นค์่า

เฉลี�ยขึ้องฝุุ่�นในอากาศ	ณ	เวิลานั�น	ซึี�งสามารถุให้ข้ึ้อม้ลค่์า
ฝุุ่�นแบบต่อเน่�องที่ี�มีค์วิามน่าเช่�อถุ่อ	 แต่ก็มีค์่าใช้จั่าย
ค่์อนข้ึ้างส้ง

	 1.3	 ระบบ	 Tapered	 Element	 Oscillation	 
Microbalance	(TEOM)	นับเป็นอีกหนึ�งวิิธีการตรวิจัวัิด้ค่์าฝุุ่�น 
อัตโนมัติทีี่�ได้้รับค์วิามนิยม	 ที่ำางานโด้ยการด้้ด้อากาศด้้วิย
อัตราการไหลค์งที่ี�ผ่านหัวิค์ัด้ขึ้นาด้	 จัากนั�นใช้หลักการ
ตกกระที่บด้้วิยแรงเฉ่�อย	เพ่�อให้ฝุุ่�นทีี่�มีขึ้นาด้ตามทีี่�กำาหนด้
ตกสะสมบนแผ่นกรอง	 แล้วิประมวิลผลเป็นค์่าค์วิาม 
เขึ้้มขึ้้นฝุุ่�นในอากาศ	 ที่ำาให้ได้้ขึ้้อม้ลค์่าฝุุ่�นแบบต่อเน่�อง
และมีค์วิามแม่นยำา	แต่มีข้ึ้อจัำากัด้ค่์อ	ค่์าใช้จ่ัายค่์อนข้ึ้างส้ง 
เน่�องจัากต้องมีอุปกรณ์ป้องกันค์วิามผิด้พลาด้จัากการวัิด้
เน่�องจัากค์วิามช่�นและการสั�นสะเท่ี่อน	

	 ทัี่�ง	3	วิิธีข้ึ้างต้น	ถุ่อเป็นวิิธีการตรวิจัวัิด้ค่์าฝุุ่�นทีี่�ได้้รับ
การ รับรองจัากอง ค์์การ พิ ทัี่ก ษ์ สิ� ง แวิด้ ล้อมขึ้อง
สหรัฐอเมริกา	 (U.S.	EPA)	นอกจัากนี�	 ยังมีวิิธีตรวิจัวัิด้ค่์า
ฝุุ่�นแบบอ่�น	 โด้ยหนึ�งในวิิธีที่ี�ได้้รับนิยมอย่างมาก	 ได้้แก่	
การตรวิจัวัิด้ด้้วิยหลักการกระเจิังขึ้องแสง	(Light	scattering)	
โด้ยแสงที่ี�ออกมาจัากแหล่งกำาเนิด้แสง	เม่�อกระที่บกับ
อนุภาค์ฝุุ่�นจัะที่ำาให้เกิด้การกระเจิังขึ้องแสงทีี่�สามารถุ 
นำาไปประมวิลผลเป็นค่์าค์วิามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องฝุุ่�น	โด้ยเที่ค์โนโลยี
การตรวิจัวิัด้แบบ	 Light	 scattering	 มีค์่าใช้จั่ายตำ�า 
เม่�อเทีี่ยบกับวิิธีการอ่�น	แต่มีค์วิามแม่นยำาตำ�ากว่ิา	และมักมี
แนวิโน้มในการค์ลาด้เค์ล่�อนในกรณีทีี่�อากาศมีค์วิามช่�นส้ง	
ตัวิอย่างเที่ค์โนโลยีที่ี�ใช้หลักการนี�	 เช่น	 เค์ร่�องวิัด้ฝุุ่�น	
PM2.5	แบบพกพา	เป็นต้น

	 2)	การตรวิจัวัิด้ฝุุ่�นจัากแหล่งกำาเนิด้	แหล่งทีี่�มาขึ้อง
ปัญหามลพิษที่างอากาศ	 ส่วินใหญ่มาจัากการกระที่ำา 
ขึ้องมนุษย์เป็นหลัก	 โด้ยเฉพาะฝุุ่�นและมลพิษจัากโรงงาน
อุตสาหกรรมและยานพาหนะ	 ซีึ�งวิิธีการตรวิจัวิัด้ฝุุ่�น
จัากแหล่งกำาเนิด้	ประกอบด้้วิย

	 2.1	การตรวิจัวัิด้จัากแหล่งกำาเนิด้ชนิด้อย้่กับทีี่�	เช่น	
ปล่องค์วิัน	 โด้ยสามารถุตรวิจัวิัด้ได้้ที่ั�ง	 “แบบต่อเน่�อง”	
ด้้วิยหลักการ	 Transmissometer	 หร่อให้แสงส่อง 
ผ่านค์วิันด้ำาหร่ออนุภาค์ฝุุ่�นในปล่อง	 ค์วิามเขึ้้มขึ้องแสง
ที่ี�ส่องผ่านจัะถุ้กวิัด้ด้้วิยหัวิวิัด้	 และ	 “แบบไม่ต่อเน่�อง”	
โด้ยใช้หลักการด้้ด้ตัวิอย่างอากาศจัากปล่องค์วัินด้้วิย
อัตราค์วิามเร็วิเท่ี่ากับอัตราค์วิามเร็วิขึ้องอากาศเสีย

	 2.2	 การตรวิจัวิัด้จัากแหล่งกำาเนิด้ชนิด้เค์ล่�อนที่ี�	
ได้้แก่	 รถุยนต์	 ประเที่ศไที่ยนิยมตรวิจัวิัด้ค์วิันด้ำาจัาก
ท่ี่อไอเสียด้้วิยวิิธี	 Photoelectric	 evaluation	 system	
โด้ยใช้ปั�มด้้ด้ตัวิอย่างค์วิันด้ำาให้ผ่านแผ่นกรอง	 จัากนั�น
จัะใช้	 Smoke	meter	 วัิด้แสงสะท้ี่อนจัากแผ่นกรองเพ่�อ
แปลงค่์าเป็นปริมาณค์วัินด้ำาอีกทีี่หนึ�ง

	 3)	 การตรวิจัวัิด้ฝุุ่�นในสถุานประกอบการและตัวิบุค์ค์ล	
การตรวิจัวัิด้ฝุุ่�นเพ่�อประเมินค์วิามเสี�ยงต่อสุขึ้ภาพ 
ในสถุานประกอบการด้้วิยวิิธี	 Gravimetric	 ดั้งทีี่�กล่าวิมา
ข้ึ้างต้น	แต่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวิอย่างขึ้นาด้เล็กและใช้แผ่นกรอง
แบบ	“Three-piece	cassette”	นาน	8	ชั�วิโมง	แล้วิจึัง
นำาแผ่นกรองไปหาค่์าฝุุ่�น	ในปัจัจุับันเม่�อปัญหาฝุุ่�น	PM2.5	
เกิด้ขึ้ึ�นบ่อยค์รั�งและที่วิีค์วิามรุนแรงมากขึ้ึ�น	จัึงมีการนำา
วิิธีการตรวิจัวิัด้	 PM2.5	 ด้้วิยวิิธี	 Light	 scattering	 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเค์ร่�อง	 PM2.5	 detector	
ขึ้นาด้พกพา	 เพ่�อตอบสนองค์วิามต้องการในการตรวิจัวัิด้
ฝุุ่�นในสถุานประกอบการหร่อส่วินบุค์ค์ล

	 สำาหรับเซ็ีนเซีอร์ตรวิจัวิัด้ฝุุ่�นและค์ุณภาพอากาศ 
ทีี่�พัฒนาขึึ้�นในโค์รงการ	 Sensor	 for	 All	 เป็นเที่ค์โนโลยี
ตรวิจัวัิด้ฝุุ่�นด้้วิยหลักการ	 Light	 scattering	 ทีี่�ผ่านการ
สอบเทีี่ยบค์วิามแม่นยำากับสถุานีตรวิจัวัิด้คุ์ณภาพอากาศ
ด้้วิยวิิธีมาตรฐานขึ้องกรมค์วิบค์ุมมลพิษ	 ซีึ�งนอกจัาก
อุปกรณ์จัะมีราค์าทีี่�เข้ึ้าถึุงได้้แล้วิ	 ยังสามารถุวัิด้ค่์าฝุุ่�นได้้
อย่างแม่นยำา	 และมีการสอบเทีี่ยบอุปกรณ์เพ่�อปรับค์วิาม

แม่นยำาในการตรวิจัวัิด้อย่างต่อเน่�อง	 จึังสามารถุใช้แสด้ง
ผลแนวิโน้มค์วิามเข้ึ้มข้ึ้นฝุุ่�นขึ้นาด้เล็กได้้อย่างรวิด้เร็วิและ
มีประสิที่ธิภาพ	รวิมถึุงการมีโค์รงข่ึ้ายข้ึ้อม้ลค์วิามเข้ึ้มข้ึ้น	
ฝุุ่�น	PM2.5	ทีี่�ค์รอบค์ลุมพ่�นทีี่�ทัี่�วิประเที่ศไที่ยที่ำาให้ที่ราบ
ถุึงสถุานการณ์ฝุุ่�นและค์ุณภาพอากาศ	 ที่ี�แสด้งขึ้้อม้ล
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทีี่�เข้ึ้าถึุงได้้ง่ายทัี่�งที่างแอพพลิเค์ชั�น	
Sensor	 for	 All	 ทีี่�สามารถุด้าวิน์โหลด้ได้้ทัี่�งที่าง	 iOS	
และ	 Android	 รวิมถึุงที่างเว็ิบไซีต์	 http://sensor-
forall.com

	 อย่างไรก็ตาม	การตรวิจัวัิด้ฝุุ่�นเป็นเพียงกระบวินการ
เพ่�อให้ได้้มาซึี�งข้ึ้อม้ลฝุุ่�นในบรรยากาศและการรายงาน
ผลสำาหรับการวิางแผนป้องกันตัวิและการจััด้การกับ
มลพิษที่างอากาศเพียงชั�วิค์ราวิเท่ี่านั�น	ดั้งนั�นแล้วิเพ่�อให้
สามารถุบรรลุเป้าประสงค์์	“อากาศสะอาด้”	ในประเที่ศไที่ย
โค์รงการ	 Sensor	 for	 All	 จึังมีเป้าหมายในการเป็น 
ส่วินหนึ�งขึ้องการสร้างแรงผลักดั้นให้กับประชาชน 
รวิมที่ั�งภาค์ส่วินต่างๆ	 ในด้้านค์วิามเขึ้้าใจั	 ตลอด้จัน 
การเข้ึ้าถึุงสถุานการณ์ปัจัจุับันขึ้องปัญหาฝุุ่�นละออง	
และร่วิมสร้างค์วิามตระหนักเพ่�อลด้การปลด้ปล่อย
มลพิษที่างอากาศ

cr:	facebook	sensorforall

cr:	Promotions.co.th
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วิถิึท่ี่่�เหมาะสมตามกลย่ทุี่ธิเ์ที่คโนัโลย่เ่พ้�อธิรุกจิ
โด้ย	ปริที่รรศน์	พันธุบรรยงก์	อนุกรรมการประชาสัมพันธ์สภาวิิศวิกร

	 พี�น้องชาวิวิิศวิกรทีี่�ยังต้องปฏิิบัติหน้าทีี่�การงานในองค์์กรต่างๆ	
ที่ั�งในระด้ับบริหารและระด้ับปฏิิบัติการในยุค์นี�	 มักหนีไม่พ้น 
การยุ่งเกี�ยวิกับการที่ำาแผู้นก้ลยุทธ์์หร่อต้องแปลแผนกลยุที่ธ์ 
เป็นแผู้นปฏิิบััติ่ก้ารเพ่�อเดิ้นหน้าให้บรรลุตามเป้าหมาย	

	 หากเป็นองค์์กรธุรกิจัในยุค์	“วิิถีุชีวิิตใหม่”	หร่อ	New	Normal 
นโยบาย	 กลยุที่ธ์	 หร่อแผนกลยุที่ธ์เพ่ �อการแขึ้่งขึ้ันจัะต้อง
นำาปัจจัยทางเทคโนโลยีเข้ึ้ามาเกี�ยวิข้ึ้องเป็นองค์์ประกอบสำาคั์ญ	
และเป็นทีี่�มาขึ้องการกำาหนด้กลยุที่ธ์เที่ค์โนโลยีเพ่�อธุรกิจักันอย่าง
แพร่หลายค์รับ

	 เม่�อพ้ด้ถุึงเที่ค์โนโลยี	 ค์ำาที่ี�จัะตามมาอย้่ในระยะหลังค์่อ
Disruption,	 Digital	 Transformation,	 AI,	 IoT,	 Big	 Data,	 
Machine	Learning	ทีี่�เป็นค์ำายอด้นิยมอย่างมาก

	 ค์ำาถุามที่ี�สำาค์ัญก็ค์่อ	 องค์์กรต่างๆ	 ค์วิรกำาหนด้กลยุที่ธ์
เที่ค์โนโลยีเพ่�อการที่ำาธุรกิจัอย่างไรให้ประสบผลสำาเร็จั	 เอาชนะ
ค่้์แข่ึ้งขัึ้น	ค์รองตลาด้ได้้อย่างยั�งย่น?

	 ค์ำาตอบค่์อ	ต้องสามารถุพยากรณ์แนวิโน้มการเปลี�ยนแปลง
ขึ้องเที่ค์โนโลยีได้้อย่างถุ้กต้อง	 เพ่�อเป็นฐานในการสร้าง
แผนกลยุที่ธ์ในภาพรวิมทีี่�สอด้ค์ล้องกับยุที่ธศาสตร์ด้้านอ่�นๆ	 
ไม่ว่ิาจัะเป็นแผนกลยุที่ธ์ด้้านการตลาด้	 การผลิตและการบริการ	
การขึ้าย	การเงิน	กำาลังค์น	ฯลฯ

	 ถุ้าถุามต่อไปว่ิา	มีใค์รสามารถุพยากรณ์แนวิโน้มการเปลี�ยนแปลง
ขึ้องเที่ค์โนโลยีได้้อย่างถุ้กต้องแม่นยำาหร่อไม่?	

	 ค์ำาตอบค่์อ	ไม่มีค์รับ

	 เที่ค์นิค์ทีี่�เรามักได้้ยินได้้ฟังเกี�ยวิกับการพยากรณ์เที่ค์โนโลยี	
ค่์อ	 Technology	 Foresight	 หร่อ	 Back-casting	 ก็ยังใช้การ
สร้างสิ�งทีี่�เรียกว่ิา	“ฉากทัี่ศน์”	หร่อ	Scenario	อย่างน้อยๆ	ก็สอง
สามแบบ

	 โด้ยยึด้หลักทีี่�	Alan	Curtis	Kay	นักวิิที่ยาการค์อมพิวิเตอร์
ช่�อดั้งชาวิสหรัฐอเมริกาทีี่�กล่าวิไว้ิว่ิา

	 “The	best	way	to	predict	the	future	is	to	create	it”

	 เหม่อนอย่างทีี่�	Steve	Jobs,	Bill	Gates,	Jack	Ma,	Elon	
Musk	หร่อแม้แต่	Joe	Biden	ได้้ที่ำาให้เราเห็น

	 บที่กลับขึ้องหลักการนี�ค่์อ	 เราไม่มีที่างพยากรณ์เที่ค์โนโลยี
ได้้อย่างถุ้กต้องละค์รับ	 ซึี�งก็หมายค์วิามว่ิาฐานทีี่�จัะใช้ในการสร้าง
แผนกลยุที่ธ์เที่ค์โนโลยีเพ่�อธุรกิจันั�นไม่สามารถุพึ�งพาอาศัยได้้ค์รับ

	 ถุ้าอย่างนั�นองค์์กรขึ้องเราที่่านทัี่�งหลายไม่ตกเป็นเหย่�อขึ้อง	
Disruptive	 Technology	 ที่ี�เขึ้้ามาอย่างฉับพลันขึ้องค์้่แขึ้่งขึ้ัน	 
ดั้นให้องค์์กรขึ้องเราตกไปจัากเวิทีี่การแข่ึ้งขัึ้นหร่อ?

Cr. Image by Dirk Wouters from Pixabay 

Cr. Image by Gerd Altmann from Pixabay
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การเตร่ย่มควิามพร้อมกับการแก้ไขป็รับป็รุงกฎกระที่รวิงว่ิาด้้วิย่

การออกแบบและคำนัวิณโครงสร้างอาคาร
ในัพ้�นัที่่�เส่�ย่งภัย่แผู้่นัด้ินัไหวิ

ดร.เสถีีย์ร เจร์ญเหรีย์ญ
กรรมการสภาว์ีศวีกร

ประธุ์านคณะอนุกรรมการประสานงาน
ด�านภัย์พ์บัุต์และควีามปลอดภัย์สาธุ์ารณะ

Cr. Image by 政徳 吉田 from 

	 กฎกระที่รวิง	 กำาหนด้การรับนำ�าหนัก	 ค์วิามต้านที่าน	
ค์วิามค์งที่นขึ้องอาค์ารและพ่�นดิ้นทีี่�รองรับอาค์ารในการ
ต้านที่านแรงสั�นสะเท่ี่อนขึ้องแผ่นดิ้นไหวิ	 พ.ศ.	 2550	
ออกตามค์วิามในพระราชบัญญัติค์วิบคุ์มอาค์าร	พ.ศ.	2522	
มีผลบังคั์บใช้ตั�งแต่วัินทีี่�	30	พฤศจิักายน	2550	เพ่�อค์วิบคุ์ม
ให้การก่อสร้างอาค์ารในพ่�นทีี่�เสี�ยงภัยแผ่นดิ้นไหวิมีค์วิาม
ปลอด้ภัย	 หลังจัากทีี่�กฎกระที่รวิงได้้มีผลบังคั์บใช้เป็นระยะ
เวิลาหนึ�ง	 ปรากฏิว่ิามีเหตุการณ์แผ่นดิ้นไหวิเกิด้ขึึ้�นหลาย
เหตุการณ์ทีี่�ส่งผลกระที่บต่อค์วิามปลอด้ภัยขึ้องอาค์ารและ
สิ�งปล้กสร้างต่างๆ	 ในประเที่ศไที่ย	 อาที่ิ	 เหตุแผ่นดิ้นไหวิ
ขึ้นาด้	6.3	ริกเตอร์ทีี่�อำาเภอพาน	จัังหวัิด้เชียงราย	เม่�อวัินทีี่�	
5	พฤษภาค์ม	2557	สร้างค์วิามเสียหายต่ออาค์ารสาธารณะ
และบ้านเร่อนต่างๆ	 ในจัังหวัิด้เชียงรายเป็นจัำานวินมาก	
นอกจัากนี�ยังมีผลการศึกษาและข้ึ้อม้ลที่างธรณีวิิที่ยาเกี�ยวิกับ
รอยเล่�อนภายในประเที่ศทีี่�มีค์วิามชัด้เจันมากขึึ้�น	กระที่รวิง
มหาด้ไที่ยโด้ยกรมโยธาธิการและผังเม่องจึังได้้ยกร่าง
กฎกระที่รวิงเพ่�อแก้ไขึ้ปรับปรุงกฎกระที่รวิงฯ	 แผ่นดิ้นไหวิ	
พ.ศ.	2550	ให้สอด้รับกับสภาพการณ์ในปัจัจุับัน	โด้ยเฉพาะ
การปรับปรุงพ่�นทีี่�เสี�ยงภัยแผ่นดิ้นไหวิ	 ขึ้นาด้และประเภที่
อาค์ารค์วิบคุ์ม	 และหลักเกณฑ์ิเกี�ยวิกับการออกแบบและ
ค์ำานวิณโค์รงสร้างอาค์าร	ร่างกฎกระที่รวิงได้้ผ่านกระบวินการ
ในการพิจัารณาออกกฎหมายจันมาเป็น	 “กฎกระที่รวิง	
กำาหนด้การรับนำ�าหนัก	 ค์วิามต้านที่าน	 ค์วิามค์งที่นขึ้อง
อาค์ารและพ่�นดิ้นทีี่�รองรับอาค์ารในการต้านที่านแรง
สั�นสะเท่ี่อนขึ้องแผ่นดิ้นไหวิ	พ.ศ.	2564”	ซึี�งได้้ประกาศใน
ราชกิจัจัานุเบกษา	เม่�อวัินทีี่�	4	มีนาค์ม	2564	กฎกระที่รวิง
ฉบับนี�จัะมีผลใช้บังคั์บเม่�อพ้นกำาหนด้ระยะเวิลา	 180	 วัิน
นับแต่ได้้ประกาศในราชกิจัจัานุเบกษา

   สาระสำาคััญของร่างกฎกระทรวง

	 1.	 ยกเลิกกฎกระที่รวิงฯ	แผ่นดิ้นไหวิ	พ.ศ.	2550	และ
ให้ใช้กฎกระที่รวิงฯ	แผ่นดิ้นไหวิ	พ.ศ.	2564	แที่น	ซึี�งจัะมีผล
ใช้บังคั์บเม่�อพ้นกำาหนด้ระยะเวิลา	180	วัินนับแต่ได้้ประกาศ
ในราชกิจัจัานุเบกษา	(เริ�มบังคั์บใช้วัินทีี่�	31	สิงหาค์ม	2564)	
เพ่�อให้เป็นช่วิงระยะเวิลาเปลี�ยนผ่าน	 ผ้้ปฏิิบัติตามกฎหมาย
และผ้้ทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องจัะได้้รับร้้	รับที่ราบ	และเตรียมค์วิามพร้อม
ทีี่�จัะใช้กฎหมายได้้อย่างมีประสิที่ธิภาพ

	 2.	 แก้ไขึ้และเพิ�มเติมพ่�นทีี่�เสี�ยงภัยแผ่นดิ้นไหวิ	จัากเด้มิทีี่�
กำาหนด้ในกฎกระที่รวิงฯ	แผ่นดิ้นไหวิ	พ.ศ.	2550	จัำานวิน	22	
จัังหวัิด้	 มากำาหนด้เพิ�มเติมรวิมทัี่�งสิ�นเป็น	 43	 จัังหวัิด้	 และ
จััด้กลุ่มบริเวิณเสี�ยงภัยใหม่ตามระดั้บค์วิามเสี�ยงทีี่�อาค์ารอาจัได้้รับ
ผลกระที่บด้้านค์วิามมั�นค์งแข็ึ้งแรงและเสถีุยรภาพ	 เป็น	 3	
บริเวิณ	ดั้งนี�

 (1) “บัริเวณที� 1”	 เป็นบริเวิณหร่อพ่�นที่ี�ที่ี�ต้องเฝุ่้าระวิัง
เน่�องจัากมีค์วิามเป็นไปได้้วิ่าอาค์ารอาจัได้้รับผลกระที่บ
ที่างด้้านค์วิามมั�นค์งแข็ึ้งแรงและเสถีุยรภาพเม่�อมีแรงสั�นสะเท่ี่อน
ขึ้องแผ่นด้ินไหวิ	 ได้้แก่	 กระบี�	 ชุมพร	 ตรัง	 นค์รพนม
นค์รศรีธรรมราช	บึงกาฬ	ประจัวิบค์ีรีขึ้ันธ์	พิษณุโลก	เพชรบุรี	
เลย	สงขึ้ลา	สต้ล	สุราษฎร์ธานี	และหนองค์าย	รวิม	14	จัังหวิัด้	

 (2)“บัริเวณที� 2” เป็นบริเวิณหร่อพ่�นทีี่�ทีี่�มีค์วิามเป็นไปได้้
ว่ิาอาค์ารอาจัได้้รับผลกระที่บที่างด้้านค์วิามมั�นค์งแข็ึ้งแรง
และเสถุียรภาพในระด้ับปานกลางเม่�อมีแรงสั�นสะเท่ี่อนขึ้อง
แผ่นดิ้นไหวิ	 ได้้แก่	 กรุงเที่พมหานค์ร	 กำาแพงเพชร	 ชัยนาที่	
นค์รปฐม	 นค์รสวิรรค์์	 นนที่บุรี	 ปทุี่มธานี	 พระนค์รศรีอยุธยา	
พังงา	 ภ้เก็ต	 ระนอง	 ราชบุรี	 สมุที่รปราการ	 สมุที่รสงค์ราม	
สมุที่รสาค์ร	สุพรรณบุรี	และอุทัี่ยธานี	รวิม	17	จัังหวัิด้	

 (3) “บัริเวณที� 3”	เป็นบริเวิณหร่อพ่�นทีี่�ทีี่�มีค์วิามเป็นไปได้้
ว่ิาอาค์ารอาจัได้้รับผลกระที่บที่างด้้านค์วิามมั�นค์งแข็ึ้งแรงและ
เสถีุยรภาพในระดั้บส้งเม่�อมีแรงสั�นสะเท่ี่อนขึ้องแผ่นดิ้นไหวิ	
ได้้แก่	กาญจันบุรี	 เชียงราย	 เชียงใหม่	ตาก	 น่าน	พะเยา	แพร่	
แม่ฮ่์องสอน	 ลำาปาง	 ลำาพ้น	 สุโขึ้ทัี่ย	 และอุตรดิ้ตถ์ุ	 รวิม	 12	
จัังหวัิด้

	 3.	 ปรับปรุงและเพิ�มเติมประเภที่และขึ้นาด้อาค์ารค์วิบค์มุ
ทีี่�ต้องได้้รับการออกแบบให้ต้านที่านแรงสั�นสะเท่ี่อนขึ้องแผ่นดิ้นไหวิ
เช่น	 เพิ�มเติมอาค์ารประเภที่สถุานให้บริการผ้้ส้งอายุ	 อาค์าร
ทีี่�ที่ำาการขึ้องส่วินราชการ	 และปรับค์วิามส้งขึ้องอาค์ารทัี่�วิไป
ในบริเวิณทีี่�	 3	 เป็นค์วิามส้งตั�งแต่	 10	 เมตรหร่อ	 3	 ชั�นขึึ้�นไป	
นอกจัากนี�ยังได้้เปลี�ยนข้ึ้อกำาหนด้เกี�ยวิกับขึ้นาด้ขึ้องอาค์าร
ค์วิบคุ์มบางประเภที่ทีี่�เดิ้มกำาหนด้ตามจัำานวินผ้้ใช้อาค์ารมาเป็น
กำาหนด้ตามพ่�นทีี่�ใช้สอยอาค์าร	 เพ่�อให้สะด้วิกกับการนำาไปใช้
ปฏิิบัติมากยิ�งขึึ้�น

	 4.	 ปรับปรุงหลักเกณฑิเ์กี�ยวิกับการออกแบบและค์ำานวิณ
อาค์ารให้มีค์วิามทัี่นสมัยและมีค์วิามปลอด้ภัยแก่ประชาชน
ในการเข้ึ้าใช้อาค์ารมากยิ�งขึึ้�น	โด้ยหลักเกณฑ์ิต่างๆ	ไม่ว่ิาในเร่�อง
ขึ้องการค์ำานวิณแรงสั�นสะเท่ี่อนขึ้องแผ่นดิ้นไหวิ	 และการจััด้
โค์รงสร้างทัี่�งระบบและการกำาหนด้รายละเอียด้ชิ�นส่วิน
โค์รงสร้างต่างๆ	 ให้มีค์วิามเหนียวิ	 ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระที่รวิงมหาด้ไที่ย	หร่อหลักเกณฑ์ิทีี่�จััด้ที่ำาโด้ยสว่ินราชการอ่�น
ทีี่�มีอำานาจัหน้าทีี่�ในเร่�องนั�น

	 5.	 กำาหนด้ค์วิามหมายขึ้องผ้้ออกแบบและผ้้ค์ำานวิณ
ออกแบบโด้ย	“ผ้้ออกแบบ”	เป็นผ้้ออกแบบงานสถุาปัตยกรรม	หร่อ
ออกแบบและค์ำานวิณงานวิิศวิกรรม	 และ	 “ผ้้ออกแบบและ
ค์ำานวิณ”	เป็นวิิศวิกรตามกฎหมายว่ิาด้้วิยวิิศวิกรซึี�งที่ำาหน้าทีี่�จััด้
ที่ำารายการค์ำานวิณ	แบบแปลน	และรายละเอียด้ในการก่อสร้าง
อาค์ารด้้านวิิศวิกรรม	และได้้กำาหนด้ข้ึ้อพิจัารณาในการด้ำาเนินการ
ขึ้องผ้้ออกแบบและผ้ค้์ำานวิณออกแบบ	เช่น	การออกแบบอาค์าร
ค์วิบคุ์มในบริเวิณทีี่�	3	ผ้้ออกแบบต้องค์ำานึงถึุงส่วินประกอบขึ้อง
อาค์ารด้้านสถุาปัตยกรรมให้มีค์วิามมั�นค์ง	ไม่พังที่ลาย	หร่อไม่
ร่วิงหล่นได้้โด้ยง่าย

	 6.	 กำาหนด้ให้ผ้้ออกแบบและค์ำานวิณต้องเป็นผ้้ได้้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	สาขึ้าวิิศวิกรรมโยธา
ตามกฎหมายว่ิาด้้วิยวิิศวิกร	
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   การเตรียมคัวามพร้อมของสภาวิศวกร

	 การทีี่�กฎกระที่รวิงได้้แก้ไขึ้เพิ�มเติมพ่�นทีี่�เสี�ยงภัย
แผ่นดิ้นไหวิและปรับปรุงประเภที่และขึ้นาด้ขึ้องอาค์าร
ค์วิบคุ์มให้ค์รอบค์ลุมมากยิ�งขึึ้�น	ที่ำาให้มีอาค์ารทีี่�จัะต้องได้้รับ
การออกแบบและค์ำานวิณโค์รงสร้างอาค์ารให้ต้านที่าน
แผ่นดิ้นไหวิในประเที่ศไที่ยเป็นจัำานวินมาก	 ทัี่�งหลากหลาย
ประเภที่	หลากหลายขึ้นาด้	และค์รอบค์ลุมพ่�นทีี่�หลายจัังหวัิด้
ซึี�งจัำาเป็นต้องปรับปรุงข้ึ้อกำาหนด้เกี�ยวิกับคุ์ณสมบัติขึ้อง
ผ้้ออกแบบและค์ำานวิณวิ่า	 ต้องเป็นผ้้ได้้รับใบอนุญาต
ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบค์ุม	 สาขึ้าวิิศวิกรรมโยธา	
ตามกฎหมายว่ิาด้้วิยวิิศวิกร	 (การกำาหนด้ในเร่�องนี�แตกต่าง
กับกฎกระที่รวิงฯ	 แผ่นดิ้นไหวิ	 พ.ศ.	 2550	 ทีี่�กำาหนด้ให้
ผ้้ออกแบบและค์ำานวิณต้องเป็นผ้้ได้้รับใบอนุญาตเป็น
ผ้้ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์มตั�งแต่ระดั้บสามัญวิิศวิกร
ขึึ้�นไป)	ดั้งนั�น	วิิศวิกรโยธาระดั้บภาคี์ก็สามารถุออกแบบและ
ค์ำานวิณโค์รงสร้างอาค์ารค์วิบคุ์มตามกฎกระที่รวิงฉบับนี�ได้้	
ทัี่�งนี�	 ขึึ้�นอย้่กับว่ิาอาค์ารหลังนั�นเข้ึ้าข่ึ้ายเป็นประเภที่และ
มีขึ้นาด้อย้่ในขึ้อบเขึ้ตที่ี�ภาคี์วิิศวิกรโยธาสามารถุด้ำาเนินการ
ได้้หร่อไม่	หลายฝุ่�ายจึังกังวิลว่ิา	 วิิศวิกรระดั้บภาคี์จัะมีค์วิามร้้
ค์วิามชำานาญเพียงพอทีี่�จัะออกแบบและค์ำานวิณโค์รงสร้าง
อาค์ารกรณีต้านที่านแผ่นดิ้นไหวิทีี่�มีค์วิามซีับซ้ีอนกว่ิากรณี
ปกติหร่อไม่	 เน่�องจัากการออกแบบและค์ำานวิณในเร่�องนี�
ไม่ได้้อย้ใ่นภาค์บังคั์บขึ้องการเรียนการสอนระดั้บปริญญาตรี
สภาวิิศวิกรจึังต้องตรียมค์วิามพร้อมทีี่�จัะเสริมสร้างค์วิามร้้
ค์วิามชำานาญให้แก่วิิศวิกรโยธาทัี่�งทีี่�กำาลังประกอบวิิชาชีพ	
และนิสิต	 นักศึกษาทีี่�จัะประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมโยธา
ในอนาค์ตด้้วิย	 เพ่�อให้การออกแบบและค์ำานวิณโค์รงสร้าง
อาค์ารในพ่�นทีี่�เสี�ยงภัยแผ่นดิ้นไหวิเป็นไปอย่างถุ้กต้อง
ตามหลักวิิชาการ	 เกิด้ค์วิามปลอด้ภัยต่อชีวิิตและที่รัพย์สิน
ขึ้องประชาชน

	 โด้ยค์ณะกรรมการสภาวิิศวิกรได้้มอบหมายให้
ค์ณะอนกุรรมการที่ี�เกี�ยวิข้ึ้องกับเร่�องดั้งกล่าวิ	จัำานวิน	4	ค์ณะ
ได้้แก่	(1)	ค์ณะอนุกรรมการรับรองปริญญา	ประกาศนียบัตร
และวุิฒิบัตรในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์มสาขึ้า
วิิศวิกรรมโยธา	(2)	ค์ณะอนุกรรมการประสานงานด้้านภัยพิบัติ
และค์วิามปลอด้ภัยสาธารณะ	(3)	ค์ณะอนุกรรมการที่ด้สอบ
ค์วิามร้้ค์วิามชำานาญในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรม
ค์วิบคุ์มระดั้บสามัญวิิศวิกรและระดั้บภาคี์วิิศวิกรพิเศษ	

สาขึ้าวิิศวิกรรมโยธา	และ	(4)	ค์ณะอนุกรรมการที่ด้สอบค์วิามร้้
ผ้้ขึ้อรับใบอนุญาตเป็นผ้้ประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	ระดั้บ
ภาคี์วิิศวิกร	พิจัารณาเตรียมค์วิามพร้อม	โด้ยค์ณะอนุกรรมการ
ทัี่�งหมด้เห็นชอบให้มีการแต่งตั�งค์ณะที่ำางานเตรียมค์วิามพร้อม
วิิศวิกรเกี�ยวิกับการออกแบบและค์ำานวิณโค์รงสร้างอาค์าร
ต้านที่านแผ่นดิ้นไหวิขึึ้�น	 และให้มีอำานาจัหน้าทีี่�ในการกำาหนด้
หลักส้ตรการอบรม	 การกำาหนด้คุ์ณสมบัติและกรอบค์วิามร้้
ค์วิามสามารถุขึ้องวิิศวิกร	และการกำาหนด้แนวิที่างการส่งเสริม
และพัฒนาวิิศวิกรให้มีค์วิามพร้อมในการออกแบบและค์ำานวิณ
โค์รงสร้างอาค์ารต้านที่านแผ่นดิ้นไหวิ	 โด้ยมีรองศาสตราจัารย์	
เอนก	ศิริพานิชกร	เป็นประธานค์ณะที่ำางาน	ซึี�งในระยะเร่งด่้วิน
ค์ณะที่ำางานได้้กำาหนด้เน่�อหาหลักส้ตรการอบรมเกี�ยวิกับ
ออกแบบและค์ำานวิณโค์รงสร้างอาค์ารต้านที่านแรงสั�นสะเท่ี่อน
ขึ้องแผ่นดิ้นไหวิ	 เพ่�อให้องค์์กรแม่ข่ึ้ายการพัฒนาวิิชาชีพ
วิิศวิกรรมต่อเน่�องขึ้องสภาวิิศวิกรนำาไปใช้สำาหรับการจััด้
ฝึุ่กอบรมให้กับวิิศวิกรโยธาทีี่�จัะเป็นผ้้ออกแบบและค์ำานวิณ	

โด้ยสภาวิิศวิกรจัะจััด้อบรมให้ค์วิามร้้กับวิิที่ยากรขึ้ององค์์กร
แม่ข่ึ้ายเพ่�อต่อยอด้เป็นผ้้บรรยายหลักส้ตรการอบรมดั้งกล่าวิ
ในลักษณะขึ้อง	train	the	trainer	นอกจัากนี�สภาวิิศวิกรยังจัะ
จััด้การฝึุ่กอบรมหลักส้ตรระยะสั�น	 “เร่�องจัำาเป็นต้องร้้สำาหรับ
วิิศวิกรถุ้าจัะออกแบบโค์รงสร้างอาค์ารให้ต้านที่านแผ่นดิ้นไหวิได้้”	
เพ่�อให้ค์วิามร้้กับวิิศวิกรทัี่�วิไป	 โด้ยด้ำาเนินการจัะจััด้ผ่านส่�อ
อิเล็กที่รอนิกส์สำาหรับการด้ำาเนินการส่วินอ่�นจัะได้้มีการเสนอ
ต่อค์ณะกรรมการสภาวิิศวิกรพิจัารณาในโอกาสต่อๆ	ไป

	 นอกจัากนี�	 สภาวิิศวิกรยังได้้เสนอแก้ไขึ้กฎกระที่รวิง	
กำาหนด้สาขึ้าวิิชาชีพวิิศวิกรรมและวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	
พ.ศ.	 2550	และทีี่�แก้ไขึ้เพิ�มเติม	 โด้ยให้เพิ�มเติมอาค์ารทีี่�มีค์วิามส้ง
15	เมตรขึึ้�นไป	ทีี่�อย้่ในพ่�นทีี่�บริเวิณทีี่�	2	หร่ออาค์ารทีี่�มีค์วิามส้ง	
10	เมตรขึึ้�นไป	หร่ออาค์ารทีี่�มีพ่�นทีี่�รวิมกันตั�งแต่	150	ตารางเมตร
ขึึ้�นไป	ทีี่�อย้่ในพ่�นทีี่�บริเวิณทีี่�	3	ตามกฎกระที่รวิงฯ	แผ่นดิ้นไหวิ	
พ.ศ.	 2564	 เป็นประเภที่และขึ้นาด้ขึ้องงานวิิชาชีพวิิศวิกรรม
ค์วิบคุ์มสาขึ้าวิิศวิกรรมโยธาด้้วิย

   บทส่งท้าย

การแก้ไขึ้ปรับปรุงกฎกระที่รวิงฯ	แผ่นดิ้นไหวิแสด้งให้เห็นถึุงการ
เปลี�ยนแปลงบรบิที่ในการออกแบบและค์ำานวิณโค์รงสรา้งอาค์าร
ขึ้องวิิศวิกรไที่ย	 เพ่�อให้สอด้รับกับสภาพค์วิามเสี�ยงภัยแผ่นดิ้น
ไหวิตามสภาะการณ์ในปัจัจุับัน	 สภาวิิศวิกรซึี�งเป็นหน่วิยงานที่ี�
รับผิด้ชอบเกี�ยวิกับการส่งเสริมและพัฒนาค์วิามร้้ค์วิามชำานาญ
ในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมค์วิบคุ์ม	 จึังให้ค์วิามสำาคั์ญใน
เร่�องลักษณะดั้งกล่าวิ	โด้ยส่งเสริมและพัฒนากรอบค์วิามร้ค้์วิาม
สามารถุในการประกอบวิิชาชีพวิิศวิกรรมขึ้องวิิศวิกรให้มีค์วิาม
พร้อมรับม่อ	 ซึี�งการด้ำาเนินการในลักษณะนี�ไม่จัำากัด้เฉพาะใน
เร่�องแผ่นดิ้นไหวิเท่ี่านั�น	แต่ตอ้งเป็นในทุี่กๆ	เร่�องทีี่�เกี�ยวิข้ึ้อง	โด้ย
มีจุัด้มุ่งหมาย	ค่์อ	เสริมสร้างค์วิามปลอด้ภัยต่อสาธารณะ	สร้าง
ค์วิามเจัริญก้าวิหน้าให้กับสังค์มและประเที่ศชาติอยา่งยั�งยน่	ซึี�ง
เป็นค์วิามรับผิด้ชอบหลักขึ้องพวิกเราเหล่าวิิศวิกรทุี่กค์น

“การแก้ไขป็รับป็รุงกฎกระที่รวิงฯ แผู่้นัดิ้นัไหวิแสด้งให้เห็นัถึึง
การเป็ล่�ย่นัแป็ลงบริบที่ในัการออกแบบและคำนัวิณโครงสร้าง
อาคารของวิิศวิกรไที่ย่ เพ้�อให้สอด้รับกับสภาพควิามเส่�ย่งภัย่
แผู่้นัดิ้นัไหวิตามสภาะการณ์ในัปั็จจบุันั ”



39 40

	 เร่�องนี�มีที่างออกค์รับ	

	 ก่อนอ่�น	 สิ�งทีี่�เรียกกันว่ิา	Disruptive	Technology	
ทีี่�จัะมากระแที่กองค์์กรขึ้องเราอย่างฉับพลันจันตกเวิทีี่
การแข่ึ้งขัึ้นชั�วิข้ึ้ามค่์นนั�น	จันบัด้นี�ยังไม่มีให้เห็นเลยค์รับ

 ลองด้้นะค์รับ	Amazon	ก่อตั�งเม่�อปี	ค์.ศ.		1993	
Netflix	ปี	1997		Ali	Baba	ปี	1999	และ	Tesla	ปี	2003	

  แต่ละบริษัที่ที่ี�ใช้เที่ค์โนโลยีที่ี�ถุ่อกันวิ่า	 disrupt	
ค่้์แข่ึ้งรายอ่�น	ๆ	เหล่านี�สำาเร็จัได้้	ต้องใช้เวิลาไม่ตำ�ากว่ิา	10-
15	ปีขึึ้�นไป	

 แปลวิ่า	หนึ �ง	การ	“หักศอก”	หร่อ	disruption	
ต้องใช้เวิลา....(ซึี�งก็ไม่ร้้จัะเรียกว่ิา	disrupt	ที่ำาไมละค์รับ?)	
และ	สอง	การทีี่�ค่้์แข่ึ้งขัึ้นขึ้องบริษัที่เหล่านี�ที่ำาธุรกิจัส้้ไม่ได้้	
ไม่ได้้เป็นเพราะการมาแบบ	 “ฉับพลัน”	 แต่เป็นเพราะ
สาเหตุอ่�น	ๆ 	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการประมาที่ค์้่แขึ้่งขึ้ัน
และ/หร่อการไม่คิ์ด้จัะปรับตัวิ	เช่น	กรณีขึ้องโกดั้กนั�นเอง

	 เอาละค์รับ	 ถุ้าอย่างนั�นวิิถุีที่ี�เหมาะสมตามกลยุที่ธ์
เที่ค์โนโลยีธุรกิจัค่์ออะไรล่ะค์รับ?

	 แน่นอนว่ิาองค์์กรต้องมีทีี่มงานทีี่�ศึกษารวิบรวิม
ข้ึ้อม้ลและมองแนวิโน้มขึ้องเที่ค์โนโลยีอย่างต่อเน่�อง	 
เพ่�อไม่ให้เกิด้ค์วิามประมาที่ในการแข่ึ้งขัึ้น

	 ในขึ้ณะทีี่�ค์วิามเร็วิขึ้องการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบ
เค์ล่�อนทีี่�หร่อ	Mobile	ขึ้องเรายังอย่้ในอันดั้บทีี่�	33	ขึ้องโลกค์รับ

	 เป็นอันว่ิาหายสงสัยแล้วิว่ิาที่ำาไมเวิลาเปิด้ลงที่ะเบียน	 
“ค์นละค์รึ�ง”	 ถึุงได้้เด่้อด้ร้อนเร่�อง	 OTP	 อ่ด้กันทัี่�งประเที่ศ 
นะค์รับ!!

เอกสารอ้างอิง	:	Steve	Andriole:	“Why	Technology	Strategies	Always	Fail	
&	How	To	Make	Them	Succeed	With	 Incremental	Steps	&	Reaction	
Management”	;	www.forbes.com/sites/steveandriole/2021/01/05

	 จัากนั�น	ค์ำาตอบสำาหรับวิิถีุทีี่�เหมาะสมมีสองประการค์รับ
ประการทีี่�หนึ�ง	 ค่์อการค่์อยๆ	ปรับองค์์กรให้สอด้ค์ล้องกับ
เที่ค์โนโลยีทีี่�เปลี�ยนไป	เช่น	ก่อนการที่ำา	Digital	Transfor-
mation	 ขึ้ององค์์กร	 ก็จัะต้องแปรขึ้้อม้ลที่ั�งหมด้ที่ี�ม ี
ในระบบ	 Analog	 หร่อเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
บนกระด้าษให้เป็น	 Digital	 ที่ั�งหมด้หร่อ	 Digitization	 
จัากนั�นจึังขึ้ยับไปส่้	Digitalization	หร่อการปรับกระบวินการ
เข้ึ้าส่้ระบบอัตโนมัติโด้ยมุ่งยกระดั้บประสบการณ์ขึ้อง
ล้กค์้าผ้้ใช้บริการส้่ค์วิามพึงพอใจัต่อเน่�อง	 แล้วิจัึงจัะก้าวิ
ไปส่้	Digital	Transformation	ขึ้องทัี่�งองค์์กรได้้

	 ข้ึ้อดี้ขึ้องการปรับทีี่ละเล็กทีี่ละน้อย	 ค่์อ	แม้จัะผิด้พลาด้
หร่อล้มเหลวิก็ไม่เสียหายมาก	 และค์วิามสำาเร็จัจัะเกิด้ได้้
ง่ายกว่ิา	เป็นกำาลังใจัในการก้าวิต่อไปได้้อย่างต่อเน่�อง

	 ประการที่ี�สอง	 ค์่อ	 การสร้างขึ้ีด้ค์วิามสามารถุใน 
การปรับตัวิได้้อย่างรวิด้เร็วิ	 หร่อการสร้างค์วิามย่ด้หยุ่น
ขึ้ององค์์กรทีี่�เรียกกันว่ิา	 Agility	 นั�นแหละค์รับ	 ซึี�งปัจัจััย
สำาค์ัญที่ี �สุด้	 ค์่อ	 การพัฒนาบุค์ลากรทีุ่กค์นในองค์์กร 
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งหมายเลขึ้หนึ�งและระดั้บบริหาร 
ที่ั�งหลายให้พร้อมรับการเปลี�ยนแปลง	 ปรับตัวิได้้อย่าง
รวิด้เร็วินั�นเองค์รับ

	 สุด้ที่้าย	 มีขึ้่าวิด้ีที่ี�อยากเล่าส้่กันฟังก่อนจับ	 ค์่อ	
ประเที่ศไที่ยติด้อันดั้บหนึ�งขึ้องโลกด้้านค์วิามเร็วิขึ้องการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบสายสถิุตย์หร่อ	Fixed	Line	
ประกาศเม่�อเด่้อนธันวิาค์ม	2563	ค์รับ	(Komsan	Torter-
mvasana:	Bangkok	Post	Online,	22	January	2021)

Cr.	Image	by	David	Schwarzenberg	from	Pixabay	

Cr. http://www.chrismorrisonactioncoach.com.au
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วิศิวิกรไม่ใชพ่ระเจ้า

G eneator

perator

estroyer

O
D

โด้ย	ธงชัย	พรรณสวิัสด้ิ�

	 เช่�อไหมค์รับว่ิา	 มีค์นเค์ยบอกว่ิาวิิศวิกรนี�ค่์อพระผ้้เป็นเจ้ัา	
ค์นทีี่�พ้ด้นี�เป็นฝุ่รั�ง	 ส่วินจัะเป็นชาติไหนผมก็จัำาไม่ได้้	 แต่ทีี่�
จัำาได้้แน่ๆ	 ค่์อ	 เขึ้าบอกว่ิา	 วิิศวิกรนี�เปรียบเสม่อนกับผ้้สร้าง	
หร่อ	Creator	นั�นแหละ	แต่พอเขีึ้ยนมาถึุงตรงนี�ผมก็อยาก
จัะขึ้ออภัยไว้ิก่อนหากข้ึ้อค์วิามข้ึ้างต้นนั�นไปรบกวินจัิตใจั
ขึ้องค์ริสตศาสนิกชนบางที่่าน	 ผมเพียงกำาลังนำาวิิธีค์ิด้ 
ขึ้องฝุ่รั�งบางค์นมาเล่าให้ฟัง	 เพ่�อเราจัะได้้ถุกกันให้เห็นถึุง
ปรัชญาขึ้องอาชีพวิิศวิกรรมขึ้องเรา

	 การทีี่�ค์นนั�นหร่อกลุ่มนั�นใช้ค์ำาพ้ด้แบบนั�นก็เพราะ
เป็นสิ�งที่ี�เห็นเป็นประจัักษ์แก่สายตาทีุ่กค์น	 แม้นไม่ได้ ้
เป็นวิิศวิกร	ค่์อ	สิ�งก่อสร้างทัี่�งหลายบนโลกใบนี�	รวิมไปถึุง
ในอากาศและอวิกาศ	ไม่ว่ิาจัะเป็นอาค์ารทีี่�พักอาศัย	ถุนน	
สะพาน	เข่ึ้�อน	รถุไฟและที่างรถุไฟ	เค์ร่�องบินและสนามบิน
จัรวิด้	ด้าวิเทีี่ยม	ฯลฯ	ล้วินเป็นผลงานขึ้องวิิศวิกรหลากหลาย
สาขึ้าทัี่�งสิ�น	 ทัี่�ง	 ME,	 EE,	 CE	 แม้กระทัี่�ง	 EnvE,	 MnE,	
CompE	และอ่�นๆ

 แต่ก็มีค์น	 ก็เป็นฝุ่รั�งที่ี�ผมจัำาชาติไม่ได้้อีกเช่นกัน	
ที่ี�แย้งวิ่าที่ี�กล่าวิมานั�นไม่จัริง		วิิศวิกรหร่อ		Engineer	
ไม่ได้้เป็นเพียงแค่์	Creator	แต่เป็นถึุง	GOD	นั�นเลยทีี่เดี้ยวิ
ค์ำาอธิบายขึ้องเจ้ัาหมอนี�	ค่์อ	เขึ้าบอกว่ิา	GOD	ในทีี่�นี�ไม่ใช่
พระผ้้เป็นเจ้ัาตามค์วิามเช่�อขึ้องค์นในศาสนาต่างๆ	 แต่ค่์อ	
G	ทีี่�ตามมาด้้วิย	O	แล้วิก็	D		โด้ย	G	ขึ้องเขึ้าค่์อ	Generator	
ค่์อ	ผ้้ผลิตหร่อผ้้สร้าง	O	ค่์อ	operator	และ	D	ค่์อ	Destroyer	
ทีี่�ฟังด้้ราวิกับ	 “ตรีม้รติ”	 หร่อ	 3	 เที่พผ้้ยิ�งใหญ่ใน	 3	 โลก	
อันได้้แก่	 พระพรหม	 พระวิิษณุ	 และพระศิวิะ	 ในศาสนา
พราหมณ์-ฮิ์นด้้ทีี่�มีมาแต่โบราณกาล

	 แม้แต่ทีี่�สภาวิิศวิกรขึ้องเราก็มีร้ปปั�นขึ้อง	 1	 ใน	 3	
เที่พนี�ประดิ้ษฐานอย้่ด้้านหน้าอาค์ารสำานักงานขึ้อง 
สภาวิิศวิกร

	 แล้วิมันจัริงตามทีี่�ฝุ่รั�งค์นนี�หร่อกลุ่มนี�เปรียบเปรย
หร่อไม่ล่ะ	 เราลองมาพิจัารณากันอย่างแยบค์าย
โด้ยไม่ลบหล่้ด้้หมิ�นในศาสนาและค์วิามเช่�อศรัที่ธาขึ้อง
บางค์นกันดี้ไหม

	 ถุามว่ิา	 G	 หร่อ	 Geneator	 หร่อผ้้สร้างนี�	 ตรงกับ
งานขึ้องอาชีพวิิศวิกรไหม	 พวิกวิิศวิกรทัี่�งหลายค์งพากัน
ยกม่อตอบวิ่า	 ใช่!	 เพราะสิ�งก่อสร้างที่ั�งหลายเกิด้ขึ้ึ�น 
โด้ยค์วิามร้้และฝุ่ีม่อขึ้องบรรด้าวิิศวิกรด้ังทีี่�กล่าวิไว้ิแล้วิ
ในย่อหน้าแรกนั�นเอง

	 ถุามต่อไปว่ิา	แล้วิ	O	หร่อ	operator	หร่อผ้้ใช้งาน
สิ�งผลิตนั�นๆ	เช่น	ผ้้เด้ินระบบ	ผ้้บำารุงรักษา	ฯลฯ	ล่ะ

ใช่ค์นที่ี�ที่ำาอาชีพวิิศวิกรไหม	 ค์ำาตอบก็ใช่อีกนั�นแหละ	 
ไม่ว่ิาจัะเป็นการเดิ้นรถุไฟฟ้า	การผลิตและจัำาหน่ายนำ�าประปา
 การบำารุงรักษาถุนน	การเด้ินเค์ร่�องปั�นไฟในโรงไฟฟ้า	
การผลิตในโรงงาน	การจััด้การสนามบิน	และอ่�น	ๆ 	อีกมากมาย
เกินที่ี�จัะนำามาบรรยายได้้หมด้	 ค์่อ	 เหลียวิไปที่างไหน
ก็เห็นงานทัี่�ง	G	และ	O	ขึ้องวิิศวิกรอย่้ทัี่�วิไปทุี่กหัวิระแหง
นั�นเอง

	 ทีี่�นี�ก็มาถึุงตัวิ	 D	 หร่อ	 Destroyer	 หร่อผ้้ที่ำาลาย	
ถุามจัริงๆ	พวิกเราทีี่�เป็นวิิศวิกรอาชีพหร่อ	Professional	
Engineers	 นั�น	 ไม่ร้้กันเชียวิหร่อว่ิา	 ในขึ้าหนึ�งทีี่�เราเป็น 
ผ้้สร้างนั�นในอีกขึ้าหนึ�งเราก็ค่์อผ้้มีส่วินในการที่ำาลายด้้วิย

 ถุ้าใค์รยังลังเลทีี่�จัะตอบค์ำาถุามนี�	 ก็ขึ้อให้ลองนึกภาพ
และตอบค์ำาถุามขึ้องตัวิอย่างเหล่านี�ด้้	 เช่น	 การสร้างเข่ึ้�อน
และอ่างเก็บนำ�าในป�าที่ำาลายระบบนิเวิศไหม	ป�าหายไปไหม

สัตว์ิป�าเด่้อด้ร้อนและบางชนิด้อาจัถึุงกับส้ญพันธ์ุไปเลยไหม 
หร่อการสร้างอาค์ารทีี่�พักอาศัย	โรงแรม	ท่ี่าเร่อ	ศ้นย์การค้์า
ฯลฯ	 เพ่�อส่งเสริมการที่่องเที่ี�ยวิในหม้่บ้านประมงที่ี�เค์ย
สงบเงียบนั�น	 ชุมชนดั้�งเดิ้มยังสามารถุด้ำารงอย้ใ่นพ่�นทีี่�นั�น
ได้้อย่างราบร่�น	 สะด้วิกสบายไหม	 และรำ�ารวิยขึ้ึ�นหร่อไม่	
หร่อถุ้กผลักดั้นให้ต้องขึ้ายทีี่�และย้ายถิุ�นฐานออกไปอย่้ทีี่�อ่�น	
หร่ออีกตัวิอย่าง	 ค์่อ	 การผลิตพลังงานและการเด้ินที่าง
ขึ้นส่งด้้วิยพาหนะทีี่�วิิศวิกรผลิตขึึ้�นนั�น	ได้้ที่ำาให้เกิด้ฝุุ่�น	PM	2.5	
และเกิด้ก๊าซีค์าร์บอนได้ออกไซีด์้มากเกินไปจันที่ำาให้เกิด้
การเปลี�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศหร่อไม่	 และที่ี�น่ากลัวิ
รวิมทัี่�งเด่้นชัด้จัับต้องได้้มาก	นั�นก็ค่์อ	เร่�องขึ้องอาวุิธสงค์ราม
และอุปกรณ์ที่ำาลายล้างทัี่�งหลายทัี่�งปวิงทีี่�นำามาใช้ในการรบ
และศึกสงค์ราม	 เราจัะปฏิิเสธไหมวิ่าไม่ใช่ผลิตภัณฑิ์ขึ้อง
อาชีพเราและขึ้องพวิกนี�ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ำาลายล้าง

	 เอาละ	อาจัจัะมีค์นแย้งว่ิาเราเป็นเพียงผ้้ผลิต	 เราไม่ได้้
เป็นค์นที่ำาลายโด้ยตรง	 ค์นทีี่�เอาไปใช้ต่างหากทีี่�เป็นผ้้ที่ำาลาย
ไม่ใช่เรา	จัะตอบแบบนี�ก็ได้้	แต่ค์งมีค์นบอกว่ิาเราตะแบง	
รวิมที่ั�งแย้งกลับได้้อีกเช่นกัน	 แต่ไม่วิ่าจัะอย่างไรก็ตาม
โด้ยสรุปแล้วิเราค์งกล่าวิได้้ว่ิาทัี่�ง	 3	 การ	 ค่์อ	 การสร้าง	
การใช้งาน	 การที่ำาลายนั�นล้วินมีวิิศวิกรเขึ้้าไปเกี�ยวิขึ้้อง
ทัี่�งสิ�น	 ส่วินจัะตรงกับค์ำาว่ิา	GOD	 ทีี่�ฝุ่รั�งเอามาเล่นค์ำานั�น
หร่อไม่	มันก็แล้วิแต่เราแต่ละค์นว่ิาจัะตีค์วิามมันเช่นไร

	 พวิกเราค์งคิ์ด้ไม่เหม่อนกันหรอกค์รับ	 เพราะถุ้าคิ์ด้
เหม่อนกันหมด้โลกก็ไม่มีค์วิามหลากหลายและโลกก็จัะ
ไม่มีการพัฒนา	 ซึี�งการพัฒนานี�ก็เป็นงานถุนัด้อีกร้ปแบบ
หนึ�งขึ้องพวิกเราชาวิวิิศวิกรอาชีพทัี่�งหลายนั�นเอง

	 แต่ทีี่�น่าจัะคิ์ด้เหม่อนๆกัน	 ค่์อ	อย่างไรเสียวิิศวิกรก็
ไม่ใช่พระเจ้ัาหรอก	จัริงไหมค์รับ....
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	 ค์วิามต้องการที่างธุรกิจัและบริหารจััด้การที่างธุรกิจัหร่อค์วิามต้องการในการให้บริการภาค์รัฐแก่ประชาชนหร่อ
หน่วิยงานภาค์รัฐด้้วิยกันเองย่อมมีค์วิามแตกต่างกัน	 เฉกเช่น	การเล่อกค์วิามเหมาะสมในการพิจัารณามาตรฐานศ้นย์
ข้ึ้อม้ลให้มีค์วิามสอด้ค์ล้องกับบริบที่ขึ้องการด้ำาเนินธุรกรรมขึ้ององค์์กร	กระบวินการในการเล่อกมาตรฐานเพ่�อใช้ในการ
ประกอบการพิจัารณาสร้างศ้นย์ข้ึ้อม้ลจึังมีค์วิามจัำาเป็นจัะต้องเข้ึ้าใจัข้ึ้อกำาหนด้และกระบวินการในการด้ำาเนินการ	
ซึี�งแตกต่างกันทัี่�ง	 แนวิปฏิิบัติทีี่�ดี้เลิศ	 (Best	 practices)	 และมาตรฐาน	 (Standards)	 รวิมทัี่�งการสร้างค์วิามเช่�อมั�น
ในกระบวินการในการตรวิจัสอบ	 (Audit)	 โด้ย	Accreditation	Body	วิ่าศ้นย์ขึ้้อม้ลที่ี�ได้้ด้ำาเนินการแล้วิผลที่ี�ได้้รับ
เป็นไปตามวิัตถุุประสงค์์ในการออกแบบ	(Design)	ก่อสร้าง	(Construction)	การบริหารปฏิิบัติการ	(Operations	
Management)	 และบำารุงรักษา	 (Maintenance)	 หร่อไม่ตามส่วินประกอบโค์รงสร้างพ่�นฐานศ้นย์ข้ึ้อม้ลดั้งแสด้งใน
ภาพทีี่�	1	และผ้้ทีี่�ผ่านการรับรองจัะได้้รับ	Certification	Body	

	 Accreditation	 Body	 ค่์อ	 หน่วิยงานหร่อองค์์กร
อิสระทีี่�ได้้รับการแต่งตั�งให้เป็นผ้้รับรองมาตรฐานในการ 
ตรวิจัสอบหร่อมีฐานะเป็นหน่วิยรับรอง(Certification 
Body)	 วิ่าหน่วิยงานหร่อองค์์กรอิสระที่ี �จัะได้้รับการ 
รับรองมาตรฐาน	มีการจััด้การด้ำาเนินการให้เป็นไปตามกฎ
และระเบียบข้ึ้อกำาหนด้ขึ้องมาตรฐานศ้นย์ข้ึ้อม้ลนั�นๆ	 โด้ย
ส่วินมากจัะต้องเป็นองค์์กรอิสระ	 (Independent	Organization)	
หร่อเป็นองค์์กรที่ี �ไม่แสวิงหาผลกำาไร	 (Non-Profits	 
Organization)	ตัวิอย่างในประเที่ศไที่ยได้้แก่	สำานักรับรอง
ระบบคุ์ณภาพ	(สรร.)	ภายใต้สถุาบันวิิจััยวิิที่ยาศาสตร์และ

ภาพที่ี�	1	ภาพองค์์รวิมขึ้องส่วินประกอบโค์รงสร้างพ่�นฐานศ้นย์ขึ้้อม้ล

มาตรฐานัศน้ัย่ข์้อมล้  
(Data Center Standards)

ตอนัที่่� 1
โดย รองศาสู้ต่ราจารย์ ดร.มีนต่รี วิบั้ลยรัต่น์

Cr. Image by Akela999 from Pixabay

เที่ค์โนโลยีแห่งประเที่ศไที่ย	 (วิวิ.)	 มีฐานะเป็นหน่วิยงาน
รับรอง	 (Certification	 Body)	 ทีี่�สามารถุให้การบริการ
ตรวิจัประเมินและให้การรับรองระบบบริหารจััด้การตาม
มาตรฐานสากล	เช่น	ISO	14001	ระบบการจััด้การสิ�งแวิด้ล้อม
หร่อ	GMP	(Codex)	ระบบการจััด้การสุขึ้ลักษะพ่�นฐานทีี่�ดี้
สำาหรับโรงงานผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล
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1.	หลักการในการออกแบบ	ซึี�งในกลุ่มนี�จัะเป็นหลักการและ
แนวิที่างในการออกแบบศ้นย์ขึ้้อม้ล	 ซีึ �งได้้แก่มาตรฐาน	 
Uptime	 Tier	 Classification,	 BICSI	 002,	 TIA-942,	 
BITKOM	และ	ISO	22237		โด้ยมาตรฐานเหล่านี�จัะค์รอบค์ลุม
แนวิที่างในการออกแบบระบบต่างๆ	ในศ้นย์ข้ึ้อม้ลดั้งต่อไปนี�

• การเล่อกพ่�นที่ี�ในการก่อสร้างศ้นย์ขึ้้อม้ล
• การวิางแผนการใช้งานพ่�นที่ี�ขึ้องศ้นย์ขึ้้อม้ล
• หลักการในการออกแบบศ้นย์ขึ้้อม้ลในภาพรวิม
• หลักการในการบริหารจััด้การโค์รงการสร้างศ้นย์ขึ้้อม้ล
• แนวิที่างการออกแบบระบบกระจัายไฟฟ้า
• แนวิที่างการออกแบบระบบที่ำาค์วิามเย็น
• แนวิที่างการออกแบบระบบห้องสนับสนุนต่างๆ	เช่น 

	 	ห้องค์วิบคุ์มการปฏิิบัติการ	ห้องเก็บขึ้อง	ห้องเตรียม		
	 	อุปกรณ์	ห้องประชุม	ห้องเน็ตเวิิร์ค์ส่�อสารฯ

• แนวิที่างการออกแบบแผนผังการวิางอุปกรณ์ไอที่ี	และ 
	 	อุปกรณ์ระบบสนับสนุนอ่�นๆ

• แนวิที่างการออกแบบระบบสัญญาณต่างๆ
• แนวิที่างการออกแบบระบบระบบเน็ตเวิิร์ค์ส่�อสาร
• แนวิที่างการออกแบบระบบโค์รงสร้างอาค์าร
• แนวิที่างการออกแบบระบบการขึ้นส่งอุปกรณ์ต่างๆ	 

	 	เช่น	ลิฟต์	ที่างลาด้ในการขึ้นขึ้อง	และที่างเข้ึ้าออก	
• แนวิที่างการออกแบบระบบรักษาค์วิามปลอด้ภัย
• แนวิที่างการออกแบบระบบอัค์ค์ีภัย

• แนวิที่างการออกแบบระบบป้องกันนำ�ารั�วิ
• แนวิที่างการออกแบบระบบสายด้ิน
• แนวิที่างการออกแบบระบบเที่ค์โนโลยีสารสนเที่ศและ 

	 	ค์วิามปลอด้ภัยขึ้องข้ึ้อม้ล
• แนวิที่างการออกแบบระบบบริหารค์วิามต่อเน่�องที่างธรุกจิั
• แนวิที่างการออกแบบระบบค์วิามเสี�ยง
• แนวิที่างการที่ด้สอบเพ่�อให้ใช้งานได้้
• แนวิที่างการบรหิารและการบำารงุรักษาระบบศน้ย์ข้ึ้อมล้

2.		การรับรองมาตรฐานศ้นย์ข้ึ้อม้ล	(Data	Center	Certification) 
โด้ยในการทีี่�จัะได้้รับการให้การรับรองมาตรฐานจัะต้องมี
องค์์กรทีี่�เป็น	 Certification	 Body	 ทีี่�ได้้การรับรองจัาก	 
Accreditation	 Body	 และองค์์กรหร่อสถุาบันทีี่�ได้้รับการแต่งตั�ง
ให้เป็นผ้้รับรองมาตรฐานศ้นย์ขึ้้อม้ลจัะต้องผ่านกระบวินการ
ตรวิจัสอบอย่างละเอียด้	 โด้ยผ้้ทีี่�จัะสามารถุที่ำาการตรวิจัสอบได้้
จัะต้องผ่านกระบวินการสอบเป็น	 Accreditation	 Certified	
Auditor	 ก่อน	ซีึ�งจัะเป็นกระบวินการทีี่�มีค์วิามยุ่งยากขึ้ึ�นมา
อีกระดั้บหนึ�ง	 ในกลุ่มทีี่�ให้การรับรองมาตรฐาน	 (Certification	
Body)	จัะมีอย้่สองค่์ายดั้งแสด้งในภาพทีี่�	3	ค่์อ

• ฝุ่ั�งอเมริกา	 Uptime	 Institute	 โด้ยการรับรองจัาก 
	 	หน่วิยงานใด้นั�นไม่ปรากฏิ		แต่จัะเป็นการอ้างอิงมาตรฐาน	
	 	ขึ้อง	 Uptime	 Institute	 เองและจัะเน้นไปยังหลักการ 
	 	และแนวิที่างในการออกแบบศ้นย์ข้ึ้อม้ลตามมาตรฐาน 
	 	ขึ้อง	Uptime	Tier	Classification	และTIA-942

• 	ฝัุ่�งยโุรป	TUViT	โด้ยการรบัรองจัาก	Trägergemeinschaft	 
	 	für	 Akkreditierung	 German	 Association	 for	 
	 	Accreditation	GmbH	(TGA)	จัากเยอรมัน	TUViT	จัะเน้น	
	 	ไปยังหลักการและแนวิที่างในการออกแบบศ้นย์ข้ึ้อม้ล 
	 	ตามขึ้อง	Trusted	Site	Infrastructure	(TSI)	ซึี�งเป็นการ 
	 	รวิบรวิมข้ึ้อดี้จัากทุี่ก	 ๆ	 หลักการและแนวิที่างในการ 
	 	ออกแบบศ้นย์ข้ึ้อม้ลตามมาตรฐานขึ้อง	 Uptime	 Tier	 
	 	Classification,	 BICSI	 002,	 TIA-942,	 BITKOM	 และ	 
	 	ISO	22237

ในสู่้วนของมีาต่รฐานของ Data Center ในแต่่ละค่าย ติ่ดต่ามี
ได้ในสู้ารสู้ภูาวิศวก้รฉบัับัหน้าครับั 

ภาพที่ี�	3	มาตรฐานศ้นย์ขึ้้อม้ลต่างๆ	ที่ี�ใช้อ้างอิง

    มีาต่รฐานศ้นย์ข้อม้ีลในระดับันานาชาติ่

	 แนวิปฏิิบัติทีี่�ดี้เลิศขึ้องศ้นย์ข้ึ้อม้ลในระดั้บนานาชาติ	
สามารถุแบ่งออกได้้เป็นสองกลุ่มค่์อ	 หลักการในการออกแบบ	
(Design	Guides)	และการรับรองมาตรฐาน	(Certification	
Standard)	 ดั้งแสด้งในภาพทีี่�	 3	 โด้ยมีสองหน่วิยงานหลัก
ในการให้การรับรองค่์อ	Uptime	Institute	และ	TuViT	

	 โด้ยที่างด้้าน	Uptime	Institute	ให้การรับรองมาตรฐาน	
(Certification	 Standard)	 ตามมาตรฐาน	หร่อ	 ค่้์ม่อการ
ออกแบบ	(Design	Guide)	ขึ้อง	Uptime	Tier	Classification	
และ	TIA	942	Telecommunications	Infrastructure	
Standard	for	Data	Centers

	 ส่วินที่างด้้าน	 TuViT	 ให้การรับรองมาตรฐาน	 
ตามมาตรฐานขึ้อง	 BICSI	 002	 หร่อ	 BITKOM	 หร่อ	 ISO	
22237	ดั้งแสด้งในภาพทีี่�	3

	ภาพที่ี�	2	ค์วิามร่วิมม่อในการพัฒนามาตรฐานด้าตาเซีนเตอร์สำาหรับประเที่ศไที่ย	โด้ย	BICSI

	 Certification	Body	 ค่์อ	หน่วิยงานหร่อองค์์กรอิสระ
ทีี่�ด้ำาเนินงานด้้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐาน	 
จัะใช้สำาหรับการตรวิจัสอบรับรองว่ิาบุค์ค์ลากรหร่อองค์์กร
มีคุ์ณสมบัติและองค์์ค์วิามร้้เพียงพอทีี่�ปฏิิบัติตามกฎและ
ระเบียบข้ึ้อกำาหนด้ขึ้องมาตรฐานศ้นย์ข้ึ้อม้ลนั�นอย่างมีวิินัย	
เช่นเดี้ยวิกับการตรวิจัสอบว่ิาผลิตภัณฑ์ิทีี่�ตอบสนอง 
ค์วิามต้องการมีตามคุ์ณลักษณะและฟังก์ชันทีี่�บ่งบอกไว้ิหร่อไม่	
ตัวิอย่างในประเที่ศไที่ยได้้แก่	 สถุาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	
(สรอ.)	ให้บริการตรวิจัประเมินและรับรองระบบการจััด้การต่างๆ 
เช่น	ISO	22301	มาตรฐานการบริหารค์วิามต่อเน่�องที่างธุรกิจั	
Business	Continuity	Management	(BCM)	หร่อ	สถุาบัน
ประเมินและรับรองเที่ค์โนโลยดิี้จิัทัี่ล	 Digital	 Technology	
Evaluation	and	Certification	Institute	(DTEC)	ด้ำาเนินการ
ภายใต้ศ้นย์เที่ค์โนโลยีอิเล็กที่รอนิกส์และค์อมพิวิเตอร์แห่งชาติ	
National	 Electronics	 and	 Computer	 Technology	
Center	 (NECTEC)	 ซีึ�งเป็นหน่วิยรับรองผลิตภัณฑิ	์ 
(Certification	Body)	ตามมาตรฐานทีี่�เกี�ยวิข้ึ้อง	และออก
ใบรับรองให้กับผลิตภัณฑ์ิ	 และเป็นหน่วิยงานในการให้บริการ
รับรองตามมาตรฐานศ้นย์ข้ึ้อม้ลขึ้องไที่ยโด้ยการอ้างอิง
ตามมาตรฐานด้าตาเซีนเตอร์สำาหรับประเที่ศไที่ย	 
ขึ้องวิิศวิกรรมสถุานแห่งประเที่ศไที่ย	 ในพระบรมราช้ปถัุมภ์	
(วิสที่.)	 โด้ยทีี่�มาตรฐานด้าตาเซีนเตอร์สำาหรับประเที่ศไที่ย	
ได้้มีการที่ำาค์วิามรวิมม่อกับมาตรฐานนานาชาติ	 Building	

Industry	Consulting	 Services	 International	 (BICSI)	
ในการพัฒนามาตรฐานด้าตาเซีนเตอร์สำาหรับประเที่ศไที่ย	
โด้ยมาตรฐานด้าตาเซีนเตอร์สำาหรับประเที่ศไที่ยได้้มีการ
อ้างอิงมาตรฐานไปยัง	 ANSI/BICSI	 002-2014	 Design	
and	Implementation	Best	Practices	ดั้งแสด้งในภาพทีี่�	2	
และจัะมีการปรับปรุงด้าตาเซีนเตอร์สำาหรับประเที่ศไที่ย	
ให้ทัี่นสมัยอีกค์รั�งตามมาตรฐาน	 ANSI/BICSI	 002-2019	
Design	 and	 Implementation	 Best	 Practices	 ใน
เวิอร์ชั�นขึ้องปี	2019	ภายในปี	2564	นี�

Cr. Image by tstokes from Pixabay
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ส่้การสร้าง Productivity 
เริ�มจากจุด้เล็กๆ ค้อ “การนัอนัท่ี่�ด่้”

ชวลิิต จรรยารักษ์์สกุลิ
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์สภาวิิศวิกร	และ

อนุกรรมการระบบเที่ค์โนโลยีสารสนเที่ศ

	 ค์วิามเปลี�ยนแปลงขึ้องดิ้จิัทัี่ลเที่ค์โนโลยีสร้างผล 
กระที่บไว้ิหลายอย่าง	 ทัี่�งกับองค์์กรทีี่�ต้องปรับวิิธีกาที่ำางาน	
และเที่ค์โนโลยีในทีี่�ที่ำางาน	และการใช้ชีวิิตขึ้องค์นทีี่�มีส่วิน
ที่ำาให้ประสิที่ธิภาพการที่ำางาน	 (Productivity)	 ขึ้องเรา	
เพิ�มหร่อลด้ลงด้้วิย	เพราะเม่�อข้ึ้อม้ลถุ้กป้อนเข้ึ้าหาเราได้้ตลอด้	
24	 ชั�วิโมงผ่านโที่รศัพท์ี่ม่อถุ่อและหน้าแชที่	 ทัี่�งเร่�องทัี่�วิไป	
หร่อเร่�องงานจันที่ำาให้เราวุ่ินวิายกับการรับข่ึ้าวิสารหร่อ
เพลิด้เพลินกับมันจันไม่มีแม้แต่	 ‘เวิลานอน’	 ที่ำาให้เราต้อง
ใช้เวิลาที่ำางานในวินัรุ่งขึึ้�นมาชด้เชยให้เป็นเวิลานอนที่ี�เสียไป	
เราเขึ้้างานสาย	 งานเราไม่เสร็จัตามกำาหนด้	 ผลงานไม่มี
ประสิที่ธิภาพ	 ซีึ�งหลายค์รั�งทีี่�มาพร้อมกับขึ้้อแก้ตัวิเช่น	
อ่านหนังส่อด้ึก	ด้้ซีีรีส์ยาวิขึ้้ามวัิน	ขึ้้ามค่์น	เสพติด้ด้ราม่า	
รอซ่ี�อขึ้องออนไลน์	ทีี่�โปรโมชั�นดี้ๆ	มักจัะมาตอนดึ้ก	ถุ้าเรา
กลับมาด้้เหตุการณ์นี�กันดี้ๆ	

	 การแก้ไขึ้สถุานการณ์นี�	 ไม่ใช่เพียงต้องตั�งค์ำาถุามว่ิา	
แบ่งเวิลาเป็นไหม?	 แต่อาจัต้องเริ�มจัากสำารวิจัตัวิเองวิ่า	 
ได้้จััด้สรรเวิลานอนทีี่�เหมาะสมเพ่�อให้เกิด้การนอนทีี่�ดี้กับ
ตัวิเองแล้วิหร่อยัง?	 การนอนทีี่�ดี้ไม่เพียงแต่ช่วิยเร่�องให้
สมองที่ำางานได้้อย่างมีประสิที่ธิภาพ	 ยังส่งผลให้มีสมาธิ	

และสามารถุจัด้จัำารายละเอียด้ต่างๆ	 ได้้ดี้ยิ�งขึึ้�น	 (อ้างอิงจัาก	
Prof	Matthew	Walker,	director	of	 the	Center	 for	
Human	Sleep	Science,	at	the	University	of	California,	
Berkeley.)	 โด้ยเม่�อ	 20	 ปีทีี่�แล้วิ	 การนอนยังเป็นสิ�งทีี่� 
ค่์อนข้ึ้างเร้นลับในเชิงวิิที่ยาศาสตร์	แต่ปัจัจุับันเราเริ�มเข้ึ้าใจั
ถึุงประโยชน์ขึ้องการนอนอย่าลึกซึี�งต่อสมองและร่างกาย
ว่ิาการนอนขึ้องค์นเรานั�นแบ่งเป็นสองช่วิง	แต่ละช่วิงให้ผล
ต่างกัน	ค่์อ	ช่วิง	1	:	Non-Rem	(	Non-Rapid	Eye	Move-
ment	)	ช่วิงขึ้องการหลับต่�นไปจันถึุงหลับลึก	หร่อช่วิงขึ้อง
การหลับปกติ	 ตั�งแต่หลับกึ�งต่�นก่อนหลับลึกไปจันถึุงหลับลึก	
ขึ้้อดี้ขึ้องการนอนในช่วิงนี�ทีี่�ดี้ค่์อส่งผลบวิกต่อสมอง	 และ
ร่างกายเสริมสร้างขึ้้อม้ลการเรียนร้้ในวิันนั�นๆ	 Burst
การเรียนร้้ขึ้องสมองค์ล้ายๆ	 กับการส่งต่อไฟล์ภายใน
ค์อมพิวิเตอร์ขึ้องเรา	ช่วิง	2	:	REM	(	Rapid	Eye	Movement)	
เม่�อร่างกายเข้ึ้าส่้ช่วิงขึ้อง	REM	Sleep	 ร่างกายขึ้องเราจัะ
ใช้สมองเยอะมาก	 ที่ำาให้เราหายใจัเร็วิขึ้ึ�นโด้ย	 REM	 
เป็นช่วิงการนอนต่อจัาก	 Non-Rem	 ซีึ�งเกิด้ขึ้ึ�นสั�นๆ	 
แต่สำาคั์ญมาก	เพราะเป็นช่วิงเวิลาทีี่�สมองทีี่�ค์วิบคุ์มอารมณ์
ค์วิามจัำา	การเค์ล่�อนไหวิ	เหม่อนเป็นการบำาบัด้ระหว่ิางนอน	
ช่วิยลด้แรงกด้ดั้นจัากประสบการณ์หนักๆ	 ทีี่�พบในแต่ละวัิน	

เที่ค์โนโลยีปัจัจุับันช่วิยให้เราวิิเค์ราะห์
การนอนหลับได้้ดี้ขึึ้�นว่ิาเรานอนกี�โมง	
นอนไปกี�ชั�วิโมง	 เรามีการนอนทีี่�ดี้แล้วิ
หร่อยัง	 ที่ำาให้เราร้้ร้ปแบบ	 (Pattern)	
การใช้ชีวิิตขึ้องตัวิเอง	 เพ่�อกำาหนด้หร่อ
ออกแบบวิิธีการที่ำางานให้เหมาะสมกับ
ไลฟ์สไตล์	 และเป้าหมายขึ้องเราได้้	 
ซึี� งการเปิด้เผยร้ปแบบการใช้ ชี วิิต	 
การตรวิจัสอบติด้ตามค์วิามเป็นปัจัเจัก
ขึ้องบุค์ค์ล	สอด้ค์ล้องกับการ	เปลี�ยนแปลง
ขึ้ององค์์กรในยุค์	Digital	5.0	ทีี่�องค์์กร
ไม่ได้้มุ่งแต่ปรับเปลี�ยนเค์ร่�องม่อในการ
ที่ำางานให้เป็นดิ้จิัทัี่ลเพียงอย่างเดี้ยวิ
เท่ี่านั�น	แต่เริ�มให้ค์วิามสำาคั์ญกับ	Mindset	
หร่อ	Culture	ขึ้ององค์์กร	ทีี่�ต้องสนับสนุน

https://www.blockbluelight.com.au/blogs/news/increase-rem-sleep

	ให้พนักงานที่ำางานได้้อย่างย่ด้หยุน่	และมีประสิที่ธิภาพ
เพ่�อให้บรรลุเป้าหมายขึ้ององค์์กรได้้	 แล้วิเวิลานอน
เกี�ยวิอะไรกับกระบวินการที่ำางานให้มีประสิที่ธิภาพ?	
ในรอบปีทีี่�ผ่านมามีเหตุการณ์สำาคั์ญเกิด้ขึึ้�นค่์อวิิกฤติ	
Covid-19	 ทีี่�ที่ำาให้เราต้องปรับตัวิเขึ้้าหาเที่ค์โนโลยี
แบบก้าวิกระโด้ด้	พร้อมกับการใช้ชีวิิตทีี่�เปลี�ยนไปชัด้เจัน	
ตารางชีวิิตมีค์วิามหลากหลายมากกว่ิาก่อน	 เช่น	บางค์น
ต่�นมาที่ำางานตอนเช้าก่อนเวิลาเข้ึ้างานปกติ	บางค์นเลี�ยงล้ก	
สอนหนังส่อตอนสาย	แล้วิตอนบ่ายค่์อยที่ำางานส่ง	หร่อ
บางค์นนอนต่�นสาย	 กว่ิาจัะเริ�มที่ำางานอีกทีี่ก็ล่วิงเลยไป
ตอนบ่ายแล้วิส่งงานในเวิลากลางค่์นทีี่�ทุี่กค์นนอนหลับ	
(เราร้้ร้ปแบบเวิลาเหล่านี�ได้้ชัด้เจันเม่�อทุี่กค์นที่ำางานบน
แพลตฟอร์มดิ้จิัทัี่ลทีี่�มีการเก็บประวัิติการที่ำางาน)	 
เวิลาเริ�มงาน	 เลิกงาน	 ขึ้องแต่ละค์นยด่้หยุน่ตามแนวิคิ์ด้	
Work	 Anywhere	 Anytime	 ซีึ�งหากเราสามารถุ
บริหารเวิลาเพ่�อสร้างงานทีี่�ส่งต่อคุ์ณค่์าถึุงอีกค์นหนึ�งทีี่�
กำาลังรอเราอย้ ่ได้้อย่างถุ้กทีี่�	 (Platform)	 ถุ้กที่าง	
(Direction)	 ถุ้กเวิลา	 (Timeline)	 บรรลุเป้าหมายขึ้อง
ส่วินรวิมได้้	 องค์์กรพร้อมจัะย่ด้หยุ่นตาม	 จัากร้ปแบบ	
(Pattern)	 การที่ำางานทีี่�หลากหลายทีี่�อาจัทัี่�งให้ผลลัพธ์
ทีี่�ดี้หร่อไม่ดี้ก็ตาม	ได้้เป็นจุัด้ตั�งต้นนำาไปส่้การตั�งค์ำาถุาม
ภายในองค์์กรเล็ก-ใหญ่แล้วิวิ่า	เวิลานอน-เวิลาที่ำางาน
แบบไหนทีี่�ค์นที่ำางานจัะมี	 Productivity	 ได้้มากทีี่�สุด้	
และเราค์วิรจััด้เวิลาการที่ำางานอย่างไรดี้?	 ซีึ�งถุ่อเป็น
ค์ำาถุามสำาคั์ญขึ้องยุค์	 5.0	 ทีี่�ช่วิยให้แนวิคิ์ด้การที่ำางาน
แบบยด่้หยุน่ตามแต่บุค์ค์ล	 (Personalize	 Workforce)	
เกิด้ขึึ้�นเป็นร้ปธรรมมากขึึ้�น	และในปี	2021	นี�เอง	อาจัเป็น
ปีต้อนรับการมาถึุงขึ้องยุค์	 Productive	 Work	 และ	
Productivity	 อย่างแท้ี่จัริงแล้วิก็ได้้	 และเช่นเดิ้มว่ิา 
ใค์รทีี่�ปรับตัวิได้้ก่อน	ก็ได้้แต้มต่อไปก่อนในด่้านท้ี่าที่ายนี�

Photo by Rostyslav Savchyn on Unsplash

เที่คโนัโลย่่ปั็จจุบันัช่วิย่ให้เรา
วิิเคราะห์การนัอนัหลับได้้ด่้ขึ�นั
ว่ิาเรานัอนัก่�โมง นัอนัไป็ก่�ชั�วิโมง
เราม่การนัอนัท่ี่�ด่้แล้วิหร้อยั่ง 
ที่ำให้เราร้้ร้ป็แบบ (Pattern) 
ก า ร ใ ช้ ช่ วิิ ต ข อ ง ตั วิ เ อ ง  
เ พ้� อกำหนัด้หร้อออกแบบ 
วิิธ่ิการที่ำงานัให้เหมาะสมกับ
ไลฟ์สไตล์ และเป้็าหมาย่ของเราได้้ 

“

”
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ข่าวิวิศิวิกรรม

สวิที่ช.-จฬุา พัฒนัานัวิัตกรรมเคร้�องฉาย่แสงย่ว้ิ่
ฆ่าเชื้อเคลื่อนที่ช่วยทำ ความสูะอาดพื้นที่

วิศวะมหิดล ร่วมกับ ทีโอที รีไซเคิลตู้เก่าเป็น
“ต้้ชารจ์โที่รศัพที่ม์อ้ถึอ้อัตโนัมัติ
…พลังแสงอาที่ติย่์”
สู่งมอบโรงพยาบาลและชุมชน รวม 4 แห่ง 
เพื่อบริการแก่ประชาชน	 ด้ร.ศิวิรักษ์	ศิวิโมกษธรรม	ผ้้อำานวิยการศ้นย์เที่ค์โนโลยี

เพ่�อค์วิามมั�นค์งขึ้องประเที่ศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์	
สำานักงานพัฒนาวิิที่ยาศาสตร์และเที่ค์โนโลยีแห่งชาติ	 (สวิที่ช.)	
กล่าวิวิ่า	 ผลิตภัณฑิ์กำาจััด้เช่�อโรค์ด้้วิยวิิธีการฉายแสง 
ย้วีิซีี:	 Germ	 Saber	 UVC	 Sterilizer	 ถุ่อเป็นนวัิตกรรม 
ทีี่� ศ้นย์ เที่ค์โนโลยี เพ่�อค์วิามมั�นค์งขึ้องประเที่ศและ 
การประยุกต์เชิงพาณิชย์	สวิที่ช.	สถุาบันวิิจััยเที่ค์โนโลยี
ชีวิภาพและวิิศวิกรรมพันธุศาสตร์	 จุัฬาลงกรณ์มหาวิิที่ยาลัย	
ได้้ร่วิมวิิจััยพัฒนาขึ้ึ�น	 เพ่�อช่วิยลด้การใช้นำ�ายาพ่นฆ่่าเช่�อ
และไม่ที่ำาให้เกิด้สารตกค้์างจัากการปนเปื�อนขึ้องสารเค์มี	
สำาหรับใช้เป็นเค์ร่�องม่อกำาจััด้เช่�อก่อโรค์ในโรงพยาบาล
และสถุานทีี่�เสี�ยงต่างๆ	ในเวิลาอันจัำากัด้

	 ปัจัจุับันมีจัำานวิน	2	รุ่น	ได้้แก่	Germ	Saber	Station	
เป็นอุปกรณ์ทีี่�เค์ล่�อนทีี่�ด้้วิยการเข็ึ้นไปยังจุัด้ต่างๆ	ค์วิบคุ์ม
การเปิด้ปิด้ระยะไกลด้้วิยรีโมตค์อนโที่รลค์ล่�นวิิที่ยุ	 และ	
Germ	Saber	Robot	หุ่นยนต์ฆ่่าเช่�อโรค์ด้้วิยแสงย้วีิ	 
ซึี�งค์วิบคุ์มการเปิด้ปิด้และการเค์ล่�อนทีี่�แบบอัตโนมัติด้้วิย
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าภายในทีี่�ขัึ้บเค์ล่�อนชุด้ล้อ	 Mecanum	
ให้เค์ล่�อนทีี่�ได้้อย่างอิสระทุี่กทิี่ศที่างแม้ในสภาพพ่�น

	 ค์ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	มหาวิิที่ยาลัยมหิด้ล	โด้ยงาน
วิิศวิกรรมเพ่�อค์วิามรับผิด้ชอบต่อสังค์ม	(ESR)	ร่วิมกับ	
บริษัที่	ทีี่โอทีี่	จัำากัด้	(มหาชน)	ในโค์รงการ	“EGMU	Mobile	
Battery	Charger”	นำาต้้โที่รศัพท์ี่สาธารณะทีี่�หมด้ค์วิามจัำาเป็น
ในการใช้งานแล้วิมารีไซีเคิ์ลพัฒนาเป็นนวัิตกรรม	“ต้้ชาร์จั
โที่รศัพท์ี่ม่อถุ่ออัตโนมัติ”	 (Mobile	 Battery	 Charger)	
ส่งมอบให้แก่	ศ้นย์การแพที่ย์กาญจันาภิเษก	และโรงพยาบาล
ต่าง 	ๆรวิม	4	แห่ง	ประกอบด้้วิย	ศ้นย์การแพที่ย์กาญจันาภิเษก,	
โรงพยาบาลพุที่ธมณฑิล,	 โรงพยาบาลนค์รชัยศรี	 และ	
ชุมชน	 1	 แห่ง	 ได้้แก่	 อบต.	 ศาลายา	 เพ่�อบริการแก่
ประชาชน

	 รศ.ด้ร.จัักรกฤษณ์	 ศุที่ธากรณ์	 ค์ณบดี้ค์ณะ
วิิศวิกรรมศาสตร์	 มหาวิิที่ยาลัยมหิด้ล	 กล่าวิว่ิา	 โค์รงการ	
“EGMU	Mobile	Battery	Charger”	เกิด้จัากค์วิามร่วิมม่อ
ระหวิ่าง	 ค์ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	 มหาวิิที่ยาลัยมหิด้ล	 
โด้ย	ผศ.ด้ร.กฤษฎา	อัศวิสกุลเกียรติ	รองค์ณบดี้ฝุ่�ายเสริมสร้าง
ค์วิามร่วิมม่อและกิจักรรมเพ่�อสังค์ม	ตอบรับยุค์เศรษฐกิจั
หมุนเวีิยน	 (Circular	 Economy)	 ร่วิมกับ	 ทีี่โอทีี่	 ซึี�งได้้
มอบต้้โที่รศัพท์ี่สาธารณะทีี่�ไม่ได้้ใช้งานแล้วิ	 จัำานวิน	 5	 ต้้	
เราจึังนำามาต่อยอด้สร้างสรรค์์เป็น	 “ต้้ชาร์จัโที่รศัพท์ี่ม่อถุ่อ
อัตโนมัติ”	 (Mobile	 Battery	 Charger)	 ต้นแบบให้แก่
ชุมชนและสังค์ม	 นำาพลังงานแสงอาทิี่ตย์มาเปลี�ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้า	 โด้ยใช้แผงโซีล่าเซีลล์แสงอาทิี่ตย์	 ขึ้นาด้	
12	โวิลต์	50	 วัิตต์	แบตเตอรี�ขึ้นาด้	12	 วัิตต์	5.5	แอมป์	
จัากนั�นนำาพลังงานไฟฟ้าจัากแบตเตอรี�มาเก็บในประจุัพลังงาน
เพ่�อชาร์จัแบตเตอรี�ขึ้องโที่รศัพท์ี่ม่อถุ่อ	ซึี�งสามารถุรองรับ
โที่รศัพท์ี่ม่อถุ่อได้้ทุี่กรุ่น	และสามารถุชาร์จัได้้พร้อมกันถึุง	
5	เค์ร่�อง	ใช้เวิลาเพียง	5-10	นาทีี่

	 สำาหรับค์วิามสำาเร็จัในค์รั�งนี�ได้้รับค์วิามร่วิมม่อจัาก
นักศึกษาจิัตอาสา	 และบุค์ลากรจัากหลายค์ณะ	 มาร่วิมกัน
พัฒนาโด้ยใช้ค์วิามร้้และทัี่กษะที่างวิิศวิกรรม	ชุบชีวิิตให้
สิ�งขึ้องเหล่อใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้้อีกค์รั�ง	พร้อมทัี่�งส่งมอบ
ให้แก่สถุานพยาบาล	 3	 แห่ง	 ได้้แก่	 1.ศ้นย์การแพที่ย์
กาญจันาภิเษก	2.โรงพยาบาลพุที่ธมณฑิล	3.โรงพยาบาล
นค์รชัยศรี	 และชุมชน	 1	 แห่ง	 ได้้แก่	 อบต.	 ศาลายา	
นอกจัากนี�	 จัะมีวิิที่ยากรจัากค์ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	
มหาวิิที่ยาลัยมหิด้ล	 แนะนำาถึุงวิิธีการใช้งานและการด้้แล
รักษา	พร้อมค่้์ม่ออีกด้้วิย

ผิวิขึ้รุขึ้ระหร่อมีเนิน	เค์ร่�อง	Germ	Saber	Robot	ใช้เวิลา
ชาร์จัแบตเตอรี�เพียง	 4-6	 ชั�วิโมงและสามารถุใช้งานได้้
ต่อเน่�อง	 3	 ชั�วิโมง	 นอกจัากนี�	 ยังมีกล้องวัิด้ระยะที่าง 
รอบเค์ร่�องทัี่�ง	 4	 ด้้านเพ่�อป้องกันการชนสิ�งกีด้ขึ้วิาง	
สามารถุสั�งการได้้สะด้วิกผ่านระบบแอนด้รอยด์้	แอปพลิเค์ชัน	
(Android	Application	เวิอร์ชัน	5.0	ขึึ้�นไป)	เหมาะสำาหรับ
ใช้งานในพ่�นทีี่�ต่างๆ	 ในช่วิงเวิลาทีี่�ไม่มีค์นอย้่	 เพ่�อฆ่่าเช่�อ
โรค์ตามจุัด้ต่างๆ	เฉลี�ยจุัด้ละ	30	นาทีี่	หร่อเพียง	15	นาทีี่	
ในระยะ	 135	 เซีนติเมตร	 ระหว่ิางจุัด้ฆ่่าเช่�อกับตัวิเค์ร่�อง	
โด้ยผ้้ใช้งานสามารถุตั�งเวิลาการที่ำางานขึ้องหลอด้	UVC	ได้้
อีกด้้วิย

	 สำาหรับ	Germ	Saber	ทัี่�ง	2	รุ่น	ติด้ตั�งจัำานวินหลอด้
กำาเนิด้แสงยวี้ิซีี	8	หลอด้	มีอายใุช้งานประมาณ	9,000	ชั�วิโมง	
และมีจุัด้เด่้น	 ค่์อ	 ประสิที่ธิภาพการกำาจััด้เช่�อโรค์	 99.9%	
ฆ่่าเช่�อไวิรัสก่อโรค์โค์วิิด้-19	 ด้้วิยรังสีอัลตราไวิโอเลตทีี่�มี
ค์วิามยาวิค์ล่�นอย้ใ่นย่านค์วิามถีุ�ประมาณ	250	นาโนเมตร	
เป็นช่วิงค์ล่�นทีี่�มีประสิที่ธิภาพส้งในการกำาจััด้และหยุด้ยั�ง
การแพร่พันธ์ุขึ้องเช่�อรา	แบค์ทีี่เรีย	และเช่�อโรค์ต่างๆ	บนพ่�นผิวิ
เค์ร่�องม่ออุปกรณ์	 เค์ร่�องม่อที่างการแพที่ย์	 และอุปกรณ์
อิเล็กที่รอนิกส์รวิมถึุงเช่�อไวิรัสทีี่�อย้่ในฝุ่อยละอองทีี่�ลอย 
ในอากาศได้้	 จึังเหมาะสมในการนำามาใช้ที่ด้แที่นหร่อเสริม
การฉีด้พ่นนำ�ายาฆ่่าเช่�อโรค์จัากปกติได้้เป็นอย่างดี้	 ช่วิยลด้
ระยะเวิลาการที่ำาค์วิามสะอาด้	และค์วิามเสี�ยงในการได้้รับ
เช่�อโรค์ขึ้องผ้้ปฏิิบัติหน้าทีี่�	ซึี�งได้้นำาต้นแบบ	Germ	Saber	
ไปที่ด้สอบการใช้งานทีี่�โรงพยาบาลจุัฬาลงกรณ์	 จัากการ
ที่ด้สอบเปิด้	 Germ	 Saber	 ในลิฟต์เป็นเวิลา	 15	 นาทีี่	 
ผลปรากฏิว่ิาเช่�อโรค์ทีี่�พบบริเวิณปุ�มกด้ลิฟต์ถุ้กกำาจััด้ 
ได้้หมด้

1 2
	 ด้ร.ณัฐวุิฒิ	 ศาสตราวิาหะ	 ผ้้ช่วิยกรรมการผ้้จััด้การ
ใหญ่สำานักพัฒนาและปฏิิบัติการส่�อสารไร้สาย	บริษัที่	ทีี่โอทีี่
จัำากัด้	(มหาชน)	กล่าวิว่ิา	ทีี่โอทีี่	ในฐานะผ้้ให้บริการโค์รงข่ึ้าย
ส่�อสารโที่รค์มนาค์มและดิ้จิัทัี่ลหลักขึ้องประเที่ศ	 มีภารกิจั
ในการให้บริการส่�อสารโที่รค์มนาค์มทีี่�มีประสิที่ธิภาพแก่
ประชาชนทุี่กระดั้บอย่างเท่ี่าเทีี่ยมเพ่�อยกระดั้บคุ์ณภาพ
ชีวิิตทีี่�ดี้ขึึ้�นอันจัะส่งผลต่อค์วิามเจัริญก้าวิหน้า	ซึี�งทีี่�ผ่านมา	
ทีี่โอทีี่	 ได้้สนับสนุนบริการด้้านโที่รค์มนาค์มและดิ้จิัทัี่ล
สำาหรับบริการด้้านสาธารณสุขึ้ตลอด้มา	โด้ยเฉพาะในช่วิง
การระบาด้ขึ้อง	COVID-19	 ไม่ว่ิาจัะเป็นระบบแพที่ย์ที่างไกล	
หร่อ	Telemedicine,	การมอบ	Sim	Card,	บริการ	TOTmobile	

สำาหรับบุค์ลากรที่างการแพที่ย์ใช้ในการนัด้หมายผ้้ป�วิย
เพ่�อลด้ค์วิามแออัด้ขึ้องสถุานพยาบาลและการนำา 
ต้้โที่รศัพท์ี่สาธารณะทีี่�ไม่ได้้ใช้งานแล้วินำามาปรับปรุง 
ใช้เป็นต้้ตรวิจัหาเช่�อโค์วิิด้-19	 (Covid-Test	 Station)	
มอบให้กับสถุานพยาบาลทัี่�วิประเที่ศ	 กว่ิา	 200	 ต้้	 และ
การนำามาปรับใช้เป็น	 “ต้้ชาร์จัโที่รศัพที่์ม่อถุ่ออัตโนมัติ”	
(Mobile	Battery	Charger)	ในค์รั�งนี�	นับเป็นอีกค์รั�งประยุกต์
ใช้คุ์ณประโยชน์จัากอุปกรณ์ขึ้อง	 ทีี่โอทีี่	 ซึี�งประหยดั้พลังงาน
และปลอด้มลพิษเพ่�ออำานวิยค์วิามสะด้วิกแก่ผ้้ป�วิยรวิมถึุง
ผ้ ้ ใช ้บริการในโรงพยาบาล	 และในอนาค์ต	 ทีี่โอทีี่	 
พร้อมสนับสนุน	มหาวิิที่ยาลัยมหิด้ล	เพ่�อสร้างสรรค์์สิ�งดี้ๆ	
แก่ประชาชนต่อไป

โด้ย	กิตติ	วิิสุที่ธิรัตนกุล

Cr. www.nstda.or.th



51 52

เคร้ �องกรองอากาศ ฝุ่มี ้อคนัไที่ย่
หนุนงานวิจัย ลดการนำเข้้าจากต่างประเทศ สจล.ส่ง

หุน่ัย่นัต์ RAIBO-X ฆ่า่เช้�อโรค
 ด้้วิย่แสง UV

ครั้งแรกข้องคนไทย  สูู้ COVID-19 ระลอกใหม่

	 รศ.ด้ร.ศิศีโรตม์	 เกตุแก้วิ	 ค์ณะวิิศวิกรรมศาสตร	์
มหาวิิที่ยาลัยรามค์ำาแหง	 ผ้้คิ์ด้ค้์น	“เค์ร่�องกำาจััด้กลิ�นเหม็น
ด้้วิยสนามไฟฟ้าโค์โรนา”	 	 รางวัิลจัากสภาวิิจััยแห่งชาติ	
ในปี	 2556	 ส้่การต่อยอด้เป็นผลิตภัณฑิ์ในเชิงพาณิชย์	
และพัฒนาเซีลล์กรองอากาศภายในเพ่�อดั้กฝุุ่�นละออง	 
แก้ปัญหาฝุุ่�นละออกขึ้นาด้เล็ก	กลายเป็น	“เค์ร่�องกำาจััด้กลิ�น
และกรองอากาศ”	 กล่าวิว่ิา	 เริ�มมีการต่อยอด้ผลงานวิิจััย
เม่�อประมาณปี	 2560	 ในการหาแนวิที่างกำาจััด้กำาจััด้ 
กลิ�นเหม็น	อับช่�น	กลิ�นสัตว์ิเลี�ยง	กลิ�นอาหาร	ด้้วิยก๊าซีโอโซีน	
และประจุัไฟฟ้า	 เพ่�อกำาจััด้เช่�อโรค์	 ยับยั�งและที่ำาลายการ
เจัริญเติบโตขึ้องเช่�อโรค์ต่างๆ	เช่น	ไรฝุุ่�น	เช่�อรา	แบค์ทีี่เรีย
ทีี่�แปลกปลอมมากับอากาศ	ทีี่�เป็นต้นเหตุขึ้องโรค์ที่างเดิ้น
หายใจั	หอบห่ด้	ภ้มิแพ้	ฯลฯ	และดั้กฝุุ่�นละอองขึ้นาด้เล็ก
ทีี่�ล่องลอยในอากาศได้้กวิ่า	70%	ไม่ก่อให้เกิด้ก๊าซีพิษ
ตกค้์างในอากาศ	 แผ่นกรองสามารถุถุอด้ล้างที่ำาค์วิามสะอาด้
ได้้โด้ยไม่ต้องถุอด้ทิี่�ง	 โด้ยทัี่�งนี�เค์ร่�องกำาจััด้กลิ�นและ 
กรองอากาศดั้งกล่าวิ	 ได้้รับรางวัิลระดั้บนานาชาติ	 ได้้แก่	
รางวัิลเหรียญที่อง	(Gold	Medal)	ทีี่�งาน	Korea	Cyber	
International	 Genius	 Inventor	 Fair	 (CIGIF	 2015)	
สาธารณรัฐเกาหลี	 ,	 รางวัิลเหรียญที่อง	 (Gold	 Medal)	
และ	Honor	of	Invention	(WIIPA),	2015	TCIYIE,	Taiwan

	 สำาหรับวัิสดุ้ทีี่�ใช้เป็นวัิสดุ้ภายในประเที่ศทัี่�งหมด้	 
ดั้งนั�น	 หากมีปัญหาอะไรสามารถุซ่ี�อเปลี�ยนได้้ในราค์าถุ้ก
และซ่ี�อได้้ตลอด้เวิลา	 สามารถุถุอด้ล้างเองได้้	 ปัจัจุับัน	
หากมีบุค์ค์ลทัี่�วิไปสนใจัสั�งซ่ี�อสามารถุติด้ต่อมาได้้โด้ยตรง	

	 ศ.ด้ร.สุชัชวีิร์	 สุวิรรณสวัิสดิ้�	 อธิการบดี้สถุาบัน
เที่ค์โนโลยีพระจัอมเกล้าเจ้ัาคุ์ณที่หารลาด้กระบัง	 (สจัล.)	
กล่าวิว่ิา	สจัล.	โด้ยศ้นย์รวิมนวัิตกรรม	KMITL	GO	FIGHT	
COVID-19	ได้้เดิ้นหน้าแผนเชิงรุกส่งนวัิตกรรมที่างการแพที่ย์
ส้้	COVID-19	ตั�งแต่การแพร่ระบาด้รอบแรกจันกระทัี่�ง
เกิด้ระลอกใหม่	 ซีึ�งมีค์วิามรุนแรงและระบาด้เร็วิกวิ่า
รอบแรกมาก	ที่างสจัล.จึังได้้มุ่งมั�นทีี่�จัะช่วิยเหล่อค์ลี�ค์ลาย
สถุานการณ์	COVID-19	ในขึ้ณะทีี่�รอวัิค์ซีีนทีี่�กำาลังพัฒนา
นำามาใช้ฉีด้ป้องกันแก่ผ้้ป�วิย	 ผ้้ติด้เช่�อและประชาชนทัี่�วิไป	
โด้ยนำาทีี่มนักวิิจััย	 อาจัารย์และนักศึกษา	 ร่วิมพัฒนา
นวัิตกรรมต่างขึึ้�นใช้เอง	ซึี�งได้้รับการที่ด้สอบจัากศ้นย์ที่ด้สอบ
ผลิตภัณฑ์ิไฟฟ้าและอิเล็กที่รอนิกส์	หร่อ	PTEC	ตามมาตรฐาน	
IEC	60601-1	ด้้านค์วิามปลอด้ภัย	เพ่�อช่วิยเหล่อสังค์มให้
สามารถุนำาไปใช้งานได้้จัริง	 เป็นฝุ่ีม่อค์นไที่ย	 “ไที่ยที่ำา	
ไที่ยใช้	 ไที่ยรอด้”	 ร่วิมทัี่�งเป็นอีกหนึ�งแรงเสริมในการช่วิย
บุค์ลากรที่างการแพที่ย์ในการนำาอุปกรณ์	 นวัิตกรรมต่างๆ	
ทีี่�คิ์ด้ค้์นได้้นี�ไปใช้ป้องกันตนเองในขึ้ณะที่ำาการเข้ึ้าตรวิจั
ประชาชนในพ่�นทีี่�เสี�ยง	 เช่น	 ในพ่�นทีี่�สมุที่รสาค์ร	
ประชาชนทีี่�เข้ึ้ามารับการตรวิจัเช่�อในโรงพยาบาลต่างๆ	
โด้ยได้้คิ์ด้ค้์น	“หุ่นยนต์	RAIBO-X	ฆ่่าเช่�อโรค์	ด้้วิยแสง	UV	
ค์รั�งแรกขึ้องค์นไที่ย”	ซึี�งเป็นหุ่นยนต์ทีี่�พัฒนาต่อยอด้จัาก
หุ่นยนต์	 AGV	 (Automatics	 Guide	 Vehicle)	 ชนิด้ใช้

ซึี�งส่วินใหญ่ผ้้ทีี่�สนใจัจัะเป็นกลุ่มผ้้ส้งอายนุำาไปติด้ตั�งทีี่�บ้าน	
รวิมถึุงสำานักงานต่างๆ	และประเที่ศเพ่�อนบ้าน	เช่น	กัมพ้ชา
นอกจัากนี�นวัิตกรรมดั้งกล่าวิ	ยงัได้้รับค์วิามสนใจัจัากภาค์รัฐ	
โด้ยล่าสุด้สภาวิิจััยแห่งชาติ	 ซึี�งอย้ภ่ายใต้กระที่รวิงอุด้มศึกษา	
วิิจััย	และนวัิตกรรม	(อวิ.)	ร่วิมม่อกับ	กระที่รวิงการพัฒนา
สังค์มและค์วิามมั�นค์งขึ้องมนุษย์	 (พม.)	 มอบทุี่นเพ่�อผลิต
ตัวิเค์ร่�องกำาจััด้กลิ�น	ฆ่่าเช่�อโรค์	และกำาจััด้ฝุุ่ �น	70%	 
นำาส่งศ้นย์ด้้แลผ้้ส้งวัิยและเด็้กพิการทัี่�วิประเที่ศ	ขึ้อง	พม.	
จัำานวิน	48	เค์ร่�อง	พัฒนาคุ์ณภาพชีวิิตผ้้ส้งวัิยและเด็้กพิการ
ให้ดี้ขึ้ึ�น	 ขึ้ณะเดี้ยวิกันจัากปัญหา	 PM2.5	 ทีี่�เพิ�มมากขึ้ึ�น	 
ผ้้ใช้งานมีค์วิามต้องการเค์ร่�องฟอกอากาศทีี่�สามารถุดั้กฝุุ่�น 
เพิ�มมากขึึ้�น	นำามาซึี�งการพัฒนา	“เค์ร่�องฟอกอากาศไฮ์บริด้
ด้้วิยระบบโค์โรนาฟิลเตอร์”	โด้ยเพิ�มแผ่นกรองฝุุ่�น	HEPA	
เพ่�อให้มีประสิที่ธิภาพในการดั้กฝุุ่�นได้้มากกว่ิา	90%	รวิมถึุง
กำา จัั ด้ ก ลิ� น และ เ ช่� อ โร ค์ ไ ด้้	
รองรับสถุานการณ์ในปัจัจุับัน	
ถุ่อเป็นนวัิตกรรมไที่ยที่ี� ผ่าน
มาตรฐานการรบัรองค์วิามปลอด้ภยั 
ในการใช้งาน	 ใช้งานได้้จัริง	
และในอนาค์ตจัะได้้ด้ำาเนินการ
ขึึ้�นบัญชีนวัิตกรรมไที่ย	 เพ่�อลด้
การนำาเข้ึ้าผลิตภัณฑ์ิจัากต่าง
ประเที่ศ

แผนทีี่�ในการนำาที่าง	เดิ้น	และหลบสิ�งกีด้ขึ้วิางแบบอัตโนมัติ
โด้ยต่อยอด้ใช้กับอุปกรณ์ฉายแสง	 UVC	 เพ่�อใช้สำาหรับ 
การฆ่่าเช่�อโรค์เน่�องด้้วิยรังสี	 UVC	 ทีี่�มีค์วิามอันตราย 
ต่อการมองและสัมผัสโด้ยตรง	 ดั้งนั�นการวิางแผนเส้นที่างเดิ้น
ขึ้องหุ่นยนต์เค์ล่�อนทีี่�ได้้แบบอัตโนมัติ	 AGV	 และระบบ
เปิด้-ปิด้	 UVCด้้วิย	 IOT	 จึังช่วิยที่ำาให้หุ่นยนต์	 RAIBO-X	
สามารถุด้ำาเนินการฆ่่าเช่�อโรค์ตามแผนที่างเดิ้นทีี่�วิางไว้ิ 
ได้้อย่างมีประสิที่ธิภาพและปลอด้ภัยต่อผ้้ใช้งาน	สามารถุ
ฆ่่าเช่�อโรค์ด้้วิยแสง	UV-C	ในรัศมี	1	–	1.5	เมตร	ที่ำางานได้้	
12	ชั�วิโมง	ต่อการชาร์จัแบตเตอรี�	1	ค์รั�ง	สามารถุกำาจััด้
สิ�งมีชีวิิตหร่อเช่�อโรค์ขึ้นาด้เล็ก	เช่น	ไวิรัส	แบค์ทีี่เรีย	เช่�อรา	
และเช่�อโรค์ชนิด้ต่างๆ	ค์วิบคุ์มง่ายผ่านสมาร์ที่โฟน

	 นอกจัากนี�	สจัล.ได้้ส่งมอบนวัิตกรรมแล้วิกว่ิา	800	ชิ�น	
ไปยังโรงพยาบาลและหน่วิยงานสาธารณสุขึ้	 300	 แห่ง	 
ใน	66	จัังหวัิด้	และจัะเร่งส่งมอบให้ค์รบทัี่�ง	77	จัังหวัิด้ให้ได้้
นอกจัากนี�ยังได้้ส่งออกนวัิตกรรม	 เช่น	 เค์ร่�องช่วิยหายใจั
แบบฉุกเฉิน,	ต้้ตรวิจัเช่�อ	(Swab	Test)	ค์วิามดั้นบวิกและ
ต้้ตรวิจัเช่�อ	(Swab	Test)	ค์วิามดั้นลบ	ประมาณ	30	ชิ�น
ไปช่วิยเหล่อประเที่ศเพ่�อนบ้านทีี่�ได้้รับผลกระที่บจัาก	
COVID-19	ได้ ้แก่	สาธารณรัฐมัลดี้ฟส์,	สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวิและเมียนมา	 เพ่�อนำาไปช่วิย

เหล่อประชาชนในด้้วิยสุขึ้อนามัยและใช้
ตรวิจัคั์ด้กรองผ้้ทีี่�มีค์วิามเสี�ยงแบบเชิงรุก 
ในพ่�นทีี่�เสี�ยงต่างๆ	ทัี่�วิประเที่ศและต่างประเที่ศ		
โด้ยมีเกณฑ์ิในการส่งมอบนวัิตกรรม	 ได้้แก่	
เป็นโรงพยาบาลภายใต้การกำากับขึ้องรัฐ	
โรงพยาบาลทีี่�แต่งตั�งเป็นศ้นย์	 COVID-19	
ศ้นย์คั์ด้กรอง	 COVID-19	 หร่อมีผ้้ป�วิยทีี่� 
เฝุ้่าระวัิงและสอบสวินโรค์	เป็นโรงพยาบาล
ทีี่�อย้ ่ติด้ชายแด้น	และมีหนังส่อขึ้อค์วิาม
อนุเค์ราะห์มาจัากหน่วิยงานหร่อกระที่รวิง
สาธารณสุขึ้
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รายนามคณะกรรมการสภาวิิศวิกร
สมัยท่ี่� 7 (พ.ศ. 2562-2565)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สมัยท่ี่� 7 (พ.ศ. 2563-2566)

สู้ภูานายก้พิ้เศษ
รัฐมีนต่รีว่าก้ารก้ระทรวงมีหาดไทย
• พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจัินด้า

นายก้สู้ภูาวิศวก้ร
• ศ.ด้ร.สุชัชวิีร์		สุวิรรณสวิัสด้ิ�

อุปนายก้สู้ภูาวิศวก้ร คนที� 1
• รศ.ด้ร.ปิยะบุตร	วิานิชพงษ์พันธุ์

อุปนายก้สู้ภูาวิศวก้ร คนที� 2
• รศ.สฤที่ธิ�เด้ช	พัฒนเศรษฐพงษ์

เลขาธิ์ก้ารสู้ภูาวิศวก้ร
• ด้ร.ประเสริฐ	ตปนียางก้ร

เหรัญญิก้สู้ภูาวิศวก้ร
• นายกิตติพงษ์	วิีระโพธิ�ประสิที่ธิ�

รองเลขาธิ์ก้ารสู้ภูาวิศวก้ร
• ผศ.ยุที่ธนา	มหัจัฉริยวิงศ์

รองเหรัญญิก้สู้ภูาวิศวก้ร
• รศ.ด้ร.สุธา	ขึ้าวิเธียร

ก้รรมีก้ารสู้ภูาวิศวก้ร
• ด้ร.ณรงค์์	ที่ัศนนิพันธ์
• ศ.กิตติค์ุณ	ด้ร.เอกสิที่ธิ�	ลิ�มสุวิรรณ
• รศ.ด้ำารงค์์	ที่วิีแสงสกุลไที่ย
• นายวิัลลภ	รุ่งกิจัวิรเสถุียร
• ด้ร.ไกร	ตั�งสง่า
• นายเกชา	ธีระโกเมน
• นายอาที่ร	สินสวิัสด้ิ�
• นายมานิตย์	ก้้ธนพัฒน์
• ด้ร.จัิระศักด้ิ�	แสงพุ่ม
• ด้ร.ธเนศ	วิีระศิริ
• ด้ร.เสถุียร	เจัริญเหรียญ
• ผศ.พิศิษฐ์	แสง-ช้โต
• ผศ.ชายชาญ	โพธิสาร

ประธ์านก้รรมีก้ารจรรยาบัรรณ
• นายประสงค์์		ธาราไชย

ก้รรมีก้ารจรรยาบัรรณ
• ศ.กิตติค์ุณ	ด้ร.ด้ิเรก		ลาวิัณย์ศิริ
• นายสินิที่ธิ�	บุญสิที่ธิ�
• รศ.ด้ร.วิัชรินที่ร์	กาสลัก
• รศ.ด้ร.สกุล	ห่อวิโนที่ยาน
• รศ.สิริวิัฒน์	ไชยชนะ
• รศ.เอนก	ศิริพานิชกร
• นายเร่องฤที่ธิ�	ไชยสิงห์
• นายชัชวิาลย์	ค์ุณค์ำ�าช้
• ผศ.ด้ร.เที่ียบ	เอ่�อกิจั
• ด้ร.ประศาสน์	จัันที่ราที่ิพย์
• นายพรเที่พ	ธัญญพงศ์ชัย
• นายสมศักด้์		ศรีสมที่รัพย์
• ผศ.ด้ร.มงค์ล		ด้ำารงค์์ศรี
• รศ.ด้ร.อัญชลีพร	วิาริที่สวิัสด้ิ�	หล่อที่องค์ำา

ผู้้้ต่รวจสู้ภูาวิศวก้ร
(พ.ศ.	2562-2565)
• นายสุวิัฒน์	เชาวิ์ปรีชา
• นายบัณฑิิต	อัมพรศรีสุภาพ
• ผศ.ด้ร.นพพร	ลีปรีชานนที่์

จัดร้ปเล่มีและประสู้านงาน
• ฝุ่�ายส่�อสารองค์์	สภาวิิศวิกร
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